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A !í.üHSEEfí() FXInXEEINÉSZl JÁTÍSK PROBLÉMÁJÁRÓL
/Néhány ujabb magyar film kapósán/
A filmművészet elméletének
években

>» számban és

szakirodalma

-

különösen

az utóbbi

színvonalban egyaránt komoly emelkedést mutat*

Közelebbi iaxwlmány ozásakor azonban a filmbeli alakitáe problémájának
általános elméleti kérdésével foglalkozó müve ír n.em találunk® A színé
szekről szóló irodalom főképp életrajzi, ha nem épp anekdofcikus je H á 
gd* Legutóbb :'neves francia filmazalcLróf Raymond BÁRKÁN is felvetette
ezt a problémát: "Kétségtelen tény az, begy a történészek és a kriti
kusok ezer oldalakat szentelnek a film művészetének és kimagasló egyé™
niségőinek elemzésére, vizsgálják a diszlebfcarvesöf az operatőr ssei'spóti a tstthoikai berendezés" átalakulását, de némák maradnak vagy ensato*
nem azok., amikor a színészi alakítás értékeléséről van ű z ő * Mázsás síám™
ra menő irodalom elemezte a sztár mlthoazáfe* interjúk özöne számol be
a sztárok

és ssfcóxoaskák

bizalmas vallomásairól®*e

Magát a színészi

játékot azonban jórészt s vagy szinte' teljesen csend veszi körül»*»"
A kínálkozó külföldi példák seregét mellőzve olvassunk bele né
hány hazai kritikábai

"A film -szex'eplÖgái'dsijából mindenekelőtt NAGT Attilát kell ítíemelnünk, aki visszafogott eszközeivel is emlékezetes hitelességgel és
erővel ábrázolta Orodán fessas, pedáns, kiTűiről csupa kimértség, de
belülről nagy ssenvsdéiyakteől fűtött ellentmondásos alakját* SZEGEDI
Erika kissé szintelenebb volt Kati szerepében, PSOTA. Irén,TORDAY Terí
DÓMJÁN Edit színvonalasan megoldották feladatukat," /GUMTthM Ervin.,
UTOLSÓELŐTTI EMBER, Filmvilág- 11. 1965.j u r u W
A film '%í *stílusegységét nemcsak a főszereplő, hanem SZEGEDI
Erika,. PSOTA Inén, DÓMJÁN Edit, BORDÁI Terit SOHWETZ András ós BöHÖNBX
Kati filmszerűen természetes játékmodora is erősíti/5 /FARAGÓ Vilmost
UTo '
i ö ÓELŐTTI EMBER, illet és Irodalom, 1965.VIa,/
"Kiváló művészünk, RUTTEAI iWa sokszínű játékával segít a lényeg
tiszta, megőrzésében* SCHWETZ András főiskolai hallgató tehetséget
tat a férfífőszarapbea,, A esiniszi munka általában tetszett*" /.EAJK
András, ASSZONY A TELEKEN, Népszabadság, VI®20#/
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"A szereplők között leginkább SZABÓ Ottó alakítása tetszett, a
többiek, ÍÍUTTKAI Éva, HALÁSZ Jutka, íiOHWS'I'Z András, SAR3X Béla « di
cséretes igyekezettel próbálják szertehulló szerepüket Összhangba hoz
ni,"
A színészi megnyilvánulásra irányuló elismerés legfelsőbb fokát a
kritikusok általában az "eszkoztelen" -jelzővel szokták kifejezni* Ez a
fogalom azonban egyáltalán nincs meghatározva* nem tudhatjuk ki mit
árt alatta. A nagy közönség számára - mint azt Pierre BII&ARD "Para
doxon a színészekről" oimü cikkében Irja+^ ...a film művészeit elsősor
ban a színészek jelentik, általában egy GABIN- vagy egy RAEDOf film
ről szokás beszélni, ami azt is. jelenti, hogy a műért való felelőssé
get; a rendezőről a színészre ruházzák át. Ez az átx’uházás néha egészen
odáig terjed, hogy a dialógus szerzőjének is magát a színészt teszik
meg, így gyakran hallhatjuk, hogy a nézők megdicsérik X-ü, mert a leg
utóbbi filmjé.t szellemesnek tartják, vagy pedig gúnyolódnak Y~oatmert
sohasem tudja, mit válaszoljon, amikor valamit kérdeznek tőle,"
Joggal merülhet fel az a kérdés, hogy egyáltalán lehetséges-e a
filmszínész! játék behatóbb elemzése, hol a határ a rendező és a szí
nész munkája között, mit lehet egyik javára, illetve rovására irnl és
mit a másikéra*
A színészi játék elemzéséhez szorosan hozzátartozik a megszemé
lyesített alak elemzésé is, hiszén ezen keresztül objektivizálódik a
színész művészete, Mielőtt megkísérelnénk néhány,korszerű törekvéssel
rendelkező filmünket a korszerű színészi alakítás oldaláról megnézni,
a megfelelő szakirodalom hiányában - legalább'futólag érintenünk kell
e téren egy-két elméleti kérdést,
+
+

.

+

A filmelmélettel foglalkozó szakirodalom kezdeti időszakában a
film sajátos kifejezőeszközeit igyekezett hangsúlyozni és a filmet ez
által mint Önálló művészeti ágat elismertetni, egyben arra is töreke
dett, hogy a filmművészetet a többi művészettől elhatárolja* Napjaink
ban már a művészi lényeg elemzése kerül előtérbe. Ennek ellenére még
máig la az elmélet, de főképp a kritika igen gyakran a színművészet
analógiájára igyekszik a film problémáival foglalkozni. Megnehezíti a
helyzetet az is, hogy a filmelmélet és esztétika többnyire az egyéb
művészeti ágaknál /főképp a színház és az irodalom/ kialakult fogal
mi kategóriákat használja, ami igen sok félreértésre és erőltetett
meghatározásra ad alkalmat. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy
+/
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Cinéma 60. 48.sz,

a filmbeli alakok megelevenítő.! jórészt színpadi színészek /nálunk
szint® kizárólag nsok/*
A színpadi dráma hordozója elsősorban a szó, bár az a látvány is
fontos, amit a szereplők és a dekoráció nyújtanak, mégis &s auditív
jelleg a domináns* A színpadi dráma a színész személyes aegjelanése és
ssliipadkép nélkül is képes művészi élményt felidézni, pl* olvasva vagy
rádióban közvetítve, A film irodalmi magva viszont a képek váltakozása
folytán főképp vizuális hatásokon át érvényesül, pusztán auditív utón
általában élvezhetetlen. Napjainkban általánosan elfogadottnak látszó
megállapítás az, amit pl. Gyárfás Miklós "Színpad és fiira” a. tanul
mányában teszt "A dráma látomásait a szó hordozza, a filmét pedig a
kép", vagyis a színpadi, drámát a szó, a filmet pedig általában a kép
művészetének tekintik, Ez az elhatárolás azonban kicsit merevnek lát
szik és csak a némafilmre érvényes, A filmben megjelenő szó is hordozhat látomást és a zörej, Illetve az egyéb hangé lemek szintén fontos
szerepet játszhatnak benn.®,
,'
A színpadon a személyes megjelenítés közvetlenül, a filmen pedig
közvetve történik. A nézők érzelmi hullámzása, ami a színpadi alakí
tást többé-kevésbé befolyásolja, a filmnél szinte teljesen kiküszöbö
lődik. A filmszínész viszontláthatja saját alakítását és okulhat raj
ta, a rosszul sikerült jelenetek helyett lehetősége van újabbak for
málására, amire a színpadon nincs mód. A színpadi előadást hosszas
előkészítő munkával érlelik, csiszolják! a filmnél - különösen régeb
ben - szinte próba nélkül, illetve néhány kivételtől eltekintve, az
egyes jelenetek előtt hevenyészett próbák után történik a fölvétel.A
A színpadon sokkal könnyebb a játékstílus összehangolása mint a fiiak
ban*
A különbségeket és hasonlóságokat hosszasan sorolhatnánk még, er
re azonban nincs elég terünk* Egy problémát azonban mégis egy kissé
részletesebben meg kell még -néznünk! a rendező és a színész kapcsola
tát,
A filmrendező a felvételek közben jelentős irányító szerepet kap
a filmszínész munkájában. Ezért alakulhatott ki az a vélemény, hogy a
filmszínész! alaki tás sikere vagy sikertelensége főképp a rendező
uzárniéjára Írható. De ha közelebbről megnézzük,szépapámmal találhatunk
olyan filmszínészeket, akik a legkülönbözőbb rendezők keze alatt is
kitűnő alakitást tudtak nyújtani, vannak viszont olyanok, akik ugyan
annál a rendezőnél egyszer nagyon jónak, máskor gyengének bizonyulnak.
Kbben a kérdésben nem lehet könnyen állást foglalni® Mint FBL&INI
mondja egyik nyilatkozatában, "mindig nehéz egymástól elválasztani a
hőst, annak a!akt tóját és a dialógust, vagy a többi művész munkáját."
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Ha behatóbban tanulmányoznánk a rendező egyéniségek alkotómódsze
reit , a színészek irányításával kapcsolatos munkájukat; , igen változa
tos kép tárulna .elénk®
A kiváló filmrendezők között' j3Glí£üfi jfxXíi^b a jLXXötí'V'ö iXLXtíi^)sXIt
jórésaéb maguk
/PX.CIiAHON* ElZlBNSÍíEINt '
vXjííXII.j ó
1 HÜ^G'iúnT,
MfONIOHI, FELLINI s általában a különböző uj-hullámok számos rendező
je*/ Ilyen esetben a színész által alakítandó figura nincs kitéve köz
vetítő értelmezésnek, megformálásánál létrehozója maga instruálja &
színészt, arról az ideális megoldásról nem is beszélve, amikor a ren
dező maga is játszik a filmen* De az említetteken kívül egyre több
olyan filmrendezőt is találunk,' aki legalább a forgatókönyv társszer
zőjóként. vesz részt a filmdráma megírásában* A technikai forgatókönyv,
amelyben a képszerű megfogalmazást meghatározó beállításokat, gépmoz
gásokat, sfcb. találjuk, egyébként le mindig a rendező munkája és az
egész stáb irányítása szintén ráfc&rtozik.
természetesen a film többi alkotóművészének tevékenysége ugyan
csak befolyásolja a néző elé kerülő képes, a színészi játékot, illetve
annak esztétikai visszaadását. De ennek részletezésétől tekintsünk el*
Azok a nagy rendezők, akik maguk is játszanak filmjeikben
/CHAPLIN, WELLES stb«/ már eleve erősen rányomják bélyegüket az együt
tes játékára? ez természetes és a legtöbb esetben termékeny irányítás*
De igen sokszor láthatjuk azt - és hazánkban főként ilyen esetekkel
állunk szemben - amikor á rendező szinte mozdulatról-mozdulatre igyek
ezik a színészek játékát Irányítani* Nálunk általában már a technikai
forgatókönyvben olyan részletes utasításokat találunk.a színészi játék
ra vonatkozóan, hogy ez nem egyszer egyenesen komikusán hat* A MIN
DENNAP ÉLÜNK o, film forgatókönyvében pl*, amikor az uj munkáé elé al»
macsutkát dobnak, annak az Írásbeli utasítás szerint a fekete-fehér
filmben el kell pirulnia!/* A két szélsőséges mód között azonban igen
változatos skálát találunk a rendező és a színészek közös munkája te
kintetében® Valójában arról van szó, hégy esetről esetre meg kellene
vizsgálni a rendezők és színészek viszonyát, csak Így lehetne a színé
szi munkát értékelni.
Ha a színészi alakítás folyam tát, mint művészi alkotómunkát kö
zelítjük meg, azt találjuk, hogy ebben az esetben a tükrözés problémá
ja részben sokkal adekvátabb, részben sokkal bonyolultabb, mint a töb
bi művészeteknél* Míg az egyéb művészeteknél az alkotó általában holt
közegen keresztül fejezi ki érzéseit,, gondolatait, addig a színművész
saját érzésein, gondolatain, cselekvései által testi valóságán keresz
tül fejezi ki vagy a saját, de inkább más emberek érzéseit és gondo
latait . Adekváltabban tehát, mert egy élőlény szubjektumának objektív!zálódását, szubjektumán keresztül,közvetítő anyag nélkül formálja meg.
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A kora sárii film még a kezdeteknél tart, de törekvéseinek Iránya
már megmutatkozik* Nem elsősorban a tettekben megnyilatkozó embert fi**
gyeli, hanem a tettek rugóit keresi, az ember képzeletének, érzelmi
életének feltárására törekszik és közben belső világában lezajló fo
lyamatok komplikált szövevényének kibogozását kíséreli mag, Az ember
képzeletbeli képalkotását, asszociációit, a "belső" filmet is igyek
szik kivetíteni, kutatja ennek törvényszerűségeit* Behatol érzelmeibe,
tudatába, leszáll a tudatalatti szférájához,megfigyeli lénye parányibb
Összetevőinek mozgásait.
Mindaz amit a modern filmművészet ki akar fejezni, ellentétes
mozgásirányt kíván, mint amilyen a régebbi filmeké volt, azaz nem kí
vülről befelé, hanem belülről kifelé történőt, Így tehát az eseményekot csak annyiban mutatja meg, amennyiben azok a belső ábrázolás agam™
pontjából is fontosak, A tér és az idő fogalmát uj dimenziókra helye
zi, nem egyszerűen szerkezeti síkon tartja, nem bizonyos események
megértéséhez szükséges kellékként, hanem a dramaturgia szarvee részévé
tessi&as ember lelkivilágában lezajló mozgást igyekszik követni, velük,
amivel megbontja a két fogalomnak a konvencionális logika által tá
masztott követelményeit, A jellemábrázolásnál elveti sok esetben az
ellentmondásokat kizáró logikára épített hagyományos jellem fogalmat
és most a tényleges, színes és változatos belső alkatot mutatja, így
azután uj, oldottabb szerkezeti formákra, a belső és nem a külső s ú 
gásokra, illetve látványos konfliktusokra épített dramaturgiAra van
szüksége* Általában a régebbi követelményekhez képest 'dlszkrétebb,
erősen háttérbe vonuló művészi eszközöket használ* Nem a gyors nyers
vizuális hatásokra épit, hanem lassúbb és mélyebb vizuális és auditív
összhatásokkal dolgozik. Általában meditatlvabb jellegű, és jóbban
igénybe veszi a közönség érzelmi és értelmi részvételét a mii élvezésé
nél, mint a régebbi tlpusu filmek*
Ennek az uj forrongó látásmódnak szükségképp szakítania kall a
színészi játék konvencióival is. Az uj utakat járó művészeknek mélyen,
sokoldalúan kell ismerniük a ma emberét, magatartását, életérzését,
az őkst körülvevő valóságot, az uj természettudományos világképeta
Már ezért is, szerintünk egyáltalán nem közömbös az, hogy milyen
tudattal rendelkezik a színész, mi az az élményanyag, amiből merít,
amit szubjektumául át a tudományosságnak és intuíciónak egytlbteá @rsjó«
vei tár elénk,
A filmszínész előtt tehát azon túlmenően, hogy speciális külső
körülményekkel kell számolnia, igen sok komoly feladat áll, különös
képp akkor, ha a ma emberét művészi erővel akarja a vásznon életre
kelteni,
SZTÁtfriSZLAVSZKIJ "A színész munkája” oiaü kötetében igy ír erről
a kérdésről ", *.kinevelni és kialakítani magunkban azokat a lelkűnkben

?

