o

k
I

FIL M KU LT ÚR A
m a s a i t o e i é s film m ű v é s z e ti s z e m 2 0 .szám
19&3. S2EPT.-0KT.

TARTALOM
Oldal
Harcos, haladó filmművészetért

3

........

7

FÓRUM
E.ROHMER - L .MAROORELIiES - F.HOVMLA: Az Igazság nyomában
Nemes Károlyt Visszapillantás a OIGÁNYOKra
A L K O T Ó K

ÉS

.

..........

A L K O T Á S O K

9
41
47

.......................

49

O.FALLAOXt Beszélgetés Alfréd HITOHGOCKkal..............

63

Dr. Heszke Bélát Louis JOUVBT

LÁTHATÁR

75

P.H.SCHRÖEBSt Bűn és szekszualitás a német filmben . . . . .
F I L M OG RÁ FI A
Makk Károly és filmjei ..............

77
95

..........

97

!<r\n,M N F
f f *

y v t

A

r a

h':'a''-‘
fr

A szerkesztésért és kiadásért felelés:
a Magyar Filmtudományi Intézet éa Fiimarchivum igazgatója
Szerkesztő: Homoródy József
Nyomdába adva: 196%IX. - Megjelent: 1963.XII.
Formátum: B/5 “ Terjedelem: 15*75 /A/5/ Ív - Példányszám: 530
Készült a KOZTOK Rotaüzeraében K-3Í31/S számon - Felelés: Rubányi Vilmos

HARCOS, HALADÓ FILMMŰVÉSZETÉRT!

A Bolgár Kommunista Pért az irodalmat és a művészetet mindenkor a
kommunizmusért vívott harc hatékony fegyverének,az általános ideológiai
arcvonal s a nép szocialista és kommunista jövőjéért irányuló küzdelem
elválaszthatatlan részének tekintette. Az irodalomnak és a művészetnek
ez a magas elismerése még BLAGOEV idejéből er@d,s napjainkban is a párt
meleg atyai gondoskodással viseltetik az alkotó művészek iránt és nagy
igényeket támaszt e fegyver forgatóival szemben.
A nagyrabecsülés és a gondoskodás ujabb megnyilvánulása volt az a
találkozás és beezólgetósfamelyet a párt központi bizottságának politi
kai bizottsága rendezett a kulturfront aktivistáival ez év tavaszán*
ahol Todor ZSIVKOV elvtárs mondott beszédet*
Todor ZSIVKOV eÍvtárs beszéde - amelyben mélyrehatóan elemezte
irodalmunk és művészetünk helyzetét és feladatait
szenvedélyes fel
hívás volt a kulturfront minden szakaszán működő aktivistákhoz s elju
tott mindazoknak az alkotóknak a szivéhez, akiket szoros kapcsolat fűz
a néphez s maradéktalanul a népnek szentelték minden erejüket és tehet
ségűket.
Harcos, haladó kommunista művészetért és irodalomérti - hangzott a
párt szenvejjélyes felhívása.
Kommunista eszmeiséggel megtöltött szocialista-realista irodalom
ért és művészetért!
Csak a kommunista eszmeiséggel áthatott s magas színvonalon álló
irodalom és művészet lehet Igazán haroképes, átütő fegyver. Ezt a fegy
vert mindenkor készenlétben kell tartanunk, ügyelnünk kell arca, hogy a
burzsoá befolyás rozsdája meg ne fogja.
Todor ZSIVKOV elvtára beszéde a párt figyelmeztetése volt, hogy
egyes művészek alkotásában a rozsda nyomai észlelhetők. Arról a rozsdá
ról van itt szó, amely velejárója az imperializmus mind hevesebb, elke
seredettebb támadásénak kommunista ideológiánk feltartóztóztatatlan
előrenyomulása ellen. A nyugati absztrakt humanizmusból fakadt
öncélú
formalista útkeresések iránti lelkesedés rozsdája eZ| vagy annak a ten
denciának a rozsdája, amely az irodalmat és a művészétét el akarja sza
kítani a néptől és harcától, el akarja hallgattatni mai irodalmunk és
művészetünk már kialakult pátoszát, ráirányítva a figyelmet egyes nega
tív jelenségekre, előtérbe helyezve a borúlátást, ami lényegében mind
tompítja fegyverünk élét, gyengíti erejét.
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A párt figyelmeztet erre a veszélyre és emlékeztet, hogy a két antagonista társadalmi rendszer közötti békés egymás mellett élés távol
ról sem jelenti a békés egymás mellett élést az ideológia arovonalán.
Bőt mi több, minél inkább kiszélesednek a kapcsolatok a szocialista és
a burzsoa világ között politikai, gazdasági és kulturális téren, annál
kérlelhetetlenebbé és hevesebbé válik a harc az ideológiai fronton. Itt
nincs helye semmiféle békés egymás mellett élésnek.Itt a harc történel
mi szükségszerűség. A harc itt az emberek értelmének és szivének meg
nyeréséért, az emberiség jobb jövőjéért folyik, a jobb jövőt pedig csak
a szooializtmis és a kommunizmus hozhatja meg.
A párt előzetes figyelmeztetései különösen mély benyomást keltet
tek a filmművészek körében. Todor ZSIVKOV elvtárs újból megerősítette,
hogy a párt milyen magasra értékeli ezt a művészeti ágat.
A filmgyártásban tehetséges emberek dolgoznak,akik odaadóak ügyünk
iránt - mondotta ZSIVKOV elvtárs. Egész sor olyan film készült, amely
általános elégedettséget keltett. Meg kell mondanom azonban, hogy ettől
függetlenül a filmgyártásban talán a legjobban érezhető az álujltó
szellem. A párt központi bizottsága nevében három dolgot kell megemlí
tenem filmgyártásunk munkájával kapcsolatban.
Először, egyes filmek felületesen mutatják be életünk problémáit,
szembeötlik bennük az élet, a jelenségek és a történések nem ismerése.
Az emberek egymáshoz való viszonyát primitiv módon, sokszor elferdítve
tüntetik fel. Az ilyen filmeknek nincsen sikerük, tiszavlrágéletüek.
Sajnos, e filmek száma nem kevés.
Másodszor, egyes emberek megkísérlik mechanikusan utánozni a kül
földi filmgyártást.
Harmadszor, egyes filmek letérnek a mi osztálypozioiónkról,eszmei
ségünkről, bizonyos fajta általános emberi eszmelségettvalamilydn álta
lános humanizmust hirdetnek,más szóval ezekben Idegen hatás érvényesül.
Keltétlenül meg kell említenem,hogy a párt központi bizottsága nem első
Ízben hívja fel a figyelmet egyesek munkájának komoly hibáira, amélyek
akadályozzák filmgyártásunk helyes fejlődését. Talán még öt éve sincs
annak, hogy a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága a bolgár filntgyártás helyzetéről szóló határozatában világosan felhívta a figyelmet
egyes témák objektlvista, eszméletlen,és absztrakt humanista módon való
kezelésére, a kommunista eszmeiség elsekélyesltésére, a szocialistarealizmustól való eltávolódásra és a filmművészetben az olyan módszerek
magasztalására, amelyek nem felelnek meg szocialista valóságunknak, nem
tükrözik azt helyesen.
A párt öt év előtti utasítását azért emlitjük, mert a nem érzékelt
hibák, a ki nem küszöbölt gyengeségek egyes művészek szervi fogyatékos
ságává változhatnak, eltávolíthatják őket a párt, a népi művészet útjá
ról és a hanyatló burzsoá művészet mocsarába juttathatják Őket.
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Todor ZSIVKOV elvtárs beszéde komoly vita tárgya már a. Filmművé
szek Szövetségéten és r
az egyes stúdiókban. E tárgyalások során a párt
központi bizottságának utasítása továbbra is egyedüli hűséges útmutató
minden-egyes művész számára, akár saját alkotását elemzi, akár pedig
másokét, értékeli, azokét, akikkel vállvetve harcol a közös ideológiai
arcvonalon. Ezeket a megbeszéléseket a kölcsönös megbecsülés és a bará-fci szellem hatja ét, éppen úgy, mint ahogy ZSIVKOV elvtárs egész beszé
dét is.
A pért bírálatának .nem az -a célja,hogy megsemmisítse azokat az al
kotó művészeket, akik idegen befolyás alá kerültek -, ellenkezőleg, se
gíteni akar nekik, hogy helyesen orientálódjanak, megmutatja azt a höm
pölygő medret, amelyben irodalmunk és művészetünk teljes egészséges
életerejével halad előre.
Azt a munkát, amelyet irodalmunk és művészetünk eszmei tisztaságá
ért és harcképességéért folytatunk,nem lehet és nem is szabad visszafe
lé haladásnak tekinteni a személyi kultuszt a dogmatizmus és a szektásság felé. A párt, - s ezt Todor ZSIVKOV elvtárs beszédében külön hang
súlyozta, - eddig Is és ezután is három irányban folytatja harcátt har
col a burzsoá ideológia, a revizionlzmus és a dogmatizmus, a szektáseág
ellen. Az irodalmunkban és művészetünkben mutatkozó burzsoá befolyás
elleni támadás,amely ZSIVKOV elvtárs beszédével ujabb lökést és nagyobb
terjedelmet kapott, nem lehet fékezője az egészséges művészi útkeresé
seknek, az igazi ujitó mozgalomnak, mert ez a szembeszegülés előfelté
tele az uj irányba való merész előrelendülésnek.
Azok a beszélgetések és viták, amelyek már folynak a szakemberek
körében, minden művész számára csak a kezdetét jelenthetik a komolyabb
elmélyülésnek. A filmek a nézők millióihoz jutnak el* A filmeknek az
egyszerű emberek száméra,országunk szocialista építői számára érthetők
nek és közelállóknak kell lenniök, a jóbarát és az elvtárs nyelvén kell
hozzájuk szólnlok. El kell jutniok az uj kommunista lelkülethez, meg
kell szilárdítaniok bennük az igazi kommunista és erkölcsi tulajdonsá
gokat .
A filmművészeknek a dolgozók, a parasztok és az értelmiségiek mil
lióit nemcsak a vetítővásznon keresztül kell nevelniük. A különböző
filmalkotásokról folytatott beszélgetéseknek és értékeléseknek ki kell
emelkedniök a tisztén filmgyártól környezetből és el kell jutniok azok
körébe, akik számára ezek a bolgár filmek készülnek. Todor ZSIVKOV elv
társ utasításainak eleven valósággá kell vélniok.
Filmművészeinknek - főként saját érdekükben - gyakrabban meg kell
vitatniok alkotásaikat,de nemcsak egymás között, hanem a néppel, a mun
kásokkal, a termelőszövetkezeti parasztokkal,az értelmiségiekkel. Minél
inkább kikerülünk a szűk esztétikai körből, annál igazabb lesz a művé
szet, annál jobban eljut a nép körébe.
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ZSIVKOV elvtárs beszéde uj fegyvert adott marxista-leninista Iro
dalmi elméletünknek ás kritikánknak.
A KINOIZKtJSZCTO szerkesztősége a Todor ZSIVKOV elvtárs adta érté
kelés megvilágításában észrevette eddigi munkájának egész sor hibáját,
amelyeket a legrövidebb időn belül ki kell küszöbölni. Teljes mértékben
vonatkozik reánk is, hogy a kritikával nem reagáltunk Idejében és éppen
ezért nem harcoltunk eléggé az irodalomban és a művészetben megnyilvá
nuló egyik-másik téves irányzat ellen.
Mindezeket a hibákat csak akkor lehet kiküszöbölni, lm filmgyártá
sunk minden művésze aktív segítséget nyújt ehhez-Ezt a segítséget a
KINOIZKUSZTVO hasábjain adhatják meg, mert ez a legszélesebb és a leg
szabadabb fórum erre a célra.
A párt szava megköveteli az irodalom és a művészet terén dolgozó
minden egyes aktivistától, a nép minden hű fiától, hogy lángoló hírnöke
legyen a kommunista igazságnak, nyughatatlan, mindig kereső művész.
Kommunista ideológiánk feltartóztathatatlanul halad előre nemzetközi
méretekben, az öt világrész millióinak szivét és értelmét nyeri meg,
feltárja előttük a jöbb jövő távlatait. Harciasén, bátran, kommunista
eszmeiséggel telítve, magas színvonalon kell állnia a ml filmművésze
tünknek is. A filmgyártás alkotó kollektívájának van ereje, lehetősége
és tehetsége ahhoz, hogy nég nagyobb buzgalommal, lelkesedéssel foly
tassa munkáját, alkosson, . ’en a néphez. /KINOIZKUSZTVO, 1965* 5« sz./
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AZ IGAZSÁG NYOMÁBAN
ROSSEItLINI és ROGGH között baráti,
de éles vita zajlott le abból az
alkalomból,hogy az UNESCO filmklub
jában bemutattak a LA FUNITION /A
BtlWES/ o. uj RQUCH-filmet. A CAEffiH DU CIN&SA nyomán közöljük a
vitázó felek álláspontját, az első
részben RCUGH, a másodikban ROSSEIiLINI véleményét*
I.
A BÜRÍETÉS o. filmünket két és fél éwel ezelőtt, 1960* októberé
ben forgattuk. Akkor montíroztuk az EGY KIÁR KRÓNIKÁJÁt és nyakig ültünk
a suszterekben. Eb.húsz órányi anyagunk volt,amely mind nagyon tetszett
nekünk, de amelyet Össze kellett vágnunk* /Ez ma a legnagyobb problémai
az embernek van egy csomó anyaga, amitől mind el van ragadtatva, de ame
lyet le kell rövidíteni, hogy vetíthető legyen. Vágni kell hát, csonkí
tani, egy osomó machinációra van szükség,amelynek pillanatnyilag még nem
Ismerjük pontosan a szabályait./ Elhatároztuk! megkísérlünk egy nap
alatt forgatni egy filmet; mert akkor talán nem tudunk olyan sokat, fel
venni,legfeljebb 2-3 órás anyagot, s akkor nem kell olyan óriási tömegű
felvétellel dolgoznunk.
Másrészt felfedeztem, hogy az EGY NYÁR KRÓNIKÁJA kényelmetlenségei
^ s o k szereplőből következtek, akiket nem tudtunk aztán követni. Nagyon
élénken emlékezetemben élt ez a nap, amelyet ANGELOval, a Renault-gyári
munkással töltöttünk.
Akkor csíptük el, mikor kijött a gyárkapun, elkísértük haza, a Pe
tit Clamartba, láttuk öt az otthonában,s másnap hajnalban elkísértük az
üzemébe. Nézetem szerint ez egy teljes film* Azonban a jelenlegi montirozásnál csak 3 perc maradt belőle*
Három részes kompozíció
ügy gondoltam,érdekes lenne egy személyiség fejlődését Időben nyo
mon követni. A forgatás ötlete nagyon egyszerű volt. Mikor fiatal vol
tam, olyan kalandom volt, amely ma már teljesen valószínűtlennek hat
- dohát az én Időmben a 'líceumok még kevésbé szigorúak voltakt egy nap

ra kidobtak a Saint-Louisból. Csak este mertem hazamenni,s ez lett éle
tem legszabadabb napja, - voltak még ilyen napjaim a háború idején, do
hát ez különleges szabadság volt,vagy egy repülőgép baleset alkalmából,
egy teljesen ismeretlen, távoli városban. Az EGY NYÁR KRÓNIKÁJA egyik
hősnője, Nadine, éppen Párizsba jött, a bölcsószetre; s elhatároztam,
hogy köréje épitem fel a filmet.
Ez volt a kiindulási pont.A forgatókönyv kidolgozása gyorsan ment,
Egy kicsit klasszikus, egy kicsit nevetséges szerkezetet választottam,
mely olyan volt, mint egy filosz disszertációi három részből állt (mind
egyik részt más személy képviselte. A KRÓNIKÁban éppen az ragadott meg,
ami olykor a kamera előtt lejátszódott, amikor olyan emberek, akik nem
ismerik egymást,vagy nem ismerik önmaguk némely vonását,fölfedezik egy
mást vagy önmagukat a kamera előtt.
ügy gondoltam tehát, érdekes lenne, ha Nadine ezen a napon olyan
személyekkel találkozna, akiket még sohasem látott; s Így teljesen vagy
részben felfedezhetnék egymást a kamera előtt. Ebből az Ötletből egy
rendkívül merész forgatókönyv született: mindössze egy gépelt oldal
volt .Ezt az oldalt elküldtem egyrészt Landrynak - elsős lyceumiata volt
Yilleneuve-sur-Lotban - másrészt egy barátomnak, egy elekti 'mérnöknek.
BRAULI értesítette Jean-Olaude DARNALt. Mindhárman hajlandók voltak
szerepelni a filmben.
Minden előkészítés nélkül, a minimálisra redukált felszereléssel,
egy reggel elindultunk, hogy elkészítsük a filmet• Szombat volt, a va
sárnapot biztonsági tartaléknak szántuk. A kiindulás az volt, hogy min
dent befejezünk egy nap alatt, de a hosszot nem rögzítettük: rövid,vagy
hosszú film is lehetett, ennek semmi jelentősége sem volt a számomra.
A jelenetek sorrendjében forgattunk. Nadine bement a lyceumába,
- ahová majdnem bezárták, a portás nem akarta kiengedni. Aztán Luxem
bourgokért .A forgatás folyamata nagyon egyszerű volt. Nadine aktatáskát
vitt, abban volt elrejtve a Nagra - a magnetofon. Nyakkendő-mikrofonja
volt, kapcsolóval ellátott vezetékkel,mely az aktatáskával volt össze
kötve. A személyek, akikkel találkoznia kellett, ugyancsak nyakkendő
mikrofont viseltek: a találkozás pillanatában azt kikapcsolták, s a má
sik mikrofonhoz kapcsolódtak.
A fáradtság előnye
Nagyon hideg volt. Az emberek fáztak,elmerevedtek. Én magam kedve
lem ezt; mert kissé irreális színezetet ad a dolgoknak; a dialógusokon
ez érződik is, s az egésznek ez a kissé... hamis színezete nagyon tet
szett nekem. DARNAL talán egy kissé túl fesztelen volt, de ez sem volt
elviselhetetlen, (Tízperces tekercseket forgattunk, hagytuk az embereket
cselekedni; csak néha, amikor tekercset cseréltünk, adtam néhány gyors
tájékoztató utasítást, hogy ebbe- vagy abba az irányba haladjanak to
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vább. Ugyancsak a tekercs-cserék szünetében határoztuk el, hogy feláll
nak, járkálnak, körülsétálják a medencét, vagy más helyre mennek*
Estére nem lettünk készem újra kellett kezdeni. Másnap, vasárnap,
két jelenetet forgattunk* délután a Füvész-kertben,s este egy másik je
lenetet, mely nem került bele a filmbe* Az afrikai Landry a Champo-Elyöéasen adott randevút Nadlnenak, s mindketten levonták a nap erkölcsi
tanulságait. Ezt a részt nem montíroztuk, mert a párbeszédek valóban
rosszak voltak. Nadine és Landry egy bisztróba mentek, ahol kijelenté
seket tettek a világ ostobaságáról. Aztán Nadine hazament. A szülei azt
mondták* "Elkéstél. Mit csináltál egész nap?” És 6 azt válaszolta* "Én?
Ma nem csináltam semmit." Ez volt a film vége. Ez egy kissé távirányitásos alapon, túl könnyedén ment, s ezért el is vetettük.
Forgatás közben észre vettem egy nagyon lényeges dolgot* azt az
érdekességet, amit a szereplők és a technikusok fáradtsága okozott. A
BÜNTETÉSben az tetszik nekem a legjobban, amit a lehető legkésőbben
forgattunk, a mérnökkel való jelenetet, amikor mér mindannyian kimerül
tek voltunk. Ezekben a peroekben BRAULT - aki hajlamos arra, hogy gyak
ran Öncélú kamera-mozgatásokat végezzen, amelyeknek semmi közük a tárgy
hoz - teljesen nyugodt volt, túl fáradt volt ahhoz, hogy mozogjon. Na
dine is teljesen összecsuklott,már nem voltak reflexei. Nagyon sok volt
a hümmögés, valóban, de viszont már nem volt kedvük extravagáns kalan
dokra* Nézetem szerint ettől szédületes mértékben nőtt a film minősége *
azt hiszem, ez a 'legérdekesebb a forgatott anyagban. Azt hiszem, ha si
került volna az első napon leforgatnunk az esti jelenetet Nadine és
Landry között, a Ohamps-Elyséesen, amikor már fáradtak, korlátozottak
voltak, az nagyszerű lett volna. Sajnos, Landry osak a következő reggel
érkezett Párizsba.
Végülis, vasárnap estére hat órás felvett anyagunk volt. Mivel a
felvevőgép és a magnetofon között semmiféle kapcsolat sem volt, elég
hosszú időt kellett elvesztegetnünk azzal, míg a kettőt szinkronba hoz
tuk. Három hónap múlva levetítettem azt a hatórás anyagot BRAUN-BERGEBnek /producer, Szerk./, aki érdeklődést mutatott, és Így elkezdtük a
montázst. Felvettem néhány összekötő plánt, egyeseket a FÜvészkertben,
melyek technikailag rosszul sikerültek, ezért meg kellett ismételni
őket. Újra csináltam a befejezést is; s mivel BRAULT elutazott Kanadá
ba, magam vettem fel a Champs-Elysées környezetét, egyszerűen, kézben
tartott kamerával, nézőkézés nélkül.
A Találkozás témája
- Mekkora rész jut A BÜNTETÉSben a fikciónak és mekkora a
realitásnak?
- Nem akarok pontos lélektani vizsgálódásokat végezni arról,hogyan
viselkednek az emberek, ha ilyen fajta történetet forgatunk. Önmagukat
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adják, vagy megjátszanak egy más személyt? Jelenleg nincs elegendő ala
punk althoz* hogy ezt eldöntsük. Azt hiszem azonban, hogy az emberek
ilyenkor tudatosabbak, s hogy ebben a történetben kissé mások, mint ön
maguk, s ezzel a mással szemben rendkívül tartózkodóak.
Nadine reakciója az UNESCO filmklubjában, /ahol azt mondta, hogy
"elárulta" a személyiségét/ nagyonis normális reagálás: a kritika
ugyanis, a film TV-beli vetítése után, kevés kivételtől eltekintve, kö
nyörtelen volt vele szemben, azt állították, hogy amit mondott - sőt az
egész személye is - teljesen érdektelen volt. Ez tehát védekező reakció
volt: olyan személyt játszott, aki nem ő volt; rögtönzött egy témára,
amely nem a saját témája volt; következésképp nem volt köze a filmhez.
Ez kapitális probléma, azonban nem tudok rá megoldást. Egyszerre
csak valami idegen jelenség lép fel; az emberek, talán a kamera miatt
- FÖXCHIGNONI ezt a kamera és a mikrofon keltette izgalommal magyaráz
za, a végzett munka izgalmával -, hirtelen valami mást teremtenek s ez
az alkotás spontánul folyik. Ebben a fajta filmben az izgat, hogy az
emberek milyen könnyedén jutnak el ahhoz, hogy valami mást alkossanak,
hogy mások legyenek, mint, akik valójában, jobbak vagy rosszabbak. B
ezen a téren sokkal messzebbre szeretnék jutni.
- Egy bizonyos fajta commedia dell-arteként tálalta a film
jét?
- Igen, de tévesen.A filmemnek semmi köze a közönségesen vett com
media dell-artehoz, amely, ahogy ROSSELLINI mondotta,egy bizonyos számú
adott témát tartalmaz: a Találkozás viszont nem téma volt,hanem pusztán
egy rögtönzés! alkalomra volt redukálva.Az ok egyszerű: mert mi van akkor,ha a találkoztatott embereknek nincs egymás számára mondanivalójuk?
Azt mondják: "Viszontlátásra, nincs önnek mondanivalója" és a film be
van fejezve, im ettől a perctől kezdve kényszerülnek belépni egy másik
területre: kénytelenek együtt maradni, hiszen filmet kell csinálniok*
S ez vájjon az öntudatlanság területe? Erről semmit sem tudok.
A Találkozás témája számomra a leglényegesebb. Ez egész nemzedékem
jellegzetessége; a szürrealizmus befolyása. André BRETON, aki látta A
BÜNTETÉSt a TV-ben, azt mondta nekem, hogy a filmben egy kissé fellelte
a "NADJA" hangulatát. S ennek nagyon örültem. A jelenlegi nemzedéknek
azonban nincsenek ilyesfajta reakciói. Egy ismeretlen személlyel való
találkozásban számukra semmi furcsa nincs,vájjon miért? Kísérletet tet
tem égy csomó fiatal TV-nézővel. Mindegyik hasonlóképpen reagált. A je
lenlegi generációt nem érdekli az idegen. Azt hiszem,a mérnök azért jó,
mert ő valóban találkozik valakivel, még akkor is, ha ez a valaki egy
kis bestia, aki ugratja őt.
Nagyon szeretem ebben a filmben a banalitásokat, a banális párbe
szédeket. Mert az életben Így beszélünk. S az ingerel folytatásra ebben
a kísérletben; hogy szeretném ezt az eljárást jobban kidolgozni fikciók
komponálása céljából.
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Bármelyik filmet is vesszük, amelynek a dialógusait 3EANS0N vagy
PRÉVBRT irta, ezek a dialógusok teljesen hamisak: az emberek sohasem
dadognak, sohasem tévednek,élesen replikáznak,stb. Ez tökéletes művészi
ujjáteremtós; ém ilyesmi soha nincs az életben. APOLLINAIRE, ahogy erre
8ADÓUL emlékeztet, némely költeményét úgy alkotta, hogy banális beszél
getéseket jegyzett fel bisztrókban s azokat egyszerűen átírta. Vájjon
lehetséges-e, hogy reális elemekből szerkesszünk fikciókat? Számomra ez
a legnagyobb kérdés. 8 még nem tudok .erről semmit.
- A kommentárban miért vannak BRETON, RIMBAUD, SAEE,stb. idé
zetek?
- Az én szememben ezek inkább zeneklséretül szolgáltak s nem való
di idézetek voltak. Azért választottam ezeket a szavakat, hogy bizo
nyos kohéziót biztosítsak a filmemnek, mert úgy éreztem, hogy ezzel nem
rendelkezik. Ez kétségtelenül tévedés: jobb lett volna teljesen csupa
szul hagyni. Ez igy esetleg ostobán hangzik, de higgyék el, bölcsész
koromban ezek az idézetek kulcs-szavakat jelentettek számomra. Felelőt
lenül Nadine szájába adtam őket, aki viszont klasszikusokként idézte
őket.
A montázs problémái
- AZ EMBERI FIRAlSISban sokkal zavartalanabb volt az irodalom
és a cselekmény kapcsolata.
- Nagyon érzékenyen érint ez a szemrehányás,mert nagyon sokat töp
rengtem ezen s az volt a legfőbb hiba,hogy igazi filmet akartam csinál
ni, s nem maradtam meg a kísérletnél.
Számomra A BÜNTETÉS elsősorban egy izgalmas kísérlet. Hogy a film
sikerült-e, vagy elhibázott, ez részletkérdés, nem fontos: a fontos az,
hogy tudjuk, a valóságból kiindulva is szerkeszthetünk fiktiv történe
tet. Csakhogy még nem ismerjük ennek a szabályait, s ebben kissé, a bű
vészinas szerepét játszom.
Például, mikor montíroztuk a filmet, csaltam. Amit mondok, egyen
ként du Chris MARKER: SZÉP MÁJUSára és valamennyi Ilyesfajta filmre,igy
RÜSPOLX filmjeire,talán még REICHENBACH és LEAOOOK filmjeire is. Az elv
a következő: ”az ember hagyja forogni a kamerát és hagyja feloldódni az
embereket. Ezzel a módszerrel az ember kap egy tízperces beszélgetést,
amely nagyon Izgalmas, ha az ember minden fordulatát követi, vagyis ha
behatol a banalitásokba, s ha egyszerre kilép belőlük: valaki rosszul
replikázik, habozik, stb. A BÜNTETÉSben van erre példa.A museterekben a
Luxemburg volt a legérdekesebb - Nadine és Jean-Oaluda - s a legnyomoruságosabb, a legostobább, a legélvezhetetlenebb Nadine és a mérnök. S
azért volt élvezhetetlen, mert kettejük közt nem volt villamos feszült
ség. Már kezdettől fogva gúnyolták egymást, s néhány pero malva megáll
tak s azt mondták* **Ne forgassunk tovább, nem érdemes, ez nevetségesI ”
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Tehát önmaguk is elitélték, amit csináltak- Azonban nagyon érdekes,hogy
a vágás végére Jean-Claude nagyon elhalványult,a mérnök pedig erőtelje
sebbé vált.
Itt vetődik fel számomra a montázs diabolikus kérdése. Mit is csi
nálunk mi a montázsnál? Vesszük a valóságelemeket,amelyeket aztán a je
len pillanatban teljesen kiagyalt szabályok szerint vágunk meg,mert úgy
véljük, hogy ezek az elemek, valamilyen ismeretlen okból kifolyóan,hogy
ezek túl hosszúak. Például egy adott témáról van másfél óra anyagunk,
aztán elhatározzuk, hogy megvágjuk negyedórára, vagy ötpercre - de váj
jon miért - s belevagdosunk.Azért vágunk,mert süritettebbé akarunk ten
ni egy dialógust, s ez többé kevésbé hasonlít a ragasztásra, amikor név
telen levelek céljára betűket és szavakat vágunk ki az újságból s azo
kat egymás mellé rakjuk - s ez végül is hamisítás, trükk. S vájjon itt
kezdődik a fikció? Semmit sem tudok erről. Azonban, úgy vélem, ez a
leglényegesebb momentum. Erről sokat beszéltünk Lyonban. A SZÉP MÍJUSnak az a része, ahol a dakomeyi diák szerepel, eredetileg azt hiszem,
másfél órás volt. S maradt belőle 10 perc. Pedig ez a másfél óra talán
szenzációs volt; de az ie lehet, hogy ellenkezőleg, éppen a tiz leglé
nyegesebb percet választották ki.
A oinéma vérité két pólusa
- Ön tehát úgy gondolja, hogy t* montázs...
- Semmit sem gondolok. Kérdéseket teszek fel önmagomnak. Mi törté
nik ennél a pontnál? Vájjon itt kezdődik, mint ROSSELLINI mondja,az al
kotás? Bizonyára, mert ez a legnehezebb munka. Végülis a montázsnál vén
lógatja ki az ember azokat az elemeket, amelyekkel megkísérel valamit
kifejezni, amely, az Önök és az én véleményem szerint a valóság kifeje
zése, amely azonban mégis rendkívül szubjektív. És ez a munka, nagyon
gyakran, valóságos mészárlás.Ezt én tudom a legjobban. Hadd mondjak egy
technikai hasonlatot: olyan ez, mint amikor egy folyót szabályoznak. Ha
egy folyó nem hajózható, mert zátonyok vagy vízesések vannak benne, ak
kor gátat építenek. És egy csapásra minden kérdésessé válik,a folyó fu
tása megzavarodik. Tehát ha belevágunk egy ilyen anyagba, az olló csattanésa a levegőbe repiti mindazt,ami addig volt, ami azelőtt volt. Tel
jesen újra kell gondolni az egész filmet. Ezért olyan hosszadalmas és
olyan nehéz a montázs munkája.Felteszem a következő kérdést: vájjon eb
ben a fajta filmben nem az-e a megoldás, hogy elhagyjuk a montázst óe
áttérjünk a TV "direkt" módszerére?
Ez volt a benyomásom a minap, amikor láttam a SZÉP MijUSt, s fel
tettem a kérdést /az ECÍY NYÁR KHÓNIKÁJÁnál ugyanez volt a benyomáson/:
vájjon nem az-e a megoldás, hogy szériákat csinálunk a TV számára, egy
órás filmeket, amelyekben csak egy személyt láttatunk, de azt teljes
egészében?

14

Azonban hajlok az ellenkező megoldásra lat a sokkal precisebbtsok
kal pontosabb montázsra. Azt tapasztaltam,hogy A BÜNMÉS legjobb eleme
egy montázs, legalábbis az én véleményem szerinti és az a mérnök képso
ra. Itt valódi montázst készíthettem, éppen a filmezök és a technikusok
fáradtsága miatt. Amikor BEÁUL® - aki imádja a kameramozgást - nekiin
dul, akkor montirozhatatlan: nem lehet belőle vágni. Vagyis a virtuóz
felvétel ellentétes a montázzsal és viszont. Ugyanez az eset űhris MáRKER és LHOMME! filmjével. LHÖMMB jelentős vlrtuózitása akadályozza a
montázst: ha panorámázik valakinek a kezén, le kell szállni, a kézhez és
fel kell emelkedni róla, ez tart, ameddig tart, nem lehet vágni belőle.
Az un. "vérité” film /persze, teljességgel fütyülök minden cirokére. Egyáltalán nem érdemes nagy ügyet csinálni az ilyen históriákból,az
nem vezet semmire/ tehát két pólus felé tart. Az egyik a felvételek
montázsának irányába halad, amelyben ragaszkodnak a felvételekben el
gondolt témához, amelyben előre tudják, mit akarnak felvenni., úgy kap
ják meg a montázs elemeit, szinte érintetlenül. A másik pólus sokkal
fáradságosabb módon érhető el, körülbelül APOLLIETAIlSeljárásával egymás
mellé helyezve a különböző bisztrókban felvett motívumokat, s innen ki
indulva montírozni össze valamit. Ahhoz azonban, hogy megtudjunk vala
mit erről, sokkal messzebbre kell hatolnunk. Am, noha A BÜHTETést már
két és fél évvel ezelőtt forgattuk, a fikciónak és a realitásnak ebben
a keverékében azóta sem történt semmiféle kísérlet.
- ön is tudja, hogy LEACOGK nagyon ellenzi a műfajoknak ezt a
keverését. Ha fikcióból indulunk ki, mondja LEACOGK, akkor hasz
náljunk színészeket. LEACOCK nem szereti sem A BÜEIEIÉSt, sem az
EGYEDÜL, VAGY A TÖBBIEKKELt.
- A legjobban az lepett meg LEACOGKhál, mennyire elzárkózik minden
más filmtől. Ez furcsa.Az volt a benyomásom Lyonban,hogy egyáltalán nem
érdekelte, mit csinálnak mások, csak amit maga és a csoportja csinál.
Azt hiszi, megoldott minden problémát, és senkitől sincs már semmi ta«
nulnivalója.
Számomra LEACOCK riporter. Felfalta öt az információ, amely, néze
tem szerint, egy rettenetes mechanizmus. Am lehet, hogy tévedek.
BRAULT filmje olyan kísérlet, mist A BÜMJEBÉS, a valóságból kiin
dulva kísérel meg flktiv történetet szerkeszteni. Azonban inkább AZ
EMBERI FIRAMIShoz hasonlít, abban az értelemben, hogy olyan szituációba
helyez embereket, amely a saját szituációjuk. Bonyodalma nem bonyoda
lom: egy diáklány érkezik az egyetemre, ahol fiukkal találkozik, akik
udvarolni akarnak neki, s találkozik egy fiúval, akit szeret. Számomra
itt a legérdekesebbnek a teljesen végletes alázatosság tűnik. És,
LEACOCKkal ellentétben, én imádom a film "patronén®” oldalát, mert itt
fiatal emberek és fiatal lányok reakcióiról van szó, BRAUL® arra szo
rítkozik, hogy a forgatás tanácsadója és operatőrje legyen egy olyan
filmé, amely valóban patronázs-film. Ebben nekem az tetszik, hogy a
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fiatal fiuk és leányok ebből az alkalomból, egy sereg dolgot fedtek fel
viselkedésükből, amelyekhez más módon egyáltalán nem lehetett volna kö
zelférkőzni.
BHMLí egyik szellemi örököse ELAHEKüínek. Egy FLAHEHTY-szemináriumoa ismerkedtem meg vele. Egyike azoknak a kevés kanadaiaknak, akik
meglátogatják a vermonti farmot, ahol Francois FLAHERTX él, FLAHERTI
Özvegye.
A hangrögzítés szolgasága
- ön egyszer kijelentette,hogy a tökéletes filmes Önmaga ope
ratőrje. Vájjon azért vélekszik igy, mert ez egyszerűsíti a dolgo
kat, vagy azért, mert igy közvetlen kapcsolat létesül a szerző és
filmje között?
- AZ EMBERI PIRAMIS' óta operatőröket alkalmazok, mert attól a
perotől fogva, hogy az ember hangot is vesz fel, már nagyon bonyolulttá
válna, ha saját maga filmezne* Jelenleg azonban az az álmom, hogy ismét
önmagam operatőrje legyek.líosb forgattam egy filmet Afrikában, MOHSIEÜR
ALBERT, PROFHETE /ALBERT TJE, A PRÓFÉTA/, ahol végig az én kezemben volt
a kamera.
Az eszményi természetesen az lenne, ha improvizált flkoiókból for
gathatnánk filmet. Az improvizált fiktiv film, nézetem szerint, olyan
film, amelyben reális elemeket gyűjtünk össze és ahol a történet forga
tás közben alakul ki. Ehhez kegyelmi állapotban kell lenni. Vagy, hogy
kegyelmi állapotba juthassunk, a szemünknek a nézőkén kell lennie,vagy
is látnunk kell a filmet. Ha az operatőr mellett vagyok, nem látom, mi
történik, nem látom a filmet. Be ha a kereső mögött állok, akkor látom.
S ettől a pillanattól kezdve munkát végzek, jelzéseket adok az emberek
nek, vagy mást csinálok, vagy változtatok a témán.
Ha Önmagam operatőrje vagyok, megoldódik a montázs problémája is,
amiről az előbb beszéltem! mér a felvételeknél megcsinálom a montázst.
Mert egy adott pillanatban megállók a felvétellel,mivel úgy Ítélem meg,
hogy amiről az emberek akkor beszélnek, az nem fontost én magam váloga
tok, ami sokkal kockázatosabb, mint5az, hogyha hagyom szaladni a gépet,
és ezzel leszek a filmem ura.
Jelenleg azonban a hang rabszolgái vagyunk. LBMIEKS vagy MELIES
korában a filmes a kép rabszolgája volt; felállították a kamerát és
forgattak, várva, mikor lesz vége az akciónak. Ma már nem ezt tesszük.
Ha némafilmet forgatok,megcsinálom a technikai forgatókönyvet* bármikor
megállhatok, ha unatkozom - ezért van visszakereső beépítve a kamerám
ba. Aztán látószöget változtatok vagy megvárom, mig történik valami.
Nem veszünk fel direkt hangot, mert úgy véljük* a dialógust nem
lehet vágni. Ősapán a montázs alkalmával morzsoljuk szét a valóságot, s
azért vágjuk szét, hogy értelmesebbé tegyük, újból összerakván elemeit.
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Azt hiszem azonban, hogy ez tévedés. Sokkal messzebbre kell menni, ezt
már a felvételeknél meg kell csinálni, Ebben a fázisban est nem tudjuk
jól megcsinálni, mert nem rendelkezünk a szükséges technikai feltéte
lekkel, Úgy hiszem azonban, idővel az is meglesz,
- Ez cinkosságot tételez fel ön és a filmezett személy kö
zött?
- Igen, tökéletes egyetértést tételez fel. Egyetértést a tárggyal.
Egyetértést a néma forgatás alatt, S amikor egyedül maradok a képpel,
kivágom magam. Rajtakapok például valakit, aki nyilmórget készít; egy
■kupával érkezik, ökölbe szorított kézzel, ó, mi ebben az érdekes? Az,
hogy ökölbe szorítja a kezét. Mert ebben benne van az állat szimbóluma,
amelynek a karmai görcsösen össze fognak rándulnl a méregtől. Ezért
először nagyközeit készítek erről, mert ez egy igen lényeges elem. Az
ember aztán a tűzre teszi a kupát. Leül és várja, hogy felforrjon. Rém
forgatok - elég egy plán, amely azt mutatja, hogy valami forr. Ezt a
fajta forgatásmódot kellene egyesíteni a direkt hangfelvétel techniká
jával. Lehet, hogy ez már ma lehetséges, de nem csinálják. Ne felejtse
el, hogy A BÜNTETÉS, mint mondtam, két és fél évvel ezelőtt készült.
A fikció utján
- Vájjon az improvizáció utáni vágy nem lustaságból táplálko
zik-e?
- Lényegében nagyon lusta vagyok* ahogy ROSSELLINI mondta. Le ez
nemcsak lustaság. Nem találok semmi érdekeset abban, hogy elmesélt tör
ténettel, eljátszott szerepekkel, papíron előkészítve csináljak filmet*
Hiszek abban a kegyelmi állapotban, amely a forgatás alkalmával szállja
meg az embert, ahol kialakul valami. Nagyon mély benyomást'tett rám,
amikor az első westemeket láttam, olyan westemeket, amelyeket forga
tás közben rögtönöztek* Balszerenosémre itt közbejátszott még az afri
kai befolyás is, mert az afrikai emberek csodálatosan rögtönöznek, tel
jesen spontánul viselkednek a kamera előtt. Vagyis rossz szokásaim van
nak és rosszul nevelkedtem. Az álmom az volt, hogy afrikai westemeket
forgassak. Azok az afrikaiak, akik körülöttem dolgoznak ma, igy dolgoz
nak. Papír nélkül, a kamarával imák.
- Más dolog az, ha az ember saját maga rögtönöz és ismét más,
ha engedi, hogy a színészei rögtönözzenek.
- Igen. Én az utóbbi felé hajlok* Valaki - már nőm tudom ki - azt
mondta nekem, hogy A BÜNTETÉS végét újra kellene csinálni, a következő
módon* Nadine hazamegy. Egy különleges hotelbe. A portás ajtót nyit. És
azt mondja neki* "Kisasszony,holnapra rendbehozzák a Jaguárját." Nadine
találkozik az apjával,aki azt mondja* "Azt hiszem, pocsék Karácsonyunk
lesz. Szafárit kellene indítanunk Kenyába, mint tavaly." És aztán meg

jönnek a kis ifjoncok, s azt mondják? "Eljössz Reginebez ma este?" Ná
din© azt feleli: "A, nem, fáradt vagyok."
Ez igy kompletten fiktiv film. Az ötlet szórakoztató, azonban pil
lanatnyilag nem érné meg a fáradtságot, bogy az egész első részt újra
forgassuk. Mert hiszen az egészet élőiről kellene kezdeni,forgatókönyv
vel, megírt dialógusokkal, stb.
Van A BÜNTEíTÉSben néhány példa arra, hogy hirtelen, gyors alkotás
sal egészen természetes dolgok keletkeztek. Azt mondom az embereknek:
"Beszéljetek akármiről," mert olyan jelenség szokott keletkezni, amely
elég gyakran előfordul. Ha ugyanis az embereknek van valami mondaniva
lójuk, ha elég merész vagyok ahhoz, hogy egy drámába fordulható hely
zetbe sodorjam őket, akkor mindig történik valami. És ez helyettesithetetlen.
így pl. A BÜMíEtóS egyik behelyettesithetetlen jelenete számomra a
jelenet a kocsiban, a Szajna partján, amikor egyszerre megváltozik a
beszélgetés hangneme. Nadine sóhajt, néz, a kezét tördeli és támad.
Pusztán ezért 25-ször újra megnéztem a filmet. De mindez soha sem kö
vetkezett volna be, ha nem lett volna előtte az egész napi munka a reg
geli találkozással.
Az előző fajta improvizáció nem felel meg az én vérmérsékletemnek.
Vannak emberek, akik ezt sokkal jobban csinálják mint én* GODARD példá
ul. Miért csináljam én rosszabbul? ügy vélem, egy napon majd módomban
lesz anélkül, hogy felhagynék a rendszeremmel, kidolgozni egy valóban
drámai helyzetet.
Az erkölcai kérdés
- Lyonban sokat beszéltek az erkölcsről,állandóan nagy M-mel.
Az "erkölcs" ilyen emlegetését, adott alkalommal, ön vállalja?
- Állandóan. Most montírozok egy filmet, amelyet több éven át for
gattam. Ez egy ijjal való vadászat, a Niger mentén. (Tavaly, májusban
vadászokkal egy oroszlánhoz közeledtünk, mely egyik lábával csapdában
állt, s amely igy még nagyon veszélyes volt. A vidék pásztorai, mikor
megláttak a kamerámmal és egy afrikaival, aki a magnetofont cipelte,azt
hitték, valami olyan soha nem látott eszközödéi jövünk, amelyek minden
bizonnyal alkalmasak az oroszlán elpusztítására. Ezért,szokásukkal el
lentétben, bámészan közelebb jöttek. Mondtuk nekik, menjenek el,
nem
mentek. Közeledtünk az oroszlánhoz. Egy bozótban volt, kb. 30 méterre
tőlünk. Nyillal lőttek. Én filmeztem. Az oroszlán hirtelen kiszabadult
és egy közelben álló pásztorra vetette magát. Miért? Mert a pásztor nem
tartotta be a vadászszabályt, amit én, félholtan a félelemtől, betar
tottam. Ez a szabály abban áll, hogy szoborrá kell merevedni - mert eb
ben az esetben az oroszlán nem lát meg. A pásztor nem tudta ezt és fu
tásnak eredt. Az oroszlán hátulról ráugrott. Tiz méterre volt tőlem, de
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nem filmeztem, mert úgy vélekedtem: "Ez az alak meg fog halni. Ha meg
hal, az én hibám, mert ha nem lennék itt, ő se jött volna ide."
Héhány pillanattal később azonban az oroszlán megdöglött: mérge
zett nyíl találta el. A pásztorok közelebb jöttek, cipelve a társukat,
aki csak megsebesült, s akit bekötöztünk. Később szemrehányást tettem
magamnak: "Hülye vagyok. Filmezni kellett volna, életem legszebb plán
ját forgathattam volna." A helyzet annál súlyosabb volt, mivel a magne
tofon kezelője nem állította le a készüléket. Harminc másodpercig el
képzelhetetlen hangom volt, kép nélküli
Felteszem hát az erkölcsi kérdést: mit kell tenni hasonló esetben?
A válaszom: nem szabad filmezni. Ha az az ember meghalt volna, soha sem
mutattam volna be a filmet.
Ugyancsak fölvetem az erkölcsi kérdést a Nadine elleni kegyetlen
kifakadások miatt A BÜNTETÉS kapcsán. Hogy jön hozzá ez a szegény kis
lány, áld. nem hivatásos színész, s aki kölcsönadta magát ehhez a játék
hoz, hogy eltűrje a sajtó nagy részének támadását? Ez talán végtelenül
kellemetlen számára.
- Mivel magyarázza a támadások hevességét?
- Van egy elképzelésem, melyet kifejtettem Lyonban, ügy hiszem, a
nézőket nem érdekli ez a fajta film, mert ez tükör. Ha az ember népraj
zi filmeket készít - nem mondom, hogy azoknak sikerük van, távolról
sem - akkor a nézőnek az az érzése, hogy ablakot nyitunk számára egy
Idegen világba. De ha saját magára nyitunk ablakot, álkor az tükör s
abból néha rémej dolgok derülnek ki.
- ön gyakran jelenik meg a saját filmjeiben* Miért?
- Ez a KRÓNIKÁban szükséges volt. A SZÉF MÁJUSban nagyon hiányol
tam egy "Edgár MORXN" jelenlétét. MÓRIÉT sok néző számára elviselhetet
len volt a KRÓNIKÁban, de számomra nélkülözhetetlen volt, mert ő tette
fel a kérdéseket és tőle lehetett kérdezni. Szerettem volna látni a
munkáspapot, amint MARKERhez láp és azt mondja: "Ön hisz Istenben?" Er
re kellett volna tendálnia a filmnek* Ha valaki csinál egy filmet,
amelyben végülis nagyon világosan elkötelezi magát, mivel ő irányítja a
dolgokat, akkor úgy vélem, szükséges, hogy ő is részt vegyen benne.
- Mondják, ön A BÜNTETÉSben is szerepelt.
- Igen, forgattam egy jelenetet, hogy kicseréljem LANDRY utolsó
jelenetét a Ohamps-Elyséesen: megérkezem a kamerámmal és megkérem Nadinet, vonja le a nap tanulságait. Kihagytam ezt a jelenetet, mert ezzel
egy másik síkra helyeztem volna a filmet, más dimenzióba s ez feles
legesnek tűnt.
Lehet, hogy tévedtem akkor is, amikor színre léptem az EMBERI PIRAMISban. Úgy kellett volna bevezetnem a fikciót - Alain halálát - ,
hogy nem térek vissza erre az elemre, amely lényegében kizökkentette a
nézőket.
- Vájjon érzékelni kell-e a kamerát A BÜNTETÉSben?
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- Kém kell. Az nem zavar, ha varnak technikailag hibás részek - a
szoknya alól kilátszó drótok - hiszen tudjuk, filmezett dologról ven
szó. Azonban el kell felejtkezni róla, hogy a kamera jelen van, leg
alábbis ón úgy gondolom. Kacsintani kell a haveroknak. A nézőnek bele
kell mennie a játékba, hinnie kell a kalandban.
Visszaélés a szavakkal
- A szavak rendkívül fontosak Ónnál.Lényeges eleme ez vál
lalkozásának?
- A filmjeim rendkívül fecsegők. Ez ingerlő. Egy másik kellemet
lenség, hogy a hang, a szó jelentősen csökkenti a montázs lehetőségét*
az embereknek sok időre van szükségük, hogy kifejezzék magukat. Én in
kább a szinkronizált film felé hajlok, ahol a dialógusnak nem túl nagy
a jelentősége. Ebben erősen hiszek. A direkt hang csodálatos dolog a
ROSE ET LANDRYban, a kedvenc jelenetem egy szinkronhangos táncjelenet,
melyet Traichwilleban vettünk fel, s amelyben egy asszony énekel. A di
rekt hang mágikus. Én személyesen mindinkább ehhez közeledem. Dialógu
sok és replikák? Nem; hiszen akkor az ember arra kényszerül, hogy jobbra-balra forditgassa a kamerát. A TV helyszíni közvetítések nagyon ér
dekelnek, de azt hiszem a filmnek egy kissé el kell távolodnia ettől.
Egyik filmem, amelyet remélem a napokban befejezhetek, s amelyet a
leginkább szeretek, a JAGUÜR, cselekményes film, s amelyben kalandjuk
legvégéig követem hőseimet. Elképzelem pl. hogy A BÜKTETÉSben a mérnök
azt ajánlja Nadinenak, utazzanak el Rióba. Ebben a pillanatban kezdődik
a kaland. Egy kissé ebbe az irányba lenne kedvem haladni* a személyek
ne dialógusban, hanem cselekményben oldják meg a problémákat, amelyek
elé úgy állítottam Őket, hogy behelyeztem őket egy szituációba.
Miért volt könnyű megcsinálni a NÉGER VAGYOKot? Azért,mert ón for
gattam, én montíroztam, s egyedül annak a fiúnak vetítettem le, s aki
aztán a cselekmény hatására,a szöveget is rögtönözte hozzá.Vagyis kény
szerítve volt rá, hogy tömör legyen. Ha arra kértem volna, mesélje el
direktben az indokínai háború történetét, még ma is mesélné.
- A BÜNTETÉSt 16 vagy 35 mm-es filmre forgatták?
- Úgy vélem, minden tartózkodás nélkül büszke lehetek a film tech
nikai sikerültségére. A felvétel módszere* a hang, melyet nyakkendő
mikrofonnal vettünk fel, nagyon figyelemre méltó. Noha a Luxembourgkertben nagyon zavart bennünket a szél. A kameránk - egy Contaat-kamera - tökéletesen volt kezelhető* mindent meg lehet vele csinálni, kö
vetni lehet vele az embereket, ha autóbuszra szállnak, velük együtt le
het leszállni, stb.
A montázst a filmet 16 mm-esen montíroztuk, vagyis negyedannyiba
került csak, mint a 35 mm-es anyag. Aztán 35 mm-es mágnessel kevertük a
hangot, vagyis igen jó hangminőséggel, amilyen minőség 16 mm-es optiká
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val sohasem érhető el. Aztán a labor kinagyította a sztandard kópiát.
Én sohsem láttam a 35 mm-es kópiát, sohasem nyúltam hozzá. A 16 rom-es
forgatás, sőt a vetítés is, egyre dobban fejlődik: a kis tökéletlensé
gek hamarosan el fognak cünnl.
Rose et Landrv
- Beszélhetne a ROSE m LANDRYról?
- A következő feltételek mellett forgattuk: az ORR /Kanadai Nemze
ti Filmhivatal/ elhatározta, hogy komoly sorozatot indít a d!7-ben a kö
vetkező témáról: Algéria az utolsónak felszabadult francia gyarmat, Ka
nada az első. Francia a kultúránk: mit jelent ez? S arra kértek, for
gassak egy filmet Fekete-Afrikában ennek a sorozatnak a számára, a kö
vetkező témáról: a kultúra problémádé az afrikaiaknál. Megkérdeztem
LANDRYt, akit régóta ismerek, megengedi-e, hogy filmet csináldak róla
és osaláddáról. Vakációra tért vissza Abiddanba, három évi Franciaor
szágban végzett munka után. Abiddanban bemutatta baráti körének egyik
tagdát, ROSEt, s elkezdtünk megszerkeszteni egy filmet az afrikaiakról,
akik hányódnak a hagyományos, eltűnő kultúra és a megtanult, elsajátí
tott francia kultúra között, kanadai stábbal forgattunk, Georges DtJFAUX
volt az operatőr, Marcal CARRIBKE a hangmérnök.
Rendszeresen teleobdektivot használtunk, hogy a nagyon távoli em
bereket is lencsevégre kaphassuk* A kanadaiak mesterei ennek a techni
kának. Körülbelül négyórás anyagot vettünk fel, nagyon egyszerű té
mákról. Kezdetben a film nem a ROSE El LAHDRY tengelyen nyugodott* ha
nem MNDHI különböző problémái álltak a középpontban: LANDRY és a nagyanyda, az anyja, LANDRY és a munka, a kerület, a város, stb* Az ötlet
az volt, hogy párhuzamosan mutassuk a régi és a modem életet. A kana
dai vágó, Jacques GODBOUT azonban, - előtte persze megbeszélte velem kizárólag azokat a jeleneteket válogatta ki, amelyekben Rose és Landry
került szembe egymással. A filmet ugyanis - ezt talán kevesen tuddák teldes egészében Kanadában montírozták, anélkül, hogy egyetlen musztert
Is láthattam volna, s ez egy kicsit idegesítő volt - mégis,az egész kí
sérlet nagyon érdekes volt. Én magam ugyania sohasem tudtam volna lerö
vidíteni a fV-lcözvetítés megkövetelte időre: 2? percre.
- A feketék olyan spontánul viselkednek a kamera előtt, aho
gyan egy francia sohasem tud.AZ EGY NYÍR KRÓNIKÁJA és a SZÉP MÁJUS
szomorú példát nyudtott erre.
- Azt hiszem, a franciák is alkalmasak az ilyenfadta forgatásra,
azonban eléggé szomorú személyeket fedeznek ki. Mivel problémák adód
nak. A jelenlegi világhelyzetben ugyanis - ám ez túlnő a film hatá
rain - az amerikaiak nagyon biztosak a civilizációdukban, nincsenek
problémáik. De eldön az Ő idedük is, és akkor rettenetes lesz az ébre
dés. Nagyon bíznak a hírszolgálatukban, a sadtódukban, a civilizáció
jukban.. Az amerikainak valójában csak egy célja van: bevezetni az ame21
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rikai civilizációt a világba, méghozzá mindéa lelki!amarétfúrdalás nél
kül. Mi gúnyolódunk a Coca Cplán, az amerikai azonban nagyon büszke rá.
Azt hiszik, valóban magoldás, ha eltenyésztik a Coca Colát az egész vi
lágon.
Az afrikai - a a ROSE ET LAHBRXból ez kitűnik - csatlakozott egy
kultúrához, amely idegen számára, de 6 tudatában is van ennek* itél.
amit egyáltalán nem várnak el tőle. Ugyanúgy, mint a dahomeyi diák a
SJSÉP MÁJUSban. A franciának problémái vannak s nem tudja megoldani
őket, Déayleg válságban van. Mindegyik, a franciákról forgatott Őszinte
film magán viseli ennek a nyugtalanságnak a nyomait.
Dziga Yertpy
- A keleti országok nem nagy előrehaladást tettek a cinéma
véritó irányába.
- Az úgynevezett "vértté" film mégis ezekben az országokban szüle
tett. Daiga VEEUÖTs EMBER A KAMERÁVAL c. filmbe olyan alkotás, amelyet
azóta se csináltak Oroszországról. Ez a film behatol az emberek intimi
tásaiba, megmutatja a szegénységet és a szerelmet - még egy bizonyos
(►erotika is van benne. Dzlga VRRTQV, FLAHERT1 és ŰAR1XEE-BIÍESS0H- a mes
tereim.
Dziga YEMWaak azért nincsenek utódai a. Szovjetunióban, mert vé
leményem szerint, az nagyon veszélyes volna. A tűzzel játszunk* ezt na
gyon jól tudjuk. Ha felvetődik az erkölcsi kérdés, hát ezért vetődik
fel* Mérhetetlen kockázatot vállalunk. Így olyan film, mint pl. a SZÉP
MÁJTJS, talán elgondolkoztatja a franciákat, vagy növeli az aggodalmai
kat, esetleg olyan dolgokat robbanthat ki, melyeket nem ismerünk még.
Láttam A BÜHÍTEÍFÉS kiváltotta reakciókat - noha ez a film nem vet fel
reális problémákat - fiatal fiuknál és Nadine korában lévő leányoknál.
Az ifjú nemzedék egy kissé olyan, mint LANLHlt Ítélkezik. Kemcsak néma
tanú, nemcsak eszköz. ítél a dolgok felől s nagyon sok dologban tudja, ’
mit lehetne csinálni. Erről is szeretnék egy filmet csinálni. Olyat,
mint R02IBR filmje, de nam olyan emberekkel, vagyis nem RO2XER~forrnálta
emberekkel.
Azt hiszem, ez ma nemcsak Franciaországban probléma. A fiataloknak
van mondanivalójuk, sokkal inkább tudatában varrnak problémáiknak, mint
gondolnánk, hiába vagyunk idősebbek náluk. Reakcióik témadóak, unalmu
kat is pozitívnak értékelem, s nem destruktívnak. Azt várják, hogy az
unalom, az elégülstlanság megoldást hozzon, tettre serkentsen. És ha
tesznek valamit, akkor azt végigcsinálják.

23

A Nemzeti Filmhivatal
- A kanadai Nemzeti Filmhivatal felkeltette érdeklődésünket.
Mi ez a szervezet? Melyek a céljai,milyen szellemben dolgozik, mit
dolgozik?
- Ez a hivatal háborús alapítvány. MOLAREN munkásságának köszönhe
tően élre tört a rajzfilmben. Aztán láthattunk egy sorozat közepes dokfilmet, ez az igazság, de ezek forgatása közben alkotó csoportok fej
lődtek ki. Gyakran forgatnak 16 mm-es anyagra, mert ez olcsóbb s mert
sok filmet nem forgalmaztak a kereskedelemben vagy a TV-ben.
A hivatal volt az első, amely 16 mm-es filmre dolgozott és nem a
TV. Ez lehetővé tette, hogy kitűnő stábok és főleg kitűnő technikusok
fejlődjenek ki. Nagyon fontos szerepük volt ebben az angol technikusok
nak, akik nagyon preciz emberek, egyedül kísérletezték ki teljesen a 16
mm-es technikát, amelyet hivatásos és nem amatőr, eszköznek tekintettek
és nem TV, hanem film-eszköznek.
Angol befolyásra létesült egy másik formáció, egy bizonyos fajta
film-kollégium, ahol technikusokat képeztek, elég gyors ütemben, ezek
nagy része francia, s érdekes, hogy ezeknek sokkal nagyobb a művészi
érzékük, mint az angoloknak. Talán azért is helyezték át az intézetet,
azt hiszem Ottawából, tóontreálba, mivel úgy vélték, hogy jobb helye
lesz a kanadai francia kultúrkörben.
így hát egy francia nyelvterületen több, mint 10 éve működik egy
16 mm-es francia gyártás, angol gyártási szervezettel - vagyis angol
precizitással - de francia szerelemmel. A hivatal pályázat alapján ve
szi fel tagjait, ez nem ugyanaz, ahogyan az emberek az IDHECből /pári
zsi filmfőiskola/ vagy más filmiskolából kijönnek, azonban ezek
már
filmeztek. Mindenfelől jött embereket vettek fel, aki?” filmet akarnak
csinálni, akik a film fanatikusai, akik már csináltak amatőrfilmeket és
bizonyságot tettek tehetségükről.
A kollégium szelleme a következőt a hivatalban dolgozó emberek egy
stábot alkotnak, s mindenki a felvétel rendelkezésére áll, ha valaki
forgat. Tanácsokat adnak neki, bírálják, bátorítják, vagy tanácsot kér
nek tőle. Vagyis itt megvan az, ami talán sehol máshol sincs* a teljes
őszinteség. A közös művön mindenki dolgozik, bírálnak, veszekszenek,
stb... és ez az óriási. Persze, mindez értéktelen elmélet volna, ha nem
lennének eredményei.
őszintén meg kell mondani: mindaz, ami Franciaországban a cinéma
vérite vonalán történt, az ONF-ből jött. BRAULT hozta az uj teohnlkát,
amelyet előtte nem ismertünk, s amelyet azóta másolunk. Persze, ebből
ki is alakult egy kis braultizmus, még azok az emberek is, akik szerint
BRAULT nrmiTnan s nem szeretik, amit csinál, vagy akik irigyek rá, azok
is kénytelenek elismerni.
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Filmezés menetközben
Minden azzal kezdődött, hogy az OHF-be belépett egy angol nyelvű,
német eredetű férfi, Wolf KOENIG. Drezdában született, 192?-ben, 1937“
ben emigrált,10 éves korában telepedett le a szüleivel egy tanyán Galtban, Ontarióban. 1948-ban átmenet a tanyán az OHF egy stábja, amely fa
lusi dolgokat forgatott. KÖENIG, aki nagyon szeretett fényképezni, ön
ként követte á stábot, cipelte az állványokat. Megérkeztek az OHF - s
itt kezdődött a csoda: megérkezett egy lelkes fiatalember, s az GNF
felvette. Mint ragasztó, vagyis vágóasszisztens kezdte. Oolin LOW ba
rátja lett. DOW 1926-ban született egy albertai tehenész fia volt. A
képzőművészeti Főiskola növendéke volt előzőleg. LOW egyidős volt
KOENIGgel, csakhamar jó cimborák lettek. /LOW MCLAREN rajzfilmjeiben
dolgozott, azt hiszem, ő csinálta a SPORT FT TRANSFORT c. filmet*/ Re
mekül megértették egymást, és 1953-ban elhatározták, hogy filmet csi
nálnak a cowboyokról. Loptak egy kamerát - ez lehetséges az ONF-ben és megcsinálták a CORRAL c. filmet. EGEKIG itt első izben alkalmazta
azt, amit OARTIER-BRESSONtól tanult, s ez nagyon érdekes. CARTIERBRESSON azt mondta: "improvizáltam kell megragadni az életet, kétezer
képet kell csinálni, hogy egy jót kapjunk, rövid fókusztávolsággal kell
dolgozni, hogy ne legyen mód a keresőben való beállításra." KOENIG azt
mondta: "Ezt én- filmen csinálom." és a COHRAT 0 . filmben ő volt az el
ső, aki kézben tartotta a kamerát, ahogy a cowboyok a coltot tartják
kézben, nagylátószögü objektÍveket használt, hogy sétálhasson a kamerá
val, követhesse az embereket.Visszatérvén, LOWvel együtt nagyon lehordták Őket, mert túl sok nyersanyagot használták el, s nem nagyon tudták,
mit kezdjenek vele.Aztán elkészült a film és - mit tagadjuk - egy ki
csit mesterkélt, egy kicsit hamis lett, azonban nagyon érdekes vállal
kozás volt* S ettől kezdve azt mondták, KOENIG jó operatőr. Felvették
egy stábba, amely kollektiven forgatott egy filmet, s talán ez volt az
ONF első kollektív filmje: DAYS BEFOHE CHRISTMAS /KARÍ.CSONY ELŐTT/. Eb
ben a filmben próbáltak ölőszőr direkt szinkron-hangot alkalmazni, az
utoán, s mindenütt. KGENIG itt egy csomó fiatallal jött össze, akiket
úgy hívtak, hogy Michel BRAULT, Georges DtJFAUX, Claude JUTRA. A társa
ságot egy angol, Tóm DALT vezette* Mindenki csinálhatott felvételeket,
s nemcsak ötperceseket, de egyórásakat is. Itt produkált BRAULT egy a
maga nemében egyedülálló felvételt: egy olyan folyamatos gépmozgást,
ahol a kamera egy bank vasládájáról a kisérő rendőr pisztolyára, majd
onnan a szállító péncélkocsira siklik, ahová berakják a ládát. Láttam,
hogy estek fenékre egyesek ennek láttára, kijelentvén: "Hát igen, ezt
kell csinálni." Valóságos forradalom tört ki az ONF-ben, mindenki azt
mondta: "Ml is ezt akarjuk csinálni." S elkezdtek sétálni a kamerával,
noha azelőtt csak állványról mertek forgatni, s eszükbe sem jutott,hogy
több métert forgassanak előre kidolgozott gépállások nélkül. Vagyis
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filmre alkalmazták CÁRTIER-ERESSON módszerét* ők indultak el a kép nyo
mában. Ez 58-59-ben volt.
Nagyon érdekes jelenség játszódott let az angol stábokat - kivéve
azt, amelyikben LALI, KROITOR és KQENIG dolgozott - nem érdekelte ez a
módszer. A francia oaoport azonban kitartott mellette.
Mlchel Brault
Első Ízben BRAULTlal Santa Margaritában, Oalifomiában találkoz
tam, 1953-ban, egy ELAHERTI szemináriumon. Láttam a RAQUETTERSt, a DÁIS
BERORE CHRISTMASt, BRAULT pedig látta a MOI, UN NOIRt, amelyet bemutat
tam itt* Megbarátkoztunk egymással és rávettem, jöjjön el Franciaor
szágba, megcsinálni az ÉGI NYÁR KRÓNIKÁJÁt. El is jött és mindenkit el
ámított. Az első kép, amit vele forgattam,a Concorde téri jelenet volt,
Maroeline-nel. Mikor láttuk, hogyan sétál mellette, húsz centire tartva
tőle a kamerát, azt mondtuk* "Mi lesz ebből?" S itt tanultuk meg mind
annyian ezt a módszert, a sétálást a mozgó kamerával, amelynek igen
nagy a látószöge. BRAULT ezután HJSPOLIval dolgozott, Lozereben, s nem
kis féltékenységet keltett a francia operatőrökben, ami érthető, de az
is, hogy pl. LHOMME nyomban átvette a módszerét, lévén, hogy elég egy
forma a vérmérsékletük, kamerakezelésük, stb.
Eredményeinkkel aztán mi magunk is befolyásoltuk a ONE embereit,
elgondolkoztattuk őket témakezelési módszerünkkel, amelyet rajtunk kí
vül addig senki se osinált. Már csak arról álmodott mindenki, hogy kézbentartott kamerával sétáljon, s nem volt fontos, hogy ki és mit követ
vele.
Ha már túl vagyunk ezen a fázison, már nem kábít el a képek vará
zsa, a technika virtuozitása. Már hatásos képekre törekszünk, az embe
rek már gondolkoznak. Pierre JUHEAU és Fernand DANSERAU volt az első
Kanadában,akik egy évvel ezelőtt azt mondták nekem*
"Vigyázat, ez a
fajta film,amelyet te csinálsz,egy óriási hibában szenved* mindent lábat
vele forgatni, csakhogy tartalomra is szükség van.Vagyis, igen sokat
forgattunk, de kevés volt benne a tartalom, mert a filmeseknek nem volt
mondanivalójuk. Ez a mai film drámája. Sok filmet láttunk Lyonban. De
ezekben a filmekben alig van valami, mert készítőjüknek nem volt monda
nivalójuk. Persze, tanúságot tettek valamiről. Abban a pillanatban,
amint ráirányítjuk valakire a kameránkat, aki beszél, abban mindig van
valami érdekes* de ninos tárgy, ha nincs egy megadott irányvonal, ha
egyszerűen a semmiről adunk dokumentum-töredékeket. Éppen ilyen lehan
goló ez, mintha az ember egy ebédlőasztalnál kapcsolna be egy magneto
font, s hallgatná vég nélkül, hogy ott mit beszélnek. Elsőnek a kana
daiak döbbentek rá erre. Nagyon érdekes, hogy hogyan reagáltak erre.
Egyáltalán nem negatív módon. Azt mondták* "Szart csináltunk film he
lyett." S nekiálltak, hogy jobban csinálják.
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A kanadai filmek
A jelenlegi kísérletek közt három fajta különböztethető meg. Az
első egy túlzottan esztétizáló irányzat, mint pl. Gilles GROULX filmje,
a VOIR MIAMI /MIAMIT LÁTNI/, amely nagyon mesterkélt. A kommentárszöveg
is szinte felesleges, mivel a szerzőnek nincs komoly mondanivalója. S
végül is a MIAMIT LÁTNIban nem látjuk Miamit és ez bosszantó.
A második fajta kísérlet sikeres és izgató, ez a PAUL ANKA, LONELY
BOY, KOENIG és KROITOR filmje. Sikeres, mert technikailag, mert hang,
kép és montázs szempontjából is csodálatos. Kísérlet arra, ho^y megkö
zelítsen egy jelenséget, egy tárgyat /témát/ - de ezt mesterségesen te
szi s azt hiszem, a müviség érzetét a montázs kelti fel; ha az ember
először látja a filmet, elámul, másodszorra azonban már lanyhul a lel
kesedés. Mindazonáltal ez nagyon érdekes, mert ki bérlet arra, hogy ki
csússzon a film csapdájából, vagyis mondani akar valamit és azt szépen
akarja mondani. Mert a film kegyetlen: az emberek ostobák s mindig az a
vége, hogy nevetünk az ostobaságon, anélkül, hogy észrevennéhk, hogy a
saját ostobaságunkon nevetünk.
Marad a harmadik fajta film, a legjobb a három közül. Pl. LAMOTHR
filmje* /LAMOTHE
Gasoogne-i
francia
paraszt, a parasztszövet
ség aktiv tagja volt,10 éve Kanadába emigrált. Ott volt favágó, tanyán
béres, aztán közgazdaságot tanult,majd filmes lett. /Filmje; a BUCHERÖN
LE LA MANOUANE /MANLUANE FAVÁGÓI/, amelyet Lyonban is láthattunk, sze
rintem kiváló film. Egy favágóról szól, egy volt favágóról, akiből fil
mes lett. Már maga ez is kivételes: Franciaországban még nem láttam pl.
olyan bányász-filmet, melyet egy bányász készített volna. Lehet, hogy
ez a film szubjektív, mert arról szól, ami valóban megtörtént, az
csinálta, aki maga is favágó volt. Egy másik, GARGEAU filmje, a L*HOMME
DE LAO /A TAVI EMBER/ egy mesztic-indián rendkívüli története, aki egy
tóparton él s valóban egy indián-törzshöz tartozik. A vége borzalmas..*
Forgatás közben Alexisnek, a film Indián főhősének meghalt az anyja, s
a film egyszerre,amely eddig egy személyről szóló dokumentum volt, drá
maivá változott, mivel az anyát már előbb is láttuk a filmben,tört han
gon francia népdalokat énekelt... A film a következő szavakkal végző
dik: "Alexis nagyon nehezen nyugodott bele anyja halálába, mert nagyon
szerette, s mert most egyedül maradt. Egyedül van, mert nincsenek gye
rekei, nincs felesége. S ez talán jól is van Így,mert az egyetlen örök
ség, amelyet Alexis a gyermekeire hagyhatna, csupán egy megvetett faj
tához való tartozás lenne." íme, itt van hát, ami felé a dokumentumfilm
haladt az elkötelezett, az állandóan elkötelezett film, mivel olyan
problémákat vet fel, amelyek alapvetőek Kanadában, a favágók, a mesztlcek problémáját. S a problémákat olyan emberek vetik fel, akik tudják,
hogy beszélniük kell, megalkuvás és szépítés nélkül. Ezek a filmek el
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gondolkoztatják a nézőiket. Azt hiszem, a filmi tanulságtételben ennél
még sehol sem jutottak tovább - legalábbis nálunk Franciaországban nem.
Marad még két egész estét betöltő film. Az egyik BRAULT filmje a
Coudres szigetről, amelyet Cannesban POUH LA SUITE ffl MONDE /HOGY FOLY
TATÓDJÉK A VILÁG/ óimmal mutattak be. Egy fehér delfin kihal ászásáról
szól. Olyan film ez, ahol OASTIBR-BRESSÖN kamerája VERTOV agyával páro
sult és FLA.HERTY szivével. Olyan ez, mint az ARANI EMBER, csak direlrb
hanggal. Tökéletesen sikerült óriási film, noha csak a xmsztereit lát
tam. RCKKJEÍXER: FARREBXQUE o. filmje ez, de SLAHBRTYnek az eseményekben
résztvevő kamerájával, de ugyanekkor ez a kamera sétál is - BRAULT ka
merája - direkt tanuságtételekke1 , és fantasztikus személyekkel.
Hasonló rangú a másik film, de mégis különböző, noha igen-igen kö
zel áll hozzá; arról a filmről van szó, amelyet ÖXaude JUIHA most for
gat a saját életéről. Nem tudom még, milyen elmet ad majd neki, én úgy
nevezném: BELES, OÖMMSIA HŰIT, M I S COMME SEXE m i SÍIBE, a RAUDL.AIRE
vers nyomán /SZÉP ÉS BIZOHYTALAH, MINT AZ ÉJSZAKA/. Tudora,önök nem sze
retik az irodalmat, dehát itt JüIRA szerelméről van szó és egy haiti
kanadai félvérről, Joanns-ról.». Azt hiszem, amit JUTRA célnál, még
senki nem csinálta rajta kivíil.
Ha mi filmet forgatunk Franciaországban, vagy R08SELLINI Olaszor
szágban, vagy ANTÖNIOTX, akkor ezekre a filmekre befolyást gyakorolnak
az élet egyes epizódjai. Filmjeiken mindig átüt az emberek magánéleté
nek egy része. Ebben a filmben azonban valaki teljesen a saját életét
mutatja meg, leplezetlenül, ő maga von jelen a filmben. Olyan ez, mint
ha ANTQNIONIról és Moniea VITTIről csinálnánk filmet f az ő problémáik
ról. JUTKA ezt csinálja. Lehetséges, hogy ez eadaibioionizmus, talán ta
szító is, nem tudom. Azonban ilyesmit szak Kanadában lehat csinálni és
mindenki részt vesz benne, akár csak BRAULT filmjében. Ilyesmi nálunk
nem létezik: JUTKA segített a montázsnál BRAULT filmjében, tanácsokat
adott neki, trükköket javasolt. BRAULT pedig JUTRA operatőrje lett, no
ha a film az ÖNF-en kívül készül. Kanadában hallottam először, hogy az
emberek azt mondták* "Csináltam egy filmet, ha nem sikerült, ©gye fene,
fütyülök rá." Joguk van a sikertelen®éghez is. Ezt el kell ismerni.
Ilyesmi ninos sehol. Ha Franciaorsságban valaki filmet csinál, ö, az
zseniális, az remekműi Pedig nem az. De Kanadában beosületesek az embe
rek. Azt mondják: "Csináltam egy filmet, kísérleteztem valamivé1,ha nem
jól csináltam, ha rossz én is megmondom, de ti is mondjátok meg, miért
rossz és legközelebb majd jól csinálom."
Kanada példáját kell követnünk. Van ott két ember, akik ja©gértet
ték a problémákat: egyrészt Fersand DMSEREAU, az uj francia stáb veze
tője, rendezőből lett producer és Pierre JUNEAU, a francia szekció ve
zetője. Mérhetetlen kockázatokat vállaltak, szembeszálltak a pénzügyi
és adminisztrativ sablonokkal, vállalták az összeütközést személyekkel,