lappangó -elemeket, rámaIveit az ábraaoiandö alakitásához elengedhetetle
nül szükségesek,«. továbbá,,,, a külső kiföjesésí módok ksraaésánól el
nem veszíteni saját egyéiúségün.áötí tehát az átlényegülés és nem csu
pán nz átélés momentuma fontos a színészi alakításban,”
Mivel a korszerű £ilimauvészeb b.z ember- belső mozgásának kivetítő™
désót figyeli elsősorban, a modern filmjálók szempontjából alapvetően,
fontónnak látszik a fenti elméleti kiindulópont megvalósítása, hiszen.
&z ember belső világának érzékletes, ■ árnyalt feltárását - különösen a
kamera mozgékony, minden apró részletet 'megláttatni képes lencséje
előtt - csupán "eljátszással" szinte lehetetlen komoly művészi élményt
nyújtó, szinten megvalósítani,
4 fejlődés- iránya a filmművészetben a kötelező, szinte sztereo
tippá vált formulák elhagyása feló halad, diszkrétebb eszközöket,egyé
ni színeket és megnyilatkozási formákat igényel, Ez azonban nőm je
lenti azt,, hogy lemondunk a gesztus és mimika megnyilvánulásairóljcsupán az az igény merül fel, hogy a korszerű filmekben a színészi alakí
tás ne a színházi, Bzinp&di játék stilizálását próbálja a film számára
átmenteni,, elviselhetővé átalakútani, hanem a kor emberének reális
mozgásmódjából kiindulva valósítsa meg a művészi szintű filmjátékot.
Három filmünk tesz határozottabb lépés ©két az u j, az embei1 bel
ső világát előtérbe helyező szemlélet felé /OLDÁS ÉS KÖTÉS, ELVESZETT
PAHADI030J1, KBHTES HÁZAK UTCÁJA/. A többi mai tárgyú filmünkben leg
feljebb néhány modern formai, megoldással találkozunk, a hangsúly a
problémákon van bennük, b ezek megformálásakor jobb vagy kevésbé sike
rült lélektani megfigyeléseken alapuló sztereotip ábrázolásra építenek
az alkotók. Horn akarjuk tagadni az ilyen megközelítési mód létjogo
sultságát , ha az művészi erővel történik, csupán azt tennénk vita tár
gyává, hogy abbén az esetben .megfelelőek-a az újfajta megközelítési
módnak az eszközéi. Pl. MDGSZjULÖTlÁK;, PAGHOSaZSbrOÍEK, ASSZON! A TELEFEN, UTOLSÓELŐTTI EííBEB?
Szeretnénk előasor egy olyan momentuísüt felvetni, ami a forgatókönyvirók és rendezők munkájából ered, de a ezinóazi játék sokszínű
kibontását megnehezíti. Általában sok az Írói szempontból szürkén,
kisszerűén megformált figura, amiből nagyon nehéz elevan embert farag
ni. Különösen nehezen tudják özeket színpadi szíaószsk ólétre költeni.
Ezek a figurák egyencsen csábítanak szürke és fantáziátlan játékmódra.
Sokszor az egyes problémákat szinte csak "megszemélyesítő" alakok ke
rülnek elénk a vásznon, Cinikus értelmiségi /OLDÁS ÉS KÖTÉS, ELVESZETT
FARADIÖSOM, MkasZÁIdfíTTAK/, Önző
/b á l v á n y , mindennap BLÍINK, LO
POTT BOLDOGSÁG/ atb.
■
Ha közelebbről meg akarjuk nézni, a mai. tárgyú filmjeinkben megje
lenő színészi alaki tás okát, ölóaaör a sár kitaposott utakat járó film
jeinket kell aorravenni, isivel essék varnak döntő többségben, o az a
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három fiira, molyét uj törekvésekkel rendelkésőnek tekinthetünk, csupán
a & első lépéseket tették még-ebben az irányban.®
A magyar filmjátékkal kapcsolatban azzal a ténnyel kell szembe
néznünk, h o g y filmjeink számszerűen sohasem érték el azt a mennyisé
get, hogy önálló, filmre specializált színészgárdával, vagy legalább
néhány ilyen művésszel rendelkezhessék* Pedig a színpadi és filajáfeék
fönnálló hasonlóságai- ellenére is különböző követelményekét dilit a
művész elé, igy fontos lenne az, hogy ezen a problémán egyszer megpró
báljunk segíteni, Ennek szükségességét már sok évvel ezelőtt is felis
merték,*^ Megoldására vonatkozóan ózonbana közeljövőre nézve
som
rendelkezünk biztató kilátásokkal, ezért legalább színészeinkbenjob
ban tudatosítani kellene a két játékmód közötti különbség jelentősé
gét. A rendezőknek is erősebben kellene igényelniük a filmszerű játé
kot és segíteniük a színészeket önnek megvalósításában, /A azlnóazkópaéa és a szerepre, való felkészülés módjait még azadott helyzeten be
lül sem tarthatjuk kielégítőnek,/
A következőkben a színpadi konvenciókból eredő hibákat szeret
nénk megkeresni, Azoknak a kritikai megjegyzéseknek tragyrószéb, melye
ket itt felhozunk, egyébként nem csupán a magyar'filmre tarthatjuk ér
vényesnek, hiszen, ezekből a konvenciókból eredő fogyatékosságok világ
szerte még igen sok filmben megtalálhatók.
Mivel a film általában természetes környezetben ábrázolja az em
bereket, a szereplők megválásztásánál fontos szempont az, hogy már
külső megjelenésük hitelesnek tűnjön. Színháztól örökölt vonásnak te
kinthetjük azt, hogy filmjeinkben ez a szempont sokszor elsikkad, /Pl,
a FAGYOSSZENTEKben IOLNAY Klári és MEZEY Mária, a LOPOTT BQLDOGSÁGban.
VAS3 Éva,/ A filmcíméi nagyon fontos lenne az is, hogy legalább a fon
tosabb szereplők fotógónikua arccal rendelkezzenek, Emié kezetünkben
egyik arc alig tér el a másiktól, a kifejezés árnyalatai nem érvénye
sülnek kellő erővel vonásaikban, Fődig a fotogén!kus arc képes a szí
nész lelkivilágában lezajló valamennyi folyamatot esztétikai értékkel
visszaadni, Teljes mértékben egyetérthetünk GYÁRFÁS Miklósnak azzal a
BALÁZS Béla szellemében fogant megállapításával, mely szerint "az em
beri szépség a film egyik legköltőibb eleme", ' ezt azonban megfelelően
csak fotogénikus arc valósíthatja meg a filmen. Nálunk ez a szempont
nem érvényesül eléggé,
A színpadi drámában megformált al&kok jérésze meghatározott sze
repkörökön, karaktereken belül mozog. A hösszerelmas, az intrikus, a
cinikus, a táncoskomikns óbb, és modernebb változatai szinraritelébe a
megfelelő receptek állnak a színészek rendelkezésére« A színészek ál
talában egy vagy két szerepkörre szokták specializálni magukat és
+/

V,Ö, A színház- és Filmművészeti Szövetségben, 1951, X, 11-ón le
zajlott vita jegyzőkönyve, Gertler Viktor előadása. /Kézirat
ban/

legfeljebb ha életkorban "kinőttek'* a* adott; szerepkörből, akkor vál
toztatnak i'ajfea# Sajnos, mai tárgya filmjeinkban még sok esetben fel
fedezhetünk hasonló beskatulyázást, Természetesen nem akarunk olyan
szélsőséges álláspontra helyezkedni, hogy' a külső adottságokból eredő
alkalmatlanságtól eltekintve* minden sainésa-nek minden szerepet el
kell tudni játszania. Csak azokat a szerepe kei; kell alaki bania, ame
lyeket saját lelkivilágából tud életrekelfceni, mert a sablonhoz Így
adhatja meg azt a többletet* ami az általánosban a különöst szólaltat
ja meg, ami valóban művészivé teheti játékát*
Különösen az epizód-szerepek alakitói emlékeztetnek filmjeinkben
szinte már a comedia dols arte raegesontosüdott figuráira. Ha pl. GARAS
Dezső, RÓNAY Márta, GYÖRGY László,'- és hosszan sorolhatnánk még neve
ket - sainrelép, bejaratott idegpályáinkat simogatja* A néző azt kap
ja, amit már ezerszer látott, azt a karaktert, mozgást, arcjátékot,
hanghordozást* Sajnos, ilyen tüneteket a nagyobb' szerepek alakítóinál
is szép számmal találhatunk. Vajon az OLDÁS ÁS KÖTÉS professzor alakja
nem emlékeztét-e bennünket számtalan elődjére? Azonos szerej)köröltben
filmen igen gyakran látjuk ugyanazokat a színészeinket. Pl# GÁBOR Mik
lós a cinikus* PÁLOS György a vívódó intellekfcuel, SINICOVXTS Imre a
derék brigádvezető* avagy derék férj.szerepkörre kezd specializálódni.
Vagy mennyivel többet lehetett volna Iáhozni a KERTES HÁZAK UTÓÁlltan
Palotásáé alakjából, ha BAEA Margit nem a. "végzet asszonya" szerepkör
titokzatosságának, sorsszerű kívülállásának motívumaira építette volna
játékát? Ess csak néhány hirtelen kiragadott példa, maga a jelenség
azonban szinte általánosnak tekinthető.
A magyar filmekben ez a probléma régóta fennáll, hiszen már 1937bán is hallunk olyan véleményt, ami ezzel foglalkozik. GÁL Béla pl. a
Filmkultúrában irott cikkében többek között őzöket irjat Az epizód szereplő is 1020 olyan színészből válogactatik ki, áld.ket úgyszólván
minden filmen látunk játszani.<• A magyar filmgyártásba olyan friss
erőket kell bekapcsolni, akik nőm a színpad reflektorfényéből kerülnek
oda*.. Ezért van az az állandó megállapítás a kritikákban, a publikum
véleményében, hogy a magyar színész filmjátékában kevés az életszerű
ség, az egyszerűség." *' Mai tárgyú filmjeinknek feltétlenül fel kel
lene számolniuk a múlt színházi jellegű szerepkör! konvencióit, mert
ez egyik nagy akadálya annak, hogy a feltörő újat művészeink valóban
újszerűén bonthassák ki.
A filmbeli játékstílusnál is jelentkezik egy olyan probléma, ami
részben a színpadi konvenciók területét érinti. Az idősebb színészek
sok esetben stilizáltabb, intenzivebben kifejező mozdulatokkal, arojá+/

12

A magyar film»szinószgárda felfedezése
ra, 1937* május 1, 2.p.

és kialakulása, Filmkiiltu*-

bókkal alakítják szorepükat, mint; a fiatalabbak* /Pl*

PÁGISK, 10LHÁI,
KJ"SS Mao^ij
, MkíSHT, BAR3I/, és abban az esetben, ha rxes írül
közvetlenül nyilatkozik meg játékiiltf>an a sAiapadsseihiségÉ kulturált;
alakításokat; íiyujtaxmlíu De találkozunk olyan jelenséggel is, begy ogy
ógy Bsiiiéas mai filmje lukban a régebbi nagy színészek egyéniségét;,
hanghordozóját utfánozza, mlntf pl. BiSIX a lOSGSZilJ^OTTAKbaii CJSQHTQ3 te
kintélyt igényié magatartását vesai fel, jellegzetes fejloszegéseit,

sőt még zárt; "o" hangzóit Is használja. Áss Is előfordul, hogy mai paraszb-teárgyu darabban a klasszikus tragédiák játékstílusának nyomával
találkozunk. A F A O T O S S m m b e a AGÁRDI mint tsz.elnök BESSENYEIvei az
egyik jelenebben olyan, gessfcueolds&X és hanghordozással tárgyal, mintha
SHAKESPEARE valamelyik tragédiájában játszana. A fiatalabbak játéká
ban bár kövesebb színpadias stilizálást, de ugyanakkor kevesebb egyéni
vonást találunk, mint az i.dősebbekében« A belső pátosz náluk többször
csúszik át keresettségbe, mint idősebb kollegáiknál. /ÍFÖRÖCSIK, SZIR
TES, KÁLLAI, SINK0VTI8/. á logfiat&labbaknál sokszor egyenesen mukedrvelő túljátszásra emlékeztető megnyilvánulásokat látunk. Néha **olya
nok, mint az életben", caak éppen m hiányaik, hogy szerepüket a művé
szi általánosítás szintjére emeljék. így azután - ami a vásznon külön
ben is nehezebb, mint a színpadon, - filmjeinkben ritkán látunk harmo
nikusan kialakított egységes játékstílust* Különösen feltűnő ez a je
lenség pl, a MIOI ítólHX SCÉffi ÍIBTB o* filmben, ahol PÁQER és KISS Manyi
régi vígjátéki szerepköreik stílusát játékosan, klóéit karikkirózva
elevenítik fel, a fiatalok viszont agy "mai történof-et szentimentá
lisan játszanak el Holyanok, mint
életben".
Külföldi példák nyomén a mi rendelőink is kísérleteznek azzal,
hogy a nem. hivatásosa színészek vagy szininöveadóteok között keressék
meg azt, aki az adott szerep- eljátszására slkép®elésük szerint a leg
jobban. megfelel, kz amatőrök é& kozd Ők játéka általában osak akkor*
szokott beválnif ha a® Illető sajátságét adja a filmen, illetve olyan
ezer epet alaki.!-, ami nagyon kössél áll énjéhez ás ugyanakkor* fal tud
szabadulni a különlegea körülmények aavaré hatása alól? Azért mset agy
brazil futballja kitűnő néger Orfauos vol..f;, a@s hi&bem, hogy agy ma
gyar' futobaliaba is beválik -a fiXra-aa* Ke®, tudjuk m as elképzelés vasötts-e a rendezőt akkor, amikor a
4.LÍMK s* film egyik sze
repére siUDORt választeotta ki, vagy talán az, hogy a futbalisták állí
tólag szeretik a sok pénzt,a mellékesen sserashatő hasznot* Így a film
hasonló klpu&u figuráját majd sgy futballsta tudja életszerűen elját
szani? fi!s a kiséx’leb mindsnssotr# telje® csődnek bizonyult* Csikar
olyan volt, mint egy ijed! gyerek, amikor kihívják felelni* lényegesen
sikeresebb a PÁRBESZÉD nem hivatásos saereplőlének játéka. S.15MJ1SW Ani
tának sokoaor természetes goaetusai. is varjsak, de lényegében véve ogy
színpadi azerephsz haaonló foXfugáfíhaa. jáfeseua searapé! - ihű tehetőén
iá

a rendezői ólképoaiés oa utasítóra séta kívánt tői© többet* Egy gyakor
lott; aain.6o;r,ao viszont art a komplikált folyamatot, amit az üt©ic során
©rösoü változott; körülmények között hányódó, érlelődő ember átélt, raXóoaiiulsg sziítösebbsa, iateusivabboá tudta volna életre kelteni. A
főiskolai hallgatók aa utóbbi időben B^ép saáimml jutnak filmsseraphec , de es a vállalkozási aea no aott; komolyabb eredményt, egy-két te
hetséget is sejtetű alakításiül alvakiatve, eddig nem kaptunk komo
lyabb értéket,
A gesztusról és mimikáról s-sóiva. utalni kall arra a tünetre, hogy
mér a £orgatókönyvakoen sok szurkán, vérszegényen megformált figurát,
sok ismétlődő problémát és szituációt találunk'* Bz kétségtelenül al
kalmat; ad a szinteden, erőtlen színészi jáfaóicra,: d© nem igazolhatJa
m Ií* Nem véletlen a?;, hogy a £osstivólokon külön dijak Tannak a színé
szi játék juuujmsásáoa, >dszem a fiImaslaéesnek is megvarrnak arra az
esKktipoií hogy formálja-. alakitea as adott figurát#

Ás előbbiekben, utaltunk as eszkostelen játék problémájára# Most
enmti a meghatározásnak sző szerinti értein?,©zónából fakadó hibákra sze
retnénk néhány' példáé említeni, A MIWDEHNAF SDÜNR, ce filmben AGÁRDI
Ilona játéka oly mértékig ”ssukosbel*n!% hogy míg a forgató könyv olvaiíása kosban úgy érezzük, au iro ssi%íáfci6.val fordul a nyérspolgári
férjtől a sporelenuipas illetve egy másik férfihez vonzódó fiatal no
iránt;, addig a vázmon megjelenő asszony nem képes ilyen érzelmi ha
tást kiváltani# Szenvtelen arca, jellegtelen gesztusai, érzóanélküli
bábbal: autafjáái Ha a férj Möropét nem egy tehetségtelen amatőr jáfcazaaá, könaysn oXképmelneiíi
hogy 5 vált ki belölünk szimpátiát#
Ugyanebben a filmben HoaBkőzt:©l©ai} játéka folytán HORVÁTH József is
zavarba boa boandn.kof# dyáwolialaiy szánalmas figurává válik, pedig
itt egy munkást köllóse látnunk a sok közül, akivel - bár akaratlanul
samrja a csoport ÖnaÖ érdekeit - küiüiesul bánnak el# k munkásnak egyé
ni £zinz)úml is kellene rendolicébíáo, de HORVÁTH szinte állandó Jd.£e*~
j&zésbűlfm orca, mozgása, érthetetlen mosolya /pl* amikor az almacButka a munkapa.dju.ua esik/ 3 ©s a hasonló motívumok ellenszenvesen
színtelenné teszik azt a öMvtólyt, altit alakit, s ez & film mondaalralójának értékét is erősen s-Bokkeafei# Szintén az "eszköztelen" játék
rovására írhatjuk;, hogy a férjét visszahúzó, itíspolgáei feleség figu
rája az UlOliöó jlLŐlírl hbBPRben,, a MOGaiiliLOfMban, a ÍAGÍŰSSZMOEKban
egyaránt semmivé foszlik* A LOPOTT BOLDOGSÁG forgatókönyve Zsuzsit
olyan fiatal lánynak ábrázolja,aki erős vonzerőt gyakorol a férfiakra,
V4S3 Éva varró,uü 'bísskÖZvsXaif3 játékával csak gyenge tartalmi kivona
tát; adja a forgatókönyvnek és ssints ©gyetlan olyan pillanata sincs,
ami valóban vonzerőt sugácoariau Távolról &z egykori vampokat utánozza,
de tulajdonságaikból csak a hidögűég maradt meg nála éa még az sem hi
teles* Á MSGS2ÁLLOTTAEban pedig PAPP Éva suta mozgása, rossz tartása,
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kifejezéstelen, arca teszi érthetetlenné számunkra, hogyan tudott von
zalmat ébreszteni egy olyan emberben, mint a mérnök.
Az eszközteleii játék ellenkező végletére, a túljátszásra is sok
esetben sor kerül, különösen az epizód-szerepekben* /Pl, LÓRÁN Lenke a
HÁZASSÁGBÓL ELÉGSÉGES c. filmben, KÁLÓ a MEGSZÁLLGTTAKban, 1 BSOTA az
UTOLSÓELŐTTI EMBERbea, GYÖRGY László a MINDENNAP ÉLÜNKben, HALÁSZ Jut
ka ASSZONY A TELEIM o filmben etb,/
A MEGSZÁLLÓTTAKban a fculjátszásnak a fentieknél még súlyosabb
esetével találkozunk. A színészi alakítás hibáit azonban csak akkor
érthetjük meg, ha előbb egy pillantást vetünk a film néhány fontosabb
mozzanatéra. Már magát a forgatókönyvet erősen, elhibázottnak tartjuk.
Igaz ugyan, MESTERHÁZI Lajos szerint^ "egész rendszerünk
egyik
alapkérdése rejlik a fölvetett probléma mögött" - az ugyanis, hogy a
kapitalisták szerint a szocialista termelési forma a terveket végrehaj
tó, nehezen mozgó bürokratikus gépezet miatt, csődbe kell, hogy’ ke
rüljön, Ök viszont nem számolnak a megszállottakkal, akik legyőzik
majd est a gépezetet, A filmen látottak alapján azonban azaz érzésünk
támadt, hogy itt csak különc, nem pedig rendkívüli emberek haroolnak a
bürokratikus gépezetet képviselő figurákkal, 'akik viszont teljesen se
matikusak. Semmiképpen sem érezzük azt, hogy ezek a megszállottak az
általánosból elvont különös altotok, s ezért a filmből is lehetetlen
az előbbi következtetést levonni. Ha a film azt kutatta volna, hogy
milyen jellemű, életszemléletü emberek változtatják a terv végrehajtó
szervezetét bürokratikus gépezetté, hogy milyen emberek azok akik el
lenszegülnek nekik, akkor a kritikusnak igaza lehetne. Kivel azonban
az összeütközés lényege elsikkad, és a film konkrét problémája /csa
torna vagy csőkut/ egészen jelentéktelen, a film szinte már groteszkké
válik. Különösen Kecskés alakja, akit SZIRTES alakit, szuggerálja ezt
az érzést, SZIRTES erősen buljátssza szerepét', a belső mozgás hiányát
külsővel pótolja. Indulatkitörései egészen különös gesztusokban nyil
vánulnak meg /megcsókolja a vizet adó csövet, a maszek kútfúrót, sir,
tör, zúz, simogatja, ölelgeti, csókolgatja férfipartnerét, henteregve
játszik, birkózik, ágacskával incselkedik vele/. A rendező elképzelé
sének és intencióinak minden bizonnyal megfelelt ez a játék, tehát ő
ie osztozik SZIRTESsel a figura sikertelenségében.
Keresettség, színpadias mozgáamód és póz szintén szép számmal ta
lálható filmjeinkben. Esztétikusán ható egyéni gesztusokkal, mozdula
tokkal alig-alig találkozunk bennük.
A hangsáv három elesne körül is bőven adódik probléma. Kihallatszó
zenei "aláfesbós"-től nyugati kdsórözene-ubánzafcig érzékelhetően fals
zörejektől a szabad ég alatt mondott, de szobában kongó beszédig, zö
rej tónusát viselő hangig, rosszul alkalmazott csend-zaj kontrapuakt-

.
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"Egy gondolatébresztő filmről" - Hépaaabadság, 1962, I. 28,
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tói, távolból látszó, de közelről hangzó hangforrásig sok hibát fedez
hetünk fel*
A dialógusok: igen gyakran. sosberkélbek, hol túl "költőiek", hol
sról tetőt bon "tersiészsbeEek". ólincleaek kedvezőtlenül befolyásolják n
sainósal előadástf de b,a a fentieket nem tekintjük é& csupán a szerepü
lőit egyéni teljesítményét vizsgáljuk, akitor la számos id.fogáat emelbe™
tünk. illat fő hibaforráéhoz, itt újra a színpadhoz kell visszatérnünk.
A .háború utáni években a pátköss rosszul értelmezett megnyilatkozásai
szinte slosöalötfeék színpadjainkat* A belső fűtöttség, az érzelmi di
namika helyett néha már a romantika kezdeteinek "Biró-daklamáló" elő
adói stílusába emlékeztető túlszínezett, túlhangsúlyozott beszédmód
terjedt el. Ezt a stílust színészeink a filmbe is átvitték, pedig itt
még zavaróbb, még vissaásabb mindez, mint a színpadon# A szép magyar*
beszéd természetes senójéb,lejtéQéfc szinte alig találjuk már meg film
jeinkben* A most említett általánosnak tekinthető hibákon kivili az
egyéni modorosság különböző válfajait is szép számban felfedezhetjük*
/Pl, Zárt fogsorral való beszédet, erős nazalizálást, az á, £, t, d,
k hangzók hásitását, a zárt g.-hang túl zárt ejtését, gyakran a nyílt
e helyett Arain ható hangot hallunk, szóvégek tulajomatékos kiejtését,
rossz lélegzetvételt és hasonló torzításokat- sokszor észlelhetünk./
Az előbbiekben megpróbáltuk a mai magyar filmek színészi játéká
nak néhány olyan jellegzetes hibáját megmutatni, ami árosén nehezíti a
korasaru játékmód kialakulását,A kővetkezőkben három olyan magyar fil
met szeretnénk megnézni a színészi játék szempontjából, amelyek egyéb
ként biztató lépéseket tesznek a korszerű film felé.
Az ELVESZEJT PARADICSOM lényegében félúton van a régebbi tipusu
lélektani dráma és az uj, az emberek belső világát feltárni igyekvő
dráma kozott* Hig az előzőeknél a feszültség megteremtéséhez a drámai
csomópontok kialakítása elsősorban jelentős cselekményeken nyugodott,
addig az uj tipusu dráma az emberek lelkiállapotára, az ott lezajló
mozgásokra helyezi a hangsúlyt* Az ELVESZETT PARADIQSOMban a dráma
menetét megindító tragikus eseményről csupán a főcímet megelőzően ka
punk néhány képet, A továbbiakban a kövebkszmónykép beállott lelkiál
lapot elemzését kapjuk* Ennek a lelkiállapo tnak elemzése közben ujabb,
nagyobb horderejű események kerülnek elő /a bal&tonparfci baleset, az
apa halála/, de konzekvenciáik nem láthatók a filmen. Ez megzavarja a
belső folyamat meggyőző ábrázolásának menetét# Az egész film egyensú
lya megbillen és ilyen körülmények között az alakok megformálása nehéz
feladat elé állította a színészekot. A két főszereplő mellett, akik
számára egyéni, megnyilatkozási lehetőséget is nyújt a film, a rögzí
tett szerep-kategórián belül megformált figurát is megtaláljuk# Sebők
Imre alakja a konvencionális "jóságos apa" szerepkört idézi# Kétségte
len, hogy PÁGSfi, áld már rengeteg filmszerepet játszott, végtelenül
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szimpafcíkua módoa , ku11;uráltan f orrnálja meg a jó apát, Mirával azónban
nem tud mit kezdeni, vele szemben, a sablonos idős emberré válik. Néz
zük meg közelebbről milyen a % apa egyénisége, milyen erők vezetik,Cse
lekvéseinek vezérfonala a szeretet és az ebből fakadó energiák. Virá
gokat nevel, igyekezik átformálni az élettel szemben ellenállóbbakká
tenni azokat*, mint ahogy azt tanár koréban a más és a saját gyermekei
vel tehette. Mostani tevékenysége tanárkori munkájának kompenzálása,
ami kiegyensúlyozottá teszi életét. Jó tanár, illetve apa /ennek a két
szerepkörnek a motívumai áltálában egyezni is szoktak/. Szerény,meleg
szívű, erŐslelkü, szorgalmas■ember. PÁGER derűs, nyugodt arcáról tem
pós, de céltudatos mozgásáról mindez azonnal leolvasható, amint megje
lenik szeműnk előtt. Nem akarja elhinni, hogy az újságban Írnak róla,
de az a belső derű, ami az újság olvasás közben erőlfcetetten
komoly
arcán átüt, érezteti, hogy büszke munkájára, 6 maga szerényen, a tudo
mány és a nyugdíjasok bogara közt álló tevékenységnek nevezi munkáját.
Az, ahogy családjáról beszél a a fia láttán feltörő öröme, majd a fia
életéért való aggódása, salad meleg szivét érzékeltetik, A. szörnyű hirt
erős lélekkel, némán fogadja, rövid kis indulati kitörése után már a
hétköznapot, a derűt igyekszik belopni életükbe-, hogy ez a harmonikus
légkör enyhítse fájó, nyomasztó érzéseiket. Az emberekkel való kapcso
latát ezek a vonásai határozzák meg. Egyetlen mozdulata, egyetlen arcizma sem árul el sem többet, sem kevesebbet. FÁGEH egy kissé színpadi
as hangsúlyQzása ée hanghordozáaa itt nem hat zavarólag, mert a zárt
szerepkör, az apa szerep különösen, ha éppen egyben tanáremberről van
szó, még filmen is elbírja ezt a fokot. Amikor az apa és a fia játszik
együtt - az adott kereteken belül - , meggyőző és harmonikus alakítást
kapunk, Élénken emlékezetünkben marad szinte minden gesztusa, arckife
jezése. Onnan kezdve, ahol a fia érkezése feletti örömét rossz sejte
lem zavarja mag és elindul a pincébe, gond borul derűs tekintetére,
szinte megnyúlik ai arca, mozdulatai nehézkesebbek, visszatarto11abb&k
lesznek, A pincében túl kitartóan nézi a lopót, közömbös hangon igyek
szik beszélni, azonban mi is érezzük mögötte a szorongó várakozást. De
sorolhatnám tovább azokat aa őszinte ás mély hatást keltő motívumokat,
amelyek játékát a fiával való jelenetekben jellemzik,
M r a viselkedése, egyénisége lehetőséget kellene hogy nyújtson
számára más vonások, más színek megnyilatkozására is, Az öreg nagybá
csinál viszont .a moder, az Ő világától elég távol álló fiatal lánnyal
kapcsolatos érzések, reagálások megmutatását várnánk, ezek azonban na
gyon eltompulnak, jelentéktelenné válnak, Aminek okát - azt hisszük elsősorban Mira alakjának megformálásában kereshetjük. Az apa alakjá
nak szerepe lényegében abban áll, hogy a munkát, a szarefcefept állítsa
elénk az emberi élet értelme, a lelki harmónia forrásaként. Ezt FÁGEH
addig a rövid idslg? amig színen van valóban jól képviseli, Mira sse2 Filmkultúra 25*

repe is az életigenlőét és ennek a szerelem,az egyesülési ösztön szfé
rájában való megmutatását követelné meg, De ahhoz, hogy ~ agy, a nők
álbal erősön elkényeztetett férfi fásultságán ilyen rövid idő alatt
áttörjön, éppen akkor, araikor szerelmi viszony miatt sodródott tragi
kus lielyzetbe - Mira értelmeinek nagyon intenziveknek,■ megrázó erejűt
eknek kellene lennie, egyéniségének pedig vonzónak, színesnek, mert
anélkül a férfira gyakorolt hatása m m meggyőző, TÖRőűSIK Mari általá
ban a mai lányokat,azok hétköznapi problémáit jeleníti meg filmjeiben,
Külseje és játékstílusa erre a szerepkörre megfelel„Itt azonban másra,
sokkal többre lett volna szükség. Mira megformálása elsősorban kitűnő
fotgénikus arcot igényein,®« Á szereplőt faár a forgatókönyv is igy
jellemzi: "A lány - Mira - fiatal és nagyon szép,Tágas kék szeme mind
járt elárulja Xegjellemasőbb vonását, a gátlástalan, felszabadult,
Szép, öntudatos, értelmes, modern lány
egészséges nyíltságot.,
nak kell lennie* Ebből szinte semmit sem lapunk* Helyette egy kényeskodő, szeszélyes kispolgári fcipusu lányt látunk,akinél a kezdeményezés
nem az öntudatos modern nő nyíltsága, hanem az unatkozó n5 szeszélye
ként hab, sőt szinte úgy, mintha, a '*jó parti'* igézbe volna meg, Mira
szerepe már’ a forgatókönyvben megformált alak szerint is lehetőséget
nyújtana belső folyamat ábrázolására, egyéni színekre. Bs a lány alap
jában véve társat váró nő, aki hirtelen megtalálja azt az embert, aki
betölthetné életét, a férfit viszont súlyos bűn terheli, de ezt osak
későn tudja meg, akkor amikor már szenvedélyesen beleszeretett* Talá
lóan jellemzi RÉNYI Péter á Hép szabadságban4”^ megjelent kri tiIcájában
Mira alakját?”,*.ahhoz, hogy ez. a fiatal, éretlen leány vállalni tudja
- egymagában,társadalom,csálád,mindenki nélkül - ezt a "szörnyeteget",
ezt a Zoltánt, akinek most már két emberélet van a rovásán, ahhoz más
fajta Mira kellett és másfajta szerelem. Olyan szenvedéllyé kellett
fokozni. Mira gyerekes vonzalmát, amelynek voltaképpen már mindegy,
hogy Zoltán mit követett el, éa mit nem követett el, de meghagyva őt
olyan gyereknek, aki érdemben nem is tudja felmérni Zoltán bűnét.
Vagyis Miráfe is lényegében ki kellett kapcsolni, mint erkölcsi ténye
zőt. A rendezés nem is emeli fel, hanem lehúzza Mlrát, naivitását
olyan frivol hangokkal fűszerezi, hogy a néző már az elején nem tudja:
a mit sem gondoló éretlenség vagy némi raffinált vórmesség számlájára
Írja fesztelenségeit az apával, majd a fiúval, a továbbiak is mindin
kább az utóbbi feltételezést erősítik,”
Mira, ahogy 'H3HOG3XH. megformálja, már’azs életi képeken érthetetlen
számunkra? igazi színpadi, illetve fénykép-arccal kimosolyog az abla
kon, azután esetlenül kapkodja magára a kabátját, ugrándozik, sután
mondott félmondatokban monologlzál, leszed egy virágot, az újságban
+/
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cjrös mimika kísérő tjében felfedem valamit« Olyan az egész mintha isko
lai előadáson látnánk egy magán,jelenetben, Majd felkőszöntl a tanár
bécsit, /legalább Is hanghordozáaa est érzékelteti/ hősben egészen
meghökkentően hangzanak szájából azok a szavak, ^melyekkel est mondja
el,'hogy "jó csókja volt" annak az újságírónak, akit a cikkért Így ju
talmazott » Az esti beszélgetés, a "tislizés" közben olyan fölényes az
öreg házvezetőnővel, hogy a régi urnŐ-alkalmazo 11 viszonyt juttatja
eszünkbe* A nagybátyjával folytatott beszélgetés szövege nem hálás, de
TÖ.SÖCSIK játéka som tudja legalább meghittebbé, vonzóbbá tenni, A né
ha íálmosoJXyal merengő arakifejezés, ügyetlen orrtörléa-szerü mozdu
lat, a kezére támaszkodással olfordított, nyitva felejtett száj és ha
sonló gesztusok igazán nem készítik elő a fiú "ide varázsolását", Így
inkább az "egyetlen pár tiképes fiatalember" kitétel kap hangsúlyt • ü?öRÖCSIK hibás szerep-felfogás áriak me gnyllváaulásai a továbbiakban egyre
zavaróbbakká válnak, A forgatóköayvboli jellemzés által megkívánt gát
lástalanság, nyíltság motívumai nála néha szinte már tolakodássá, sza
badossággá torzulnak* Az ébresztés! jelenetnél csupán jókedvű, autózni
vágyó rokon, kislányként le©Iloné Zoltánnal szemben viselkednie, akkor
természetesen lehetne néhány olyan gesztusa,* mint pl,, hogy oaak el
fordul, amikor Zoltán öltözik stb, De TÖRÖCSIK játékában, tekintetében
több van annál* Ahogy lehajtott fejjel, kicsit fojtott bangón M i m azt
mondja Zoltánnak, hogy 8 még nem tartozott senkihez, abban már mögöt
tes gondolatként ott van, hogy szívesen tartozna Zoltánhoz, tehát a
szerelmi kapcsolat bsirája, így azok a gesztusok amelyek egy rokonnál
természetesek lennének, szerelmes lánynál visszássá válnak* Az autóban
azután valahogy túl közel tartja arcát a Zoltánéhoz, állandóan beszél
neki, méghozzá erőltetett hanghordozással, Á nézőben nem az a benyomás
ébred, hogy ez a lány komolyan vonzódik a férfihez, hanem az, hogy
terhére válik az amugyis súlyos problémával küzdő embernek. Már azt
a mondatot, amivel Zoltán tudtára hozza, hogy ö kicsoda, olyan kérkedő
színezettel mondja el, mintha egy királynő oktatná ki az őt fel nem
ismerő alattvalóját. Szeles és teényeskedo amikor lerohan a pincébe,
vagy az egész Balafcon-parti jelenetben, Nem a vlrtuskodó, merész mo
dern lány kápét topjuk itt! TÖRÖCSIK mozgása, nyafogása azt a manőve
rező régi lánytípust juttatja eszünkbe, aki álveesélyt keres, hogy a
gyenge nőt födhesse fel partnere előtt, Így oltalmát megnyerhesse,
esetleg a fizikai közelségre is okot adjon. Ezek a kedvezőtlen motívu
mok a film folyamán egyre szaporodnak. Az apa halálára csak sírással
reagál, egyetlen gesztusa, egyetlen meleg, együttérző tekintete sincs,
amivel a csapást ért fiú szenvedésén próbálna enyhíteni. Amikor Zoltán
fel akarja tárod, előtte lelkét, olyan esetion, kinőa pózban ül a fo
tel szálén,hogy zavaró érzést vált ki a nem tudunk a férfire figyelni,
pedig itt a nézőnek MIrával azonosulva kellene Zoltánra koncentrálnia.
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A későbbiekben Is inkább a hisztériás jelenetei dominálnak, alig akad
néhány kifejezéstől! pillanat; játékában* Beszédtechnikája ellen is
igen sok kifogást lehetne emelni .Gyakran beszél Összaszörltobfe fogsor
ral, felesleges nazalizálássál, néhol egy hangmagasságon hadar, néhol
tulszinezi beszédét, általában a meggyőző, természetes hanghordosás
elég ritkán fordul elő nála & filmen*
Azt hisszük felesleges a példákat tovább szaporítani, már Így le
kitűnik az, hogy egyrészt a régi nalva szerepkarakterből, másrészt a
szürke, átlag mai lány naturálisztikus ábrázolásából tevődik Össze az
ELVISZEM PARáDXCSOÜban ÜJÖHŐOSXE által megformált leónyalak, akinél
pedig a jó értelemben vett modern lány jellemző vonásait, belső mozgá
sát kellett volna erővel, egyéni színekkel realisztikus formában élet■**
re keltenie, ahhoz, hogy filmbeli funkcióját megfelelően betölthesse*
A belső sugárzás hiánya folytán az .érzésbeli tartalmat, az erotikus
feszültséget egyáltalán nem érezzük a film folyamán, iíira tettek és
szavak által megnyilvánuló cselekvései pedig nem olyan jelentősök,
hogy a film azokra építhetné mindazt, amit ennek a szereplőnek képvíaelnie kellett volna*
Az Így előállt szituációban PÁLOS Györgynek nehéz feladat jutott
osztályrészül* SAHKADI drámájában Zoltán nagyra tört, akadálymentes
sima utón haladt előre, nem vette észre, hogy szakadékok veszik körül,
és egy óvatlan pillanatban az egyikbe belezuhant. Halálosnak látszó
zuzódásalt azonban részben apja, részben U r a segítségével gyógyulást
Ígérővé képes változtatni. Az eredeti drámával szemben a filmben az
apa hamarosan kidől mellőle, ü&ra alakja pedig a sikertelen szerepfel
fogás és játék folytán teljesen erőtlenné válik, Így a PÁLOS által
megformált Zoltánnak szinte seglzség nélkül, Önmagából kell a gyógyu
lás reményét merítenie* Feltehetően a rendezői konoepoló is olyan
irányban akarta módosítani az eredeti drámát /az apa kikapcsolása Is
eredhet ebből a felfogásból/, hogy az ember végsősoron magára van
hagyva, erejét önmagéból kell móritani9. De ebben az esetben talán si
keresebb lett volna, ha a problémát önálló forgatókönyv alapján viszi
filmre*1
PÁQES, mint említettük, a fiával együtt játszott jelenetekben
harmonikus, esztétikus játékot nyújt, PÁLOSnak tehát itt megfelelő
partnere van. De nézzük meg közelebbről játékát. Zoltán a tragikus vé
get ért műtét után, amint régi otthonába ér, már túl van az első fel
induláson, látszólag közönyös, leszámolt önmagával, csupán jobbik én
je rezdüléseként az egyéni útjától erősen különböző családi légkör
gyermekkori emlékei vonzzák még, A szülői házba belépő, PÁLOS arcán, kö
zönyösség ül, zavarja az idegen ottléte, rideg hozzá, hangja száraz.
Az örömnek az a megnyilvánulása, amivel apjm és az öreg házvezetőnő
körülveszi, - szerepben leXldállapö tárnak megfelelően irritálja,, arca
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pillanatokban is tragikus vonás húzódik v.:y;e ÍÁLÜ3 járóka folytán még a pohártörési jelenet nélkül, is - világossá válhat az apa előtt aa,
kog.y inával valami baj to rfcerit* A pincöDen nsíOiesak a gye.rekös borivási
jelenet, hímem a PÁLOS játékán tükröződő belső mozgás is azt érzékel
teti , hogy régi énje ébredezni kead. Ennek az érzésnek kellene tovább
érlelődni lelkében ahhoz is, hogy a leány iránti tiszta szerelem megssülethassék benne, A továbbiakban azonban megszakad ez a folyamat.
Az apa meghal, i£lrasfOHJC3IK alakításában, inkább a cinikus énjót pro
vokálja. A' továbbiakban azután. PÁLOS játéka vészit erejéből, • nála la
inkább a külső motívumok kerülnek előtérbe, hisztériás kitörések, ro
hanás ok, nem pedig a Xel.ki fo1vámat fej1ődéae , a1aIcu1.ása . Ezek mellett
azonban láthatunk tőlo tóhány belső mozgást szerencsésen. értékeltető
színészi megnyilatkozást is. Amikor a Be.la tón-parti baleset után a
szekéren az életveszélyből való menekülés és az Ital zsongifeó hatása
által okozott jó érzés sugárzik arcán, vonásaiba egyszerre beledöbben
a helyzetét- döntően befolyásoló tragikus tett emléke, amit a leány
iránti szánalom értése is átjár. A szórakozó fiatalok közé kerülve, a
hétköznapi emberek, a bolondozó fiatalok világában érezzük rajta, hogy
elveszett számára a ".Paradicsom". Az a félszegságs egyben nosztalgia,
ami ezeken, a képeken változatos formákban jelenik meg PÁLOS játékában,
tárja fel igazán tóitán. tragikus helyzetét, A szánalomnak az a vonása
ami ZiOlfcán arcán a szekéren jelent meg először iáira iránt, a későbbi
ekben szinte döntő helyek foglalt el kettejük kapcsolatának PÁLOS mi
mikájából kiolvasható tényezői közül,Pedig abban az érzelmi szituáció
ban, amibe Soltén a tragikus végű műtét folytán jutott, csupán a szá
nalom Önmagában nem hozhatja meg számára azt az erőt, ami az élet maj
dani újrakezdése reményében enyhítheti lelkének kínját, sivárságát.
EShhnz komoly szerelemre lenne szüksége, vagyis a szarelem ábráz olásá
nak olyan színészi eszközök által történő megnyilatkozására, ami a né
zők számára hitelessé, meggyőzővé tenné annak erejét.
kz ELYISSZlí'if PAiLU)ICSOM félúton van a régi és az uj filmművész!
ábrázolásmód között - az a momentum a színészi játékban is megtalál
ható., A színházi hagyoHiányokon alapuló körülhatárolt szerep la raktér
mellett találunk benne néhány olyan képet, araelyen a filmszínész! já
ték korszerű, a balaő mozgást természetes gesztussal és mimikával éx1Békéltető formában jelenik meg a vásznon. Egy elhibázott szereposztás
és a megszemélyesítendő alak nem megfelelő felfogásban való eljátszása
viszont sokat levon a film értékéből.
A KERTES HÁZAK UTCÁJA merészebb lépést tesz az emberek belső vi
lágának feltárása felé, mint az ELVESZETT PARADICSOM. A film annak az
életérzésnek, lelkiállapotnak, elemzésére épül, amit a kisvárosok lég
köre és a tétlenség kelthet egy öntudatos, munkaképes emberben, fía-