mert csak a jó isten a megmondhatója, miiyen komplikált az élet a film
berkekben. /CAHXERS Dtf CHiEMA, 196?. JUNIUS./
II.
- ROSSELLINI ur»az EXPRESS néhány kijelentését közölte a "cinéma vórlté"-ről LEACOCK, a MAYSLES-fivérek és ROUCH filmjei kap
csán. Nyilatkozhatna részletesebben erről a kérdésről?
- Az EXPRESS cikke torzitás nélkül summázza az UNESCO filmklubjá
ban tett kijelentéseimet.Azónban feltehetek én is egy kérdést? Mit mond
önöknek az efajta film? Az Önök véleménye, mivel önök kritikusok, bizo
nyára többet nyom a latban, mint az enyém.
- A CAH2ERS hasábja minden irányzat előtt nyitva állnak. S az
a véleményünk, hogy egyiket sem szabad a priori elitélni.
- Egyetértek. De ez nem akadályozhat meg a kritikában. S kijelen
teni, hogy a "cinéma vérité" irányzat, az még nem mond semmit az érté
kéről.
Mivel ragaszkodnak hozzá, megismétlem, amit a minap, az UNESCOban
mondtam. Nagyon furcsa, hogy jelentőséget tulajdonítunk egy olyan do
lognak, amely mégcsak nem is kísérlet. Nem értem és szeretném megérteni.
Ciaka és lobogó
- A cinéma véritével is az történt,mint a francia és külföldi
nouvelle vague-gal. Olyan irányzatok ezek, melyeket nem lehet tel
jes egészükben elfogadni, vagy elutasítani: különbséget kell ten
ni, belsőleg, a személyiségek között. A CAHIERSnál pl. valamennyi
en szeretjük a LA HJNIOCIONt /A BÜNTETÉS/, noha a film nem támaszt
ilyen igényt. Kevéssé fontosak az elméletei: a lényeges,hogy ROUOH
művész.
- Ám legyen művész, igen. Azonban nem értem, hogyan művész ebben a
filmben?
önök összehasonlítják a filmigazságot az uj hullámmal. Azonban az
"uj hullám" címkét olyan emberek ragasztották a mozgalomra, akik maguk
nem vettek részt benne t arra szolgált, hogy különböző irányzatú filmmű
vészeket foglaljon egy csoportba, akiknek egyetlen célja az volt, hogy
uj technikai rendszerrel gyártsanak filmeket - és mindenki maradt, aki
volt, eszméivel, személyiségével, esztétikájával, stb. együtt.
Amikor azonban azt mondjuk "cinéma véritó",ez nem mások által fel
ragasztott címke; ez lobogó, melyet maguk a filmalkotók emeltek magán
ra. Ettől a pillanattól kezdve azt kérdem, hol az igazság, mit jelent
az az igazság, mire akar kilyukadni* Olyan kérdések ezek, melyekre meg
van a válaszom és rögtön meg is fogom mondani. Azonban, bárhogy is le
gyen, nem látom hol van ebben a művészi mondanivaló.
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-Ez a mondanivaló, úgy tűnik, ©lég szerény, legalábbie, ami
ROUCHt illeti. Mondjuk, ugyanaz - hogy az első példát vegyük, ami
éppen eszünkbe jut - , mint a századvég festőié, ©kik elvetették a
müterem-fény konvencióját. RQUCH elveti a színészi játékot és az
előre megirt dialógust.
-Húsz-harminc évvel ezelőtt már megtettük ezt a filmben.
- Be nem így.
- Persze, hogy nem Így. Miért? Úgy tűnik, az önök összehasonlítása
a festészettel nem helytálló, A festészet egy ur pontos mondanivalója,
aki ahelyett, hogy aprólékosan, élethűen, főtográfikusan reprodukálná,
amit lát, inkább interpretál. Ennek az urnák tehát pontosan meghatáro
zott álláspontja van, saját művészi álma, személyes érzelmei, akiben
érzelmeket vált ki egy tárgy, amelyeket kötelességének érez kifejezni
minden áron, amelyek arra kötelezik, még annak a tárgynak a deformálása
árán is, amelytől az első indítást kapta, hogy valaki mással is közölje
a saját érzelmeit, kevésbé érzékenyekkel, a kevésbé kifinomultakkal.
Láthatják tehát, hogy az alkotó mennyire behatol mindebbe, milyen meg
határozott a választása, hogy a nyelvezete milyen lényeges eleme a ki
fejezésnek.
Azonban a oinéma vóriténél ebből semmi sinoe. Van egy kameránk,
ennek a kamerának, szerintem, egy tulajdonsága vani ez gép, semmi más.
A fllmszalag, az filmszalag. Ma még jó, de nagyon rossz lesz hat hónap
múlva, vagy két év múlva, ha kijönnek egy ujjal. Be jó marad 30 év múl
va Is, ha azt fogjuk látni, hogy ez á fllmszalag, amelyre olyan rosszul
lehetett fényképezni,magén viseli egy bizonyos korszak lenyomatát* Min
den esetre, a szalag gyártási minősége egyáltalán nem hatol be egy mii
vész személyiségébe, egy olyan emberébe, aki arra törekszik, arra kell
törekednie, hogy emberi lény legyen, aki megfigyeli a dolgokat és ezt
elmeséli másoknak, pontosan azért, hogy kapcsolatot teremtsen a saját
érzelmei és mások érzelmei között. A oinéma vériténél azonban csak egy
kizárólagosan technikai végrehajtót látunk, aki reprodukálja azt, amit
bárki megláthat, akinek egy kis megfigyelőképeseégé van.
Tehát a oinéma vériténél dogma az, hogy az alkotónak semmibe sem
szabad beleavatkoznia. Azt a kijelentést is hallottami "Nem akarunk
forgatókönyvet csinálni, mert nincs hozzá tehetségünk.” Ez elég súlyos
kijelentés!
- Ki mondta ezt önnek?
- jROUOH és MAYSLESék. ők mondták, nem én. Ez azt jelenti,hogy
BOUOH nem akarja kockáztatni a saját személyiségét. Persze személyiség,
én tudom, láttam filmeket, amelyekben ez a személyiség megjelenik. Be
itt lemond a kifejtéséről! S most már semmit sem értek.
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Egy kamera a földein
- Nem akar többé belefolyni egy hagyományos forgatókönyv el
készítésébe} mindezek ellenére a LA HINITIONban rendkívül Jelentős
a személyes közreműködése. Előre megírt egy oldalt és bizonyos
szempontokat adott.-a szereplőknek. A szinészvezetésnek ezer és egy
módja van!
•- Igen* tudjuk, hogy kell ezt csinálni, ön azonban olyasmiket je
lent ki, amelyekről ECUOH nem beszélt nekem. Ha jól értettem, Ő vissza
utasítja a legcsekélyebb beavatkozást is a maga részéről. Ha volt be
avatkozás, egészen másként fest a kérdés, ön azt mondja,irt egy oldalt;
egy oldal, még három sor is, több mint elég egy forgatókönyv megírásá
hoz. Ebben az esetben minden más.
- Sajnos ECUOH nlnos itt, hogy elvágja a vitát. Azonban azt
mondta nekünk, hogy a következő kérdést tette volna fel: "Van veavatkozás, ez biztos, de milyen címen, és milyen fokon?" Szerinte
a beavatkozás egy bizonyos előkészítésben v aa. És a montázsban is
benne van.
- Ebben az esetben minden megváltozik. Arról van szó, hogy egy va
laki által szándékolt müvet Ítéljünk meg, még akkor is, ha az alkotó
limitálja a beavatkozását.És ebben az esetben teljesen más az Ítélet
is, melyet róla mondhatunk.
- Magát a müvet kell megítélni és nem a szándékot.
- Nem tudom megitólni ezt a filmet,igen egyszerű okból kifolyólag.
Ezek olyan dolgok, amelyek egyáltalán nem érdekelnek, melyek rettentően
zavarnak, mert barátok csinálták. Horn értem ezt, mindez unalmas, lassú,
szánalmas.
- Tehát rossznak találja a müvet.
- RGUCH nagyon is drága barát és olyan ember,akit sokkal őszintéb
ben tisztelek annál, semhogy azzal szórakozzam, hogy rosszat mondjak
róla a háta mögött. Ha ingerült vagyok - s biztosíthatom Önöket, aznap
este majd szétrobbantam a dühtől - , az azért van, mert nagyon szeretem
őt.
- Nézzük hát a dolog egy másik oldalát. Milyen különbséget
lát a oinéma vérité és a saját dokumentuxnfilmjei között?
- óriási különbséget. Az INDIA egy válogatás. Kísérlet arra,hogy
a lehető legbecsületesebb legyek,mégis egészen pontos Ítéletet mondjak.
Vagy, legalábbis, ha nem Ítélek, akkor egy nagyon pontos szeretettel
válogassak. Mindenesetre, ez nem különbség, ügy érezhetőm, hogy a dol
gok vonzanak, de taszíthatnak is. fan nem mondhatom! nem foglalok ál
lást. Ez lehetetlen!
- Elfogadja a filmlnterju elvét?
- Nem. Azt hiszem, az nagyon érdekes lehet annak számára, aki tu
dományos dokumentációt akar felhalmozni. De nem érdekes akkor, ha müvé-
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szetet akarok csinálni. Hogy müvet alkothassunk, ahhoz tisztelni kell a
szabályokat. Ha az ember kerékpározni akar, fel kell tudnia Hím a ke
rékpárra.
- Csakhogy nem tudjuk, hol kezdődik és hol végződik a művé
szet. Kezdetben azt mondták* a film a valóságot reprodukálja, te
hát nem művészet. A művészet másutt rejtőzik.
- A művészet másutt rejtőzik. Igen, de ninos olyan művészet, ame
lyet akárki művelhet. Az ilyen film is lehet művészi, véletlenül, az
utcán is rábukkanhatunk művészekre I
- Nem, mivel X. vagy T. különböző módon filmezné ugyanazt a
dolgot. Ha összehasonlítja pl. a LA HJNITIONt és a JOLI MAIt, az
emberek nem beszélnek és nem "játszanak" ugyanúgy,hanem más módon,
- Világos, hogy nagyon nehéz meghatározni a művészetet, Mégis, na
gyon jól tudjuk, mi a művészet és felismerjük. De ez, kétségtelenül,
nem művészet.
- Ugyanezt veti a szemére ROEJCH többi filmjeinek is?
- Nem. Nagyon szeretem pl. a űAGUiRt. Abszolúte nem érdekel,ha egy
plánban egy kalapos alakot látok, a következő plánban kalap nélkül lá
tom, majd ismét kalapban és hasonló dolgokat! Ami a JAGUÁRban volt,az
élő volt, jelentős, érzelemmel telitett. RCUOH néprajzos volt, aki Af
rikát tanulmányozta, embereket szedett fel az utcán, filmezte őket s
ettől kezdve egy koncepciót kovácsolt, nézőpontot foglalt el, amelyet a
filmbe is bevezetett. S ez igazi alkotó eljárás volt.
Komolyan gondolja, hogy egy személyiség beavatkozása nélkül művé
szet születhet?
- Nem, semmiként sem. Azért szeretjük a LA PONLIIONt, mert az
a véleményünk, hogy az egy személyiség beavatkozásának eredménye*
- Én abból indulok ki, amit ROUCH kijelentett nekem* "Veszek egy
személyt, adok neki egy csomagot, amelyben egy magnetofon van. Ez a
személy úgy beszél, ahogy akar. Nem ismearam, egyáltalán semmit sem tu
dok, semmit sem akarok tudni, semmi sincs megszervezve, stb."
- Nekünk nem ezt mondta RCUOH. Azt mondtat "Síimet akartam
csinálni a Találkozás témájából, amely szürrealista téma."
- Arról van szó, hogy ismernünk kell a kiindulási pontot. Úgy men
tem az összejövetelre, hogy azt mondtam magamban* Íme, a cinéma várlté.
Volt ott a földön egy kamera /a MAYSLES—fivéreké/, mindenki azt csodál
ta, pedig csak egy kamera volt. És egy kamera,az egy kamera. Egy tárgy.
Nem tud izgatni. Majd szétrobbantam a dühtől,hogy egy kamera képes fel
izgatni valakit. Ez hallatlan stupiditásra vall! Ez a kamera,amely fel
izgatta a jelenlevő emberek szellemét és nemi szerveit, tárgy volt,
amely teljesen közömbösen hagyott. Én nem tudok felizgulni egy kamerán,
s nem tudom megérteni azokat az embereket, akik felizgulnak tőlet Igaz,
homosexuálisak is vannak a világon! De én nem vagyok homosexúális,s nem
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tudom est megérteni. El sem tudda képzelni, milyen nevetséges volt a
légkör azon az estén! A nevetségesség cslmborasszója volt.
Efanta kifejezések
- Végülis a technika szükséges eszköz, ön is technikus, ön is
feltalált egy optikai kocsizást.
- A technika szükséges, de nem erről beszélünk. Ez olyan dolog,
amelynek természetessé kell válnia és nem kell felizgulni rajta. "Néz
zétek azt a kamerát! Nézzétek azt a kamerát!" Nem érdekel annyira, hogy
bámuljam. Micsoda hihetetlen gyermekdedség volt ez! Ez a mitizálás
gyerekes.
Én voltam az első, aki védte ROUCHt. Maguk, a CAHIERSnál, nagyonis
ellenségesek voltak. Bármit is mondanék neki, még akkor is, ha nem vol
na jelen, s ha kegyetlenül is mondanám, az mégis mindig nagyon baráti
érzelmek kifejezése volna, ügy tűnt nekem, azon az estén, hogy nagyon
megrázta, amit neki mondtam éa hogy nagyon hálás volt érte. Remélem,
hasznára lehetek, s hogy a kritikáim arra indítják,nem azt mondom, hogy
elfogadja az én nézeteimet, hanem, hogy megjavítsa, amit csinál, hogy
visszatérjen olyan adottságaihoz, amelyektől eltávolodott. És ebből ta
lán nagyon jó dolgok jönnek ki.
- Mindenesetre, RÖUCH mindig csupán kísérletekként mutatta he
a filmjeit. Rejtett eszközökkel próbál eljutni a művészi alkotás
hoz. Azt mondja: "Ha prefabrikált eszme nélkül forgatunk filmet,
mindig "megteremtődik" valami."
- Amit most mondani fogok, megmagyarázza, miért reagálok igen éle
sen. Ön tudja, milyen drága volt nekem az efajta kifejezés. Ugyanazokat
a dolgokat mondtam. De úgy mondtam, hogy azzal nem mindennek a teljes
lerombolásához jutottam el. Azt mondtam: "Elindulok egy eszmével, amely
teljesen világos a fejemben. Ki kell fejeznem. Lemondok a színészről,
mert annak előre el kell készítenem a replikáit. Mivel valami abszolút
őszinte dolgot keresek, abszolút igazat, igen gyors előkészítő munkát
kell végeznem: Ezért veszek egy egyént,aki, úgy tűnik, a szerepnek meg
felelő fizikai szempontból, hogy igy juthassak történetem céljához. S
mivel nem színész, hanem műkedvelő,alaposan tanulmányozom, elsajátítom,
ujjáalkotom, felhasználom fizikai képességeit, hóbortjait, hogy szemé
lyiséget csináljak belőle. így a személyiség, akit elképzeltem, menet
közben talán átalakult, de csak azért, hogy ugyanahhoz a célhoz jusson.
Nem azért, hogy elhagyjam eredeti gondolatomat és másdologra jussak,
mert akkor nem csináltam semmit."
Ugyanakkor egyidejűleg arra is volt gondom, hogy összegyüjtsek bi
zonyos emberi dokumentumokat, hogy felkutassam az ember bizonyos spon
tán magatartásait, stb. Ezek itt járulékos elemek voltak ahhoz, hogy
eljussak az igazság felfedezésére - mart amire törekedtem, az az volt,
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hogy nagyon becsületesen megtaláljam az igazságot. Ahhoz azonban, hogy
megtalálhassuk az igazságot, erkölcsi alap is szükséges. És kritikus
Ítélőképesség. Nem bizhatom magam a véletlenre,és ha Orlyba akarok men
ni, nem találhatom magam Bourget-banl
Az emberszabású majom
- Mit nevez ön erkölcsi alapnak? A cinéma véritó faivei is hi
vatkoznak erre a fogalomra.
- Ez olyan alap, amelyet, mindenekelőtt, szeretettől építenek. Az
tán türelemből, megértésből. Meg részvállalásból is. látja, hogy a dol
gok összefolynak, bonyolódnak, mind gyorsabbá válnak, mind közelebb
jutnak önmagunkhoz, ahhoz, amit önmagunknak szeretnénk. Abban a pilla
natban, amikor elutasít Önmagától minden Ítélkezést, minden részvételt,
minden szimpátiát, minden türelmet és azt mondja: "Legyetek olyanok,
amilyenek vagytok, fütyülök rá", ez már nem erkölcsi álláspont, hanem
nagyon cinikus magatartás.
- Készünkről, mi felfedezünk egy erkölcsi álláspontot a LA
HJNITIQNbaa. Mondjuk, költőit, ha úgy tetszik. Van a filmezésnek
egy fajtája, mely nevetségessé teszi az embereket, megmerevíti
Őket, állattá fokozza le. Éa van egy másik, amely szabad lényeknek
láttatja Őket. A LA HJNITIONban ugyan nevetségessé voltak téve a
szereplők, de csak első látásra. A szabadság eszméje /ez volt a
film első cime/ áttetszik a viselkedésükön.
- Szerintem nem. Igaz, amit ön mond. Egy személyt úgy mutathatunk
be, ahogy akarjuk. Ez igaz. De nem hiszem, hogy egy művészi tett töké
letes művészi tett, ha nincs benne gyengédség. Nevetségessé tehet vala
ki és ugyanakkor gyengéd is lehet iránta. Sőt kifejezetten kíméletlen
módon is kezelheti. A gyengédség az igazi erkölcsi álláspont* Nem tudok
elfogadni művészi formának valamit, amelyből hiányzik a gyengédség. A
cinéma véritébŐl azonban hiányzik a gyengédség, mert mindent a vak vé
letlen irányig.
Mi izgati mi ingerel fel a mai világban? A mai világ túlságosan és
hiábavalóan kegyetlen. Kegyetlenség, ha valakinek a személyiségét meg
sértjük, ha valakit olyan helyzetbe hozunk, hogy totális és céltalan
vallomást
tegyen. Ha a vallomás meghatározott célból történne, elfo
gadnám, ez azonban egy leselkedő, egy bűnöző gyakorlata. Mondjuk ki: ez
borzalmas.
Nagyon élesen reagálok erre, mert szilárdan meg vagyok róla győ
ződve,hogy a kegyetlenség piraHg az infantilizmus megnyilvánulása, min
dig. w wSftwTH állandóan bolond vágyat érez arra, hogy a lehető léginfantills,abb legyen. Tudatosan nem azt mondom: gyermekes. Az infantilizmussal süllyedtünk az emberlétben a legmélyebbre. Az emberszabású máj
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műktől származunk; de nemsokára lesüllyedünk a varangy, a hüllő színvo
naléra. Ez "bánt. Ebből hiányzik minden szemérem.
Láttuk az imfantilizmuat az uj regényben is. Teljesen hihetetlen
formában látjuk a festészetben. Elérkeztünk a teljes hiábavalósághoz, a
betegességhez. Méghozzá egy olyan tálágban, amely minden nap komolyab
bá, összetettebbé válik. Mivel a világ az emberek számára készült, min
dig el kell fogadnom, az olyan fajta siránkozások ellenére is,hogy* "Az
általános megsemmisülés felé haladunk, az atombomba, stb..."
A művészet ma vagy siránkozás, vagy kegyetlenség. Nincs más mér
ték í vagy siránkozunk, vagy teljesen önmagukért gyakoroljuk a kis ke
gyetlenségeket.
- Ebben az esetben azonban ön támadja az egész modern művé
szetet, amely kb. száz éves* Semmi gyengédség sincs pl. FLAUBERT*
feSHLMBK ISKOLÁIAban, vagy ha van benne, akkor van a mai művészet
ben is.
- Nézzük pl. azt az okoskodást - nevén kell neveznünk - amelyet a
közölhetétlenségről, az elidegenedésről fejtenek ki. Nem találok benne
semmi gyengédséget, esek óriási elégedettséget. Lehetséges, hogy a
gyengédség létezik és én nem tudom észrevenni. Talán .kisiklik a kezem
közül. Abban a pillanatban, amikor nem tudom a sziaeket érzékelni, eb
ben a vöröset, amabban a lilát, az olyan, mintha nem is léteznének. Fi
zikáénak kellene lennem ahhoz, hogy tudjam, a vörösben benne van az in
fravörös is, az ibolyában az ibolyántúli* Nem vagyok fizikus, és ha az
érzékeimmel Ítélek, képtelen vagyok felfedezni a gyengédségét.
Manapság mindenki avantgárdistának képzeli magát, aki panaszkodik.
A panasz azonban nem kritika, amely már erkölcsi álláspont. Abban a
pillanatban, amint ön rájön arra, hogy meg is fulladhat, ha a vízbe
esik, mégis mindennap vízbe dobja az embereket,csak azért, hogy láthas
sa azt a borzalmas és gyalázatos dolgot, hogy akit a vízbe dobunk, be
lőfulladhat jj azt hiszem,ez abszolút becstelenség. Azonban; ha észrevet
tem, hogy a vizbe dobott emberek megfulladnak és ezért elkezdek úszni
tamilul, hogy fenntarthassam magam a vizen és megmenthessem Őket, ez
egészen más álláspont.
Éa ez indított arra, tavaly már megmondtam önöknek, hogy ne csi
náljanak többé filmet.
Ábécé
- Igen, dohát, mi a teendő?
- Más dolgot kell csinálni, mint nyomban látni fogja. Tudom, azt
fogják nekem mondani* "Hogyan! ön verte a mellét, hogy nem csinál több
filmet, mégis filmezik!" Azonban amit csinálni fogok,semmiként sem tar
tozik a hagyományos film keretébe. Elhatároztam, hogy forgatok néhány
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dolgot, amelyek mindenekelőtt didaktikus értékűek: azt hiszem, el kell
jutni ide, ha az ember olyan mélyre süllyedt.
- A művészet és az oktatás nászából még sohasem született jó
házasság.
- Fütyülök a művészi munkára. Vagyis nagy mértékben lemondok róla.
Ez erkölcsi álláspont,szinte azt mondhatnám - ha megengedik e szó hasz
nálatát - hősi álláspont. Minden ember ösztönösen szeretne kitűnni, én
azt érzem kötelességemnek, hogy ne tűnjek ki, hanem, hogy hasznos legyek.
- Azt mondta: "hasznos". Miféle hasznosság ez?
- Humánus szempontból hasznos.Vegyük újra elő a példámat: ha lát
nám, hogy a vizbe esett emberek megfulladnak, és hogy vízözön zudul a
világra, úgy hiszem, kötelességem lenne,attól a pillanattól fogva, hogy
észrevettem ezt a jelenséget, megtanulni úszni és elszegődni úszómes
ternek.
- A művészek általában, és Ön is az, egészen más módon fogták
fel a kötelességüket. Számukra a művészetnek nincs közvetlen, gya
korlati haszna.
- Megmagyarázom. Ahhoz, hogy egy művészet művészetté váljék, nyel
vezettel kell rendelkeznie, úgy kell kifejeznie a dolgokat, hogy az át
lagember is megértbesse.Enélkül teljesen elvont marad - nem azt mondom,
hogy inkább "kommersz" filmeket csináljunk, küszöböljük ki a félreér
téseket.
Szilárdan hiszem azonban, hogy hiányoznak az alapvető elemeink.
Manapság nemcsak eszmékben szűkölködünk és nemcsak nyelvezet hijján va
gyunk: a szótárunk, sőt az ábécénk is hiányzik. Azt hiszem, hasznos mü
vek alkotásához szükségünk van az ábécé betűinek újra felfedezésére.
Nem a művészet átalakításáról van szó, hanem az ujramegtalálásáról. A
művészet teljesen korrumpálódott, absztrakciókba oldódott, már nemcsak
a nyelvezet, hanem az ábécé használatát is elvesztette, melyen a nyel
vezet nyugszik. Hogy újra megtaláljuk a művészetet, nagy erőfeszítést
kell tenni a nyelvezet helyreállítására. Minden szónak újra meg kell
találni a jelentését, értékét, a nyelvezetet a mély gondolat gyümölcsé
vé kell tenni, Vagyis igazi nyelvezetté, hogy ne csak a dolgokra ra
gasztott oimkék gyűjtemény® legyen, amelyeknek a kilétét csak nagyon
homályosan ismerjük. Ha ez a helyreállítás megtörtént,csak akkor lehet
séges újra elkezdeni a művészet valamennyi formáját. íme, ez tűnik /szá
momra nagyon fontosnak.
- Hem gondolja, hogy a művészet fejlődése visszafordíthatat
lan?
- Azt hiszi, a világban nincsenek sötét korszakok és a civilizá
ciók nem
össze? Ez történelmi tény, amely mindig bekövetkezett.
S akkor, ha egy civilizáció Összeomlik, Összeomlik a művészet is, a
nyelvezet is, stb.
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Szigorúan didaktikus
- Mégha elfogadóul?: is, hogy a mai művészet dekadens művészet
- vagy legalábbis a vége felé halad - úgy tűnik,nam képes ujjászületni addig, mig ez a civilizáció előbb el nem tűnik.
- A civilizáció mindig úgy hordozza a művészetét, mint a gyümöl
csöt, ösupán a nagy monumentumok maradnak meg számunkra belőle 5 pl.
azoknak a költőknek a müvei, akik a maguk idejében minimális szerepet
játszottak azon a civilizáción belül, amelyet ábrázoltak. Azonban, ha
egy civilizáció nem létezik többé, vagy válságba jut, akkor haldoklik a
művészet is, vele egyidőben, vagy még előbb.
Mit kell hát tenni? A civilizációnak a létezéshez művészetre van
szüksége. Ahhoz, hogy a művészet létezhessék, nagyon világos eszmékre
van szüksége. Ma megvetéssel tekintünk a világra, amely pedig a techni
ka, a tudomány világa, úgy gondoljuk mégis, hogy teljességgel hlvságos,
sőt gyászos, amely a pusztulást hordja magában. Pelteszek még egy kér
dést. Milyen erőfeszítést tettünk arra, hogy megértsük, morális szem
pontból, ezt a jelenséget - amely mégiscsak a mi korunké, a mi civili
zációnké - , hogy beléje hatoljunk, hogy résztvegyünk benne, és megta
láljuk benne mindannak az érzelemnek a forrását, amely a művészet meg
teremtéséhez szükséges? óriási szakadék van az emberiség fejlődése,
amely technikai fejlődés, között és a művészek fejlődése között, »M-ic
pedig egyébként képesek lennének résztvennl ebben a fejlődésben, magu
kévá tudnák tenni, tudatuk részévé tehetnék, s még nagyszerűbbé fej
leszthetnék. A felfedezéseknek, melyek szigorúan technikaiak, később,
pontos jelentést adunk s ettől a pillanattól.kezdve válnak civilizá
cióvá.
íme, a művész szerepe. Ha a művész nem a dolgok megtermékenyítője
- amelyek egyébként sorsszerÜek#viss$í&fordíthatatlanok - , akkor egyál
talán nem tölti be hivatását*
A méh rászáll egy virágra, felszívja a pollént, átalakítja és méz
lesz belőle. Ugyanakkor megtermékenyít más virágokat, tevékenysége sok
rétű, tökéletess ima, a művész igazi hivatása* Ha egy művész nem repül
többé, ülve marad, siránkozik, hogy a körülötte viruló virágok nem tet
szenek neki, akkor semmi sem fog történni, a virágok nem szaporodnak
többé, ez egyszerűen a halál volna. A halál terméketlenségéhez jutnánk.
Azonban a művészet, azt hiszem, nem a halál, hanem az élet. A művészet
az élet, az élet örökkévalóvá tételének módja, a dolgok értelmessé té
telének módja, a lelkesedés felszitásának módja, az érzelemkeltés mód
ja, Ha a művészet megelégszik azzal, hogy megölje az érzelmeket, meg
fossza az életet mindattól, ami éltető, akkor nem művészet többé,
- Igen, de egy mai művész azt fogja mondani önnek,az a benyo
mása, hogy őmaga is azt csinálja, amit ön mond.
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- A legmagasabb pont, mint erkölcsi álláspont, amelyre a mai mű
vész még felér, az az, hogy a közölhetetlenségröl, az elidegenedésről
beszél, vagyis két adottságról, amelyek abszolúte negatívak. Nagyon jól
megértenék egy mai művészt, ha azt mondanás "A technika az emberek nagy
részének elidegenedését idézte elő és kommunikációs nehézségeket oko
zott, azonban egészen jól el lehet az ember elidegenedés nélkül is és
jól lehet kommunikálni is.” Inra, ez a művész funkciója: legyőzni a dol
gokat, uj nyelvezetet találni.
Ezért határoztam el, hogy szigorúan didaktikus dolgokat csinálok.
Mivel semmit sem tudunk. Olaszországban pl. VTTTORINJ egy füzetet szen
telt annak a kutatására, hogy van kommunikációs lehetőség a művészet és
a tudomány világa között. Az eredmény az lett, hogy négyszáz oldalt Ír
tak annak bizonyítására, hogy a megértésre egyáltalán semmiféle lehető
ség sincs. Azt hiszem, hogy ez a gyengédség teljes hiánya. Ha egy embe
ri jelenség létezik, ha gyengéden tekintünk rá, akkor teljesen lehetet
len, hogy ne fedezzünk fel benne valami elevent. Annál az egyszerű ok
nál fogva, hogy emberi, eleven is.
A renaissance születése
- Egyes festők és muzsikusok azt állítják, hogy kommunikáció
van az ő művészetük és a modern matematika között. Akár tévednek,
akár igazuk van, est állítják.
- Nagyon is tévednek. Elmesélek önnek egy kis anekdotát, Tavaly,
Spoletóban, a CARABINIERSt rendeztem. A világ minden részéből jöttek
muzsikusok a fesztiválra. Egy átkötéshez szükségem lett volna 3 perc
zenére. Senki sem irta meg nekem ezt a zenét. Még a főpróbán sem volt
zeném. Leültem hát egy magnetofon elé, egy villával "csin-csin"-hangot,
egy pianinóval "ping-pang"-hangot csináltam, hivattam egy alakot, aki
egy hegedűvel "dzin-dziz."-hangot csinált, igy magnóra vettem 3 percet
és az emberek nagyon komolyan vették. Ez súlyos dolog, A plakátra azt
írattam: "Zenéjét szerezte: Jean PACH." Hihetetlen, hogy igy lehessen
csalni! Dehát csaltam-e?
- Régi szemrehányás. VAN GOGHhak is azt mondták: ezek gyérmek-mázolmányok!
- A jelenlegi kort nem hasonlíthatjuk össze a múlt századdal, A
XIX. század végén, művészi szempontból olyan gazdag világban voltunk,
hogy minden kísérlet hasznos lett. Manapság azonban, mivel ez a gazdag
ság máa? nem létezik, legalábbis a megértés alapjait le kell rakni.
Technikai fejlődésünknek semmi közös mértéke sincs azzal, ami máig
történt. Az emberiség szerkesztett néhány rendkívüli dolgot, ezt meg
kell mondanom, mert mélyen tisztelem a technikát. Le ez kicsúszott a
kezünkből. Ez az igazi tragédia. Ez súlyos probléma* Az emberek nem
tudják használni azt a civilizációt, amelyet maguk építettek.
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Filmkultúra

Hogyan született a reneszánsz? A reneszánsz abban a pillanatban
született, amikor a művészek megértették azt a hatalmas lépést, amelyet
az emberiség a technika és a tudomány területén tett. Mit tettek ez
után? Tudósokká lettek. Tanulmányozták az anatómiát, a perspektívát.
Képzésük szigorúan tudományos volt, ez azonban annyira megfelelt a ter
mészetüknek és a lelkesedésnek olyan nagy szerepe volt, hogy nagy re
mekműveket hagytak ránk. A reneszánsz óriási tett az emberiség történe
tében! A művészek el tudtak mélyedni a tudományos realitásba, elsajátí
tották, átgondolták és felsőbb művészi rangra emelték.
Egyetlen tiszta gyom
- legutóbb Pisában jártam. A Campo Santo Yecchio-t bombázták a há
ború alatt. A tető, amely ólomból volt, beomlott, rázuhant a XIII. szás
zad! freskókra, megégette és mérhetetlenül megrongálta azokat.A festék
réteget felszedték, deszkákra rakták és elkezdték a freskók helyreál
lítását. A falon megmaradtak a vörös rajzok, amelyekre festettek. Szé
dületes élmény, ha látja magát a freskót, ahol minden a lényegre van
redukálva, az alakokkal nincs anatómiai gond, a vonalak teljesen egy
szerűek, a távlatnak semmi nyomai azonban a rajzban mindez mégis benne
van, az ember szinte látja az emberi lábat, valamennyi jól kirajzolódó
izmával, látni, mit csinált a mester és, mit a vele dolgozó iparos - az
egyik elkészítette modellt, á másik kivitelezte. íme, az egyszerűség,
ahová ezek az emberek eljutottak! Megszabadulni ettől a tudástól, hogy
eljuthassanak a lényegig, ez rendkívüli győzelem volt. Nos, akkor, a
freskóknak az volt a szerepük, mint ma a mozinak. Nagy üzenetek voltak.
A szereplők szavait szalagokra irták.
Ma, vegyen száz festőből kilencvenet és mondja azt nekik* “Fest
hettek, amit akartok, de adjatok előbb egy pontos rajzot.” Ha a festő
nem képes erre, bármit is csináljon ezután,az csalás. Ha képes rá, bár
mit is csinál utána, akár abszolút absztrakciót is, az győzelem.
Ismeri "A művészet biológiája" c. könyvet? Az oroszok és az ango
lok csimpánzokkal és gorillákkal festettek. Kongó,a csimpánzok PICAJSSÓja, egy rendkívüli absztrakt festő. Ha azonban elvonják az absztrakció
tól, teljesen képtelen valami olyan dolgot csinálni, amely a gondolko
zás mechanizmuséra utalna - , a gondolkozás az képesség az elemzésre,
az tudatot jelent, tehát minden dolog pontos ismeretét, amit ki akarunk
fejezni, ön azt mondja: "De hiszen ez egy művész kifejezése," Helyes,
legyen, de egy művész majomé. Az ember intelligens, mit jelent ez etymológiailag?- Megérteni a dolgok belsejét. Ha mutat nekem egy csomó em
bert, aki nem képes a dolgok belsejét olvasni,akkor ön csimpánzokat vo
nultat fel. Én embert akarok látni, aki rendelkezik a megértés képessé
gével, aki tud olvasni a dolgokban, tehát abszolút tudomása van a dol
gokról. És ekkor már elegendő egyetlen jel, tiszta, sallangtalan, el-
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sront, hogy felkeltse bennem azt az érzelmet, amely az ö tudatából fa
kad.
- Jean PAULHAN azt mondja, hogy a nonfiguratív festők miszti
kusok.
- Igen, azonban ez gyermekes miszticizmus. Én olyan ember vagyok,
aki erősen bele van gyökerezve a reális dolgokba. Mit ad nekem a nonfi
guratív festészet? A gyötrelem ábrázolását, melyet egy borba;} okoz? Un
tat a bőrbetegség szemlélései
A világ olyan nagy és annyira komplexé válik, hogy a művésznek kö
telessége rengeteg dolgot tudni. Évek óta már csak tudományos könyveket
olvasok.
- Hogyan segíti ez Ont filmművész! munkájában? Milyen kapcso
lat van a két tevékenység között?
- Igen szoros a kapcsolat. Meg fogja látni, ha elkezdem a legköze
lebbi filmemet - de ezt nem hozhatom fel példának, mert elhatároztam#
hogy előre nem mondok el erről semmit. Rendkívüli érzelemforrásókat ta
lálhatunk ott, ahol On a létüket soha el sem tudta képzelni. A legköze
lebbi filmemben... De nem akarom filmnek hívni, mert ez az egész nem
lehet mozi. Mondjuk* "szalagra alkalmazok" egy vas-történetet. Nevetsé
gesnek tűnik? Valóban, ha egy alak nekláll, hogy csináljon egy vas-tör
ténetet, az nevetséges. De én nem akarok művész lenni, hanem pedagógus.
És van itt egy osomó rendkívül érdekes dolog, amely olyan tömegű érzel
meket ad, hogy én, ha nem leírnék művész, akkor is biztosan sikerülne
valakit a művészethez vezetnem. /OAHTBRS DU CINÉMA, 196?* JULIUS./
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NEMES Károly*

VISSZAPILLANTÁS A ClGÁNTOK-ra®
Furcsa módon a CIGÁNYOK emlegetését - tehetséges alkotóin ás igé
nyes voltén túl - egy játékfilm közönség elé kerülése teszi indokolttá.
Amennyire ugyanis Michelangelo ANTONIONIs ÉJSZAKA cimü filmje kulcsát
adja az uj törekvéseknek - beleértve LEAOOCK, ROGOSIN, REICHENBACH,
ROUCH, stb. kísérleteit /hiszen ANTONIONI is dokumentumfilmeket forga
tott kezdetben/, - úgy a CIGÁNYOK jellemzi a régi iskolát. Színvonalas
alkotás lévén nem állhat az a vád sem,, hogy egy rossz alkotás hiányos
ságai Önkényesen túlajdonittatnak egy egész irányzatnak.
Sajnálatos módon nálunk az ellesettség divatos fogássá változott,
bár a kezdeti alkotásokban /például KOLONICS Ilona: ELLESETT PERCEK,
KIS Józsefi SZENTKÚT, stb./, ha nem is következetesen és egészében, de
még felfedezhető volt olyan törekvés, hogy segítségével a megismerés
mélységét és hitelét egyaránt növeljék. A hitelességet azonban csakha
mar lerontotta az, hogy az ellesettség éppen hatásában nem őrizte meg
ellesett voltát, hanem fogássá változott, a valóság és néző közötti vi
szony megújítása helyett. Ennek oka éppen a megismerés mélyítésére való
igény feladása volt. /GAÁL István* (TISZA c. filmja például vehető elle
sett filmnek is. De benne csak a felszín van "ellesve”. Csak az, amit a
(Eisza-parton minden, valamelyes esztétikai érzékkel rendelkező, sétáló
is észrevesz. Más kérdés természetesen, hogy a felszínen a film túlnő
hetett volna a vágás segítségével is, ha azt nemcsak ritmusfeladatok
megoldására használja*/ Ellesni a lényeget kell, s ha az elleeettségnek
egyáltalán van valami erénye, az éppen abban áll, hogy a művész "Kern
varrja mindenáron a néző nyakába" a véleményét, hanem maximális objek
tivitással /s ez itt a megismerés igazságéra vonatkozik/ mutatja meg
a dolgok lényegét.
Az ember anatómiája - kulcsa a majom anatómiájának - mondja
ENGELS. A fejlettebb szervezet ismerete alapján ismerhető meg a fejlet
lenebb is, hiszen abban a másik csirái már kiteljesedtek. Az ISZÁKOSOK
CICÁJA /ROGOSIN/, a TENGERÉSZGYALOGSÁG /REICHENBAOH/, stb. güvek jelenK NEMES Károly cikkét - mely sokban ellentétes KÉSI Elemér előző szá
munkban közölt cikkével - , azzal a megjegyzéssel adjuk közre,hogy a
film, hibái ellenére,mégis rendkívül mozgósító hatágú, ami arra utal,
hogy a fHőhatás legalább olyan bonyolult kérdés, mint a hatáskeltés
filmeszközei, s ez is külön vizsgálódást érdemelne. /Szerk./
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tősége tisztábban tárul fel az ÉJSZAKA ismeret ében.Mintáhogy a CIGÁNYOK
módszerbeli sajátossága is megtalálható sa játékfilmekben* A dolgok lé
nyege objektívabb megmutatás! lehetőségének elemzése előtt „azonban néz
zük meg azt az irányzatot* amelyet a CIGÍNYCK is képvisel, s aminek el
lenében mind az ellesettség, mind AMCTIÜNI valami újat próbált kezde
ményezni, lévén hogy az uj fisak az ellenpólus ismeretében érthető és
értékelhető. Ez természetesen csak adalék lehet dokumentum- és játékfilmgyártásunk átfogó elemzéséhez, amely feltétlenül szükséges, mert
annak tudatosítása nélkül, hogy miért, honnan és merre kell előrelépni,
maga az előrelépés aligha sikerülhet.
SÍKA Sándor: CIGÁNYOK c. dokumentumfilmje cigányokról szóló újság
cikkek megmutatásával kezdődik. Izekből kiderül, hogy Magyarországon
2 0 0 ezer cigány él. Utána fényképeket látunk cigányokról, cigánycsalá
dokról, viskókról, településekről. Ezután válik a film igazán filmmé,
folytatva az ilyenszerü megmtatást egy dallal aláfestve, arról, hogy
elvitte a német a gyerek apját. A következő jelenet cigánygyerekek or
vosi vizsgáját mutatja be, amelyből - részben a párbeszédek, részben a
narrátor szavai nyomán - kiderül a nyomoruk: nem kap tejet, nem jár is
kolába, mert gyenge, a gyakori betegség és rosszultápláltság miatt a
kétéves cigánygyerek csak egyéves nem cigány fejlettségének felel meg,
stb. Ezt a jelenetet hangulatilag fokozzák az autókat néző cigánygye
rekek, majd a száguldó autók, vonat képe - a technika eredményei kont
rasztban a cigányok nyomorával. Ismét cigányarcokat látunk és hall
juk a sorsukról szóló beszámoló mondataikat: nem veszik őket emberszám
ba, kevesebb fizetést kapnak, csak idénymunkára alkalmazzák őket, el
nyomottak voltak a múltban és most is,csak a falun kivül kaphatnak ház
helyet, stb. Ezt a részt már egy hangulatilag is koncentráltabb jelenet
egészíti ki, a halottsiratás jelenete, amely átmegy egy mesébe arról,
hogy a cigányok elvesztették szárnyaikat, s ezért kénytelenek egy hely
ben maradni, de még ki fog nőni a szárnyuk. A cigánykovácsok munkáját,
ezután, az izzó vas szépségének megmutatása jellemzi. S végső felfoko
zásként jönnek újra a gyerekek. Dolgozatokat olvasnak arról, hogy kik
szeretnének felnőtt korukban lenni. Majd látjuk őket iskolába menni,
mosdani,átöltözni, az iskolában rajzolni és szavalni. Mindez Urai dal
lamokkal aláfestve a cigánytelepre való visszatéréssel végződik, illet
ve azzal, hogy egy kisfiú krétával virágot rajzol a viskó falára.
A film tehát élménytartalomként részvétet,szánalmat igyekszik kel
teni a cigányok iránt, ehhez szépségüket, nyomorukat és elnyomásukat
ábrázolja. A szépség és a nyomorúság - a film két fömotivuma. Az elsőt
felszínesen, a másodikat egyoldalúan ábrázolja*
A filmben a szépség elsősorban az araok szépsége, amelyek között
nagy szerepet játszanak a gyermekarcok. Ezen túl a dalok szépsége - pl.
a bevezető részben és a halottsiratásnál. Egészében természetesen hoz
zájárult mindehhez az izzó vas hatásának kihasználása, úgyszintén a
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kompozíciók - pl, amikor a gyerekek iskolába mennek és jönnek, A dalo
kat kivéve, mindezek külsőséges, felszínes szépségek, amelyek éppen e
miatt süritésükben és az élethez való viszonyításukban egy ponton hite
lüket vesztik. Elegendő olyan jelenetre gondolni - Budapesten nap mint
nap látni, - amikor a villamoson utazók, indokkal vagy indokolatlanül
elhúzódnak, az egyébként szép arcú cigányoktól, nehogy tetüt kapjanak,
A cigányok szépsége nem a felnőttek vagy gyerekek szép arcával egyenlő,
hanem emberi szépség, amely az emberi tevékenységben, az emberi viszo
nyokban tárul fel. Valami ebből megcsillan a gyerekek iskolai tevékeny
ségekor, s nagy - de a film által kihasználatlan - lehetőség nyílik er
re az
"elembertelenitett" kovács jelenetben, /Nem emlithetŐ itt a
halottéiratáé jelenete, mint a konkrét viszonyulás megnyilatkozásáé,
mert nem egyszerűen emberi, hanem törzsi megnyilatkozás./
A részvétkeltéshez mindenképpen szükséges szépség megteremtése te
hát a felszín kihasználásával a közönség elemi reagálására apellál,tud
va, hogy a nézők zöme rögtön meghatódik, ha egy szép gyerekarcot, s még
inkább, ha nélkülöző gyereket lát.
Még rosszabb a helyzet a nyomorúság ábrázolásával. Lemondva a sok
oldalúbb, tehát mélyebb tükrözést eredményező, kiegészítő jelenetek kö
veteléséről, elegendő rámutatni arra, hogyan fordította a film visszá
jára a benne meglévőket, vagy hagyta kihasználatlanul őket.
Mindenekelőtt az orvosi vizsgálat jelenetére kell figyelmet for
dítani, amely olyan korlátolt tendenciózuaággal van beállítva, hogy
teljesen elvész benne a társadalom segitö gesztusa, s csak a nyomorúság
tárul fel. Holott az orvosi vizsgálat tényként mutatja, hogy a társada
lom a gyógyítás szándékán túl, egészében érzékeli ezt a problémát és
szembe akar nézni vele* A filmben mindebből csak az alkalom marad a
nyomorról való vallomásra.
A kovácsolás! jelenetben kihagyva magát az emberi tevékenységet,
az egész részt átalakították a szépség egy motívumává, amely kimerül a
kalapács alatt szikrázó, izzó vas látvány-játékában.
A legnagyobb lehetőséget azonban a filmben a clgánygyerekek isko
lai tartózkodása kínálta.s ez nem is fordult teljesen visszájára. Azon
ban a felnőttek ezt megelőző vallomásai a számukra kínált munkalehető
ségek korlátozottságáról, a gyermekek dolgozataiból kihangzó igen mini
mális kívánságokat teljesen illuzórikussá teszik. S ez megint csak ön
kényes beállítás. Úgyszintén teljesen érthetetlen,hogy miért kellett az
emberi felemelkedést szimbolizáló mosdást és átöltözést a közösen hasz
nált mosdótélak és a WC-kre emlékeztető öltözők túlhangsúlyozásával
megalázóvá tenni. Szerencsére ezt ellensúlyozza a rajzoló és szavaló
gyermekek képe, bár itt is érződik az,hogy szépségük megmutatása és nem
a társadalom által nyújtott lehetőség van a középpontban. Mint ahogy
hazaérkezésükkor és virágrajzolásukkor a "viskók lírája" ezt meg is mu
tatja.

így kapott; a mereven, csak két pólusra való csoportosításban, min
den szépség - vagy nyomorúság - értelmezést* Mindezt tetézi,hogy a film
a cigányokról általában beszél, amit a kezdetben felmutatott újságcik
kek kétszázezres példányszáma még külön sugall, holott csak egy ré
szükkel foglalkozik, A magyarországi cigányokból csak kb. 80 ezer azok
nak a száma, akik még nem illeszkedtek be, illetve nincsenek a beil
leszkedés folyamatában. De ezek sem reménytelen számkivetettjei az or
szágnak. Sőt, sem szépségükben nem egyformák - nem arcukra, hanem maga
tartásukra gondolva - , sem nyomoruk nem mindig külső - őket elnyomó,
vagy embernek nem tekintő - körülmények és személyek eredménye.
A film szemléletileg a jelenség leegyszerűsítésével és hatásvadá
szó kiélezésével hinti el a köztudatban a kollektív bűntudat magvait.
Egy-egy társadalmi kérdés megoldásához azonban nem szánalmat kell éb
reszteni, s nem erre kell alapozni a lelkiismeretfurdalást,hanem a tár
sadalmi probléma sokoldalú feltárására és ennek mozgósító hatására. A
hatásvadászó szánalomkeltéet a filmben jól mutatja a gyerekek túlzott
mértékű megmutatása, mint mindig bevált élményforrásé.
fURÓCZX Károly:
A cigányság társadalmi beilleszkedéséről és
PONGRÁCZ Aladár - ROHÁNSZKY Mihály* Néhány gondolat a cigánykérdésről
/Valóság. 1962. 6.sz. és 1963.3-sz./ c. cikkeikben sokoldalúan megvilá
gítják ezt a problémát. Ezekből - a jelenséget tudományosan megvilágí
tó - tanulmányokból az is kiderül,hogy a problémával foglalkozó filmnek
mit kellene elérni. Nem azt, hogy Hszeressük a cigányokat, mert azok is
emberek és nyomorognak szegények”, hanem e helyett a sommás és önkénye
sen indokolt élmény helyett differenciált és objektív élményt kell adni
- konkrét érzelmi viszonyt kell teremteni a cigányság különböző réte
geihez, különböző törekvéseihez és megnyilatkozásaihoz. & ebben az ér
zelmi viszonyban nemcsak pozitív lapgyos sajnálat lehetséges.
Ezek a módszerbeli sajátosságok nagyon pontosan megfelelnek a na
turalizmus jegyeinek. A művész a jelenség alapos ismeretét a filmművé
szeti eszközök intenzív, szuggesztiv hatású felhasználásával igyekszik
pótolni, a felszín mozzanataihoz kapcsolódva, /természetesen nem a oigénykérdés tudományos ismeretéről van szó, hiszen ezt a szakértők biz
tosíthatják, hanem lényegének a filmművészetben, a filmművészet eszkö
zeivel való tükrözést képességéről/* A OIGÁNYOiKnak, mint a filmművésze
ti megismerés egy megnyilatkozásának korlátai - felszínessége és az eh
hez kapcsolódó önkényesség - abból adódtak, illetve azért váltak lehe
tővé, mert az alkotók mereven egyetlen viszonylatra redukálták az egész
bonyolult problémát. A lényeget pedig csak több viszonylat megragadása
bonthatta volna ki. /Azt, hogy a CIGÍNYOK mennyire a felszínen maradt,
rögtön megmutatná egy olyan kísérlet,amely a film tárgyából - az élmény
irányával megegyező - játékfilmet készítene. Ugyanis a konfliktust,ame
lyet a játékfilm nem nélkülözhet, a CIGÁNYOK nyomán az elnyomott és em-
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bér számba nem vett cigányok és az elnyomást, ember szómba nem vevést
produkáló társadalom közé kellene élezni./
A marxizmus szerint az ember lényege az, hogy társadalmi viszonyok
összessége, a társadalomé pedig az, hogy emberek kölcsönös kapcsolatinak eredménye. Lényeget kibontani tehát csak emberi viszonylatok megmu
tatásával lehet. Kern véletlen, hogy a JÖJJ VISSZA AFRIKAf az ISZÁKOSOK
UTCÁJAt a TEFGSRÉSZGTALOGSÁG, az AMERIKA ÉGI FRAHÖIA SZEMÉVEL, stb. valemennyien ezt teszik. Nem az ellesettség ténye,hanem a tárgya az, ami
a megismerésben előrelépést jelenthet. S itt térhetünk vissza az ÉJSZA
KA tanulságára. A neorealizmast bizonyos fokig olyan jegyek is juttat
ták válságba, amilyenek a GIGiNYOEra jellemzőek. A neorealizmus is meg
mutatta hősei szépségét, alkotóképességét és nyomorát. De végül is ért
hetetlen lett, hogy ezek a nagyszerű és nagy képességekkel rendelkező
emberek miért nem változtatják meg az életüket. A válság tehát az egy
oldalúság eredménye is volt,az ábrázolás merevségéé. Természetesen nem
csak AITOHIOFI müvei jelentenek kiutat a neorealizmus válságából, sőt
az sem biztos, hogy filmjei végül is kiutat jelentenek. Egy azonban vi
tathatatlant az, hogy valóságtükrözésének módszerbeli sajátosságai meg
ismerési erejük miatt figye1©mseméitóak.
ANS0HXOETI nem használja ki a külsőségességek erejét - nem teszi
ruttá szereplőit azért, mert lelkűkben ruták, nem elégszik meg egy-egy
tulajdonság ábrázolásával, s még kevésbé zsúfolja egymásra a felszín
egyetlen sikba csoportosított mozzanatait. Éppen ellenkezőleg, művészi .
tükrözése módszertanilag a következő vonalon haladt a sokoldalú emberi
személyiségek leglényegesebb - Őket alapvetően jellemző » vonásait sok
lehetséges szituációhoz való viszonyításukkal mejutatni. Ezek a szi
tuációk, éppen mert nem törekszenek extrémitásra /lásd a gyerekek felhasználását a OIGilYOKban/ a legfinomabb reagálások megmutatáséra al
kalmasak. Valóságos személyek valóságos szituációkban igy adnak uj meg
ismerési eredményeket, igy mutatják meg a társadalmat, mint a kölcsönös
tevékenység teremtményét, s az embereket, mint a társadalmi viszo
nyok Összességét.
Persze egy dokumentumfilm nem állítható szembe játékfilmmel. De az
ÉJSZAKA példéulvétele csak azokra a vonásokra utal,amelyek az uj irány
zatot jelentő dokumentumfilm~pr6bálkozásókat is jellemzik.
A stílusok értékelése nem tartozik e cikk feladatai közé, azokból
sok jogosultan megférhet egymás mellett,amennyiben egyéni stílusra gon
dolunk. Ha azonban korstilust veszünk figyelembe, akkor aligha tekint
hetünk el attól, hogy változásaik mögött bizonyos objektív összefüggést
és szükségszerűséget tételezünk fel. De még ezek kapcsolata is a mód
szerrel külön vizsgálat tárgya. Egyet azonban mindig figyelembe kell
venni* az adott művészet megismerési lehetőségeit az adott korban, il
letve* a korábban megfelelő módszer megismerési korlátalt egy uj fejlő
dési Mítoszba jutva. A OIGilTOK dicsérete mellett nem szabad megfeled-
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kezni arról, hogy ez a film nemcsak egyedi alkotás, hanem a filmművé
szeti megismerés folyamatára is jellemző mozzanat, s a megismerés elő
relépéséhez minden egyes mozzanatnak a megismerési eredmények szemszö
géből való elemzése szükséges. A CIGÁNYOK eredményeivel ás az ÉJSZAKA
hiányosságaival már foglalkoztak mások, Itt csak bizonyos összefüggé
sekre kellett figyelmet fordítani a túlzások elkerülése érdekében.
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LOUIS

JOUVET
"A szerep fehér lap. amelyet
csak a színész érzésé Írhat tele.”
/Sztanyiszlavszkij/