21

gyo'bb horderejű esemény egyáltalán nincs a filmben, igy a aután a korsserű saiaésai játék és a megfelelő atmoszféra megteremt;ésének szüksé
gessége lép előtérbe benne. Sajnos azonban itt aem hiteles kisvárosi
légkört kapunk* hanem csupán néhány közismert sablon vonul el előttünk
a vásznon. De a színészi játék sem. tud olyan szintre emelkedni* hogy
legalább valamennyire kárpótolná a nézőt ezért a fogyatókosSágért. A
szereplők szinte neutrális figurákként mozognak a semmitmondó környe
zetben. Pedig a forgatókönyv bár hibákat is elkövető, de vonzó embe
rekként állítja Őket elénk, a játék folyamán inkább taszitókká válnak.
Ez a tény kétségessé teszi azt az elgondolást, ami a forgatókönyv ol
vasása alapján keletkezhet bennünk, vagyis hogy aanak van igaza, aki
!d. akar törni a tétlenség, a kisváros nyomasztó légköréből, áld, nem
hajlandó az életben egyedül üdvözítő tényezőként taklnteni az anyagi
javakat.
Máté mérnök munkájának szenteli úgyszólván minden idejét, és fe
lesége iránt elsősorban ab az igénye, hogy kényelmes otthont teremtsen
szántára. A forgatókönyv felvett vele kapcsolatban egy olyan flashbaokeb, moly szerint csupán felesége unszolására végezte el az egyetemet.
De ebben az esetben valószínűtlennek tűnhetne lelkes és igen eredmé
nyes munkája, pályáján, való gyors előrehaladása. A filmen ezt a motí
vumot elejtették, ebben a vonatkozásban csak annyit tudunk meg róla,
hogy míg 8 az egyetemre járt, felesége keresetére támaszkodott. PÁLOS
játéka nem tudta életre kelteni, egyéni sziliekkel felruházni ezt az
embert. Azokban a jelenetekben, ahol a felesége előtt, mint az előző
estéről visszatérő emlékkép egyik szereplejét látjuk, kicsit groteszk
mozdulatai, hanghordozása /pl. amikor a turmix-ital elkészítésére vál
lalkozik/ megfelelőek, az is helyes, hogy ezeken a képeken szinte za
varó a jelentéktelensége, hiszen a mag nem értett asszony szemén ke
resztül jelenik meg előttünk. A továbbiakban azonban Őt magát kellene
látnunk óepedig olyannak, mint aleiben erő, kitartás van, aki maga is
érzi, hogy életformájuk elhibázott, mert szavakban minderről értesü
lünk is, de a színészi megformálás nem érzékelteti velünk. Máté mérnök
PÁLOS alakításában végig tehetetlen, kissé groteszk, szürke emberke
marad, igy leegyszerűsödik a felvetett problémaj a feleség megunta
férj ót, ezért akart kitörni az adott szituációból. Máté, mint "a féi*jn
kerül előtérbe, a típus régi konvenciókon alapuló sémáival /gyomrán
keresztül kézben tartható, csupán ajándékkal, anyagi javakkal próbálja
felesége iránti kedvességét kimutatni, a titkárnője orránál fogva ve
zeti stb./ elmarad belőle az élő, mai ember.
Mindez azonban nem nyert volna olyan erős hangsúlyt a filmben,
hogy a lényeges mondanivalóról terelje cl figyelmünket„ ha SARA Margit
Máténé alakj át dinamikusan, többrétűén formálta volna meg. A történet
előterében voltaképpen az ő problémája áll, Panni eleven, ambíciókkal
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teli, áldozatokra kész munkásnő volt. Megfeszített munkájuk eredménye
képp férje az utóbbi években kényelmes* gondtalan életet tud, biztosi
ban! számára, csupán a háztartás gondja bárul rá. Gyermekük nincs,
otthonuk minden kényelemmel el van látva, Férje továbbra ia sokat dol
gozik. Panni a kicsinyes, szürke kisvárosi emberek között nem képes
megfelelő barátokra találni., magányosnak érzi magát, nincs ami energi
áit megfelelő módon lekötné, Ebben a helysekben uj szerelem sem hoz
számára feloldódást, vissza akar térni régi munkájához, hogy uj életet
kezdhessen. BARA az otthoni környezetében általában unottan, sértetten
viselkedik. Heggel az ősz hajszálával túl illusztratív módon bajlódik,
de nem láthatjuk rajta azt a környezetével szembeni, türelmetlenséget,
amit a forgatókönyv felvet, As előző este emlékét sem tükrözi játéka,
pedig ennek hatása alatt erotikus feszültségnek kellene élni benne, s
ennek látható jeleként - a forgatókönyv utasítása szerint is - gondo
san kellene csinosítania magát, a fürdést életörömmel, szinte kéjesen
élveznie, hiszen az a férfi, aki fölkeltette érdeklődését még mindig a
városban tartózkodik és találkozhat vele, ami bár véletlenül, de rövi
desen be is következik. BAJRA általában a forgatókönyvben előirt moz
dulatokat lelkiismeretesen lejátssza, csupán & mozdulatok belső indí
tékát m m érzékelteti. Palotás mérnökkel való kapcsolata, ha az a né
hány kép nem kerülne elő, ahol a lakásban kettesben beszélgetnek,szin
te teljesen váratlan lenne* De az említett képeken sem annyira a viszszafojtotfc saekazuális fellobbanáa okozta zavar,inkább mélába és olyan
tipusu zavarodottság látszik mozgásán, tekintetén, mint amilyen a val
lási és polgári erkölcsökkel jól fegyelmezett nőkön jelentkezett il
letlennek minősíthető szítnációkban. Pedig Panni bmqxi a pár képen,
amit a film felvillant leánykoráról, & különösen azokon amiket a for
gatókönyvből ebben a vonatkozásban kihagytak, egyáltalán asm úgy jele
nik meg előttünk. Dinamikus, nyilt, őszinte, modem laárny, BABA színéezilag csak azokat a jeleneteket oldotta meg jól, amelyeket a szállodai
reggel alkalmával láttunk tőle. Amikor Panni ébredezni kezd, érzékeibán fólálmában még a szerelmes éjszaka emléke zsong, lassú, kicsit ön
tudatlan mozdulatai is erről vallanak, Palotás hamarabb ébredt, ■ h&raarabb józanodott ki, A teljes kijózanodás utján a férfinél Is gyorsabb
lépésekkel halad előre, BARA játéka jól érzékelteti ■ ezt s a kiosonás
megszégyenítő jeleneteiben már az Öntudatos nőt is láttatja velünk, De
a továbbiakban ismét régi arcát ölti fel, a titkos bánatot sejtetőf
hideg, unott arcot. így tehát néhány jelenet kivétsíével olyan típusu
figurát állít elénk, mint amilyenek a régi filmek Hvégffiet agissonyfiü!,
voltak,nélkülözi viszont ezek szekssuális vonatkozású kihívó jellegéi?,
Ezért tálén inkább azokhoz a spleenes, unatkozó uriasszonyokhoz lőhet
ne hasonlítani, akik kicsit a filmbeli vaapokáfc utánozták és titkos
szerelmi kalandok által próbáltak változatosságot vinni életükbe.