Iíouls JOUVETról beszélve, DIDEROT híres megállapítása jut eszünk
be* ”A nagy komédiások tehetségét igen sokra értékelési ez az emberfaj
ta éppen olyan ritka, mint a nagy költő.** Ide kívánkozik azonban még
EIZENSTEIH egyik gondolata is, amely szerint* HA rendező bizonyos mér
tékben színész is.”
Valóban* ha JOUVETról beszélünk, találó ez a két idézett gondolat,
mert JOUVET színész és rendező Is volt egyszemélyben. Igazi elődjét
MOLIEHEben találjuk meg /ahogy ezt ő büszkén is vallotta/, mert JOUVET
színész, rendező és színigazgató is volt. Szerzőként csak annyiban fo
gadhatjuk el,hogy számos Írásban fejtette ki véleményét a szinmüvészetről s mint szinlakadémiai professzor egész sor színészt képzett a fran
cia színpad számára.
JOUVET mint színész igazi, nagy tehetség, mint rendező pedig stí
lusterémtő alkotó volt. Ugyanakkor azonban filmszínész is volt s igy ha
róla beszélünk, tehetségének e hármas irányú megnyilatkozását kell meg
vizsgálnunk.
Mielőtt azonban erre rátérnénk, papírra kell vetnünk életrajzát
is, mert ezzel a magyar szakirodalom még adós a magyar olvasóközönség
nek. így tehát elsősorban az életét beszéljük el; az egyik legszínesebb
francia szinraüvész-életet, amelynek folyása egybeesik a modem francia
színjátszás legszebb, de ugyanakkor válságoktól és ellentmondásoktól
legjobban feszített korszakéval.
Dóuls JOUVET /JÖUVEJ volt a család igazi neve/ 1887-ben született
/december 24/ örozonban /Finist&re/. Apja építésvezető volt s ilyen mi
nőségben gyakran változtatta lakóhelyét, aszerint, hogy hol folytak az
általa vezetett építkezések. Emiatt a JOUVET-gyermekek /Louie JOUVETnak két testvére volt/ különböző intemátusokb&n végezték tanulmányai
kat. Éppen Lyonban volt a fiatal Louis JOUVET, midőn édesapját halálra
zúzta egy lezuhant kő a Ribes-1 alagút építésénél. JOUVET özvegyen ma
radt édesanyja akkor Rethelbe költözött,ahol testvére gyógyszerész volt
és a fiatal JOUVETt a retheli kollégiumba Íratta be; ott el is végezte
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középiskolai tanulmányait.A retkei! diákévekben JOTJVETnak alkalma nyilt
e korén jelentkező szinészi képességei megmutatására,mert a gimnázium
ban régi hagyomány volt az iskolai színjátszás. Georges PAÜLET jegyezte
fel, hogy JÖUVEO? rendszeresen résztvett az iskolai szinielőadásokon,
amelyeket versenyszerűen rendeztek. Évről-évre kiválogatták a francia
klasszikusok /OOENEILLE, RACINE, MÓLOKÉ/ szövegeit legszebben elmondó
"szinész-diákokat”, akik az érettségi előtt tanáraikkal együtt adtak
elő egy-egy felvonást CORNEITiTiK vagy MOLIEEE remekeiből.
1905-ben JOTJVET letette az érettségit és gyógyszerész nagybátyja
tanácsára beiratkozott a párizsi gyógyszerészeti fakultásra, különböző
vidéki városokban /Retkei, Noiey-le-Sec, Levallols/ gyakomokoskodott s '
eközben szüntelenül foglalkozott színházi kérdésekkel, sőt 1907-ben
egyik alapitó tagja lett a Groupe d*Action a’Art /Művészeti Akeióosoport/ néven ismert színművészeti társaságnak. Ez a lelkes, fiatal, a
színművészet kérdéseiért rajongó osoport - amelynek tagjai között egy
magyar is volt: SZÉKELY András - az ifjúsághoz intézett kiáltvánnyal
/Manifeste du Groupe d’Aotion d’Art, 1907/ fordult a francia fiatalság
hoz s a következőkben fogalmazta meg programját: MA szétszórtan megnyi
latkozó ifjúi lelkesedést akarjuk egybefogni. Olyan mozgalmat indítunk,
mely több szépséggel, tisztasággal és szeretettel akarja áthatni az em
beri tevékenység minden formáját." JOÜVET és társai bejelentették, hogy
folyóiratot indítanak /LA FŐIRE AUX GHXMEHES oimmel/, kiállításokat
rendeznek, kamarazene-hangversenyeket szerveznek, színlelőadásokát ké
szítenek elő és ahol lelkes céljaikkal egyetértő támogatókra találnak,
ott megalapítják a csoport külföldi baráti körét. Ezért találkozunk a
csoport tagjai között SZÉKELY András nevével is, aki a budapestiek kép
viselőjeként szerepelt a társulásban. A társaság szinlelŐadásait kez
detben a Faubourg Saint-Antolne 157 szám alatti Szabadegyetem Színpa
dán, majd a Trocadéro kistermében és az Athénée Saint-Germain Í3zlnházban rendezte. Mint érdekességet említjük meg, hogy az 1909-ben rende
zett BALZAO-előadások /pl. CHABERT ezredes/ művészi plakátját, illető
leg műsorlapját SZÉKELY András tervezte és rajzolta.
Az 1909. év fordulópontot jelentett JOGVET életében. Három siker
telen próbálkozás után, végre felvették a Conservatoire hallgatói közé,
LELOIR osztályába. JOUVET kapcsolatba került az akkori .idők egyik nagy
színészével, Léon HQELlel, aki szívesen foglalkozott a fiatal színészszel, sőt magával vitte vidéki és külföldi vendégszerepléseire és ki
sebb szerepeket is biztosított számára. JOUVET naplójából tudjuk, hogy
Léon NOEL megeskette őt, hogy nem hagyja emlékét eUtalványodul. A ta
nítvány nem is feledkezett meg NGBLről s mindig a legnagyobb hálával
emlegette első mesterét. 1911-ben J0U7ET kapcsolatba kerül Jacques
COFEATTval, a századelő egyik nagytekintélyű és rendkívüli hatású rende
zői iskolát képviselő szinész-igazgatójával. OOíEATJ 1911-ben ezt irta
JOGVETról,afcit Henri GHÉON: A KENYÉR /LE FÁIN/ 0 .drámájában látott ját-
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szani: "Felfigyeltem egy fiatal színészre, Louis JOUVEYre /akkor még
családi nevét eredeti formájában - "JÖUVEY" - használta/, aki egy epi
zódszerepben megjelenésével, szerepfelfogásával egy jövendőbeli nagy
szinész mélységét éreztette”.
JOUVET 1912 nyarán színházi vállalkozásba kezdett, de rövid idő
alatt belebukott. Közben letette gyógyszerészi vizsgáit és 1913-ban
diplomát kapott. Megnősült. Feleségül vette Else COLLBit és elfogadta
Jacques COFEAU ajánlatát: rendezői állást vállalt a hires Vieuac-Colombier Színházban. Itt szerepeket is vállalt s ezekről a szerepléseiről a
társaságéhoz tartozó Roger Martin du GARD - a későbbi Nobel-dijas Író ezt irta: "A nyitódarabban /URE FÉMMÉ TUÍE FAR LA DOUCEUR/ csak egy kis
szerepet szántak neki. Be színpadi magatartásának hitelessége,néma fáj
dalma, az arcából áramló mélységes érzelem, eszköztelen játéka felejt
hetetlenül kiemelte őt valamennyi szinésztársa köréből". Roger Martin
DU GARD nem az egyedüli iró-nagyság, aki fiatalon felfigyelt JOUVET
színészi képességeinek különleges vonásaira. André SUAH&S - a nagy eszszéista - 1913-ban hasonló elragadtatással emlékezett meg JOUVET alakí
tásáról MOLIERE: L’AMOUE MÉDECIN cimü darabjában.
1914-ben JOUVET behívták katonának és csak 1917-ben szerelték le,
hogy az Egyesült Államokba mehessen. CLÍMENCEAU ugyanis az Egyesült
Államokba küldte Jacques COFEÁU társulatát, hogy ott előadásokat ren
dezzen. JOUVET is a társulat tagjai között volt és fáradhatatlanul dol
gozott a kis newyorki Garrick Theatre rendbehozatalán, hogy ott a fran
ciák méltó körülmények között szerepelhessenek. 1919-ig tartott COFEAU
amerikai vendégjátéka. A New-Yorkban töltött két év alatt JOUVET volt a
"mindenese" a társulatnak. Rendezett, színpadot épített, díszleteket
tervezett, szerepelt, uj szcenikai megoldásokat dolgozott ki* Nagyszerű
"előlskola" volt ez a párizsi szerepléshez, munkához, amelyet COFEAU
színházéban 1922-ig kifejtett.
COFEAU színháza, a Vieux-Oolombier /nevét arról az utcáról kapta,
ahol a színház volt,/ a modem francia színházi törekvések egyik nagy
jelentőségű tűzhelye volt.
Avantgárdista törekvése abban nyilvánult meg, hogy meg akarta sza
badítani a színjátszást a konvencióktól. COFEAU programjának legfonto
sabb elve az egyszerűség, /de nem a primitívség/ megvalósítása a szín
játszásban és diszletezésben. Az egyszerűségre és eszköztelenségre való
törekvés kitörölhetetlen nyomokat hagyott JCOTET művészetén is, amely
éppen COFEAU színházéban bontakozott ki a legsokoldalúbb módon, mert
JOUVET a Vieux-Oolombier-ban nemcsak színész, hanem rendező is volt,
sőt jelentős része volt COBEAU rendezői elveinek megvalósításában is.
COFEAU ugyanis azt vallotta,hogy a játék eszköztelen legyen és inkább
jelzett,mint reális díszletek között folyjék.Abban az időben a Copeau-i
jelzett díszlet egyenesen forradalomszámba ment, hiszen a francia szín
padok csak úgy roskadoztak a sok "valóságos" díszlettől, a naturalista
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szcenirozás jegyében született "minden valódi" - elv alapján készített
"agyondiszletezettségtSl". Egy kis moziban rendezte be OOHDAU a szinházáVs JOUVET maradéktalanul kihasználta a kis terem adottságait, ahol
a színpadra lépcső vezetett a nézőtérről. JOUVET nagy szerepet szánt a
lépcsőnek főleg a MOLIERE-darabok előadásában. Egyébként ő honosította
meg a "szindarab-olvasás" formájában rendezett előadásokat is és ezek
ben csillogtatta ragyogó orgánumának minden gazdagságát. ARISTOPHANÉSZ,
SOFHOKLÉSZ és EURIPIDÉSZ egy-egy tragédiáját "adták elő" olvasásban s
ugyanakkor előadást is tartottak a műsoron lévő szerzőkről. Nem felada
tunk részletesebben szólni COFEAÜ szinészképző iskolájáról, amelynek
munkájából JOUVET is kivette a maga részét*
Egész sor diszletet tervezett OOEEAU színháza számára és az Ő ren
dezésében adták elő többek között a KARAMAZOV TESTVÉREKet, PATHBLIN
MESTERt, PELLÉAS ÉS MEELISANDEt, SAULt.
1923-ban JOUVET megvált GÖPEAU színházától és elfogadta Jacques
HÉBERTOT ajánlatát: főrendező lett a Ghamps-Élysóes Színházban. Jules
ROMAINS egyik nagysikerű darabjának /M.IE TROÜDAUEO SAXSI PÁR LA DÉBAUOHE/ rendezésével mutatkozott be az uj színházban. JÖUVET stúdiószínpadot is készített a Ghamps-ÉLysées Színházban; mind a színpadot,
mind a világítási berendezést és a díszleteket Ő tervezte. Közben Ő ma
ga is szerepelt. Itt aratta 1923-ban élete egyik legnagyobb sikerét Ju
les ROMAINS1 KNOGK című vígjátékéban. Ezzel a sikerrel JOUVET az anyagi
esődtől Is megmentette a színházat, miként erről emlékirataiból érte
sülhetünk. 1924-ben átvette a Öhamps-Élysées Színház igazgatását és
megszervezte első társulatát. Ugyanabban az időben oszlatta fel 00H3AU
a maga társulatát és annak néhány tagja akkor JOUVEThez szerződött. így
került JGUVEThoz Valentiné TESSIER, az újkori francia színház- és film
művészet egyik nagytehetségü tragikája. JOUVET színháza két év alatt
fogalommá vált Párizsban. Nagy sikerek, uj szerzők felfedezése, szlnészgérda kinevelése fémjelzi az 1925-től 1934-ig tartó korszakot.1927től külföldi szintáréulátok vendégjátékát is megszervezték a színház
ban. így került sor a moszkvai Művész Színház prágai csoportjának ven
dégjátékára is 1927-ten,amikor a következő darabokat mutatták be JOUVET
színházában: KARAMAZOV TESTVÉREK, ÉJJELI MENEDÉKHELY, ÉLŐ HOLTTEST,
CSERESZNYÉSKÉNT.
1927-ben kerül közelebbi kapcsolatba Jean GIRAUDOUXval, a két
világháború közötti időszak egyik nagytehetségü. Írójával és színpadi
szerzőjével. Tartalmas barátság alakul ki kettőjük együttdolgozásából s
ennek az uj francia színház és dráma látta elsősorban a hasznát. JOUVET
és GIRAÜDÖOX kapcsolatát legjobban talán ez az idézet jellemzi GIRAUr
DOUX: VISITATIONS cimü Írásából /194?/: "A színpadi szerzőnek két mú
zsája van: az egyik a darab megírása előtt jelentkező Thalla, & másik
pedig az előadáskor jelenik meg s ez maga JOUVET."
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Lassanként JOUVET színház® a francia színművészet és drámairodalom
egyik központjává fejlődött- Heves színészek, diszláttervezük s első
sorban szerzők találkozóhelye, ahol a francia szellem emlékezetes al
kotásai születnek az 1930-as évek színházi világában. Eleire HENOIR,
Harry BAUR, Christian BÉRARD, Jean COOTEAU és annyi sok “nagy név" sze
repel JOUVET színházában mint szerző vagy mint színész és díszletterve
ző. Ezek közül Christian BÉRARD a legfigyelemreméltóbb, mert ő vitte
diadalra a "festői stílust" a díszletezésben, ami azt jelentette, hogy
a díszlet mint egy impresszionista "jelzésszerű kép" egészíti ki a da
rab mondanivalóját.
1934-ben JOUVET átköltöztette színházát az Athénée épületébe.Egy
év alatt teljesen modernizálta, újjáépíttette, felfrissítette a szín
házat és 4*1 próba után bemutatta GIRAUDOÜXí TESSA cimü színmüvét, ame
lyet Margaret KENNEDY* AZ ÁLLHATATOS TÜNDÉR cimü regényéből irt. Ebben
az időben nevezték ki JÖUYETt a Conservatoire professzorává.Bár a szín
ház vezetése és a sok szereplés nagyon lekötötte, mégis rendszeresen
megtartotta előadásait, sőt még Írásra is szakított időt. Filmszereplé
sei is sokasodtak. 1936-ban uj rendezésben hozta színre a NŐK ISKOLÁJÁt. Ebben a MOLIEHE-darabban aratta legnagyobb klasszikus-szerep sike
rét. Arnolphe-ot alakította. Mad©le.iné OZERAY volt Agnés. Christian
BÉRARD festette a diszletet
JOUVET tervei alapján. A comedia dell*arte
\
stílusában játszott MOLIERE-darab a legszellemesebb nyiltszini változá
sokra alkalmas díszletek között került bemutatásra. Kevés színész ka
pott valaha is olyan áradozó kritikát, mint JOUVET ezzel az előadással*
A párizsi kritika egyöntetűen megállapította,hogy végre "megint az iga
zi MOLXEREt játszották, ismét MOLIERE szellemében szólalt meg a szöveg
és a nagy nevettető, vagy inkább kinevettető megtalálta késői utódjában
a legméltóbb tolmácsolót." Az 1935/36-os évad JOUVET szinészi-rendezői
pályájának legsikeresebb korszaka. A francia hivatalos kultúrpolitikai
vezetők sem mehettek el behunyt szemmel JOUVET művészi-alkotói tevé
kenysége mellett. A közoktatásügyi miniszter felajánlotta JOUVETnak a
Comédie Francaise főigazgatóságát, de Ő nem fogadta el, hanem maga he
lyett Edouard BOURDETt, a sikeres színpadi szerzőt ajánlotta. A minisz
ter azonban igy sem akart lemondani JOUVET értékes közreműködéséről s
ezért felkérte,hogy főrendezőként vállaljon munkát a Comédie Fran^aiseban is. JOUVET eleget tett a kérésnek és a modem francia rendezéstör
ténet másik három legnagyobb alakjával, Gaston BATTval, Jacques C0H3AUval és Charles DULLINik.1 együtt elvállalta a förend&zőséget. Első ren
dezése a Comédie Francaiae-ben egy CORNEULE^darab volt /L* üiLUSIOH
COMIQDE/,amelyet olasz színpadi gépezettel hozott színre.GXRAUDOUX mel
lett még egy szerzői Marcel ACHARD játszik jelentős szerepet JOUVET
színészi repertoira—jában. ACHARD remek vigjátékalnak sorát A KALÓZ
előadásával nyitja meg JOUVET. Igen szellemes, olasz atilusu díszletek
között - tehát ugyanazon díszlet más- és más elemeinek felhasználásával
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megvalósított színváltozások alkalmazásával - mutatta be ACHABD darab
ját, Természetesen GIRAUDöUX változatlanul "házi szerzője11 maradt. Köz
vetlenül a második világháború kitörése előtt mutatta be GIRAUDOUX:
ONŰINE űimii színmüvét /Illyés Gyula fordításában a Nemzeti Színházban
is előadták SELlő címmel/. Közben a mozgósítás megtizedeli JOUVET tár
sulatát. A nagy színész különböző városokban próbál uj társulatot szer
vezni* majd Franciaország lerohanása után, 1940 decemberében társulatá
nak egy kis töredékével leköltözik az ország déli részébe, ahol első
sorban MÜLIEHE darabjait viszi színre• 1941-ben elkezdődik JOUVET négy
éves vándorlása, Naplójából olvashatjuk* "Elhagytam Párizst, Svájcba
mentem, mert megtiltották, hogy két szerzőmett Jules ROMAINSt és Jean
GIRÁUDÖOXt játsszam," Másutt ezt irjai "Elindultam, Négy évi száműze
tésem idején, vaktában játszva Latin-Amerika országaiban, önmagunkra
találtunk és a hajdani komédiások primitív életkörülményei között ten
gődve sokat gondolkoztunk foglalkozásunkról és életünk értelmét keres
tük, 13 keresés közben újból magtaláltam életem .értelmét a mesterségem
ben. A színészi mesterségben, mely egyben hivatás is.” 1941 januárjában
kapta késhez a Buenos-Aires-i űdéon Színház meghívását. Délamerikai
turnét javasoltak neki. JOUVET elfogadta, Lyon-ban szervezte meg a tár
sulatát és Lisszabonon keresztül, a "B&gá" fedélzetén áthajózott Riode-Janeiro-ba. Ezzel elkezdődött a legmerészebb odyaseiát túlszárnyaló
bolyongás Bél-Amerika államaiban, Mesicoban és Martinique szigetén. El
kezdődött egy 67 000 kilométeres turné, talán a legnagyobb, amelyet va
laha is megtett egy színtársulat, Csak egy évaányi időre akart JOUVET
Latin-imarikában maradni és négy év lett belőle. A nagy távolság és az
igen nehéz postaviszonyok ellenére, JOUVET kapcsolatban maradt az euró
pai színházi emberekkel, illetőleg az Egyesült Államokba emigrált fran
ciákkal. Darius MXLHAUI), Vittorio BUTI, Pavel TCHELITSCHEW rendszere
sen dolgozott a társulatnak. Kapcsolatban volt JOUVET néhány brazil,
portugál és argentin rendezővel, zenésszel is /Eduardo ANAHŰRY, Joaslarla DO HANTOS, Enrique LIBERAL, Ana-Inss CARCANO, Paul MISRáKZ, Renzo
MáSSARHI/. GIRAUDOUX - aki abban az időben Svájcban volt - megküldte
neki uj darabját /L^AKJILQN RE BELLÁD/ és jelezte,hogy már ir egy olyan
darabot, amelyet a felszabadulás után kíván előadatni* /GIRAULCUK szán
déka valóra is vált, mert a LA FOLLE LE ŰHAILLOT cimü darabját 1945ben mutatta be JOUVET./ Buenos-Alreaben nagy csapás érte a társulatot.
Tűz ütött ki a színpadon és elpusztította csaknem az egész kelléktárat.
A társulat folytatta útját. A vendégjáték fontosabb állomásai ezután*
Montévideó, űhile, Vina dél Mar, Columbia különböző városai, Caracas,
Havanna, Mexieo City, Martinique szigete, Guadaloupe. Végül 1945 febru
ár 11-én, igen kalandos utazás után, a társulat megérkezett Marseillebe. "Midőn megláttam a Régi Kikötő rakpartjának romjait,sohasem tűnt
szilárdabbnak, magnyugtatóbbnak Franciaország” - irta JCUVET a Naplójá-
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bán. Majd tovább igy ir Plerre RENOIRral való találkozásáról és rta ren
detlenség dicséretéről," ahogy ő a szinészi munkát nevezte*
"Ama hosszú körutazás végén, - melyet Latia-Aaerikában modem
szinházi Odysseusként tettünk s amelynek keretében MQLIÉBEt, ROMAINSt,
CLAUDELt, GIRAUBOOXfe szabadon játszhattuk, - Pierre RENOIR várt az ál
lomáson.
Négy évi távoliét, mely megfosztott egymás barátságától, kárpót
lást nyert már az első ölelésben. Hepesö sziwel borultunk egymás nya
kába és szinte elkábultunk a viszontlátás örömétől s csak úgy áradt be
lőlünk a sok elmesélnlvaló. A négyévi távoliét idején felgyülemlett sok
eseményt rendre elmeséltük.
Az egyik ilyen, — talán legmeghatóbb, — történet arról az össze
jövetelről szólt, melyet a "Staffelpropaganda" nyugtalan gondoskodása
folytán hivott egybe a "Kultur über alles" mit tudom én miféle szerve
zete BULLIN, BÁTY és a RENOIR bevonásával.
- Uraim, - mondotta a "jövő Európájának" feltételezett művészeti
vezetője, - igen fontos tudnunk, hogy a francia színháznak melyek a tö
rekvései és milyen a vonalvezetése". - A kérdező hangja parancsoló,
rekedtes volt. - tói is végeredményben az önök ténykedésének a lényege.
Milyen irányba halad az önök hivatásbeli törekvése? Feszültté vált a hangulat. Nyugtalanság szállta meg pillanatnyilag
a lelkeket. S akkor egy mosoly villant át mindnyájunk arcán - mesélte,
RENOIR. Egymásra néztünk és aztón rendre elmondtuk ezeknek az "urak
nak", hogy a francia színházi életben nincs semmiféle előre kiagyalt
"irányvonal", nincs eleve meghatározott program. Elmondottuk azt is,
hogy a francia színművészet, - az érzelmek eme csodálatos gyümölcse, továbbá a színpadi szerzők gondolatai, a francia ssinházbajárók tömege,
minden különösebb törekvés, eleve elgondolt "irányvonal" nélkül ólt,
fejlődött, virágzott ez országban s mindezt valami nagy rendetlenség
közepette tette, ami nagyon is talál ehhez a művészethez.
Rendetlenség! Ez a szó szivén ütötte őket, majd kiábrándította és
felháborította kérdezőinket. A rendetlenségnek, mint programnak, nyilt
bevallása, ez a kiállás a káosz mellett, feldühösítette ezeket az em
bereket, akik "rendszeresen" gyártották az Erőt és a Bérűt. Tátott
szájjal, kart lendítve, elképedve ennyi könnyedségen, ennyi méltatlan
ságon, az "európai térség" megszervezői végül nagy lemondással elbo
csátottak iáinkét, a francia színművészet képviselőit. Hát megérthettek
minket?" A színház - és különösképpen a francia színház, - a rendetlen
ségben él. Ez a lételeme. A színház nagyszerűsége ezen a szerves ren
detlenségen alapszik."
A felszabadult Franciaországban megkezdődött az uj társulat meg
szervezése. GIRAUB0U2* LA FOLLE BE CHAILLŐT cimÜ darabjának előadására
készültek. 1945-október 17-án volt a premiére az Athónóe Színházban.
Phillppe HÉRIAT - az ismert regényíró és kritikus - ezt irta a La Ba-

tallle-ban* "JŰBYET kitünően ért áhhoz,hogy egy előadás valamennyi ele
mét egybefogja és a szöveg lépegével egyhangba kozza, beleértve azt a
tizpercnyi kisérősénét is, amelyet SáncKTET komponált* JQtTYBT tudja a
BSinhás&t $ magáévá tette annak tudományát, sőt annál több is van bennei
határtalan szeretet a színház iránt, mert ég benne a hivatás lángja."
A felszabadniás után a hivatalos és társadalmi megbecsülés bőven
kárpótolja JöíTVlfb a négy "zarándok-év" keserveiért. Az ö társulata
képviseli Franci&országot az 1946-ban megrendezett Bdiabourgh-1 Feszti
válon* Újból kinevezik a Űonaervatoire professzorává* A Becsületrend
parancsnoki keresztjével tüntetik ki. Nagysikerű vendégjátékokat ,ren
dez Egyiptomban, Olaszországban, KÖzépemrópában, majd Kanadában és az
Egyesült Államokban. Közben filmszerépákét vállal. Fizikuma azonban mér
nem a régi. Mindegyre hosszabb szüneteket kénytelen beiktatni művészi
tevékenységébe. Graham (HEME darabjának /HATALOM ÉS DICSŐSÉG, Fierre
BŐST fordításában/ próbái közben - 1951 augusztus 14-én - szívrohamot
kap és két napi szenvedés után'maghal. A halál őt is a színházban érin
tette meg először gyilkos lehelletóvel, akárcsak nagy elődjét és minta
képét MGLXBHEt. Hagy részvéttel temették el a Montmartre Temetőbe.
El kellett beszélnünk életét,mert abból ttinik ki a legjobban művé
szetének lényeg® * a hivatástudattel gyakorolt azinóazmestérség törhe
tetlen ás áldozatos szeretet®. A ezinéazkedéshez nem a ■ szerep, hanem a
színház világával kapcsolatos technikai munka utján került, hiszen elő
ször díszlettervező, rendező, úgyszólván "színházi mindenes" volt s ép
pen ezért élt benne élete végéig az a lángoló szeretőt, ami csak a régi
céhbeliskben lobogott mesterségük s annak szépsége iránt.
JOUVET mindenekelőtt színésznek vallotta magát és több Írásában,
cikkében hangoztatta, hogy éles különbséget von színész és művész kö
zött. EGY KOMÉDIÁS FELJEGYZÉSEI cimü müvében azt Írja* "Eleve meg kell
különbőztataünk a művészt és a színészt, bár a köznyelv mind a két fo
galmat egyenrarguként használja. A művész osák bizonyos szerepet ját
szik! a többi szerepet egyénisége szerint alakítja át. A színész, vagy
novelláik inkább komédiásnak, minden szerepet eljátszik. A művész bele
költözik az alakba, a színész esetében ezmsk ellenkezője történik* az
alak költözik beláj®...." Majd később ezt Írja* "A színész és a művész
közt az a legnagyobb különbség, hogy a művész sohasem képes olyan fokú
mimikrire, mint a színész. Az alakításból látjuk & legnyilvónvalóbban,
hogy mi & művész és a színész között a különbség. A művész behelyette
síti magát & szerepbe, a színész viszont igyekszik behatolni abba az
alakba, akit megtestesít." "Az igazi színész hivatást képvisel." Ezután
azt fejtegeti J'OüV'M.', hogy "a szinészmesterség empirikus jellegű. A
színész Önmaga hangszere". Teljesen egyetért SÉTÁNYXS2LAVBZKIJ megálla
pításával* "A szerep fehér lap, amelyet csak a színész érzése irhát te
le."
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JOUVET, mint színész, teljesen magáévá tette ezeket az alap©Iveket
és a színpadon meg Is valósította, S miként óles határvonalat húzott a
színész és a színművész fogalma között, éppen úgy gondosan alkatárolta
a színházat a filmtől. Ezzel kapcsolatban érdemes nagyobb figyelmet
szentelni a REVUE THÉATRALE 1948. áprilisi számában megjelent JQUVET-*
tanulmánynak /Préséntation des classiques de l*écran» A film klasszikasainak bemutatása/. Ebben kifejti, hogy a színház ás a film között csu
pán felületi kapcsolatok vannak. A film sohasem helyettesítheti a szín
házat. "A film uj dramaturgiát készül IdLalakítani", "Harminc évig a
film technikája csak kép és látás volt... 8 ima, vagy húsz éve a mozgó
kép elkezdett beszélni. A szó, a beszéd egybeforrt a képpel..... és Itt
Jelentkezett a probléma ist amikor a beszédet nem eszköznek, hanem cél
nak tekintették. A dráma szempontjából a színház a beszédre, a szövegre
alapozódik s a film, » amelyet múltja a látás problémáival kötött őszsze - olyan nehézségekkel küzd, amelyeket esek a színház oldott meg ed
dig. A film a beszédet akarta felhasználni, hogy reálisabbá tegye a ké
pet, de viszont a szavakat nem azért találták ki, hogy a látást elmé
lyítsék. Beszélő személyekkel még nem oldotta meg a film a maga sajátos
nyelvi problémáit, nem találta meg a maga nyelvét." JOUVET azt állítja,
hogy a film még mindig a színház nyelvét veszi kölcsön, mert, "még m m
találta meg a sajátját". Éppen ezért JOUVET mint filmszínész elsősorban
nem a szöveg, hanem a képszerüség alapján vállalta filmszerepeit és ha
a színpadon lángoló hivatástudattal csupán komédiás akart lenni & ©sért
tömörségre és eszköztelenségre törekedett, sokkal inkább eszköstelsn
akart lenni a filmben,mert Jól tudta, hogy a képen keresztül, elsősorban
a nagyon kidolgozott, lényegre utaló gesztus és a "beszédei szem", az
arcjáték minimális igénybevételével,de maximális hatásra törő al&M.tár
sai teremtheti meg a filmen azt a "külön nyelvet beszélő művészetet",
amit élete végén ő is már "hetedik művészetnek" ismert el.
JOUVET korán kezdte filmszínész! karrierjét is. 1913-ban Henri
DES'FOUTAIHE? SHYlOOKJában szerepelt először filmen.. Utána, k-os&mt síiket
következett és Marcal FAGHOL* TOFAZB eimü darabjának megfilrnssltése
csábította őt vissza ehhez a nagyon fiatalon megismert művészethez.
PAGNOXit szívesen nevezi a francia filmtörténet "a filmrevitt színház"
szerzőjének, holott éppen vele Jelentkezett a "színház magfilmesitéBé
nek" igényével az a törekvés Is, hogy minél több "külsőt", a cseleimérzy
helyszínének minél "levegősebbé" tételét kell megvalósítani. FAGNCŰÚ
TOPÁZÉának hallatlan színpadi siker® az 1952-ben elkészült megfilmesí
tett formában megismétlődött. Luis QASHXEH rendezte a filmet és JOUVET
Játszotta a címszerepet. Ez a film még valóban "filmrevitt színdarab
volt". Két év múlva 1934-ben JOUVET színpadi sikere arra indította a
producereket, hogy filmre vigyék a nagy színész’legnagyobb alkarét,
Julas BOMAKTSs KHOGfcját. Ezúttal JOUVET nemcsak a címszerepet vállalta,
hanem Roger GÖUPTLLIEHBS mellett a társrandesést is* Ettől kezdve m m -
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csak mint színészt, hanem mint filmszínészt is számontártották a világ
minden táján. Knock alakja tette Őt híressé a színpadon, ugyancsak ez a
remekül megformált Jules ROMÁINS-figura tette őt híressé a filmvilágban
is. Érdekes, hogy utolsó előtti, 1951-ben, halála évében, készült film
je is Knock volt, Guy LEFRANC rendezésében.
Most pedig tekintsünk végig JOUVET filmjeinek hosszú során. Tájé
kozásul csupán a gyártás évét és a rendezőt jelezzük zárójelben*
1915.
1932.
1934.
1935.
1936.
19371937.
1937.
19371937*
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1939*
1939*
19391939*
1939.
1946.
1946.
1946.
1947.
1948.
1949.
1949.
1950.
1950.
1951.
1951.

SHYLÖŰK /Henri DESFONTAINE/
TOPAZE /Louis GASNXER/
KHOCK
/Louis JOÍVET és Roger GOUPILLIERE&/
LA KERMESSE HÉROIQUE /CSINTALAN ASSZONYOK//Jacquee FEYDER/
LES BAS—FÖNDS /ÉJJELI MENEDÉKHELY/ /Jean RENOIR/
ERÖIíE DE DRAME /FURCSA DRÁMA/ /Marcel CARNÉ/
MADEMÖISELLE DOCTEUR /DOKTORKISASSZONY/ /G.W.PABST/
UH CARBET DE BAL /TÁNCREND/ /Julién DUVIVIES/
27, RUE DE LA PAIX /Richard POTTIER/
FORPAITURE /ÁRULÁS/ /Marcsi L ’HERBIER/
ALIBI /Pitire CHEHAL/
LA MARSÉILLAISS /A MARSÉILLAISE/ /Jean RENOIR/
ENTRÉS DES ARTISTES /MÍÍVÉSZBEJÁRÓ/ /Marc ALLEGRET/
DRAME DE SHANGHAI /DRÁMA SANGHAIBAH/ /G.W.PABST/
HOTEL DU HORD /KÜLVÁROSI SZÁLLODA/ /Marcel CAHNÉ/
ROMUHTCHO /René BARBERIS/
ÉDUCATIÖN DE PRINCE /HERCEGI NEVELÉS/ /Alexandra ESWAY/
LA FIN DU JOUR /HULLÓ CSILLAGOK/ /Julién DUVIVIER/
LA OHARRETTE FANTOMÉ /A HALÁL KOCSISA/ /Julién DUVIVIER/
LA MAISON DU MALTAIS /A MÁLTAI HÁZ/ /Pierre OHENAL/
VOLPONE /Maurice TOÜRNEUR/
UN TEL PERE ET FILS /VALAKI ÉS FIA/ /Julién DUVIVIER/
UN REVENANT /VALAKI VISSZATÉR/ /Christian JAQUE/
LES CHÜUANS /A HEJHOGÓK/ /Henri CALEF/
COPIE CÖNFORME /A MÁSOLAT HITELES/ /Jean DREYTLLE/
QUAI DES ORFEVEES /H.G. CLOUZOT/
LES AMGUREUX SONT SEULS AU MONDE /A SZERELMESEK EGYEDÜL VANNAK A
VILÁGON/ /Henri DECOIN/
RETOUR Á LA VIE /VISSZA AZ ÉLETBE/ /H.G. CLOUZOT/
ENTRE ONZE HEUSES ET MINUIT /TIZENEGY ÉS ÉJFÉL KÖZÖTT/ /Henri
DECOIN/
LADY PANAME /Henri JBANSON/
MIQUETTE ET SA MESE /MIQUETTE ÉS ANYJA/ /H.G. CLOUZOT/
KNOCK /Guy LEFRANC/
UNE HISTOIRE D'áMOUH /SZERELMES TÖRTÉNET/ /Guy LEFRANC/

Elég egy pillantást vetni e listára, hogy kitűnjék* JOUVET csaknem
kezdettől fogva az élvonalbeli rendezőkkel dolgozott együtt és filmjei*
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ben, a rendezők stílusának megfelelően a legkülönbözőbb francia film™
művészeti törekvések szolgálatába állította tehetségét anélkül, hogy a
maga sajátos játékstílusán lényegesen változtatott volna. Rögtön meg
kell azonban azt is jegyeznünk, hogy ez még nem jelenti JOUVET filmezi™
néssi tevékenységének egyoldalúságát5 JöüVET, mint filmszínész, nem ma
radt "mindig ugyanannak”,nem esett bele abba hibába, hogy egy nagy sze
rep sikerével szentesített pózt minden ujabb szerepében megismételt
volna? mindvégig példázta az eszköztelenséggel elért legnagyobb művészi
hatást. Zengő orgánuma ma is fülünkben cseng s magunk előtt látjuk at
léta termetét, markáns arcát, feszült légkört teremtő fellépését. Mint
filmszínész is igényes volt és szerencséjére már mint "beérkezett”,te
kintélyes színész került a filmmel kapcsolatba s igy megengedhette ma
gának azt, hogy csak sikerült forgatókönyv alapján készült filmek fő
szerepét vállalja el. A JÖUVET-filmek alapssltuáclóinak társadalmi vo
natkozásairól vitázhatunk, de azok érdekessége, cselekményük sodró ere
je vitathatatlan.
1935-ben készült ff.M Ű É R rendezésében a LA EERMESSE HÉROIQUE cimü
filmje. Charles SPAAJE filmnovellája alapján varázsolta elénk PEYIffiR a
spanyol elnyomás alatt szenvedő flamandok életét. Ebben a filmben még
nem mutathatta meg a maga valójában tehetségét a színészi sikerek dele
lője felé közeledő JOUVET. Maga a film is elsősorban remek külső felvé
teleivel, a XVII. század nagy flamand mestereinek csodálatos vászna
it idéző"képeivel hatott.
Je’an REKOIH, a nagy francia Impresszionista festő második fia, a
30-as évek közepe táján került kapcsolatba JÖUVETval s ez a találkozás
barátsággá fejlődött. EEHOIR a francia filmművészet hal&dóazellemü kép
viselői közé tartozott. A La Point cimü folyóiratban fejtette ki művé
szetének fejlődési szakaszait s azok közül a legjelentősebbnek azt vél
te, amelyben felfedezte, hogy "a francia realizmusba ágyazott művészet
a leghatásosabb”, mert ”a közönségre hatni lehet azzal is, hogy vetítő
vászonra visszük az élet apró tényeit, még ha azok szomorúak is? egy
mosónő mozdulatait, a tükör előtt elgondolkozva fésülködő hervatag nő
szomorúságát, egy kocsiját toló zöldségest.”
A "mindennapi gesztusok” ellesésébŐl fejlesztett művészetet RMÖIR
s a valóságnak ilyeténképpen való ábrázolásáról kialakított művészi
programot JOUVET is magáénak vallotta. így hozta össze RMOXRt JOUVETval a csavargók világéról készített film témája is. így készülhetett el
a LES BAS-MLS /ÉJJELI MEHEDtoELY/ cimü. film 1936-ban. A balzaoi rea
lizmus ábrázolási módszerének aprólékosságával vitte filmre REEOIR a
csavargók világát s JOUVET játéka is ezt az árnyaltságot, gazdag rész
letezettséget tükrözi. JOtJVET még játszott egy BRNÖIR-filmbeaí 1938-ban
készítette a MARSEULAISE cimü forradalmi, célzatú, abban az időben bal
oldalinak számító filmjét, amelyben JOUVET a "forradalmi pátosz" megje
lenítéséből adott kitűnő példát.
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A második nagy francia filmrendező,akivel JOUVET időrendben együtt
dolgozott Karcéi CARNÉ volt. CARNÉ igen fiatalon került a francia filJtéletbe. J.FEYDER rendező-asszistenae volt a karrierjét a NOGENT c. rö
vid filmmel kezdte.Miután FEYDER Hollywoodba ment, CARNÉ egy másik nagy
francia rendező, Eené CLAIR munkatársa lett, akivel együtt készítette a
világsikert aratott PÁRIZSI HÁZTETŐK ALATT /SOÜS LES TOITS DE PARIS/
cimü filmet. Amikor OAHNÉ még fiatal volt, akkor zajlott le a hangos
film diadalrajutása és ő nagy mestereitől sokat tanulva, hamarosan kia
lakította a maga stílusát, amit a francir. filmesztétika "költői realiz
musnak" nevez. OAHNÉ számára a nagy témák mindig bizonyos poézissal pá
rosulnak s jóllehet szövegírói /például* J.PRÉVERT, Jean VIOT, Georges
NEVE'UX/ elismert nagy Írók, akik a maguk tehetségét érvényesítik alko
tásaikban, sohasem szorítják háttérbe magénak a rendezőnek az elgondo
lásait, a feldolgozott témákkal kapcsolatban kialakított, szinte már
filozófikus jellegű, képekben kifejezett mondanivalót. Ez a sajátos
életfilozófiát, világszemléletet tükröző Camé-i "eszmei mondanivaló"
kezdetben teljesen újszerűnek, sőt érthetetlennek látszott a harmincas
években készült filmjeiben s ezzel magyarázhatjuk, hogy a JOUVETval ké
szített DROLE DE DRAME /FURCSA DRÁMA/ cimü filmje igazi nagy sikerét
csak 1951-ben, a felújítás idején érte el. "Intellektuális burleszknek"
nevezte OAHNÉ ezt a filmjét. Nagyszerű szinésztársakkal szerepel JOUVET
ebben a filmben. Jacques PRÉVÉRT - Párizs hivatott költŐ-szövegirója irta a dialógusokat. JOUVET tehetségének teljes virágzásában szólaltat
ta meg a szöveget.
A harmincas években bontakozott kL a francia irodalomban a "popu
lista" /népies/ irányzat, amelynek művelői meg akarták mutatni a csil
logó polgári felszín alatt a külváros, a nép életét. A nyomor Franciaországát akarták az olvasók elé tárni. Merész paradoxonnal "urbánus
népieseknek" nevezhetjük a francia populistákat, akik a nagyváros, a
külváros népére irányított ák az olvasók figyelmét. Eugene DABIT* HOTEL
3XJ NORD /KÜLVÁROSI SZÁLLODA/cimü regénye a "populista" törekvések egyik
immár klasszikussá vált kifejezése volt. Ez a téma, a külvárosi szállo
da és környékének, embereinek rajza ragadta meg OAHNÉ figyelmét s igy
készült el Henri JEANSGK és Jean AURENCHE forgatókönyve alapján, Henri
JEANSGN tömör és szellemes dialógusaival a HOTEL DU NORD /KÜLVÁROSI
SZÁLLODA/ cimü. JOUVET-film. JOUVET tökéletesen megvalósította azt a mű
vészi célt, amit CARNÉ ebben a filmjében is maga elé tűzött* a játék, a
mllieu,a cselekmény atmoszférájának homogenitását. JOUVET esetében sze
rencséje volt, mert ez a nagy színész sok jó színészi kvalitása mel
lett, éppen játékának homogc oltásával hatott ezúttal is a legerősebben.
Első nagy nemzetközi sikerét JOUVET egy Julién KTVIVIERvel készí
tett filmjével /CARNET DE BAL - TÁNCREND/ érte el, amelyet az 1957-ik
évi velencei Biennale nagydijjal jutalmazott.
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DöVIVTER már e siker idején is az "idősebb"
filmrendezőgárdához
tartozott, amikor ezt a filmet JÖUVETval elkészítette. Rendezői elvei
ben sokat megtartott abból, amit a színházban tanait. Közel hnsz néma
filmet készített s hangosfilmeinek száma is tekintélyes /21/. Ebben a
filmjében is az alapszituáció eredetisége jelenti az érdekességet s
egyben egy "sketch-sorozat" kiindulópontját. Ezt a rendezői fogást so
kan követték azóta. Jól emlékszünk még arra az érdekes szituációra,
amelyből a film cselekménye elindult egy fiatal özvegy megtalálja régi
táncrendjét és felkutatja hajdani táncosait, hogy meglássa, mi történt
velük az életben. Sorra felkeresi őket s igy válik a film egy jól őszszefogott jelenetsorozattá. JOUVET nagyszerű alakítást nyújt egy mula
tó-tulajdonos és zsebmetsző-bandavezér, illetőleg a "zsebmetszők pro
fesszora" szerepében. A szélhámosságban megcsontosodott, rideg és szá
mitó, kisiklott ember alakját félelmetes cinizmussal és a tolvajmester
ségben magát professzornak, a gazemberségben magát "tudományos szakér
tőnek" érző embert és a fölényesen megjátszott .látszatot érzékeltető,
belsőleg meghasonlott férfit felejthetetlenül^alakította JOUVET. Emlé
kezetes az a jelenet, amelyben JOUVET - aki hajdan VERLAINEt szavalt
volt táncpartnerének - cinizmusának rideg páncélja felolvad az özvegygyei való találkozáskor, mert még egyszer feldereng benne hajdani jobb
énje. A film szereposztása is igazolja a világsikert. Még az epizódnyi
szerepeket is a francia film "nagy nevei" fémjelzik. Pierre BLANCHAR
például egy "angyalcsináló" orvos szerepében nyújt felejthetetlen ala
kítást.
JOUVET nagy szerepet látott DUVIVIER egy másik filmjében /LA CKARRETTE PARTOMÉ = A HALÁL KOCSISA/ s ezért vállalta benne a rongyszedő
szerepét. Lagerlöf ZELMA csodálatos novelláját még a némafilm korában
már filmre vitte SJÖSTRÖM, de DUVIVIER messze túlszárnyalta e müvében
nagy elődjének alkotását* A ködös, "sfumatos", a látomásszerüt remekül
érzékeltető jelenetekben JOUVET különösen arcjátékával remekelt.
1939-ben még egy filmet készített JOUVET DUVIVIERvel: a LA FIN KJ
JÖUR /HULLÓ CSILLAGOK/ cimü világsikert aratott alkotását* A színház
világában verzátus EUVIVTER ezúttal az öreg színészek sorsának emelt
soha el nem múló emléket e filmben* A színpad talmi csillogásától a kö
nyörtelen Öregség következtében Örökre elbúcsúzni kényszerült színészek
vívódó leikébe, estébe hajló életüknek szomorú és tragédiákat rejtegető
belső titkaiba világit bele ez a nagyszerű film. JOUVET, aki már mes
terségénél fogva is tudta, hogy majdan rá Is a "kiöregedett színész"
sorsa vér, csodálatos átéléssel játszotta szerepét. Mellette Victor
FRANCÉN nyújtott nagyszerű alakítást.
Párizs felszabadulása után, 1946-ban, lépett JOUVET ismét a felve
vőgép elé. Ezúttal Christian JAQUBSal készített, főleg részleteiben
csodálatos filmet UN REVENANT /A HAZATÉRŐ/ óimmal. Ettől kezdve JOUVET
az uj francia filmművészet rangjának emelésén is dolgozott igen azé61

leskörü és nagyjelentőségű szinmüvészi-rendezői tevékenysége mellett.
Az uj francia film sok jelentős képviselőjével dolgozott együtt. Jean
DHBVH.LE, Henri DECOIN, H.G. CLOUZOT, Andró CAYATTE és Guy LEFRANC ren
dezte JOUVET élete utolsó szakaszának filmjeit. Utolsóelőtti filmje
/KNOCK/ szinte jelképesen zárja le művészi sikerekben gazdag életét.
Jules ROMAINSt KNOCK clmü metsző szatiráju vigjátéka jelentette a fia
tal JOUVET karrierjének kezdetét és a Khock-film zárja le ezt a fáklyalobogásu életet, amelynek tartalmát a hivatástudat, a színészkedés ál
dozatos szolgálata jelentette.
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Oriana 7ALLAOI*

BESZÉLGETÉS AL7HED HITCHCOCK-AL

0.7.: Láttam a legutóbbi filmjét, signor HITCHCOCK. Igen, azt,
amelyikben a madarak megeszik az embereket... Háti... Igen... a holt
test, aminek a madarak a szemét is megették... A menekülő gyerekek je
lenete, amikor a vad hollók egész csapata üldözi őket... Ha meggondo
lom, hogy ön oly jóságos, ártatlan külsejű, még csak gondolni sem tud
semmire, ami osuf... ez a látszat. Mondja csak, signor HITCHCOCK* do
hát miért ősinél mindig olyan filmeket, amelyek borzalmakról és bűn
tényekről, sötét és iszonyatos dolgokról szólnak? Miért akarja mindig,
hogy nézői elborzadjanak és féljenek?
A.H. * Mindenekelőtt azért, mert ha másfajta filmeket csinálnék,
senki nem hinne nekem. Ezt Ingrid BERGMANnak is megmagyaráztam, aki
ugyanezt kérdezte tőlem. "Drágám, én megrendezhetem a Hamupipőkét is*
Értem a . mesterségemet, méghozzá igen jól. De ha megosinálom a Hamupi
pőkét, jönnek a nézők és keresni kezdik, hol a hulla?11 Másrészt meg*
filantróp természet vagyok* azt adom az embereknek, amit keresnek; az
emberek imádják, ha elborzasztják, megijesztik őket. Nem figyelte meg,
hogy a félelem és a borzalom úgy hat az emberi nemre,mint a slmogatás?
Nézzen meg egy három hónapos oseosesőt. A mamája fölébe hajol és így
szól hozzá* "Bu! Megeszlek!" A gyerek ordít félelmében, aztán boldogan
mosolyog, a mamája pedig vele kacag* Vagy nézzen meg egy hat éves,
hintázó gyereket. Magasra, egyre magasabbra hajtja a hintát, Miért?
Mert akkor fél és az jobban mulattatja. Vagy nézzen meg egy motorozó
serdülőkorút. Miért motorozik? Mert minden kanyar, minden lejtő irtó
zatos félelemmel tölti el és ezzel szórakozik. Nézzen meg egy autón
robogó felnőttet, aki minden percben az életét kockáztatja. Miért ro
bog autón? Mert az életét kockáztatni, ez roppant kellemes borzongást
kelt benne és szórakoztatja. Az emberek fizetnének, sőt, fizetnek is,
hogy a félelemmel szórakozzanak, nézze osak meg, hogy mennek az én
filmjeim. Végűi...
O.F.i És végül, mert annak ellenére, hogy olyan Mikulás apó kül
seje van, maga is szórakozik, miközben ezeket a filmeket csinálja.
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A.H.: itfem is tagadom. Elismerem. Semmi sem lelkesít annyira, mint
egy bűntény elgondolása. Mikor a forgatókönyvet irom és a bűntényhez
érek, mindig arra gondolok* nem lenne szép, ha Így halna meg? és ilyen
kor boldog vagyok. Aztán, még boldogabban, az jut eszembe: az emberek
ennél a jelenetnél ordítani fognak. Lehet, hogy ennek az az oka, hogy
három évig a jezsuitáknál tanultam. Halálos félelmet keltettek bennem,
mindennel, és most azzal állok bosszút, hogy másokban keltek félelmet.
Aztán meg, az is oka lehet, hogy angol vagyok. Az angolokban nagyon sok
a bűntények iránti fantázia és tisztelet. Az angoloknál találjuk a
föld legmulatságosabb bűntényeit. Emlékszem arra a tündéri perre a tü
neményes Ghristie ügyében, aki temetkezési vállalkozó volt és meggyil
kolt nyolc nőt. Amikor a nyolcadik áldozatról tárgyaltak, a biró és a
vádlott között a következő párbeszéd zajlott lei "Tehát ön a nőt a
konyhába lökte, Ghristie ur.” "Igen, méltóságom uram.” “Három lépcső
vezet lefelé a konyhába.” "Igen, méitóságos uram.” "Szegényke lezu
hant.”
"Igen, méitóságos uram."
"És ön megölte.” "Igen, méitóságos
uram.” "És erőszakot is alkalmazott vele szemben?" "Azt hiszem, igen.”
"A halál beállta előtt, után, vagy közben?" "Közben, méitóságos uram.”
Oh, Anglia csodálatos ebből a szempontból! Kár, hogy nem tudják elrej
teni a holttesteket. Amerikában ez sokkal könnyebb. Én mindig a szemétvödröt javasolom, annak tartalmát el szokták égetni. Vagy megenni: ez
is nagyon kedves megoldás.
O.F.i Signor HITCHCOCK, tisztában van ön azzal, hogy tanításai és
filmjei szolgálatot tesznek a bűnözőknek? Tudja, hogy évekkel ezelőtt
Ankarában egy újságíró meggyilkolt egy diplomatát, a fényképezőgépbe
rejtett revolverrel; pontosan úgy, ahogy az ön KIKÜLDÖTT MÖHKATÍES ciaii
filmjében történik?
A.H.: Persze, hogy tudom. És nagyon hízelgőnek találtam. Oh, nem
is tudom, mit nem adnék, ha megtudhatnám mindig, valahányszor valahol
utánozzák módszereimet. A baj csak az, hogy naponta történik egy-egy
tökéletesen kivitelezett bűntény; olyan, amit nem tudnak meg. Miután
nem leplezik le a bűntényt, én nem tudom, hogy utánoztak-e? De három
érvel ezelőtt Los Angeles-ben egy ember, aki három feleségét megölte,
elmondta, hogy a harmadik meggyilkolását a PSICHO c. filmem megtekintése után terveit® ki. Az újságírók felhívtak telefonons "Most boldog?"
"Hem”, feleltem, mert a vádlott nem mondta meg/ hogy melyik filmem után
ölte meg a második feleségét. És az is lehet, hogy az elsőt egy pohár
tej elfogyasztása után gyilkolta meg." A pohár tejtől a revolverig!
Hányszor megtörtént!
O.F. i Ön bizonyára úgy bánik a revolverrel, mint egy bajnok, sig
nor HITCHCOCK, és a háború alatt félelmetes katona lehetett,
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A*H. t Én még sosem Tettem a kezembe revolvert,sem semmiféle egyéb
fegyvert, Azt sem tudom., mi az a rakass és sosem voltam Katona. Amikor
az első világháború kitört, bála istennek, még túlságosan fiatal vol
tam. .tatkor kitört a második világháború, hála istennek, túl öreg vol
tam. Vadászaton sose® jártam. Ami azokat illeti, akik vadászni jár
nak... Hgye, maga nem szokott vadászni? I?
0.7.:

Őszintén szólva.*» szoktam.

A.H.t Maga gyilkos, felelőtlen, szívtelen asszony! Uram isten! Én
elviselem szemrebbenés nélkül egy szétdarabolt hulla látványát, de nem
tudnák látni egy döglött madarat - Túlságosan fájdalmas. Még azt sem tu
dom nézni, ha kifárasztják,szenvedni hagyják a madarakat. Amikor a fil
mem készült» ezerötszáz idomított varjú szerepelt benne, végig ott volt
az állatvédelmi Egyesület egyik képviselője, és ha ő ezt mondtál "Most
elég, HITCHCOCK ur, mert a madarak fáradtak”, én azonnal abbahagytam a
felvételt. A legnagyobb mértékben tisztelem a madarakat és most a film
től függetlenül, igen helyesnek tartom, hogy ők bosszút állnak az embe
reken. Az emberek évezredek óta üldözik a madarakat, ölik, tepsibe rakják8nyársra huzzék, megtűzdelik, irótollnak, kalapdiszitő tolinak hasz
nálj ók, kitömött mivoltukban, borzalmas szobadíszeket készítenek belő
lük... Ez a gazság példás büntetést érdemel.
O.F. t Értem. Vagyis más szóval, az ön filmjének mélységes pszi
chológiai és erkölcsi jelentőség® van. He tedd sással, amit nem akarsz,
hogy veled tegyenek, stb., stb.
A.H. s Szó sincs róla. Ha van valami ezen a világon, amire sosem
lennék képes, az az, hogy keméaygsllért öltsek és prédikátorrá alakul
jak át* Ha az emberek megkérdezik tőlem, mi a véleményem az olyan fil
mekről P amelyek filozófiai és morális tanulságokat hordoznak, én mindig
ezt felelem* nem gondoljátok, hogy filozófiai oktatást nyújtani a filo
zófusok dolga, morális oktatást adni pedig a papoké? Az emberek nem
azért mennek moziba, hogy erkölcsi prédikációkban részesüljenek? ha Így
volna, akkor nem jegyet váltanának, hanem bedobnák a perselybe fcönyöx^adományaikat és mielőtt a nézőtéren helyet foglalnának, keresztet vet
nének. Az emberek azért járnak moziba, hogy szórakozzanak. És sokat is
fizetnek ezért a szórakozásért. Tudja, a moralitás sokkal olcsóbb do
log, mint a szórakozás.
0.7. * Pedig én tudom, hogy Ön nagyon sokra tartja a morált, leg
alábbis egy bizonyos fajta morált. Sosem vált el, életében sosem volt
semmiféle botrányos (igy®, és tudom, hogy egy napon, amikor feleségével
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betévedt a Földes Bergére-be, azonnal el is távozottmondván: "Ez a bűn
tanyája."
A.H.'i Nem, nem. A történet nem igy van,sokkal mulatságosabb. Har
mincegy éves voltam, öt éve házasember, s egy filmet Írtam egy világkö
rüli útra indult fiatal párról, akik betévednek a Földes Bergere-be is,
ahol a szünetben két lány hastáncot is lejt. Miután még sosem láttam
hastáncot, és el sem tudtam képzelni, milyen is lehet az, szóltam a fe
leségemnek: menjünk Párizsba. Elmentünk. A Folies Bergére-be is. Jött a
szünet, s akkor megkérdeztem attól a férfiútól, akiről úgy gondoltam,
hogy az igazgató, mert szmokingban volt, hogy láthatnánk-e a hastáncot?
A férfi azt mondta, menjünk vele, s egy taxiba tuszkolt. A taxi sötét
utakon robogott velünk, de a feleségem meg én gyanútlanok voltunk és
nem értettük az egészet. Aztán a taxi megállt egy olyan ház előtt és...
Nos... Hát... én és a feleségem, még sosem voltunk efféle helyen, érti,
igy rémülten néztük, érti, hogy azok a lányok bizonyos dolgokat csinál
nak, ami éppenséggel nem volt hastánc, érti? Végül felkiáltottam: "De
hisz ez egy bűntanyai " Harmincegy éves voltam. És sosem volt más nővel
dolgom a feleségemen kivül.
O.F.: Értem. Természetesen ma egészen más szemmel Ítélné meg ezt
a dolgot.
A.H.: Oh, nemi Hatvannégy éves vagyok és megesküdhetem rá, hogy
sosem ismertem nőt a feleségemen kivül. Sem a házasságom előtt, sem
azóta. Szűz voltam, amikor megnősültem és a nemi kérdés mindig igen ke
véssé érdekelt. Nem értem meg azokat, akik annyi időt vesztegetnek a
nemi dolgokkal; a nemiség gyerekes ügy, esetleg film-ügy, végső soron
nagy marhaság. És miután mindig igyekeztem elkerülni a zavaró marhasá
gokat... Emlékszem, egyszer filmet kellett készítenem, NŐTŐL NŐIG volt
a elme, egy alakról szólt, akinek szeretője van Párizsban, de valahol
lezuhan, megüti a fejét, elveszti az emlékezőtehetségét és összeáll egy
másik nővel, aki fiút szül neki. Nos: huszonhárom éves voltam, sosem
volt dolgom nővel és halvány sejtelmem sem volt, hogy történik az, hogy
egy nőnek gyereke lesz. Mégkevésbé volt sejtelmem,mit csinál egy férfi,
ha Párizsban van a szeretőjével,vagy mit csinál a másik nővel, aki fiút
szül neki. És igy**.
O.F.: Most már tudja, sígnor HITGHGOGK?
A.H.: Most már tudom. Köztünk maradjon; nagyapa vagyok. Fan egy
harmincöt éves lányom és három unokám. De ha arra gondolok, hogy amikor
a lányom született, én harminc éves voltam és csak akkor értettem meg,
hogy a gyerekeket nem a gólya hozza... Maga nem hiszi el, senki nem
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hitte el soha, azt mondják, azért csinálom, hogy kitaláljak magadnak
egy egyéniséget, de huszonnégy éves koromig soha egyetlen csepp alko
holt nem kóstoltam, huszonöt éves koromig nem volt cigaretta a számban.
Félénk voltam és visszahúzódó, még visszahuzódóbb, mint ma, ha pikáns
vicceket meséltek előttem, elpirultam, mint egy cseresznye, igy aztán a
barátaim mindig olyankor beszéltek ilyesmiről, amikor nem voltam ott és
ha arra jöttem, azt mondták* "Csend legyen, HITCHCOCK jön." Ami a fele
ségemet illeti, azért vettem el,mert 6 kérte. Már évek óta együtt utaz
tunk és együtt dolgoztunk, de egyetlen ujjal meg nem érintettem.
O.F.í

Dehát hogy lehet ez? Nem szereti a nőket, signor HITCHCOCK?

A.H. * Dehogynem szeretem; sokkal jobban, mint a férfiakat. A nők
kel nem vagyok olyan félénk, mint a férfiakkal. Egy férfinek például
sosem mondanám el ezeket a dolgokat. De a nőket én beszélgető, étkező
partnernek szeretem, nem szexuális célokból. Ha tőlem
azt kérdezik:
HITCHCOCK ur, az ön filmjeiben a női főszereplő miért szőke mindig? Ta
lán gyengéi a szőke nők?" én azt felelem,nem tudom, bizonyára véletlen,
vagy az az oka, hogy nők, s én gyerekkorom óta úgy hiszem, hogy a nők
eleve szőkék, a feleségem is szőke. Nekem nem gyöngém semmiféle kaj
szin, sem a szőke, sem a vörös,sem a barna, még az úgynevezett sexy-nők
iránt sem érzek semmit... Tudja különben,hogy melyik nŐtipus a legezekszuállsabb, vagyis melyik kötődik legjobban a nemiséghez? Az északi.
Úgy Játszik, a hidegben felmelegszenek. Nézze az angol nőket* mind meg
annyi középiskolai tanárnő, de jaj annak a szegény férfinak, aki egy
taxiban magára marad egyikükkel. A legkevesebb, ami érheti, hogy levet
kőztetik, mire kiszáll.
O.F.t Bocsásson meg, de ön honnan tudja ezeket a dolgokat, signor
HITCHCOCK?
A.H. t Micsoda kérdés? Hallgatom az embereket,amikor beszélgetnek,
érdeklődöm. Természetesen mindez másodkézből nyert értesülés. A vegyé
szek is tudják, hogy ha egy port egy bizonyos másik porral vegyítenek,
minden a levegőbe repül. De nem onnan tudják, hogy ők már felrobbantak.
O.F.t Ez nagyon igaz. A felesége
HITCHCOCK.

bizonyára hálás önnek, signor

A.H. * Remélem. Attól eltekintve is, hogy harminchét év alatt
egyetlen egyszer sem csaltam meg, még gondolatban sem, én egyébként is
mintaszerű férj vagyok. Gondolja meg,hogy mennyire kevés az ilyen. Csak
egy háztartási alkalmazottunk van, bejáró, a feleségem főz. Amikor
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azonban a konyhában tevékenykedik, én mindig segítek neki és evés után
©lmosogatok- Elmosok minden edényt, eltörölgetek, és el is rakom.
O.F. * Fompás• Ha elválik, én magához megyek.
A.H.: Köszönöm, mindig jól esik, ha valaki vágyik az emberre. De
ha hozzám jön, ne legyenek illúziói: nekem egy omlett többet ér, mint
bármíf^I® csinos orrocska, és a feleségemtől mindenekelőtt azt várom,
hogy á konyhában legyen ügyes. Maga jól főz? Mert a feleségem kitünően,
és én halálosan Ínyenc ember vagyok. Három dolog van a vilégon, ami tö
kéletesen boldoggá tesz: enni, inni és aludni. Úgy alszom, mint egy új
szülött, iszom, mint a szivacs, látja, milyen vörös az aroom? és eszem,
mint a disznó. Még akkor is, ha ettől egyre inkább egy hizott sertéshez
hasonlítok. Néhány nappal ezelőtt New Yorkban sétálva megláttam a tü
körképemet egy kirakatüvegben és mielőtt magamra ismertem volna, rémül
ten felorditottam: "Ki az a sétáló sertés ott?" Nem akartam elhinni,
mikor a feleségem igy válaszolt: "Te vagy az, drágám."
O.F.: Gondolom, nem fordult elő túl gyakran, hogy rémülten kiál
tott. Elvégre megszokta, hogy rémületet keltsen másokban, nyilván nem
is Ismeri a félelmet.
A.H.: Ellenkezőleg, a leggyávább és legfélénkebb ember vagyok,
akivel valaha csak találkozhat; minden este kulccsal csukom magamra a
szobám ajtaját, mintha az ajtó másik oldalán egy őrült volna, aki bár
melyik pillanatban megfojthat. Mindentől félek: betörőktől,rendőröktől,
a tömegtől, a sötétségtől, a vasárnaptól... A vasárnaptól való félelmem
még gyermekkoromban kezdődött, mikor a szüleim hat órakor ágyba dugtak,
hogy elmehassenek egy vendéglőbe. Nyolckor felébredtem és a szüleim nem
voltak otthon, csak a kislámpa világított halvány fénnyel, csönd, üres
lakás, brrrl Nem véletlen, hogy amikor megházasodtam, azt mondtam a fe
leségemnek: vasárnap este mindig nagy vacsorát akarok, sok fénnyel, sok
emberrel és nagy zajjal. A rendőröktől való félelmem viszont tizenegy
éves koromból származik. Egy autóbuszra szálltam és a végállomásig men
tem, de nem volt annyi pénzem,hogy vissza is tudjak utazni. Gyalog men
tem vissza és kilenc óra körül értem haza. A Soho-negyedben laktunk,
Londonban, apám tyukárusitó volt, ő nyitott ajtót, és nem szólt egy
szót sem. Egyetlen szemrehányást, semmit. Csak átadott egy cédulát és
akkor megszólalt: vidd ezt el Wattson-nak. Wattsón rendőr volt, csalá
dunk barátja. Amint egy pillantást vetett a cédulára,becsukott egy cel
lába engem és ordított: "így járnak a rossz fiuk, akik este kilenc után
mennek hazai" Brrrl Ötvenhárom év telt el azóta, de valahányszor meglá
tok egy rendőrt, reszketni kezdek. Aztán meg félek a durván veszekedő
emberektől is. Én sosem veszekedtem senkivel és azt sem tudom,hogy kell
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verekedni. Aztán a tojásoktól is félek. Sőt, nem csak félek, undorodom
is. Olyan fehér, semmi lyuk rajta, aztán feltörik, belül sárga, kerek,
megintosak sehol semmi lyuk... Brr! Látott már undorítóbb dolgot,mint a
tojás sárgája, amikor beleszarnak és kifolyik belőle a sárga lé? A vér
vidám, vörös. De a tojás sárga, undorító. Sosem kóstoltam meg. Aztán a
filmjeimtől is félek. Sosem nézem meg a filmjeimet. Nem is értem, hogy
nézhetik meg az emberek az én filmjeimet.
O.P.* Ez meglehetősen kevéssé logikus, signor HITCHCOCK. Egyéb
ként, a filmjei is eléggé illogikusak. Logikai szempontból egyik sem áll
valami erős lábakon.
A.H.t Igaz* Dehát mi a logika? Nincs ostobább dolog, mint a logi
ka. A logika a gondolkozás eredménye, a gondolkodás a tapasztalatok
eredménye,és honnan tudhatjuk, hogy tapasztalataink helyesek-e? A ku
tyám nem ért a zenéhez. Bach halálosan untatja. Ez azt jelenti, hogy a
kutyámnak nincs logikája? Csak azt jelenti, hogy a tapasztalatai és él
ményei mások, mint Bach-éi. Én semmi jelentőséget nem tulajdonítok a
logikának. Egyetlen filmemnek sincs logikai alapja. Adjatok nekem egy
bombát; és Descartes felkötheti magát. A feszültség teremtésére nincs
alkalmasabb dolog, mint egy jó bomba. Feszültséget mondtam, nem megle
petést.
O.P. t Magyarázza meg nekem, és olvasóinknak,
mit ért maga feszültségen?

signor HITCHCOCK,

A.H. t Nos, tegyük fel, hogy ez az interjú egy film egyik jelene
te. Mi itt ülünk, beszélgetünk, és nem tudjuk, hogy az ön magnetofonjáé
ban egy bomba van elrejtve. A közönség sem tudja, ám egyszorosak a bom
ba felrobban, mi apró darabokra szakadva a levegőbe repülünk, A közön
ség meglepődik, elborzad. De meddig tart a meglepetés és a borzadás? Öt
másodpercig, egy pillanattal sem tovább. A feszültség viszont akkor ke
letkezik, ha mi itt ülünk és nem tudjuk, hogy az ön magnetofonjában egy
bomba van elrejtve. De a közönség tudja és tudja azt is, hogy tiz perc
múlva fel fog robbanni.Természetesen a közönség izgatott, azt mondja a
mit beszélget ott az a kettő, nem tudják, hogy a magnetofonban egy bom
ba van elrejtve? Feszültség. De egy perccel azelőtt, hogy a tiz perces
idő letelne, én a magnetofon fölé hajolok és azt mondom; "Nézd csak!
Itt egy bomba van!" Fogom a magnetofont és eldobom. Vége a feszültség
nek. A titok abban rejlik, hogy sosem szabad a bombát felrobbantani. Én
egyetlen egyszer megtettem, felrobbantottam a bombát egy gyerek kezé
ben, aki egy autóbuszra szállt föl, három perccel a megállapított idő
után, súlyos hiba volt. Nem követem el soha többé. Az embereknek szen
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vedni, izzadni kell, de a végén szükséges, hogy megkönnyebbülten felsó
hajthathassanak.
0.7.i

ön szereti a feszültséget,

signor HITCHCOCK?

A.H. * Egy cseppet sem. Gyűlölöm. Annyira gyűlölöm, hogy a konyhá
ban sem tudok megmaradni, amikor a feleségem felfuttat csinál. Hegdagad?
Nem dagad? Már vettem egy üvegfalú lábast is, hogy láthassam, ha dagad
ni kezd, de az sem használt. Nem tudok ott állni tizennyolc percig,amig
kiderül, hogy dagad-e, vagy sem.
0.7.t A bombáról jut eszembe, signor HITCHCOCK. N0T0RI0US o.
filmjében ön beszélt azatombombáról,amelynek, ha nem tévedek, Hlroshimában kell felrobbannia.
A.H.i Kát ez csodálatos dolog, el kell Magának mondanom* Annál is
inkább, mert MAC GUFFIN is benne van. Elég szalag van a magnetofonjá
ban?
0.7.*

Igen, elég szalagom van. A MAC... Micsoda?

A.H.i A MAO GG77IN. Mindenekelőtt tudnia kell, hogy amikor filmet
készítek, számomra nem érdekes a storyj az az érdekes, hogyan beszélem
el a story-t. Például egy kém-filmben nem az az érdekes, hogy mit keres
a kém, hanem az, hogy hogyan keresi. Mégis, meg kell mondanom, mi az,
amit keres} ha számomra ez nem is fontos,annál fontosabb a közönségnek*
Mindenekelőtt pedig fontos a film főszereplője szempontjából. Miért
keveredik annyi bonyodalomba a főszereplő, min fáradozik annyira? Miért
fizeti a kormány is, mi az oka az egész kavarodásnak? Egy bombát keres,
egy titkot? Ez a bomba, ez a titok számomra a MAC GUPPIN. Egy szó, ami
egy skót meséből származik. Elmeséljem? Van elég szalagja?
0.7. í

Igen, Igen, elóg szalag van.

A.H. t Jó. Két ember utazik a vonaton, az egyik azt kérdezi a má^
siktólt ”11 az a csomag ott a hálóban?” "Az? Az a Mac Guffin," feleli a
másik. "Mi az a Mac Guffin?" kérdezi az előbbi. "A Mac Guffin egy gép,
arra alkalmas, hogy Skóciában oroszlánokat ejtsen csapdába.” "Be hiszen
Skóciában nincsenek oroszlánok”, mondja az első* "Akkor az nem a Mao
Guffin" feleli a másik. Világos? Logikus?
0.7* * Rendkívül világos és logikus.
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A.H. * Jó. Nos,hát 1944-ben, a NOTCKIOTJS o. filmben Ingrid BERGMAN
szerepel. Délamsrikába megy, ahol néhány német náci valamin dolgozik.
Ingrid BBRGMAN azért megy oda, mert kém és az amerikai kormány részére
ki kell puhatolja, min dolgoznak a német nácik. Ingrid BERGMáN oldalán
ott van Cary GRANT is, akinek ugyanezt kell megtudnia, a FBI részére.
Természetesen Ingrid EERGMAN és Cary GRANT egymásba szeretnek és amikor
Ingrid BERGMANnak le kell feküdnie egy nácival, hogy megtudja a titkot,
Cary GRANT szörnyen szenved. Jó. A titok, amit meg kell tudni, a MAC
GUFFIN, azt egyáltalán nem tudtam, mi is legyen, végül elhatároztam,
hogy az atombomba lesz az. Ingrid HERGMAN azért megy Délamsrikába, hogy
leleplezze, hogy a nácik ott dolgoznak az atombombán. Természetesen én
nem tudtam, ml az az atombomba. De tudtam,hogy létezik az uránium, hogy
1929-ben mér részeire bontották az atomot és olvastam H.G. WELLS egy
könyvét, "A hatalmas atom” volt a elme. Tehát elképzeltem, hogy előbb,
vagy utóbb valaki gyártani fogja az atombombát. Világos?
O.F. : Rendkívül világos és logikus.
A.H. t Jó. A filmet SELZNICEkel csináltam, és SELSSTÖE magkérdezte
tőlem: "Mit keres Ingrid BBRGMAN Délamarikában?” "Az urániumot”, f©lel
tem. "Mi az az uránium?" kérdezte. "Az a dolog, amiből az atombombát
készítik" válaszoltam. "Mi az az atombomba?” kérdezi. "Egy bomba”, fe
lelem. "Nem szeretem", mondja ő* "De a film nem az atombombáról szól”,
mondom én. "Ingrid BERGMANról szól, aki beleszeret Cary GRANTba és mi
után Ingridnek le kell feküdnie egy nácival, hogy megtudj®, ven-© a ná
ciknak atombombájuk, Cary GRANT ettől nagyon szenved. Az atombombának
semmi jelentősége, az csak a MAC GÜFFXH." "Akkor se tetszik nekem” ,
mondja. Azzal átad engem, Ingrid BERGMáNt, Cary GRáHTotta még nem egé
szen kész forgatókönyvet a RKO-naks nyolcszázezer dollárért és a jöve
delem ötven százalékáért. De a forgatókönyvet be kell fejeznem, s mart
nem tudom, mi az az uránium és mekkora egy atombomba, fogom a kalapom
és elutazom a Califomian Institute-ba,ahol a legkiválóbb tudóa^ doktor
MHiLIKAH dolgozik, a Manhattan-terv vezetője. Természetesen én nem tud
tam, hogy ő a Manhattan terv vezetője, azt sem tudtam, hogy létezik egy
Manhattan-terv, csak azt tudtam, hogy New-MexLoo-ban van egy titkos
hely, ahová belépnek,de senki nem lép ki, ezt egy újságíró mesélte. Be
megyek, jónapot doktor, hogy van? kezet nyújtok a doktornak, aki egy
sarokban EINSTEIN szobrát tartja, és megkérdezem tőle: "Mondja doktor,
mekkora lehet egy atombomba?" Hogy ott mi történt őrrel Felugrott, azt
ordította, hogy akarom-e, hogy letartóztassanak, akarom-e, hogy velem
együtt Őt is letartóztassák, aztán egy óra hosszat magyarázta, hogy nem
lehet atombombát gyártani, hogy atombombát sosem fognak gyártani, kö
vetkezésképpen én se csináljam a MAC GGFFXKt az atombombával. Én azt
mondtam: jó,de a forgatókönyvben benne maradt az az Üveg az urániummal,
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drámai részlet, nem akartam lemondani az urániumról, Így mégis az atom
bombával csináltam meg a MAC GUFFINt, s két év múlva Hiroshimában fel
is robbant az atombomba. És a film nyolc millió dollár bevételt hozott.
O.F.* Mélységes csodálatom, signor HITCHCOCK. De a filmjeinek lé
nyege azért nem a feszültségen és nem MAC GRJFFINokon alapul. Van bennük
humor is, ha szabad igy mondani. Gyilkos, sötét humor.
A.H.: Ebben semmi érdemem nincs. Az angoloknál általában termé
szetes jelenség, hogy még a gyászt is humorral vegyitik. Ismeri azt a
viccet, amikor két angol nő a Vidám Farkban nézi, hogy egy férfi élő
egerek fejét leharapdálja és megeszi? Nos, elborzadva az egyik azt kér
dezi i "Sosem eszik kenyeret hozzá?" Vagy azt a másikat,a híres színész
ről, akit a bomba ölt meg? A hires színész temetése van és minden kol
légája elmegy. Miközben a koporsót a gödörbe leeresztik, egy fiatal
színész oda hajol egy nagyon öreg színészhez, akit Gharlienak hívnak,
és azt kérdezi* "Charlie, hány éves vagy?" "Nyolcvankilenc", feleli
Charlie. "Akkor felesleges hazamenned", mondja a fiatal színész.És ter
mészetes, hogy ha rajtam állna és egy filmemben szerepelne egy ilyen
jelenet, nem is küldeném haza a temetőből a színészeket.
O.F. t 'Tudom, Ön nem nagyon szereti a színészeket. Sokszor dicse
kedett már vele, hogy nincsenek barátai a színészek ás filmesek között.
"A színészek ökrök", ez a mondás is öntől származik.
A.H. t És ha nem ökrök, akkor gyerekek. Ezt is sokszor mondtam.
Mindenki tudja, hogy vannak jó gyerekek és rossz gyerekek, sőt, buta
gyerekek is. A színészek legnagyobb része azonban buta gyerek. Mindig
veszekednek, szörnyen nagyképűek, minél távolabb lehetek tőlük, annál
boldogabb vagyok. Sokkal kevesebb nehézséget okozott nekem ezerötszáz
varjú fölött a rendezői teendők gyakorlása, mint egyetlen színész fö
lött* Mindig mondtam, hogy Walt DISNEYnek van igaza. Az ő színészei pa
pírból vannak és ha nincs velük megelégedve, egyszerűen Összetépi őket.
Ha a színészekkel érintkeznék, hogyan élhetnék nyugodtan hollywoodi
házamban, amely régi kunyhó és még úszómedencéje sincs? Gondoljon Kim
NOVAKra. Nem mintha nem volna művész, értsük meg egymást. Elég jól ala
kit, és az ÖRVÉNY második részében, amelyben barna a haja és kevésbé
hasonlít önmagára, még azt is elértem,hogy színészi teljesítményt nyúj
tott. De az egyetlen ok, amiért Kim NOVAKkal forgattam a filmet és nem
Vera MHESszel, az, hogy Vera állapotos volt.
O.F.: Nem valami hízelgő bók Kim NOVAKhak.
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A.H.: Vera MXIESnek sem. Dehát mit csináljak?!? Felajánlok neki
egy nagy szerepet, szép, izgalmas szőke nőt kell eljátszania, igazi
színésznek való feladat, egy halom dollárt áldoztunk rá, erre ő fogja
magát és teherbe esik. Gyűlölöm az állapotos nőket. Mert aztán gyerekük
születik.
O.F.s És Grace KELLY? Bocsánat,
a véleménye?