Palotás a csábító, az otthon unalmát vidéki portyákkal kompenzá
ló, tehetségét; elfőrgácso1ó , ki óge11 euíb0 r E akibea ugyan egy- egy pi 1lauafcra talán szerelem és szánakozás ébredt fel Máténé iránt, de mind
ez nem képes benne komoly mozgat6erővé válni, /GÁBOR Miklós ebben a
szerepében az utóbbi időkben általa fcöbbisben megformált cinikus intollektuel, szinte sablonná merevített képénél nőm nyújts többet. Já
tékát fanyar mosolyok, hátrasaegetfc áll, hanyag eleganciát mutató, ki
csit keresett gesztusok jellemzik, hanghordozásában pedig; egy furcsa,
zavaró színezet van, legtöbbször ;
mintha visszafogott:, fölényes neveté
sen át beszélne, A film szempontjából ez azonban nem okoz különösebb
zavart, sort lényeges mondanivalót nem mólóéit, legfeljebb csak a né
zőket fosztja meg egy színesebb alakítás élvasetétől,
A Kdfí'fíSS HÁhAK U10ÁJA tehát a korszerű film utján olyan állomást
jelent, amely a belső mozgás ábrázolását zavartalanabbal helyezi elő
térbe, mint az bLV'SSZElfT PARADICSOM, de a színészi játék nem elég kor
szerű benne s a szereplőket körülvevő légkör sem elég sauggesativ ere
jű, Így nem nyújt művészi élményt, sőt a forgatókönyv által felvetett
kérdés lényege is elsikkad.
Az OLDÁS Í3 KöliáS c, film középpontjában paraszt származású fi
atal orvos áll. Népi demokráciánk biztosította számára az akadályaiéntea előrehaladás útját, lelkileg azonban nem fejlődött símez a pályá
hoz, az uj világhoz méltó módon, A film a fiatal orvosnak azt a napját
tárja elénk, amikor erre a tényre ő maga rádöbben,
A fiira három fázisra osztható. Az elsőben a fiatal, magabiztos
cselekvő emberről kapunk képet, aki munkája közben számára méltatlan
nak tűnő helyzetbe kerül, azonban rájön arra,hogy ő volt önző és igaz
ságtalan, A második részben ez az érzés elmélyül benn©, most magánéle
tével néz szembe és itt is felfedezi hibáit, A harmadikban azt látjuk,
áopy ez a felfedezés érési folyamatot indukál benne,
A főszereplő mellett a három fázison át fel-feltűnő emberek szin
te csak jelképes alakok és mélyülő sorrendben az ember alapvető ösztö
neinek síkjait képviselik, /A munka- létfenntartás, a szekszualitásfajfennfcartáa» az eredet- a halál- életöszbon/. A film szerkezete,
hangvétele költői ihlefcetbsógü, ezért a színészi játéknak harmóniába
kellene kerülnie vele, A fiatal orvoson kivül a többi filmbeli alakot
epizód-szereplőnek tekinthetjük és megformálásuk a film költői színe
zetének és az előbb említett funkciójuknak megfelelően bizonyos mér
tékű stilizálást igényelt volna,
A munka "képviselői" közül az öreg orvos az áldozatos, a docens
pedig az anyagiakat hozó munkát képviseli, AJTAY játéka stilizált
ugyan, de csak a színpadi szerepkör- kategória szintjén, nem pedig a
filmszerű játék értelmében. SZAKÁfS alakítása jobban sikerült, film
szerűbb, de kicsit több stilizálást vihetett volna játékába, DgMJÉN
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Gyöngyvér a nyers 3zekszualifcéafc formai sikon jól eleveníti meg,- de
belső izzást: nem tud adni a figurának, pedig ez domborítaná ki igazi
értelmét, indokolná fáradt mozgását, vágyadt szempilláit, A nőiesség,
az erotika, mivel DÓMJÁN Mi t játékában sok az erőltetett vonás, hang
ja is többnyire hamisan cseng, nem tud széppé válni, A tánc ötlete
szerencsésen egészíthetné lei ezt a szerepet, kár hogy táncának koreog
ráfiája a német mozdulatmuvészeti iskola.stílusát utánozza ép mozdula
tai különben is igen kismértékben rendelkeznek esztétikai értékkel.
MEDGYKSI Máriának az anya-fcipusu nőt kellene megformálnia, azt a nőt,
akivel Ambrus együtt indult, s ha nem tagadja meg, ha nem önzése ke
rekedett volna vele szemben is felül, göröngyösebb utón járva bár, de
emberibb emberré válhatott volna. MEIíGySSI alakítása sajnos szinte.a,
műkedvelő túljátszást érinti néhány teljesen elhibázott gesztusával,
mimikái megnyilvánulásával, s igy egyenesen fcaszlbóvá teszi azt az
alakot, akit a természethez közel állónak, s valahol az ősi ösztönöket
érintő erővel kellett volna életre keltenie,BAKSI Béla az apa szerepé
ben viszont megtalálta a stilizálásnak azt a költői szintjét, amit a
film igényel* Minimálisra csökkenti mozgását, beszédét, szeme távolba
tekintő, belső erőt sugárzó. Fizikai ereje alig van, mégsem roskatag.
Nyugalma a föld nyugalma, amelyen a természeti erők harcukat megvív
ják, s amelyben örök a megújulás,
A film főszerepét LAfINQVIfS Soltén alaltitja, ÜAJK András kriti
kájában
kifogást emel a rendező választása ellen, szerinte a paraszt
származású orvos megformálására LATINOVTTS külseje nem alkalmas. Való
ban lehetett volna erre a szerepre olyan színészt találni, aki az ál
talános elképzelésnek jobban megfelelne, de a választást mégsem te
kinthetjük eleve elhi'bázottnak* A kritikust talán az zavarta, hogy
LATXNOVI'fSot szerepei többsége
alapján szinte már a dekadens értel
miségi szerepkörbe beskatulyázofcb színésznek tekintik,
A film meséje alapján nem sokat tudunk meg Járom Ambrusról, tehát
a főszereplő játékán át kell annak a belső mozgásnak életre kelnie,
ami egyéni színeken keresztül általánosabb érvényű mondanivalót képes
megszólaltatni, mert különben a film könnyen formalista jellegűvé vál
hat ,
LATINOVTTS a klinikán dolgozó Ambrust teljesen magabiztos, erő
szakos emberként állítja elénk. Mozdulatai, hanghordozása szinte fölé
nyeskedésre valló hajlamát éreztetik, de arca a betegek és diákok ko
zott őszinte melegséget sugároz, igy nem ér váratlanul bennünket az,
hogy bár a professzorral szemben személy szerint sértettnek érzi ma
gát, az öreg orvos magatartása(küzdelme a beteg életért, megkavar
ja érzéseit. Kár, hogy LATINOVTfS szavai kissé színpadiasán osenge+/
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nek,amikor a docenssel beszélget, Ambrus megdöbbenése,a belső sugaraám
nem nyilatkozik meg lényén, kellő erővel, igy ez a fontos jelenőt veszit hiteléből és szuggeszteiviteásából*
Mielőtt lii'TIiíűYlfSnak a második szinLeli játékát tovább elemez
nénk, szeretnénk még megemlíteni azt, hogy aa a jelenet, amikor BÖDHO*
Glval, illetve Gyulával az üvegfal mögött beszélget és hangjukat nem
halljuk, csupán, gesztusaikat látjuk, teljesüli felesleges, iSltulzott,
szinte a mutogató panfcóraimra emlékeztető mozgásuk üres bohóokodásként
hat és a film szempontjából sinos seesni értelme.
Aa a tanácstalanság, komorság, ami IélTINOVITS arcán. ül a kávóhézban, valóban Ambrus lelkiállapota, a telefonfülkében viszont újra as
erőszakos ember türelmetlensége nyilvánul meg gesztusaiban, A baráti
társaságban tanácstalansága unalommá, azután, ©gyie inkább belső fe
szültséggé válik. Megfoghatatlan, erők kavarognak benne. Levese trésük a kínálkozó alkalom ellenére sem tolódik a szekszualltás sikjara.Nyug
talanságát barátnője jólsalát© mintha ©gy-egy pillanatra oldani keadené, de az enyhülés percei csak még erősebben felkavarják Ambrust, a
belső feszültség rohanásra készteti. Az a kicsit ellenségesnek ható
tekintet óa hangsain, araival a docens©©! beszél, amikor kölcsönkéri
tőle as autót,jelzi, hogy érzéseiben távolodik az anyagiakat előtérbe
helyező mentalitástól. Amikor Ambrus hazaér a tanyára, lelkiállapotát
nem érezzük elég világosan* Ml'lNOVITSnak ezeken a képeken már nem si
került a belső mozgást' elég erpresoziven kivetítenie /sok erőltetett
gesztusa van, pl., ahogy a pulykákkal játszik, a szalmát rúgja, fóllá
bát felteszi a székre, szándékoltnak tűnik, amint az ajtófélfába beüti
a fejét stbistbs/» Lassan Iclbontaközik. ugyan., hogy ő már távol szakadt
as apai Mából, megérzi azt in, hogy nem annyira pályája, mint inkább
Önzése és ridegsége távolította al ennyire ettől a világtól. BAílSI
játékának ereje segít hozzá bennünket ahhoz, hogy Ambrus erkölcsi legyőzőtt©égét olyannak érezzük, amely által a megújhodás útja tárul
fel előtte. A harmadik fázisban Ambrus érzéseiből sajnos, LATINöVTTS
játékán keresztül, alig tudunk meg valamit.
Az OLDÁS ÉS KÖTÉS néhány vitatható momentuma ellenére is, művészi
szinten készült alkotás, Azt a szép és hálás feladatot azonban, amit
ez a kifejező atmoszférával rendelkező film nyújt a korszerű, színészi
alakítás számára, csak részben, tudták a szereplők megoldani.
Úgy gondoljuk, hogy s rövid tanulmányban felvetett
problémák
alapján'is kitűnik, az* hogy a ssinósíá játék igen lényeges művészi
cleme a korszerű filmnek,-fontos lenne tehát ezzel a. kérdéssel behatób
ban foglalkozni éa mielőbb .ki kellene dolgosai a sajátos filmszlnészi
játék és képzés elméleti és gyakorlati módszereit.
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S2JABÓ Pált

A SZIVEK KERESZTÜL
- A filmművészethez fiatal koromtól kezdve egészen közel voltam*
Még a néma film Idegén, az első világháború előtt láttam először fil
meket Nagyváradon, és leszámítva a világháború jó négy évét, - igen
sokat voltam moziban* Sok filmet láttam* Valahányszor olyan filmet
láttam, ami az én vágyaim, érzéseim szerint, szivem ezérint való volt,
361 éreztem magam és mindig tudtam azt, hogy valami majdcsak nálunk is
történik a filmgyártással, egyszer belekerül a magyar film', a magyar
parasztság is a magyar filmgyártásba, Így érkeztünk volna el a TALPáLATHTI EÖLBnak, a LAKODALOM, KERESZTELŐ, BÖLCSŐnek a megfilmesítésé
hez, nem 1945 után, de A? előtt már. Hiszen. 45 előtt volt egy pár ma
gyar film világviszonylatban is, amely előttem példa volt, egészen a
LAKODALOM, KERESZTELŐ, BÖLCSŐ filméöltéséig, de még azon is túl, mind
máig, amelyen többé kevésbé éreztem, ez már a mi ügyünk, Ilyen volt
44-ben a HALÁLOS TAVASZ, ami nekem igen tetszett, szép lírája, roman
tikája miatt. Persze ez inkább az akkori francia filmgyártásnak, ha
nem is a hatása alatt, de a vonzásában készült, ZILAHIval aztán talál
koztunk is néhányszor. ZILAHI ezzel a filmjével keresett kb* 400-500
ezer pengőt, majdnem egy félmilliót. Egy magán-tőkés megspórolt pén
zét ölte bele, de visszafizette.
A Szabad Szónál lévő népi Írókkal, szorosabban FÉJA Gézával, KO
VÁCS Imrével, velem, és ZILAHIval alkottunk volna mi is egy kisebb
eféle filmgyártó vállalkozást, amely egyrészt a parasztságnak vitt
volna a filmeken keresztül mogasabbfoku és rendű műveltséget, Ízlésformálást, sőt a politikai tudat gazdagodását szolgálta volna, más
részt a parasztság életéből mondott volna el olyan dolgokat,amelyeket
a városi nép egyáltalán nem ismert, Nos, valami okbél nem sikerült a
terv, az már nem lényeges, hogy miért nem, merthiszen a szándék tiszta
volt és nagyon emberi* Ez az indulás, vagy nem indulás késztetett volna aatán berniünket arra, hogy a LAKODALOM, KERESZTELŐ, BÖLOSöböl ősi™
náljunk olyat, amiben benne van a magyar nép, a magyar falu, s persze
m 'akkori magyar történelmi, politikai és társadalmi helyzet. El is
készült a vázlat, nem emlékszem, hogy szinopszisnak mondtuk volna,.,
ás majdnem megindult az egész munka,' A történelem azonban sokkal gyor
sabban fordult, mint ©hogy ezt előre számítottuk* A hitlerizmuat szln-
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te máról holnapra szébvex’tók s. saovjat csapatok. Egészen más történélml helyzet és feladat elá került a magyar essllesd. élet is. Így vető-*
dött fel aztán másodszor a Lakodalom, Kex'esstelő, Bölcsö megfilmesí
tésének gondolata, amiből aztán as lett, ami lett, fALPÁlAxrtlI FÖLD
cimen. Nincs értelme erről sokat hess%,el.ni,, est nagyjából tisztázta,
éppen a Fi lmtudományi Intézete Jó pár éve BIBű Ivotté irt egy nagy
tanulmányt, és szerintem igaza van*'Káliaa; bo&záadni én sokat ama tudok,
Tudom, hogy a világban .nagy siksrs volt, tudok arról, hogy lÚBZÍRQB
Ágiba beleszeret tök Koreától kezdve talán Haw Yorkig# A. maga idejé
ben a film nagyon komoly szoXX#m± erjedés jele volt# Bizony lene tett
volna a magyar filmgyárbáabó1 sokkal több, mint ami lattv
- És vajon miért asm lett?
~ Sokan érdeklődtek, hogy miután ilyen ángy cíksra volt a iA.L£w
ALAÜKENII FÖLBömnek, miért aea sikerült agy a WELSZAMDU1ÍS Föld), enn-ő'k
a folytatása? ÍSa nagyon őszintén megmondtam és megmondom áss érdeklődik™
nak, magyar országiaknak, pestié lmok is, hogy a lAXJíiLArtMI FÖLD talán
azért sikerült úgy, mert akkor még nőm volt dramaturgia* Mert; a másik
film, a ÍEISZÁBAjDUI/í* FÖLD csak részben sikerült* ügyajmvTal a randa síkvei, több, nagyobb kedvvel, bátorsággal, jó lélekkel indult aold. a
gyártás, de aztán asm azt csinálhat búk, amit & TALPAMTBCÍ'I ffOXDnél,
mert boXoaaóXtak iimon, is, onnan is* Delegáltak még üzemekből is sgy™
maorii, tisztességes embereket persze, dekát agyazord -©mherekot^ akik
asm tudhatták, hogy iáik ennek a filsnek, vagy általában a mÜvósEül'aak
a belső, az élőbből fakadó törvényei* íz lett; belőle, ami Irtrt Délig
sikerűit film, sok sematikus mozzanattal, nem teehafeünk róla*
- És később, fi FELSZABADUL! FÖLD Után?

*» Persze, kísértett engem a filmgyártás, mert &k embertan becs
vágy is van# Szereti önmagát látni asmosak betűkben, könyvekben, haxmm
képekben, vásznon, tehát az emberek szivében. Ismertem a filmjeim
visszhangját, országos 'vissttByl&tbsn la# Tudtam volna még valami
pluszt, valami több öt mondani az előbbieknél # Sajnos, asm sikerült oz
több okból* nagyon sokáig . Nem rajfe&n múlt* Tolt egy regényem, a TATÁHVÁQÁS* Az oXü-Ő világháború után, a Sanáo®kÜitérsa6% bukása alatt,
és a bukást követően egy tanító életét mutatja be* Vidéki, tanyasi
tanitó életét* Kbb&l akartam én filmet csinálni. Tolt is rá eaérződésem a filmgyárral. Nem lett belől© semmi,

mm

tudó® miért***

kijelölve rendező, dramaturg, mégse tncíos, miért

Tolt rá

mm forgatták le*

Elég makacs si&ber vagyok* 193? után, 19bö-ban. art hisaem., volt a
régi novelláim között két novellámf úgy mú,émz,&m a rté.rtrtrt, o. urtik
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b eq , am i b e n

élünk 3 nem 1 .ehe t f e1 e 1 ö s sé tehni n.emesate személyeket 5, ha
nem bizonyos értelemben, szervezete két , osztályokat sem* Nagy a 1endíi—
löt. Itt mindenkinek nagyon kellene éresni a felelősséget dolgainkért.
Akkor talán előrébb lennénk! .Miért tud. pl* a francia filmgyártás min
dig* mindig újat mondani? 30-40 éven keressbi.il mindig többet és többet.
ka miért nem tudunk mi? Épp áss este láttam'egy filmet* ez k'Z ÖRDÖG ÉS
A TÍZPARANCSOLAT* Zsúfolt házak varnak itt' mindig a hegyen, a Rege mo
ziban, pompás a film és annyira emberi, az igazsághoz annyira hü min
den vonatkozásban, És, ami. nagyon érdekes, az igazság kimondása egyál
talán nem bántó még arra a püspökre sem, aki ott holtra issza magát a
régi cimborájával, T.i, az igazságot nagyon tiszta lélekkel lehet és
szabad csak bemutatni, ha nem tiszta a lélek és a szó vagy száj, az
igazság maga szenved csorbát, ■Emlékszem,1 MÓRA Perena regényéből, az
iíHPE A BUZAVBEŐIiRÖLböl filmet csinált SZOKJ István. Valam± d ö b b e n e t e s ,
komoly dolog volt az. Akkor kifogásoltam és hiányoltam, ha jól emlék
ezem azt, hogy MÓRA regényében, tragikus tényei mellett is volt egy
derűsebb, egy borongás-derűs életszeretót* A filmből ez kimaradt, ma
radt a tragédia. Megértem, hogy akkor ezt nem mutattuk be,
- Kilaj dóriképpen, a film a legpopulárieabb művé
szet,
milliók számára kell hogy készüljön, de egy elég
szűk réteg készíti, néha bizony ügyeskedő kanosaittéssál
és igényekkel,', olykor sznob törekvésekkel, Mi erről a
véleménye Szabó Pálnak? Vajon nem az-es az egyik hibafor
rás, hogy a filmművészet nálunk nem eléggé közügy?
- Először tisistázni kellene a f ogal m kát * Nem is tis0 1ésni., hanem
leszűrni a multből. Azt, hogy mi a művészet? Én ezt egy mondatban fe
jezem ki a magam használatára, Ajánlanám, másnak ias ha lenné} áld. ©dgy
fogadná, A mivésaet' ne m lehet; m á s , mint a valóság ábrázolása, az iró (
a művész szivén keresztül. Ha s h í v nincs, lélek sincs, hiába minden.
Erről van szó. Ézfc Mába mondom én ki, hiába mondják öten, hatan., a
közbeeső, a közvetítő apparátus nem mindig igy értelmezi.
Pontosan az a helyzet a filmgyártással, ami az Irodalommal. Az
irodalomban is meg kellett az Írónak harcolnia a maga harcát« Emlék
szünk a sematikus alkotásokra,!, Ma tisztázott a helyzet, megbeszéltük
a dolgainkat, egészséges a fejlődés,! filmgyártásnál más az eset, mert
ott nem nagyon vitatkozna,1c az emberrel. Vannak, akik döntenek és kész.
Pedig ki kell abból gyógyulni, hogy rásózok a népre olyan filmet, amit
az istennek se vesz be. Otfehogyja* Tudok olyan dolgot, hogy pl* ment a
film, és lassan mindenki elszökött, a gépész is elaludt,és a film ment
a vásznon és az éjjeliőrök bameafeak, hogy mi az őrdög van a moziban.
Mondom, bemennek,hát üres teljesen a mozi és pereg a film a vásznon.**
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m e g . háti. adóval két; pégi novella. Ebből csinál írunk egy filmet?. Meg
kötöttük a szerződést; meg is kesdt-iik a film gyártását;, CSEMPÉSZEK
óimmal*. Est; a kis filmet: MÁHiÁSSY Félix rendesbe, Nagyon, érdekes, mü™
veit; ember»Annyira megszerette a2 anyagát a rendes5,hogy egészen ren
des, kedves filmet csinált belőle, A filmét bemutatták, tetszett a
sajtónak, Idküldték Karlovy Varyba, a fesztiválra. Csak mint kereskö
de Imi anyagot, eladnivalót a külföld számára.Akkor hire ment a szakem
berek körében, hogy van itt egy magyar film, amit ők nem néztek meg,
Hire ment, hogy jó a CSEMPÉSZEK. Követelték, hogy vetítsék le még egy
szer, Fér nap múlva he is mutatták, Pereg a film, pereg, egyszer osak
nincs tovább, elveszett a filmnek a hátulja. Nsza lehetett végignézni,
hiányos volt. Dacára ennek, a filmnek sikere lett. Megküldték nyugatról
két folyóiratot. Az ogyikban,
az angol Kommunánta Párt valamilyen iro
dalmi lapjában,nagy cikk volt
róla, a másikban,afrancia párt lapjában,
szintén szép cikk volt a GBEMPÉSSSKrŐl, ha jól emlékszem, vezércikk.
■A francia lap beszólt más filmekről is, do erről a legtöbbejt;. Miskol
con volt a film hazad bemutatója, Ott voltam, nagyon tetszett a film,
és utána sokan felszólaltak* Országosan nem lett sikere, nem vitték,
nem volt mellette liaxlg, propaganda.
No de azért nem vadultam el a filmgyártástól, mert a jó kutyát
nem lehet elvárni a háztól. Újra jelentkeztem a filmgyárnál egy film
torvómU Helyesablon aég alöbb msgjelent a Magyar Nemzetben a S&EHISB03ZTÁS 0. kisrégónyeia, Időéit megrövidítve, Az akkori dramaturgia ve
zetője, iSIMÓ Jenő Irt nekem, hogy küldjea el neki a megjelent anyagot,
mert filmet akarnak csinálni» Elküldtem, egy hangot se kaptam többó
róla. Kitolt egy óv vagy kettő, Egyszeresük felhívnak telefonon* .Bgy
dramaturg hívott, később ki is jött hozzám, Akarnak filmet csinálni,
úgymond, mostm&r a fISZlii I M , DUNÁN TULból, meg a SZBREPÖSZlASból
összevonva, filmet az Ifjuaágnak, Megcsináltaxa a vázlatot, nagyon tet
szett* Kaptam Is szerződést, felvettem némi előleget, Aztán felhívott
néhány nap múlva a dramaturgom, hogy nem tudja miérts de nem csinálják
meg a filmet..• Hát Így állok én a filmgyártással*
- Pedig a ssábópéxí Ura, a szábópáli hangulatte
remtő atmoszféra, amiben az ember a földsaagot is érzi,
talán sokat adhatott volna a .magyar5 filmnek,,.
~ Azt hiszem, hogy bennem maradt sok minden olyan kifej ózni való,

ami kifejeződhofcöbto volna, sokat jelenthetett volna a szocialista iro
dai om és művészet fejlődése szempontjából. Másban is benne^maradt sok
minden, tudunk erről* ** Érezzük egymásnak az ilyen értelmű kínját, ak
kor is, ha nem beszélgetünk róla, Ezért talán senki nem felelős, mert
hiszen egy ilyen nagy, lendületes, zsongó, és annyi irányú fejlődés