őfensége Grace hercegnő? Róla mi

A.H. í Grace rendesebb. Igen érzékeny, fegyelmezett, nagyon szexu
ális. Az ember azt hinné, hideg. Pedig dehogy! Vulkán, amit hó borit.
Sajnáltam, hogy nem vele csinálhattam a MARHTEt, legalább annyira,
amennyire ő sajnálta. Nagyon szerette volna, tudja? Nem is én kerestem
meg őt, ő keresett meg engem: "Hltch, nincs egy szereped számomra?*’ "De
van, Grace. Egy tolvajnő." "Ah! Pompás!" Sajnos rossz időpontban jelen
tettük be nyilvánosan a szándékunkat, -amikor RAUÍIER uralkodó herceg
összekapott DE GAULLElal és akkor elkezdték mondogatni,hogy ö el akarja
hagyni a férjét, miközben az bajban van DE GAULLE miatt. Ki gondolta
volna? Na, nem baj. Majd egy másik szőkét szerepeltetek.
O.F.: Furcsa, signor HITCHCOCK, hogy annyira megveti a színésze
ket. Ahogy az ember azt figyeli, hogy ön milyen rendszeresen jelenik
meg saját filmjeiben, azt lehatni hinni, hogy van önben egy elfojtott
keserűség, amiért nem lett színész.
A.H.* Az csak szokás, akkor vettem fel, amikor nem volt elég pén
zem, hogy statisztákat fizessek, vagy esetleg egy színész gázsija már
nem futotta ki a költségvetésemből. Később babonás szokásommá vált, még
a LIFBBOATbam is fellépek, ez a film elejétől végéig egy csónakban ját
szódik, a tenger közepén. Kicsit nehéz volt indokolni, miért jelenék
meg a csónakban; igy oldottam meg: az egyik színész, William BENDIX ta
lál egy régi újságot a csónakban. Kinyitja és a közepén ott van egy fo
gyókúra-reklám, aféle sertés-küllemű alak képével.A sertés-küllemű alak
én vagyok. Természetesem már azért is fellépek, mert tudom, hogy a kö
zönség keres; de mindig a film elején, nehogy az emberek arra figyelje
nek, hogy engem keresnek, és ezzel elterelődjék figyelmük a lényegről,
és feltűnésem csak futólagos, mert szégyelem magam a felvevőgép előtt.
Semmi nem kelt bennem ekkora szégyenérzetet. A világ minden kincséért
sem lettem volna színész. Bűnügyi jogász,az lett volna olyan mesterség,
amit szívesen csináltam volna. Annyi drámai eseményt láthattam volna
és ..e
O.F.: Dehát Ön képes a világot olykor drámaian is felfogni, aignor HITCHCOCK? Előfordult már önnel, hogy drámai szituációba jutott?

73

A.H. i Hem, soha. Csak filmen. Én sosem találhatom magam drámai
szituációban. Maga van most drámai szituációban.
0.7. í Miért, signor HITCHCOCK?
A.H. i Mert cikket kell Írnia rólam. És semmit sem tud arról, hogy
ki vagyok.
0.7.t De igen, tudom, signor HITCHCOCK. Kedves humorával, szép
kerek arcával, kellemes pocakjával, maga a leggonoszabb és legkegyet
lenebb ember, akivel valaha is találkoztam. /EUROEEO, 1963* május./
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LÁTHATÁR

Feter H. SCHRÖHER:

BŰN ÉS SZEXUALITÁS
/A nyugatnémet film válsága és a hatvanas évek
irányzatai/

I. Ahonnan elindultunk
A német film válságából indulunk ki. Azért van válságban, mert
olyan, amilyen. A válságból indulunk ki,amely már jóval azelőtt megkez
dődött,mielőtt a madárjósok megjósolták. Amely már akkor érezhető volt,
mikor 1949-ben az első produkciók megindultak, vagyis mielőtt még a
filmgyártásban anyagilag érezhető lett volna. Amely a háború utáni né
met gyártás tartozéka, lévén, hogy egyik a másik nélkül elképzelhetet
len. Éspedig azért, mivel mindig egymástól elkülönítve szemléltük a
kettőt! a társadalmat és a filmet. A Szövetségi Köztársaság filmjének
története a művészi széthullás története, egészen a provincializmusig.
Persze, ez nem süllyedés. Hiszen sohasem állt magasabb fokon.
im semmi sem hullik szét csak úgy magától. Bzt az európai filmkul
túrák létezése bizonyltja,melyek szintjére sohse jutunk el, ha nem tör
ténik döntő változás, mégpedig az NSZK társadalmi szerkezetében. Egy
bizonyost ahol komolyan veszik a filmet, ahol elsajátítandó tudománynak
tekintik, ott a művészet számára is nagyobb lehetőségeket kinél. Amit
elhanyagolnak, ami csak kereskedelmi érdekeket kelt fel, az lesüllyed.
A művészi széthullást megelőzte a társadalom szétesése. Méghozzá
éppen a társadalom berendezkedésének korszakában. Vagy talán éppen
emiatt?
Ha a film sui generis hóhértermék, akkor nemcsak arról van szó,
hogy "valami nincs rendben". Csakhogy a dolog nem ezzel kezdődik.Ez egy
fejlődésnek éppen a vége.
Csodálatos módon művészi "összeomlásról" mindig azok beszélnek,
akik számára az utolsó német háború is "összeomlott". A beletörődéssel
és a sorsszerűségre való utalással, éppen úgy, mintha semmit sem lehe
tett volna rajta változtatni, a mítosz, a sors, az alattvalói gondolko
dás és a restauráció igy szellemi csőddé zsugorodik, amelyen aztán, az
említett premisszákból kiindulva, semmit sem lehet változtatni. S ez
több, mint osupán államilag szentesített butaság! ez képtelenség a tu
datos demokratikus gondolkozásra.
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A távolabbit ; melyet itt közelebbről veszünk szemügyre * pontokba
szedtük; de mindig szem előtt tartva a jelenlegi helyzetet, ügy véljük,
sikerült bizonyítanunk a német film pusztulásán a politikai és társadalmi restaurációt.
Szerző ezen a helyen utal Joe HEMBUS és Walther SCHMXBDING 1961ben megjelent publikációira.1^ Mindkét könyv példamutató, bár különböző
értékű. SCHMISDING inkább éles elemzéssel és nem polemizálva halad, ki
mutatva a kormány politikájának és a filmgazdaság politikájának össze
fonódását, ebben a kölcsönös kapcsolatban szemléli a dilemmát, s a ket
tőt egymástól elválaszthatatlannak tartja. HEMBUS inkább a gazdasági
válságot tartja szem előtt, s ezáltal átveszi azoknak a gondolkozás!
kategóriáit, akikkel polemizál. Érthető módon mindkettőből hiányzik,
szinte teljes egészében, az utolsó két év helyzetére való utalás, hi
szen valószínű, hogy a könyveket még ISSO-ban irték, s akkor még sok
minden másként volt, mint ma. Nem rosszabb, de minden esetre kevéssé
jellegzetes. Szerző ezért itt további kiegészítéseket óhajt tenni, je
lezni kívánja a további fejlődést, s az előzményekből óhajtja levezetni
a következményeket. A rendszeri hadd jegyezzük még meg, hogy a szerző
egy “reprezentatív eklekticizmus" módszerét véli a legprecízebbnek az
ábrázolás számára, mivel nem ért egyet azokkal, akik fenntartásokkal
élnek a didaktikus tárgyalásmód tudatos kiválasztási elve elleni ezeket
a fenntartásokat azok hangoztatják, akik képtelenek áttekinteni az egé
szet,azért mert már a részletproblémáknál is elakadnak* Csupán az NSZK
filmjeit vizsgáljuk. Az NDK termelésével majd később foglalkozunk. A
kettő összefüggése mindkét állam terméke.
II. így történt, mert igy kellett történnie
Előbb fel kell temünk a kérdést, mi történt. A végszó, a rossz, a
"borzalmas" német film,nem elég mély és nem kielégítő meghatározás. Azt
a látszatot kelti, mintha jobb is lehetett volna, pl. amilyen már egy
szer volt, amelyre már csak egyes kiváltságosak emlékeznek. Persze, nem
Így igaz. Az az igazság, hogy ez a felfogás is épp oly távol áll a va
lóságtól, épp oly hamisak a premisszái, mint a háború utáni német film
történelemfelfogásának. A főok az volt, hogy c. náci háború "összeomlá
sát" nem lett volna szabad a nemzeti szocialista politika egyetlen kon2ekvenciójaként felfogni, hanem egy uj állami berendezkedéskor kritika
alá kellett volna venni. A háború utáni évek szabadsága továbbá egy
félreértett külsődleges és nem egy adekvátan értelmezett belső szabad
ság volt. A könnyelműen elkövetett "tévedés" volt az erkölcsi alapja
^W. SCHMIEDINGt KUNST ODER KASSE. Rütten und Loeaing, Hamburg, 1961. J,HEMBUS: DÉR DEUTSCHE FILM KANN GARNICHT HESSER SEIN.
Schünemann,
Bremen, 1961.
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aztén a hivatalos kormánypolitikának: és a hivatalos filmiparnak is, a
rendkívül figyelemre méltó,meimyire egymás kezére jártak, kompromisszum
mokra és engedményekre készen. Mindkettő kimagyarázkodta látószögéből a
múltat, csupán az újrakezdésről beszéltek, ennek lehetetlenségét és ir
realitását azonban egyáltalán nem voltak képesek megítélni, mivel köz
vetlenül a diktatúra romjaira akarták felépíteni a demokrácia szellös
épületét. Az eredmény,amint ma szemünkbe tűnik, épp oly illuzióromboló,
amilyen következetes. Elfogadtunk olyasmit, aminek elfogadhatatlannak
kellett volna lennie, túltettük magunkat olyasmin, akit semmivel sem
lehetett volna jóvátenni, mivel annyira áhítoztunk az újrakezdés után.
Ez azonban nem volt újrakezdés.
Az események vaslogikája bebizonyította ezt. A birodalmi véderőpo
litika időzítése, a vak engedelmesség és a katonai hősiesség rehabili
tációja nem az egyetlen bizonyíték erre. S a film felkészülése a poli
tikai intenciók előkészítése volt. Az erős ember az állam élén, aki tu
lajdonképpen mindent jól csinál, már jóval előbb erős és csodálatra
méltó volt a filmben. Ez bizonyítható.
Az átnevelós, a "re-educating" demokratikus tervfeladatát, amely
oly remekül egybevág a szabad piaci gazdasággal, kevés erőfeszítéssel
gyorsan teljesíthető volt,mivel mindkettőben adminisztrativen biztosít
ható a kényszer a jóra és a liberalizmusra. Mert a film egyáltalán nem
demokratizált. Igen hamar felszámolták azt a kevés filmet is, amelyek
tartalmukban és formájukban a nemzeti szocializmust és a hozzávezető
utat ábrázolták,amelyek nem védelmezték a gaztetteket, mivel apró rész
letkérdések kapósán gyorsan felszámolták az egész csődtömeget. Hogy mi
lyen komolytalanul folyt egy éppen hogy demokratikussá vált államalaku
latban, melynek demokratikus volta éppen a legutóbbi évek eseményei kö
vetkeztében még ma is erősen kétséges, a társadalom felvilágosítása és
képzése, az rövid utón bizonyítható. Amikor 1955-ben, a oannesi feszti
válon, be akarták mutatni Alain EESnAXSs ÉJSZAKA ÉS KÖD /HTJIT E3? BROtTTTiiiATTO/ c. filmjét, hivatalos bonni kormánykörök azzal tiltakoztak a
film vetítése ellen, hogy az ártana a fiatal német állam tekintélyének*
Dlrich GKEGQR joggal jegyezte meg a DIE ZEITben, hogy ebből kényszerűen
azt a következtetést kell levonni, hogy a szövetségi kormány fenntartá
sok nélkül azonosítja magát a nemzeti szocialista korszak gaztetteivel,
amelyek gyilkos következményeit EESRAIS a filmjében a világ elé tárta.
Igaz, hogy a tiltakozás eredménytelen maradt, a szövetségi köztársaság
tekintélye azonban csorbát szenvedett, méghozzá ezt önmaga okozta. Ez
zel párhuzamos folyamat játszódott le 1962-ben, amikor az un. "németel
lenes hullém"-mal vádolták az olasz gyártókat. Ez a tiltakozás sokkal
inkább "németellenes" volt, mint ami ellen irányult.
így hát az "újrakezdés" nagyon Is kéteeértékü volt, mint minden
más is, amit a múlt "felszámolására" tettünk, vagy inkább nem tettünk.
A felszámolás helyett inkább felejtés folyt. Elég árulkodó jel erre az
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& soviniszta felzúdulás, amely rögtön kirobban akkor, ha egy volt náci
nak csak a Hajaszála is meggöi'bül.
Ásóknak a háborús filmeknek áss áradata, amelyek saját, vagy kopro
dukcióban készülve elöntötték az ötvenes éveket, legfeljebb kettő kivé-*
telével - KÜümEBí DIB K f f l BRÖŰKE /ÁSS UTöLBÓ HÍD/ és WIOKI: DIB
BEÜGKE /A HÍD/ » mind apologétikus vagy éppenséggel reakciós filmek®
SCHMIEDIUG a háború utáni német film történetének erről a szakaszáról
irta könyve legjobb fejezetét: "A sátán tábornokai". Ezek a filmek, dé
monijait ás karifckirozott típusaikkal, Határozott céllal készült bocsá
natkérések voltak a joggal elvesztett Háborúért. Sikerük előfeltétele a
tekintély utáni lappangó sóvárgás és az engedelmeskedéshez szokott
alattvalói magatartás volt. És nagy sikerük volt. A Bundaswebr és a
NAfO, a preventív Háború és a legbrutálisabb kommunista- ellenesség még
tiszteletet is parancsolt számukra.
SOHMIBDIHG könyvének említett fejezetéből kitűnik, Hogy ezeknek a
filmeknek a tárgya, tipizálása, dramaturgiája, alig különbözött egymás
tól. Bebizonyosodott esóta, Hogy a fokozódó ideológiai megmerevedés és
a csupán Hátrafelé vetett pillantás elködösitette és m©ghamisitotta a
vei óságot, s ez olyan folyamat, amelyet még ma sem zártunk le 'követke
zetesen. A Háború utáni német filmben nyomát sem leljük annak, Hogy meg
akarná mutatni a konkrét, mérhető, racionálisan megfigyelhető társada
lompolitikai összefüggéseket, Hogy fel akarná fedni a "Hidden persuadersM-©ket, a gazdasági csoda és a vele járó egyidejű társadalmi viszasafejlSdéa Hátterét* B.WICKll A HÍD, eXAODXBi ROdAllOI és DÉR UNÍEEHfAll, /AZ AliATÜTAbá/, WQLFs LISS1 és BXBSHE /CSILLAGOK/ c. filmjei kivé
telek, amelyek csak erősitik a szabályt. S ezek közül ráadásul négy film
DE?A-produkcló, amely abban az időben még liberálisabb volt, mint ma. A
Hanyatlás éppen SíTAÜDíEB példáján mérhetSí említett kát filmje jelentős
alkotás, ezeket követSón az NS22£-ba jött, s ott újból elővette kétség
telenül elég problematikus filmjének /DIB MÖBDER 8im> U M H üHS « A
GYILKOSOK KÖZl'ÜHK YAMAK/ tematikáját. Az általa forgatott filmek áll
hat atosan olyan témákat vetnek fel, melyeken ^már túl vagyunk**, ezek a
filmek a szó jó ért-elmében mégis lázadók, renitensek* Az az időszak
azonban, amikor STAUDÍEE ezeket a filmeket forgatta, már alig engedett
meg ilyen filmeket, SlAHMB utolsó filmje, a HÍROMGAKASOS 0H 3HA /1963/,
teljes művészi csőd. Az a Hanyatlás, amely már előző filmjeiben észre
vehető volt, itt nyiltan kitort. STAHKEE bel©bukott a kivitelezésbe,
amely már önmagában is bukás volt.
Az ötvenes évek végének "társadalomkritikai" filmjei az átalakuló
társadalom jegyeit viselik magukon. Sem a társadalmi valóság, sem az
igazság kritikai megfigyelése nem matatható ki belőlük. Még a negyvenes
évek amerikai bűnügyi filmjei is felette állnak ebben a tekintetben a
Hatvan előtti német filmeknek. Eajtuk Igazolódott be EDÖCBnak, a német
filmről tett kijelentése, noha eredetileg az amerikai "álomgyárak"-nak
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adresszálta: WS még az a társad&loaikritika is, amely helyeiként felbuktant az amerikai filmekben, már akkoriban ia, alig volt egyéb a kapita
lizmus raffinált védelménél... tüskéi csak a valóság ellen irányultak.M
A kérdés, melyet megfogalmazatlanul is ennek a fejezetnek az élére
szántunk,újrafogalmazással válaszolható meg: azért történik minden Így,
mert a társadalmi feltételek - és ez a társadalom inkább retrográd volt
s nem haladó, a ma is az - , csak azt engedték meg, ami bekövetkezetté
A leleplező politikai ellenzék hiányának megfelelően hiányzik az avant
gárd film is. Mint a felvirágzó gazdaságban, úgy a filmiparban is osak
két dolog volt: szorgalom és mesterség.
III. Profit és veszteség
Persze, nemcsak hagyták, hogy úgy történjék minden, ahogyan tör
tént, hanem pontosabban kifejezve: a filmipar meg sem kísérelte, hogy
megakadályozza, ami még megakadályozható.
Film, mint tiszta ipar - /"Nem vagyunk kulturális intézmény, ipari
vállalat vagyunk"/ - , anélkül, hogy számot vetne kulturális jelentősé
gével, a kassza rideg szempontjainak merev érvényesitése, anélkül, hogy
számot vetne azzal a lehetőséggel,hogy a film több lehetne puszta ipar
nál, ez a szemlélet, amelyet már kezdettől fogva érvényesítettek, rend
kívül romboló hatású volt. A gyártók érvelése felszínes és nem eléggé
meggondolt. Éppen a profit szempontjából nem közömbös a filmnek az a
képessége, hogy művészet is lehat, hiszen ennek a lehetőségnek a taga
dása az üzletet is rontja. A gazdasági bomirtság a hasznot hajtó gaz
daságnak is kerékkötője. A konzum-gonűolkozás, melyből ez a szemlélet
ered, az iparilag magasan fejlett társadalom jele. A vevő & király, ez
a jelszó, azonban még soha egyetlen király sem kényszerült magát ilyen
mértékben álcázni.- A szükségletek, melyek a háború befejezése után még
valódi szükségletek voltak, már régen túl vannak a telítettség fokén. A
kulturális ipar, melynek törvényei azonosak a többi iparral, azokat is
korrumpálja, akik eddig kimaradtak ebből a folyamatból.
A profit mérhető. A mérleg a biztosítéka. Osak az jövedelmez, ami
mérhető. A művészet kockázatát mesterséges kockázat-szabadsággal he
lyettesítik, alárendelik a bevétel-kiadás partitúrának. A "public relatlons" tömegcsalása azonos az ipar tömegcsalásával, mely ebből él. A
szabadság, melyet oly telitorokból dicsőítünk, már régóta átadta a he
lyét a reklámnak. A filmválség oka az az ostobaság, mely igazságnak fo
gadja el azt, ami egyáltalán nem az; ez a vakság, amely nem akarja ész
revenni, hogy az úgynevezett közönségizléo besulykolt illúziója csupán
az önálló Ízlés hiányának klvetüléss. Egyáltalán nem a művészet válsá
gáról van szó - hiszen már régóta szó sincs művészetről.
A "csoda" éveinek fáradhatatlan szorgalma, a mennyiség minőségbe
való átcsapásónak törvényéből következően, kényelmes jóllakottságot és
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reális elégedettséget okozott, amely némi harmóniát.kiegyensúlyozottsá
got hozott. Azonban magától értetődő, hogy ennek haszonélvezői Önmagu
kat ámították. Vagyis, a gazdasági feltételek szempontjából: az egyes
polgárok gazdasági válságának kiküszöbölése és a stabilitás fejlődése b.
film válságához vezetett, mert a film nem vette észre az állapotok ja
vulását és a szórakozási szükségletek ezzel összefüggő változásét. Mi
vel ma már ott tartunk, hogy a legjobb is éppen csak, hogy megfelelő,
mindent visszautasítanak, ami tegnap még friss volt. Hogy a válság éppen
a kultúra egyik főágát érinti,amely ezt a kategóriát sértésként vissza
utasítja, annak bizonysága, hogy a kultúra állítólagos szabadsága és
autonómiája, a gazdasági nyomás és az ipari kényszer hatása alatt kor
rumpálódik és széthullik. Bizonysága továbbá annak is, hogy a filmgaz
daság oda tartozik, ahonnan elszakadni szeretne i a gazdasági fejlődés
általános fejlődésének függvénye. A moziban eltöltött néhány szép órá
nak szuggesztiven és mégis patétikusan azt a képzetet kell keltenie a
nézőben, hogy a valószerűtlen a való, a látszat a valóság, és megfor
dítva, kivül is és a vásznon is. Azonban a kalkuláció másként sült el,
mint ahogy előre eltervezték: a látszat, amelyet látni szerettek volna,
egészen másmilyen lett, mint amilyen látszatot produkálni tudtak. Az
előregyártott
tájak, amelyek elŐféltételezetton a szórakoztató ipar
aranybányái voltak, nem az égben terültek el, hanem a földön lettek ki
rabolva. A zöld fűről, az aranyló pusztáról és a kék tengerről szőtt
álmokba már belevegyült a folytatás: az atomerő romboló hatásának lehe
tősége, amelyhez hozzá kellett szokni. Az emberiség fizikai megsemmisü
lésének potenciális katasztrófáját Időben megelőzi a lelki katasztrófa*
A bomba árnyékában való élet *ugyanabból a fatalizmusból ered, mint a
nemzeti ezocialiems sorsszerű elfogadása. A hatalommal való általános
kiegyezés a filmben már régen megtörtént.
Az elveszett hazában ennek rusztikus nosztalgiájából sarjad ki
elevenen a hazafias film. Az utca emberének hamis és cinikus fikciójá
ból, aki a hivatalból a moziba siet, kiviláglik, hogy a fikció megterem
tői nem lamerik a nézők gondolatvilágát* A nézők ugyanis nem azért sze
retik ezeket a filmeket, mert azt remélik, hogy valaha is igy élhetnek
- feudálisán, vidéki erkölcsökben, földesúri kényelemben és visszavonultságban - hanem azért, mert sejtik, hogy ez álom, arra Ítélve, hogy
álom is maradjon, s ezért kedvelik az efajta filmeket*. Egyéni helyzete
ugyanis még annyira nyomorúságos volt, hogy a jobb életről való álmodo
zást kielégíthette a hazafias film. Akkor még értek valamit az ilyen
címkék: családi film, édes bűn, utazás a boldogságba* Időközben azonban
az elemi anyagi követelések részleges kielégítése már más kielégítéspótlékot követel.
A STEFANIB c* filmet még mindenki szerette, a STEFANXE in BIO már
nem vonzott, egyszerűen azért, mivel az egyszerű néző sohase utazhat
Bióba.A távolság varázsát már csupán a szinea dokumentumfilm képes köz
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vetíteni. Itt semmiféle ellenőrizhető cselekmény sem zavarba a prediszpozíciót. A film milliomosa, aki a hátsólépcsők bűzét kevésbé ponetréns
lé- szobás saját villájával cserélte fel, mér senkit sem érdekel, L1ME
meztelensége is csupán egyszer volt üzlet. A trapperek Amerikájánál is
vonzóbb mér Bécs. Liese ííűller /"az utca embere", Szerk./, aki nem is
tehetséges,megelőzte a filmgyártókat, Hollywood halála nálunk is bekö
vetkezett.
Amikor még lehetetlen volt utasai, mivel anyagi lehetőségeink nem
engedték meg, akkor még elég volt a haza, hogy kompenzálja az ©ffekfelv
valóság korlátalt. Amikor azonban barnára aülve és lelkesedéssel haza
jöttek az első Olaszországban nyaralók, akkor eljött az olasz filmek
konjunktúrája is, hogy azokat is részeltesse Olaszországban, akik még
nem ellenőrizhették saj átszemüleg annak fiimi viessatükr3zését,hogy ez
zel is fokozzék az "olasz hullám" sikerét. Mivel a szabadságidő a fel
üdülés céljait szolgálja, amikor minden ideálissá válik, természetes
tehát, hogy az ilyen tárgyú filmek is teljes mértékben idealizáltak és
fenekestül hazugak. Nem Itália volt bennük látható, hanem a kedélyes
turista benyomásai Olaszországról. Éppen ezért Olaszország csak addig
lehetett vonzó, amig csak kevesek számára volt hozzáférhető.
A TV a mozi parkettjéről a komfortos lakás karosszékébe csalogat
ja a nézőket} de ezt osak akkor értékelhetjük helyesen, ha figyelembe
vesszük, hogy senkit nem lehet elcsalogatni olyasmivel, ami nem vonzza
őt. Akinek az illuzionista szélesvászon és az illuzionista kisképernyő
között kell választania, joggal választja a képernyőt. A film iránti
érdeklődés azért csökkent, mert a film is egyre kevesebbet törődött a
nézővel. A gyártók úgy vélték, biztosították a profitjukat, ha sikerült
egy zsánerképszerü sorozatot elindítaniuk,, álmodozó giccsek steril szé
riáját, amelyben a film valósága hajt valósággá válni,-, Az óhajtott cél
itt a csúcstermék színvonala volt, amelynek minőségét azonban sohasem
érték el. így történt, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés valósága
egészen más lett, mint amilyen képet besulykoltak róla. A filmgazd&ság
látószögén kivül olyan hatalmas szerkezeti változások történtek, amely
nek szükségképpen ki kellett eiklania azok kezéből, akik sohasem törőd
tek a műtermek kapuján kívüli világgal.
Az otthoni relatív jóllakottság egészen más vágyakat indukálfujab
békat, erősebbeket. A TV-hálózat kiszélesülése után az elmaradott film
vakvágányra került. A kellemes TV-karossssék, mellette a telis®s élet
mód tartozékaival, sokkal csábítóbb, mint a szűk mozlhslyiség, vagyis a
filmnek mást teli nyújtania, adat az eddig megszokottat, amelyet a TV
tartósított. Mivel azonban a TV arra törekszik, hogy derűt lopjon a la
kásba, s ne nyers brutalitást vagy nyers meztelenséget, igy a filmnek
nyíltak bizonyos lehetőségei.
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XV. Bűnügyek - aaáriában

"Sajnos, még WALLACEnál is előfordul, még az olyan kitűnő dolognál
is, mint MR. EBED HATODIK ÉRZÉKE, hogy az ember nem kap elég fe
szültséget." E.KLOCH
És kihasználták a feszültséget. Edgár WALLACE, akinek a regényei
gyorsabban születtek, mintsem azokat a nyomdászok kiszedhették volna
kb. 150 bűnügyi regényt irt Oonan DOHM utódaként. Példányszámúk mil
liós* Ennek reklámlehetőségeit aknázta ki a film 1959"ben.
A RIALXG-fila a mai napig 12 filmet forgatott WALLACE regényeiből,
egyet-egyet pedig a KURE-DLRICH produkció és a 000. A kölcsönzők helyes
érzékkel film-folyamnak fogták fel ezeket az ismert és hírhedt könyve
ket, melyeket - egy kivételével - a cím érintetlenül hagyásával présel
tek keresztül a kamerán, némileg feljavítva és modernizálva.
Az ötvenes évek szériatermékeivel ellentétben, amelyek többnyire
kimúltak a második, legfeljebb a harmadik folytatás után, ezek a követ
kezőkre ügyeltek! teljes mértékben ragaszkodtak a regények meséjéhez,
ezekre építették a filmet és nem a főszereplőre, vagy a főszereplő nő
re, azonkívül az atmoszféra, a zséner hasonlóságára is törekedtek.
"Művészetek iránt érdeklődő kortársunk másfajta kosztot kíván a
filmvászontól. Azt követeli, amit a modem színház megtagad tőle: cse
lekményt, cselekményt,cselekményt. Mi, akik egy standardizált életstí
lus polgárai vagyunk, érthetően vágyódunk a véres katasztrófák képeivel
megerősített kellemes kényelem és a gyilkosság fényében is élvezett
lelki harmónia után. A cél szentesíti az eszközt, s a puskák, revolve
rek, bemerek, géppisztolyok és a gumibotok, hogy csak a legártalmatla
nabbakat említsük, erre a célra szolgálnak." /Sillabusz az EIN TOfER
SUCHT SEXNEK MÖRDER - EGY HULLA KERESI A GYILKOSÁÉ c. filmhez./
Csodálatos, hogy hová vezet, ha a filmgyártók belepillantanak az
elemi társadalmi kapcsolatokba. Hálunk már Ősrégi az elmélkedés gyűlö
lete, de speciálisan NSZK-termék a véres katasztrófákban való kényelmes
gyönyörködés szimplalessögezése egy mondatban - ez az, amit SCHMIBDXNG
találóan "a történelemből szabadságolva” kifejezéssel illetett. A náci
évek véreskezü barbárai sokkal irreálisabbak és hihetetlenebbek, mint a
filmvászon iegirreálisabb és leghihetetlenebb fiktív bűntényei. Gettót
és koncentrációs tábort a maga borzalmasságának teljességében sohasem
ábrázolt nyugatnémet rendező a filmvásznon, mindkettő kényes tabu, és
még sok ilyen tabu van. Egyéb borzalmak halmozása azonban szabadon en
gedélyezett ée amellett még az az előnye is megvan, hogy emeli a profi
tot s nem kell a realitás gátjaival számolnia. A történelem tanulsá
gai, melyek utmutatóak a jelen számára, eladhatatlanok.
így születik meg az a szórakoztatás, amelyet a parvenü nép opti
mizmusa igazol. Az érzelmek szondázhatósága, annak tökéletes előre meg84

állapíthatósága, hogy mi fog szórakoztatni, a mindennapi élet standar
dizálása mellett, könyörtelen-diktatúrát épített ki a szabadidő és a
szórakozás felett, úgyhogy a munkaidő utáni órákat is remekül ki lehet
zsákmányolni* S ily módon a munkaidőn túli órák ugyanolyan ellenőrzés
alá esnek, mint a munkaórák. A kitörés az egykor szabad magánéletbe és
az illetékmentes szórakozásba már lehetetlen a "be happy together" me
nedzserek tevékenysége miatt*
Egy másik forgalmazási sillabusz kiegészíti azt, amit tagadni kel
lene: "Vájjon mire vezetett a hirtelen izlésváltozás? Az ismét jóléthez
jutott polgár, akit már nem gyötörnek anyagi gondok, időnként egészen
jól eltűr egy kjls idegizgalmat. A gondok és az újjáépítés korszakában
jobban kedvelte ;az optimizmusra buzdító hazafias filmeket. Most azonban
mór jómaga is eléggé optimista. Az a jóérzés tölti el, hogy szorgalmá
val megint felülkerekedett. Ezért hát az élet szakadókaiba való pillan
tás, amelyet a bűnügyi filmek nyújtanak neki, csak növelheti az öntuda
tát." /Sillabusz a EUR FADSOHER VCET LOKDOH a A LONDONI HAMISÍTÓ, o.
filmhez./
Ez azonban még mind kevés. Az életnek ezek a szakadékéi, amelyekbe
bepillanthatunk, a filmgazdaság szakadékéi is. Ezeknek a filmeknek az
emberei, a tárgyai, a problémái, a bűnei és a módszerei nem reálisak,
hiszen tudjuk, hogy ott minden sokkal borzalmasabb, semhogy azt a né
zőknek elárulhatnák. A filmvásznon látottakkal való azonosulás éppen az
ellenkező irányba fordult az ötvenes évekhez viszonyítva. A vásznon
tobzódik a halál és a gyilkolás, a csalás és a szadlzmus, abból a cél
ból, hogy a néző minél könnyebben megállapíthassa, milyen béke is van
körülötte. Sincs bűnözés, legalábbis nem tud róla, csupán a szokásos
apró dlsznóságok, nem lát több aljasságot maga körül, osak amennyit ép
pen látnia szabad.
A ffAHiACE-filmek tlpusalkotása pontosan megfelel a mindennapi élet
ideál-szabványénak. Klaus KINSKI hat E .WALLACE-filmben egyforma démonisággal mereszti tágra a szemeit, docensen, szinte csinosan borzalmas,
úgyhogy könnyen elhihető és értelmes is, ha hullaként esik ki egy szek
rényből. Ezért KDTSKI elég gyakran hal meg a vásznon - többnyire már a
film elején - , hiszen ez a megérdemelt sorsa a társadalmon kivélállók
nak, a pszichopatáknak, akikkel napközben sem szívesen foglalkozunk. Az
ilyen típus sorsa azonban nagyon árulkodó, ami visszataszító, az rossz
üzlet: a reklámnak ez az alapszabálya tehát paranosolóan előírja, hogy
az ilyen árut csinosan kell csomagolni.
Ezért ezek a figurák kedvesek és gálánsak, a detektívek és a gyil
kosok egyaránt az NSZK reklám-masinériájából ismert típusok hű másola
tai. öltözékük modernsége versenyre kel simára borotvált, kölniszsgu
arcuk sterilitásával; szellemi színvonaluk olyan alacsony, hogy szinte
gúnyként hat bármiféle feladatot rájuk bízni. A detektívek sikeresek,
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ügyesek, erősek, gyorsan elsül a. kezükben a pisztoly és teli vannak hu
morral* hétszer EtlOESBERGER, kétszer WÜSSOW és DRACHE.
A hozzácsomagolt Ingyen ajándék, ami nélkül az ilyen éra nem elad
ható* Eddie ARENT, a caetlő-botló komikus, aki mindent elront* Ezen az
tán lehet nevetni, s megtörténik a lelki kiegyenlítés. Persze, mind a
szakbarbár, mind az intellektuel megrövidül.Így, mert mindkettő Ítélő
képessége meghaladja a filmek hőseinek sztereotip "mesterfogásait”. Eh
hez járulnak még a színpad nagy nevei, melyek megtöltik a kasszát*
Ellzaboth IfLICKENSOEILDT, Lil DAGOVER és Mariamé HOPH!. A'rájuk osz
tott szerepek rendszerint nagyon extravagánsak, mintha csak bizonyítani
akarnák, mi mindent is tudnak ezek a színészek. Az a kéteserkölcsüség,
amit Elisabeth ILICKENSGHILDT testesít meg, változott formában újból
jelentkezett a DAS SCHVTARZWEISSROTE uiMMBLBEiTT /A EEKETE—EEHÉR—7ÖRÖS
MEMIEZETES ÁGI/ 0 . filmben.
Egyébként megindítóan-tiszta leánykák szerepelnek ezekben a fil
mekben, akiknek nagy a szivük és ártatlanul naivak. Persze, ez a tisz
taság nem gátolja meg, hogy azé legyen, akiért igazán feldobog a szive.
Eélvilági hölgyeknek semmi esélyük sinos a -német bűnügyi filmekben,noha
az alvilág szabja meg a tónusokat. Mégis ez a két tipus az egyedül le
hetséges alternatíva a fehér-fekete- gondolkozás számára, amely már ré
gen elveszítette érzékét ahhoz, hogy a "nagy egészet” tekintse.
A régi klisék még mindig, vagy újra kisértenek, persze, mér nem
olyan otrombán, mint régen, az igények növekedtek, de azért csak a kül
szín, a csomagolás változott. Vegyüléke mindannak, ami már egyszer volt,
mindenről és mindenki számára. A gonoszok fekete hajúak s gyakran sza
kállt viselnek, amely azonban nem hosszabb viselője testmagasságánál*
egyébként is a német bűnügyi filmekben igen finoman nüanszirozottak a
bűnöző típusok* a fantasztikus* gigantikus szörny /DIB TŰR MIT DŰEN SÍK
BEN SCHLÖSKEEN s A HÉT LAKATTAL LEZÁRT AJTÓ és DÉR RACHBR = A BOSSZÚÁL
LÓ/, mely fiziológiailag abmormis testi felépítésben, vagy - és itt a
disznóság, amit a pszichológiával űznek - egy lélektanilag motivált,
végletes, mindent feldúló jellemű-szörny; a kiábáló gonoszság ellentéte
ként pedig a kisember, testi értelemben is, aki úgy néz ki, hogy már a
külseje után Ítélve sem vár tőle senki semmit. A pozitív és a negatív
hős kölcsönösen elfedik egymást, s győz a középszer, a kispolgáriéág,
akinek a reális társadalmi életben is nagy, de nem mindig pozitív szerap jut, éar a törtető, akiben nem lehet bízni* Ezekben a filmekben le
felé és felfelé egyaránt taposnak - irigységből és uralkodási vágyból.
A hivatásos vagy amatőr detektív házassága a naiv, gyengéd leánnyal, az
irrealitásra -való hajlam jele; a gazdagság és a tisztes
szegénység
gyakran párosodik. így pl* a milliomos örökösnő, aki mit sem seJtőn ro
hanna a vesztébe, ha nem találkozna idejében EüCHSBERGERre1, vagy WUSSOffvfiűU A WALLACE-filmek e sablonjától csak ritkán “térnek el* a megvé
delmezendő leányka, akinek szüzességében egy percig sem szabad kétel
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kedni, még akkor sem, ha előzőleg fiaként kezelték, vagy egy erős kezű,
de gyenge jellemű férfi karmaiban vergődött, a 82. és a 103. perc között ,
minden bizonnyal megmenekül - legalábbis szerelme és a rendőrség szemé
ben.
S megmaradtak a régi előitéletek is, WALLAGB papa regényeiből át
kerültek VOHHER WAIiMCB-filmjeibei a faji üldözés és megkülönböztetés,
mint pl. a DÉR PLKCH DBR GEIiBEKT SöELATTGaB s A SÍRGA KIGIÓ
c. film
ben. /“Voltaképpen - és érdekes módon ez már egyszer megfordult a bűn
ügyi filmek mesterének fantáziájában - a Jdaai világbirodalomról van
szó.” - HS aztán kellemetlen dolgok történnek? a sárga faj felkél és
leveri a fehér fajt* S ha ez csupán bűnügyi fantázia is, manapság ez a
konstelláció egyáltalán nem elképzelhetetlen." - HS ekkor kezdődik iga
zán életre-halálra a játék Olifford 1 Y M számára. Vájjon melyik oldalra
fog állni kétarcú testvére Tlng-Su? Vájjon inkább európai, vagymégis
ázsiai?" Sillabusz a SÍRGA KXG5TÓ ÍSKA c. filmhez./
Pinkas BRAUN, Tlng-Su alakítója,
egyértelműen ázsiai és borzalmas
dolgokat müvei, pár exellen.ce alsóbbrendű ember, Maoövésü
éssárga
arcú, élnok, erőszakos szadista.
Ez a WAlMCEB-széria, ha végeláthatatlan is, nem az egyetlen fogás,
a bűnügyi mezőben. 1962-ben forgatták az első filmet IBIHERI-wnjTOKV
egy angol bűnügyi regényíró nálunk szériában megjelenő könyveiből, BÉR
TEPPIOH DES GRAÜMS = A BORZALOM SZŐNtEGE címmel és ezidén a DIB WEISSE
BKŰTKB a A VEHÉEt PÓK cimüt a továbbiakat is terveznek. Ide tartoznak
egyéb filmek is, igy pl. a PÁS GEBBBiNIS KÉR SGHWARZEN K O M =A VEKETB
KOEEBHEK TBKA /1962/ és a HÚR I d E ZEUGEET SGHWEISEN = CSAK HOL! TANUK
HALLGAINAK /1962/ c* filmek} figyelemre méltó, hogy ugyanebben az évben
közvetítette a IV BURERIDGBí KAS BALSSUCH /A SÍK/ c. regényének válto
zatát, 1963-ban a IIK BRAZBR cimüt. Képeslapokban pedig legalább négy
regényét közölték.
Továbbá? Helmuth ASHLEI rendezésében készült el 1960-ban a KAS
SGEWARZE SOHAP = A PEKB2E EÍRÍHT, CHSSTB3RT0N nyomán, Alec GUINNESSsz©X
indultak ée Heinz RÜRMAENtg jutottak el. A rendező értette a módját,
hogy az angol tiszteletes szeretetreméltóan aszkétikus figuráját a né
met tekintély talárjába burkolja, akinek minden sikerűi,mert hiszen egy
egyházi férfiimái ez másként nem is képzelhető el. 0HESTERTÖN cégéres
bolondjának szürrealista logikája itt rühstsumi csacskaságokba hamisítódott, aki régi szerepeiből kifolyóan "a leghumorosabb német színész.** A
tekintélytisztelet abban jut kifejezésre, hogy a tiszteletes büntetést
kap püspökétől az engedély nélküli önálléskodás, az Öntevékeny detektiyesfcedés miatt. Az alárendelés itt is főparancs - ami elég meglepő
dolog lehetne. Még sem az, ha tekintetbe vesszük, amit BERGHAHN és PAIAXAS különböző recenziókból és cikkekből összeállított, azt ti., hogy
a reverenda nálunk éppen olyan tekintély és az egyház éppoly mindenha
tó, mint más országokban az orvosi köpeny vagy a professzor-talár,
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amelynek viselői relatív elit-pozíciójuknak sokkal nagyobb jelentőséget
tulajdonítanak, mint amilyennel a valóságban rendelkeznek. A tábornoki
kar és a tisztek démonizálása, amint ezt már megállapíthattuk,kiegészül
a többi állami hatalmasságokkal, amelyeknek befolyásuk van a közvéle
mény formálására - jelen esetben a klérussal. Tabut csinálnak belőle s
ezen keveset változtat a felületes leleplezés a EEKETE BisÁNYban, vagy
utódjában az EH KANNS NICHT LáSSEN /NEM TŰRHETI/ c. filmben, amelyet
AMHESSER 1962-ben forgatott. Az utóbbi film attól sem riad vissza, hogy
a fekete földrészre való áthelyezést a legnagyobb megalázásnak, drákói
büntetésnek tüntesse fel. Talán ennyi elég is "az elmaradott országok
megsegítése" c. fejezethez.
A nyomozás és kézrekerités, a fény és az árnyék nem az uralkodó
társadalmi visszásságok leleplezésére szolgál például, sem a valóság
bűnügyi elemeinek feltárására, hanem a valóság kirekesztésére. A fikci
ót tükrözi, s nem a valóságot.
Ebbe a vonalba tartoznak a MABUSE-filmek is, amelyek közül az el
sőt még a klasszikus MáBUSE-film alkotója Eritz LÁNG készítette, az
emigrációból való hazatérése utón. Előterében a megmagyarázhatatlan,
démoni pszichopata áll, akinek konzekvensen bekövetkezik a likvidálása,
mivel a rendőrség felülmúlhatatlan és még a legravaszabb,legagyafurtabb
gonosztevő sem járhat túl az eszén. A rendőrség mindenhatósága, amely a
legvéresebb és a legkifogyhatatlanabb rejtélyt is megoldja, arra utal,
milyen rögződött a megszokás,az a megszokás, amely dicsőit! a hatalmat
és a hatósági tekintélyt, Dr.MABtFSE újra megjelent, de háború előtti
elődeinek csillogása nélkül.
Az említett filmek utópisztikus elemei, a még nem realizált tech
nikai fejlődés integrációja a reklám csomópontjai. Erről még megemlé
kezünk.
A legteljesebb mértékben kihasználták az irreális-gonoszság fe
szültségteremtö erejét j az ÉGI HALOTT KERESI A GYILKOSÁT logikus to
vábbfejlesztése ennek a műfajnak: áltudományosság, az agysebészet kuta
tójának elfajulása, a feszültség fokozása a néző fogyatékos ismereteire
alapozva, mindez a felvilágositás-ellenesség kiáltó példájává avatja
ezt a filmet. A néző persze egyrészt már túlságosan is telítve van ah
hoz, semhogy a feszültség olcsóbb és felismerhetőbb eszközei még izga
lomba hozhatnák, már csak azért is, mert a mindennapi fogyasztás vá
lasztéka túlságosan is bő, másrészt a gyártás tudatosan is számol a tu
domány iránti szent borzadállyal, s ennek visszájával - az értelmiség
ellenes hangulattal, amelyre a legmagasabb kormánykörök mutatnak napmint-aap példát a mozilátogatóknak. Ez még legsikerültebbekre is áll,
igy ASHLEY: MÖRDERSP2EL /GYILKOS JÁTÉK/ c, filmje is. Ebben a filmben
kiérezhetők azok a helyek, ahol a kolpostálást nyugodtan elvégezhették
volna, ha nem törekedtek volna tudatos mellőzésére. A filmben fellelhe
tő embergyülölő sexuál-bünöző gaztetteinek megmagyarázása elmarad, csak
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a tényeket regisztrál jók,mégpedig az ismert okokból: a polgár Ítélje el
azt, aminek megítéléséhez nem elég felvilágosult, hogy ezáltal a gaz
tettet megbosszuló hatalmat az egyedüli antonitás nimbusza Övezhesse.
Hiszen ellenkező esetben az értő közvélemény esetleg kritikát gyakorol
na a módszerek felett. És sokkal kényelmesebb a hamisitással űzött le
fegyverző bizonyítás az ál-felvilágositás, mondván, fontosabb a tettes
bemutatása és leleplezésének feltárása, mert ezzel a siker dokumentál
ható. S azok számára, akik el akarják különíteni az életet, ez a könynyebb és biztosabb megoldás. így hát a német bűnügyi film felvilágosí
tás helyett népbutitást üz.
V. Ezt nevezik sedualitásnak
A felsorolt bűnügyi filmekkel párhuzamosan, hasonló ábrázolási és
cselekményeíemekkel, az ötvenes évek vége óta egy másik fajta, azonos
szerkezetű filmszéria is fut* Ezek központjában sem állnak elsődlegesen
meghatározott szinészegyén!ségek, a a oselekmónytoonyolitásban sem fe
lelnek meg egymásnak. Két tulajdonságuk mégis van, amely fontos szá
munkra: a régi filmekből származó vamp-tipus, azonkívül a jólét újból
való dokumentálása. Az asszonyok úgy viselik a sexualitást, mint divatkövetelményt. Ez határozza meg a filmek felépítését. Ehhez járul még a
gyártóknak az a felismerése, hogy a csupaszbust jóáron lehet eladni.
Elsők persze a HARIWIG-produkciók, amelyek az állítólag természe
tes kiállítás puszta fölvonultatásával a fékezhetetlen, vad nemiséget
óhajtják felébreszteni, de csakhamar korrupcióként leplezŐdnek le. Bar
bara VAIENTINA botrányos alakja igy persze nem volt túl hosszú ideig
elegendő ahhoz, hogy kellő inger-adagot szolgáltasson a nézőknek, akik
pedig parázna plakátok alapján számítottak erre. HAROTIG ur ma már
olyan filmeket gyárt, amelyek mindenkinek feltárnak valamit a messzi
nagyvilágból, és amelyekben a derék kukucskálók mind szőkék és illedel
mesek. így pl. a HEISSER H A M HOHGKöNG /HOHG-KGETG, A FORRÓ KIKÖTŐ/,
ém ez csak az egyik oldala annak, hogyan ellensúlyozza egymást a szadizmus és a vadállati testiség. Ez a korszak gyorsan véget ért,de nyom
ban másik lépett a helyébe.
Az egyes ember gazdasági helyzetének liberalizálódása, a vásárló
erő gavallérossága, az a tény, hogy mindenki előtt, akinek pénze volt,
megnyílt a permanens fogyasztás paradicsoma, és a kulturipar gyönyörzuhataga, melynek ugyancsak részt kellett vennie az általános prosperi
tásban, nehogy tüneti jelenségként lepleződhessék le az egész, mindez a
tabuk rendszerének következetes megváltoztatását tette szükségessé. Az
erkölcs fogalma még eddig kételymentes volt, most, a szabad piac,és a
gátlástalan áruforgalom tendenciái következtében a kétértelműség szfé
rájába csúszott. Mindinkább nőtt az ifjúmunkások száma, akiknek vásár
lóerejét az ipar mesterségesen kiépítette és kiszélesítette, polgári
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ellenes erkölcsöt tukmált rájuk, s az együttélés olyan formáját, amely
sokkal jellemzőbb a polgárságra, mint erre a rétegrei a szabadosságot.
Ide tartozik a szülétésszabályozáa önkényes felfogása is, melyet csak
azok gyakorolhatnak, akiknek már yen valamijük, mintha az csupán a "taPasztalt emberek” kiváltsága lenne, akiknek már nincs szükségük arra,
hogy igy viselkedjenek. Úgy tűnik, az ifjúság lázadás! jogát osak azért
ismerték el, hogy részt vehessen a gazdasági forradalomban, amely egy
általán nem is volt forradalom. Ez a szervezés is osak arra szolgált,
hogy megnehezítse a betekintést a társadalom rendjébe.
Az igen kedvelt huligán-filmek témájuk hordozóinak társadalmi el
ismerésével eltűntek. A tömegkommunikáció eszközeivel felnevelt ifjon
cok "könnyű erkölcse” már régen általánossá vált. A valóság Igazodott
ellhess a film a felnőttek világába tette át a szabados "party"-kat, az
"americain way of life" elpusztíthatatlan tartozékait, lévén, hogy ott
könnyebben patinás!thatók. A kizsákmányolás pedig, amely "igazságossá"
vélt, sokkal élesebben érinti az egyes embereket, mint azt egyáltalán
feltételezhetnénk. A társadalmon kívüli szerelem mér klisévé vált, egy
szerű sexualitássá, mely minden filmben átvette a szerkesztés és az ál
lásfoglalás szerepét, noha megjátszottá, hogy ambicionálja ezeket. Ez
az értékelés egyáltalán nem hamis, hiszen a többi filmekhez képest ezek
a filmek bonyodalmakat és helyzeteket ábrázoltak, mégpedig rendkívülie
ket. Holf TIHELE Mgh-brouw /sznob/ stílusának például beszédes bizo
nyítéka az efajta filmek hátterében meghúzódó művészi pangásnak és te
hetetlenségnek. Éppen a művészileg igényes filmek árulkodnak erről és
sokkal kevesebb bizonyítékát adják a minőségnek,mint a rosszabb filmek.
A LABIRINTÉ /LABIRINTUS/ és a MAS' BENNT BS A3Í0EE /EZT NEVEZIK SZE
RELEMNEK, 1961/ a szerelmet "a környezet jelenségének" óhajtják látni,
azonban csak a gyökértélen reklám pufogása lett belőle. A reklám törté
neti alapszerkezete, az apologetikus és csak hatásában kritikus tenden
cia, a realitással egyezővé teszi ezt a két filmet, amelyek közül leg
alább is az első a német viszonyok közepette szokatlan körülmények kö
zött készült.
A téma egyébként azonos a korabeli képesujságok hagyományos regé
nyeivel, amelyek egy iszákos vad életével, vagy egy importált szőkeség
földközi tengeri kalandjaival foglalkoznak. s mint a regényekben, a fil
mekben is hamisak a következtetések. Mindkét film nem felmutatással de
monstrál, hanem a plakát-erkölcsöt propagálja. A hatás ugyanaz: a néző
a rendező mutatóujját a filmbeli állapotokra szegezi, igy felháborodása
erkölcsi és nem politikai, amilyennek voltaképpen lennie kellene.
A tömegkommunikációs eszközökkel tárgyalt problémák a szenzációs
tálalás miatt mindig élüket vesztik, noha értük készül a film. Egyes
területeken uralkodó állapotok csupán a hatáskeltés eszközei, s mivel a
főcél a hatás, minden az állapotra magára redukálódik, igy a film is.
THJBLE intenciói világosabbá válnak, ha elolvassuk a saját intencióját
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a munkájáról és a céljairól: "Szándékaimat mindig ismert eszközökkel
fejezem ki, melyekről --semmit sem tartok: összeadom, ami történt, amit
látok, hallók, átélek, rejtvényeket és banalitásokat, magatartásbeli
szokásokat, érzelmeket - minden végcél nélkül!”
Tehát tiszta kontempláció és különböző benyomások egymásmellé he
lyezése, anélkül, hogy állástfoglalna - ami nincs is szándékában, A
sajtó, a rádió, a TV és a híradó információjának azonos a tendenciája,
a filmszerző THIEEB környezetének módszereit reprodukálja. Csakhogy
mindennek mégis megvan a maga végső értelme, mégpedig a félrevezetés és
a vélemény nem nyilvánítás, ily módon tehát TBIBLE filmjei is csak a
szokásos magatartást erősitik,a valóság olyas fajta reprodukációi, mint
ahogyan a műgyűjtő gyűjtögeti a tárgyakat, vagy a bélyeggyűjtő a bélye
geket.
IHIELE ezt irja legújabb filmjéről /VENUSBERG « VÉtJUSZHEGY,, 1963/i
"Hét lányról készítek filmet, akik, mint korunk minden gyermeke,
viselkedésüket a modem tömegkommunikáció nyomán alakítják ki. Vagyis a
klisé kliséje? Igen! Csakhogy nem én találtam ki, hogy az ördögöt a sá
tánnal is idegesíteni lehet.”
Amivel csak még nyilvánvalóbbá válik, milyen kevés a mondanivaló
ja. A sexualitásról való formalista koncepcióját az elképzelhető leghlpertrófiásabb módon tálalja, s egyúttal a legprimitívebben is: megjegy
zés nélkül és divatos csomagolásban. Ha a szabadságot önmagával akarja
bírálni, akkor kellő távolságban kellene tartania magát tőle. A VBNTTSBERGnél azt még bizonyítania kell, a LULU /1962/ c. filmben már lemon
dott erről.
A TKEEIiB-fiÍrnek mellé sorakozik még egy csomó un. filmkomédia,
amelyekben mindaz visszájára van fordítva, amit az előbbiekben halálos
komolyan vettek, de a közvélemény ugyanolyan tiszteletbentartásával. A
SAS SCMARmiSSSOTE HIMMELBETT /A PSKETE-PSHÉR-VŐRÖS CSALÁDI ÁGY/
/Rolf THXSLE, 1962/ és a DIB BEKEETNTNISSE EHJES MÖBLIERTSN HERHEN /EGY
ALBÉRLŐ VALLOMÁSAI, P.P. WIRTH, 1962/ az ICH BIN NUR EINE FRAU /CSAK;
ASSZONY VAGYOK, A. WEIDENMANN, 1962/ és a FRÜHfíTÜCK IM DOEPELBETT /REG
GELI A CSALÁDI ÁGYBAN, A.von AMBESSER, 196?/ álljon itt az összes töb
bi helyett, hogy csak a "legjobbakat” említsem.
Ezek a filmek pontosan fedik azt a képet, amelyet fentebb az előző
évek filmjeiről festettünk. Apologéta jellegük különösen akkor tűnik
ki, ha "a régi szép időkkel” foglalkoznak /CSALÁDI ÁGY/, patentirozott
plakátjai a szabadidőről és a szórakozásról alkotott elképzeléseknek,
amelyek a fiimi jelen, de egyáltalán nem a realitás lényei. Mind ezen
közben persze ősképekhez igazodnak, semmiként sem tarthatnak számot ere
detiségre. Amiként azt az ICH BIN NUR E M E PRAtJ bizonyltja, amelyet
Delbert MANN trilógiája nyomán foltoztak össze /a SDSOGÁS AZ ÁGYBANtói
az EGY SÓHAJTÁSNYI NERCig./ A pszichoanalízisre mért oldalvágás csupán
egy hajszállal erősebb, mint a KÉTSZEMÉLYES PIZSAMÁban. WEIDBLMAHN
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filmjében, a cselekmény abból él, ami az amerikai filmben csak járulé
kos, vagyis az "eggheads" /tojásfejüek/ elleni oldalvágésból, mert per
sze, a mi Intellektüelljeink sem sokkal népszerűbbek, mint az amerikai
ak. A legérdekesebb közülük bizonyéra a EEKEMfNISSE EINES MÖBLIERTEN
HERHEN, mivel ez a legkÖnnyedébb és a legironikusabb.
Ebben világlifc ki az is, ami uj a szövetségi köztársaság vásznain:
a szabadosság, a frivolitás, a sexnalis komikum és az "uj erkölcs", ami
persze a régi, tömeges fellépése, gondoljunk csak a film inditására: a
visszatérés a régi barátnőhöz, aki még a legjobb garancia arra, ami az
albérlő nr leghőbb vágya: a szabadosságra. Úgy tűnik, mintha csak a
legostobább filmkomédia mutathatná be azt, ami egyébként tilos a film
gyártó számára: az ágy fontosságát az üzletben.
/Amit persze már a filmek elme Is elárul: az ÁGY szó szinte mind
egyikben szerepel./
3ÍHIELE CSALÁDI ÁGYának volt a legkönnyebb közönségsikert elérnie,
mivel a "régi jó időket" úgy széljegyzetelte, hogy közel sem lépett
hozzájuk - legalább is nem olyan közel, hogy kritizálja Is. Az egész
cselekmény arabeszk jellege,az akkori idők hatósági fenyegetéseinek el
torzítása /hadsereg, egyház, iskolamesterek/ a valószerűtlenség felé,
hogy mindenki első pillantásra érezhesse, itt nem is mehet rosszul sem
mi: megfelel az ezekről az időkről kialakított közvéleménynek, amelyen
egy jottányit sem szabad változtatni a filraüzlet érdekében. A SISSI és
társaival szemben a filmnek mindenesetre megvan az az előnye, hogy ke
vésbé kell komolyan vennie azt, amit általában komolyan vesznek. Csak
hogy az eredmény ugyanaz: a nézőt megerősítik az 1918 előtti rózsaszín
csendéletek helyességében.
Kurt HOFFMANN uj filmje L2EKE WILL GELERNT SEIN /A SZERELMET TÁ
RULNI KELL, 1962/, sokban megegyezik WIRTH filmjével. S éppen, ahol a
legerősebben divergálnak, ott a legazonosabbak: különbözőségük az azo
nos közvéleményből fakad, mindkettőt a közönségigény formálja: az "egy
értelműséget" és a "kétértelműséget" is,s akkor még nem is szóltunk ar
ról, ami mindkettőben egyformán slendrlén.
Maga az ifjúság is, ráaggatott hányavetiségével és szabadossá
géval, és a művész is, akiben egyáltalán nem bízhatunk, a LIEBE WXLL GBLERNT SEIN és a HEEENNTNISSE SIESS MÖBLIERTEN HERHEN c. filmekben a
szemlélet tárgyává lesz. A második film főszereplője raklám-grafikus,
akit munkaközben sohasem látunk, asztalán azonban már az első képsorban
látható a TW M o. "ifjúsági" folyóirat. S úgy is öltözik,mintha ennek a
lapnak a divatoldaláról lépne ki, s úgy mozog és viselkedik, mintha e
lap felvilágosító cikkeit olvasná. Sexuélis fogyasztása igen jelenté
keny a német filmviszonyok közepette, partnerei, akikkel "játszik?, épp
úgy cserélhetők, mint gombtalan ingei és tvistnadrágja. Danieléhoz is
nem azért jut el, mert keresi őt, hanem inkább azért, mert valahogy be
kell fejezni a filmet. Sok kritikus lelkesedett a film szerelmi jelene
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teiért, amelyek pedig nagyon sztereotipek és unalmasan fényképezettek,
a LISBESSPIELE /SZERELMI EIJYELGÉS/ és EASCEim /fRÉFACSBfALÓ/ beállítá
sait seliol sem érik el.
A film német viszonyokra alkalmazása formailag és tartalmilag a
társadalmi erkölcs lenyomatává tették a filmet. Itt is megtaláljuk a
high-life-partyt, geil gyárosfeleségekkel és meg nem értett emberekkel
a másik oldalon, oldalvágással a filmcsillagocskák és a színházi rende
zők szokásaira. A film hölgytagjait, amennyiben fiatalok és csinosak,
valamint a szobák díszleteit, melyekben uj keveredik a régivel, a TWEH
reklámai nyomén állították össze, még az alsó&emük is a lap hirdetései
ből valók. Még a frivolitás is, mely reklámja szerint belengi a filmet,
visszája annak, ami egykor volt, de fixálható már sohasem lesz: a rend
kívüliéégnek. Hiszen a szabadosság és annak egyidejű reglamája mindent
lehetségessé tesz. És ez általános is.
A rendező fogása - aki egyébként Mhősöket" filmezett - abban áll,
hogy olyan környezetbe helyezi a szereplőket, amelynek már egyébként is
rossz hire volt,noha minden nagyon frissen és gyorsan pereg itt, s egy
általán nem művész módon, ahogyan azt a néző elképzelhetné! A sexuális
gátlástalanság, mellyel a divatrajzoló és plakátfestő a különböző vi
szonyait halmozza, megfelel annak a képnek, amelyet az ifjúság szaba
dosságáról vallani kell, ha az ember a TWEN tudósításai alapján tájéko
zódik. Ugyanez a titkolt kíváncsiság lappang itt, mint annak idején a
magazinokban, csupán azzal a különbséggel, hogy ma bemutatják azt, amit
azelőtt csak fantáziával képzelhettek el. És ez változást jelent. A
sexualitás már csak az üzlet száméra való, ahonnan tulajdonképpen ered;
csupán azért találták fel, hogy feledtessék általa az üzletet, amit a
révén folytatnak. A szórakoztató ipar, amely az egykor intimnek számító
területekre is kiterjed és mindent magába olvaszt, ami a meztelenség
áruba bocsátásával kapcsolatba hozható„ugyanakkor semmiféle valódi szó
rakozást sem nyújt. Amiért is levertség és a mérgeiődés inkább velejá
rói ezeknek a filmeknek, mint a nekik tulajdonított vidámság,
A LIEBE WILL GSIMÍD SEET c. filmet Brich EASTEEE fémjelezte. Khrt
HOFFMAM azonban azt mutatja be, hogy nem lehet megtanulni szeretni.
-Ennek a filmnek a típusai is klisék. A sportoló diák, a szorgalmas,
erős, ha nem is ‘'törvényes házasságban élő" másik diák, a fiatal anya
gyermekével, ház üzlet és nyaraló a Starnberger tó partján. Az iró,
kastéllyal és 220S Mercedesszel, vonzó titkárnővel és filmszinésznö
szeretővel - ez a film divatos öntükrözése a filmben, amely még a vál
sággal is karonfogva jár. Mindazonáltal van valami uj is a filmben? a
fiatalember, akinek már két éves gyermeke van, s mégsem esik a tiltako
zások áldozatául, ami eddig elképzelhetetlen volt. Am a LIEBE WILL GELEHM? SEHí vígjáték is, - s ebben van a német film nemzedéke.De ennek
is hamis az optikája: az élet "vidám oldalát" akarják bemutatni, holott
mindenütt jóformán csak nehézségek vannak, ezért 100 percre fejtetőre
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állítják a valóságot. S est úgy érik el, hogy elhagynak mindent, ami
problematikus, miközben az irónia, vagy a szatíra helyébe a kalamajka
lép. Mint sok más filmben is, itt is a díszletek helyettesitik a való
ságot. S hogy ehhez még a természetnek is alkalmazkodnia kell, jól mu
tatja GOSLAR filmje* UEBLING, ICH MÜSS DICH EBSCHXESSEN /DRÁGÁM, MU
SZÁJ, HOGY AGYONLŐJJSDEK, 1962/.
VI. Hogyan tovább
A HEISSER H A M HONGKONG C. kalandfilm, a DÉR SOHAIZ IM SILBERSEE
o. német western és egyáltalán* ex oriente lux /keletről jön a fény/,
mindez még tovább megy egy ideig, főleg a távolság csábítására, hiszen
a TOUROEA és a SCHARNOW utazási irodák már elérhető közeibe hozták a
távoli tájakat is.
Az ifjú német rendezők kísérlete egy ”uj hullám” létrehozására
egyelőre megbukott VESELY* DAS BROÍD DÉR ERÜHBN JAHEE /1962/ c. filmjé
vel. S miután Walter HENN meghalt, elég gyatrák a kilátások a KAIZ UND
MAÜS /MACSKA ÉS EGÉR/ megfilmesítésére. Hogy ezen kívül mit várhatunk
még, afelől minden kétséget eloszlatott az idei Oberhausenl Fesztivál.
Egyelőre hát minden úgy marad, mint volt* sexualltás és bűnözés,
ehhez még kalandok és szép látszatok. Bizonyos, hogy ez is elmúlik,csak
az bizonytalan, mi jön utána. Nyilván más konstelláció. De ebből még
nem költözik művészet a német filmstúdiókba. Ha csak a HÁROMGARASOS
OHSRÁt nem tekintjük annak. A válság mindig lehetőséget teremt a film
művészet számára is. Bizonyos, hogy válságban nem szűkölködik az NSZK.
/fhmsütüdio, 39 , 1963- május./
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MAKK KÁROLY ÉS FILMJEI

Makk Károly 1925“^®® született/. Édesapjának mozija Tűit Debrecen™
ben. /"Gyermekkoromban éjjel-nappal moziban ültem” — M.K./ 1944-ben
érettségizett. Közölte apjával, hogy filmrendező akar lenni. Dr. Katona
Jenő gyártásvezető vette fel üzemi gyakornoknak a Hunnia Filmgyárba.
Rövidesen vágóasszlaztans lett. 1946-ban "mindenes" asszisztens és hlradóoperatőr a Nemzeti Párasztpért vállalatánál t a Sarló Filmnél, 1946tól filmfőiskolai hallgató, Balázs Béla, GertXer Viktor, Dr. Ranódy
László, Hegedűs Géza és mások voltak a tanárai. 1947-től filmgyár! aszszisztens. A VALAHOL MTHÓPÁBáNnál kezdett, mint ügyelő. Asszisztens a
T0Z, a FORRÓ MEZŐK, a TALPALATKTI FÖLD, a DISZMAGYAB oimü filmek forga
tócsoportjában. Az UTXÖRŐK oimi befejezetlen ifjúsági film egyik veze
tő munkatársa.
19 4?
*. VALAHOL EURÓPÁBAN
játékfilm /hábprus és társadalmi dráma/
játszódik 1945-ben
t rendezőt Radványi Géza
*produkciót lAtlRf— Hadványi Film, műteremt
HOMIA FILMGYÁR HS,
laboratóriumi MAFIRT— Szivárvány Laboratórium
*filmnovellat Radv'nyi Géza, forgatókönyv* Balázs Béla A 884— 1949/
és Radványi Géza. a forgatókönyv megírásában közreműködött* Máriássy
Félix és Fejér Judit /Máriássy Judit/
*operatőrt Hegyi Barnabás ■
*■ zeneszerzőt Buday Dénes, a M m Szimfónlkus Zenekart Somló Sándor
vezényelt®
'díszlettervező? Pán József /X901— 1956/
Avágó és segédrendező* Máriássy Félix
S gyártásvezető* Szirtes László /1905— 1959/
munkatársak* Rónay Gyula hangmérnök, iIllés György segédoperatőr,
Bojkovszky Béla fővilágositó. Makk Károly ügyelő, Vigh Edit vágóaszszisstens, Golda Manyi felvételvezető, B.Megyeri Gabriella naplóvezető,
Banda Jóssef II. díszlettervező, Sáfár EmiIné berendező,Ivanicza György
maszkra®ster.
főszereplők* Somlay Arthur . /Simon Péter, muzsikás/, Gábor Miklós
/Hosszú. Bántj Zsuzsa /a lány/, Horváth Laci /Kuksi/. Harkányi ■ Endre
/egy ara©/, Bárdy György /a biró/, Kemény László, Hózsos István, vala
mint az Országos Színművészeti Főiskola növendékei és kéttucat srác
fakstt-fahér kép
hosszai 2850 méter
normálfilm
bemutató* 1948. január X. Royal Apolló /Vörös Csillag/, Átrium
/Május 1/j Oorvitt.. felújítás* 1965« jinuus 6.
korhatár* 10 éven alul nem ajánlótti
Looamo 1948* a III. Remzetkösi Filmfesztivál második legjobb
filmje, Kossuth dij 1949* 10000 forintos III.fokozat — Balázs Bélá
nak és 'Radványi Gézának.
» .-
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Í 9 4 8
* TŰZ
játékfilm /bűnügyi történet/
‘rendezői Apéthy Imre
produkciói Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat, Budapest
'ötlet* Méray Tibor filmnovellája, forgatókönyv* Méray Tibor és Háy
Gyula
* operatőri Hegyi Barnabás
izene* Bánki György, játszik a Magyar Rádió Szimfónikus Zenekara
ídíszlettervezőt Sörés Imre
*vágó* Márlássy Félix
ígyártásvezető* Golda József
ymunkatársak* Rónay Gyula*hangmérnök, Szemes Mihály I, segédrendsző, \Makk Károly rendezőasszisztens, Renner Endre íelvetelvezető
^főszereplők* Tolnay Klári /Mária, titkárnő/, Básti Bajos /Gereblyés rendőrszázados/, Várkonyi Zoltán /Vermes főmérnök/, Földényi Lász
ló /Incze vezérigazgató/, Rajnay Gábor /Galgóozy, minisztériumi osz
tályvezető/, Ladányi Fereno /Báti, az ÜB elnöke/, Soltby György /Farkas
Olivér, fezőr/. Szabó Sándor /Kádár, rendőrtiszt/, Pataky Miklós /Wintér, az ÜB elnökhelyettese/; epizódisták* Bárdy György, Baló Elemér,
Horváth Fereno, Lórán Lenke, Juszth Gyula, Szegedi Szabó István,Lengyel
Vilmos, Zala Karola, stb. és a Hungária Vegyiművek NV dolgozói
fekete-fehér kép
hosszai 2J?62 méter
normálfilm
bemutató* 1948. október 21. Royal Apolló /Vörös Csillag/
korhatár* 16 éven aluli

sFORRÓ MEZŐK
játékfilm /bűnügyi dráma/
^ játszódik* a huszas évek végén
'rendező* Apáthy Imre, játékmester! Várkonyi Zoltán
'•produkció* Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat, Budapest
xötlet* MÓRICZ Zsigmond /1879— 1942/ regénye,
forgatókönyv* Vérkonyi Zoltán /a forgatókönyv első változatát Balázs Béla irta ŐSZI SZEL
cimen/
^operatőr* Hegyi Barnabás
\ zene* Farkas Fereno, a Magyar Rádió Szimfónikus Zenekarát Somo
gyi László vezényelte
x díszlettervező* Pán József
' gyártásvezető* Br. Vitéz Miklósné
munkátérsaki Wlnkler Jenő hangmérnök, Szemes Mihály I. segédren
dező, Makk Károly rendezőasszisztens, Renner Endre felvételvezetö, Sivó
György naplóvezető
v
főszereplők* Karády Katalin /Vilma/, Szakáts Miklós /Avary László,
földbirtokos, a férje/, Kelemen Éva /Julis, Avary szeretője/, Szabó
Sándor /Fapp Béni, rendőrkapitány/, Rajnay Gábor /Bátka, Avary nagy
bátyja/, Földényi László /Fábián főispán/, BenkŐ Gyula /Boldizsár lis
ta/, Zách János /a jegyző/. Szemere Vera /a jegyzőmé/, Ladányi Fereno
Aovász/, Xfj. Kéry József /Lábatlan/, Tompa Sándor Aihorlat Lexi/,
Solthy György /az ügyész/; epizódisták* Bársony István, Berki József,
Bitskey Károly, Csorba István, Darvas Iván, Deák Lőrinc, Dékány László,
Dózsa István, DÖmsÖdi János, Erokövi László, Eisen Anni, Fónay Márta,
Gyuricza Ottó, Horváth Jenő, Joó László, Juszth Gyula, Képessy József,
Kelemen Lajos, Kerti Nándor, Kéry Gyula, Lázár Tihamér, Mátrai György,
Nagyváradi Ágota, Örkényi Éva, Pádua Ildikó, Palotai István, Féndy La
jos, Pethes Sándor, Petrlk József, Polgár Edit, Pongrácz Imre, Püspöki
Rózsi, Rátonyi Róbert, Szegedi Szabó István, Szemethy Endre, Szende Má
ria, Szépe Zoltán, Szilágyi Bea, Tándor Lajos, Ungvári Gyula, Ujlaky
László, Vándory Gusztáv, Várad! Fél, Varga András, Vandory Margit,Vidor
Ferike, Völcsey Rózsi, stb.
fekete-fehér kép
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hosszai 2300 méter
normálfilm
bemutató: 194-9* III. Oorsó /Bartók ierem/, Átrium /Május 1/, Ontnla /Gutenberg Művelődési Otthon/,Décsi /Művész/, Alfa Kőbánya/Munkás/,
Tátra Pesterzsébet, Adria Pestszentlörino /Madách/, Korsó újpest /Al
kotmány/, Táncsics Csepel., felújítás* — csak vidékenI — 1957- feb
ruár 21.
korhatár* 16 éven felüli*

v TALPALATNYI PÖLD
1 játékfilm /paraszti dráma/
/ játszódik* 1950-ban
y rendező* Bán Frigyes, művészeti vezető* Hont Pereno
*produkciót Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat, Budapest
4ötlet* Szabó Pál HLAKODALOM, KERESZTELŐ, BÖLCSŐ /PIROS GŐZ/** cimü
regényfcrilógiája,forgatókönyv* Szabó Pál és a Magyar Filmgyártó NV dra
maturgiai munkaközössége
4 operatőr* Makay Árpád
*■zene* Veress Sándor
' díszlettervező: Pán József
t vágó* Máriássy Félix
s gyártásvezető* Dr. Katona Jenő
munkatársak* Rónay Gyula hangmérnök, Bojkovszky Béla fővilágositó,
PIllés György segédoperatőr. Zákonyi Sándor I. segédrendezö, Makk Kéroly
1 és Hintsch György II. asszisztens, Kiár Mária vágóasszisztens, Teuchert
\ József felvételvezető. Luttor Mé da naplóvezető, Surányi Lili jelmezltervező, Dr. Kovács László népraj 4. tanácsadó
főszereplők: Szirtes Ádám /Góz József/, Mészáros Ági /Juhos Mari/,
Orbán Viola /Öreg Gózné/, Vidor Ferike /Juhos néni/, Tamás Benő /Juhos
bácsi/, Lehotay Árpád /Zsiros-Tóth Mihály, kulák/, Vizváry Mariska /a
felesége/, Egri István /Zsiros-Tóth Ferke, a fiuk/. Molnár Tibor /Taroali Jani/, Makláry Zoltán /Hegyi Imre/, Bánhidy László /Sziláéi And
rás/, Baló Elemér /Bicó/, Pataky Miklós /számtartó/, Pécsi Sándor /Jám
bor Lajos, kulák/, Tapolozay Gyula /Dr. Kabos, körorvoa/i epizödisték*
Gárday Lajos, Kelemen Lajos, Mányai Lajos, Solthy György, Soós Imre,
Deák Lőrinc, Horváth Teri, Deésy Alfréd, Lóth Ila és mésok
fekete-fehér kép
hosszat 2819 méter
normálfilm
bemutatói 1948. december 25* Fórum /Puskin/, Átrium /Május 1/,
Lloyd /Duna/, Korsó Újpest /Alkotmány/, Royal Kispest /Hunyadi/, Tán
csics Csepel
korhatár* 14 éven alul nem ajánlott
Marianske-Lazne 1949* a III. Nemzetközi Filmfesztivál Munkád!jártak
nyertesét Kossuth dij 1949* 10 000 forintos bronzfokozat*— -Hont Ferenc
nek és Veress Sándornak; Kossuth-dij 1950* megosztott 20 000 forintos
ezüstfokozat — Bán Frigyesnek

4 DISZMAGYAR
játékfilm /társadalmi és politikai szatíra/
játszódik* 1935-ben
'"rendezőt Gertler Viktor
{.produkció* Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat, Budapest
í-novella* Nyiri Tibor és Pásztor Lajos, forgatókönyv* Hárs László,
Gyárfás Miklós, Gertler Viktor
xíoperatőr* Hegyi Barnabás
1 zene* Polgár Tibor
t diszletterrező* Pán József
t vágót Máriássy Félix
gyártásvezető: Golda József
munkatársak: Rónay Gyula hangmérnök, R&jky Tibor II. hangmérnök,
Kemenes Frigyes mikrofónos, Bojkovszky Béla és Bursi Imre fővilágositó,
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Ihász Richárd segédoperatőr, Boronkay Sándor I. segédrendező. Kertész
Pál II. segédrendező, Makk Károly ügyelő, Gaál László felvételvezetö,
Préda Tibor és Kormos Gyula segédfelvetelvezető, B. Megyeri Gabriella
naplóvezető,Gruber Gyula kellékes,Heltai Kornél jelmeztervező, Ivanicza
György maszkmester
főszereplők: Benkő Gyula /Rédey Lajos/, Bánky Zsuzsa /Gohrman
Kitty/, Kovács Mária /Pálai Ilonka, nyomdászlány/, Solthy György /Gohr
man altábornagy/, Lázár Mária /a felesége/, Darvas Iván /Dodó gróf/,
Peti Sándor /Il.Victor Emmáiméi olasz bábkiraly és Mundrucz Péter vasu
tas/, Földényi László /Gróf Felsenfeldi-Kováos Alfonz/, Dénes György
/Würstler gróf/. Keleti László /Salgó Izsó, szabó/, Nagy Adorján /Lipitai-Molnár Kázmér, egyetemi tanár/; epizódisták: Tapolczay Gyula, Gáti
József, Bellák Miklós, Kamarás Gyula, Mátray József, Rátonyi Róbert,
Kabos László, Alfonsó Markos József, Pongrácz Imre, Raksányi Gellért,
Homm Pél, Orsolya Erzsébet, Bársony István, Br. Bánoczy Dezső, Horváth
Fereno, íd.Gonda György, Kóváry Gyula, Képessy József,Jakó Pál, Soltész
Annié, Vadnay Éva, Sugár Lajos, Szegedi Szabó István, Baló Elemér,Pádua
Ildikó, Kelemen Lajos, Szabó Ferenc, Rafael Márta, és még sokan mások
fekete-fehér kép
hossza: 2495 méter
normálfilm
bemutató: 1949.április 14. Oorsó /Bartók Terem/, Átrium /Május 1/,
Royal Apolló /Vörös Csillag/, Korsó Újpest /Alkotmány/, Alfa Kőbánya
/Munkás/, Táncsics Csepel, Adria Pestszentiőrinc /Madách/
korhatár nélkül.