ül

Én nagyon sok iró-olvasó találkozón re btsin részt, ahol miOienféléről felvetődött a szó, Azzal szoktam kezdeni, hogy csak Őszintén be
széljünk emberek, mert különben minek töltsük itt az időt egymással.
Az őszinte beszéd nagyon komoly dolog, Ilyenkor vetődnek fel a komoly
kérdések. Főként filmekről. Ha ott olyan parasztfigurát ábrázolnak,
amilyen a valóságban nem létezik, elhagyják a filmszínházat,
- Pedig színészeink vannak hozzá,*,
- Színészeink?.,, Nagyon komoly és nagyon müveit,tehetséges sziaművész-gárdánk van, amire nem tudom, van-e környékünkön, a baráti ál
lamokban példa# 1957-ben volt egy tervem, hogy megcsinálom a színművé
szet portréját. Kezdtem volna persze a szivem szerint való, arra légérdemesebb színésszel, színművésszel, s végig akartam vinni egészen a
vidéki színjátszókig, Sőt az a terVem is megvolt, hogy a vidéki szín
társulatokat külön megírom még és külön megírok ott e&jr pár portrét,
Nagy munka lett volna, Ezt BRÓDY Sándornál láttam annakidején, aki ezt
csinálta. Meg is kezdtem a munkát. Rábeszéléssel adtak helyet nekem
akkor az Épet és Irodalomnál, Békéscsabán kezdtem, az ottani szintár^*
sulattal a vidéki felmérést. Olyan hatása volt, hogy az Élet és Iro
dalmat rögtön elkapkodták Csabán, amikor megérkezett. Kettős feladat
lett volna ez; vidékenként olvasottabbá tenni az irodalmi lapot, és
valamit adni, fizetni szívből a vidéki színjátszóknak,' Nem sikerült
tovább csinálni,

Bem

- Köztudott, hogy Íróink és a magyar film viszonya
a legjobb,„,

- Legnagyobb filmrendezőnk is, FÁBRI Zoltán, két filmjét, nemzet
közileg is ismert filmjét, Írók müvéből alkotta# A KÖRHINTÁt, SAHKADI
Imre, a HANNIBÁL TANÁR URat pedig MŐRk Ferenc kisregénye alapján. Ha
azt, ami SARKADI filmjében, a KÖRHINTÁbaa megvolt, tovább vitték vol
na, azt az utat, melyen az első lépéseket a TALPALATTNYI FOLD tett
meg,,, Talán nem kellenek már az Írók? Felhívtak engem, ahogy mondtam
már, hogy csinálnak filmet a SZEKEPQSZTÁSból, a TISZÁN INNEN, DUNÁN
Tűiből, nem lett belőle semmi.
Most o3yan színe van a beszélgetésnek, hogy el vagyok keseredve,
mert nem csinálnak belőlük filmet * Nincs lgy« A fálmosánálás kettős
dolog; nemcsak az iró boldog, ha a könyvéből filmet készítenek, hanem;
a filmesek is boldogok, ha végre ismert irodalmi műből csinálhatnak
filmet,,, Az is igaz, hogy minden Írónak, úgy látszik, megvan a maga
ideje. Nekem 45 előtt és 45 után volt egy-egy olyan korszakom, amikor
nagyon szerettek. Az iró nem tehet mást, mint megírja a művét. Az 11? Filmkultúra 25.

latékes szervek azt csinálhatják* hogy felkeresik az irót, - est a mü
vedet igy vagy úgy szeretnénk erre vagy arra alkalmazni*
- Most a másik oldalról, a néző oldaláról nézve a
filmet, melyik volt szép filmélményed?
- Világviszonylatban? így kapásból, ahogy most visszanézek, két
film volt amelyik engem nagyon, máig érzőén megfogott*' Egy svéd film,
a LAILA. Egy abszolút tiszta élet és szerelem fenn a tundrák szélén.
Semmi bántó, túlhajszolt erotika nincs benne, ámbár fiatalokról és
tényleg szerelemről van benne azó. Aztán volt egy kis rajzfilm, még
33-40-001, a MINDEN VIHAR Elül. Akkor ez olyan hatással volt nemcsak
énrám, hanem az egész nézőközönségrej, hogy m a vihar is elmúlik, ami
már dühöngött* Nyugalom, öl nem veszíteni a józan észt és embernek ma
radni minden körülmények közötti Ez volt a mondanivalója* S tényleg
minden vihar elült, az & vihar is elült, az utóbbi is elült* Nem tudom
ki yolt a filmnek a készítője, külföldi, talán francia vagy angol,Nagy
élményem volt még egy CHAPLIN némafilm, a NAGYVÁROSI PÍ5NXM. A szere
lem, az Igazi szerelem az; tulajdonképp mindig az igazi élet is* Nincs
olyan szép szerelem, amit el lehetne vonatkoztatni a való, mindennapi
élettől, A mostani szerelmeskedő filmekben mintha nem is volna szó
másról, kenyérről, gondról* Ez igy nem igaz, s ezért nem szereti eze
ket a filmekét a nép. Az újak közül tetszett a MEGSZÁLLÓNAK c. GALAM
BOS-MAKK film* Nem mondom azt, hogy hiba nélkül való lett volna, de a
többihez képest azért mégis pozitív lépés volt, Főként azért tetszett,
mert a pártot végre úgy mutatták be, ' ahogy az valójában van.
Mert
nem kommunisták is dolgoznak jól. A munkához való viszonyt is másképp
mutatta be, mint korábban mások* Több jó magyar filmet mostanában nem
láttam. Több magyar film volt, amit viszont otthagytam,
- A megfilmesített könyvekről mi a véleményed?
- Ha tényleg klasszikus müveket és nem bestsell érszerű regényeket
filmesitenek, akkor annak feltétlen filmsikere lesz. Még akkor is át
kerül a filmbe annak a mélységéből, hiteléből valami, ha nem túlságo
san szerencsés kézzel nyúlnak hozzá. Azt hiszem ez jó, mert aki egy
ilyen filmet lát, a regényt is elolvassa, egészen biztosi Csinálni
kell ilyeneket, mennél gyakrabban*
- Az Író és rendező között milyen lehet a kapcso
lat, kialakulhat-e a jó együttműködés?
- Két rendezőm volt, BÍR frigyes és MÁRIÁSSX Félix, Rögtön nagyon
baráti viszony alakult köztünk, egészen baráti,A legkoarplikáltabb dől”
HJL
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gok megbeszélésénél sem az volt-, hogy ón a rendező, és én az iró, ha
nem az volt, hogy közös szívügyünk a film és annak érdekében beszéljük
meg azt, amit kell,
- fittnek tulajdonítod azt,hogy a két nagy filmgyár
tó országban,, Olaszországban és Japánban, szinte az iro
dalom előtt áll a film., és sokkal jobb a kontaktusa a
közönséggel, mint pl,. Itthon,. Azt lehet mondani,. hogy
szerényebb szerepet 'írállal az irodalom Olaszországban is
éo Japánban is, mint amit a film kivívott magának*
- falón azzal kezdeném, hogy esek a filmek Magyar orasságon is sok
kal közkedveltebbek, dacára annak, hogy más népről más nyelvről vas
szó, mint a saját filmjeink jé réssé* Miért? Blőször is, arról, hogy
külföldön mi,ért járnak előbb a filmek* mint az irodalom,, Asérím mart a
nép az alap, & nép az alapja minden mondanivalóik*, bármi töriáiúk Is*
A nép* Hóma Is nép, a vsdsncoi nép is nép, tehát mm. úgy értem est a
népet, hogy "paraszt1** Ez a valgárie érte imaaés nagyon banké „ Horn en
gem óért:o ®a a "magyar" megf og&lsmzá® angam már nem sért* ** De az a
snöhnyü és végzetes dolog, hogy mlMeat öasffiokaposolnak a ri&rodnyikissmussal mihelyt a népről beesőéinekI Van peat.t nép Is, van hagyd nép is.
Ha ón raégagyszer 3.ennék 60 évse, megírnám ennek a begyaekj a Eivébhogybői átmenő Szabadsághegynek a regényét*** Mert ez is nép,, ÍSs nép a
kecskemétit meg a kiskőrösi is, ahol képviselő vagyok* És nép a debre
ceni , meg a biharugral, a maga, sajátos Izeivel és színeivel* De összecsengőén, valahogy Összefüggően, niind közös valahol* N&m titok ez, ha
nem kétszer kettő négy* Ssst tessék a filmgyárnak la elhinni,alekor 1osa
magyar film, ahogy van pl* olasz film* Ée olyan, film, ami.ért péast ka
punk külföldön, amire nem fiz ötünk rá, mart a TáLPiUrllfBYI iPÖLDért vagy
a KÖRíUNfAért, a fflbiórhén rAö^líNórt komoly pénzt kaptunk külföld
ről is*
- A háború után

30 évvel aa olaszok Ismét a való-

sághos fordulnak, mint 1345-bens

- Igen, a valósághos, aad.tr án úgy fejeztem kishegy a valóság az em
ber szívón keresztül vetítve vagy vetülve,** A nyugat most hozsa be,
amit elmulasztott azelőtt*,* aiaig eljutottak a fasizmusig*** meri
éppen a szellemi csőd volt az néliifc, and. a .fasíismusnak kinyitott min
den kaput* Á nagy Írók ott kint, a nagy családregényekbe menekültek,
mint ahogy a rablólovag a várára zárja a kaput* Kívül: történhet bármit
én benn Ülök a váramban, azaz a családregényekben, *#' Kanak keserves
ára volt, amíg rádöbbentek és ma próbálják jóvá tenni*
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- Mindezideig a jábéldliÍme kral beszéltünk, Hadd
kérdezzem meg utoljára a véleményedet a dokumontumfilmekről?
- A dokumentumfilai épp olyan, mint a játékfilm, hitele kall,
hogy legyen. Ne csak a látszat, az üres látszat, mert az szörnyű és
szánalmas dolog. Általában a dokumentációt nálunk nagyon rosszul kezd
ték értelmezni* A, dokumentálást olyan formán csinálják, hogy ami a
felszínen látszik, azt lefényképezik. Ez azért baj, mert a fényképező
géppel is ki lehet fejezni mélyebb, igazabb és bensőbb dolgokat. Épp
úgy ki lehet fejezni a
dokumentációa filmmel is. Láttam legutóbb egy
dokumentációs anyagot. Döbbenetes b&rgyuság volt, komoly dolgokról.
Ilyet nem szabad csinálni* Nem nevesem meg, mert nem akarok bántani
senkit. Vagy használni tudok ügynek, népnek, eszménak,embereimek, vagy
nem tudok, de bántás nélkül.
- Az üres dokumentálás, a lényegest a lényegtelen
nel összekeverŐt, az egyik híres klasszikus rendező,
a közlekedési rendőr munkájához hasonlította, aki min
dent lát, mindent észlel, mindent ix'ány±t,de szakmájánál
fogva nem célja, de feladata sem a körülötte folyó élet
nek igazi viszonylataiba, gyalogosok és autósok sorsába
belelátni,., Ha most idegördülne a filmgyár autója, a
vezérigazgatóval vagy a fődramaturggal, s azt mondanák:
filmet kérünk! - melyik az, amit rögtön oda tudnál ad
ni nekik, szavakban, vagy elbeszélésben?
~ Amit visszaadtak nekem,oda tudnám rögtön adni. A TISZÁN' INNEN,
DUNÁN TÚL' és a SZEREPOSZTÁS összevont anyagából kész a játákfilmterv,
- Melyik rendezővel dolgoznál szívesen?
- Két rendezővel: BÁN Frigyessel vagy MÁRlAssf Fóllxszel.
- Szóval megmaradnál
színészek közül?...

a régiek

mellett?...

És a

- MÉSZÁROS Ági, BAKA Margit,-MOLNÁR Tibor, SZIRTES Adám, AGÁRDI
Gábor... ezek nagyon tehetséges emberek, Aa értelmiségi szerepkörre is
meg tudnánk találni hamarosan pl, a falusi doktorra - az alkalmasat.
Szívvel-lélekkel belemernék, de ne úgy hasson ez, mintha én kérném
őke t..,
/Magnetofon beszélgetés, lejegyezte TÓBIÁS Áron./
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AZ EURÓPA LETTKHASIA K.KR1ÍKAB3TA1 VITÁJA AZ OLASZ FILMRŐL
II.

A következő hetek döntő jelentőségűek lesznek az olasz film jövő
je szempontjából. Hamarosan a Minisztertanács elé kerül a törvényja
vaslat* amelynek feladata lesz szabályozni és támogatni a filmgyártás

működését ée CORONA miniszter már Ismertette ennek a törvényjavaslat
nak alapvet'ő pontjait* Nem akarunk Itt részleteiben foglalkozni a tör
vényjavaslat egyes pontjaival, amelyekről egyébként még korai la lenne
nyilatkozni., mert számos részletkérdés megoldásában majd minden attól
függ* milyen demokratikus garanciákat tudnak adni a törvény végrehaj
tásához , Ám idézni szeretnénk a Miniszter szavait, amelyek szintén bi
zonyítani látszanak azt a tényt, hogy ez még ősik a kezdet, ideiglenes
jellegű munkálatok vannak még csak folyamatban:
"Általános vonásaiban a terv kiinduló pontja egy általános uj
kulturális politikának Olaszországban, Ebből a szempontból felmerül a
TV-vei való kapcsolat problémája, ami nem csak a filmet, hanem minden
más szórakoztató területet is érdekel, a U r a i
színpadtól a prózai
színjátszásig. Amig ezeket a kapcsolatokat nem sikerül szervezetileg
megoldani* egyetlen vezetés alá vonva valamennyi szórakoztatási terü
letet Olaszországban, addig ne® lehet az egyes szektorok külön-külön
x’észlet-problémáifc sera megoldaM.,’*
Azonban az sem lesz elegendő, ha meghozzák az uj törvényt,

ezen
túlmenőlég gondoskodni kell arról, hogy filmművészetünk számára a ki
fejezési szabadság biztosítva legyen. Ugyanis mindmáig megoldatlan a
cenzúra problémája, ós a Keresztény Demokrata párt, háta mögött a kle
rikális jobboldallal, fenyegető veszélyt jelent, hogy a szocialista
javaslatokat és. a megvalósításokat leállíthatja. Nem elég védelmezni a

filmművészeteti fel kell szabadítani,
A L ?EURÓPA LETTERARIA az elsők között adta meg a riadó jelzést és
sürgette a beavatkozást. Most mái’ nincs más teendő, mint várni az uj
törvény végleges megfogalmazását* s remélni* hogy különösen a szocia
listák munkája eredményeképpen, valamint a kommunista ellenzék buzdító
bírálatai

nyomán ez a

törvény képes legyen

előbbre vinni

a nemzeti

filmművészet ügyét.
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ffe&eríco FEüLIHIi
A válság ezúttal súlyos* akkor .jla.«,. ha ffllmmüvéa&abUnk
lKItiSre..,Mg....6leysiM9a él
Szeretném, ha az elsüli; évben nem dolgoztam volna,hogy szerény tő
lennég elkövetése nélkül beszélhessek az 1963-&S évről,és elmondhassam
róla, hogy az olasz filmművészet egyik legszebb éve volt ez* De talán
épp ennek az évnek "szépsége" tudatosította bennünk csak ekkora késés
sel a tulajdonképpeni "válság" jelenvalóaágáfc« Húsz éve foglalkozom
filmalkotással a ugyanennyi ideje hallok "válságokról", Így az ember
végül hozzászokik, s mindannyiszor őzt mondjál majd visszamegyek új
ságírónak, valamennyien átmegyünk a televízióhoz, a a végén a dolgok
rendeződnek* Ezúttal azonban úgy látszik, a válság valóban súlyos, nem
olyan, mint; az eddigi válságok valamelyike, nem olyan,mint az olykor olykor bekövetkező, végső soron még egészségesnek is mondható stagná
lások, amelyek után az olasz filmművészet mindig ujabb virágzásnak in
dult* A tény az, hogy ezúttal a bankok teljes mértékben leállították a
hitelt.
én őzakst az utóbbi időket teljesen a problémák eleven áramkörein
kívül töltöttem* általában, nagyon el voltam foglalva saját filmem el
készítésével,a talán azért nem tudom elég jól látni a válság technikai
okait és technikai megoldásának lehetőségeit,
A legfőbb ok azonban a kezdetben elkövetett hiba volt. Azt hit
tük* bizonyos számú érdemes rendező jelenléte Olaszországban biztosí
ték az ipari fejlődésre is* így túltermelés keletkezett,az olasz film
gyártás az elefantiázis betegségébe jutott, káosz jött létra, amely
nek jelet mérhetetlen sok elveszettnek tekinthető film produkálása,
nyílt ás egyértelmű bukások.
Film-"iparunk" szervezetlensége egyben erőnk forrása is volt, va
gyis lehetővé tette számunkra, hogy egyéniségek kiemelkedjenek és sa
ját egyéni stílusuk szerint dolgozhassanak* az ipar standardizált ter
mőköket gyárt, az ŰJPIM-Aruház karácsonyi vására egyenesen sérti az
egyéniséget. Azonban az iparra azükség van, a közepes termék előállí
tása szempontjából* de képesek leszünk, mi olaszok, valaha is arra,
hogy olyan ipari termelést hozzunk létre, amely el tudja látni a kö
zepes igényű piacot termékekkel? fény,ezt la kell szögezni, hogy filmművészetünk még ma is olyan eleven, amilyenhez hasonlót is nehéz len
ne megnevezni'.
Ami a "szerző" filmeket illeti, az egy alkotóművész által fémjel
zett filmeket, ezzel kapcsolatban azt hiszem, a legsúlyosabb probléma,
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amely valóban megoldást aíirget, az az export kérdése. Nincs külföldre
irányító elosztó hivatalos szervünk, s ez müveink számára igen súlyos
helyzetet; teremt. Miután a dolgok Így állnak, lehetetlen bármiféle el
lenőrzés, hogy mennyi az olasz filmek bevétele külföldön, és nem lehet
megtudni, mennyit hozhat a kasszákba az olasz film a külföldi piacokon.
Még mindig ott tartunk, hagy sötétben botorkálunk. Filmjeink mindenütt
dijakat eredményeznek, de pénzt soha, igy a legjobb produkciónak is
mindenkor kizárólag a belső, hazai piacra kell fcámaszkodnia,a engedni,
hogy mások kihasználják a sikert, az egész világon elterjesztve és koriilhordozva filmjeinket.