19 4 9
4 ÚTTÖRŐK
befejezetlen ifjúsági játékfilm
\ művészeti vezető és főrendező: Hont Ferenc
produkció: Magyar Filmgyártó Nemzeti Vállalat és Magyar Szinházés Filmművészeti Főiskola, Budapest
^forgatókönyv és rendezési a Főiskola Filmfőtanszók munkaközössége
/Makk Károly, Bacsó Péter, Fehér Imre, Baaovich Tamás főiskolai hallga
tók/
szereplők: Ilosvay Katalin /uttörővezető/, Horváth Ferenc /úttörővezető/, Gyurkovics Zsuzsa /Panni/, Sinkovits Imre /uttörővezető/,Árkos
Gyula /Pista/, Barlay Gusztáv, Tamás Benő, Bánhidy László, Keresztessy
Mária, Rozsos István, Görög Ilona, Lehotay Árpád, Szigeti Jenő,Harkányi
Endre. Horváth László, Pártos Erzsi, Egri László, Völcsey Rózsi, Ujlaky
László, Ruttkal Ottó, Ádám Ottó, Kurtz Ági, Lendvay Zsuzsi,
Reiehardt
Márta, Sebestyén Zsuzsa, Bánffy András, Ughy István, Eiohmatm M., Lesztár L.. Balázs László, Sipos Zsiga, Erdős János, Sulyok István, Pál Já
nos, Rigó Balázs, Cser Lajos, Tollas András, Zsembera József, Szilágyi
Bertalan, Zólyomi Attila, Jüsztl István, Berke Fereno, Ball László,
Kender Antal, Kiss György, Hegedűs Lajos
fekete-fehér normál képforma
nem került bemutatásra!
"Az ÚTTÖRŐ-FILMRŐL. ílrdeklödve vették tudomásul az úttörők, hogy
életükről, munkájukról játékfilm készül. A film szerepeit egytől-egyig
gyerekek játsszék. A felvételek vezetését
először fordul elő film
gyártásunk történetében —- Hont Ferenc, a Színművészeti Főiskola igaz gatója vállalta el. Az elmúlt napokban mintegy 8000 gyereket nézett meg
a film vezérkara. Ezek közül választották ki a filmen szereplő pajtáso
kat. — A film készítői maguk is felköltöznek az Úttörő Nagytáborba,
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ahol a felvételek legnagyobb részét késsitik# /Csillebérc mellett
— Sz.P./ A film forgatásét julius végén kezdik meg.” /PAJTÁS, 1949*
julius 15#/
"150 FÍNYKÉÍP, Nagy lendülettel folynak az ÚTTÖRŐ 0 . film elő
készítői munkái.
A forgatókönyv készítői — mintegy 8000 úttörőt
néztek meg, hogy kiválasszák közülük azokat* akik a film 30— 40 főszerepének eljátszására alkalmasak* Ebből a óéiból résztvettek a Láng Gyár
sporttelepén, a Városligetben és a Népligetben megrendezett nagy úttörő
ünnepségeken. Végigjárták a főváros Általános, középiskolai kollégiuma
it és az Úttörő Mozgalom kerületi csoportjait. Külön megnézték az Úttö
rők Rádiószinjátszó Csoportját is. -— Az eddigi kutatások eredménye
150 fénykép, — Ezekből választják ki most azokat, akik színészi mun
kára is alkalmasak. Róluk már a közeli napokban próbafelvételeket is
készítenek." /PAJTÁS, 1949. október 1./
"AZ ÚTTÖRŐ FILM REGÉNYE. Ezerkétszáz úttörő részvételével készül
tek kedd délelőtt az ÚTTÖRŐK cimü film egyik nagy jelenetének fel
vételei. A gyerekeken kívül napok óta fent tanyázik az Úttörő Köztársa
ságban Horváth Ferenc, a Nemzeti Színház és Ilosvay Katalin, az Ifjúsá
gi Színház tagja. —
A filmnél tizennégy főiskolai hallgató dolgozik,
tehát Így is méltán büszkélkedhetik az ÚTTÖRŐK az első magyar ifjú
sági film sokat Ígérő ób sokra kötelező óiméval. -— M /SSINHÁZ és MO
ZI, II*évfolyam, 36. szám, 1949. szeptember 7*/

Makk Károly 1950-ben végezte el a főiskolát. Első segédrendező a
BECSÜLET ÉS DICSŐSÉG és a KIS KATALIN HÁZASSÁGA cimü filmek stábjában,.
19 5 0
*BECSÜLET ÉS DICSŐSÉG
játékfilm /sztálini-műszak munkaversehy-propagands/
— eredeti
jelmondat 1951~ből* "Magyar film egy immkásháiaspárról, akiket a sztá
lini-műszak uj emberré formált."
>■rendezőt Gertler Viktor
\ produkciói Magyar Filmgyártó Állami Vállalat, Budapest
* Írói Örkény István, dramaturg* Révész György
1 operatőrt Élben István
y zenei Kadosa Fái,a Magyar Rádió Szimfónikns Zenekarát Polgár Tibor
vezényelte
'díszlettervezőt Fán József
í vágói Széosónyi Ferencné
/ gyártásvezetőt Fless Ferenc
munkatársak! Léhmann Mihály hangmérnök, Koesenda László és Orsy
Béla fővilágositó, Pásztor István II. operatőr, Makk Károly I. segédrendező. Révész György II. asszisztens, Langmár Béla segédoperatőr, Gaál
László felvételvezető, Sörés Imre építész, Sáfár Emilné berendező,
Fásztory Tibor maszkmester
szereplők! Görbe János /Lugosi Sándor esztergályos/ Sulyok .Mária
/Eszter,a felesége/, Szatmári István /Luokó, kollégista, a fiuk/, Szemes
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Mari /Béres B üísöí* átképzőé t a szerelme/,

Gobbi Hilda /Mami/. Pásztor
János /Bárány Jenő/, Kőmlves Sándor /Jéna Gyula,alapszervi párttitkár/,
Beák Sándor /Ballos Ferenc, üzemi párttitkár/, Molnár Tibor /Pavel Bikov, szovjet sztahanovista gyorsvágó/, Képeesy József /Sántha, a Moz
donygyár vezérigazgatója/, Egri István /Korod! főmérnök/, Apáthy Imre
Hartlauer főmérnök/. Juhász József /Gosztola revizor/, Somló István
/Bittéra, minisztériumi tanácsos/, Gózon Gyula /Birman, Öreg munkás/,
Soós Lajos /Steszi, vésos/, Vándor József /Benyó, munkás/, Horváth Jenő
/Csorna, minisztériumi osztályvezető/; epizódistak: Szigeti Géza, Pápai
Erzsi, Misoga László, Petrik József, Sinkovits Imre, Fenyő Emil, Palo
tai István, Károlyi Béla, Tamás Benő, Psota Irén, Loth lla, Simenfalvi
Sándor, stb,
fekete-fehér kép
hosszas 2986 méter
normélfilm
bemutató* 1991. IV. 13. Duna, Uránia, Szabadság XI. kér. /Bartók/
korhatár nélkül.

V KIS KATALIN HÁZASSÁGA
Játékfilm /vidám munkaverseny-tőrténét/
* rendezői Máriássy Félix
^ produkciót Magyar Filmgyártó Állami Vállalat, Budapest
t iró: Máriássy Judit
voperatőr* Eiben István
zenei Fényes Szabolcs
Tdíszlettervezői Pán József
rvágói BSorell Mihály
vgyártásvezetői Pless Fereno és Golda József
. munkatársakt Rajky Béla hangmérnök, örsy Béla fővilágositó, Széosónyi Ferenc segédoperatőr, Makk Károly I. segédrendező, Bánk László
II. asszisztens, Koza BezsŐ ügyelő, Vigh Edit vágóasszisztens, Gaál
László felvételvezető, Garal Zsuzsa segédfelvételvezető, Mészáros Gyula
naplóvezető. Sashegyi Gyula berendező, Holtai Kornál ruhafslelős, Haday
Károly maszkmester
szereplők* Mászáros Ági /Kis Katalin/, Szirtes M á m /Varga József/,
Péosi Sándor /Barna párttitkár/, AJtay Andor /Gortvai Emil mérnök/, Ladomerszky Margit /a felesége/, Suttkai Éva /Béres Vilma, brigádvezető/,
Pongrácz Imre /Gyuszi, gépész/, Gobbi Hilda /Kis mama/, Makláry Zoltán
/Kis papa/, Peti Sándor /Szücs bácsi/, Sallay Kornélia /vállalatvezetŐnö/, Gábor Miklós /Baranyai mérnök/, Zách János /Mám mérnök/, Pártos
Erzsi /Gálné/, Lóránd Hanna /Zsuzsi/, Békés Itala /Manci/1 epizódistáki
Suttkai Ottó, Tamás Benő, Kőmivés Sándor, Bán Klári, Komlós Juci, Berek
Kati, Szemethy Endre, id. Gonda György, Raksányl Geílért, Deésy Alfréd,
Bőd Teréz* stb.
fekeve-fehér kép
hosszai 2917 méter
normálfilm
bemutatót 195o. XII. 20. Vörös Csillag, Corvin, Május 1, Dózsa,
Munkás, Tátra Pesterzsébet
korhatár nélkül
Eossuth-diJ 1951* III* fokozat Pécsi Sándornak.

A következő években az ÜTKÖZET BÉKÉBEN, a (HARMAT A FÖLD ALATT
és az ÁLLAMI ÁRUHÁZ cimü filmek első segádrendezője. Első Önálló munká
ja a KÉPZETT BETEG Cimü klsfilm.
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*ÜTKÖZET BÉKÉBEN
ijátékfilm /katonatörténetek/
i rendező: Gertler Viktor
t produkció: Magyar Filmgyártó Állami Vállalat, Budapest
\ ótlet: Szabó I.László és Ozibor János, forgatókönyv: Halász Péter,
dramaturgi Fehér Imre, versek: Innocent-Vinoze Ernő
'operatőr: Pásztor István
zene: Ránki György, a Magyar Rádió Szimfónikus Zenekarát Polgár
Tibor vezényelte, közreműködött a Földényi Kóros
t díszlet- és jelmeztervezői Pán József
f vágó: Szécsényi Ferencné
1 gyártásvezetőt Pless Fereno
munkatársak: Rajky Tibor hangmérnök, öray Béla fővilágositó, Makk
Károly I. segédrendező. Fehér Imre II. asszisztens, Koza Dezső ugyelő,
iDaróczy Mária vágóasezisztens, Teuohert József felvételvezetö,Boldizsár
ILászló berendező, Haday Károly maszkmester
szereplők: Szirtes Ádám /Beke András honvéd/, Báabldy László /a
nagyapja/, Peéry Piri /az anyja/, Gyurkovics Zsuzsa /Beke Julika, a hú
ga/, Molnár Tibor /Ozlki János tizedes, a vőlegénye/, Szentirmai Éva
/Dózsa Marika, zenésznövendék/, Hacser Józsa /Bori/, Ladányi Fereno
/Tordai altábornagy/, Horam Pál /Kövi ezredes/, Pécsi Sándor /Kelemen
őrnagy, zászlósijparanosnok/, Bessenyei Ferenc /Antal százados, politi
kai tiszt/, Palotai István /Falus főhadnagy/, Bagyinazki János /Gzakó
alhadnagy/, Berek Kati /Balogh Anna Őrmester/, Kozák László /Kapor Mis
ka honvéd/, Rozsos István /Kovács Alajos honved/, Márkus László /Dániel
Fereno honvéd/, Tarsoly Elemér /Mátyus Károly honvéd/, Ambrus András
/Bogár Pál honvéd/. Csákányi László /Bodor Abris őrmester, könyvtáros/,
ELatky László /Sólyom Ede, énektanár/, Haraszin Tibor, Kovéos János,
id* Gonda György, Gálcaiki János, Barlay Vali, Joó László, Hadics Lász
ló, Mádi Szabó Gábor, TaUós Endre, stb*
fekete-fehér kép
hosszai 2622 méter
normálfilm
bemutató: 1952* március 3* Vörös Csillag, Dózsa, Május 1, Táncsics
korhatár nélkül#

' GYARMAT A FÖLD ALATT
játékfilm /kémtörténet/
# művészeti vezető: Fábry Zoltán,rendező: Jeney Imre és Fábry Zoltán
produkciós Magyar Filmgyártó Vállalat, Budapest
t Írót Hárs László és Méray Tibor, forgatókönyvi Fábry Zoltán és Ko
vács András vezetésével a Magyar Filmgyártó Vállalat dramaturgiai és
rendezői munkaközössége
v operatőr: Forgács öttó
zene: Sárközy István, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Várady
László vezényelte
díszlettervezőt Gara Zoltán és Sörés Imre
vágó: Morell Mihály
gyártásvezetői Dr. Vitéz Miklósné
munkatársak: Rajky Tibor és Lóhmann Mihály hangmérnök,Élben István
és Illés György operatőr-tanácsadó, Burai Imre fővilágositó, Nyakas
nIstván segódoperatör, Szemes Mihály és Makk Károly I* segédrendező,
l Révész György és Banovloh Tamás II. asszisztens. Mészáros Gyula ügyelő,
\Vigh Edit vagóasszisztene, Garal Zmzsa felvételvezetö, Oláh Lajos nap\lóvezető. Sáfár Emilné berendező, F -sey Aliz ruhafelelős,Haday Károly
maszkmester
szereplők: Bihari József /Barlá^ :5 'mök/, Orsolya Erzsébet /a fe
lesége/, Benkö Gyula /Budai, AVH-őrnagy/ f Ladányi Ferenc /Nyerges terv
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osztályvezető/, Suka Sándor /KÖnye párttitkár/, Palotai István /Simics
farómester/. Halasi Mariska /az anyja/, Lelkes Ágnes /Simicsné/, Rajozy
Lajos /Kristóf, ÁVH-vezérőmagy/, Földényi László /Paul Brudermann alelnök/, Ajtey Andor /Pápay Emil vezérigazgató/, Mányai Lajos /Dalton,
amerikai megbízott/, Greguss Zoltán /Forrai, az Iparügyi Minisztérium
olajfőosztályának vezetője/, Somló István /Shawross, az USA követe/,
Bessenyei Ferenc /Stumnf József, ÜB-titkár/, Ujlaky László /Guszev,
szovjet kapitány/, Tábori Nóra /Anna/, Keres Emil /Kovács György mér
nök/, Pálfry Ferenc /Mihák,fasiszta/. Deák LŐrino /államtitkár/, Juhász
József /Öreg munkás/. Farkas Antal /AVH-őrmester/, Dömsödi János /ÁVH nyomozó/. Győző László, Zách János,Lengyel Vilmos, Peti Sándor, Romhányi Rudolf, Berczy Géza, Siménfalvi Sándor, Fenyő Emil, Mátray József,
Baracsi Ferenc, stb.,
fekete-fehér kép
hossza* 2960 méter
normálfilm
bemutató: 1951* szeptember 15* Szikra, Munkás, Szabadság XI. kér.
/Bartók/, Dózsa, Tátra Pesterzsébet
korhatár nélkül.
Karlovy-Vary 1951* & VI. Nemzetközi Filmfesztivál Kitüntető Dísz
oklevelének nyertese

19 5 2
/N° 1./
KÉPZEM BETEG
i rövid játékfilm /bohózat, SZTK-agitka/
\ rendező* Makk Károly
* produkció* Magyar Filmgyártó Vállalat, Budapest
v iró* Nóti Károly, dramaturg* Benosik Imre
i operatőr: Forgács Ottó
szenet Gyulai-Gaél Fivérek /Ferenc és János/
1díszlettervező: Sörés Imre
vvágó* Boronkay Sándor
v gyártásvezetőt Végh László
munkatársak* Kemenes Frigyes hangmérnök, Bojkovszky Béla fővilágo
sitó, Langmár Béla segédoperator, Hintsch György segédrendező,Elek Jó
zsefié vágóasszisztens. Oláh Lajos felvételvezeto, Szabó Zsolt napló
vezető, Kopp Ferenc építész, Márkus Tibor berendező, Horváth Ilona ru
haféléiŐs, Pásztory Tibor maszkmester, Aszódi Mihály II. maszkmester
szereplők* Latabár Kálmán /Novotny Károly, a képzett beteg/, Tompa
Sándor /Csizmadia elvtárs,lakatos/, Pongrácz Imre /Sovágó József, a ló
gós lakótárs/, Latabár Árpád /az Őrült tűzoltó/,Pártos Erzsi /Hanékné/,
Alfonsó Markos József és Kabos László /I— II. ápoló/, Salamon Béla és
Kollár Béla /I— II. beteg/, Zách János és Dömsödi János /I— II. orvos/r
Szemere Vera és Rékosl Maria /I— II. ápolónő/, fhury Éva /liftkezelő/,
stb.,
szinesfilm* AGFACOLOR képtechnika
hossza: 665 méter
normélfilm
bemutatót 1952* április 5* Uránia, Duna, Hunyadit a VADVIZORSZÁG
cimü Homoki-Nagy-film kisérőmüsoraként — 1952. junius 19-től öt kisfilmből álló műsor vezetőfilmje, /az összeállítás többi filmje* KACSA - Mátrai Jenő bábfilmje, 1951 i OLVASZTÁROK -- Roszik GyulaTl951; CÉL
LÖVÉSZET -- Popper Imre,1952; HÓMUNKÁS — Nagy László,1952/ — 1953. ju
lius 2-tŐl a NEVESS VELÜNKJ cimü négy kisfilmből álló műsor egyik film
je, /a másik három film* A SELEJT BOSSZÚJA — Keleti Márton. 1951; CSAPJ
AZ ASZTALRA! — Szemes Mihály, 1955; ECSSRI LAKODALMAS — Kalmár Lász
ló, 1953/ ,
•
korh&tár nélltíil*
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"A magyar filmheteken mutatták be Nóti Károly legújabb szin.es
filmburleszkját, — A rövidfilmet a fiatal Makk Károly rendezte. A nem
is olyan "képzelt" beteg nem más, mint Latabár Kálmán /a filmen "Károly
szaktárs"/, — " /BÉKE ÉS SZABADSÁG, 1952./
"
nagy nevetés fogadta a KÉPZÉST BETEGet is.Ez a film nem olyan
egységes,mint A SELEJT BOSSZÚJA, nem is talál olyan pontosan célba. Nem
mentes bizonyos felesleges túlzásoktól sem, öncélú "betétektől", mint
például a tűzoltó üldözési jelenete. Mégis egészében vidám és mulatsá
gos film,sok jó szinészi és rendezői ötlettel, amelyeknek sikerül ne
vetségessé tenni a táppénzcsalót. — " /Kiss József "Nagyobb igényű
kisfilmeket! cimü cikkéből, IRODALMI ÚJSÁG, 1953* julius 18./
"-- Makk Károly pályafutása súlyos fiaskóval kezdődött, /az
ÚTTÖRŐK cimü filmre céloz itt a cikk szerzője — Sz.P,/
Csak három
év múlva rendezhetett újra önállóan,egy rövid filmburleszket, a KÉPZETT
BETBGet. A kisfilm nem hozott különösebb meglepetést, azt adta benne,
amit vártak tőiét ügyes, sűrített Összegezését a filmburleszk hagyomá
nyos fogásainak! rohangálást, püfolést, személycserét. Mégis, aki még
emlékszik az akkori idők jellegzetes kis játékfilmjeire, A SELEJT
BOSSZÚJÁra, a PÉNTEK lj-ra, /Keleti Márton rendezései -- Sz.P./, a
KÖLTÖZIK A HtVATALra /Boglár András filmje — Sz.P./, nem az utolsó
helyre teszi köztük a'KÉPZETT BETEGet. Több volt ez, mint burleszk: a
rendező féktelen jókedvében magát a műfajt is kinevette,a burleszk bur
leszkjét alkotva meg. S már ebben a filmben is megragadott bámulatos
biztonságérzetei a tempót sehol nem vétette el, a poentek kitünően ül
tek. — " /B. Nagy László "Egy filmrendező születése — Vázlat Makk Ká
rolyról" cimü cikkéből, FILMVILÁG, II. évf. 8. szám; 1959*óprilis 15*/

IÁLLAMI ÁRUHÁZ
•játékfilm /operett/
' rendező* Gertler Viktor
* produkciói Magyar Filmgyártó Vállalat, Budapest
1 ötleti Barabás Tibor és Gádor Béla eredeti operettszövege, forgatókönyvi Barabás Tibor, Gádor Béla /1906— 1960/, Darvas Szilárd /1909 -1961, versek: Darvas Szilárd és Szenes Iván, dramaturgi Halász Péter,
í operatőri Forgács Ottó
f zenei Kerekes János, zenei vezetői Fényes Szabolcs
f díszlettervezői Pán József
j vágói Zákonyi Sándor
j gyártásvezetői Végh László
munkátársaki Rónay Gyula hangmérnök, Pintér György II. hangmérnök,
őrsy Béla fÖvilágositó, Badal János és Langmár Béla segédoperator, Makk
Károly I. segédrendező, Koza Dezső II. asszisztens, Gaál László felvételvezető, Baroch László II. felvételvezető, Sáfár Emilné berendező,
Ambrózl Iván építész, Weingruber Éva jelmeztervező, Séd Teréz ruhafelelős, Aszódi Mihály és Koza Dezsőné maszkmester
szereplők! Gábor Miklós /Kocsis Ferenc igazgató — énekhang Putnoki Gábor/, Petress Zsuzsa /Bezzegh Ilonka ruhatervező/, Latabár Kál
mán /Dániel Károly, a konfekció osztály vezetője/, Feleky Kamill /Glau-
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ziusz főkönyvelő/, Turay Ida /Borlska/, Mányai Lajos /Dancs Frigyes ve
zérigazgató/, Horváth Tivadar /Klimkó osztályvezető/, Gózon Gyula /Bezzegh bécsi/, Tőkés Anna /Iványiné, minisztériumi osztályvezető/, Mezey
Mária /Dancsné/,PPethes Sándor /Csorvási Csorvássy Félix, volt földbir
tokos/, Kamarás Gyula /Toronyi, feketéző/, Peti Sándor /Sárkány sza
bász/, Komlós Vilmos /Zalatnai főszabász/, Keleti László /Ede bácsi/,
Somogyi Nusi /Flóra néni/, Fónay Márta /bundás nő/. Pártos Erzsi /Ko
csis mama/, Orsolya Erzsébet ,/Bezzegh maka/, Bárdy György /Máozay Emil,
minisztériumi osztályvezető/, Buttykai Emmi /Gizi, titkárnő/, Pongráoz
Imre /egy vevő/: epizódisták* Rózsahegyi .Kálmán, Bagyinfzky János,
•üjlaky László, Galcsiki János, Petrik József, Dénes György, Gordon Zsu
zsa /a francia nő/, Hlatky László, Lórán Lenke, Romhányi Rudolf, Kemény
László, SzendrŐ József, Deák Sándor, Molnár Tibor, Soós Imre, Kővéry
Gyula, Boross Ida, Egri István,HHalmay Imre, Horváth Teri, Sallay Kor
nélia, Rákosi Mária, Csonka Endre, Kabos László, Farkas Antal, Gera
Zoltán, Homm Pál, Juszth Gyula, Orbán Viola, Psota Irén, Szentinnal
Éva, Tarsoly Elemér, TJjváry Viktória, Vay Hús, stb.,
fekete-fehér kép
hosszat 2803 méter
normálfilm
bemutatót 1933* jazruár 22* Vörös Csillag, Puskin, Szabadság XI*
kér* /Bartók/* Duna, Corvin, Május 1, Munkás, Alkotmány, Tátra Pester
zsébet* felújítás* 1961. julius 6 *.
korhatár nélkül*

A KETTESEK KAPITÁNYA
'II.számú uttörő-film
« rendezőt Gertler Viktor
^ produkciót Magyar Filmgyártó Vállalat, Budapest
tforgatókönyv* Gergely Márta, dramaturg* Bencsik Imre
v operatőrt Élben István
\zenei Tamássy Zdenkó
i rendezőasszisztens* Makk Károly
A film nem készült el!
Felhívjuk a figyelmet az IRODALMI DJSÁG 195?. április 23-i számé
ban megjelent "Tengeri kígyó" /Egy forgatókönyv története/ cimü Írás
ra, amely részletesen ismerteti Gergely Márta filmnovellájának sorsát*
/1954-ben Palotai Boris "A másik kettő" cimü forgatókönyve alapján
készült el a sokat vajúdott uttörő-film. Gertler Viktor rendezte! ÉN ÉS
A NAGYAPÁM oimen./

Várkonyi Zoltán A HARAG NAPJA és SIMON MENYHÉRT SZÜLETÉSE cimü
filmjének társrendezője* Fábry Zoltán ÉLETJELének másod-rendezője*
19 5 3
v A HARAG NAPJA
' játékfilm /történelmi és társadalmi dráma/
1 játszódik: 1919 májusában
s rendezőt Várkonyi Zoltán, társrendezőt Makk Károly
í produkciót Magyar Filmgyártó Vállalat, Budapest
* ötlet* Sándor Kálmán /1903— 1962/, az 1953*évi Kossuth-dij II. ío-
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kozatával kitüntetett azonoscimü színmüve; forgatókönyv? Sándor Kálmán,
és Várkonyi Zoltán, dramaturgi Bacsó Péter
* operatőr: Hegyi Barnabás
* zene: Farkas Ferenc, látszik a Magyar Rádió Ssímfónikus Zenekara
t diszlettervező: Varga Mátyás
tvágó* Szócsényi Ferenoné
* gyártásvezető: Golda József
^
munkatársak: Léhmatm Mihály hangmérnök, Illés György kisegítő ope
ratőr, Iliász Richárd segédoperatőr, Bursl Imre fővilágositó, Hintseb.
György segédrendező, Mészáros Gyula II. asszisztens, Elek Józseffé vágőastezisztens, Nagy Gyula felvételvezető, Szabó Zsolt naplóvezető, Ko
vács István építész, Mialkovszky Erzsébet jelmeztervező, Lázáa Zsazsa.
ruhafelelős, Márkus Tibor berendező, Ivanicza György és Idppay Zoltán
maszkmester, Aszódi Mihály II,maszkmester, Mihallk István laboratóriumi
munkavezető,
főszereplők: Bessenyei Ferenc /Sós Ferenc nyomdász, a forradalmi
törvényszék vádbiztosa/, Somogyi Erzsi /Sós Juliska, varrónő, az édes™
anyja/, Komlós Juci /Hanák Magda, munkáalány/, Ajtay Andor /Dr. Márláss
Károly tanár, Sós Ferenc apja/, Tőkés -ánna /Gizella, a feleség©/, Ung*»
vári László /Dr. Máriása Endre, a fiuk, királyi törvényszéki bíró/, Ju
hász József /Varjogos Antal, malomtulajdonos/, Mányai Lajos /Yiznic^
Gyula kárpitos, a városi direktórium szociáldemokrata elnöke/, Barsi
Béla /Szedlaosek József, vasöntö/, Péthas Sándor /Id. Hanák Győző,
könyvelő, hadirokkant/, Holl István /Ifj. Hanák Győző/, Szakáts Miklós
/Kluge, földbirtokos/, Timár József /Bartós Géza, volt főjegyző/, Sze
methy Endre /Belua Zsiga, munkás/, Soós Imre /a Forradalmi Kormányzóta
nács megbízottja/, Deák Sándor /Lukács Károly, a forradalmi törvényszék
elnöke/, Benko Gyula /Tormai László, a forradalmi törvényszék tagja/.
Molnár Tibor /Bognár Béla, vasöntő/, Gózon Gyula /a gombkötőméater/,
Misoga László /Kralowicz, borbély/, Makláry János /Béli, sekrestyés/,
Hlatky László /Mákovitz,könyv- és papirkereskedŐ/, Földényi László /Bagyl Kovács István, püspöki jószágigazgató/, Várkonyi Zoltán /Ptccioae,
olasz-entente ezredes és a bevezetöszoveg bemondója/; epizódisták: Ván
dor József /egy vasöntő/, Bagyinszky János /egy vasöntő/. Rendé Jenő
/olasz tolmács/, Bánhiőy László /egy vörösŐr/, Ujváry Viktória /Lidi,
szolgálólány/, Dömsödi János /Pintér István, vörös küldött/, Egri Lász
ló /védőügyvéd/, Sinkovits ikre /vörös sorozótiszt/, Kamarás Gyula
/Jákfai vezérkari tiszt/, Horváth Jenő /vörös hadosztályparancsnok/#
Joó László /bényészmegbizott/, BitBkey Tibor /vörös osztagparancsnoky.
Tarsoly Elemér /fiatal bányász/, Farkas Antal /egy bányász/, Somod!
Kálmán /főjegyző/, Polgár Gyula /pap/. Kautzky József /Egon. mérnök/,
Kálmán György /hivatalnok/, Kibédy Ervin /gyógyszerész/. Palotai István
/vörösőr/, Tamás Benő /öreg bányász/, árva János /egy bányász/, Pártos
Erzsi /egy asszony/, Orbán Viola /öregasszony/, Orsolya Erzsébet /egy
asszony/, Rákosi Mária /egy asszony/, Jákó Pál /vasúti kalauz/, Veiénözei István /egy fehér polgár/, Somogyvári Rudolf /francia főhadnagy/,
Horkay János /egy fehér/, Kővary Gyula /indító/, Agárdy Gábor /egy pa
rancsnok/, Szatmári István /salgótarjáni tiszt/,Bikadi György /egy cseh
katona/, Gálosiki János /egy vörös katona/, Szabó Gyula /egy vörösŐr/6
Danyi József /cigányprimós/, és mások
fekete-fehér kép
hossza: 262? méter /I. változat — 1953/* 259^ méter /II.változat
— 1955/ ,
normálfilm
bemutatói 1953. november 12. Vörös Csillag és Táncsics /I. válto
zat/; 1955. május 26. Uránia, Művész, Május 1, Dózsa. Szabadság XI.kor.
/Bartók/, Fény, Tátra Pesterzsébet, Hunyadi /II. változat/
korhatár: 10 éven alul nem ajánlott!
A szinail 1952-ben került bemutatásra a Magyar Néphadsereg Színház
zában /Vígszínház/. A dráma előadásáért 1955™évi III. fokozatú Kossuthdijat kapott Somogyi Erzsi és Várkonyi' Zoltán, 1953—évi II® fokozatú
Jászay Mari-díjjal tüntették ki Mányai Lajost.

10?

— A darabot, melyet szerzője, Sándor Kálmán, aki ezzel a szín
müvei a magyari Írók legelső sorába emelkedett, igen nagy gonddal irt
meg, komoly és humoros jeleneteket pompásan kiegyensúlyozva, a néphad
sereg Színháza igen jól vitte színpadra, —
A darabnak a bemutató estéken igen nagy sikere volt.” /Gábor An
dor /X884— 1953/ kritikájából, IRODALMI ÚJSÁG, 1952. május 8 ./
As uj magyar film megőrizte Sándor Kálmán alapul vett drámá
jának egyes művészi eredményeit, ugyanakkor azonban már a színműben Is
— kisebb mértékben — meglévő hibák a filmben uralkodóvá váltak#
A film alapvető hibája,hogy nyomott, fojtó, torzító képet ad 1919ről. — A. film úgy ábrázolja a munkásokat, mint akik egyedül, elszi-

getelten, szövetséges és barát nélkül állnak szemben a burzsuá világgal#
A munkásságot — különösen éppen a film által ábrázolt események ide
jén, 19X9 májusában, a honvédő harcok kezdetén *— odaadóan támogató
szegényparaszti rétagak egyetlen képviselőjével sem találkozunk. /? — Sz.P./ — **> Egy marcfcsyi munkás a városházán, egy maroknyi munkás az
öntődében, a közömbösek és ellenforradalmárok gyűrűjében — Íme végsőfokon ezt a képet mutatja a film 1919-ről# ——
A film fordított képet ad a valóságról. A szerző — bármily szere
tettel nyúlt is a témához — ebben a vonatkozásban a burzsuá propaganda

befolyása alá került* —
A film alapvető hibái ellenére, bővelkedik számtalan nagyszerű je
lenetben. —
/a/ rendez^ Tárkony! Zoltán és Makk Károly társrendező
munkáján érezni nz igazi alkotásokhoz nélkülözhetetlen szenvedélyt —
Ragadjuk ki egyik legszebb jelenetét# Sós Ferenc ás anyja találkozásét.
A fiú hazatér a városkába# Nehéz órák ezek, sorsdöntőek talán — sietni
kell, a városban mozgolódnak a fehérbornálták« A lázas percekben Sós Fe
ri gyengéd mozdulattal,nagy melegséggel8ajándékkeadövel takarja be any
ja fejét# összenéznek, egy pillanatra találkozik csak tekintetük, de a
rövid jelenet gyönyörűen fejezi ki a proletárflu és a proletáranya
mélységes szeretetét# /Jellemző ennek a kritikának szakszerűtlenségére,
hogy éppen egy olyan jelenetet omol példává, amely nem bizonyít semmit,
mert egyike a film számos szinpadszerü beállításának 1 és a példa poli
tikailag Is rossz,mert a teljesen magától értetődő, a régen látott anya
iránti figyelmességnek, a proletárerkölos szimbólumává emelése jelleg
zetesen dogmatikus és -álferradalmi módszer, a sematizmus egyik ideoló
giai csirája* A tőkés- és a fasisztaüsemete is tiszteli a szülőanyját#
— Sz.P./ —
—
a kiváló színészi játék és rendezői munka, a forgatókönyv drá
mai. ereje, a művészi részletek som ellensúlyozhatják az eszmei mondani
való alapvető hibáit, amelyek helytelen, torzító képet adnak történel
münk e dicsőséges korszakáról." /— t A HARAG NAPJA - Uj magyar film#
SZABAD NÉP, 1953* november 18#/
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A Szabad Nép dogmatikus dorongja után A HARAG NAPJA lekerült a mo
ziműsorról. Két év múlva a filmet rehabilitálták. 1955. május 25-én
díszbemutató keretében vetítették le az Uránia filmszínházban. "A dísz
bemutatón megjelent a Központi Vezetőség és a Minisztertanács több tag
ja, politikai, gazdasági és kulturális életünk számos kiválósága. Réti
László, a Magyar Munkásmozgalmi Intézet igazgatója megnyitó szavaiban
elmondotta, hogy a film művészi eszközökkel méltó emléket állit a di
csőséges Magyar Tanácsköztársaságnak. A díszbemutató közönsége nagy
tetszéssel fogadta a kitűnő filmet. MTI.” /SZABAD NÉP, 1955. május 26./
1955* május 26-tól nyolc budapesti és számos vidéki filmszínházban tar
tották meg A HARAG NAPJA második premierjét.
**Az első film a Magyar Tanácsköztársaságról, A HARAG NAPJA uj
filmművészetünk kimagasló alkotása. —
örömmel üdvözöljük, hogy a fil
met országszerte műsorra tüzték.Nem lehet kétséges, hogy mindenütt lel
kesen fogadják majd.” /Rényi Péter* A munkáshöaiesség filmje, NŐK LAP
JA, 1955*/
"
A rendezést realizmussal támasztja alá a kiemelkedő színészi
alakítások egész sora.Elsőnek kell szólni Bessenyei Ferenc nemesen meg
formált, erőből és szenvedélyből ötvözött Sós Ferencéröl; -— " /Vészi
Endre* A HARAG NAPJA - Magyar filmdráma 1919 hősi napjairól, SZABAD
NÉP, 1955. junius 2./
,rEgy izzásig hevített drámai szituációban, szenvedélyes művészi
erővel eleveníti meg — A HARAG NAPJA, az egymással szembenálló két
tábor legjellegzetesebb embertípusait Tanács-Magyarország időszakában.
Elmélyült lélekrajzzal ábrázolt szereplők sokaságát vonultatja fel a
film. Somogyi Erzsi szinészi alakítása igy is kiemelkedik közülük. —
Nem valami cinémasoope-szerű technikai trükkel, hanem emberi
érzelmeinek áradásával válik itt a közönség előtt jelentőssé Somogyi
Erzsi alakítása -- Külön hosszan lehetne elemezni -- Várkonyi Zoltán
és Makk Károly rendezését, amely nem külsőségekben, hanem belső fe
szültséget teremtő drámai légkörében nagyszerű. -- " /Barabás Tamás*
Gyorsfénykép Somogyi Erzsi alakításáról, BÉKE ÉS SZABADSÁG, 1955*/
”
Somogyi Erzsi Sós Juliska-alakitása — - Megrózóan igaz, szin
te minden külső eszköz nélkül megformált alakjához a Gorkij-i "Anya",
és az ég vizében kékitőt oldó mama — József Attila monumentális
anyaképe — adta a nagy példát. —
A színdarab pontosan kidolgozott, valóságos életigazságokon ala
puló mély konfliktusait, az Írónak nagy segítséget nyújtva, a rendező
Várkonyi Zoltán és Makk Károly társrendező szinte hibátlanul fordította
le a íllm formanyeIvére. Hogy csak egy példát említsünk* az antantcsa\>atok előrenyomulásának sürgetésére kiküldött ellenforradalmár, Bagyi^bvács, amikor látja,hogy körülötte fejvesztett visszavonulás kezdődik,
rémülten ismételgeti* "ezt nem lehet csinálni... engem itt hagynak? Mi
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lesz én velem?" Ezt motyogja, kiáltja s a film bravúros rendezői ötlet
tel válaszol; óriásira felnagyított lófej nyihog, vésztjóslóén hirdetve
a Bagyi-Kováoe-téle mocskos kis jellemek buboréksorsát.
" /Geszti
Pál kritikájából, MÜVEM? KÉP, 1955*/
"— ™ A film emelkedett, egységes stílusa,a rendezés /Várkonyi Zol
tán és Makk Károly/ elmélyült munkáját dicséri. A sajátos kisvárosi
hangulata felvételek /Hegyi Barnabás/ és a forradalmi dallamokat zengő
zene /Farkas Fereno/ méltó módon járulnak hozzá A HARAG NAPJA alkotó
müvész-kollektiváj ának eredményeihez.
Kár, hogy a filmnek nem sikerült megőriznie a szitum! belső logiká
ját, szoros, zárt drámai egységét; a sokszálu, szerteágazó filmcselekményben néhol nem tudni pontosan, hol, mikor és miért történik egy-egy
fordulat ott viszont, ahol a legjobban áttörhette volna a film a szirmúi
kereteit — a vöröshadsereg hősi, fegyveres harcának közvetlen ábrázo
lásában — nem élt a kínálkozó nagyszerű lehetőséggel*
A HARAG NAPJA egészét tekintve; mégis kiemelkedő filmalkotás. -— "
/Rajcsányl Károly kritikájából, SZABAD IFJÚSÁG, 1955* junius 5 ./
Várkonyi Zoltán, a rendező, Makk Károly társrendező — hiven
Sándor Kálmán drámai erejű forgatókönyvéhez — apró mozzanatok felvil
lantásával s — a szó igazi értelmében — filmszerűen örökítik meg a
történetet. —
/Demeter Imre kritikájából, IRODALMI ÚJSÁG, 1955* ju
nius 11 ./
"
A rendező, Várkonyi Zoltán és társrendezője Makk Károly nagy
szenvedélyességgel, belső izgalommal alkották meg ezt a munkájukat,-A film első változatának néhány fogyatékosságát a most bemutatásra
kerülő mü kijavítja. — " /Vészi Endré idézett kritikájából, 1955* ju
nius 2 ./

19 5 4
1 ÉLESJEL
tervezett elmek*

Szuhakálló, Kincsesbánya, Tizenhét életért.
Tizennégy életért, Tizennégyen a föld alatt, Izgalmas órák, Mindenki
Sajókutra
i étókfilm /bányásztörténet/
átszódik* 1955* október végén /a valóságban 1952. deoember 16-tól
2 2 -1

« rendező£ Fábri Zoltán, II. rendező; Makk Károly
produkció* Magyar filmgyártó Vállalat, Budapest
*■Írót Tardos Tibor, dramaturg; Nádasy László
v operatőr; Hegyi Barnabás
>■zene; Ránki György
'díszlettervezői Pán József
1 vágót Szécsényi Ferencnó
^gyártásvezető* Vógh László
\ mmkatáraaki Kemenes Frigyes hangmérnök, Bursi Imre fővilágositó,
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Széosényl Ferenc II. operatőr. Ihász Richárd, Németh György, Langmár
Béla segédoperai;őrök( Bánk László segédoperatőr, Szemes Marianne II.
asszisztens, Elek Jozsefné vágóasszisztens, Szabó Zsolt ügyelő, Gaól
László felvételvezető, Baroch László II. felvótelvezető,Kováos István,
Kopp Ferenc, Vida József kivitelező építészek. Nell Tibor,Siskó Vilmos,
Honti István segódépitészek, Lévay Lajos makettmester, Sáfár Emilné be
rendező,Kreibich Margit ruhafelelős, Karner Károly és Fásztory Tibor
maszkmester, Koza Dezsőné II. maszkmester, Mibalik István laboratóriumi
munkavezető
szereplők* — a lennrekedtek — Barsi Béla /Ambrus János,a sajókuti bányaüzem párttitkára/, Solti Bertalan /Id. Borsa István, vájár/,
Darvas Iván /Jánosé András, sztahanovista/, Bóhhldy László /Varjas Tó
ni/, Berek Kati /Virág Anna/, Rajczy Lajos /Balázs "Góliát József,
csillés/. Görbe János /Szike/, Besztercei Pál /Takács Pali/, Kőmives
Sándor /Balogh István/, Sándor Gésa fh. /Balogh Sanyi,a fia, csillés/,
Peti Sándor /Bajuszos Gáspár,Xőmestér/, Vándor József /Gossner/, Síménfalvi Sándor /Márkus/. Körmendy János /Krivácz/; — a mentés vezetői —
Szabó Sándor /Deák, miniszter, kormánymegbízott/. Kovács Károly /Caeke
főmérnök/,Ujlaky László /Bottyán őrnagy/; — a mentők — Sihkovits Imre
/IfJ. Borsa Pista, vájár/, Kohut Magda /Simon Sára, fúróméster, DISZbrigádvezető/, Pethes Sándor /Szász bácsi, bányamérnök/, Dózsa István
/Szvalba Károly, igazgató/, Misaga László /Lakos bányász/, Zách János
/öreg mérnök/, Márki Géza /fiatal mérnök/, Pándy Lajos /Lábas Imre,
sztahanovista vájár/; — a hozzátartozók •— Létay Klára /Ambrus János
áé/, Somogyi Erzsi /Varjas Tóniné/, Apor Noémi /Jancsó Andrásné/, Ka
resztessy Mária /Balogh Istvánná/, Psota Irén /teregető bányászaszszony/. Baló Elemér /Janosó apósa/; — egyéb — Rajnay Gábor /az or
vos/, Pártos Erzsi /a bábaasszony/, Solthy György /olajfúró művezető/,
Várkonyi Zoltán /narrátor/, stb.,
fekete-fehér kép
hossza: 2822 méter
normálfilm
bemutatói 1954* szeptember 5* — IV. Magyar Bányásznap — Vörös
Csillag, Vörösmarty, Május 1, Dózsa, Táncsics
korhatár: 14 áron alul nem ajánlott!
Karlovy-Vary 1954: A VIII. Nemzetközi Filmfesztivál Munkadij'ának
nyertese; Kossuth-díj 1955* II* fokozat Fábri Zoltánnak, III. fokozat
Solti Bertalannak, az ELETJEL és a SIMON MSRTH1RT SZÜLETÉSE cimü fil
mekben nyújtott alakításaiért;
József Attila-diJ 1955* I* fokozat
Tardos Tibornak; Jászay Mari-diJ 1955* II* fokozat Slnkovits Imrének,
"— . Moszkvában az ezidén /1954 nyarán — Sz.P./ megrendezett IV,
magyar filmhét alkalmából, műsoron kívül, szakmai bemutatón /hónapok
kal a hazai bemutató előtt tartott ősbemutató — Sz.P*/,a szovjet filmművészetnek mintegy négyszáz képviselője előtt bemutatták a filmet és
Igen nagy sikert aratott* nyolc-tizszer szakította félbe nyiltszini
taps az előadást. -- DÖNSZKOJ,a híres szovjet rendező barátságát ennek
a filmnek köszönhetem. —
/Fábri Zoltán nyilatkozatából, MOKÉP-stenoil, 1954./
w— _ Az |ÉLETJEL a bemutatón nagy sikert aratott. Értékét emeli
az a tény,hogy* a sematizmus elkerülésével beszél a máról,a ma emberének
önfeláldozásáról és áldozatkész hősiességéről, a nagy veszélyek ide
jén." /Egri Viktor* Az ember harca az elemekkel. Tizennégy bányász meg
mentésének története. UJ SZÓ, Pozsony, 1954. Julius 2?. — A Színház és
Filmművészet Időszerű Kérdései, I. évf. 1. szám; 1954. okt, hó: A ma
gyar filmművészet 1954-ben külföldön./
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"— Alberto OÁTAlGAliH, brazil filmrendezői
— ■Nagy film, őszintén gratulálok hozzál A mese, a forgatókönyv,
a rendezés, az operatőri munkai Mind kiváló* ügy hiszem az ÉLEfJEL
igen nagy közönségsikerre számíthat 5 renűklviil mozgósító, agitaéiv film
. fábri Zoltánt kitűnő rendezőnek tartom* . Mesteri, ahogy például a
szüneteket, a csöndet drámai elemként fel tudja használni* A csönd itt
nem & hangok hiánya — érezni a csöndet* — — Egyetlen kis megjegyzésem
volna* A cselekmény "magánvonala” alatta marad a munka ábrázolásának, a
bányabeli részeknek* A film első képeit, a bányászok búcsúzását például
kicsit túlhangsúlyozottnak éi'zem —
eddig nem ismertem a magyar film
gyártást,most látom, magas színvonalon áll,tud nagy filmet alkotni •-*— M
./Karinthy Ferenci az ÉLBfJEL cimü uj magyar film nagy sikere cimü be
számolójából, SZABAD NÉP, 1954*/
«— ™ Nemsokára a közönség elé kerül az ÉLEfJEL. Amint Moszkvában
és Karlovy-Vary-ban. a filmművészet nemzetközi képviselői előtt, úgy a
ml közönségünk előtt is méltán számíthat sikerre, mert az uj néző fel
fedezheti e szép művészi filmben azt, ami oly jellemző a mi életünkre1
a küzdelmet és a győzelmet az emberért* ” /d.i. kritikájából, NŐK LAPJA,
195W
■ MMElGtBÜKOf3! AZ JaLEfJEL ? —
szeptember 5-én matatták be filmszín
házaink ezt a filmet,amely — együtt a világsikert aratott ÍDALPALA52NYI
FÖLDünkksl — a magyar filumsüvészet legkiemelkédőbb alkotása* Aki, lát
ta, olyan élménnyel gazdagodott, amit nehezen felejt*
Másfél héttel a bemutató után azonban már nagyon foghíjas nézőtér
előtt vetítették* A Vörös Csillagban mindössze 45 százalékos, a Május
1-ben 38 százalékos, a Dózsában 27 százalékos 1átogatottságot értek el
például átlagosan a szeptember 15-i előadások* Az üresen maradt székso
rok száma pedig egyre'növekedett* ™
Mivel magyarázható a mozilátogatóknak ez a magatartása? —
— Elfeledtük! a filmművészet nemcsak a termelőmunkára, a hőstet
tekre, a nagy érzésekre nevelhet* Évekig nem vettük észre például, hogy
az emberek szeretnek nevetni, romantikára vágynak, szerelmesek — szí
vesen szórakoznak. Az ilyen igényeket nem szabad észrevétlenül hagyni,
előttük — struoo módjára — homokba dugni a fejünket. — — Hirtelen
nyugati "íilmaömping" zúdult Magyarországra* 8 a "fllmdömpiag"*»bea —
szép számmal fellelhetők gyenge,színvonaltalan nyugati filmek. A közőn*ség pedig jegyet vált azokhoz is, sőt .érdeklődése néha fokozódik — •
ugyanakkor kétbalkezes müserpolitikánk; rossz bizonyítványt állitott ki
magának azzal is, hogy a még telt házzal futó nyugati filmek egy részét
másodhőtes mozikba vitte — még ölesébe helyérakkal*
Ilyen körulményak között érthetöbb,miért nem volt tele az ÉuBfJILt
játszó mozik nézőtere* /Simon Qy.Ferenc Írásából, SZABAD IB’JÜSÁG, 1954**
nmr* 10 */
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"— A téma hasonló más bányászfilmekéhez, mindenekelőtt G. W.
PABST: KAMERADSOBAFTjéhoz /készült 1931-b©n *— Sz. P./, de más szeatszögből nézik. — - a katasztrófáért egy általunk nem látott kapitalis
tát tesz feleléssé, — - aki az álamositásig a bánya tulajdonosa volt;
—
a film, amely valójában nem nagyon jelentős, a rendezőnek köszönhe
ti azt, hogy eléggé hatásos művé válik, dacára terjengőseégének és együgyüségéinek.” /LA MANANA, Uruguay, 1958. augusztus 22. Fordítását ”A
magyar film külföldön 10” cimü fíungarofilm-kiadványból válogattuk./

*SIMON MENYHÉRT SZÜLETÉSE
v játékfilm /drámai életkép/
/ rendezői Várkonyi Zoltán, társrendezői Makk Károly
tr produkció; Magyar Filmgyártó Vállalat, Budapest
% dtleti Lakos György témája, a kisregény és a forgatókönyv trójai
Déry Tibor, dramaturgi Baosó Péter
toperatőri Pásztor István
*
v zenei Farkas Ferenc
* díszlettervezői Sörös Imre
frvágói Boronkay Sándor
v gyártásvezetői Lénárt István
,
munkatársak: Hajky Tibor hangmérnök, Pintér György II. hangmérnök,
jBadal János és Szécsónyi Fereno II. operatőr, Orsy Béla és Kocsenda
László fővilágositó. Szurok János és Ihász Richárd trükkoperatőr, Lente
Miklós és Langmár Béla segédoperatőr. Kozma Ottó trükkoperatőr-asszisz
tens, Hintsoh György segédrendező, Koza Dezső és Szücs János II. aszszisztens, Zombory György felvételvezetö, Bajusz József és Gulyás Lajos
segédfelvételvezető, Boldizsár László berendező, Dános Tamás építész,
Lévay LajOB makettmester, Lázár Zsazsa ruhafelelős, Koza Dezsőné és
Pásztory Tibor maszkmester, Aszódi Mihály II. maszkmester, Mihalik Ist
ván laboratóriumi munkavezető
1
főszereplők: Szirtes Adám /Simon István, csurgói erdész/. Mészáros
Ági /Éva, a felesége/, Barsi Béla /Espersit József, hármaskuti erdész/,
Pécsi Sándor /Ifj. Bonta Sándor, üzemegység-párttítkár/, Kovács Terus
/Pintér néni, szülésznő/, Solti Bertalan /az orvos/, Gózon Gyula /Lajos
bácsi, főkönyvelő/, Bikádi György /Petőfi Sándor, kocsis — és a narrá
tor/, Bakos László /Tóth Lajos, feketesári erdész/; epizódszereplők:
Péthea Ferenc /Mikes, ménesiönök/. Juhász József /első munkás/, Molnár
Tibor /második munkás/, Szemethy Endre /harmadik munkás/,Tarsoly Elemér
/negyedik munkás/, Orsolya Erzsébet /Br. Polgámé/, Kátay Vanda /Bözsi,
Esper3it felesége/, Kozma Ottó /Molnár S. Lajos, erdészgyakomoká Sitkey Irén /postáskisasszony/, Koletár Kálmán /a suhanó/, Ambrus András,
Szabó Gyula, Horkay János, Joó László, Tamás Benő, Horváth József, Basilidea Holtén, Bakos Gyula. Farkas Antal, Siménfalv. Sándor, Osók Ist
ván, és mások; közreműködött Abonyi László vezetésével a CBipkéskuti
ménes, és Bandi, a szarvasbika-borju
\
fekete-fehér kép
hosszat 2555 méter
normálfilm
bemutatói 1954* december 25* Vörös Osillag, Május 1, Corvin, Zug
lói, Fény, Táncsics, Tátra Pesterzsébet. Dózsa
korhatár: 14 éven alul nem ajánlott l
Cannes 19551 részvétel versenyen kivülj Kossu.th.-4ij 1955* III. fo
kozat Solti Bertalannak, az "ÉEETJÉL és a SIMON MENYHÉRT SZÜLETÉSE cimü
filmekben nyújtott alakításaiért”; Jászay Mari-dij 1955:
I* fokozat
Szirtes Adámnak; a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze /1955/t Várko
nyi Zoltánnak.
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,fE történet szerény szolgájaként azon igyekeztem,hogy csak a tisz
ta igazat irjam le, -- Szavamat adhatom, — ha bárki kéme — hogy
a történet minden mozzanata hajszálra úgy esett, ahogy alant olvasható.
Mindössze a szereplők nevét változtattam meg s az események színhe
lyét -- " /Déry Tibor kisregényének bevezetőjéből./
"Milyen finom és Ízléses elgondolás, hogy éppen karácsonykor mu
tatják be a SIMON MENYHÉRT' SZÜLETÉSE cimü uj magyar filmet. Karácsony
kor általában a legjobb filmeket tűzik műsorra és a SIMON MENYHÉRT SZÜ
LETÉSE a TALPALATNYI FÖLD óta a legjobb magyar film. Emellett a kará
csony hangulatát — nem a szó dogmatikus, hanem a fogalom mély érzések
kel átitatott értelmében még egyetlen filmünk sem találta el jobban
Egy vérbeli iró és egy gazdag művészi fantáziájú rendező szerencsés
"házasságából" született meg ez a költőlséget árasztó müvészfilm.
Azt már nem tudom,hogyan oszlik meg a rendező és a társrendező mun
kája, de jó filmnél illik ideírni ez utóbbi nevét is: Makk Károly.
Érdemes tehát igazi Íróval filmet Íratni.
11 /Barabás Tamás kri
tikájából, BÉKE ÉS SZABADSÁG, 1954./
"— A film legfőbb ereje művészi merészségében rejlik. Osupa ap
ró, látszólag jelentéktelen dologról van szó, mégis ezek teszik Igazán
művészivé a filmet,ezektől az apróságoktól igaz, ezektől emberi a film.
—
A forgatókönyvet éts a rendezést alig lehet különválasztani, igazán
jó filmnél meg éppenséggel nem. — A SIMON MENYHÉRT SZÜLETÉSE nem hi
bátlan film. Itt-ott némi modorosság, felesleges kitérő, oda nem illő
játék fékezi a film szárnyalását. De most nincs értelme erről beszélni*
Nem szabad egy filmről alkotott véleményt úgy kimérni, mint egy félkiló
sót, vagy egy kiló kebyeret, nem&ell a mérleg egyik serpenyőjébe Is
rakni valamit, a másikba is, hogy a mérleg nyelve középütt légyen."
/Halasi Mária kritikájából, SZÍNHÁZ ÉS MOZI, 1954-*/
"A SIMON MENYHÉRT SZüLETÉSÉnek párttitkár alakja, Bonta elvtárs,
sokban emlékeztet arra a másik párttitkárra, a PÁRITITKÍR cimü szovjet
filmben, bár a béke levegőjét érezzük itt, a forradalomét amott, semmi
hasonlóság nincs a két film cselekménye között. CSIRKOV és Pécsi Sándor
is az embert mutatják, akit azért követnek, szeretnek, mert olyan egy
szerű, érző, küszködő ember, mint bárki más, csak képzettebb, fejlet
tebb. —
CSIRKOV ée Pécsi is kedves,kissé félszeg embert alakit. Előb
bi lépten-nyomon a haját fésüli, utóbbi mindenkinek azt mondja: "édes
apám". -- " /Máté György: A párttitkár cimü cikkéből, SZÍNHÁZ ÉS MOZI,
1955. Iván PXRJE7: A PÁRTTITKÁRjában Vaszilij VANYIN alakította a cím
szerepet. A film a második világháború idején játszódik* 1942-ben ké
szült. M.Gy. KOZINGEV és TRAUBERG* MAESZIM-TRILÓGIÁjával keverte Össze.
Annak főszerepét játszotta Borisz CSIRKOV, és az játszódik a forradalom
idején. — ■ Sz* P./
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ii
Nekem akaratlanul Is az 19pO-as évek legjobb szovjet filmjei
/ások közül is még tón leginkább a Lenia-filmek/ jutották róla eszembe.
A cselekmény, az adott társadalmi körülmények,itt természetesen egészen
mások, de a stilus — úgy érzem — igen szerencsésen rokon. — " /Varga
Domokor kritikájából, IRODALMI ÚJSÁG, 1955./
"— - A felszólalók külön aláhúzták Boldizsár Iván bevezető refe
rátumának fist a részét, amelyben kiemelte a SIMON MENYHÉRT SZÜLETÉSÉfc,
mint a magyar filmművészet uj korszakának művészi dokumentumát. A film
legnagyobb erénye az, hogy közvetlen természetességgel, mélyen átélt
belső lírával ábrázolja az embereket* ez a junius utón készült két uj
magyar művész-filmnek, az ÍLETJElnek és a SIMON MENYHÉRT SZÜLETÉSÉNEK a
legnagyobb vívmánya. /Az 1954* júniusi párthatározat bírálta első Ízben
a magyarországi személyi kultuszt# — Sz.P./ Ugyanakkor felvetődtek a
vita során a film művészi fogyatékosságai* a cselekmény vont$tottsága,
az emberek közötti konfliktusok halvány ábrázolása. Ezzel kapcsolatban
emlékeztetett az értekezlet a magyar filmgyártás technikai elmaradott
ságára le —
Figyelemre méltó volt a film Írójának, Déry Tibornak hozzászólása*
A hiba szerinte a forgatókönyvben rejlik* ő az ember és a természet
harcát akarta bemutatni, s nem helyezett elég súlyt az emberek egymáskSzötti küzdelmére. így a film nem dráma, hanem idill lett. "ha a ma
gyar film alkotói őszintén akarnak szólni az emberekhez — mondotta a
többi között — , ne legendákat akarjanak gyártani, mai életünkről# — ~n
/Vita a SIMON MENYHÉRT SZÜLETÉSÉTŐL, MŰVEL NÉP, 1955*/
"A magyarok a természet megfigyelésének és ábrázolásának mesterei
— Írja a DÉR ABEND cimü lap a SIMON MENYHÉRT SZÜLSTÉSÉről szóló ismer
tetésében. — " /MÜVEIT NÉP, 1955*/

Maik Károly 1954—ben rendezte első nagyfilmjét, a LILIOMFIt,
amely az’1955-évi cannesi filmversenyen a magyar filmgyártást képvisel
te. A huszonkilenc éves rendező debütálása kitünően sikerült*
/Makk Károly mondja;/ ”— Nálunk az a szép, hogy minden filmnél
valami újat kell megtanulni. A BECSÜLET ÉS DIÖSŐSÉGnél megtanultam,
hogyan készül a mozdony, a TALPALATNYI FÖLDnéX megismertem a faluul em
berek életét, az ÉOETJELnél a frontfejtést, a SIMON MENYHÉRT SZÜLETÉSÉnél még a repülőgép kezelését is, mert azzal csináltuk a szélviharokat.
A szakma egyszerű gyakorlata rendkívül sok ismeretet követel, ami a vi
lágban való tájékozódást is elősegíti. Ember- és tárgyismeretet egya
ránt ad. A "Simon Menyhárt"-nél,fent a Bükkben, megismertem vagy kétszáz
favágót és száz fuvarost, mert köztük, velük éltünk hónapokig# A LILI
OMÉI megtanított a bledsrmeier-re5 arra is, hogy milyen széken ültek és
hogyan társalogtak abban a korban az emberek. S ha az ember egy életet
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eltölt filmrendezéssel, a végén alig marad az életnek olyan területe,
amelyet fel ne tört volna. Hovatovább ml,filmrendezők vagyunk, az utol
só polihisztorok. Külön öröm, hogy játszva tanuljuk meg azt a sok min
dent, amit meg kell tanulnunk. -— 11 /Barabás Tamás "Gyorsfénykép Makk
Károlyról cimü cikkéből, BÍKE ÉS SZABADSÁG, 1955-/
/H° 2./*
* LILIOMFI
J
Kolozsvárott, 191&-ban, Janovies Jenő dr. vezetésével készült a
LILIOM1! némafilm-változata; Mészáros Alajos, Rózsahegyi Kálmán, Szentgyörgyi István, Hagy Ibolya, Simon Marosa, taezkó Aranka főszereplésé
vel, a Corvin Filmgyár produkciójában; bemutatói 1917* április 16. Corsó mozi, Budapest
v játékfilm /kosztümös vígjáték/
% játszódik* 1850-ban
rendező* Makk Károly
V produkció* Magyar Filmgyártó Vállalat, Budapest
ötlet* Szigligeti Edét /1814— 1878/ "Liliomfi" cimü háromfelvonásós és "Vándorszínészek" cimü vígjátéka, /a Liliomfi ősbemutatója 1849deeember l«én volt, a pesti nemzeti Színházban/, forgatókönyviró* Me»
■ szöly Dezső, /DÉRIBE SZÉFPATAXI Bóza naplójának felhasználásával/, dra
maturg* Bacsó Péter és Biró Ivette.
*i operatőr* Pásztor István
-zenes Vincze Ottó
'■díszlettervező* Varga Mátyás
' jelmeztervező* Weingruber Éva
vágót Borohkay Sándor
^gyártásvezető * Dr. Katona Jenő
munkatársak: Kemenes frigyes hangmérnök, Orsy Béla fövilágositó,
r Lenbe Miklós segédoperatőr, Bánk László I. segédrendező. Zolnay Pál II,
\ asszisztens, Darócsy Mária vágóasszisztena, Matejka Mária és Gaál Láaz\ló felvételvezető, Hraniczky Tibor II. felvételvezető. Baroch László és
\Óvári Lajos segódfelvótelvezető, Köő Sándor naplóvezető, Kovács István
íkivitelező építész, Hell Tibor segédépitész, Kölcsey Aliz rühafelelős,
)Márkus Tibor berendező, Bauer József H. berendező, Sérltz József kelllékes, Ivanioza György maszkmester, Kamer Károly és Ivaxd.cza Péter II.
maszkmester, Dobranyx Géza a színestechnika vezetője
főszereplők* Darvas Ivén /Liliomfi, vándorszínész/, Krencsey Ma
riamé /Mariska, a szerelme/, Dayka Margit /Kamilla, nevelőnő/, Pécsi
Sándor /Szellemi!, vándorszínész/. Balázs Samu /Szílvay professzor/,
Tompa Sándor /Kányay fogadós/, Suttkai Éva /Erzsi, a lánya/, Soós Loare
/Gyuri pincér/, Szemere Vera /Zengőbérezyné, vándorszínész/, Garas
/Grósz/ Dezső /ifj. Sehnaps Adolf, bécsi széptevö/, Bajnay Gábor /Pejacsevich gróf/, Bajz János és Vándor József /I— II. pandúr/. Fethes Sán
dor /csendbiztios/, Bózaahegyi Kálmán /esküdt/, Misoga László /I. ha
lász/, KÖmivas Erzsi, Lóth Ila, Soós Edith, Deésy Alfréd. Lázár Tihamér
Szabó Ferenc, Szabó Gyula, Botos István, Molnár Pál, Szoo György,Krisz
tián Ferenc, stb.,
sziaesrils* AGPACÖLÖR
hosszat 5028 méter
normálfilm
bemutatót 1955* február 24* Puskin, Május 1, Szabadság KI. kér.
/Bartók/, Dózsa, Zuglói, Munkás, Hunyadi, Táncsics, Tátra Pesterzsébet*
felújítás* 1962. junius 14.
korhatár nélkül
Jászay Mari-dij 1955* I* fokozat Darvas Ivánnak és Buttkai Évának*
Cannes 1955* részvétel a filmversenyben* Varsó 1955* részvétel az V.VIT
nemzetközi filmbesmitatóján.
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*»-- Milyen egyszerű, milyen vidám, milyen emberi és magyar ez a
régi, kedves komédia! Füred, Keszthely, magyar szóval járó theátristák,
bohémélet, szerelem, döcögő kocsik,egerek a színészek öltözőjében, szö
kés az adósságok elöl, éhezés és szerelem, szerelem! — - —
--- mindannyiotoknak együtt mondok köszönetét ezért a nagy örö
mért, ezért a kitűnő filmért. A LILIOMFIért.
Kérlek, vegyétek úgy, hogy egy néző virágcsokrot dobott a szín
padra, virágcsokrot az egész társulatnak, a magyar film-theátristáknak."
/Kuczka Péter Virágcsokor a LILIOMFIért" cimü cikkéből, SZÍNHÁZ ÉS MO
ZI, 1955./
"-- Kit gúnyolnak ki ebben a filmben? Kamilla kisasszonyt, ezt
az álszent és komisz Dorottya-fajtát, a négylovas-hintós, öntelt és bu
ta Szilvái uramat, na meg az ifjú Saapszot, a gazdag bécsi vendéglősfit, akinek volna szive elvenni a Gyuri pincértől szeretett Erzslkéjét.
S ki az, aki megcsufolja Kamilla kisasszonyt, borsot tör Szilvái orra
alá s elveszi a Snapsz ur kedvét a más babájától? Liliomfi meg Szellem^
fi, a két "komédiás", akik épp úgy megvetik az előkelő világ hazug,kép
mutató szokásait, mint ahogy szeretik Roméi és Júlia érzéseinek igaz
ságát. — Csak a történész a megmondhatója, hogy volt-e még egy or
szág, ahol a színház, a színészet olyan nagy szerepet játszott a nemze
ti haladásban, mint minálunk. —
DÉRYNÉ cimü filmünk e harcnak inkább a küzdelmes pátoszát idézte
fel — a LILIOMFI a mosolyát.
» /Molnár Miklós kritikájából, BÉKE ÉS
SZABADSÁG, 1955*/
"— Nem átírás ez a film nyelvére, hanem ujraköltés a film nyel
vének tőkéiétes^iemeretóban. Mészöly Dezső, a forgatókönyv Írója egyet
len jelentősebb igazítást tett Szigligeti történetén. Mint már a Madách
Szinház-bell előadáson, itt is korrigálta azt a kényszerű megalkuvást,
amelyet Szigligetinek meg kellett tennie annakidején, azt,hogy Liliomfi
az utolsó mondataiban lemond a színpadról. Az egész darab cselekményé
ből, Liliomfi jelleméből, Szigligeti életrajzénak tanúskodásából követ
kezik az,hogy Liliomfi nem alkudhatik meg. Helyes tehát, hogy Mészöly
kikalapM%a a filmje végén az eredeti mesének ezt a torz, kényszeredett
fordulatát. -- " /Hubay Miklós kritikájából, SZABAD NÉP, 1955./
Mert a LILIOMFI kitünően sikerült film.
— nem a színházi előadás jól-rosszul megoldott, mechanikusan
"felsnittélt" reprodukciója ---- — a film messze felülmúlja hatásában eddigi vígjátékainkat-Szigligeti mester bizonyéra nem szégyenkezne miatta.
" /B.Nagy Lász
ló kritikájából, MŰVELT NÉP, 1955./
"
A LILIOMFI fiatal rendező első önálló -- ezúttal talán jogo
san lehet használni azt a mér érdemtelenül mindennapivá vált szót —
alkotása. —
Igazi, fesztelen vígjáték, a rendezés, a színészi játék
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lerázott magból mindenféle korlátot s Ősapa derű, csupa mosolygás , csu
pa élet.
Psipás a film tempóba* Bomantikából aiőtt, bájos, kalkhangu 4 ®!®™
netöket harsányan atrila képek váltanák fel. Ab egy©a jeleneteken belül
ia remek idöér^éMcel. dolgozott a rendelő, —
A kifogyhatatlan ötletes rendesén bájmlatosan sokat fejes ki a ké
peken* A aakat hangoztatott filmassxiiaégnek maradéktalan megvalósítását!
Mondjunk példáti a mait század kicsit finomkodó, a formákra különösen
sokat adó világát, ötletesen, humorral tükrözi egy csókoló*;ásón kérésztül* Liliomfi és Mariska össseborálisát, egy pár finom női selyamcipŐ
mozgásával fejezi ki* A kecses topénkák lábujjhegyre ágaskodnak, majd a
levegőbe emelkednek annak jeléül, hogy hordozóit valaki felkapta* ízlé
ses, eredeti színfoltja & filmnek.
Ham uj vígjátéki ötlet, de itt helyénvalói az ifjú Sohnapsnak a
boroskordóba pottyanésa. Sablon lenne, ka sablonosén oldotta volna m &
a rendező, de a játékosságnak annyi szikrája viliódzik keresztül ezen
az epizódon is#hogy feledteti elődeit. — " /Halasi Mária kritikájából,
BZ2BHÁ2S &S MOSX, 1955-/
"•— A film átéléséből itt-ott SdLsÖkkent a burleszk«*hatásókra va
ló, sok helyütt mértékét tévesztett, rendelői törekvés. Amennyiben ka
cagtató a valódi Solmaps ur boroshor&óba esése, annyira erőltetett m a
jelenet, melyben & szerelemaóvárgó Kamilla vizbe ugrik Szellemi! után*
A keXyaetkomikam zsúfolása miatt a film egyes részeit nehezen tudjuk
áttekinteni* Sem világos például, hogy Erzsiké ki elől, miért bujt el a
ládába* Egyikét wgegw túlzott ktpoentirosása is gyengíti a film hatá
sát! pl. Snllvay kétszer lerángatott parókája, vagy a többször ismétlő
dő játék m latinabb ruhadarabokkal. —
— Pásztor István gondos, Ízléses kompozíciói közül kiváltképp a
bevezető badacsonyi képek és m éjszakai jelenetek teljes illúziót kel
tő, technikailag ia egyedülálló megoldása emelkedik ki* De néhol, saj
nos a LlXIOMFXban is találkozunk a régi képeslevelezőlapok édeskés be
állításával. /A virágot öntöző Mariska, hiliomfi szerenádja a holdféayben, stb./
f ± m m Ottó zenéje a film egyetlen gyenge, felületes teljesítmé
nye. Az invenoiótlan, pusztán csak rutinra épülő, helyenként fülsértő
muzsika kiábrándító hatását még fokozza a 18tulhímgositott" felvétel is*
/Falóssiaüleg abban a moziban, ahol a kritikus látta a filmet s a gépész
süket volt ás ezért túlzott hangerővel vetített* — Sz.P*/ — " /B*
lágy Lásaló idézett Írásából, MŰVELI 1ÍP, 1955-/
- A biedöxaeyer világ hangulata mentes mindenféle édeskés sz®n«
timentalismjstól, /kivéve a Hold-diszletet/, a humor és a lira válta
kozása, elegyedése, egybefonódáea tudatos rendezői felfogásról tanúsko
dik. A helysetek finoman kidolgozottak,&s Ötletek gazdagon követik egy
mást. —
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Pásztor István, a filmröl-filmre egyre tudatosabb művészettel dol
gozó operatőr. Balaton-menti tájai hazai varázst árasztanak, jellegze
tes típusai a reformkor levegőjét árasztják. Badacsonyi és füredi képei
Eötvös Károly utazás a Balaton körül” cimü remekének multbanyuló le
írásaira emlékeztetnek. —
Az ember derűvel a szivében ballag ki a moziból és jókedvűén
dúdolja a hangulatosan megzenésített Csokonai vers, a ”tartózkodó ké
relem” örökszép sorait.
Egész bizonyos, hogy ezt a Liliomfit nemcsak a hazai közönség zár
ja a szivébe, de örömmel üdvözllk majd mindenütt, ahol megjelenik, szé
les nagyvilágban.” /Vészi Endre: ”Az üj Bilioinfiról”, IRODALMI ÚJSÁG,
1955* február 25./
”
Amikor ennek az uj filmnek erényeiről és sajátosságairól be
szélünk, magyarázatul hadd áruljuk el:
fiatalok filmje.
Rendezőjének első Önálló rendezése. A női főszereplőnek első sze
repe, Darvas Ivánnak első nagy szerepe, Mészöly Dezsőnek első irói al
kotása. S most számítsuk hozzájuk azokat, akiket ha nem is ez a film,
de nem kevésbé ez az utóbbi tiz év nevelt fel olyan művésszé, amilyen
nek itt bemutatkoztak: Ruttkai Évát és Soós Imrét, s akit csupán jelen
tősége miatt nem lehet a fiatalok között említeni: Pécsi Sándort — s
végül, de nem utolsósorban a film dramaturgját* Bacsó Pétert és a va
rázslatosan szép színek és képek mesterét, a film operatőrjét: Pásztor
Istvánt.
” /Hubay Miklós idézett kritikájából, SZABAD NÉP, 1955*/
Pécsi Sándor arról beszél, hogy mi a különbség a film és a
színpadi alakítása között.
— Nagyon szeretem ezt a kedves vándorkomédiást -—
— A film cselekménye, majdnem azt mondhatnám, uj szituéulókban
és uj színhelyeken játszódik le, de a szerep lényegében nem változott,
csak bővült: a külső felvételek lehetőségei .gazdagították. Például ha
tásos — Kamillával való nádasjelenetünk. A balatonfüredi főtéren, az
egész társulatnak kocsival való bevonulása mozgalmas, bájos expozícióra
ad alkalmat. — — Nagy nyereség Dayka Margit felszabadulás utáni első filmszerep
lése is, — Mészöly Dezső — teljesen átdolgozta Kamilla szerepét és
Ötletesen vezeti végig a cselekményen. A színpadi változatban csupán Az
első felvonásban látjuk.
— Ilyen bájos, hangulatos magyar klasszikus filmvigjátékban még
m m volt alkalmam játszani, —
— Mi,színészek, igen nagy lelkesedéssel vettünk részt a munkában,
őszinte szeretettel segítettük a fiatal, tehetséges rendezőt, Makk
Károlyt, -- " /H.S.: Péosi Sándor Szellemidről beszél, SZÍNHÁZ ÉS MOZI,
1955./
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OMFIt. -— Vetítés közben többször felcsattant a nézők tapsa. Az elő
adás végén ugyancsak taps köszöntötte filmgyártásunknak ezt a szép,
derűs filmjét. Ha összevetjük azzal az általában tartózkodó magatartás
sal, amely az eddigi vetítéseken megnyilvánult, különösen feltűnő, hogy
a LüiIöMFIt milyen melegen fogadták. Igen nagy tömeg fogadta tapssal a
díszpáholyból kilépő délgeációnkat, különösen Krenosey Mariannet,—
A
francia sajtó általában igen melegen ir a bemutatóról, A L'Humaultó mai
száma megállapítja, hogy a LILIOMFI valósággal megörvendeztette a fesz
tivált, örömet, derűt hozott, —
Különösön kiemeli Makk Károly fordu
latos rendezését, -- Darvas Ivánt többen a magyar Gérard Philipként
emlegetik. A sok elismerés mellett leginkább hiányolják, hogy a film
keveset mutat be a Balatonból és a Balaton festői vidékéből.M /filmé Je
nő: A LILIOMFIt nagy elismeréssel fogadták a Cannes-1 nemzetközi filmfesztiválon, SZABAD NÉP, 1955- május ?./ Az 1955-évi VIII, Nemzetközi
Filmfesztivál Arany Pálmáját a HAETX cimü amerikai film kapta.A LILIOMFI nem nyert dijat.
— Liliomfi, a hősszerelmes vándorszínész, túlságosan is közeli
rokonságba keveredett Fanfan la Tulipe-pal, a KXRÍLTLÁMT A FELESÉGEM
cimü nagysikerű francia film k&r&oe-köpenyss főhősével, — " /B. Nagy '
László* Egy filmrendező születése cimü idézett cikkéből, FILMVILÁG,
1969« április 15-/

"Mától kezdve újra látható a Szigligeti darabjából Mészöly Dezső
által átdolgozott fordulatos, vidám szia©áfáira, & LILIOMFI. Makk Károly
debut-rendesés© 1954-bem ^ár megérdemelt sikert aratott* a film nyolc
év utón is friss, szórakoztató, kellemes éa hasznos időtöltést nyújt."
/Zey László* A hót filmjei « L 2 M 0 W I , MAGIAH HBMZBT, 1962. junius 14./

19 5 5

» MhKteTT VÖLSGteT
rövid játékfilm /közlekedési-bal©setelháritási oktató filravigjáték/
''rendező* Makk Károly
t-produkció* B M B & F Ö a M — B.M. Országos Bendőrkapitányság Politikai
Osztály Tilmosoportja, Budapest
& Író* Halász Péter
i operatőr* Kaulioh Lajos
j zenei Polgár fibor
^ vágó* Gerdán János
v gyártásvezetői Szigeti Nándor
t hangmérnök* Tóth Fsrene
1 szereplők* Deák Sándor, Horváth Gizi,. Kamarás Gyula, Kátay Vanda,
Misoga László, Djváry Viktória, Soós Imre, Szirtes Idám, Basili&as Zol
tán, LŐrinoz írén, stb..

szlnesfilrai ÁGFAOOLOB
hosszat 477 méter
normálfíl
besBitatói 1956. április 26. Híradó raozig korhatár nélkül.
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A következő produkció, A 9-ES KÓRTEREM rendezésére eredetileg Ke
leti Mártont felölték js± t aki szivbántalmai miatt visszaadta a megbíza
tást. Helyette készítette el Makk Károly a filmet.
/K° 3./*
■*A 9-JES KÓRTEREM
"tervezett elmei* Tóth Gáspár esete, Bizalom
v játékfilm /társadalmi és lélektani dráma, orvostörténet/
'- rendezői Makk Károly
1 produkciói Magyar Filmgyártó Vállalat, Budapest
'forgatókönyv* Méray Tibor, dramaturg* Bacsó Péter
v operatőr* Illés György
\ zene* Vincze Ottó
\díszlettervező* Varga Mátyás
*vágó* Morell Mihály
'gyártásvezetői Golda József
munkatársak* Rónay Gyula hangmérnök, Kocsenda László fővilágositó.
. Vas Fereno segédoperatőr, Hlntsch György X. segédrendező, Szabó Zsolt
\ II. asszisztens, Vigh Edit vágóasszisztens, Vógh László felvételvezető,
\ Gulyád Lajos segédfelvételvezető, Kopp Ferenc építész, Nell Tibor se\gédépitész, Márkus Tibor berendező, Bauer József II. berendező, Mial\kovszky Erzsébet jelmeztervező, Juhász Séndomé ruhakivltelező, Sáritz
^József kellékes, Pásztory Tibor maszkmester, Karner Károly II. maszk
mester, MihalIk István laboratóriumi munkavezető, Pártos József, Lajta
Andor, Rehner Endre arohiv-munkatársak
főszereplők* Molnár Tibor /Tóth Gáspár, lakatos, alapszervi párttitkár/, , Darvas Iván /Dr. Sós, orvoe-párttítkár/, Krencsey Marianna
/Margó, asszisztensnő/, Zolnay Zsuzsa /Eszter, műtősnő/, Makláry Zoltán
/Varga professzor/, Ajtai Andor /Láng professzor, kórházigazgató/, Gá
bor Miidós /Dr. Málnáéi, belgyógyász/. Sivó Mária /Emmike nővér/, Simon
Zsuzsa /Dr. Wéber, belgyógyász/, Soos Imre /Dr. Szabó/, Peéry Piri
/Bartháné, személyzeti fonok/, Féchy Blanka /beteglátogató/,
Hlatky
László /Nádas Konrád/, Rajczy Lajos/Hódos/, Timár József /Tasnády Bayer/, Rajz János /Stadler/, Bánhldy László /Kék Bálint/, Fehéregyházi
Tibor /Jóska/, Szemere Vera /Tóth Gáspéraé/, Makai Margitt /TasnédyBayemé/, Kátay Vanda /Nádasné/, Kunsági Mária /Stadlerné/, Tassy And
rás Aórházi portás/, Mádi Szabó Gábor /Balázsi, kovács, ujitó/, Zách
János /Károlyi/, Dömsödi Jánosa /gyárigazgató/, Horkay János /sofőr/,
Klbédy Ervin/loityaárus/, stb.,
fekete-fehér kép
hossza* 2595 méter
normálfilm
bemutató* 1935* november 10. Puskin, Szabadság XI, kér* /Bartók/,
Vörös Csillag, Dózsa, Tátra'Pesterzsébet, Fény, Hunyadi, Rákosi Mátyás
Kulturház /Angyalföldi József Attila Művelődési Ház/ — 11, 13, 15-éöf
EpitŐk Rózsa Ferenc Kulturháza, 13 -án Központi Tiszti Ház/ nyilvános
előadások/
korhatár* 14 éven alul nem ajánlott!
— Tartalomban, rendezésben, stílusban, megjelenésben pont az
ellenkezőjét kellett adnom, mint a LILIOMFIban, — mondja Makk Károly.
A 9^ES KÓRTEREM csak annyiból orvosfilm, hogy orvosok között, kórházi
környezetben játszódik, — a problémák azonban,amelyeket felvet, — el
sősorban a szabad bírálat kérdése — általános mai problémák. Riportfilmszerűnek éreztem és olyan filmet akartam alkotni, amely nemcsak re
gisztrálja a valóságot,hanem tevőlegesen beavatkozik és meg akarja vál
toztatni. A LILIOMFI játékstílusának erős stilizáltaága után uj filmem
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erősím naturalizmxs felé hajló,, puritán játékstílust alkalmast, Ezt a
fényképezéssel is érzékeltetni akartuk i sok a fénynélküli, árnyékos,
borús .időbon játszódó kép® pl, Margó útja hasafél®,
amelyet a magam
részéről a film egyik legsíterültsfeb résiletéaek tartok* Éppen a film
riportszeriisége követelt© mag a realitáshoz való legszigorúbb ragaszko
dást." /A löídt filmismertetŐjébfil, 1955,/
(íEgy nagy budapesti kórházban, orvosok, ápolószemélyzet és betegek
között játszódik a film,
*»• Tóth Gáspár lakatosnak — munkába indulva *»» klujul régi gyoMorfájdalma. Bemegy a közeli Központi Kórházba, hogy msgviiagáxtasaö.
magát. Fyombaa. a 9~08 kórterembe irányítják.
—»™ A Kossuth~dlja» Varga professzor, a biztoskeső sebész tisasJt^
ezredik operációját végzi, A fiatal asszisztensek se látnak se hallanék
S Tóth Gáspárral senki m m törődik
a beteg minden keservét be
leírja a panaszkönyvb®. Az eredmény* másnap konzíliumot hívtak össze
Tóth Gáspár betegségének megállapitására, A bejegyzés foXráiíiat magta^
varja a kórház életét a végül gyors sebészbeavatkozással mentik m g a
beteget a haláltól, «~~»w /"Métái vstitik a mozik,..w, SMBA.D XFJIT&JÍGS
1955* november lo./

**«•— Makk Károly tehetséges rend©késének köszönhető, hogy az Író
elgondolása oly hiteles életet kapott a vásznon, & az olasz neőrésíiz~
mis hatása végra nem epigon«*azerüen, hasa®. önállóan és fellőtt módra
jelentkezik. -- ez a film a "gyalogosok", m egyszerű emberek milliói
nak igaiaágát példázza Tóth Gáspárnak, a dsrék lakatosnak tsatével, «*»»*
8 minthogy ilyen szép mondanivalóval, e aimak ilysn érdekes és nüvésii
kifejezésével ajándékom m g berniünket ez a film, kömiytm .sgboosátjufc
aprébb-m&gyobb hl.báit is. Hallgatni &zonhaa mégüéM. kell róluk* Irrsális
például az, hogy a nyégl® Málnási doktor, mikm- ő tartja az éjsiskái
Sgysletet, egyszerűen nem msgy a b#t#gb®zfaki hívja -•» ®®rt éppaa pás#*
torórájával foglalatoskodik. Sanyira X®Ikllamaretlaa orvos aínais Lőhét, hogy káromkodik, ha hívják, talán goromba a b#t@géheis
is
eshet, hogy ne® segít rajta — » de ha egysitr Inapwlosiós és batágíts
hívják, akkor oda kell samdo* «-** /Barabás Tamás teltikéjáböl, BÉKE É8
SZABADSÁG, 1955* november 16./
A 9-B8 KtaSSBU témájában két erőteljes cselekményszál halad,
látszólag párhuzamosam, végső eredményben ösa®#tsrtais6au.* Aa egyik Tóth
Gáspár története, akit Málnás! doktor téves cH&gio"uui?u-;-.,i íü-vr közlői
és majdnem halálát okozza, a másik Margó törtés®te, aki b®Iesa#xwt Mál.«
aásiba, a faléaég# akar lesni, de kiderül, hogy az ervoi csak kalandot
keresett, & a lány útja a halálba veset* A két eselakméí3y©ísá®. ®rfcdlesi
ás érzelmi hatása agy©sül a nsgy operáoios képben., amaijlmn, m
örvo«f»k
szinte emberfölötti'küzdelmet vívnak Tóth Gáspár életéért*
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A két cselekményszál kidolgozottsága nem egyforma értékű. Az ope
rációs képig Margó tragédiájának története mélyebb hatást gyakorol a
nézőre, mint a Tóth Gáspár körüli események. Társadalmi* társadalompo
litikai, bizonyos mértékig filozófiai hatásában a Tóth Gáspár szál az
erőteljesebb és kidolgozottabb, Ennék a kettősségnek oka bizonyos pub
licisztikai jelleg az emberek egymásközöttí kapcsolatában, a dialógusok
egy részében. Maga a rendezés sokat segit a történet emberi oldalának
színezésében. A színészi játékról ugyanez mondható el, különösen Molnár
Tibor és Makláry Zoltán alakításáról. — - — Kimagasló alakítást Peéry
Piri a kórház személyzeti osztályvezetője szerepében. — ezt az intri
kára hajló nőszemélyt az iró szatirikus tendenciáját megtartva, bele
tudta helyezni a film általános stílusába.------ Mi az,ami a jól meg
alapozott filmcselekményt a forgatókönyv stílusának felületes részle
teiből is ki tudta ragadni és egységes,művészi hatást sugároz a nézőre?
Elsősorban az, hogy a rendező minden jelenetben koncentrálni tud arra,
hogy Tóth Gáspár egyéni igaza a történet kibontakozása során társadalmi
igazsággá válik, — Ennek az egységes stílusnak megteremtésében igen
nagy szerepe van Illés György leleményes, eredeti operatőri munkájá
nak. -----A 9-ES KÓRTEREM is azok közé az uj filmek közé tartozik, amelyekre
mélyen hatott az uj-realizmus irányzata. Ebben a filmben azonban az a
hatás már nem válik külön a belső szocialista tartalomtól. -- A 9-BS
KÓRTEREM rendezői munkája eredeti Ízlésre vall, ha még nem is bontako
zott ki teljesen a fiatal Makk Károly egyénisége. — - Makk a mai magyar
társadalom valóságából és nem az olasz filmekből indul k i ,
" /Ág
István kritikájából válogatott részletek, SZIKRÁZ ÉS PILMMlTrÉSZET, 12.
szám, 1955* december./
"— A film legnagyobb rendezési bravúrját egy vágás teszi: Margó,r
a kórház legfiatalabb laboránsnője csalódik Málnás! doktorban. És mikor
otthon, a konyhában fel akar tenni valamit a gázra, a gáz kiáradó súgó
hangja borzasztó, jóvátehetetlen tettet szuggerál neki. A kép hirtelen
vált, halálsikolyt hallani és a képen zugó, háborgó viz hullámai tor
nyosulnak. A felvevőgép hátrál és nyilvánvalóvá válik, hogy moziban pe
reg a jelenet. Két párhuzamos cselekménysor váltakozó képeiben egy most
bontakozó és egy tragikusan vógetérő szerelem története játszódik* 4ÖZ a
merész vágás mindennél jobban húzza alá a tragédiát. -— " /Halasi Mária
kritikájából, SZÍNHÁZ ÉS MOZI, 1955- november 11./
"
Külön érdemes beszélni néhány egészen újszerű jelenetről és
az ellentéteken alapuló ábrázolási módszerről. Ilyen Margó halálának
ábrázolása. A rendezés ezzel a képpel magasra heviti*a drámát* A lány
alakját látni,majd valósággal meghökkentő kép következik: a tenger öszszecsapódó hullámai,— egy férfi újszülött gyermeket emel a magasba;
távolódik a kép, kiderül, moziban vagyunk /az EGIETEMI ÉVEIMet vetí
tik/, a nézőtéren Sós doktor és Eszter, Margó barátnője* Ragyogó ellen-
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tét* a lény és testében egy kezdődő élet halála — s a másik* a születő
uj élet reménye. A lány öngyilkosságának előkészítése is művészi* a ma
gányos konyhában borsót tisztogat; a borsószemek monoton kopogása és a
megrázó képbeállítás egysége híven tükrözi a hangulat mély tragiku
mát. -- " /Demeter Imre: Az emberség művészete - A 9-ES KÓRTEREMről,
MŰVELT BÉP, 1955. november 13./ /A filmben idézett képsort Mark DONGZKOI GORKIJ-TRILÓGIÁjénsk III. részéből,a MGJ UHIVERSZimi /AZ ÉS EGYE
TEMEIM/ cimü, 1940-ben készült klasszikus szovjet film befejező jelene
téből állították Össze A 9-ES KÓRTEREM alkotói. Bálunk EGYETEMI ÉVEIM
elmen is játszották./
»-- a 9-JSS KÓRTEHSMben is vannak kevésbé sikerült részletek, fi
gurák. A párttitkér koreai elbeszélése műtét közben irreálisan hat,Esz
ter alakja szürkébb, érdektelenebb, mint akár a portásé. S ha soká tör
ném a fejemet,bizonyára találnék még nagyitóval néhány hibát. De enged
tessék meg, hogy a nagyitó használatát átengedjem azoknak, akik kizáró
lag a tökéletesség mérőéjével akarnak mérni. A nézőnek pedig hadd ma
radjon meg az öröm: egy nagyszerű magyar film született." /Máriássy Ju
dit kritikájából, IRODALMI ÚJSÁG, 1955* november 12./
"Igényes rendezés, színvonalas alakítások, gondolatokat ébresztő
fényképezés: kétségkívül dicsérendő erényei uj filmünkaek
Hiába
igazak egyenként típusai, hiába érezzük az egyes jeleneteket, csaknem
kivétel nélkül hitelesnek, a film ellenérzéseket szül, s ez Méray Tibor
Íréi mondanivalójának tisztázatlanságából, az alapvető mondanivalóban
rejlő súlyos fogyatékosságból ered.------ bármennyire is igazak az
egyes típusok, jelenségek, egészében a kép torz, hamis!
Valóban vannak szép számmal esetek az életben a bírálat elfojtásá
ra.
Tóth Gáspár szinte egyedül harcol — - — már eleve nem érződ
hetik, hogy a hibák ellen bátran harcoló kommunista mögött teljes sú
lyával ott van a párt, az állem, a munkásosztály, az egész nép.
Innen fakad az is, hogy a harc eredményeit, a küzdelem célját nem
tudja a film hitelesen bizonyítani. —
Bem jelszavakat, nem kívülről besuszterolt figurákat vagy jelene
teket kérünk számon. A film nagyszerűen tud jellemezni villanásokkal
jelenségeket.
Szükséges lett volna nemcsak a biztos kiállásnak, ha
nem a győzelem megingathatatlan tudatának, sőt a győzelemnek hiteles
ábrázolása, nem pedig a konferansziéban félmondattal odavetett kijelen
tése. Hogy "valami megváltozott" a kórházban, ha akarjuk, hisszük, de
semmikép nem érezzük bizonyítottnak.
Azt mondhatnánk erre, hiszen bebizonyosodott Tóth Gáspár igaza,
De milyen igaza? Hogy nem izgága, vádaskodó, nem szimuláns, táppénzcsa
ló? Ez egy percig sem volt kétséges — - vagy annak az igazságnak, hogy
a bírálat elfojtó! ellen ki kell állni? Ezt sem tagadta senki /sic!- Sz.P./. Azt kellett volna bizonyítani, hogy a kiállás meghozza gyü
mölcseit, hogy társadalmunk fogyatékosságai elleni harc nem egyes el
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szigetelt egyének harca, hanem a társadalomban megvannak a2ok az erők,
amelyek képesek ezeket a fogyatékosságokat legyűrni.— • ennek a győzel
mes küzdelemnek ábrázolása hiányzik a filmből.
Gazdagabbak lettünk-e A 9-ES EÓRTEREMmel? Ami a kivitelezés szín
vonalát, a színészek játékát illeti, föltétlenül* Dicsérendő a bátor,
ha nem is pontos kérdésfelvetés. A helyes válasszal azonban a darab
adós maradt." /Szemelvények Vadász Erigyes A 9-ES KÓRTEREM - Megjegyzé
sek egy uj magyar filmről cimü dogmatikus kritikájából, ESTI BUDAPEST,
1955* december 2 ./
»— - Uem "országos" jelentőségű események peregnek előttünk a film
kockáin, nem "történelmi" méretű a téma. Egyszerű emberek életét látjuk
A 9-ES KÓRTEEEMben, akiknek gondja nálunk nem "bagatell" ügy, nem ér
demtelen "semmiség", hanem fontos kérdés,
Néhány korábbi filmünk
szirupos operettszerüségével szemben A 9-ES KÓRTEREM a mi életünk hét
köznapjainak valóságát tárja fel. — A filmről meglehetősen heves viták dúltak-A filmről megjelent kritikák mellett sem mehetünk el szó nélkül*
A Müveit Nép és az Irodalmi Újság kritikusai csukott szemmel és
füllel mentek el a film hibái mellett — — Nem kevésbé árt
az olyan
birálat, mint amilyennel a Nők Lapja hasábjain találkoztunk* A szerző a
filmmel kapcsolatban "rossz irányban vagdalkozó kritikáról" beszél, azt
állítja, hogy a film "a nézőkben rombolja az orvosi hivatás megbecsülé
sét". Ez a lényegében elutasító birálat baloldali túlzásból, a kritika
társadalmi szerepének félreértéséből, s általában* a film félreértésé
ből fakad. A 9-ES KÓRTEREM nem hibátlan alkotás, de súlyos kritikai té
vedés lenne, ha szem elől tévesztenénk a film alapvető erényeit. -- "
/Pándi Pál kritikájából, SZABAD NÍS>, 1955- december 13*/
"... Mai szemnél nézve a film valóban középszerű — nincs az a
rendező, aki a papirosizü figurákba életet tudott volna lehelni, de egy
jelenete azómban éppúgy a magyar filmművészet maradandó, sokat citált
jelenete lett, mint az EMBEREK A HAVASON híres halottszállítása,vagy a
TALPALATNYI PÖLD öntözési képei. Margó, a csalódott ápolónő öngyilkos
ságában Makk Károly a klasszikus tragédiák levegőjét idézte föl. A lány
borsót pucolt a "vájdling" alján, mint koporsón a göröngyök, egyre tom
pábban dörömbölnek a borsószemek* egy lelket temetnek el! Visszavonha
tatlanul — mialatt a megnyitott gáz sZiszegése fülsértővé fokozó
dik. — " /B. Nagy László* Egy filmrendező születése cimü idézett cik
kéből, FILMVILÁG, 1959. április 15 ./
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X 9 5 6
babik

v rendezőt Makk Károly
‘ produkció: Magyar Filmgyártó Vállalat. Budapest
t ötlet* Örkény István szatírája, forgatókönyv* Örkény István, Bacsó
Péter, Makk Károly, dramaturg* Bacsó Péter
"Örkény Istvánt hívtuk fel a napokban telefonon, hogy megkérdez
zük, mint dolgozik most? "Mintha kiszámították volna, mikor kell csön
getni — felelte — , ugyanis éppen ebben a pillanatban kopogtam le Író
gépemen azt a szót, hogy "vége". "Babik" cimü filmszatírám forgatóköny
vére tettem pontot ezzel. /Játszódik 1954—ben — Sz. P./ Babik egy kép
zeletbeli alak, "akit" két bórosaló talál ki, hogy erre a névre vegye
nek fel jogtalanul fizetést. Filmemben azt akarom megmutatni, milyen
elképesztő helyzeteket teremt az életben a hivatali bürokrácia. Babikból sztahanovista lesz, megindul a Babik-^nozgalom, Babikot jutalomüdülésre küldik, Babikhoz férjhez akarnak menni a lányok, sőt, Babik ko
porsóját végül kiviszik a temetőbe, anélkül, hogy valaha is élt volna.
Hogyan, s miként? Ez majd derüljön ki a filmből, amelyet a LILIOMFI na
gyon tehetséges fiabal. rendezője, Makk Károly akar megvalósítani."
/BÉKE ÉS SZABADSÁG, 1956./
A -film nem készült élt

/H° W *
MESE A TIZENKÉT TALÁLATRÓL
játékfilm /zenés vígjáték/
)rendező* Makk Károly
tprodukciót Hunnia Filmstúdió, Budapest
ötlet* Békeffy István filmnovellája, forgatókönyv és versek* Bé
keffy István, Jeney Ikre, Bacsó Péter, Szász Péter, dramaturg* Bacsó
Péter és Szász Péter
* operatőrt Élben István /1902-1958/
t zene* Fényes Szabolos
í díszlettervező* Varga Mátyás
tvágói Boronkay Sándor
i gyártásvezető* Szirtes László
munkatársak* Rajky Tibor hangmérnök. Forgács Ottó és Nyakas István
II.operatőr, Bojkovszky Béla fővilágositó, Zsigmondi Vilmos és Vagyóczky Tibor segédoperatÖr, Hintsoh György I. segédrendező, Köő Sándor II.
segédrendezo, F. Kiss Lajos felvételvezető. Gulyás Lajos II. felvétel
vezető, Renner Endre archív-munkatárs, Honti István építész, Bauor Jó
zsef berendező, Lázár Zsazsa ruhatervező és kivitelező. Kozár János és
Pásztory Tibor maszkmester, Aszódi Mihály II. maszkmester, Mihalik Ist
ván laboratóriumi munkavezető, Görcsös Ferenc, Tarján Péter, Szilágyi
Attila vetítőgépészek
szereplők* Várkonyi Zoltáua /a mesélő/. Darvas Iván /Fazekas Géza
történelemtanár, első azárni hősünk/, Huttkai Éva /Kató tomatanámő, a
szerelme/, Somló István /Dr. Barta Ferenc, SZTK-körzeti orvos, harmadik
számú hősünk/, Tolnay Klári /Mária, gyógyszerésznő, a felesége/, Peti
Sándor /Károly bácsi, a Tabán-étterem pincére, negyedik számú hősünk/*
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Psota Irén /Vali, a Tabán-étterem kenyereslánya, második száma bősünk/,
Zenthe Fereno /Titi, a világhírű labdarugó, a sógora/, Soós /Sturcz/
Edit /Piri, a felesége, Vali húga/, Ruttkai Iván /Tihanyi II. Zoli, fo
cista, Vali udvarlója/, Balázs Samu, /a Tabán üzletvezetőbe/, Greguss
Zoltán /Péntek Bajos, KIK-irodavezető/, Hlatky Bászló /Rubicsek, a famulusa/, Makláry Zoltán /Hőnig professzor/; epizódisták: Péchy Blanka
/Géza mamába/, Rajnay Gábor /Beliczay, maszek mérnök/. Mátrai György
/a náthás beteg és totózó/, Kardos Magda /a dizőz/. Molnár Tibor /a
személyzeti igazgató/, Szemethy Endre /az autóbuszellenőr/,Dárdai Andor
/a tüzoltózenekar karnagya/, Rajczy Bajos /Kerekes, a tizenkéttalálatos
Kinizsi-drukker/, Rózsahegyi Kálmán /nyugdíjas/, Pethes Sándor /iskolaigazgató/, Siménralvi Sándor /tűzoltó/, Kibédy Ervin /az ideges/, KŐváry Gyula /I. KIK-tisztviselő/, Tassy András /egy maszek/, Misoga Bászló
szobafestő/, Basilides Zoltán /I. munkás/, Gosztonyi dános /Hamlet/ ,
Horkay János /Horatio/, Bórán Benko /nő a színházban/, Kozák Bászló
/férfi a színházban/, Szusza Pere'nc /önmagát alakítja/. Dömsödi János
/rendőr/, Dékény Bászló /fiatalember a Rozmaringban/, Papai Margit /kö
vér, szemüveges kislány/, Rév Erzsi /kisasszony a Rozmaringban/, Pécsi
Zsuzsa /Tériké, a Rozmaring telefonoskisasszonya/, Keresztessy Mária
/Géza szomszédasszonya/, Márton István /Frici, a pincértanonc/, stb.,
fekete-fehér kép
hossza: 2625 méter
bemutató: 1957- február ?• Puskin, Szikra, Dózsa, Alkotmány. Hu
nyadi, Tátra Pesterzsébet, Zuglói, József Attila Rákospalota /Palota/
korhatár nélkül
"Kitűnő ötletet dolgoz fel, b igen filmszerű eszközökkel a MESE A
12 TALÁLATRÓL. Alapja az a lélektani igazság, hogy a szerencsének már a
tudata is lendületessé és eredményessé teszi az embert. — Kern az ÉGIMILLIÓ PONTOS BARKÓ problematikája ez, bár Mark TWAIN müve valamilyen
formában nyilván megihlette a film forgatókönyvének Íróit.
Az ön
magában és az élet lehetőségeiben való hit,ez az a tőke, amelyet a MESE
A 12 TALÁLATRÓL többre értékel minden főnyereménynél.
A szövegkönyvön is, Makk Károly ötletekben és szellemes mozzana
tokban dús rendezésén is, a színészek nagyon közvetlen játékán is érez
hető a mai olasz és francia filmek inspirációja. De a film alkotói ma
gyar, sőt legyünk pontosak, "pesti" tartalommal töltötték meg ezt az
inspirációt, sehol sincs szó formális, szolgai utánzásról. — /A.G.
kritikájából, NÉPSZABADSÁG, 1957* február 8 ./
"MESE A 12 TABÍBATRÓL /SZÓRAKOZTATÓ/
— A rendezés a tehetséges Makk Károly munkája. Arra törekszik,
hogy a figurákat, a szituációkat dolgozza ki aprólékos gonddal, mindvé
gig szellemesen, könnyedén. A rendezés legnagyobb erénye, hogy meghök
kentően hiteles, friss életszerűség lengi át az egész filmet.
né
hány ötlete és fordulata emlékeztet ugyan René GBAIR régebbi filmjeire,
Saoha GUITRY és N0EB-2TÖEL hatása is érződik, mindez azonban osak elő
nyére válik a filmnek. — A filmet — Ei'oen István fényképezte.A sze
replők fotografélása nem mindig mondható sikerültnek, de a hangulatos
pesti képek csakúgy, mint Fényes Szabolcs zenéje sokban segítik a ren
dező és a színészek munkáját." /Illés Jenő kritikájából, ESTI HÍRLAP,
1957. február 8./
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Makk Károly rendezőnek az volt a célja, hogy szatírát mutas
son be a mai Magyarország számos társadalmi jelenségéről -— ” /Tizen
kettes találat* Magyar filmvigjáték. D8EVNIK, Növi Szád, Jugoszlávia,
1958. április 30 ./

19 5 7

A

legsoványabb tekén esztendeje

"Film készül Sándor Kálmán regényéből.
Sándor Kálmán A legsoványabb tehén esztendeje cimü regényéből fil
met készít a Magyar Filmgyártó Vállalat. Az 1930-as esztendő kegyetlen
munkanélküliségét drámai erővel ábrázoló regény filmforgatókönyvét MaVk
Károly és Szász Féter irja.A filmet Makk Károly rendezi.” /ESTI HÍRLAP,
1957. október 11 ./
A film forgatására nem került sori

A HÁZ A SZIKIÁK ALATT cimü Makk-film nyerte az 1958-évi San Fran
cisco-! filmfesztivál első diját.
' A 39-ES DANDÁR cimü filmjéért, 1959-ben BALÁZS BÉLA-DIJJAL tüntet
ték ki.
A MEGSZÁLLOTTAK elnyerte a Magyar Filmkritikusok 1962-évi diját.
19 5 8
/N° 5 ./ :

\r ÁZ A SZIKLÁK ALATT
’játékfilm /lélektani tragédia/
1 játszódik 19^5~üen
t rendezői Makk Károly, társrendezőt Hintaeh György
í produkciói Hunnia Filmstúdió, Budapest
^ötlet* Tatay Sándor "Vulkán" cimü regénye,
forgatókönyv* Tatay
Sándor, dramaturg: Baosó Péter, a forgatókönyv megíráséban közreműkö
dött* Makk Károly
ioperatőr* Illés György
tzene * Sárközy István, játszik a Magyar* Állami Hangversenyzenekar,
Polgár Tibor vezényletével
díszlettervező* Duba László
fvágó* Boronkay Sándor
t gyártásvezető* Föld Ottó
x
munkatársak* Rajky Tibor hangmérnök, Kooseada László fővilágositó,
vágyóczky Tibor segéáoperatőr, Petróczy Gyula pirotechnikus,Szücs János
segédrendező, Konrad József II, asszisztens, Daróozy Mária vágóasszisz
tens, Elek Ottó felvételvezető, Kardos István II. felvételvezető, Rom
vári József építész, Boldizsár László berendező, H* Weingruber Éva jel129
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nueztervező, Hegyi Gizella riüiakivitelező, Ivanicza Péter maszkmester;
szekértők: Br Vizkaleti Tibor orthopédiai, Szoboszlai Istvánná népraj
zi, Varga Lajos erdészeti, Eatnóti István gazdasági
főszereplők: Görbe János /Kós Peremi/, Psota Irén /a púpos Téra/,
Bara Margit /a szép Zsuzsa/, Orbán VIóla /óreg Kósné/ Bihari József,
/öreg Kós/, Deák Sándor /Firedi szőlősgazda/, Bárdy György /az erdész/,
Szirtes Adém /János, a koma/. Barsi Béla /Józsa/.Terecskey Tibor /Gyurka, Fereno kisfia/; epizódisták* Andaházy Margit, Máthé Erzsi, /egy
asszony a hajón/, Rákosi Mária, Siménfalvi Sándor, Sittoey Irén /Firedi
né/, Sivó Mária, Id. Szabó Gyula, Vas Irma /Róza néni/, Vidor Ferike,
és mások
fekete-fehér kép
hossza: 2652 méter
normálfilm:
bemutató: 1959* január 15* Puskin, Szabadság XI. kér. /Bartók/,
Fény, Felszabadulás, Munkás
korhatár: csak 18 éven felülieknek!
Karlovy-Vary 1958: részvétel visszavonva; Velence 1958: versenyen
kívüli bemutató az információs szekcióban; San Francisco 1953: Golden
Gate /Arany Kapu/ első dij, mint "a második nemzetközi filmfesztivál
legjobb filmje”.
"1 PERCES INTERJÚ MARX KÁROLLYAL
/A Karloyy-Vary-i filmfesztiválon résztvevő magyar1 film a HÁZ A
SZIKLÁK ALATT rendezőjével./
— Igen nagy öröm és még nagyobb megtiszteltetés számomra, hogy a
szombaton kezdődő Karlovy-Vary-i nemzetközi filmfesztiválon az én ren
dezésemben készült film képviselheti a magyar filmművészetet.
/Az
utolsó pillanatban a Filmfőigazgatóság lemondta a HÁZ A SZIKLÁK ALATT
Karlovy-Vary-i bemutatóját,és helyette A SÓBÁLVÁNY cimü Várkonyi-filmet
küldte ki a fesztiválra, amely ott elnyerte a zsűri harmadik fődiját*
A HÁZ A SZIKLÁK ALATT Velencében és San Franciscóban képviselte hazán
kat. — Ss.P./
— Bizom benne,hogy a HÁZ A SZIKLÁK ALATTal nem vallunk szégyent*
Ezt a filmet tartom eddigi legjelentősebb munkámnak. Szokatlanul hosszú
ideig, csaknem egy évig készült a forgatókönyv és 10 hónapig forgattuk^
a Hunnia Filmstúdióban és a badacsonyi sziklák között. A Badacsonyba!^
töltött hónapok alatt valósággal rabja lettem ennek a sajátos, furcsa
balatoni tájnak, s megismerhettem az odavalósi embereket, akik között
még mindig élnek a régi, merev, megkövesedett szokások. Filmemmel azt
szeretném megmutatni: ha egy ember csökönyösen ragaszkodik ahhoz, ami
már a múlté és nem ismeri fel a történelem kínálta uj lehetőségeket —
élete múlhatatlanul tragikus kisikláshoz vezet* — -H /"garai" oikkóből,
NÉPSZAVA, 1958* juliue 8./
"Makk Károly pár első filmjével, a LILIOMFIval nagy hazai és nem
zetközi sikert aratott* Felteszem neki a kérdést: miről volna kedve be
szélni?
— Egyetlen problémáról. A magyar filmművészet követendő útjáról*'
Induljunk el a három-négy évvel ezelőtti ‘filmekből* Sok olyan mű ké-i
szült ebben az időben, melyeket az úgynevezett magyar neorealista film.
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úttörőiként értékeltünk* Szerintem, ezeknek a filmeknek közös hibájuk:
túlságosan csak a napi aktualitással foglalkoznak, s nem tudnak abból
kitörve, azon túlhaladva olyan filozófiai kérdéseket felvetni, amelyek
az élet nagy, emberi kérdéseire felelnek. Ezek a filmek a valóságot
csak riportszerűen ragadják meg. Helyes volt kimenni az utcára,
de
itt nem lehet megállni. — - Hogy a magam rendezte filmen próbáljam
ugyanezt a tételt megmagyarázni, a HÁZ Á SZIKLÁK ALATT cimü filmben,egy
időszerű témából kiindulva az emberiség örök kérdésére, az élet értel
méről, az emberi boldogság miértjéről, igyekeztem választ adni.
— Tehát helyesli, ha a filmek problémája időszerű?
— Feltétlenül helyeslem, de úgy gondolom, ez csak a kiindulópont,
nagyon szegény lenne a filmmüvészet,ha itt megállnónk. Nem osztom mind
azoknak a nosztalgiáját, akik az előbb említett filmek színvonalát sír
ják vissza. Ezt a színvonalat szerintem éppen abban kell túlszárnyal
ni, hogy a filmnek a napi érdekességen túl általános érvényű mondaniva
lója legyen. Ha az, amit a film mond csak egy bizonyos társadalmi kon
stellációban érdekes, mint például a KILENCES KÓRTEREM — amit egyéb
ként én rendeztem, — nem igazi művészet. ■
— - AZ ORSZÁGÚTON cimü film
ben azt szerettem, hogy a napi érdekességen túl azt a kárdóst boncol
gatja, hogy mivégre is vagyunk a világon. —
az ÉLES A M A sikerült eb
ből a szempontból. Több van benne, mint egy kis cselédlány összeütközé
se a gazdáival, tatami általános emberi hiányérzet viszi Édes Annát a
végsőkig.
”/Pongrácz Zsuzsa interjúja, Az uj magyar filmművészet ut
ján - öt filmrendező nyilatkozik munkájáról, FILMVILÁG, 15- szám, 1958.
szeptember 15 */

11
Makk Károly filmje, —
nagy rendezői képességekről tanúsko
dik. Egy történetből, amely semmi újat nem mond a szerelem és gyűlölet
vetélkedéséről, Makknak sikerült kifinomodott esztétikáju filmet alkot
nia. -- " /GAZZETTINO-SERA, Olaszország, 1938. augusztus 29— 30./
— egy magyar film az információs szekcióban /a velencei film
fesztiválon — Sz.F./ és ez alkalommal mentes minden politikától /l?
— Sz.F./* a HÁZ A SZIKLÁK ALATT, Makk Károly müve.Erőteljes elbeszé
lés a paraszti életről, mély emberi jellemzéssel és hozzáértő, figye
lemre méltó rendezéssel. -- " /MOMENTO SERA, Olaszország, 1958. augusz
tus 30 ./
"
Minden társadalmi drámától független, a szenvedélyek sűrített
drámája a HÁZ A SZIKLÁK ALATT.
Makk Károly filmjében, mely erőtel
jes és hatásos, D*ANNÜNZIO egyes novelláinak tempója, ereje, brutalitá
sa van /slol — Sz. P./. Igen szép a férfi felébredése a betegség álmá
ból, az élethez váló visszatérés, amikor meglátja a meztelenül fürdő
nőt, a halászat,a boldog mutdca a mezőkön. Lélektanilag azonban nem min
dig fogadható el a tragédia megéróse
11 /GAZETTA Dl PARMA, Olaszor
szág, 1958. szeptember 2 ./
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"-- Bár a vége melodramatikua és hamis, a film többi része elég
súlyosan nehezedik a nézőre t a mód, amelyen az adott helyzet kihat az
egész drámára, a tragikus mechanizmus által, mely végigviszi a paraszti
érvelést, a végzetszerűség igen jól sikerült benyomását kelti.A sze
reposztás kitűnő: Görbe János kemény és földbe gyökerezett Ferenc, Bara
Margit /a BABARUHÁBAN szép cselédlánya/ nagyon érzéki Zsuzsa* A rende
zés finom és nagyon modern. Jegyezzük meg, hogy Keleten — ez a jele a
modernizmusnak — az áttünést egyre kevésbé alkalmazzák. " /LES LETTEES
FRANgAISES, 1956* szeptember 4./
"
Ez Makk Károly magyar rendező müve és olyan sikerült, hogy
valóban csodálkozunk, miért nem választották ki a nagy versenyre.
Talán nem meetenmi, de tökéletes mii, harmónikus kompozícióival,
mindig helyes ritmussal és avval a valószerüaéggel játsszák, amely nél
külözhetetlen a hiteles filmművészet számára
" /JOURNAL DE GÉNÉVÉ,
Svájc, 1958. /
»
Fekete-fehér film, minden programmatikus "-izmus" nélkül.
Igazán jól van megalkotva, fáradtsági szünetek nélkül, tökéletesen
kiegyensúlyozottan. —
Szokatlanul élénk taps." /IL GAZZETTINO, Olasz
ország, 1958. augusztus 29*/ A HÁZ A SZIKLÁK ALATT 1958-évi velencei
fesztiválsajtóját "A magyar film külföldön 10." oimii Hungarofilm-kladványból válogattuk.
"Ez a hatásos film az, amiért filmfesztiválokat rendeznek — bemu
tatni teljesen ismeretlen, nagy kvalitású alkotásokat. — Makk Károly
rendezése sűrített és egy méterhosszat sem veszteget el — minden jele
net hozzájárul a történet hatásos és művészi kibontakozásához. -- *
/VABIETY, USA, 1958. november 12./
"
Lehet nem szeretni ezt a zárt problémát, ezeket a primitív
erkölcsöket, a politikai hátteret /földosztás/, a melodrámátikus befe
jezést. Ezzel szemben nagyon lehet üdvözölni az elbeszélés drámai lük
tetését, a tiszta pesszimizmust, a dokumentszexü jelleget, a figyelemre
méltó színészi alakításokat: ezeknek & parasztoknak nincsen Színművé
szeti Főiskola ezaguk.Elég egzisztencialiata végkövetkeztetés: az egyik
tanyásgazda lett, a másik gyilkos, "ez már igy van". Csekély közönség
siker jósolható, tekintettel az engedmények nélkül ábrázolt helyzet
szorongató és megoldhatatlan képére." /ÖUÍEMA 58, Férizs, 1958* novem
ber hó./ A magyar fordításokat "A magyar film külföldön 11." cimü,1959*
május havi Hungarofilm-táj ókoztat óból válogattuk.
"— különös pszichológiai dráma áll a film előterében, kicsit
túlzottan is, mert az alkotók osak ezt az időtlen, extrém lélektani
problémát exponálták megfelelő erővel, a társadalmi vonatkozásokat el
hanyagolták --- Tatay Sándor novellája, amikor kinyomtatva olvastuk,
megkapó volt, drámai erővel teljes, ott elegendő volt a társadalmi -
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- történelmi utalás, a filmben azonban ez a sejtalmssség, jelzésszerü3ég kevésnek bizonyult. -Makk Károly rendezői munkája rendkívül igényes. — Néhány
egészen remek pillanata van a filmnek, például amikor a csend feszült
ségével jellemzi a robbanásig feszült, kibírhatatlan helyzetet, de a
pálinkafőzés jelenete, a gyilkosság s a rókavadászat rendezői megoldása
is felejthetetlen bennünk él sokáig. -— - Színei szürkék, tompák, min
denütt csak belülről tüzel a dráma.
A film szinószi teljesítményei között először Psota Irénről kall
szólni. Tökéletes rajzot adott az esett, szomorú, púpos vónlényról,
szenvedélyét,a férfihoz való beteges, túlzott ragaszkodását remekül ér
zékeltette. Zsuzsa figuráját Bara Margit játszotta s ezt a körvonaltalan alakot nem tudta eléggé közeliinkbe hozni, de boldogságvágyát, szo
morú letörését átéltük az Ő alakításából. Görbe János Kós Fereno drámá
ját élte végig a filmen. Kós vergődését, szenvedését, s a dráma csúcs
pontján a torz, nekikeseredett tettét nagy szinészi erővel ábrázol
ta. -Illés György operatőri munkája kitűnő." /Illés Jenő kritikájából,
FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 3/1959- január 16./
"-- Kós Fereno maradi kisparaszt figuráját Görbe János a tőle
megszokott reális, aprólékosan kidolgozott játékstílussal még hihetővé
teszi, de azok a nőalakok, amelyeket Fsota Irén és Bara Margit számára
Írtak, nehezen illeszthetők a paraszti viskóba* Fsota ragyogóan ala
kit egy torztestü, beteglelkü vénlányt,árad belőle a maradiság, babona,
reménykedő, gyengéd szerelem és gyűlölködő, konok féltékenység. Szép és
torz,megható és undorító egyszerre. Nagy szinészi alakítás ez,
Osak
éppen nem parasztlány. Mert a szerep az általános gnómot irta meg, nem
a púpos parasztot.
" /Komlós János kritikájából, MAGIAK NEMZET, 1959*
január 15 ./
*»— - Görbe János kissé neuraszténiásnak, túl bonyolult lelkiéletet
élőnek játssza Kós Ferencet. — " /Hajdú Ferenc kritikájából, NÉPSZAVA,
1959* január 15*/
"— - Görbe János régi nagy filmsikereihez méltó feladathoz jutott.
Most takarékosan bánt indulataival, a szerelmes férfit több szenvedély-,
lyel alakíthatta volna. — " /K.Bokor László kritikájából, NÉPSZABAD
SÁG, 1959* január 2o./
'"Háborúban megfáradt, beteg katona tér vissza 194-5 tavaszán szülő
falujába. Mig távol volt, feleségét eltemették, özvegyen maradt. Még
Bincs egyedül* sógornője, a szerelmét anyás gondoskodásba fojtó, púpos
Tara ellátja, ápolja, lelkét is kitérné érte. Kós Ferenc — meghatot
tan fogadja & gyengéd gondoskodást. Tora talán be is érné ennyivel, de
mikor a testi erejét visszanyerő Ferenc asszony után néz, a meg is há
zasodik, konok Indulattal gyűlöli az uj asszonyt. Féltékenységében go
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nősz kis ügyeskedésekkel zavarja a házaspár szerelmét. így élnek hár
man, a lélek kirobbanó előző feszültség légkörében,mig az idegek egyen
súlya felborul, s Ferenc enged a csábitó alkalom kísértésének! a bako
nyi rókavadászat izgalmas pillanatában szakadékba löki sógornőiét. Min
denki szerencsétlenségre gondol, senki nem gyanúsítja. De Fereno min
dent megvall feleségének. Az asszony rémülettel fordul el tőle, s a
férfi önként jelentkezik a rendőrségen.
Mindez — Tatay Sándor regényének filmváltozata — 1945-ben tör
ténik. De az Író szinte kilép az időből,csak utalásokban sejteti a tör
ténelmi hátteret. A földosztás hónapjait éli a falu, de hősünk -- szegényparaszt pedig — nem kér földet. Nem kell neki a "másé". Az élet
nagy kérdéseinek hátat fordító kisrealimus példája ez a film,
Tatay Sándor szemlélete, ábrázolási módszere egyéni tragédiák
pesszimizmusát emeli ki a nép sorsát jobbra fordító nagy napokból. Fur
csa kontraszt, de el kell ismernis a magány sáncai közé zárt lélek ver
gődését erős tehetséggel, légkörteremtő művészettel idézi fel a film.
Makk Károly rendezése. Makkot érthető módon vonzotta a téma drámaisága,
feszültsége. Finoman kidolgozott beállításai, a produkció emlékezetes
képi megoldásai, fülledt, fojtó légköre tehetségének uj vonásaira hív
ják fel a figyelmet.— '* /Dersi Tamás recenziójából, ESTI HÍRLAP, 1959.
január 15 ./
"Ez a film egy időben készült a SÓBÁLVÁNInyal. A problémájuk is
párhuzamos. A SÓBÁLYÁNI az értelmiség felszabadulás utáni fordulatát
ábrázolta, azt a keserves, tétova és mégis nagyszerű folyamatot, aho
gyan a régi értelmiség eltépte magát a múlttól és hozzászégődött a jö
vőhöz. A HÁZ A SZIKLÁK ALATT a paraszti lélekben kutatja ugyanezt.
Színhelye a Badacsony -A HÁZ A SZIKLÁK ALATT, ha fordított ábrázolással is, a haladás
diadalát hirdeti. A San Francisoo-i fesztiválon általános tetszést ara
tott és dijat kapott. A filmnek ugyanis több olyan vonása van, amely
méltán kelti fel a Nyugat érdeklődését.
Mindenekelőtt valódi film. A cselekmény és mondanivaló minden moz
zanatát az operatőr meséli el, nagyszerű képekkel, finom szimbólikával,
olyan költői képélményben, amelyet bármely nyelvű néző magyarázó szöveg
nélkül is megért.
Nemzetközi alkotás, mert a filmtechnika legnemesebb eszközeinek
egyetemes nyelvén beszél. —
Külföldi sikeréhez hozzájárul az is, hogy a cselekmény nem annyira
a külső eseményekben, mint inkább a lélekben bonyolódik és az alkotók
remekül értenek ahhoz, hogyan fényképezzék a táj lelkét, az emberek
szivét, hogyan fejezzék ki a vidék sejtelmes, sürü, fojtott levegőjét.
— - Az a Badacsony
és az a Balaton, amelyet Tatay Sándor le
ír és amelyet rendező és operatőr művészi alázattal és tökéletes alkal
mazkodással képre költ, csak részben azonos a mienkkel, — A mi Ba134

daesónjainkban több a napsugáras jözanság,derüs,bizadódó realitás, vérbő
életszeretet és több volt benn© a felszabadulás utáni ellentmondásos,
de nem egyoldalú helyzetben.
A HÁZ A S2LKLÁK ALATT, egy strindbergi
ködös, nyomott hegyi világot ábrázol neorealista eszközökkel. A kül
földnek ismerős ez, a badacsonyiaknak kevésbé /? — Sz.P./. — — - Tökéletességében is van valami üresség, hiusgség érződik, amit
a szokottnál is lassúbb, vontatottabb ritmus csak növel.
" /Komlóé
János idézett filmkrónikájából, MAGYAR NEMZET, 1959. január 15*/
"— Az osztályviszonyok ábrázolása nem hagyható el büntetlenül.
Ferenc, a cseléd és gazdája között idilli jóviszöny uralkodik, még a
gai-,da elhasznált szeretőjét is Ferenc kapja. Az ur és a cseléd viszo
nyát is a szerelmi vonatkozások közvetítésével ábrázolja a filmben a
szerző. Itt mindent a szerelem tölt be. A klinikai realizmus '^'Hiteles
ségével” mutatja meg az érzékiség pusztitó erejét az iró. A történet
nem ismeri az embert, mint társadalmi lényt, csak mint biológiai egye
dé4- tartja számon. Ebből az alaphibából ered a film minden gyengesége*
A társadalom ilyen tudatos kirekesztése egyben a valóság meghamisításához is vezet — akár akarja az iró, akár nem." /Sz. M. kritikájából,
EBgaMGKEI HÍRLAP, 1959* január 18./
"1945-ben nem mindenki tudott élni a szabadsággal, voltak, akiket
sokkal jobban kötött a múlt megszokottá ága, semhogy el tudtak volna in
dulni az uj élet utjain. —
A film alapvető motívuma: igaz, meglevő probléma. -— S ha ez a
gondolat emberséggel, az ember tiszteletével és megbecsülésével páro
sulna — v, talán az utóbbi évek egyik legjobb filmjét láthattuk volna,
s büszkék lehetnénk arra, hogy a HÁZ A SZIKLÁK ALATT első dijat nyert a
San Franciscc-i filmfesztiválon*
A hiba azonban ott van, hogy éppen az emberség az, aminek nyomával
is alig találkozunk a cselekményben és a jellemábrázolásban. —
Nem pusztán röghözkötöttségről, a megszokotthoz való ragaszkodás
ról van mér szó a tragédiában, hanem önzésről, értetlenségről, az embe
ri szolidaritás alapvető tagadásáról,
Azt jelenti ez, hogy a történet hazug és elképzelhetetlen? Nem, a
cselekmény bármely része előfordulhat a. valóságban, s nem kiagyaltak a
szereplők sem. KíiXöa-kulön igaznak tudnánk elfogadni a tragédia részle
teit, a fény árnyékaként, sőt,
hogy adott esetben az árnyék dominál
a fénnyel szemben.
Hamissá és .elfogadhatatlanná válik azonban a kép, ha önkényesen
és mesterségesen elzárja az iró a magacsinálta tragédiát a napfénytől,
ha minden epizódot és minden szereplőt csak egy cél érdekében használ
fel* bebizonyítani a tragédia elkerülhetetlen végzetszerüségét.
A lakkozott sematikus filmek különös ellenpólusa ez a film — ám
éppen azért semmivel sem kevésbé sematikus azoknál. —
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A lakkozó sematizmus is leket igaz a részletekben* Ezt a filmet
éppen a részletek igazsága teszi mélységesen antihumaalstóvá
.
Az utóbbi időben látott magyar filmek gyöngébbjeit általában az
jellemezte, hogy a filmekben — forgatókönyvben, rendezésben — előfor
duló hibák a jó koncepciót gyengítették* A RÁZ A SZIKLÁK ALA'H)nál más
a helyzet? itt maga a film tévesztett utat, a film egésze fordul szembe
a valósággal és az emberiességgel* — »" /Haján Fereno idézett kritiká
jából, JSTÉFS&AVA, 1959. január 15*/
"Ilyenek vagyunk, mi emberek? — kérdezi meghökkentem a néző, aki
beleélte magát a történetbe. S a film igényes, művészi eszközei osak
fokozzák zavarát, hogy habozva is, de kimondja a nemet.-Tatay Sándor történetének láttán először azt szeretnénk hinni,hogy
a film tulajdonképpen a kapitalizmus indirekb kritikája, hogy a remény
telenül sivár élet kitermelte rossz ösztönök feltörését, a boldogságke
resés eltorzulását ábrázolja, vagyis hogy a kapitalizmus tette ilyenné
az embereket. De ha jobban elgondolkozunk a látottakon, rádöbbenünk,
hogy ez az értelmezés tulajdonképpen hamis,a levegőben lóg, csak rá van
aggatva a történetre. A három ember tragédiája nincs Összefüggésben a
kapitalizmussal, az osztályviszonyokkal. Olyan sorsprobléma ez, amely
a szocializmus viszonyai között is előfordulhat. De nem is azért
kell bírálni* Elfogadjuk, hogy m
életben vannak nehezen megoldha
tó helyzetek, tehát vitánk nem a konfliktust, hanem megoldásának módját
érinti. A konfliktus nem hamis, a kérdés tehát az, hogyan, milyen esz
közökkel oldja meg a film? Vajon mit mutatnak a tények, indokolt-e vagy
sem, hogy a hős a gyilkosságig eljusson?
A film önmaga ellen bizonyít* — — nem marad más indoklásul, mint
az az Írói felfogás, hogy az emberben eredendően gonosz ösztönök van
nak, amelyek bizonyos megterhelés esetén átalakítják a józan ész és
lelkiismeret gátjait és aegfék©zhetétlenül tragédiába taszítják. A ró
kajelenet teljesen erre enged következtetni, kitűnő, művészi kidolgozá
sával mintha azt szuggerálnás nemcsak Ferenc taszítaná mélységbe a pú
pos Térát. Indulatainak a többiekével azonos fellobbanása azt sejteti,
a többiekben hasonló vad elfojtott pusztító indulat lüktet.
Ennek a hamis "mélylélektanitól ihletett koncepciónak egyéb kö
vetkezményei vannak. *— nem tudták eldönteni a púpos Tera szerepének
felfogását sem? áldozat-e vagy intrikus? Ezért van az, hogy a néző in
kább ellenszenvesnek látja s nem tud együttérézni vele. S ezzel bukik
meg a film humanizmusa is, bármennyire igyekszik az Író behatolni a
leány lelkivilágába, ábrázolása már-már az embertelenség határát súrol
ja.
Makk Károly rendezése a részletekben gondos, igényes munka, uj
utakat kereső művészi igény jellemző rá. —
Érdekes ellentmondás, de úgy van, hogy a gondos rendezés, mivel
részleteiben kidolgozta — el is mélyítette az eszmei koncepció hibáit,
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hiszen műrészétének erejével segített elhitetövé tenni -— u /K„ Bokor
László HÁZ A BZIKLÁE ALATT - Üj Magyar Filmdráma cimü idézett kriti
kájából NÉPSZABADSÁG, 1959. január 20./
"Nyilvénvalóan rossz filmről könnyű Ítéletet mondani? hibái úgy
lógnak ki belőle, mint féligkéss ruhából a fércszálak, összehasonlítha
tatlanul nehezebb a bíráló dolga, amikor olyan filmet lát, amelynek
majd minden mondatából havatott tollú Író szól, legtöbb jelenete elmé
lyült, igényes rendezői munkát, művészi koncepciót és egyéniséget bizo
nyít, képei ritka magasszinvonalu operatőri teljesítményről tanúskod
nak — és a film mégsem éri el a szándékolt hatást, nem vált ki a néző
jéből értékes emóciókat, nem indít meg és nem győz meg. Mert a
A
SZIKLÁK ALATT ilyen — ilyen film.-A társadalmi mondanivaló és a lélektani mondanivaló kettéválása,
ez
az egyik oka, hogy a film nem tudja kellő erővel és plaszticitássál bizonyítani szándékát? egy jellegzetes tájegység lakóinak küz
delmét a sárral, amely lábukhoz és lelkükhöz egyaránt ragad, s ha nem
nyúlnak a felkínált mentőrudhoz, akkor tragédiába is ránthatja őket. —
— a legkiválóbb adaptáció sem pótolhatja a tragédia legfonto
sabb motívumát* a hős küzdelmét sorsa ellen. Oidipus az igazságot, Ham
let a bosszút, Richard a hatalmat keresi, s elbuknak. — Kós Ferenc
nem ellenfele a sorsnak, hanem játékszere. ™ Egyetlen önálló tette a
gyilkosság, s azt se tudja vállalni. — Kétségtelenül ilyen ember is
van, lehet — de sorstragédiát építeni rá már nem lehet, mert sorsa is,
tragédiája is érintetlenül hagyja — nézője lelkét. Ebben látjuk a HÁZ
A SZIKLÁK ALATT második legfontosabb hibáját. — — Mert ha a tragédia
nem kelt sem indulatokat, sem megtisztulást, akkor csak a nyomasztó,
lehangoló érzés maradhat m egyetlen, amit magiunkkal vihetünk. — ■»
A HÁZ A SZIKLÁK ALATT becsületes, jószáadéku és progresszív alko
tás, amely egyben a magyar filmművészet kifejező eszközeinek gazdago
dásáról is tanúskodik. De bizonyára látják azt la, hogy* a tisztázatlan
eszmei mondanivaló, s az elhibázott drámai koncepció eleve útját áll
ták, hogy jó film, s mi többi szocialista film legyen”. /Bogát! Péter
kritikájából, ÉLET ÉS IRODALOM, 1959. január 23./
~ A film problematikája sok ellenvéleményt váltott ki,egy azon
ban tény, hogy a fiatal rendező teljesítményéről csak a legnagyobb el
ismerés hangján lehet beszélni. Az operaszövegkönyvaek is beillő, vég
letess égre csábitó történet,
igazi tragédiává tudta nemesíteni, letompitva,epikus ráérőséggel görgetve előre a cselekményt. Ezen a sajátszerű, retardáción kivül a film rendezői stílusának legjellemzőbb vonása
a szűkszavúság. Az ő "nagyjelen®te" alig tiz sor a forgatókönyvben. Há
rom ember ül a szobában, meredten bámulva a lámpa körül röpködő óriási
dongót. A bogár a lámpába mhan, az üveg elpattan — valaki meghal. A
jelenet ssimbólíkus, de más értelemben, mint eddig, Makk Károly számára
137

nem a trükk, hanem az emberek a fontosak, akik a láng körüli halálos
keringést figyelve, a maguk sorsát érzik. Van ebben a filmben valami
Osehovtól származó, s a film nyelvén tökéletesen kifejezett tÖbbrétüség: a dolgok nemcsak azt jelentik: amit a felszínük mutat, hanem van
mélyebb, bensőbb, szavakkal ki sem fejezhető történésük. -— ** /B. Nagy
Lászlót Egy filmrendező születése cimü többször idézett cikkéből, FILM
VILÁG, 1959. április 15./
A film záróképei
— A balatoni öreg hajó fedélzetén találkozik Ferenc régi kato
napajtásával, Jánossal. Ferenc keze bilincsben, mellette rendőr áll,
János megérti a helyzetét, de nem fordul el barátjától, cigarettával
kínálja. Kis idő múlva Ferenc töri meg a csendet: "Szóval gazda let
tél"... "hát igy hozták a körülmények" — mondja János."Én meg gyilkos
lettem, ládd-e. Ilyenek voltak a körülmények..." /A MOKÉP filmismertetöjéből, 1958./
"— Tehát Ferencet a körülmények gyilkossá teszik. Le milyen kö
rülmények? Házasélete, s élete lehetetlenné válik elhalt felesége nővé
rének, Terának jelenléte miatt. Az együttéléssel járó kisebb-nagyobb
kellemetlenségek felhalmozódnak és összesürüsödnek, s feszítésük elvisz
a végső tetthez.
Ahhoz, hogy a tragédia valóban tragédia legyen — a hős bukásának
szükségszerűnek kell lennie. —
A gyilkosságot a film eleve megfon
toltnak ábrázolja. —
Az alkotók mindent megtettek, hogy — egymásra halmozott epizó
dokkal hitelessé tegyék a gyilkosságot, de nem adnak időt Ferencnek ar
ra, hogy belsejében is gyilkossá váljék —
— - A gyilkosságot maximálisén igyekszik Igazolni. — - főleg Torá
val, de egy szaggatott "misztikus" vonaliad is — "Jó vagy hozzám Tera,
az isten büntessen meg, ha elfelejtem" — mondja ápolása idején Fereno.
"Valaki meg fog halni" — ezek Tera szavai a széttört lámpaüveget köve
tően. --- Le a gyilkosság mégsem volt elég szükségszerű. A hős igy hiá
ba vált tragikus hőssé, hiába kelt a tragikus hősnek kijáró rokonfczen
vet és együttérzést, bukása nem eléggé indokolt. S ez azt jelenti, hogy
az alkotók,amikor tragikusnak ábrázolták ezt az embersoraot, engedményt
tettek a szubjektivizmusnak a realizmus rovására. -A film persze tartalmazza a tragédiának bizonyos reális moz
zanatait is. -- A felszabadulás utáni szituációban sok becsületes, rokonszenvünkre méltó ember sem találta meg a helyét. Erősebben kötözte
őket múltjuk, semhogy a frissen taposott ösvényeken megtalálták volna a
kivezető utat. Le a filmnek a huszas évek német kamaradrámáira emlékez
tető zártsága, sőt nyomasztó volta lehetetlenné teszi, hogy e szituáció
elemei nagyobb erővel játszanak közre Ferenc sorsának és jellemének
alakulásában, -— " /Nemes Károly: Tragikus vétség - Gondolatok a HÁZ A
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SZIKLÁK ALAKÖ c. filmről,
ruár 1 ./