Visszautasítani minden alkotmány-ellenes normát .
Telj es mértékben egyetértek PIRROval és nem értek egyet MOSOONnals holott a józan értelem szempontjából logikusnak látszik, hogy el
kell Ítélni az úgynevezett rossz filmet, élesen el kell határolni egy
mástól a jó és a rossz filmalkotásokat, abból a gyakorlati célból,hogy
legalábbis megkíséreljük beszüntetni a kizárólag sexy és kalandor-fil
meket. Km éppen gyakorlati szempontból ha ez sikerülne, ez oeak ujabb
lehetőséget nyújtana ki tudja, miféle és hányféle visszaélésre. Vajon
betiltják-e a comio»B újságokat? Betiltják az egyre jobban elhülyülő
sárga-regények termelését? Kern, Semmiféle értelmi, jogi érvet nem le
het tehát a sexy, vagy kalandor filmek betiltására felhozni, Nem sza
bad abba a híbábé esni, hogy a filmeket mindenkor fensőbbséges szakem
berek Ítéletének vessük alá. Véleményem szerint bátran felül kellene
vizsgálni ennek a kérdésnek jogi vonatkozásait, mert ez a probléma
végtelenül fontos í és megtanítani bizonyos számú hatósági személyt a
filmművészet valamennyi problémájának és mindenfajta vonatkozásainak
teljes megértésére és megismerésére, hogy aztán első éh másodsorban is
rájuk bizhassuk a filmek revíziójának kizárólagos munkáját.
Idegenek a környezettől és annak érdekeitől, politikailag befo
lyásolhatók a jelenlegiek, mindenki igy Ítéli meg őket,pedig azt akar
ná minden józan ember, hogy legyenek igazságosak és alaposak m Alkot
mány szövegének értelmezésében. A hatóságok az egyetlen terület, ahol
remélni lehet egy nem tendenciózus Ítéletet, » ha ez olykor mégsem bi
zonyulna elégségesnek, akkor vita- és hozzászólási joga lenne az ille
tékes szakembereknek is, - ez sokat jelentene a biztosítaná a munka
eredményességét a jövőbon.
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Luigj ZAMPAI
Mindenesetre olyan törvény lökvén. amely a filmet;
a kaitúra irányában segíti fejlődni
A valaha, is elképzeléseimben és :szándékaimban, ólő filmeknek leg
följebb ha a feléé tudtam eddig elkészíteni, képek nyelvére lefordíta
ni* Miközben várakoztam, hogy mégis sikerüljön egyik-másikat megalkot
ni, sokszor két, három óv la eltelt,
hallgatásnak

s a semmittevésnek

ily hosszú időszakaiban

elfogadni ajánlatokat,

olykor-olykor

és kényszerű

kénytelen voltam

hogy egészen másfajta filmeket is elkészítsek*

hogy "kicsit kiránduljak" más műfajokba,
sen megállapította, mindezt

ahogy néhány kritikus kedve

kényszerítő "megélhetési"

sokon valóban meg is értették,

okokból, ahogy

hogy valóban kizárólag

ezért történt*

Bőt, ezek közül a filmek közül az én javaslatomra egyetlen égy sem ke
rült napvilágra, az enyém csak a bizonnyal nem könnyen,elviselhető vé
tek és szégyenkezés, hogy ilyen viszonyok között mégis elfogadtam a
megbízatást* 3 ha a producereknek szép .jövedelmet hoztak is /és sokkal
kevesebb kockázatot,

mint amit az

ón elgondolásaim

megvalósításával

vállalóink kellett volna/* mégis úgy érzem, semmiféle fáradságot nem
volt érdemes,beléjük fektetni, mind hiábavaló volt,mert az ember akár
sekólyes, akár értékes filmet alkot, a fáradság teljesen azonos, ha az
eredmény teljességgel ellentétes is. Legyen tehát az uj törvényben egy
pont, amely nyíltan ellenezze és semmiképpen ne bátorítsa gazdasági
szempontok szerint sem az úgynevezett sekélyes filmeket, tehát a pro
ducerek,

akik félnek, hogy nem

jutnak majd kellő jövedelemhez, eleve

meggyőzödjenek arról, hogy nem érdemes javasolni,, vagy

megvalósíttat

ni üres, eszmei tartalom nélküli filmalkotásokat* Ellenkezőleg, legyen
érdekük a producereknek is as, hogy elfogadjanak filmművészektől olyan
terveket,'amelyekben elsődleges az eszmei tartalom.Hogyan lehetne meg
szövegezni egy ilyen értelmű törvényt? Ha bizonyos értelemben átalakí
tanák és módosítanák a filmek értékét díjazó Összegek odaitélhetőségének feltételeit? Lehetetlen egyelőre, egyszerű töprengésen és javasla
ton kiviül megtalálni a megoldást, Mégis, oly&n törvény legyen az,amely
a szórakoztatás minden műfaját, a filmet talán elsősorban, a kultúra
irányába terelje, és a sekélyesség bocsánatos bűnétől,
trivialitás halálos bűnétől megmentse a nézőket

de mógínkább a

- az előbbi célt min

den eszközzel támogatva, az utóbbit még keményebb eszközökkel
va.
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elnyom

Mtohola GANDBh
A bátorság ég az eazmék lassanként elfogytak
iáiért van válságban, az olasz filmgyártás? A vádat és az ebben va
ló bűnösséget, mint a labdát, egymáshoz ha,ligáijak! a filmalkotó művé
szek a producereknek, a forgalmazó ée börjesztö szerveknek, a CT-nok,
de végül is ez a labda elkerülhetetlenül az Állam kapujának hálójába
röppen.

Dohát mindenkinek a szemében az Állam a főbünös,

de bűnének jel

legében és indító a kaiban végtelen sok váltósatok találunk,,
íme, ha nekem kellene megszerkesztanam a vádiratot, én .röviden a
következőkben foglalnám Össze.
Az Állam /vagy inkább a kormány/ sosem segítette és támogatta va
lóban a filmgyártást, mert nem állt érdekében, hogy megtegye, sőt, azt
mondanám, hogy inkább minden eszközzel harcolt ellene, mert a legjobb
olasz filmek - többé, vagy kevésbé határozott módon - mindig vitába
szálltak az éppen kormányon lévő párt eszméivel.
Amit; viszont segítettek és támogattak « nagyon la
az a speku
láció volt, » r t a spekulációt nem érdeklik az ©szmák, Azt csak a pénz
érdekli, És a kormány igen ügyesen, felhasználta a.saját céljaira a
spekulációt, hogy annak eszközeivel fojtsa meg azt a fajta filmgyár
tást , amely valóban beszélni akart.
Magának a cenzúrának az állásfoglalása - amely mindig oly pima
szul elnéző az ostobaság és közönségesség iránt - & oly merev éa szi
gorú az eszmék iránt, ugyanezt bizonyltja. Felesleges, hogy a Korcsaténydemokrafca Fárt ma tiltakozzék, parlamentereidnek égés?.; során, ke
resztül, a sexy vagy még annál is silányabb fílmsk hossa-u sora ellen,
amelyek elözönlötték a piacot. A bűn ezen téren is kizárólag őket ter
heli. Bizonnyal állíthatjuk, hogy az olasz ITXmgyárbás nem ilyen fil
meket, nem ezeket a filmokot akarta megcsinálni?
A mi filamüvésze bünk és fllrnsrártásuak babét azért se® vált
egészséges és életerős iparrá, mórt az Állam mim akarta,hogy azzá vál
jék^
Rcnyife mindarról, ami. a produkciót illeti* Ami a torie&ztésb és
forgalmazást illeti, a kormán politikája ezen a térus is pontosan
llyea volt, Nem lehet tudni hogyan, néhány év alatt aa olasz filmfor
galmazás csődbe jutott, s szinte teljes kizárólagos tággal átment az
amerikaiak kezébe*
Ennek az lett a követkesaónye, hogy a.a ©meritoi, fiXM-erméfeak - a
néhány évvel ezelőtti súlyos vereség ufeér - visszaS^dibofcbák piacain-
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kát* és egy olasz filmnek, hogy forgalomba kerüljön, de nem ritkán még
ahhoz le, hogy egyáltalán elkészítsék, meg kell ehhez kapnia az ameri
kaiak jóindulatú beleegyezését*
így aztán filmjeink eszmei tartalmát a forgalmazáson keresztül is
szigorúan ellenőrzik és keretek közé szorítják*
Mindebből tahát le lehet ronni a következtetést, hogy a kérészténydemokx'ata kormány igen ügyesen és látványosan - habár éppenséggel
nem-ortodox eszközökkel - de megnyerte a maga háborúját*
A kormány most átalakult. Uj politikai erők sorakoztak a régiek
mailéi És a film sorsa attól függ, milyen hatásosan tudják ezek az uj
erők értékeiket és elgondolásaikat érvényesíteni.
Mert technikai megoldást lehet találni, sokfélét, de valamennyi,
még a legjobbak is, sterilnek, ellentmondásosnak és veszedelmesnek
fognak bizonyulni, ha az uj törvényt, pontról pontra, minden részleté
ben, nem az az alapvető akarat és szándék fogja sugalmazni, hogy film
gyártásunkból egyrész egészséges ipart, másrészt bátor és szabad esz
mék bátor és szabad szószékét formálja*
Befejezésül még néhány szót a film-alkotókról*
Kétségtelen tény, hogy az utóbbi húsz év film-politikája korrum
pálta, gyakran az ű z ő órásSágig menően, a filmalkotókat is* őszintén el
kell ismerni, hogy igen kevesen tudtak ellenállni az általános korrup
ció légköre hatásának és tudtak hivek maradni és végsőkig harcolni va
lódi eszméik érdekében.
Bár aa olasz filmgyártás egyike a világ legjobb és legértékesebb
filmművészeteinek és mindenütt nagy sikereket arat, mégsem lenne he
lyes behunynunk tények előtt a szemünkstmem ment át olyan fejlődésen,
nem mutat fel olyan eredményeket, amilyeneket várai lehetett tőle.
Nem történt kellő előrehaladás, ellenkezőleg, inkább fokozatos
süllyedés tapasztalható.
Ma filmjeinkben több az ügyesség, mint a tartalom, több a mester
ségbeli fogás, mint az igazi ihletettség, több a konformizmus /még ha
ügyesen leplezett formában is/, mint az alkotó lendület. Sokkal több
gondot fordítunk arra, hogy formális megoldásokkal megdöbbenést kelt
sünk, mint hogy valóban mondjunk is valamit. Múlt és jelen történel
münk egyéni vagy társadalmi problémáit s legfontosabb témáit vagy
elhanyagolják vagy az úgynevezett "brilliáns" formulákkal tárgyalják,
amelyek ma oly divatosak s mindig megdöbbentően hatnak.
A bátorság és az eszmék lassan-lassan teljesen kihalnak* Az olasz
film válságát nem lőhet leküzdeni,ha a filmalkotók nem vállalnak alap
vető elkötelezettséget az ügy érdekében. A szabadságnak nagy az ára*
Fel kell készülniük arra, hogy megfizetik.

Liberó BIZZAfífili
Kössék kontingenshez a behozatalt és adóztassák

Rosszul állnak a dolgok a filmmel ée a filmgyártással, Szinte ki
zárólag -csődöt mutat az utóbbi években mind a müvéé zi*»kulturáli a mérlég /a Nemzetközi Fesztiválokon díjazott éa érdemes kivételeknek te
kinthető filmek ellenére/, mind a gazdasági és anyagi mérleg, Á Nemze
ti Munka Bank, a filmhitelnyujtás autonóm szerve jelenleg mintegy har
minc milliárd kölcsönt folyósított bizonytalan kimeneteli! célok érde
kében, amelyből körülbelül hét milliárd mögött egyáltalán nem is áll
reális fedezet, miután folyószámlára nyújtott kölcsön volt. Az olasz
állam külön is többször folyósított tízmilliárdos kölcsönöket,azzal az
igen vitatható eredménnyel, amelynek ma szemtanul vagyunk.'
A két alapvető szempont, amelyből a múltban ki kellett volna in
dulni, s ma már sokkal nehezebb lesz: egyenes és közvetlen protekcio
nizmus utján a belső piac .kihasználása és egészségesebbé tétele,vagyis
kontingensekhez kötni a filmek importálását, igen magas árakat szabva
aa eredeti változatban történő forgatásért,megadóztatva a szinkronizá
lást, A protekcionizmus, a közvetlen védelem Ilyetén megszervezés®
mellett, fenn kellett volna tartani, a szükséghez ós lehetőségekhez
mérten esetleg csökkenő tendenciával is, a nemzeti filmgyártás álla
mi támogatását is, egyrészt a nemzeti piacról befolyó jövedelmek egy
részének erre:a célra történő fordításával, másrészt annak a valutá
nak segítségével, amit a külföldi piacokon hasznosított filmjeink be
hoznak.
Nyilvánváló, hogy a nemzeti filmgyártása, nem bizhatja magát kizá
rólag a privát producerekre, miután a filmgyártás az ő kezükben egye
bet sem tesz, mint állandó* válságoknak megy elébe. Egyébként, már ré
gen sürgetjük1az állami beavatkozást a strukturális változások végre
hajtáséra. Mindig is állítottuk, hogy erre szükség van, de ez ma még
nyilvánvalóbb. Az Állam, anélkül,hogy közvetlenül a produkciókba avat
koznék, szervezze ujjé ós tegye hatékonyabbá az Állami Filmgyártó Vál
lalatok produkciós és kereskedelmi szervezeteit, és segítse szabad ko
operációs és szakmai jellegű csoportok kialakulását, amelyek az állami
vállalatoknak .segítséget nyújthatnak a program-felállítások terén, s a
biztos művészeti és kulturális színvonal alapján álló filmgyártás meg
valósítása és zavartalan működtetése terén.
Vagyis itt arról von szó, hogy nyilvánvalóan meg kell szövegezői
az uj filmtörvényt, amit majd megvitat a Parlament, s abba belevenni a
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nemzeti filmgyártási politika e két uj alcméts aa állami vállalatok
szerves működtetését, mint a nemzeti fii® produkciójának és terjeszté
sének egy eszközét - másrészt fejleszteni a szakmai kooperációé cso
portok kibontakozását a bemén ebesen a privát producereknek is lehetővé kell. tenni*hogy az Állam segítségével esetleg újra visszataláljan&k
mükodóai területük helyes útjaira* - ezzel egyben biztosítékot ie kap
hatnak az olasz állampolgárok arra nézve, hogy a cél nem valamiféle
állasd filmgyártás létrehozása, amely mindenkor egyértelmű lenne egy
"párt" filmgyártási irányvonalának köve teésével, hanem arról vannak

szó*

hogy az Állam támogassa és segítse adnál konkrétabb formában a

valóban "minőségi!i filmművészetet és £dlegyártást*

AtSgeo SAVIOh! i
Demokratizál.1dk a hitel folyósítását
ügy gondolom* hogy a Kerékasztal