FILMVILÁG, II. évfolyam, ?. szám;

1959.feb

"— -- A HÁZ A SZIKLÁK ALATO mindenestül a művészet körébe tartozik.
Minden elismerés, amely elhangzik felőle, mint ilyet illeti meg, ha
mindez nem is jut kifejezésre minden elismerésben. És minden kritikai
elemzés művészetként veheti vizsgálatba a filmet: a jogos kifogások, az
adódó tanulságok,az értékes művészi kérdések határain belül fognak fel
sorakozni. -----— A nagy drámák, az igazi sorstragédiák csak idővel válnak időt
lenné; ezt a bűnt nem lehet szándékosan elkövetni, és a film megalkotói
nyilvánvalóan nem is szándékolták elkövetni. /Hogy a púpos lány "sorstragédiás" figurája ránőtt a térben és időben meghatározott történetre,
ez viszont szintén a drámai tudatosság tartozik rovatát terheli./
Itt van azonban a főhős passzivitásának kérdése, — Ez az ember,
úgy, ahogy van súlyos örökség, súlyos valóság, és még inkább az volt a
film lejátszódásának időpontjában.
Ez itten Joó György, a szegény, szorgos, szomorú, boldog ember,
19^5 nyarán, a történelem roppant fordulatában, - vagy — ez a mese
beli János, a legkeserűbb, legfájóbb Ady-versek jelképhőse. Hazajött a
gyürkőzésböl, mert ha már állta, hát kiállta, ás most, amikor merhetne,
amikor mernie kellene kilépni a meséből, osak gunnyaszt a sziklák alatt
-— /Ady: "... megbénultam gunnyasztani fogsz, ha merhetsz, öreg bűnö
dön, a Múlton."/-----Kós Ferencet elviszik végül a rendőrök, mert megölt valakit, ami
ugyan szomorú, de mégiscsak rendben levő dolog — ez van most a film
ben. Holott annaTc kellene bent lenni: hogy Kós Ferencnek el kellett
pusztulnia, mert a számára sorsdöntő pillanatban ő maga a pusztulást
választotta.
Emlékezzünk csak A BOLDOG EMBEB befejezésére. "Ezen a Joó Györgyön
nem lehet segiteni, ez az ember mégsem volt hős..." — irta MÓRICZ
a regény végére, ö tudta, amit.a filmben merészebben kellett volna való
1 ásítani, — —
Ha ez volna a filmben, ha ez benne volna élesebben és határozot
tabban, akkor talán nem sajnálkoznánk olyan rosszkedvűen és szánakozóan
Kós Fereno esetén, —
És akkor nem lehetne a filmet a nyomasztó voltá
ban elmarasztalni; ekkor tisztitó erejű volna, eszméltető,
tragikusan
felemelő hatású.
Olyan filmről beszéltünk, amely még a kifogásoknak is rangot
ad. — " /Czlbor János -meghalt 1961-ben- kritikájából, FILMVILÁG, II.
évfolyam, 5 .szám; 1959. február 1 ./
"Tatay Sándor műve filmrevitelének ötlete már 1954—ben felvető
dött. ------" /Nemes Károly idézett cikkéből, FILMVILÁG, 1959- febru
ár 1 ./
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m„~„ & kritikusok már elmondották a véleményüket* Nyilván nem ér
dektelen, ha ezúttal a film rendezője is beszél a filmről — és a kri
tikákról is. Makk Károly beszélgetésünk kezdetén mindjárt elmondta, a
kritikákat túlságosan óvatosaknak, csiszoltaknak tartja. —
— Egyes kritikusok logikai töréseket, lélektani következetlensé
geket látnak a film cselekményében* — Hogy egy példát emlitsekfhogyan
éltek együtt a kis házikóban Ferenc első házassága idején, illetve
amennyiben nem laktak együtt,hol lakott akkor Tera /Fsota Irén/, és mi
ért költözött húga halála után a sziklák alatti házba?
— Valahol a faluban lakhatott,rokonoknál — akikhez egyébként só
gora második házassága után is költözik ... Azért települt át a kis
házba, mert húga meghalt, mert félt Őrizetlenül hagyni és mert ott ma
radt anyátlanul Ferenc gyermeke.-— Azt hiszem, az is világos, hogy Te
ra, aki szereti Ferencet, ezt a szerelmet teljesen reménytelennek érez
te, amig a húga volt a férfi felesége.Saját testvére ellen meg sem pró
bált áskálódni.
— Mások kissé praktikusan közelednek a film problémájához. Ferenc
második házassága, szerelmi élete csak azon múlik, hogy nem tudják el
különíteni magukat Tarától, hogy — triviálisan szólva — az ajtó nincs
kulcsra zárva. Miért nem zárják be az ajtót?
A szereplők jelleméből,úgy vélem, elég világosan kitűnik,
hogy nem a kulcson múlik a házasélet zavartalansága. Tera lesni akar,
kellemetlenkedni. Ha az ajtót zárva találná, zörögne, benézne az abla
kon, százféle más módon tudná lehetetlenné tenni az életüket. —
— Mi motiválja Ferenc /Görbe János/ görcsös ragaszkodását ahhoz
a házhoz, amelyben nem is Ő, hanem elhunyt felesége született?
— Erre a kérdésre azzal a jelenettel próbáltunk válaszolni, ami
kor a gyerek fürdik a hordóban, a szikrázó fényben fényiének a sziklák,
zöldéi a szőlők levele. — Ferenc szereti ezt a tájat. Csak est szere
ti. — Különben is: a forgatókönyviró és a rendező olyan jellemeket
alkotnak, amilyeneket akarnak. Ferenc afféle tehetetlen,
cselekvésre
képtelen ember. Nem tud elindulni, nem tud akarni. Tragédiája az akara
ti impotencia tragédiája. Vannak ilyen emberek. Ismerek magam Is, nem
egyet, — Az ilyenfajta emberek aztán olykor, az élet renflkivüli pil
lanataiban cselekvésre határozzák magukat... Ezt látjuk Ferencnél, ami
kor gyilkol.
— Vannak, akik elnagyoltnak, kidolgozatlannak érzik az erdész fi
guráját.
— Valóban ez a figura sem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna.
A filmen — 'sablon. Szakállas szoknyavadász, -— Helyette egy életerős,
egészséges, problémátlan fickó kellett volna, aki szereti az elejtett
vadat és szereti a nőket is...
— Egyes kritikák nem látják eléggé hitelesnek Zsuzsa /Bara Mar
git/ alakját sem.
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— Ebben is Tan némi igazság. Zsuzsa alakja homályos. Ki egy tisz
taságra, uj életire, beosíiletre vágyó nőt akartunk megrajzolni. Zsuzsát,
a kulák szeretőjét, aki szívesen hagyná ott ezt a viszonylagos jólétet,
uj lapot akar kezdeni életében. Nem sikerül, mert fereno nem elég erős
hozzá. S Zsuzsa végülis visszakerül oda, ahonnan elindult.
— Hint a film sejtetni engedi például az a jelenet, amikor fereno
a kést az asztalba vágja - Zsuzsa látta milyen indulatok forrnak Eerenoben és bár szó nem esett közöttük róla, gyanította a készülő gyil
kosságot és hallgatólag helyeselte is* Kiért tagadja meg mégis férjét,
aki miatta lett gyilkossá?
— Kert Zsuzsa nem tragikus hős. Átlagember, nem tud az általános
erkölcsi normák fölé emelkedni* Mikor lélekben helyeselte a gyilkossá
got, maga sem látta előre, milyen hatással lesz majd rá. Az ember lelke
nem egyszerű, s rezdülései nem is mindig következetesek. Ngy érzem, ha
Zsuzsa alakját nem is sikerült teljesen ábrázolni, ebben a motívumban
— a gyilkosság utáni, férjétől való menekülésben — nem tévedtünk.
— Ezek szerint fereno tragikus hős? fagy más se óval i Makk Károly,
a rendező, ferenoet nem tartja bűnösnek?
— Nem. Osak szerenosétlennek. A tételes törvény szerint bűnös,
de a lelkiismeret nevében felmentését kérném.
— Milyen indokok alapján?
Elbújhatna, hiszen senki sem tud róla, senki nem vádolja.
—
De nem tudja megtenni. Éppen azért nem, mert nem gonosz, nem ke
gyetlen. —
Az 5 tragédiáját — és ez a film mondanivalója — nem is
meri fel a lehetőségeket, amelyeket az élet ád, s emiatt saját maradiságának áldozata lesz. —
a boldogé ágkeresés az, ami a filmben általá
nos, ami nemcsak ma, hanem mindig, az emberiség nagy hányadának problé
mája. —
Salán hibát követtünk el ott, hogy a filmben túl sok helyet
adtunk ennek az általános emberi mondanivalónak s tol keveset a konkré
tumnak. .. —
mégis, ezen az utón kell tovább mernünk, ha azt akarjuk,
hogy kilépjünk a magyar film érzelmi szegénységéből...** /Pongráoz Zsu
zsát A rendező a filmről cimü. interjújából, EXLM7ILÁG, XI. évfolyam, ?.
szám; 1959* február 1./
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19 5 8
/N° 6./t
* A HABMINCKILENCES DANDÁR

1 játékfilm /forradalmi hőstörténet/
‘ játszódik! 1919 tavaszán
' rendezői Makk Károly
t produkciói Hunnia Filmstúdió. Budapest
v ötleti Karikás Frigyes /1892— 1938/ "Korbély János"* "Nagy József"
és "Kömíives Papp István" cimü novellája, forgatókönyvi Darvas József,
dramaturgok! Kovács András és Mamcserov Frigyes
\operatőri E Pásztor István
*zenet Szabó Fereno
*■diszlettervezÖi Yarga Mátyás
1vágót Kerényi Zoltán
\gyártásvezetői Szirtes László
munkátársaki Arató János hangmérnök, Bursi Imre fővilágositó, Petróczi Gfcrula pirotechnikus, Slvó György segédréndezŐ, F. Kiss Lajos és
Onódi György felvótelvezető, Hraniczky Tibor II. felvételvezető, Gáti
trilla berendező, H. Weingruber Éva ruhatervező. Hadai Károly maszkmes
ter , Aszódi Mihály II. maszkmester, Mihalik István laboratóriumi munka
vezető.
1
katonai szakértői Dr. Csillag Fereno ezredes
főszereplők* Behkő Gyula /Karikás Frigyes,a 39-es dandár politikai
biztosa/. Bihari József /Korbély János szakaszvezető, a dandár parancs
noka/, Kies Manyi /Korbélyné/, Szirtes Adám /Hagy Jóska, szabadcsapatparancsnok/# Ladányi Fereno /Sárai-Szabó, vörösparancsnok/, Pásztor Já
nos /Temesl/, Barsi Bála /Kőműves Papp István, különitmény-parancsnok/,
Garios János /Győrfi hadnagy/, Péthea Sándor /öreg gróf/,Koletár Kálmán
/Icoe Jóska/, Pillér Márta /Nagy Jóska kis unokahnga/; epizódszereplők*
Gárday Lajos, ^akléry János, Bánhidy László, Deák Sándor, Kőmivés Sán
dor, Polgár Géza fh, Id. Szabó Gyula, Basilldes Zoltán, Farkas Antal,
Kamarás Gyula, Sivó Mária. Baracsi Ferenc, Inke László, Siménfalvi Sán
dor, Orbán Viola, Almás! Albert és sokén mások* közreműködtek a Buda esti Forradalmi Karhatalmi Ezred, a Magyar Néphadsereg egységei, a XX.
s XXII. kerületi Munkásőrség, a B.M. Lovasiskola, a B.H* Határőrség
lovasalakulata
készült a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 40. évfordulójára
fekete-fehér kép
hosszat 2807 méter
norraálfilm /takarásos szélesvásznú vetítésre is alkalmas!/
bemutatót 1959* Hl* 20. Szikra, Dózsa, Szabadság XI. kér. /Bar
tók/, Alkotmány; 21-től Hunyadi is
korhatárt 10 éven alul nem ajánlott!
Csehszlovák Dolgozók X. Filmfesztiválja 1959* "a szocialista hala
dásért harcoló filmek dija"* Balázs Bóla-dij 1959* IV. 4*. /első kiosz
tás/ — I. fokozat Makk Károlynak, "sokoldalú művészi munkásságáért.
különösen a 39-as dandár cimü film rendezéséért". Pásztor István opera
tőrnek, "kiemelkedő művészi munkásságáért"* Balázs Béla-dij 1960 — 1*
fokozat Szirtes Adómnak.
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A "Korbély János" cimü Karikás-novella elején idézett népdalt
"Idesanyam, ne rartsék kend vissza,
Én se vagyok rosszabb, mint a Pista.
Pista komám a szovjet katonája,
Husvét óta Kun Bála huszárja..

14.2

János bátyám el ne verőik érte,
Lovam kátét a nyereg feltörte.
Meggyógyítom Prága városába,
A prágai buszárkassárnyába.
/Vörös buszáraóta a 39-es dandárból, 1919-ből/”
/Karikás Frigyest A járatos ember és más elbeszélések,
Könyvkiadó, Budapest 1957* 19• oldal/

Kossuth

Ebben a kötetben Karikás elvtárs a katonaélet nevezetes ese
ményeit mondja el. Hozzánk, a magyar proletárforradalom résztvevőihez
igen közel állnak ezen elbeszélések hőseit Mindannyian kedves ismerő
seink, barátaink, fegyvertársaink. Kern kitalált figurák ezek, hanem a
harc igazi részesei, a mi munkás-paraszt vöröskatonáink. — ezért ezen
elbeszélések olvasásakor felidéződnek előttünk a forradalmi harc ké
pei. — - De ez a könyv nemcsak témájában vonzót A fejlődő magyar prole
tárirodalom legigazabb, leghitelesebb alkotásai közé kell sorolnunk*
1927-március" /Kun Béla /1880— 1939/t Előszó Karikás Frigyes ”A
harminckllences dandár” elírni elbeszélés-kötetéhez* Először megjelenti
orosz nyelven, 1927-ben, Moszkvában, ”39-ja brigada - Rasszkazü" elmen,
a Moszkovszkij Raboesij kiadásában. Magyar nyelven előszört KUn Béla
Irodalmi tanulmányok, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1960. Fordításban./
Karikás Frigyes elbeszélés gyűjteményének kiadása irodalmi
életünk egyik meglepetése. Akik a szocialista Jókairól és Mikszáthról
álmodnak, azok nem fogasd;: csalódni,ha Karikás nyomdokain keresik.” /Ka
rikás Frigyest A járatos ember és más elbeszélések. Részlet az idézett
könyv füléről/
Manapság minden tollforgató ember keresi az újat, a valóság
kifejezésének korszerű, szocialista formáit, példát, Útmutatást — Tessék, Itt van. Legalábbis az egyik lehetőség. «— ” /Kajetán End
rét A harminckllences dandár — Karikás Frigyes novellái, ÉLET ÉS IRO
DALOM, 1959. április lo./
w— , a hitelességre szakértő is vigyáz, OsiUag Ferenc ezredes ott
ül a gép mögött egy sziklán. —
— Jóllehet, "mindössze" negyven éve, hogy a felvidéki csata le
zajlott, mégis sók kérdésben kell a korhüségre vigyázni, hiszen ez a
negyven év gyökeres változásokat hozott a hadászatban — mondja Csillag
Ferenc. — Vigyázni kell arra is, hogy hűen ábrázoljuk azt a tarkasá
got, ami lőfegyverekben, lőszerekben és elsősorban ruházat tekintetében
jellemző volt a magyar vörös hadseregre. El kell érni,hogy aki ott volt
a vörös hadseregben, ráismerjen,aki most látja először a harcokat, meg
értse és tudomásul vegye, ilyen volt. — *
Szirtes László gyártásvezető is tud katonai tanácsokat adni. Ti
zennégy éves önkéntesként ott harcolt a vörös hadseregben végig a fel
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vidéki hadiárat során.
" /Bemáth Lászlój Csata a Mátra alján cimü
oikfcéből, ESTI HÍRLAP, 1958. október 8./
**— ■Karikás Frigyes novellisztikue portréi szerencsésen egyesítik
magukban a valósághű élményt és a meggyőző művészi ábrázolást. Bár e
novellák cselekménye mozaikeserü, mégis módot nyújtott arra, hogy öszszekapcsolva a bennük feldolgozott jeleneteket, valósághűen ábrázolják
az alkotók a felvidéki és Tisza menti harcok egy szakaszát, A film nagy
érdeme, hogy a kor atmoszféráját, ezt a forradalmi optimizmust teljes
mértékben kifejezií s azt a küzdeni akarást is, amely ott élt az embe
rekben. — A 39"QB dandár — - igen értékes alkotás. Makk Károly eddigi alkotópályájának kimagasló csúcsa.
" /Lenkei Lajos* A 39-es dandár - Uj
magyar film a Tanácsköztársaságról, NÉPSZABADSÁG, 1959* március 20./
»— - Bár a főhős — maga Karikás Frigyes -- személyének ábrázolá
sa elnagyolt, a többi figurát részletes jellemzéssel ábrázolják a fil
men, s olyan típusokat alkotnak, amelyek sokáig emlékezetesek maradnak
számunkra. —
A 59-es dandár — reméljük -- kezdete lesz egy olyan sorozatnak,
amely — ■ nem csupán ünnepi alkalmakkor megjelenő filmekben — bemutatja
a nép legjobbjainak áldozatos harcát a szabadságért
M /-i-s./ kriti
kájából, ORSZÁG-VILÁG, 1959* április 1./
A csatajelenetekben a rendező és pásztor István operatőr pá
ratlanul izgalmas és magávalragadó képsorokat produkált# A csehek elle
ni győzelmes lovasroham azonban még ennél is több* Szabó Ferenc muzsi
kájának győzhetetlen erőt sugárzó dallama, sodró ritmusa, mintha fel
emelné a földről, s szárnyakon röpítené előre a 39-es dandár huszára
it. .. -- " /Berónyi György kritikájából, HÉTFŐI HÍREK, 11959*március 16/

"--- Darvas helyenként egy-egy utalásból,fólmondatos megjegyzés
ből bont ki egész jelenetsorokat, épiti fel a film uj alakjait, hely
zeteit — eltávolódva Karikás történeteitől, de hü maradva eszmei s em
beri állásfoglalásához.
Az ujjéteremtés munkája azonban nem mentesült minden gyengeség
től. így például a filmben patétikusabb s valószínűtlenebb a Marseillaise-éneklés az arcvonalon, mint a Kőműves Papp Istvánról szóló novel
lában, ahol hitelesebb emberi nyerseséggel van megfogalmazva ugyanez.
Sajnáljuk azt is, hogy a Karikásnál szinte mondatról mondatra csillám
ló, megveóztegetőén természetes katonahuaor is sok helyen elszür
kült. — " /Molnár Géza kritikájából, NÉPSZAVA, 1959* március 19-/
»— Bevallom, eleinte meglepődtem, mert jó lett volna a filmen is
Karikást látni, az ő egészségtől duzzadó, röppent nagy erejét, harsány
bakahumorát, Dózsa Györgyöt közvetlenül folytató hösz indulatu paraszt
jait és acélból faragott, természetes módon vezérré termett Korbély Já
nosát, azt a monumentális, ujjongó, harsogó, rikító színekkel festett
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történelmi freskót, amely egyszersmind Karikás önarcképe. Aztán belát
tam, hogy a filmben Darvas a novellák nyersanyagát óa a történelmi em
léket magátólértetődően önnön egyéniségén szűrte át, — Darvas filmjében kicsit szomorúan szép a történelmi emlék. Szelidebb az erő, érzelmesebb a keménység és a lelkes, vérpezsdítő szilajságba is belevegyül a bukás fájdalma, — Remekebbnél remekebb történelmi jelenetei, tömegmozgásai, for
ró, feszült képei, intim, meleg lélekrajzai és monumentális csatajele
netei, amelyek közül például a lázadó rendőrök lefegyverzése, vagy a
szociáldemokrata illúziók "szétlövése" mesteri filmkomposiciók,a klaazszikus szovjet filmek e j z e n s t e j n i /kiemelés tőlem — Sz.P/
megoldásaira emlékeztetnek. Makk Károly rendező különlegesen szép mun
kát végzett, *— " /Komlós János kritikájából, MAGTÁR NEM2ET, 1959. már
cius 19./
"— -- Bármily kollektív művészet és a filmművészet, egy-egy alkotá
sa végső soron mindig rendezője kézjegyét viseli, s az ő neve alatt em
lékszik rá a műfajtörténet. A 39“*©s dandár is ilyenformán Makk Károly
filmjének nevezhető, s erre 5 csak büszke lehet. Pedig e film nem a mű
vészi játékok és különösségek filmje, nincsen benne semmi meghökkentő
eredeti, igaz eredetleskedés sem, sőt, második fele némiképp nyujtottabb, lassúbb, mint szeretnék. De van barma nagyon sok puritán egysze
rűség, az a rendezői felfogás, hogy itt a történelem és a hősöké a fő
szerep, nekik kell a legteljesebb megmutatkozás! lehetőséget nyújtani,
s nem a rendezői bravúrnak. Arra emlékezzen a néző, amit ők nyújtanak,
s ne a rendező fogásaira. így történik azután, hogy bár a monumentális
hatású csatajelenetek és a brill! énnan megrendezett pályaudvari rendőr
lázadás a rendezőt idézik, a hangsúly mégis a párjelenetek emberibblélektanilag alapos kidolgozásán van# amikor a rendező minden reflek
tort magáról a szereplőkre irányit. S ugyanezt az elvet és gyakorlatot
valósítja meg képeiben Pásztor István is. 6 is elsősorban arra törek
szik, hogy a szereplők minden arerezdülés® érvényesüljön, s magára osak
a borúsan komor tájfelvételekben emlékeztet. — " /Bogát! Péter* Egy le
genda útra kell... Film a 39-00 dandárról, ÉDET ÉS IRODALOM, 1959.már
cius 20./
’ŰTemoeak történelmi, freskó és forradalmi Hklcölimiésy a
dan
dár, hanem agyban polémia is. Mintha alkotóinak nemcsak az lett volna a

szándéka, hogy ujabb emléket állítsanak annak a néhány hónapnak, amikor
népünk a forradalom legelső vonalába tört, példát matatva a világnak,
hanem hogy lemossák a,gyalázatot, amellyel 1919 ragyogó fényét bemocs
kolták.
Mivel száll vitába a 39-es dandár? Nem a hivatalos ellenforradalom
szégyentelen hazugságaival, mint — a HARAG NAPJA, amely az ellenforra
dalmár tisztek gazságát és az árulók aljasságát állítja szembe a prole
tárok humsnizmusáfal, tehát a Horthy-idők főrágalmával, a vörös terror
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képtelen torzításával kel bírókra. A polémia éle a harmadik utasok el
len fordul, akik —
azt bizonygatták, hogy a tömegek nem akarták a
forradalmat 19-ben. — - 1919 tanulságainak ez a teljesen hamis végkö
vetkeztetése, amelyet mind a szociáldemokrácia, mind a ‘‘népiek1’ táborá
ban meg lehet találni, ez az az ideológiai frontszakasz, amelyre a 39es dandár a főtüzet zúdítja. /Természetesen a tűz nemcsak jobbra zudnl,
jut belőlre "balra” is, hiszen az ultraradikális demagógia — ha egé
szen más hangsúllyal is — , de arra az álláspontra juthatott, hogy 19
azért bukott el, mert a népben nem volt forradalmi kitartás, erő,
hit. -— « /Rónyl Péter kritikájából, FILMVILÁG, III évfolyam, 6. szám;
1959. március 15*/
A 39-es dandár eszmei tisztaságát példázza az is, hogy a Tanácsköztársaság emlékét csúnyán bemooskoló Hékosl-klikk hamis történetisé
gét is megsemmisítette.
Ma már köztudomású, hogy mint Sun Béla elvtárs, aki 1919 kulosemrbere volt, Karikás elvtárs is a személyi kultusz ártatlan áldozata
lett, a "nagy sztálini tisztogatások" idején, a harminhét-harmlnonyoloharminckilences érvekben; és mintahogy a Sztálln-Bákosi-kultusz idején a
Tanácsköztársaság kiemelkedő vezetőjének még a nevét sem volt szabad
kimondani,a negyvenes években és az ötvenes évek elején Karikás Frigyes
remekmivü novellái sem kaphattak nyomdapapirt.
»— 1936 nyarán Odesszában ültünk a tengerparton. —
folyt a személyi kultusz felkavarta rágaloahadjárat.

Akkor már

— Bajban vagyok Eidaska —
mondta Karikás. — Hagy bajban. És a
legjobban az fáj, hogy egy emigráns magyar Író is fölemelte elle
nem a — beadványát.
— Kicsoda?
— Tudja azt maga jóll Mindenkit megrágalmazott már az az ember.
Engem frakoiózással vádol. Bizonyíték* a Korbély-novella elején
általam idézett népdal. Csak azt nem tudomt gazember-e vagy Őrült?
— Maga elé nézett. — Vagy mind a kettő —
Most lenne hetvenéves
Nem érhette meg a ml időnket* a XX. és a
XXII. kongresszusokat. Hem olvashatta — Kádár Jánosnak Gorkij városá
ban mondott beszédét*
"... Képünk vérével fizetett a személyi kultuszért és esze ágában
sincs megismételni "
/Hidas Antalt Egy rcmatlkus forradalmár - Emlékezés Karikás Fri
gyesre cimü cikkéből, ÉHET ÉS IROBALOM, 1961. november 4./
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"-- Nehéz méltó szavakat találni a művészetre, amely igy remekbe
szabta Korbély alakját.Valóban el lehet mondani: Karikás Prigyee sajnos
oly csonkán maradt, de torzóként is óriást sejtető életművének ezt a
figuráját a forgatókönyv irója, a rendező és a színész kongeniálisan
Ültette át a film nyelvére,
valami különös keveréke ez a Korbély
János a 48-as honvédnek és a 19™es vöröskatonának, alakját balladai ko
morság veszi körül, nincs mosolya, csak könnye, az atmoszféra, amelyet
áraszt a tragédiát sejteti, virtusában is van valami sötét nyerseség —
de néhol már nyomasztó konoksága nem a nehéz napok, a súlyos helyzet
pesszimista visszfénye,a jövőben nem hivő ember levertsége, hanem éppen
ellenkezőleg, a belsejében végbemenő és győzelmes harc, a ""komisz —
lédi szivével" vivott nagy jákóbl birkózás tükröződése.
/Bihari de
kitünően értette meg a szerepét!/ ——
Nyilvánvaló, hogy Nagy Jóska pályáját a film Korbély utjának
ellentéteként állítja elénk. Korbály a megtestesült fegyelem, az ő tűzpróbája az, hogy a belénevelt "cseléd!" fegyelem átalakul-e öntudatos
forradalmi fegyelemmé, A filmbeli Nagy Jóska csupa forradalmi tűz, lo
bogóé, vakmerŐség,az ő próbája éppen ellenkezőleg az, hogy képes-e meg
érteni a forradalmi fegyelmet, meghajolni a forradalom parancsa előtt.
Mert ha nem, menthetetlenül igazi anarchista lesz belőle. Nos, a film
ezt akarja bizonyítani, de nem ezt bizonyltja. Mégpedig azért nem, mert
engedményt tesz Nagy Jóska anarchizmusának, mentegeti szabadosságát.
Ugyanis a film alkotói, abban a törekvésükben, hogy a tömegek forradalmiságát bizonyítsák, majdhogynem teljesen visszavonják azt a bizonyta
lan Ítéletet is, amellyel előzőleg mégis elmarasztalták Nagy Jóska In
dividualista csökönyösségét. Legalábbis nehéz lenne a film utolsó jele
netét másképp értelmezni. — Nagy Jóska igy fölébe nő a forradalmárrá
vált Korbély Jánosnak, de méginkább a kommiszámak, — - úgy tetszik,
mintha az ő szabadosságát igazolta volna a történelem, pedig ellenkező
leg, a kommiszárt igazolta, —
Sajnos a film éppen a kommiszárból
eléggé száraz figurát formált. Pedig a dandár politikai biztosa, aki
egyébként azonos Karikás Irigyessel, az Íróval, -- kiváló modellt
nyújtott volna a 19-es kommunista nagy alakjához -- ha a film alkotói
saját képzeletükből kiegészítették volna azt, amit az Író — természe
tes szerénységből — önmagáról elhallgatott. Olyan embernek kellett vol
na lenni, akibe Korbály János meleg szive és a Nagy Jóska vakmerőasége
egyszerre belefért, s aki mindkettőnél is több volt, okosabb, nagyobb,
nagyszerűbb.
A rendezés, Makk Károly gondolatgazdag munkája lényegesen hozzájá
rult a film erényeinek kidomborltásóhoz. Koncepciója, a rendezés stí
lusa azt a népi realizmust követi, amely a történetnek is legjobb sa
játja. -— A győzelmi jelenetek nem puffognak, a tragikus pillanatok
sem szlvfaosaróak. Makknak is a legnagyobb érdeme Korbély alakjának ki
formálása, — De a tömegjelenetek komor fenségét is megőrizzük emléke
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zetünkben, az egész film líráját, ballada! hangját. Ugyanakkor meg kell
mondani, a rendezés nem segített a hibákon, Nagy Jóska alakját nem tet
te világosabbá, sőt, a terrorosapat rosszarcu tömege még csak fokozza a
zavart. Kitűnő, ötletes a rendőrök lefegyverzése, a hangváltás a viszszavonuló és az előremenetelő csapatok képei között, de néhány jelenet,
pl. a beszélgetés az istállóban, a kastély vendégszobáinak meglátogatá
sa, a billlárdjelenet feleslegesen lelassítja a film egyébként is elég
körülményes, komótos tempóját. -- " /Fényi Péter Idézett kritikájából,
FILMVILÁG, 1959. március 15./
A film legjelentősebb drámai momentuma*-- emberi és politikai
drámája — Nagy Jóska története. S a legtanulságosabb is! Ez a tanítás
semmit sem halványult: ha harcolnunk is kell a magunk embereinek hibái,
túlkapásai ellen, ne áldozzuk fel az ingadózók,a tegnapi ellenségek rokonszenvónek, látszatcsatlakozásának kedvéért azokat, akik tévedóséifckel együtt is szivükkel, vérükkel, ösztönükkel a iri ügyünket, a szocia
lizmust szolgálják. Az utitársak meggyőzése fontos tett, de Nagy Jóska
bukásában is több marad mint azok, akiknek megbékítéséért el kellett
Őt taszítani. -- " /Hajdú Ferenc kritikájából, ESTI HÍRLAP, 1959. már
cius 18./
»-- Nagy Jóska — földet, ruhát osztó, ösztönösen harcoló, de a
munkásosztály ügyéért életét áldozó alakját Szirtes Ádám formálja meg.
— Olyan ez a film — mondja Szirtes Ádám — , mint egy "kis Oseitdes Don". A szerep, amit alakitok, nagyon érdekes,mély érzéseket kíván.
Úgy érzem, a közönség szeretni fogja e vad, de csupasziv Nagy Jós
kát. -- " /A FALUSI VASÁRNAP "Kemény harcok névtelen hősei" cimü cikké
ből, 1958. október 5*/
"— Benkő játéka a megirt szerep mögött is elmarad, ami még csak
növeli a megírt szerep okozta hiányérzetünket. Szinte csak egyetlen
hangja, egyetlen arca van, —
Az epizódszereplők közül a legnagyobb feladat Ladányi Ferencnek
jutott, aki a dandárparancsnokot személyesíti meg.—
kicsit sablonos
szerepválasztásnak érzem, hogy a kitűnő színészt újra meg újra hasonló
szerepekben,Játszatják, nem az ő hibája, hogy nem tud mindig újat adni
’
/Elsősorban Keleti Márton és Dobozy Imre TEGNAP cimü filmjében,
amely A 59-es dandárral egyidőben született, játszotta Ladányi ugyanezt
a szerepet. — Sz.P./ /Rényi Péter idézett kritikájából,
FILMVILÁG,
1959- március 15*/
»
a reális témának és az iról megoldásnak a kifejező ereje vá
lik láthatóvá a rendezés művészetében: Makk Károly tudatosodó és szép
munkájában.-A figurateremtés és a képváltó-ritmus: ez a rendező és a fllmszalag közös költészete. —
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BenlcŐ Gyula —
Karikás Frigyessé váltósait í a 59-es dandár
megszervezője és kommissérja, nagyszerű vezető és egyszerű ember* S ha
ő nem is főszereplője a filmnek, minden epizód és valamennyi mozzanat
mögött ott érezzük -- jelenlétét, a kommunisták emberségét, a párt
szellemét. —
/Simon Gy.Fereno: Hősiesség és költészet a mozivásznon
Cimü kritikájából, MAGYAR IFJÚSÁG, 1959* március 21*/
"— Könnyeket fakaszt és gondolatokat teremt, meghat és megmozgat
ez a fil& —
Megérteti, hogy nem valamilyen lezárt történelmi hagyo
mány a Tanácsköztársaság, hanem a szabadságot áhitó nép első nagy neki
rugaszkodása, az erőpróba, —
Egyszerű munkás- és parasztemberekről beszél nekünk ez a film,
akikhez nem illenek a patetikus nagy szavak. A film is az ő nyelvükön
szól, — Korbély Jánosban és Nagy Jóskában a magyar filmművészetnek a
Gőz Jóskáéhoz, vagy Bem apóéhoz hasonlóan maradandó alakjai, születtek.
—
Darvas József kitünően választott, amikor Karikás Frigyes érdekes
novellahősei közül ezt a kettőt állította a film középpontjába, legföl
jebb az utóbbi anarchizmusának hiányos kritikáját,sőt bizonyosfoku iga
zolását kell szóvá tennünk.
" /Kürti László kritikájából, FILM SZIKHÁZ MUZSIKA, III. évfolyam, 12. számi 1959* március 19*/
”

MÍTOSZ EGY "VERES HUSZÁRRÓL"

Egy régi kinai mítoszról tudnak az orientalisták /Balázs Béla
"Filmkultúra" cimü könyvéből vett példa —
Sz.F./, mely szerint egy
Öreg festőnek annyira megtetszett saját festménye, hogy belelépett a
képbe és elindult a sajátmaga festette ösvényen. Bihari Korbély Jánosá
nak alakja úgy rajzolódott képzeletem vásznára, ahogy fehér lován ülve,
báránybéléssel, a sajátmaga, a nép csinálta forradalom országútján,
40 éves odlsszea után, a mába érkezik.— " /Oserés MikLóss Nagy színész
nagy szerepben - Vázlat egy fiimsserep természetrajzához cimü cikkének
befejezősoraiból, FILMVILÁG, II. évfolyam, 7* szám? 1959* április 1./

19 6 0
/N° 7./:
,,FÜRE LÉENI SZABAD
<■játékfilm /zenés szatira/
, rendezői Makk Károly
* produkció: Hunnia Filmstúdió, Budapest
/ forgatókönyv: Bacsó Péter és Szász Péter
i operatőr: Illés György
■*zene: Fényes Szabolos
í díszlettervező: Duba László
j-vágó: Zákonyi Sándor
t gyártásvezető: Elek Ottó
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munkatársak; Rajky Tibor hangmérnök, Vagyóezky Tibor másodopera
tőr, Kocsenda László fővilágosító, Koza Dezső segédrendező, Tóth János
II. asszisztens, Tormássy Éva vágoasszisztens, Forgács Lajos felvételvezető, Kopp Ferenc építész, Losonczy Béla berendező, Lázár Zsazsa ru
ténre zo9 Fasztory Tibor maszkmester
főszereplők* Páger Antal /Dr. Kéri Antal, az Országos Lakásfej
lesztési Központ elnöke/, Tolnai Klári /Kériné Tatay Anna, a hires szí
nésznő/, Polonyl Gyöngyi /Kéri Juli/, Makiári Zoltán /Karász papa, az
Autóbuszgyár kiváló dolgozója/, Keresztessy Mária /Kárászné/,
Tordy
Géza /Kárász Lali/, Benkő Gyula /Hősztér mérnök, kibernetikus/, Sinkovits Imre /Tirpák sofőr/; epizódszereplők* Kőmivés Sándor /egyetemi ta
nár/, Szendrő József /anyakönyvvezető/, , Fsota Irén /olasz no/, Szilárd
Sándor fh, Andai Béla /a vidéki színigazgató/, Benedek Tibor /egy szó
nokló apa/, Csonka Endre, Farkas Antal, Fónay Márta /egy mama/, Gál
Sándor, Gera Zoltán, Gosztonyi János, Hollós Melitta, Horkay János /egy
tévés/, Horváth Pál, Kautzky József /női fodrász/, Kéri Edith, Kibédy
Ervin /egy rendőr/, Kovács Erzsi, KovácB Emi, Ládomerszky Margit, Aszlóffy Kata, Lenkey Fali, Létay Klára, Mendelényt Vilmos fh, Misoga
László /egy pincér/, Pagonyi János, Pártos Erzsi, Péchy Blanka, Peéry
Piri, Pethes Ferenc, Pethes Sándor /iskolaigazgató/, Peti Sándor /vidé
ki antikvárius/, Romhányl Rudolf /egy maszek autós/, Siméndy József,
Siménfalvi Sándor, Szabó Ernő /utas a vonaton/# Szepesi György /a tévériporter/, Tamay Margit, Tassy András /az albérlő/, Téri Árpád és a
mindentudó robotgép
fekete-fehér kép
hosszat 2791 méter
normálfilm /takarásosan is vetíthető!/
bemutató* 1960. október 6. Puskin, Vörös Csillag, Dózsa, Táncsics,
Tátra, Szabadság XI. kér. /Bartók/
korhatár nélkül*
"-— A szereplők névsorában az ismert művészek mellett uj névvel,
ismeretlen arcoal is találkozunk. A lakásszakember /Páger Antal/ érett
ségiző kislányát egy valóságosan érettségire készülő diáklányt Polonyl
Gyöngyi, a Varga Katalin Gimnázium növendéke alakítja. /Polonyl Gyöngyi
családi nevet Balázs Ági. Jelenleg főiskolai hallgató. — Sz.P./ -- "
/— bel— t FÜHE LÉETTI SZABAD. TJj film - uj szereplő, ESTI HIBLAP, 1960.
április 24./
Makk Károly a tőle már megszokott műgonddal, kulturált Ízlés
sel fűzi láncba az epizódok nem mindig összeillő, tarka szemeit,
Kü
lön érdeme, hogy Polcnyi Gyöngyi személyében olyan ifjú tehetséget fe
dezett fel a filmnek, aki nemcsak szépségével, de arcának rezdüléseivel
is játssza, éli szerepét. -— ” /B.Gy.í E héten mutatják bel FÜHE LÉPNI
SZABAD,
HÉTFŐI HÍREK, 1960. október ?./
n—
Polonyl Gyöngyivel uj filmeziaésznőt avatunk, őszintén meg
kell mondani, kiválasztását kissé korainak érezzük. Hamvas fiatalsága
megkapó, de játékában mutatkozó bizonytalanság sok esetben zavar. —
Illés György kisvárosi képei tetszettek különösebben.'* /Szombathelyi
Ervin kritikájából, NÉPSZAVA, 1960. október 6./ A kisvárosi külső fel
vételeket Veszprémben forgatták.
Mikor a FÜRÉ LÉFNI SZABAD főszerepét eljátszottam /mondja
Polonyl Gyöngyi — Sz.P./, még középiskolás voltam, nagyon sok dolgot
ösztönösen csináltam. — - a napokban a televízióban ismét láttam a fil150

met: elégedetlen voltam, úgy érzem, ma már sok mindent másképp csinál
nék. -- ” /A MAGYAR IFJÚSÁG "A második főszerep” cimü interjújából,
1962. jullus 21./ Polcnyi Gyöngyi második filmfőszerepét Keleti Márton
1962-ben készült ESŐS VASÁRNAP cimü filmjében játszotta.
A szaván fogott lakásügyi főpcteatát — különben, jobb sorsra
érdemes professzor — kénytelen tágas és ultramodem otthonába társbér
lőül befogadni egy népes munkáscsaládot, menyestől, vöstül, mókástól,
sőt albérlőstül, kutyástul és kecskéstül. Kitőr hát a szokásos társbér
leti villongás, melynek során két fiatal egymásba szeret a nem vállal
ják atyáik ellenségeskedését és előítéleteit, Tudniillik e társbérleti
viszonyban társadalmi előítéletek is felszínre bukkaimak, hasonlóan a
RAKGÓR ALUL cimü filmhez és tabi László darabjához, a KÜLÖNLEGES VILÁG
NAPHOZ. — ■—
Hogy a tálalás üdítőbb, mint a forgatókönyv az Makk Károly rende
zésének köszönhető. Még a legvalószinütlenebb jelenetekbe is tudott va
lami vonzón természetest lopni, -— A film rögtönzött jellegéből és az
alapmondanivaló tisztázatlanságából /vagy hiányából/ ered, hogy az
együttesből ezúttal az epizódisták válnak ki* Fónay Márta, Benedek Tibor, Szendrő József, Sinkovits Imre egy-egy villanásban is emlékezete
sek. -- .« /B. Nagy László: A hét filmjei - FÜRÉ LÉPNI SZABAD $ MAGYAR
NEMZET, 1960. október 6./
i'— Makk Károlyt a LILIOMFI óta kiváló vígjáték-rendezőnek ismer
jük. Képességeiben most sem csalatkoztunk. —
Dicsérhető a rendező a
jó tempóért, a színvonalas szinészi játékértsa mértéktartó Ízlésért is.
S még egy miatt: Makk a vígjáték műfajától idegen jelenetekben sem véti
el feladatát — könnyed és oldott légkört tud teremteni. De mint a film
elsőszámú alkotójától, meg kell kérdeznünk tőle: miért nem akadt fenn
idejekorán a forgatókönyv tartalmi és műfaji visszásságain? -- ” /Galsai Pongrácz kritikájából, FILMVILÁG, 1960. október 15; III. évfolyam ,
20.szám./
”A burleszk irányát követő vigjátékalnk sorába uj színnel illesz
kedik a FÜRÉ LÉÉRT SZABAD —
lirai hangjával, ”körmyes vidámságával”
olyan stílust elevenít fel, amely mindig közönségsikert jelentett. — — ”
/"halasi”: Filmkrónika, ORSZÁG-VILÁG, 1960. október 5*/
- érettségiző lányokat búcsúztat az iskola. A szülői munkakö
zösség elnöke beszédét olvassa fel, de annyira meghatják saját szavai,
hogy elsírja magát, s továbbadja a beszéd szövegét. Nem járnak jobban a
többiek sem: egy-két mondat után újra meg újra könnybefullnak a szavak.
Végül egy húszéves fiúhoz kerül a papírlap, ki az egyik lányt várja,
nagy virágcsokorral, ö aztán érces hangon szól ősz fejéről, élettapasz
talatairól, majd sorra csókolja a lányokat — a szebbeket meleg szere
tettel, csunyácskákat éppen csak a homlokukon.
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— Telitalálat* A fiú halad tovább a lányok között, mig odaér a
nagy "őn elébe, S ebben a felfokozottan groteszk szituációban egyszerre
csak andalító zenót hallunk, premier plánban látjuk előbb a lány, majd
a fiú átszellemült arcát, szól a megható muzsika, akárcsak a legporo
sabb operettek legásatagabb jeleneteiben. Szinte már csak a csókolózó
galambok hiányoznak a fiatalok válláról* Giccs. — - — - ha pusztán ar
ról lenne szó, hogy a film egyik része jó bohózat, másik része pedig
rosszul sikerült operettlibrettói nem is lenne olyan rossz az arány*
■— A műfajok keveredése azonban még a legjobb részletek alól is kihúz
za a talajt;
— -Mába az akár két vígjátékra elegendő sziporkázó ötlet —
a
film mégsem sikerült. A forgatókönyvírók /Bacsó Péter és Szász Péter/
s a rendező /Makk Károly/ azok közé a filmművészek közé tartoznak, akik
a legjobban megtanulták, hogy mire hogyan reagál a közönség* Talán ép
pen itt — a túlzott rutinban — van a hiba. —
/Hajdú Ferenc idézett
kritikájából, ESTI HIRItAP, I96O. október 6./
Ebben a filmben a munkáé-*értsImiaégi életfelfogás szétválasz
tása és tálalása egyszerűen félreértésből fakad* Annak félreértéséből,
hogy a munkás akkor valószerű, ha állandóan ünneplő ruhába öltözötten
jelenik meg, s osztálya legjobb tulajdonságait — noha szerényen és
mértéktartóan — ott hordja kabátja hajtókájára tűzve.
" /Szombathe
lyi Ervin idézett Írásából, 1ÁP8ZAVA, 1960. október 6./
A rangkórságot kigunyoló vígjátéki sablon hovatovább kozd
unalmassá válni és arra a bolhára emlékeztetni, amelyből, mindenáron
elefántot szeretnének csinálni* — " /Bános Tibor kritikájából, MAGYAR
IFJÚSÁG, 1960. október a./
"—
a magyar filmvigjátékok szinte visszatérő hibáját a forgatókönyv "Ötletet Ötletre1' igyekszik- halmozni s eközben igen sók ismerős,
lejáratott geg is előkerül. Erre Makk Károlynak, aki egyéni arculatú
rendező jobban kellett volna ügyelnie. -— ” /Ábel Péter kritikájából,
ÍTÉPSZABADSÁG, 1960, október 15./
Föl kell — hívjuk a figyelmet, hogy a robosztus tehetségű,
fiatal rendező számára az effajta szerep csak afféle "lazítás” lehet a
HÍZ A SZIKLÁK ALATT és A 39-®S DANDÁR kaptatói után.
/B.Hagy Lász
ló idézett kritikájából, M A G M NEMZET, 1960. október 6./
/Felhívjuk a figyelmet Tatár Imre "Különleges világfilm" cimü hu
moreszkjére, az ESTI HÍRLAP, 1960* október 20-i számában, amely a FÜRÉ
LÉMT SZABAD tipusu filmek szellemes paródiája./
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áRNIÉK NAPFÍNYKEN
"Huszty Tamás Napfény árnyékban címmel forgatókönyvet irt a Hunnia
Filmstúdiónak. A film rendezésére Makk Károly készül.” /ESTI HÍRLAP,
1960. augusztus 7./
"árnyék napfényben címmel uj film forgatását kezdik a Hunnia Film
stúdióban. A mai fiatalság erkölcsi problémáival foglalkozó film forga
tókönyvét BEuszty Tamás azonos cimü regényéből irta, a filmet fiatal ren
dező Rónyi Tamás készíti.11 /ESTI HÍRLAP, 1960. szeptember 11./
Az árnyék napfényben bőse egy vidéki város ipari üzemében
dolgozik. Körülményei úgy alakulnak, hogy el kell hagynia család
ját. -- '• /FMHIRSZOLGáLAT, 1960. október 1./
"— Az előkészületi munkák után ugyancsak a jövő hónapban indul
be — Huszty Tamás könyve alapján Makk Károly és Rényi Tamás rendezé
sében viszik filmre az árnyék napfényben cimü társadalmi drámát — "
/FXLMHIRSZOLGáliAT, 1960. október 22./
A film forgatására nem került sort

'

g o n o s z k At t o

"rendezői Makk Károly
/ produkciós Hunnia Filmstúdió, Budapest
kotlett Galambos Lajos azonos cimü, falun játszódó lélektani regé
nye/ forgatókönyv: Galambos Lajos és Makk Károly
ioperatőrt Illés György
főszereplők! Pap Éva, Kiss Ferenc, stb.
"MI LESZ A KÖVETKEZŐ? FILMRENDEZŐK KÉSZÜLŐ FILMJEIKRŐL
Makk Károly —
a GQNOSZKánu cimü filmet kezdi el forgatni de
cember közepén. A szerző fiatalember! Galambos Lajos, aki azonban mér
nem egészen ismeretlen a műtermek és a jupiterlámpák világában — társ
szerzője volt A HARANGOK RÓMÍBA MENTEK /rendezői' Jancsó Miklós, 1953 —
Sz.P./ cimü filmnek. A GONOSZKáTKF mai történetet dolgoz fel, — - a
cselekmény egy termelőszövetkezetben játszódik.
M /b.t. cikkéből,ESTI
HÍRLAP, 1960. december ?./
A forgatás előkészületei 1960. decemberében megkezdŐdtektde a film
nem készült el!
19 6 1
* A SZÉLHÁMOS
f tévéfilm /vigjáték/
* rendezőt Makk Károly
f produkciós Magyar Televízió, Budapest
V Írót Mágorl Erzsébet, dramaturg! Dobos István
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^ vezető operatőr* Kocsis Sándor, Operatőrök s. Meatyán Tibor és Király
Ottó
idíszlettervező: Kézdi Lórónd
szereplők: Mányai Lajos /Galambos/, Gordon Zsuzsa /Vigh Zsófi/,
Soós Edith /Roboz Eta/, Mécs Károly /duhos Attila/, Peth.es Ferenc /Pin
tér bácsi/, Pap Éva /Marcsi/, Kozák László /Boóz/
fekete-fehér kép
vetítési idő: 1 óra
bemutató: 1961. szeptember 50. Magyar TV
korhatár: 14 éven alul nem ajánlott!
"Makk Károly
-- Véleményem szerint a TV-játékok rendezése a filmrendező számára
nem jelent soha nem látott akadályokat és problémákat, hiszen ma már az
egész világon elterjedt az a filmstilus, amely a Televíziót is figye
lembeveszi. /Pl. 12 DÜHÖS EMBER/. A SZÉLHÁMOS mindettől függetlenül iz
galmas.munka volt és sok olyan tapasztalatot szereztem, ami filmrendező
munkámban is hasznos lesz majd. Gondolok itt elsősorban a dialógusok
gyors pörgésére és arra, hogy a TV-ben elsősorban cselekménnyel, sziné
szi játékkal, a személyek karakterének kidomborít ágával kell a hangula
tot megteremteni. Maga a kivitelezés sem áll távol a filmrendezés mun
kájától. Ami a darabot illeti, vannak momentumai, melyeket — * úgy ér
zem — nem tudunk következetesen és tökéletesen kidolgozni, azonban igy
is nagyon kedves, mai darab. A SZÉLHÁMOS." /RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ ÚJSÁG,
VI. évfolyam, 5 8 , szám; 1961. szeptember 25-t61 október 1-ig./
"Végre egy ügyesen megirt, szellemes és mai vidám játék! -A hatvan percnyi játék színvonalas, jó irói munka, — - Makk Károly
pergő, gyorsütemü rendezése, helyesen, nemcsak Juhos Attila szélhámos
ságára irányította az operatőrök lencséit. -— " /Gárdos Miklós kritiká
jából, RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ ÚJSÁG, VI, évfolyam, 40. szám; 1961.októ
ber 9— 3-5*/
— a kavargó indulatok, szenvedélyek hidegen hagynak bennünket,
mert az Író éppen csak jelzi, de nem tárja fel a felindulás okait.
Tisztázatlan a darab műfaja is. Az iró hol komoly szóval, hol meg
szatirikus fintorral fordul felénk. -- Makk Károly rendezésétől több
ötletet és több mozgást vártunk. Az előadás nehézkes, a képek hosszú
percekig állnak, A rendező és az operatőr nem talált megfelelő megol
dást a jelenetek között eltelt idő érzékeltetésére. — A meglehetősen vázlatos szerepeket igazi élettel a tehetséges szi
nészi játék sem tölthette meg.
" /Vilcsek Anna: A Televízió mutatta
be: A SZÉLHÁMOS, MAGXAR HEMZET, 1961. október 5*/
"— Maga a szerző se igen veszi komolyan a téma valószeriiségét,
inkább osak keretnek tekinti, amelyben eljátszogabhat a feldobott öt
lettel.-— A játékosságra utal a befejező pillanat is, amikor a mérnökaő a képernyőre vetített "vége" feliratra mutat; igen, csak szóra
koztatni akartuk önöket, rosszban is kitartó hűséges TV-előfizetŐk. — -
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— ne hallgassuk el A SZÉLHÁMOS dramaturgiai és egyéb hibáit.El
sősorban túl szűk térben pergette a történetet, nem élt a televízió
"lehetőségeivel", szinte két színen bonyolította le a cselekményt.Rész
ben ezért nem volt alkalma Makk Károly rendezőnek különösebb produkció
ra, valamint a "mindent szöveggel kifejező" megírási mód miatt se. Ahol
éreztük a rendező keze nyomátí ott könnyed, hangulatos volt az elő
adás. — " /Fendrik Ferenci Képernyő - A SZÉLHÁMOS, NÉPSZABADSÁG ,
1961. október 7-/

/R° 8./:
*MEGSZÁLLOTTAK
/játékfilm /társadalmi és lélektani dráma/
/ rendezői Makk Károly
í produkciói Hunnia Filmstúdió, Budapest
i ötleti Kékesdi Gyula és Almás! István a Népszabadságban megjelent
riportsorozata, filmnovella: Galambos Lajos, forgatókönyv: Galambos
Lajos, Makk Károly, Máriássy Félix; dramaturgi Bacsó Péter
* operatőri Illés György
Szenei Fényes Szabolcs
t díszlettervezői Zeichan Béla
* vágói Szécsényi Ferencné
f gyártásvezetői F. Kiss Lajos
munkatársaki Rónay Gyula hangmérnök, Kocsenda László fővilágositó,
iVagyoczky Tibor-II. operatőr, Neumann László segédoperatör, Szücs János
segédrendező, Bácskai István II. asszisztens, Mészáros Mária vágóaszszísztens, Gulyás Lajos felvételvezető, Ábel József U. felvétslvezető,
Ne11 Tibor építész, Bauer József berendező, Mialkovszky Erzsébet ruha
tervező, Kincses Janosné ruhaféléiős, Hermám Istvánné maszkmester, Jánoskuti Sándor és Doromby László szaktanácsadó, Volkmayer Antal labora1tórium! munkavezető
főszereplők: Pálos György /Beim mérnök/, Szirtes M á m /Kecskés
igazgató/, Pap Sva /Éti/, Pécsi Sándor /Osalupka kútfúró/, Makláry Zol
tán /öreg Márton/, Molnár Tibor /Dzsugán főigazgató/, Básti Lajos /Mbzei-Hart,kutatóintézeti igazgató/, Kállai Ferenc /Oláh mérnök/, Ladányi
Ferenc /képviselő/, Tompa Sándor /Simoni főkönyvelő/. Avar István
/kLsgyárigazgató/; epizódszereplőki Ambrus András, Balogh Emese, Berczy
Géza, Osernus Mariann, Daridai Róbert, Harsány! Frigyes, Hindi Sándor,
Horváth Magda, Káló Flórián /telepvezető/, Kézdi György, Misoga László
/könyvtáros/, Pécby Blanka /a mama/, stb.,
fekete-fehér kép
hosszai 2710 méter
normálfilm /takarásosan is vetíthető!/
bemutató* 1962. I. 18. Szikra, Puskin, Bartók, Dózsa, Madách, Tát
ra, Fény
korhatári 10 éven alul nem ajánlott!
A Magyar Filmkritikusok Dija 1962 /MŰOSZ -székház,Budapest, 1962*
február 16./i A LEGJOBB RENDEZÉS DIJA.
Velence 1962i versenyen kívül /a XXIII. Nemzetközi Filmművészeti
Fesztivál információs szekciójában került vetítésre/; Oork 1962: ver
senyfilm az írországi Nemzetközi Filmfesztiválon.
"A MEGSZÁLLOTTAEat a bécsi Osztrák-Magyar Egyesület bemutatja meg
hívott vendégeknek az österreich Haus mozitermében." /MAGYAR NEMZET,
1962. szeptember 9*/
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Galambos Lajos filmnovellája az UJ ÍRÁS 8/196I. októberi számában
jelent meg nyomtatásban.
Felhívjuk a figyelmet Galambos Lajos "Film-ügy vagy viz-ügy?" cimü
cikkére, amely az ÉLET ÉS IRODALOM 1961. november 11-i számában jelent
meg. Ez az irás részletesen ismerteti az Országos Vízügyi Főigazgatóság
által kavart, kulisszamögötti vitát, amelynek során a "törlendő", "át
dolgozandó", "módosítandó", "átírandó", "bővítendő", stb. követelések
ellen hadakoztak becsülettel, kitartóan, magabiztosan és veretlenül a
film alkotói, 1 9 6 I. novemberében, a XXIX. Kongresszus napjaiban.Az
O.V.F. válaszmegjegyzését az ÉLEI ÉS IRODALOM 1961. december 16-1 száma
közölte.
"A MEGSZÁLLOTTAK kijelölt rendezője eredetileg Máriássy Félix voltv
aki visszaadta est a megbízatást.
"
Nem egyszerűen vizkérdésről van szó — mondja Makk Károly —
Semmi szükség azt bizonyítani, hogy az Alföldnek öntözés kell, ez nem a
művészet feladata. A filmben kétfajta életfelfogás, kétfajta stilus üt
közik meg. Az egyik hisz a munkájában, lelkesedik értő, nem tud közöm
bös maradni, a másik kötelességszerüen végzi el feladatát, de nem ^külö
nösebben izgatja a munka végrehajtásának sikere, hatása. Ennek a két
életfelfogásnak a konfliktusa a film, ahol ráadásul a hivatalos elkép
zelések közönyös felfogású emberek álláspontjával egyeznek. Az összeüt
közésből valami uj születik, s ezt szeretném a művészet nyelvén megszólaltaid.” /— bel— : MEGGZÍLLOíEL'AK - Közöny és lelkesedés egy uj ma
gyar filmben, ESTI HÍRLAP, 1961. november 18./
az érdekes dokumentumból a forradalmi lendületű munka és a
régi, bürokratikus gondolkodás konfliktusa került a — film középpont
jába. A szocializmus építésének aagyonls mai problémája ez, az SZKP
XXII. Kongresszusén megtárgyalt kérdések lényegéhez tartozik. Az iro
dalmi forgatókönyvnek az TJJ IRÁSban megjelent változatában még sok volt
az epikus vonás, •— A rendező érdeme elsősorban a két főhős drámai átköltésében, plasztikus filmi megfogalmazásában és az alapkonfliktus ad
ta lehetőségek jobb kihasználásában van. Abban a módszerben^ amely a
történet hőseit figyeli, küzdelmük drámai fordulatait hangsúlyozza. -— . A MEGSZÁLLOTTAK annak az alapvető folyamatnak kiemelkedő ered
ménye, amelynek az utolsó két évben a ERÓBáUT, a DUVAD, a ZÁPOR, az
ÍGÉRET FÖLDJE volt érlelője.
" /Simó Jenő kritikájából,. FILMVILÁG,
V. évfolyam, 2. szám; 1962. január 1 5 ./
"
Volt idő, amikor az aktuélitás hasonló igényével nehézkes,
unalmas filmek készültek, de ez csak annyit bizonyít, hogy a jó szándék
nem pótolhatja a tehetséget, a lendületet, a jó üggyel azonosuló szen
vedélyt. Mindez megvan a MBGSZÁLLOTTAKban, amely sok előítéletet cáfol,
eredménnyel bizonyltja, hogy lehet úgynevezett prózai témából, köznapi
gondokból és konfliktusokból rokonszenvesen merés2 filmet forgatni.
í
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Két hőse, tíene mérnök és Kecskés, az állami gazdaság igazgató
ja, —
Saját felelősségükre fúrják a kutakat, építik az öntözőberende
zést, vállalják a kockázatot — a felettesek megtorlásait.
Bene és
Kecskés barátságában újfajta emberség lép szövetségre. —
Sajnos, a Mezei-Bart-féle magatartás és életforma ábrázolása a
filmben elég hiányos, s az a MEGSZÁLLÓNAK fő hibája. — Forgatókönyvi
hiba, hogy Simoni, a főkönyvelő, a film második felében úgy szerepel,
mint Benéék kísérletének legfőbb akadályozója. Negatív szerepe ugyan
olyan hangsúlyt kap, mint Mezei-Harté és öláhé. Pedig Simoni valóban a
kötelességét teljesiti, amikor nem ad pénzt a jóváhagyás nélkül megkez
dett munkára.
a cselekmény egyensúlyának megbillenése okozta, hogy a kedvező
befejezés nem hat eléggé indokoltnak. —
—
Bene kiábrándultán,sebzetten érkezik a pusztára* Emberi, szak
mai győzelme meggyógyítja, visszaadja hitét» álkotóenergiáját. Szükség
van emellett még elrontott házasságáért .is uj szerelemmel kárpótolni?
Nem sok ez egy kicsit? -Jók a kézi kamerával fényképezett pusztai képek, a két barát
verekedés játékának jelenetei. Képi megoldásának rendkívül hatásos Éti
és László összeborulésa és a kudarc, a mélypont hangulatát kifejező öt
let, a légpuska egyre gyorsuló, monoton kattogását követő vágások
kal* — " /Dersi Tamást MEGSZALLOTTAK - Az alkotószenvedély dicsérete,
ESTI HÍRLAP, 1962. január 18./
HA MEGSZÁLLOTTAK minden bizonnyal különleges helyet foglal el a
magyar filmművészetben. Hogy fordulópontot jelez-e, mint sokan vélik,
ezt csak az elkövetkező évek gyakorlata döntheti majd el — Hogy alko
tóinak éppen a leggyengébb területen -- ahol a legtöbb a bizonytalan
ság, a buktató, a félsz, amelynek már a puszta emlegetése is sajnálatos
módon viszolygató csengést kapott — a mai témában sikerült határozot
tan előre, lendülnie.
Talán a KÖEHINTA óta nem volt még film, amely
ben ilyen szorosan összefonódott volna a hősök személyes sorsa, törek
vése a társadalmi környezet adta problémákkal. Ha a MEGSZÁLLOTTAK talán
nem is éri el a hovatovább klasszikusnak számitó Fábri-film művészi
intenzitását, a személyes és társadalmi motívumok szoros Összekapcsold*
dásában azonban végre ugyanazt a csapást töri tovább.
Galambos Lajos forgatókönyvét
már a film forgatása alatt
közölte az TTJ ÍRÁS — A film sok vonatkozásban lényegesen eltér az ere
detitől, mégis /vagy éppen ezért?/ a termékeny művészi együttműködés
szép példája. Makk Károly —
nemcsak hozzáadta a saját egyéniségét,
de —
a maga képére formálta a forgatókönyvet.
Amit a HÁZ A SZIK
LÁK ALATTban aég csak egy-egy jelenetben tapogatott, azt most sikerült
az egész művön véglgvinniex a szereplők belső lelkiállapotának apró fi
zikai cselekvésekben való kivetítését. — Ahogy Makk Károly egy-egy
tárggyal, egy szemüveggel, Öngyújtóval, légpuskával eljátszik, szinte
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ezekből az apró elemekből építve fel az egész film belső történését,
művészi szempontból nálunk úttörő jelentőségű. Világosan érződik benne
az igény a modem lélektani irányzatok és a film ábrázolási eszközeinek
Összekapcsolására. De Makk uj müvészpéldaképeinek és ihletéinek /talán
a francia uj hullám egy-két mesterének/ lélekábrázolása Önmaguk elszi
getelődésének tükre és ez egészen más dolog, mint a MEGSZÁLLOTTAK két
hősének helyzete és lelkiállapota. A módszer tehát kiterjesztésre és
átértékelésre szorul. Ez az igény is érződik a filmben, de már kevésbé
határozottan.
" /B.Hagy László kritikájából, ÉLET ÉS IRODALOM, 1962.
január X?./
»™„ Vitába kell szállnom az ÉLET ÉS IRODALOM kritikusával, B.
Nagy Lászlóval, aki olyan megállapításókat tesz, hogy "érdekes embere
ket látunk... akik minden izükben élik a kort" és harcuk az "egyén és
közösség életének feszült, konfliktusokon át megvalósuló, napról napra
átalakuló harmóniájára utal." Teljes félreértés, legalább olyan, mint a
film alkotóié! A két főhős, Bene és kecskés csakugyan érdekesen egyénitett emberek. Bene lelki sebzettségének szálai belenyúlnak az előttünk
zajló konfliktusbai csalódottsága a hivatásában, házasságában, álmai
ban megadja lényének alaptónusát. Kecskés már megszállottként lép a
cselekménybe, 6 a kezére bízott gazdaságért ól-hal, és csak akkor támad
fel benne valami önvádféle, amiért családjával keveset törődik, amikor
konokságáért már rázúdul a baj. Egyéniségüket még különösebbé teszi
túlcsorduló barátságuk, amelyben már-mér érződik valami aberráció is. S
itt van a figuráns kislánynak Bernéhez fűződő lappangó vonzalma,majd ke
serűségben fogant szerelmi fellángolójuk. Mindez modem sokszínűséget,
lelki komplikáltságot látszik kölcsönözni a két embernek,
A ben
nük vibráló feszültséget nem a kor igazi feszültsége adja. —
— — B. Hagy László azt állítja kritikájában, vajba a MEGSZÁLLOTTAK
fordulópontot jelentene a magyar filmművészetben. Ez az időéiÖtti ünnep
lés, ez a gyorsan kikiáltott korszakalkotás nem éppen ártalmatlan do
log, és nem is nagyon biztató perspektívát rajzol filmgyártásunk jövője
elé. -- " /Sas Györgyi Ők-e a kor emberéi? - MEGSZÁLLOTTAK cimü kriti
kájából, FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, VI. évfolyam, ő.szám,* 1962. január 19./
"■— Az ólet konfliktusai általában nem oldódnak meg egy csapás
ra, s a film befejező, deus ex machtna fordulata, amennyiben ezt tükrö
zi — az ujitók igazénak a legfelsőbb szervek beavatkozása szerez ér
vényt — annyiban elfogadható. Egyébként azonban a film adós marad a
válasszal a maga-feltette kérdésre, s még csak nem is utal arra az ut*»
ra, amelyen a kibontott konfliktus nem kivételes, hanem általános és
szükségszerű megoldásra lelhet. -— Éreztethetné, hogy a törvénytelen
eszközök, "partizán" módszerek még a legjobb szándék, a legnemesebb oél
esetében sem nyerhetnek polgárjogot. Minderről képben^-szóban egyaránt
hallgatni, s a következtetést ennyire tárgyilagosan a közönségre biznit
súlyos engedmény abból az eszmei igényességből, amellyel az alkotók a
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problémát felvetették. — " /Berónyi György: E héten, mutatják bei MEG
SZÁLLOTTAK, HÉTKŐI HIHEK, 1962. Január 15-/
"Bégen nem láttunk ennyire mai, ennyire gondolatébresztő és hatá
sos magyar filmet. Pedig — különös dolog — van egy sor bosszantó, sőt
már-már nevetséges hibája. És régen nem láttunk ennyire újszerű filmet..
Pedig néhol a határén Jár annak, hogy az elmúlt évek gyenge magyar
filmjeinek emlékét idézze.
Hibája a tempótlanség, különösen az expozícióban, sok benne az ér
telemzavaró vágás és az elnyújtott, dramaturgiai szempontból súlyta
lan — mert következmény nélküli — epizód. A két "megszállott" barát
ságának ábrázolása olykor izetleniil romantikus, kockáztatva, hogy néha
inkább kicsit hibbantaknak látszanak, mint megszállottaknak* — '" /Mes
terházi Lajos: Egy gondolatébresztő filmről cimü kritikájának bevezető
sorai a NÉPSZABADSÁG kulturális mellékletéből, 1962. Január 28./
H
A főigazgató egy Ízben anarchistának nevezi az állami gazda
ság igazgatóját, Keoskést. — Nem vettem észre, hogy anarchista lennék
— feleli Kecskés. Magatartása azonban erről nem győz meg bennünket ma
radéktalanul. Kecskésnek és barátjának igaza van. De mi lenne, ha min
denki ilyen módon harcolna az igazáért. — »
ülés György operatőr kitűnő segítségével Makk Károly rendezése
a nálunk megszokott gyakorlatnál bátrabban épít a néző asszociációs
készségóro. Kiváló & két főszereplő teljes kétségbeesését érzékeltető
Jelenet a lakókocsi előtt. A mérnök légpuskájával verebekre lő. Külön
leges gonddal céloz. Az értelmetlen lövöldözés elkeseredettségét, ha
ragját fejezi ki. Az igazgató az asztalra dől. Az ütemesen ismétlődő
puskalövések egyre gyorsuló és erősödő ritmusa, az egyik arcról a má
sikra lendülő felvevőgép ritmusával egyesik. Az oda-vissza lendülő ka
mera idegesíti a nézőt, azaz kényszeríti őt az Igazgató lelkiállapoté-,
nak "átvételére”.
A színész és a szerep szerencsés találkozásának lehetünk tanul
Pálos György Játékában. Bene mérnök karakterének intellektuális fanyar
sága, öngunnyal leplezett tiszta érzelmeseégé kiválóan alkalmazkodik
Pálos szinészi alkatához. Szirtes Ádám az Igazgató szerepében sok emlé
kezetes pillanattal ajándékoz mag. — Néha azonban Szirtes Játékában
a régi szerepek rutinja kísért. —
—
Pécsi Sándor maszek furómestere a színészi lista élére kíván
kozna, olyan remekbe talált figura. —
/Vilcsek Anna: A hét filmjei MEGSZÁLLOTTAK,
MAGYAR NEMZET, 1962. Január 18./
Nagyon gondos alakítás Pálos Györgyé. De érzésünk szerint ép
pen az ő túlzott Idegessége, helyenként szinte hisztérikus durvasága
Ingatta meg kissé a film egyensúlyát. Nem tudunk egészen vele érezni,
annyi komor, ellenszenves szint rakott fel a látóért harcoló mémökj
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alakjára.
" /B. Nagy László idéaett kritikájából, ÉLET ÉS BíGDALOM,
1963* január 13./
»— „ Szirtes művészi eszközei, mint filmen már annyiszor, most is
Bzineaek, sokoldalúak, mélységesen őszinték. Pécsi Sándor maszek ipa
rost formál nagyszerű karakterizáló képességgel. Pap Éva kedves, üde
jelenség, — " /"halasi” kritikájából, ORSZÁG-VILÁG, 1963-január 1?./
<»„— Fogyatékosságaival együtt is olyan jelentős magyar filmnek
érezzük, amely egy adott probléma keretében nagy alkotói szenvedéllyel
vall hitet a mi világunk ellentmondásaiban edződő uj emberről. —
Mintha' filmgyártásunkba mégiscsak megérkezett volna az a réges~régen
várt első fecske, — » Annyi szót csépeltünk már el a magyar filmművé
szetbán a fejét minduntalan felütő ál-maiságról, s most ebből a filmből
kiáradó friss fuvallat pirosra csipi arcunkat, jólesik szippantani le
vegőjéből. —
Ami már a fogyatékosságokat illeti, kétségtelen, a film legsebez
hetőbb pontja az "isteni beavatkozás” igénybevétele a konfliktus megol
dása érdekében. E tekintetben, valamint az Önálló életre vágyó lány és
a mérnök kapcsolaténak megjelenítésében, sokkal valószerübbnsk hatott
az első irodalmi változat. — A jobbára kézikamerával készült felvételek rendkívül oldottak, az
egész film üde frissességét hűen szolgálják." /Szombathelyi Ervin kri
tikájából, NÉPSZAVA, 1962. január 18,/
"Makk Károly*
—
A film mondanivalóját intenzív emberi érzéseken keresztül
igyekeztem elmondani. S ez az érzelmi Intenzitás ezúttal nem férfi ás
nő egymásiránti szerelmében,hanem olyan fórfibarátaágban nyilvánul meg,
amelyet a film egyik legeredetibb, legjellemzőbb tulajdonságának tar
tok.
Galambos Lajostól
sok segítséget kaptam. — végig harmo
nikusan dolgoztunk együtt, sokszor szinte a forgatással egyidejűleg,
vagy az azt megelőző napokon készítésül el együtt a jeleneteket. —
A
külső felvételek nagy részét kézi kamerával vettük fel, ez a technikai
ujitás láncszerűen hozott magával egy sereg más változást is. Hajléko
nyabb, kevésbé merev stílusra adott lehetőséget,olyan szemszögeket mer
hettünk keresni,amelyeket kézi kamerával könnyebb volt felvenni, A fel
vételek olykor olyanok,mintha híradó™operatőr vette volna fel őket, —
—
a legnagyobb tanulsága számomra ennek a filmnek, hogy a ren
dező igyekezzék a saját kifejezőeszközeit és módszereit állandóan meg
újítani. —
merem remélni, hogy ezen az uj módszeren elindulva a kö
vetkező filmesben újabbakra bukkanok.” /"Uj év - uj magyar filmek", a
FILMVILÁG interjú-sorozatából, V.évfolyam, 1. számi 1962.január 1*/
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/Sas György*/
»«— — Ismeretes
hogy a MISGSSÁCíItÖTGPAK eredetileg nem a saját
témája volt* Rendezője megbetegedett, igy vállalta át a feladatot* An
nák gondolatával hogyan tudott szubjektiven azonosulni?"
/Makk Károlyt/
«— Megkerestem benne magamat. Az tette számomra talán legizgal
masabbá a munkát, hogy nem éreztem vele szemben azt a tartózkodást,mint
a kezdettől — persze az iró közbejöttével — bennem melengetett témák
kal szemben* Kipróbáltam azokat a legeajátabb rendezői törekvéseimet
is, amelyeket más esetben talán még nem kockáztattam volna meg* S egyre
jobban látom, hogy szükség van az ilyen merészségre* Az Önök lapjának
kritikájával azért nem értettem, s ma sem értek egyet, mert éppen ennek
a szabad és kicsit Önfeledt rendezői megnyilatkozásnak az eredményeit
nem vették észre* — ” /s,Gy.t Párbeszéd a rendezővel - Makk Károly
legutóbbi filmjeiről, a kritikáról és közönségről cimü interjújából,
FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, VII* évfolyam, 50, szám? 1965* julius 26./
A MEGSZÁLLOTTAK megbukott a magyar mozikban. Az 1962-évi magyar
filmbemutatók közül az egyik legalacsonyabb százalékos kihasználtságot
eredményezte. 19&3- április 5&-lg, tehát bemutatójától számítva, ponto
san egy év és három hónap alatt* 795 096-an látták, 45%-oa nézőtéri
telítettség mellett. /Ennél rosszabb százalékot csak — sorrendben —
az ÁPRILISI RIADÓ, az ANGYALOK FÖLDJE, a FÉLÚTON és az AMÍG HOLNAP LESZ
oimü filmek értek el./ Ugyanebben az időben bukott meg Magyarországon
az egyik.legkiemelkedőbb szovjet film, az 1961-évi velencei filmfeszti
vál díjnyertese, a Bfe&D AZ ÉRKEZŐNEK /MIS V HODJASCSBMU/, Alekszandr
ALOT és Vlagyimir NADMOV alkotása.
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/Makk Károly mondja*/
«-- 1957-ben nektláttxmk valami újat csinálni a magyar filmgyár
tásban is. A konszolidáció idején olyan filmek születtek minálunk, mint
az ÉDES ANNA, 59-ES DANDÁR, ÁLMATLAN ÉVEK, HÁZ A SZIKLÁK ALATT, Nem
volt rossz kiindulás. Érződött bennük egy erőteljes művészi szándék*
belekapcsolódni abba a friss, egészséges vérkeringésbe, ami egyre sok
rétűbben járta át országszerte az élet minden területét. Segíteni akar
tuk mi is, ezeknek a filmeknek az alkotói, azt a kibontakozást, ami a
gazdasági, politikai és társadalmi életben szemlátomást jelentkezett.
Megszólaltunk, msrt volt mondanivalónk társadalmi vonatkozásban is,akár
a múltról, akár a jelenről beszéltünk, Ujabb és ujabb hangokat akartunk
megütni. Ügy gondolkoztunk* csináljuk mi is, aztán majd csak kiderül,
mi is az, amit csinálunk. Innen kezdve a dolog dadog,,.
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— Vagy megvalósul egy szándék, vagy nem# A következőkben nem va
lósult meg# Az ilyen eseteknek kétféle oka lehetséges: vagy a művész
nem képes rá, vagy a művészt nem hagyják, hogy megcsinálja# Vegyük az
utóbbi variációt. Némelyik szándék megvalósult egy-egy forgatókönyv
erejéig, de nem jutott el a mozivászonra,még a felvevőgép elé sem# For
gatókönyvek még osak elkészültek, de már azok kiváltottak egyfajta kri
tikát: "nem jó, az élet nem ilyen, az élet más, neked elvtárs, meg kell
előbb ismerned az életet#1* Mit lehet erre mondani?
Melyikünk bizo
nyltja be, hogy jobban ismeri az életet? Melyikünk jár elől, és melyi
künk kullog? Az ember élete: folytonos mászkálás az életben# A művész
sem más, osak ember, de neki sokkal inkább a feladata: folytonosan elő
remenni, az életbe beleavatkozni, és az életét előrevinni uj uta
kon# —
—
Kísérletezés nélkül soha nem jönnek létre, mert az égből alig
ha pottyamak, az Igazán uj és nagy filmek. Példa rá az egyetemes filmtörténelem minden komolyabb fejezete# De ne menjünk messzire, itt a kö
zelmúlt, bár az is mér filmtörténelem. Grigorij CSUHRAJban megérlelő
dött az erőteljes művéazi szándék: filmet csinálni uj módon a Honvédő
Háborúról. A forgatókönyv elkészült, és a kritikát ki is váltotta: "nem
jé, ez ezentiméntallz m s , ez szerelmi nyavalygás, különben is, a hábo
rú, tudod-e, elvtárs, nem ilyen volt." ŰSUHRAJ tudta, amit tudott, hi
szen végigharcolta a háborút# Tehát azt is tudta, hogy a Honvédő Háború
nem egészen olyan volt, amint azt 1957~ig a mozivászonról elmondták. A
művész megmaradt az igaza mellett, a filmet végülia megosinálta, ‘híjat"
ősinólt, tehát "kísérletezett**. Ebből lett a BALLADA A KATONÁRÓL, a
világsiker, aminek hangja először farosa volt,mert nem szokták még meg,
aztán természetessé vált, mart igaz volt és elhangzott* Én ilyen kísér
letezésről beszélek, és ez nálunk, sajnos, nagyon hiányzik, most már
észrevehetően. Pedig kísérletezés nélkül nem ujul meg a magyar film
gyártás, — " /Simon Gy. Ferenc: Szeptemberi beszélgetés Makk Károllyal
cimü interjújából, MAGIAK IFJÚSÁG, 1962. szeptember 1./

/N° 9./*

1 ELVESZETT PARADICSOM
’ játékfilm /lélektani dráma/
‘ rendező: Makk Károly
& produkciót Hunnia Filmstúdió, Budapest
p Író: Sarkad! Imre /1$2X— 196V, forgatókönyvírót Sarkad! Imre
Makk Károly, dramaturg: Bacsó Péter
r operator: Széeaényi Fereno
' zene: Fényes Szabolcs
v díszlettervező: Duba László
ivágó j Kerómd Zoltán
vgyártásvezető: F. üss Lajos
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munkatársak* Rónay Gyula hangmérnök, Bojkovszky Béla fővilágosi
dé, Száz Nándor segédoperatőr, Sivó György segédrendező, Húszérik Zöl
dén II. asszisztens, Elek Józsefné vágóasszisstens, Oláh. Bajos felvé/telvezető, Hopp Rerene kivitelező építesz, Losonczy Béla berendező, Kaf tona Piroska ruhatervező* Pásztory Tibor maszkmester, Volkmayer Antal
laboratóriumi munkavezető
főszereplők* Törőesik Mari /tóira/. Pálos György /Dr.Sebők Zoltán/,
Páger Antal /az apa/; epizódszereplők* Ambrus András, Berczy Géza*
Csernus Mariann, Bernjén Gyöngyvér fh., Holtai János fh., Pártos Erzsi,
Esztergályos Cecília, Siménfalvi Sándor, Fitó Éva, stb.,
fekete-fehér kép
hossza* 2699 méter
normálfila? /takarásosan is vetíthető!/
bemutató* 1962. szeptember 13-, Puskin, Bartók, Alkotmány, Dózsa,
Zuglói, Hunyadi, Tátra, Vasár mozi /Mezőgazdasági Kiállítás/.
Korhatár* csak 18 éven felülieknek!
— A színdarab formájában -- játszott történetet Sarkad! Imre
eredetileg forgatókönyvnek szánta.” /MAGYAR NEMZET, 1962. február 8./
"Sarkadi Imre, a Miit évben tragikus hirtelenséggel elhunyt Író
nagysikerű színdarabja nyomán készült az uj magyar film. Az iró nevével
mozilátogatóink már többször találkozhattak. A világsikert aratott KÖR
HINTA* a feszült cselekmónyü DÜVAD, valamint a lírai szépségű rövid
film, a HJ5ZTAI ÍTÉLET /rendezte* Lázár Imre, 1957-ben— Sz. P./
a
filmalkotókon kívül Sarkad! Imrét is dicséri.
AZ ELVESZETT PARADICSOM cimü film hőse a cinikus, kiégett szivü
Sebők Zoltán orvos. Mindent megkapott az élettől* hírnevet, karriert,
szerelmet, s óletét saját törvényei szerint rendezte be. De egy nap,
súlyos, válságos órában találkozik Mirával, s Zoltán ekkor érzi elő
ször, hogy valamit elvétett. —
A paradicsom tóira alakjában im itt áll
előtte, de rá börtön vér...
Makk Károly érdekes, modern eszközökkel készített filmje nagy ér
deklődésre tarthat számot. -— " /A MOKÉP képes filmismertetőjéből ,
1962./
A következő idézeteket B. Nagy László EGY "ROSSZ” FILM ÜRÜGYÉN ci
mü cikkéből vettük, amely elsősorban Fehér Imre* HÜSZ EVHE EGYMÁSTÓL,
/Az igazság házhoz jön/ cimü munkájával kapcsolatban Összegezi a kriti
kus véleményét; de filmgyártásunk néhány alapvető elvi kérdésének elem
zése során, nézeteinek igazolására, ellenpéldaként, még premier előtt
tárgyalja az ELVESZETT PARADICSOM cimü tóakk-film problémáit.
”------ Az alkotó munkájának mindig megvan a maga elkerülhetet
len selejtje, ez a helyzet azonban távolról sem tekinthető normálisnak.
Kivált, ha figyelembe vesszük,hogy a meg nem valósult filmtervek között
olyan téma is akad, mint Sarkad! GYÁVÁja. /Melynek forgatókönyvét kü
lönben az iró sokkal készebben, kiérleltebben hagyta hátra, mint az EL
VESZETT PARADICSOM lényegében csak nőveHisztikusan fölvázolt, fellbenharmadában kész filmváltozatát./ Különös és fájó talány* azonos alkotó
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vállalkozásaiból ia a vázlatosabb# a kidolgozatlanabb# áss irodslmilag
gyengébben megoldott komi szalagra.
Ess a kontrassíeleküló lehat véletlen# de sajnos# jellemző véletlen.
Elvi bizonytalanjaág húzódik m g mögött®. — ™
~ ~ /Malik Kérolynak/ úgy tetőzik# Máay tálénál sikerült elképzelés
sét megvalósítani — az ELTESZEff PAHAJD1CSÖÍS filmváltozatában "jó” fil
met alkotni. Igen# idézőjelben! Mert az impozáns kivitel mögött mély
ségesen nyugtalanító szemléleti zűrzavar érhető tetten. —
Két ideg
beteg ember kószál az óriási leleménnyel és beleérzéssel megelevinitett
— - téli Balaton partján. Két Magányos# kivetett alak# mert azzá vált
Híra, a lány is# kis egziaztenoialista hisztérikává# akinek szerelme
senkit a haláltól meg nem válthat# de hiszen minek is váltana, mert a
film Sebők Zoltánjának bűne# szenvedése minden távolabbi drámai jelen
tést nélkülöz. Nyilván bizonyos filmhatásókat kereshetünk: amögött# hogy
Makk megkedvelte a filmbeli Sebők Zoltánhoz hasonló ál-»£egyelmezett»
fenemód férfias pszichopatákat. Egyes francia és olasz rendezők valóságlátása ismerhető fel az ELVESZEM PAftADICSŰMbexu Legóralkodóbban és
legveszedelmesebben abban a jelenetben# amikor a főhős végre emberek
közé keveredik. Itt as alkalom# hogy a kivételes, magányos figura végre
a valóságos társadalmi környezettel szembekerülj ön. Hiszen a darab is
itt kereste az Meiveszett paradicsomot", holtán mentségét. A filiaen vi
szont részeg alakok# kéjsóvár nők tántorognak elénk, mint halak az sk*«
váriamban — a világ még mélyebbre taszítja a hőst az élet-idegemségTi®«
—
a magyar film# mondhatni élenjár az eszmei elsivatagüsodásbah.
A HtJSZ ÉVSE EGflMASTÓL nemes érzelmi átfütőttségs egy tanárbáosis köz
hely ürügyén fut elő, az ELVESZEM PáRADIÖSOMból már ©z a közhely is
hiányzik. Egy közepes lengyel filmben több reflexió# gondolat — akár
vitatható gondolat — vem# mint jónéhény magyar filmben együttvéve. Nem
érv, hogy a film látomást és nem filozófiát kell nyújtson. Jó# gondol
kozzék a néző# de legyen min gondolkoznia. Nyugaton a rögtönzéssé tech
nika mögött az a felismerés húzódik meg# hogy az élet káosz.— --/Ez té
ves általánosítás! — Sss. P./ A módszer figyelemre méltó —
különben
nem az uj hullám fölfedezése — a filozófia megfejelése azonban abszurd
és elvetendő. Abból m g kivált nem sül ki somi jó# ha a kamera spon
tánul nem az életet# hanem az ”up to áate” filmeket fedezi föl. A Hosok
azt tudom, hogy semmit se tudok” alapján való kísérletezés esek balul
üthet kit a mélyebb lélektani jellemzésből visszataszító "lelkizés"# a
drámai vétségek takargatása# mentegetése, egészében eplgonizmua válik.
Pilasgyártásunk a látszat bűvöletében él. féligazságok pörlekedése
ördögi kört teremtett. — —
/ÉLEI ÉS IHQDáLÖM* 1962. augusztus 18./
A tiszta ragyogást Sarkad! üst©
"Elv©szett paradicsom^-a a
színpadon. A kioltott fényi ugyanaz filmen. ----—
Alapvető hasonlatosságok persze vannak. A konfliktus Megegyezik.
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Az elveszett paradicsom kettős értelmű jelkép a színpadi változat
ban. Zoltán elveszített egy vélt paradicsomot, a jólétnek és a felszí
nes örömöknek feltételeit; ebből az édenböl a pusztító kárhozat zudult
Zoltánra. A másikat, az igazit, az eddigi életével elvesztegetett para
dicsomot Mlra lebbenti fel előtte. —
8 mi maradt ebből a filmben? Rátáiálás helyett tévelygés. Holott
Zoltán és Mira viszonyában a film is az egymásra várás és az ujrakezdós
fogadalmáig jut el.
A meggondolatlan hóbortok és halálos szeszélyek
hozzájuk közelebb állanak. —
— Értjük, hogy Makk eljegyezte magát egy más jellegű koncepció
val, egy végletesebb és marcangolóbb hangulattal, s ezt olyan meghök
kentő, némelykor izgalmas szuggesztivitással kényszeríti ránk, hogy
akár a magyar filmművészet vívmányaként is ünnepelhetnénk, ha igaz gon
dolatot szolgálna, s a mű eredeti szándékát, hogy a tiszta élet lehető
ségét hirdesse — nem fordította volna visszájára.
Nem vitatkozunk, ha azt mondják erre a filmreg tehetséges munka.
— - a tehetség itt nem hatolt el a tartalomig, csak a formákban vibrál.
Sarkad! szerette hőseit. De igy mi nem szeretjük eléggé sem Zol
tánt, sem Mirát, sem kettőjük sorsát és ügyét. Nem szenvedünk boldogta
lanságukon, nem értjük eléggé áldozatukat, nem áhitjuk kellően boldog
ságukat, -- ez nem Sarkadi Mirája, s bármilyen kedveset, szépet, lá
zasat is mond, szenvedélybelen, kiégett fásult lélek. Az ilyen érzelmi
visszafojtás és szemérem, amilyen kettőjükben működik, csak neuraszté
rd,ás és hisztérikus görcsökben oldódhat s törhet ki, de nem őszinte
emóciókban.—
/Sas Györgyi A visszájára fordított igazság - ELVESZETT
PARADICSOM cimü kritikájából, R U M SZÍNHÁZ MUZSIKA, 1962. szeptember
14; VI. évfolyam, 37. szám./
«—
a filmre elejétől a végéig oda kell figyelni, mert értékelt
té teszi a nézőt, Ítélkezésre, véleményalkotásra kényszeríti. Márpedig
nem kényeztettek el minket úgy, hogy ezt az alapvető erényt figyelmen
kivül hagyjuk.
Korszerű film az ELVESZETT PARADICSOM. Mindenekelőtt azért, mert
megpróbál két érdekes, jellegzetesen mai értelmiségi problémára választ
adni. Arra, hogy az elszakadás a közösség céljaitól az egyén tragédiá
jához vezet, s arra, hogy nincs olyan mély pontja az életnek, ahonnan
ne kellene legalább megpróbálni a visszatérést a társadalomhoz. Korsze
rű az ELVESZETT PARADICSOM megoldásának módszerében is, mert ellentét
ben a régi tipusu filmekkel, amelyekben a történet mozaikjainak össze
rakásával, a cselekmény fordulatainak halmozódó feszültségével próbál
tak hatást elérni, ez a film azt követeli, hogy a néző egyetlen ember
jellemének alakulására figyeljen. ----Magát a harcot egyébként nagyszerűen ábrázolja Makk. A "csak há
rom” jelenet, a film három lélektani fordulópontja sokáig emlékezetes
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marad. Áss első az a játékos™tragikus öngyilkossági jelenet a Balaton
jegén, amikor még meg akar halni. A másik* saját gyengeségeinek szómba
vétele a halott apa mosdatása köbben ás végül a vasúti jelenetsor a
lánnyal, aki példát ad a tiszta érzések erejéről és kezdi elhitetni,
hogy van visszatérés* Az idő megnöveks&ett filmdramaturgiai szerepét
láthattuk a két első jelenetben, áh.ol a felvevőgép szokatlanul hosszan
követi a szereplőket. A filmbeli időnek a valósághoz való közeledése az
eddigi régi vágásos módszerrel szemben olyan eredményt hoz, hogy a néző
valóságosabban, reálisabban éli ét a jeleneteket.
” /Bernáth Lászlót
Uj magyar film - Tissza tud-e térni Sebők Zoltán a társadalomba - Bemu
tatják az ELVESZETT PARADICSOM cimü Sarkad! Imre— Makk Károly filmet
oimü kritikájából, ESTI HÍRLAP, 1962. szeptember 12./
’1—— Érthető Makfe Károly egyoldalú vonzódása az eredeti téma egyik
motívumához* Ezt az érzékeny és tehetséges rendezőt különösképpen lel
kesíti a filmművészetnek napjainkban végbemenő megújulása, elmélyülése
és befelé fordulésa. —
öt csak az egyik főszereplő belső válsága ér
dekli, annak az embernek a belső világét akarja kibontani, aki helyre
hozhatatlanul elrontotta életét*
A korszerű lélektani film módszereivel és kifejezéseivel kísérle
tezve Makk Károly figyelemre méltó részleteket is alkotott. —
De Makk Károly egyoldalú témaválasztása, mi többi tómaváltoztatésa művészi áldozatokkal járt. Az élet tiszteletének az a nyári napsu
gara, amely a dráma tartalmán még oly melegen csillogott, hiányzik a
filmből. Nemcsak a cselekmény időpontja lett nyár helyett tél* a mon
dandóból is eltűnt az élet s az életbe vetett fald derűje, beállt a nap
iadan tél, a film a lemondás, a reménytelenség, az élet értelmetlensé
gének zordságába dermedt. A dráma három erőteljes egyéniség harca, a
film azonban egyetlen ember hanyatlásának ábrázolása. A dráma három em
ber küzdelme a lélek egészségéért, a film pedig egy beteg, eaervált lé
lek közömbös kórrajza, A mondandó visszájára fordult, bár a kiinduló
pont azonos. —
— - A drámának és a filmnek alig van több köze egymáshoz, mint a
nyári lomb éltető zöldjének a dérosipte levélhez. — --- Kér, hogy az Elveszett paradicsom drámai értékei és Makk Károly
rendezői kísérletei háttérbe szorulnák a film eszmei-tartalmi bibéi
mellett. — -M /Zay László* A hót filmjei - ELVESZETT PARADICSOM - Uj
magyar film, MAGIAK NEMZET, 1962. szeptember 13./
!iA még megszületendő uj magyar film bábái közül az elsők közt
szokták emlegetni Maik Károlyt, A kísérletező fiatal rendezők sorában 8
tette magáévá leginkább és legtöbb joggal a "fenegyerek" szerepét* Nem
rég zajlott le éppen a RXLMVILiGban egy kis vita azon megjegyzése kö
rül, hogy filmgyártásunkat is csak a kivételes nagy tehetség, a zseniá
lis egyéniség huszárvágása emelheti ki a kátyúból. —
az ELVESZETT
PARADICSOM ennek a felfogásnak megnyilatkozása. Ebben a munkában Makk
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áss Igazi főszereplő, egyszemélyben kigondoló, iró, rendező* napjaink
divatos filmalkotója. — - A film az említett törekvéseknek, mh VTt Károly
figyelemre méltó erényeinek és tehetsége veszélyeinek példás foglala
ta. -----— A mintaképek, amelyek kétségtelenül hatnak rá — főképpen ANTGNIONI és HESNAIS — a nemzetközi filmművészet olyan nagyságai,
nem a divat kedvéért, hanem tehetségük és világszemléletük parancsára
kerestek és törtek uj utakat. A lélektani történés előtérbe állítása, a
drámai hatások takarékos alkalmazása, az éraelmek kibontakozásának las
sú, részletekbe vesző követése, s főképpen a közönyös világba sodródott
ember magányos vergődésének ábrázolása* mind olyan újdonság, amely a
szárazságtól vert magyar filmtájakon frissülést, a szemlélet emberibbé
mélyülését, a túlságosan is színpadias, széles gesztusokkal élő, nem
egyszer külsőségéé realizmusu ábrázolás intimebbó, közvetlenebbé válá
sát eredményezheti. A film már csak ezért is komoly figyelmet érde
mei. -—
Makknak igen komoly képességei vannak a hangulatteremtő hely
zetek, tárgyak filmművészeti értékesítése terén. Egy-egy virág, néhány
magányosan gubbasztó leosonkázott fa, egy szűkszavú "tislizés”, egy ha
nyagul odavetett darab szappan, páddá hevenyészett keritésoszlopok,
ónos ég a szürkén csillogó jégtenger felett* — hosszan sorolhatnék a
film kitűnő hangulati hatást keltő, szép részleteit. Hogy a hangulat
telt részletekből egy-egy fokozatosan sűrűsödő, s aztán értelmesen fel
oldódó képsort is tud szerkeszteni, bizonyltja az a jelenetsor, amely a
halott apa mosdatásával kezdődik, s a zokogó fiatalemberre boruló konyhakredeno rideg, kijózanító hétköznapiságával végződik. Ebben a jele
netsorban, amelyet a film legjobb részei közé sorolnék — van valami
komorságában is gyengéd, lassú mozgásában is feltornyosuló erő, alkotói
nagyvonalúság. —
— - Mi a film mondanivalója? — kérdezem, vállalva az iskolames
ter hálátlan szerepét. A hangulattelt képsorok? Éppen a képsorokkal na
gyon nehéz úgy kísérletezni, hogy az utánérzés árnyéka ne essék mun
kánkra.
H /Keresztury Dezső kritikájából, FILMVILÁG, V. évfolyam,
18. szám; 1962. szeptember 15*/
*•
a szándék nemessége tiszteletre méltó, azonban jelen esetben
a film egészét, emberi-társadalmi mondanivalóját tekintve, a vállalko
zás sok tekintetben zátonyra futott. —
-— - nem egyszerűen az eseménytelenséget kifogásoljuk, hanem a drá
ma hősének teljesebb emberi kibontását, a háttérben levő környezet be
mutatását hiányoljuk. Pedig egyes részleteiben, -— kevés magyar filmraen találkozhattunk ilyen megragadóan az emberben lezajló belső folya
matok képi ábrázolásával. Ilyen például a főhősnek a befagyott Balaton
jegén önmagát és sorsát próbára tevő jelenete. Mindaddig az öngyilkos
ság gondolatával kacérkodott, de amikor beszakad a jég alatta,rádöbben,
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hogy nincs ereje meghalni. Hasonlóképpen kifejező az ujabb tragédia, az
apja halálának terhe alatt teljesen Öaszeroskadt férfi fájdalmas kitö
rése, miután már nem lát maga körül semmilyen praktikus elfoglaltságra
lehetőséget, amivel lelki indulatait levezethetné.
A három szereplős filmben — a többiek csupán statiszták — * leg
jobban Sebők Zoltán alakítója, Pálos György tetszett. A rendezői elkép
zelés maradéktalanul megvalósítva, jól érzékeltette ennek a bűnbe esett
embernek minden hangulatváltozását,a teljes letörtséget éppúgy, mint az
időnként fel-felvillanó reménykedést. Az apa szerepében Páger Antal
természetesen, sok finomsággal keltette életre az Öreg tanár kiegyensú
lyozott figuráját, Törőcaik Mari viszont Mlra szerepében sokkal egysze
rűbb és átlátszóbb alakot formált meg, mint amilyennek azt az Író ere
detileg elképzelte.
/Szombathelyi Ervin kritikájából, NÉPSZAVA,
1962. szeptember 135./
Elemezni kellene, milyen kér, hogy a rendezői elgondolás meg
fosztotta Páger Antalt attól,hogy az öreg Sebők nagyszerű alakját élet
telién íesgformálhassa, pedig a félbemetszett szerepben nyújtott sokol
dalú, finom és gazdag alakítása azt sejteti, hogy az "elméletileg szin
te ÖrÖkélettF Sebők Páger játékában kiválóan elevenedett volna meg a
filmen. Szólni kellene arról, hogy Törőcaik Mari kiválasztása Mlra sze
repére mennyiben csökkentette a figura drámai erejét és hatásátt hogy
Pálos György Zoltánban osak az szerváit, cinikus, az életbe belefáradt
embert ábrázolta. — " /Zay László idézett kritikájából, MAGYAR NEMZET,
1962. szeptember 13./
M—— Rövid szerepében is teljes alakot főméit Páger Antal az öreg
SebŐkbŐlt példás fegyelmezettséggel alávetette magát a film tőle is
idegen játékstílusának. — ” /Rényi Péter kritikájából, a NÉPSZABADSÁG
kulturális mellékletéből, 1963. szeptember 30./
Pálos György maradékfealanul azonosult Sebők Zoltánnal. A hi
teles megformáláshoz olyan aprólékos fizikai reakciókat Is láthatóvá
tesz,amelyek fölött a hétköznapi életbén a szemlélő tekintet átsiklik.
/Rendkívül kifejező például a keze./ Törőosik Marinak a film a művészi
kifejezés legtermészetesebb közege. Most is teljesen otthon van a venr*
dágklslény gyermekesen tiszta és tisztaságában olyan erős jellemű, ér
dekes szerepében. — H /Bemáth László idézett kritikájából, ESTI HÍR
LAP, 1962. szeptember 12./
MAnnyi világos mindenki előtt, aki összeveti Sarkad! Pare színda
rabját, az Elveszett paradicsomot Makk károly filmjével
, hogy mi a
kettő között az azonosság és mi a különbség.
A film egy tudatosan
dekonkretiaált világba helyest© át a dráma szinterét, és lényegében ki
szűrte a történetből azokat a konkrét emberi,társadalmi,erkölcsi prob
lémákat, amelyeket & színdarab felvetett, elvont síkre vitte át a kon
fliktust, amelyen az összeütközés eredeti értelme /és drámaiéága/ ©1-
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sikkadt, a jellemek fantomokká szegényedtek, a megoldás elveszítette
meggyőző erejét. »—
Ami a filmet illeti, egyet persze meg kell hagyni Makk Károlyaak*
az átdolgozás koncepciójának következetességét* Az ő tehetsége saját
ságos, ezt eddigi rendezői pályája is bizonyította; kivételesen bizton
ságos a formaérzóke és ha egyszer megragadta egy bizonyos alkotói stí
lus, akkor egész művészeti képzelete ahhoz idomul, azzal telítődik, ab
ból ihletődik.Belőle hol a paraszti fatalizmus szólal meg roppant ezug
gosztiv erővel /HÁZ A 8ZIELÍK ALATT/, hol a népi forradalmi drámák sú
lyos optimizmusa csapja meg a nézőt /39-ES DANDÍB/, hol a legkötetle
nebb vígjátékok kicsit spicces légköre /EÜBE Ltel SZABAD/* És mind
egyik alkotása önmagában teljes és konzekvens, sehol sem törik meg ek
lektikus félmegoldások. Ez áll az ELVESZETT PARADICSOMra Is. Nem olyan
biztonságos a stílus megválasztásában, sőt, nagyonis gyakran megragadja
az artiaztikum. —
a megjelent kritikák egy mozzanatát nem lehet elfogadni.í azt,
hogy egyik-másik megkísérli szembeállítani egymással a filmet és a drá
mát! ez nem Igazságos, még ha a kegyelet erre is ösztönözhet; a drámá
ban, csirában már benne van az,amit a film abszolutizál. •— Makk azon
ban —
nyilván BESNAIS és ANTCNXCNX "absztrakt1* filmjeinek igézetében
vaskövetkezetességgel kiirtott az ELVESZETT PARADICSOMból mindent, ami
az eredetiben társadalmilag még konkrét volt*
Hég az is zavarta, hogy a dráma szeptemberben játszódik, a lágy
ősz helyett hát zord telet teremtett, amelynek didereghető hidege nyom
ban megteremti a szélsőségek hátterét* Számára a vendégségbe jött ro
konság is túlságosan meleg, familiáris színfolt volt, Így hát a filmben
Mlra egyedüli van látogatóban, a tanár tátongó, üres há^a sem hasonlít a
dráma vendégekkel túlzsúfolt, zsongó, puha fészkére*
A legdrásztUrasabb beavatkozás persze az, hegy a film "megöli" az
apát, méghozzá a cselekmény elején! a fia miatt kiállt izgalmak köze
pette hirtelen szivszélhüdés éri és meghal* Ezzel kiesik a drámai küz
delem egyik legfontosabb eleme, hisz az öreg volt az alkotó mska saeg«*
testesitŐje, -----Mi marad hát meg végül is az ELVESZETT PAEADXÖSOM erkölcsi és tár
sadalmi problematikájából, mivé változik az "absztrakt" film esztétiká
jának vasszoritásában Sarkad! népi drámája? Egy teljesen elvont párvia
dallá, amelyben két fantom birkózik* egy férfi, aki meg akar halni és
egy nő, aki szereti ezt a férfit és vele akar élni* — Vagyis a film
válasza — élni kell, akárhogyan is, de élni kell — valójában nem tár
sadalmi-erkölcsi válasz, nem áss élet magasztos pozitív értelmét bizo
nyító válasz,ez a válasz nem mond többet, sünt azt, hogy az ember élet**
ösztöne vagy szerelme erősebb a halálnál. — —
—
Makk Károly következetes, nála a stílus és a mondanivaló nem
vélik el egymástól, pontosabban! a stílussal együtt azt a mondanivalót
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is behozza a filmbe, amely ezt a stílust szülte. Vagyis annak a nyugati
entellektiiel világnak a morbid problematikáját, amelynek végzetes vál
sága éppen ebben a kérdésben csúcsosodik kit érdemes-e egyáltalán élni*
/A KÖR BEZÁRUL./ De mit kezdjünk mi ezzel a problémával, és EESNAIS
vagy ANTÖNIÖNI ott, Nyugaton még viszonylag pozitiv válaszával? Vagy
igy is fogalmazhatnék* kinek csináljuk filmjeinket?
—
Igaz, hogy képes, néhol egyenesen döbbenetes erővel, a végső
kérdések távlataiba ragadni nézőit, feltárni előttük, hogy a maguk em
beri, intim világa mögött milyen iszonyú végletek tátonganak. Épp az
ember belső szférájáról nincs sok mondanivalója. Példa erre a film so
kat emlegetett jelenete /amelyben Zoltán maga mosdatja apja holttes
tét/, amely ugyancsak arról akar meggyőzni, hogy a lét pólusai felől, a
halál mesgyéjéröl kell nézni az életet, csak akkor kerül a maga helyére
az a kis vacak, köznapi vergődésünk, amelyben leéljük földi pályán
kat. -—
semmiképp sem lehet azt mondani, hogy az ELVESZETT PARADICSOM
lenne az az alkotás, amelytől filmjeink megújhodását várhatjuk,
Ha
mégis bizonyos pozitiv hatást lehet várni, akkor talán osak azért, mert
benne a magyar filmművészet bebizonyította önmagának, hogy Ő is tud
"absztrakt" filmet készíteni, és ezután megnövekedett Öntudattal láthat
majd hozzá a maga igazi feladatának jobb megoldásához. — " /Rényi Pé
ter kritikájából, NÉPSZABADSÁG, 1962. szeptember 30./

Kardos Fereno, a Színház és Filmművészeti Főiskola produkciójában,
1961-ben, 322 méteres, fekete-fehér rövidfilmet készített, ÉG ÉS FÖLD
KÖZÖTT elmen, "Gyulai György barátom emlékének..."-mottóval, a tragikus
körülmények között elhunyt kiváló ejtőernyős sportoló légifelvételeinek
felhasználásával* Geiringer György és Eötvös Péter zenéjével, Lőrinc
József operatőr, Herényi Zoltán vágó, Bélái István hangmérnök, Jankovits Márta gyártásvezető, Bojkovszky Béla fővilágositó, Gábor Pál I.
asszisztens, Paulányi Gizi, Geiringer György, Lukács Ferdinánd szerep
lésével, az ejtőernyős válogatott keret tagjainak és az MHS repülős
sportolóinak közreműködésével. A kitűnő kisfllm két 1962-évi nemzetközi
filmfesztiválon képviselte a magyar filmművészetet* Cambridgeben /Nem
zetközi Főiskolai Filmfesztivál/ és Velencében /XIV. Nemzetközi Gyer
mekfilm Fesztivál/,

/N° xo./t
* AZ UTOLSÓ ELŐTTI EMBER
/ játékfilm /lélektani dráma
<
■
’rendező* Makk Károly
v produkciós Hunnia Filmstúdió, Budapest
4 Írót Huszty Tamás, fdramaturgi Bácskai latrán,
* operatőrt Szécsényi Ferenc, légi- és ejtőernyős felvételek! Száz
Nándor és Polonyl László
1 zenei Petrovios Emil, játszik a Qualito&™együttes
f dá.szlotterveaős Váaáry Melinda
< vágói Szécsényi Ferertené
í gyártásvezetői Elek Ottó
munkátáraaki Rajky Tibor hangmérnök, Bcjkovszky Béla fővilágositó.
Koza Dezső segédrendezo, Bácskai István II. asszisztens, Magyar Gyulán!
vógóasszlsztens, Gulyás Lajos felvótelvezetŐ, Martin íva építész, Mol
nár Károly berendező, Scháffer Judit ruhatervező, Asztalos Lajosné ruhafelelŐs, Haday Károly maszkmester
főszereplők! Nagy Attila /Őrödén/, Szegedi Erika fh, /Kati/, Dom
bján Edit /éjszakai lány/, Psota Irén /Gizi/, Torday Teri fh, /Györgyi/,
Böröndy Kati /Ssuzaka/i epizódszereplőkt Pásztor Erzsi. Bakó Marta,
Kiss Gábor, Szabó Kálmán fh,, Sohmetz András fh., Sebestyén Ferenc fh.,
Koletér Kálmán, Andor Tamás fh., Horesnyi László fh,, Somhegyi György
fh., Tándor Lajos, Simésfalvt Sándori a légi és ejtőernyős felvételek
ben közreműködött az MBS
fekete-fehér kép
hosszat 2463 méter
nonsálfilm /takarásosan, is vetíthető!/
bemutatói 1963. V. 23- Szikra, Vörösmarty, Bartók, Alkotmány, Hu
nyadi, Tátra, Petőfi kertmozi
Korhatár* 14 éven alul nem ajánlott!
"IRTÁS WSZfn TAMÁS
Most 34 éves. Volt bérszámfejtö, újságíró,
rádióriporter. 1939-ben jelent meg első kötete, a "Játék a múzeumban",
majd 1961-ben az "Akinek padba vésték a szivét" oimü regény®. :—
/Boszty Tamás*/
-— Az ejtőernyősök veszélyes élete, mindennapi közelségük a ha
lálhoz, arra az elhatározásra birt, hogy filmet Írjak róluk* Egy ejtő
ernyős fiú halálának hire adta meg a végső lökést® A hir egyszerre Ju
tott el hozzám és a rendezőhöz. Makk Kérolyhoz. — — Aztán megcsinálta a film vázlatát és a forgatókönyvet* —— Ez
volt Huszty Tamás első megvalósult forgatókönyve. A film elkészült és
az Egyetemi Színpadon — premier előtt — már be is mutatták. A nézők
megértették a film mondanivalóját és igazat adtak neki. Az embereket
nem lehet semmire sem kényszeríteni." /K&szó Mária cikkéből, FŐVÁROSI
MOZIMŰSOR, VI. évfolyam, 21. szám* 1963. május 23— 29./
"Fiatal sportrepülők közé viszi el a nézőt az uj magyar film, —
A film története az ejtőernyős sportolók életének izgalmas epizódját
eleveníti meg, s a bátorság és a humanizmus kérdései körül bonyolódik.
Egy fiatal ejtőernyős későn nyitotta ki ejtőernyőjét és meghalt.
Mi volt az oka a késedelmeakedésnek? Kik voltak a felelősek ezért? Mi
lyen-környezetben élt ez a fiatalember? Ezekre a kérdésekre keresi a
választ az uj magyar film.
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A film főszerepében ezúttal uj színészarcokat ismerünk meg; Szege
di Erika és Hagy Attila először kapott filmföszerepet. /A mozilátoga
tók emlékeznek az ÉGI PIKOLÓ VILÁGOS ciraü filmre, amelyben Hagy Attila
egy kirakatrendező szerepét játszotta./— ” /FŐVÁROSI MOZIMŰSOR, 1963*
május 23— 29*/
”
Az ejtőernyős lány szerepében — a női főszerepben —
egy
harmadéves főiskolai hallgató; Szegedi Erika mutatkozik be. A fórfiföszereplő; Hagy Attila, a veszprémi Petőfi Színház és Kiss Gábor, a mis
kolci Hemzetl Szinház tagja.” /Az ESTI HÍRLAP "Egy ejtőernyős halála Ma kezdte meg uj filmje forgatását Makk Károly” oimü cikkéből, 1962.
október 17./
"-- Első filmfőszerepe ez a harmadéves főiskolás Szegedi Erikának
és — olyan, amelyet forgatnak is. *• Ezt megelőzően ugyanis ebben az
évben öt filmfőszerepet osztottak ki rá. öt Ízben is ez a főiskolai
hallgató felelt meg a legjobban a próbafelvételre meghívott színésznők
közül. Május óta Nádasy László, Fábri Zoltán, Zolnay Pál, Mamcserov
Frigyes, majd ismét Fábri Zoltán bizták meg őt egy-egy szereppel. De
vagy a főiskola nem engedte ki, ^agy időben ütközött volna a két film,
s ő éppen ahhoz került, amelynek forgatását —
elhalasztották. /Fébrl
Zoltán NAPPALI SÖTÉTSÉG oimü uj filmjének Szegedi Erika alakítja a női
főszerepét. — Sz.P./--- Egy ejtőernyős lányt játszom. Fegyelmezett, érzésein uralkodni
tudó lányét. A legbátrabbak sportját gyakorolja, ahol minden felelőt
lenség halált jelenthet. S ez, az élet és halál közelében ilyen férfia
sén keményre edződött lány olyan bájos, hamvas nő mégis, amikor szerel
mes. Hehéz feladat, de nagyon megszerettem...” /sz.s/t öt el nem
ját
szott filmfőszerep — és a hatodik... oimü cikkéből, HÉTFŐI HÍREK, 1962*
október 29./
”... szellemében és bölcseletében nem érezzük eléggé magunkénak
ezt a filmet. Felismerünk benne a mi életünkre jellemző egyes igazságo
kat, de nem leljük a szivünket és értelmünket gazdagító egyetlen átfogó
igazságot, arai nélkül pedig nincs mélyreható művészi élmény.
” /Sas

György k ritik á já b ó l,

HÉTFŐI HÍREK, 1963. május 2o./

Bemáth László az ESTI HÍRLAP 1963* május 22-i számában, a film
ben játszott barkochba társasjáték szabályai szerint irta meg érdekes
kritikáját, amelyben a filmet vallatta, és elutasította; csak a fényké
pezést, a kísérőzenét és a színészek kiválasztását, alakítását értékel
te pozitívan.
»*
Nem tudjuk elfogadni a film morálját. Egyes részleteit Igen
— de az
egészét semmiképp. Odáig rendjén van a dolog, hogy mindjárt
indulásul figyelmeztetést kapunk; vigyázz, miként avatkozol be ember
társad életébe, a jóindulat nem elegendő, mert merevség, az emberi meg-
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Közelítés hiánya tragédiához vezethet. Nem vitáéi bőven van ok társa
dalmukban ilyen figyelmeztetésre =
— De a közösségnek, amelynek elvesztését egy tragikus hÖa érthe
tő módon nem birja elviselni, emberi közösségnek kell lennieI ~ Ezt a
filmbeli közösséget viszont csak megvetni, lehet, tőlük, ép, egészséges
emberi lélekkel csak elhatárolódni. Ebből a közösségből éppen kivülkerülni felemelő — aki ezt észre nem veszi, annak valahol önmagának hibádzik az erkölcsi érzéke. -Ezek az emberek haragjukban — amit, ismétlem, elfogadok — azt
teszik bajtársukkal, hogy amikor gyakorlat közben mintegy emelet magas
ról leugrik, elengedik a védelmül alátartott ponyvát. & megteszik ezt
háromszor egymás után, még pedig némileg szervezetten, bizonyos ösezokacsintással. itt omlik össze a film morálja — s nem is tér magához
immár mindvégig. —
— — Nagyon tetszett Petrovico Emilnek a korszerű filmzene legjobb
eredményeit alkalmazó, szerényen kifejező muzsikája.™™" /Rajk András
kritikájából, NÉPSZAVA, 1963. május 23./
Makk végül jelzi, hogy a szocialista morál nem vállalhat kö
zösséget a "három lépés távolság" tisztes kispolgári etikájával, a kö
zöny és formális udvariasság szabályaival, azzal a lényegében polgári
tartással, mely ugyan közvetlenül nem avatkozik bele mások életébe /ha
nem avatkozik.../, de egy még durvább és embertelenebb közönnyel hagyja
veszni, tönkremenni társait, Makk kiutat keres a dogmatizmus erkölcsi
felfogása és a polgári közöny dilemmájából — egy igazi, szocialista
humanizmus felé. Oda, ahol a aások sorsába váló beleszólás harmónlkns
lehet, életük átalakítása alkalmazkodik az emberek eredeti életelvei
hez, megtalálja azokat az átalakítható rugókat, amelyek nagyobb belBŐ
sérülések nélkül átformálják az embereket* belülről alakítják őket, s
nem kívülről, összetörve egyéniségük tartóelemeit. ™
™ Makk — úgy érzem — olyan problémát vet fel, amely napi vi
táinkban újra és újra szerepel ugyan, amelyet azonban kimondva ritkán
hallunk. Eélünk talán felvetésétől és kimondásától-megoldásától? Nem
hinném. S mégis, a kérdés bátortalansága még ezen a filmen is érződik.
Pedig humanizmusunk, rendszerünk emberi magasabbren&üségének alapkérdé
seit rejti magában ez a probléma. S ennyiben Örülünk ennek az alkotás
nak. B bosszankodom modorosságán, helyenként keresett stilizáltéágán*
magam is az "érted haragszom" elve alapján. Vállalja a gondolati éles
séget, a "rázós" kérdés felvetését, de lefékezi indulatát és lendüle
tét, & a fékezés nyomai a feleslegesen modernéskedő meHékösvényekbe
viszik alkotását. -- " /Almás! Miklós kritikájából, NÉPSZABADSÁG, 1963.
május 2A./
M~— A MEGSZÁLLOTTAK hősei még a bürokráciával szemben, alkotó mó
don viselkedtek önkényesen. AZ UTOLSÓ ELŐTTI EMBER hőse már halált
okoz, és meg sem Maórli az ügy szabályos elintézését, nem is próbál173

kozik társadalmi utón a megoldással. Kegyetlen tettére ugyanilyen ke
gyetlent embertelen a csapat "válasza”. Hová vihet még ez az ut? Ügy
érzem, Makk Károly túl sötéten látja a helyzetet,a társadalmat, és ben
ne az embert, az egyéniség helyét. — " /V.A. kritikája, A hét filmjei
oimü rovatban, MAGTAR NEMZET, 1963. május 23./
"Problematikus, ellentmondásos mü Makk Károly legújabb filmje, de
hibáival együtt is izgalmas alkotás. Izgalmas a szó szoros értelmében
és intellektuálisan is: oda kell figyelnünk minden képsorára, és gon
dolkoznunk kell rajta..; —
— A csapat tagjai, bár nem egyénitett figurák,igy együtt megdöb
bentően és félelmetesen hitelesek. így, csapatban valóban elképzelhető,
hogy a halál torkába kergessenek valakit. — - A filmben Kati képviseli
azt a magatartást, amiért ezt az egész történetet megírták, megcsinál
ták. Illetve neki kellene képviselnie... Tiszta, emberséges ember —
kár, hogy vázlatos maradt, — Valaki már meghalt az értetlenség követ
kezményeként* Kati meg akarja akadályozni a második tragédiát. De a
film csak jelzi, nem ábrázolja a férfi életéért vivott küzdelmet: igy
aztán a lány utolsó szavait — "ha te nem nyitod ki az ernyőt, én se
nyitok!" — nem győzelemnek érezzük, hanem csak zsarolásnak. A befejező
nagy zuhanás, az expozícióra rímelő képsor is elveszti jelentőségét,
egyszerű formai játékká bagateliz61ódik,
pedig ez a gondolat, amely
művészi megfogalmazásban igazzá tehetné a filmet: Ugyanúgy, ahogy ha
lálba kergethetünk, meg is menthetünk valakit, ha a megértő szeretet
nevében igenis beavatkozunk az életébe. — Az állásfoglalás bizonytalansága eredményezi a művészi megoldás
egyenetlenségeit. Orodánnak a volt feleségével való, megkapóan szép ta
lálkozása, vagy a hős konok lóugrásai a gyakorlótoronyból — talán a
film legjobb jelenete — kitűnőek, de az összhatást rontja például az a
naptárjelenet, amelyben a volt szerető azáltal jellemzi a halott fiút,
hogy sorra felolvassa a minden napra beirt változó randevúkat — eről
tetett és Ízetlen. A hibák és erények azonban egyaránt magukon viselik
a művész kezenyomát. — - /Csik István kritikájából, FILM SZÍNHÁZ MUZSI
KA, VII. évfolyam, 21. számi 1963. május 24./
Képei, jelenetei kemények, férfiasak, célratörők. Mentesek'az
öntetszelgö túljátszásnak azoktői a sallangjaitól, amelyek az ELVESZETT
PARADICSOM művészi leleményeit és telitalálatait még gyakran jellemez
ték, s éppen puritánságukban válnak kifejezőkké. Hiányzik belőle az
utánérzés *— másodlagosa ágénak,
mellékize * itt már a film szuveré
nül magáévá tett modem kifejező eszközeinek fölényes felhasználásáról
van szó, --— mondjuk ki nyíltan a nyilvánvalóan felmerülő összevetést —
amig ANTONIONI szigorúan tárgyilagos, kemény elemző stílusának fő funk
ciója abban áll, hogy a mese, — - külsődleges fordulatainak jellemzőelemző szerepét magára vállalja, éppen egy eseménytelenségével, és oél-
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talanságával, gondtalanságéval nyomasztóvá váló élet kifejezése érde
kében, Makknál ugyanezek az eszközök egy feszesre huzott és szigorúan
megkomponált, történelmileg körülhatárolt és összecsapásokban kirobbanó
konfliktus megjelenítésének eszközei. Itt a magányos sétálások, az éj
szakai autókázás egy véletlenül hősünkhöz csapódó lánnyal, a hosszú be
szélgetések — s általában a kép mélységének, a beállítások időtartamá
nak, a jelenetek reális részletezésének ez a fokozott felhasználása —
nem önmagában fejezi ki a drámát, hanem előkészíti azt, mintegy felhúz
za és visszafogja a cselekmény rugóit, hogy aztán annál lendületesebben
ugorjának ki. —
—
Makk emberlátásában -— az ember teljes egészében való szemlé
lete egyoldalúvá vélik, ás szinte csak az ösztönzés,az irraoionális in
dítékok jutnak szerephez. Ebben a filmben vak indulatok feszülnek egy
más ellen, és határozzák meg — szinte kizárólagosan — az emberi vi
szonylatokat. Kati éppoly értelmetlenül — szinte babonás hisztériá
val — bélyegzi gyilkosnak Orodánt, mint amilyen szemszögéből indoko
latlan módon menti fel a vád alól. A csapat haragszik Orodánra — ml
mást is tehetne — , háromszor egymásután úgy földre ejti, hogy abból
egy is halálát okozhatná. Őrödén, ez a látszólag pedáns észlény, vagy
Peti, ez a zabolátlan fenegyerek, meg akarja torolni a rajta esett sé
relmet. S az első és közvetlen gondolatuk az öngyilkosság. Az Öngyil
kossággal e felnőtt hősök és alkotók úgy játszadoznak, mint Kosztolányi
a "Szegény kisgyermek panaszaidban. -— Ebben a filmben mindenki maga
Ítélkezik és mindenki azonnal kimondja és meg is oselekszi, ami felöt
lik ösztönvilága mélyén. —
Az élet és halál, az egyén és a közösség,
a szerelem és az egyedüllét nagy kérdéseivel birkóznak — mindez azon
ban sokszor a prepubertás romantikus túlfűtöttségével és gátlástalan
vágykielégltésével jelentkezik a műben.
Az élet értékének valóságos tudata nem elég erőteljes ebben az
élet értékéről szóló filmben. Noha nem olyan szélsőséges módon, mint az
ELVESZETT PAHADICSOMban, amelyben a gyilkos sorsa és szerelme iránt
akart rokonszenvet és sajnálatot kelteni a film. he meghökkentőbben,
mint a HÁZ A SZIKLÁK ALATT esetében, amikor ez a tudat még világosan
megvolt, amikor a gyilkossá válást a maga tragikus emberi oldaláról mu
tatta meg, amelyben a tragédiát még az okozott halál jelentette — s
éppen ezzel vált jelentős és humánus alkotássá.
ügy gondoljuk, hogy Makk Károly saját művészi célkitűzéseivel ke
rül szembe, amikor — nyilván a magyar filmek elvontan racionális ész—
lény-hőseire való ellenhatás képpen — az elvont ösztönlényt állítja
filmjei középpontjába. — -M /Gyertyán Ervint Makk Károly és az UTOLSÓ
ELŐTTI EMBER Oimü cikkéből, FILMVILÁG, VI. évfolyam, 11. számi 1963.
juniue 1./
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11
A balálraszánás állapotából aa élet vállalásának elhatározá
sáig megtett ut ábráaolása helyett aa alkotók egy rendkívül virtuóz
megoldásúi de teljesen felesleges jelenetsorral toldották meg a filmet*
E sajátos hangulatú éjszakai csavargással egy különös nő társaságában,
aki a barkochba szabályai szerint szedi ki a hősből elkövetett tettét
és a magáravállalt büntetést* Érdekes ötlet„ragyogóan megoldott képsor,
de teljesen öncélú — vagyis céltalan* A bős elhatározása semmit sem
változik,amit megtudunk róla azt addig is tudtuk* Mégegyszer elmondani,
gyengébbek kedvéért, látszólagos "modernségéért** nem volt érdemes. ---"
/Csik István idézett kritikájából, FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA,19&3*május 24./
Ha vitatkoznak rajta, kritikusok és nézők, olyan művön vitat
koznak, amely nem utánérzéséé modernkedésből támadt szervi hibáival,
hanem gondolataival, s e gondolatok adekvát kifejezésmódjával ingerel
vitára.
Amire oly fájó érzékenységgel asszociálhatnak e film nézői, közel
múltunk egyik Íratlan dogmája volt* az embereket kényszeríteni kell a
jóra. Keménységgel, az asskézis vasfegyelmü példáival, a "humanizmust”
merő polgárisággá diszkreditáló forradalmi-diktatórikus szigorral. Ez
persze csak dogma volt, dehumanizáló veszélyeit az a gyakorlat tette
valóságossá, amely belőle következett* emberségükben torzította el azo
kat is, akik jó szándékú hívei voltak* Hogy AZ UIOLSÓ ELŐTTI EMBER e
dogma és gyakorlat csődjének elsődleges-közvetlen ábrázolására vállal
kozott volna, azt túlzás lenne állítani*. Áttételesen, az erkölcsi maga
tartás síkján mindenesetre erre is utal, —
.„™ gondoljunk hegedö-friss sebeink figyelmeztető lüktetésére, s
arra, hogy ez az iró, rendező és Szécsényi Ferenc operatőr érdeméből
oly finom képi jelzésekkel dolgozó film is akkor döbbent rá mondaniva
lójának fájdalmas politikai aktualitására, amikór a viszontszeretétlen
ség kitaszítottját, az öngyilkosságra készülő Orodánt, a Köztársaság
tér halálbaroggyanó mártiremlékmüve mellett látjuk felbukkanni, éjsza
kai sétáján. —
A magyar filmgyártás évtizedes rezerváltaág után lépett ismét
szerves-eleven kapcsolatba a világ filmművészetének fejlődésével* Tiz
éven át a 45 előtti magyar filmgyártásnak ahhoz a gyermeteg csörgedez'ésü epikai-mesélö hagyományához kapcsolódott, amelytől pedig szavakban
olyannyira elhatárolta magát. Nem csoda, ha keserves küzdelmet folytat
most azért, ami egyébként a világ legtermészetesebb dolga lenne* a drá
mai.—asszociatív kifejezésmód jogáért.

AZ UTOLSÓ ELŐTTI EMBER

legfris

sebb produktuma ennek az immár győzelemmel kecsegtető küzdelemnek: csak
halvány nyomokban érződik rajta az a görcsös buzgalom, amely kevésbé
szerencsés elődeit modorosságokba fullasztotta. Hézagtalanul egybeálló,
szuggesztiv jelzőrendszerü, sürü atmoszférája film ez;
*" /Faragó
Vilmos* AZ UTOLSÓ ELŐTTI EMBER - Uj magyar filmdráma, ÉLET ÉS IRODALOM,
1965* junlus 1*/
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«— Nagy Attila érdekes megjelenésű, nagy kifejező erejű filmszí
nész. Eszköztelen játékkal formálta, szinte mozdulatlan arccal, patta
násig feszülő idegekkel hordozta, vitte magában Orodán figuráját. — "
/V.A. idézett kritikájából, MAGYAR NEMZED, 1963. május 23./
"— Nagy Attila első filmfőszerepében ügyesen oldja meg Orodán
merev-idegen alakját,bár néha soknak érezzük páncélzatát, mellyel egyé
niségét rejti. A főiskolás Szegedi Erika komolyka kedves színfolt, bár
nem tud a főalak ellenpólusává magasodni, nem engedi szerepe. — M /Al
mást Miklós idézett kritikájából, NÉPSZABADSÁG, 1963. május 24./
»— - Orodánt Nagy Attila játssza. Alkatilag helyesen esett rá a
választás, levegője, feszültsége van alakításának, ám igazi emberi éle
tet ő éppúgy nem tudott belé lehelni, Btint Szegedi Erika főiskolás a
maga főszerepébe.
" /Sas György idézett kritikájából, HÉTFŐI HÍREK,
1963. május 20./
”-- Dómján Edit szinte megoldhatatlan feladatot kapott: egy tel
jesen indokolatlan, megalapozatlan és valószínűtlen figuráról kellett
elhitetnie, hogy valóban létezik. Majdnem sikerült neki.” /Ősik István
Idézett kritikájából, FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 1963. május 24./
/Szeretnénk röviden összefoglalni Makk Károly AZ UTOLSÓ ELŐTTI EM
BER oítbü filmjének néhány korszerű filmnyelvi sajátosságát: zárt szer
kesztésű képsorfelépítés — egymásba visszatérő, gépmozgásos, belső
térszerkesztés} nagyon modem eszköz a közelképre rákövetkező, hirtelen
bevágott távol beállítást alkalmazza RESNAI8 visszavágásod montázsait
és ANTONIOHI hosszú sétáit} a modem kihagyásos dramaturgia szerint
kapcsolja és Ütközteti Össze a képsorokat} megszűnt az áttünés. — S& P/
"
AZ UTOLSÓ ELŐTTI EMBER tehetséges rendező játéka, melyben
rendezői felkészültségét nem'annyira a dráma és a probléma kibontására,
mint inkább lélektani finomságok kalligrafikus megrajzolására használja
fel.
n /Guido ARISTAROO nyilatkozatából. Nemeskürty István: 7endég
Olaszországból - Beszélgetás Guido ARISTAROOval cimü interjújából, FILM
VILÁG, VI. évfolyam, 15. szám; 1963* augusztus 1./
"AÍRÖ DOLGOK
Egy uj magyar film bemutatóján történt. Amikor a vásznon megjelent
a "Vége" szócska, a mellettem Ülő filmkritikus ásitozva felsóhajtott:
— Hü, de unalmas volt!
Néhány nappal később azt olvastam a kritikájában, hogy a filmet
túlságosan visszafogott tempó jellemezte.
Micsoda Különbség!"
/Mikes György krokijából, LUDAS MATYI, 1963. május 30./
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Gyorgys/
H „ M iLfisKEff PARADICSOM és AZ HfŰLSÓ EÜÖTÍI E M E nem kisebb
témával foglalkozik,, mist as ’-álet vagy haléi®* kérdésével# —
/'Makk Károlyi/
lágyak mérlegre a szavakat. Igaz-e, .hogy a2 élet győz a balál
felett? Az ©mbar biológiai víszünyl &tá'baa egyetlen esetbea sem igaz*
És ka a művészetben oltagaűnáate, nagyot iiaiaáiiásks Haíiudj'ímk tekát? —
A szocialista társadalomban, a halálnak. ki kell nőnie a fétisek
sorábóls A mi, élatdgesXŐ mgatartáeimi
értjét
is bizonyítja,hogy
tudunk és msx*ünk a kaiál nagy rejtélyéről is nyilt&n beszélni* —
az
értelem és a szépség annál nagyobb és felemel6bb lesz a művészi ábrázo
lásban, minél nagyobb & konokabb a halál kiaértése, amelyet le kell
győzni.!*
/Sas Györgyi/
"
Az ELVESZ® PARADICSOM filmbeli lírájáról és AZ UTOSÓ ELŐÍD9?I EMESE latijáról est nem lehet elmondani,, Áss 6 alakúk és szerepük sú
lya kevés ahhoz, hogy haláíraszént emberek®t visszatérítsen végzetes
lépésüktől."
/Makk Károlyi/
«»»»-, Elváltkép Kati figuráját lu&gaM. is kidolgokatlannak tartom*
Be AZ UfQLSÓ Elölni BMEER tapasztalataim szerint nagyon sok embernél
igy is megtette a kívánt hatást. Mit akartunk? Hogy ai emberek m nyű***
goájanak az emberi sorsokba éa érzésekbe avatatlanul beavatkozó erőszak
láttán* Iá ezt elértük* nas. Mába ősinéltűk a filmet* — **
'
írhatott a kritika bármit* a MffiŰSZlDIÖf’
i M után az ELVÉ8ZBTT
PARADICSOM következett,azután pedig AZ ÜK1SÓ EBŐffl EMESE* Mondhatnám!
szükségszerűen* fe a folytatást sem tudom másképp elképzelni, mint va
lóban a megkezdett gondolatkor folytat á ü á m kv
— Véget ért a filmgyártás gyermekkora, amikor minden film min
denkinek készült, n akkor volt siker, ha mindenkinek tetszett, s akkor
bukás, ha általában senkinek. Ha ötszáz ember nézi meg egy előadáson AZ
üífÖIiSÓ ELŐTfX EKEEEt, 0 közülük
sematikusan szólva — ■ osak száznak
tetszik, négyszáznak nem, a nézőtér akusztikáján persze azt lehet lemérni, hogy a film m egész közönségnek m m tetszik* Pilmforgalmazásunk
nem tart lépést ezzel a ténnyel, lem tudja egy helyre, egy vagy két mo
ziba orientálni az Ötszázak; közül azokat a százakat, akik jó akusztikát
teremthefenének egy-egy bukottnak látszó film körül* — Pontos az, hogy a művész hU maradjon a maga arculatához*
-*
/S. Gy.! Párbeszéd a rendezővel oimü idézett cikkéből, PILM SJSIIíHÍZ l®7ZSIKA, 1963* julius 26./
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"
Pontos, de még mennyire fontos, hogy "a müvésa hü maradjon
saját arculatához". Csakhogy még fontosabb, ml a művész arculata* az
entellektüel kispolgáré, aki ingerülten védi a maga individualista kü
lönállását, vagy a néppel Összeforrott művészé, a demokratáé és a szo
cialistáé? — " /Rényi Pétert Vita a vitathatatlanról* NÉPSZABADSÁG,
196?. augusztus 19*/
Összeállítottat Székely!

Péter
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