Konferencia igen

jelentős mér-

tékben hozzájárult nem os&fo filmgyártásunk hibáinak előtérbe állításá
hoz* hanem a válfe o at a t&Bükho z ée a hibák kijavításához is* Azt hiszem
továbbá* hogy a szektor terén vezetendő uj politika sarkalatos kiindu
lási pontja && illám kezdeményezése kall legyen,
vető "csomópont"*

méghozzá a két alap

az elosztás ás a gyártás területén*

forgalmazás ma a legnagyobb mértékben*
amerikaiak kezében van

köavefcvö,

/gondoljunk ceak arra*

Az elosztás

hogy az aa olasz film,,

amely a legutóbbi Velencei Fesztiválon a&gydij&t; kapott,,
vállalat közvetítésével kerülhetett eéak forgalomba*
get fcarUlatéu la,/

Esők as amerikai vállalatok

ártják a piacokat iaa
irányítják*
nevezni*

pimasz módon kezükben,

amelyeket; helyes minden szempontból

A római mosik

olyan csoportok

sonopo

leghatalmasabb tuXajdoncfsa*
érdekeltségek

óceánon túli

az olasz félszi

Gyakorlatban -aztán munkájukat

legvagyonosabb polgára külföldi-

a város k a r m á i k

embere <, A monopóliumok

az azonnali ób közvetlen jövad-elmet tekintik csak -céljuknak*
gal fosztogató

ragadozók módjára*

k%

éa

vagy közvetlenül az

ilyen helyzetben,

valóság

olyan müveke

amelyeknek aüvéBZoti célkitűzései vannak* vagy általában civilizált' és
kulturált
a hatalmas*

elgondolásaik, azzal a kockázattal küzdenek*
látványos

konkurencia

nyomásával kell

/a tipila-usan hollywoodi jellegű, óriás-filmokkal/ *

hogy nem osak
szembenállTii.okí

hanem a folyamatban

lévő kareskádblmi üzérkedéssel ia* amely csak a gyors, ám
használást

teszi lehetővé*

B ml marad

intemiw

miadessnítözbea feltétlenül

kia

vesztes? A nemzeti, filmművészet és fiimgyárfcáss,
Ha az uj és nagyon in kívánatos állami vállalatok

az elosztás é»

gyakorlati munka számára becsületes és megfelelő képességekkel rendel-
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koző vezetőket kapnak, azt hiszem, nem lesz többé ok bizalmatlanságra.
Ugyanakkor az a véleményem, hogy m m szükséges "Állami filmgyártásról"
beszélni /s szerintem senki nem Is forgat Ilyesféle szándékokat a fe
jében,/ Produkciós téren aa Államnak támogatnia kell a film-alkotók*
hói, technikusokból, színészekből, munkásokból álló filmgyártó koope
rátivák működését, továbbá ásókét a privát producerekét is, okik nem
csak anyagi, hanem erkölcsi biztosítékot is tudnak adni munkáikhoz.
Mindenekelőtt határozotton demokratizálni kell a filmgyártásnak folyósltaadó kölcsönök kezelését, ez egyik kulcspontja a kérdés "Üzleti"
síkon történő megoldásának is.

Sllo PEÜHIi
M sta e i tM^tegOm f l l m é s f r i d M l d o r - f l l m

Én azt hiszem, semmit nem lehet megújítani anélkül, hogy valami
fajta rombolást is ne végeznénk* A szocializmust nem lehet a Piát gyá
rosokkal egyetértésben megvalósítani, ellenben elő lehet készíteni a
kapitalista társadalom szétzúzását a szocialisták, sőt a kommunisták
aktív támogatása utján. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem lehet egész*
ségesebbé tenni az olasz filmgyártás helyse tét olymódon*, hogy egyet
akarunk érteni az olaszokkal is az amerikaiakkal is, producerekkel és
filmalkotókkal is, a kis producerekkel és a monopolszervezetekkel Is,
a munkásokkal és a kUaákmányolókkal Is, a cenzorokkal és a cenzúrái
tokkal is« Nulláról újra kezdeni, aa pontosan annyit jelent, hogy hartározottan állástfoglalni valakik ellen, pontosabban a filmgyártás és
elosztás monopóliuma ellen /amit jelenleg amerikaiak tartanak a kezük
ben/, továbbá azok ellen a producerek ellen, akik mindmáig hasznot
huznak a zűrzavarból,
A fogyasztási javaknak abban a társadalmában, amit mindenütt épí
tünk, Hómában épp úgy, mint New Yorkban, az eszmék is egyre Inkább fo
gyasztási cikké válnak. Az emberek elandalódnak mindennapi életük ala
csony célkitűzésein ós nem is akarnak magasabbra tekinteni.ösak aranyit
tud, hogy a jövő hónapban ki kell cserélni a frtásóidért, A fridasider
feltalálója sosem hitte volna, hogy épp neki jut az a feladat, hogy
megfagyassza az emberekben azt

m

akaratot,

hogy

aáara is

tudjanak

/Basel nem litvánom a fridzsider iránti ellenszenvemet doku
mentálni, ellenkezőleg, feltalálásáért köszönetét mondok megalakotó
jának, csak szeretném leszögezni, hogy élesen szemben állók a frld-j
zfsidorral, mint ideológiával*/
Éa vajon csak a film. jutott válságba? Hét a politika? Ki foglal
gondolni,

kozik vele még alkotó módon?

Hát? a festészet? Minek arról vitatkozni »iiogy Guttuao vagy Morlot-

ti egyik, vagy másik alkotása jó-e, vagy rossa, mikor mindeaekslőtt az
a lényeg, Hogy Ha megvessaük, jól befektettük a pénzünket?
Miért kellene az embereknek nyugtalansági és meditálásra ingerlő
motívumokat elfogadnia a filmtől, amikor mintha kizárólag azt a oólt
szolgálná, Hogy elterelje a figyelmet a gondokról, szórakoztasson,
utána könnyű szívvel és boldogan feküdjünk le, s még ajkainkon lebegjen
a mosoly, amit a "vége** szó vetítése előtt az utolsó bemondás fakasz
tott? Vajon kérünk-© frizsiderünktől morális állásfoglalást, társa
dalmi problémák tisztázását, stílusgyakorlatot;? Elég, ha fehér, ós jól
hüt. Nem fér bel© más, nem is lehet benne más tarbalom, mint a szüksé
ges élelmiszerek* Imre* a film-írldzaldernek is a szükséges ennivalót
kell magában foglalnia, néhány lábas erotikát, sok pezsidtÖ autosyfonpatront, a mindezt hűt síik be gondosan a hipokritaság jégkockái közé.
A film költségéé szórakoztatási eszköz. Bizonyos értelemben el
sődleges fizető közege a közönség,A közönség saját kortársainkból állt
milyen irányba haladnak kortársaink, vagyis a társadalom, amelyben
élünk?
Talán újra kellene kezdeni Keretesabal Konferenciátokat, azon a
ponton, ahol Prabolini abbahagyta? Emlékeztetlek Pr&feolini mondatára*
. "éppenséggel az ideológiák válsága döntötte válságba az olasz fil
met"
/L*Európa Latbérária, 1964, április, V, évi, 28.a®,/
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Vera VEGBETIi

A CSEHSZLOVÁK FILMMŰVÉSZET UJ ÁRAMLATA
1963 & nemzetközi fesztiválokon a csehszlovák film újra-felfedőzésének éve volt, Egy szint;© ismeretlen filmmüvész ©t,omolyet mellékes
nek és elszigeteltnek tartottak, ebben az esztendőben kri felírniaoknak és
nagykőzönségnek egyaránt olyan kellemes meglepetéseket? okozott, mint;
Vojbeoh JASNft AMIKOR JÖN A MACSKA o. filmje, vagy BRRECKA bűbájos rö
vidfilmje s A HOSSZÚI/ FESTETT TIUKOCSKA, a náci elnyomásfe ólos színek
kel ábrázoló filmek, a TRANSZPORT A PARADICSOMBA, vagy A HALÁL NEVE
MGELGH38N, és még számos más alkotás* Az 1963-ban díjazott filmek kö
zött?, amelyek feszt?!váló kon szerepeltek, a csehszlovák fi Írnek listája
hosszú, de semmiképpen nem elegendő a felsorolásuk ahhoz,hogy kifejez
ze mindazt a sok uj vonást, amely a csehszlovák művészeket jellemzi*
A csehszlovák filmművészet legújabb irAljzatainak története, a
jelen valóságának egyre elevenebb ábrázolási szándéka, a mai filmművé
szet elevenen lüktető életáramába való bekapcsolódása körülbelül 1956bán, KACHINIA ós JASNY munkásságával veszi kezdetét* A két igen fiatal
alkotó sokáig együtt dolgozik, a katonai filmstúdiókban* Dokumentumfilm terén kifejtett munkásságuk tapasztalatait még felhasználva lát
juk JASNYl SZEPTEMBERI ÉJSZAKÁK, és KACHINIA: A SUMAVAI URALKODÓ c.
müveiben* De a YÁÖTban JABM már elhagyja a dokumentumfilm témáit és
formáit, lirai és fantáziába!! vénájára bízza teljesen magát. A három
epizód, amelyből a film áll, meglehetősen híven tükrözi az alapvető
komponenseit mindannak, ami később a fiatal rendező érettebb kifejezé
si formájává vélikj a fantasztikus realizmust, amelynek, évekkel ké
sőbb, legtökéletesebb eredménye az AMIKOR JÖN A MACSKA Q* film lesz,
JASNÍ másik tipikus alapeleme, a szatíra - amely mindenkor benn® fog
laltatik a fantasztikus mese formáiban - már világosan előtérbe jut
sikeres filmjében, a ZARÁNDOKÚT A SZÜZHÜZ c, alkotásban.
Ha JABNIfeól megkérdezik, milyen kulturális hagyományokból meriti
ihletét, nem nehéz a válasz számára: a cseh kultúra legtipikusabb kom
ponensei esek: CSAPEK fantasztikus realizmusa, - sőt, miért ne, KAPKÁó
is
SVEJK humora, a rajzfilm nyelvezete, JRX TRNKA híres bábjátékai.
Az elsőizben 1962-ben bemutatott MAŰSKÁval, egy a náci koncentrációs
táborokról szóló film, a TÚLÉLTEM A ÍIALÁLOMAT o* után, JlSNI a me
se áttetsző fátyolé alatt teljes nyíltsággal áll a mai társadalmi po4 Filmkultüra £5*

litika 1égjelentő sebb problémái elé. A macska ismert; története,

amely

a kis vidéki városkába érkezik, s varázs-szemmel rendelkezik, amely le

hetővé teszi számára, hogy más-más s %ineket; vetítsen az egyes egyénekro, aszerint, hogy melyek azoknak legtitkosabb szenvedélyeik és hibá
ik, ezáltal felborit kényelmes szokásokat és hipokritaságot, - ez a
történet egyszersmind egyike a csehszlovák filmművészet leghatásosabb
és legjelentősebb alkotásainak.
De ha Voiteoh JASHft a jelenlegi csehszlovák filmművészet egyik
legérdekesebb alakjának tekintjük, akkor sem lenne helyes őt valamifé
le iskola vezéralakjának tartani, elhibázott dolog lenne benne látni
valamiféle "nouvelle vague” kezdeményezőjét, Ellenkezőleg. Saját gene
rációjának rendezői között, vagyis azok között, akik ma negyven év kö
rül járnak, épp úgy, mint a legfiatalabb rendezők között is, ő éppen
séggel elszigetelt, egyedülálló egyéniség,'
Kizárólag kortárskónt sorolhatjuk mellé egykori társszerzőjét,
KACHIKIAt, aki a,katonai történetekről áttért a serdülőkor pszicho
lógiai problémáit felvető, kényesebb témájú filmekre, ezek közül emlí
teni kell A SZBIÍVEÜÉLXt, amely egy kislánynak egy lóhoz fűződő barát
ságát Írja le nagyon költőien, továbbá AZ ÖHTÖnr, A KEMÉNY és A MAGAS
■FAL c, alkotásokat, fraatisék VXAOIL tartozik még JA&NT közvetlen kör
nyezetébe, aki festőművész, de maga is a katonai filmstúdiók egykori
dokumentum!ilm-rendezŐj e «
YLAűXL egyike azoknak az egyéniségeknek,

akiket nem lehet semmi

féle osztályozás alapján besorolni egy kategóriába. Első látásra úgy
tűnik, hogy a lirai elemek ragadják meg leginkább, olyan filmekben
pl,, mint A GA1AMB, amely egy béna fiú története, akinek sikerül embe
ri rokonszenvező kapcsolatot találni a®-emberek iránt, visszatalálni a
közösségbe, egy galamb iránti szeretető segítségével; de ugyanakkor a
hamarosan előtérbe jutnak a íilmsaüvésznál .a pszichológiai analízis
legpregnánsabb, elemei la, és szilárd filozófiai alapokkal is rendelke
zik, mindezt sokszor az élet értelmének, az emberi kapcsolatok elemzé
sének legmodernebb módazerü témáiba illesztve használja fel, történel
mi jellegű elbeszélések formájában is.
Ha egyáltalán lehetséges valamiféle csoportosítás ezeknél a ren
dezőknél, az eaak á témák és a nyelvezet egyre modernebb felfogása
alapján lehetséges, de semmiképpen nem lehet azonos tendenciákat felfe
dezni közöttük* A fiatalabbak /a harminc-harmincöt évesek generációja/
pedig éppenséggel egy olyan áramlat képviselőjeként jelent késik,amely
ben mindössze annyi az azonosság, hogy azonos érdeklődési és eszmei
tendenciákból indulnak ki, Ám egyébként rendkívül szembetűnő stíluskülönbségek vannak közöttük /és,amint ezt ok maguk is határozottan ál
lítják, nincs semmiféle azonosság az Ő munkájuk és a francia "nouvelle
vaga©'1 között/*
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Fiatalok egy csoportja nemrég került ki a Prágai Egyebem Film-fa
kultásáról, akiket személyes barátaiig is Összefűz, e aídk szintén ne®
kedvelik a fn múl álcát és meghatározásokat, bár valamennyi Ükre jellem
ző, hogy mélységes érdeklődéssel és elköbslozöttséggol fordulnak hazá
juk jelen valósága felé,

11.iiiek a osoxjortnak három kiemelkedő alakja % Mlloa FORMÁN, Járomi 1
JHES és Vera CíílTILűVÁ* kellettük még említeni kell a szlovák UíiERb is*
Ha megkérdő zik tőlük, mi a% o esztétikai hitvallásuk, mindegyik a
maga temperamentuma, ezérint meglehetősen bóbbért almli, vagy éppenséggel
hűvösen tartózkodó választ fog adni., A határozott és egyértelmű leije«
leütéseket, szabvány-törvényeket;, aa oleve faiüdeat; magoldó és megvála
szoló formulákat visasautaaitják, a ez egyike a számos vonásnak, amely
bennük azonos *
Áltáléban ki jelentiks ami bemiiinkeb összefűz, az nem valamiféle
fíH’iaália piafcfeform,©okkal inkább egy azonos etikai, koncepciós az igaz
ság keresése, az emberbe vetett reménység és bizalom, a basánk politi
kai és társadalmi rendszeréhez való mélységes ragaszkodás*
í5á mégha táró sások majd azután jönnek5’ - mondja JBES - "egyelő
re dolgoznunk kell, ujabb filmeket; készíteni, s ne® sokat töprengeni az
általános programokon*5t;
Da az is igaz, hogy a kosos etikai alap - az igazság keresése, az
eabarbü vetett bizalom - a továbbiakban, legalábbis részben ás sokszor
tszándék nélkül is, azonos módszer kialakításához vezet náluk, a tech
nikai és egyéb kifejezési eszközök kiválasztása torén példáule Érdekes
eb'b5X a 3%emponfcbóX msgné zni ,mil;yen vá 1ass0kát adtak. OHITXLOVÁ,FORMÁN,
JIIE8 ór> TJIIEB. egy úja ágirónak, aki megkérdezte tőlük, melyek a modern
filmművészetben a játékfilm és a dokumentum film között fennálló kap
csolatok*
"Nem ismerős a két tilm-tipus között a határvonalat ~ válaszolta
Vera CHXflLOVÁ -, ssrf; nem ismerek olyan, dokumenfcum.fiÍmefe, amely ne a
valóság elgondolt rekonstrukciójának módszerével készült volna.
A francia cinéma-vertté a riport; módszereivel kezdődött, de aztán
egyenes kapcsolatba lépett a játékfilm sajátosságaival,mert tartalmat,
kibontakozást és befejezést kapott* Azt a benyomást is, h o g y egy va
lóságos esemény, vagy helyzet véletlen szemtanúja a néző^s szeme előtt
bontakozik ki a cselekmény, szintén művészi eszközökkel hozzák létre.
Ezt a módszert követem ón is a filmjeimben, Perese egyáltalán nem bi
zonyos, hogy a ainéma-verité módszere eleve megadja a film igazságát,
Az igazság, vagy neonigazság nem a módszerben gyökerezik, hanem abban
as alapeszmében, amely a megalkotást Irányítja* Ha est a technikát vá
lasztottam, ö.z asért történt, mert érzm annak a szükségességét, hogy
az esemény elgondolt rekonstrukcióját segítsem, olymódon, hogy a néző
ben azt a benyomást keltem, hogy egy megismételhetetlen .,egyedi való-
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gaggal került szembe, amely az ő szeme láttára játszódik és "bontakozik
ki..."
FORMÁN a .következőt mondtál "A hagyományos tipu.su. film arra töre
kedett, hogy a közönség, amikor kilép a moziból, igy kiáltson: Milyen
igazi A mai filmnek csak az a szándéka, hogy a néző ezt mondja* igaz,
ígyhát mi elhagytuk a szép meséket, a vonzerejüket megpróbáltuk az
emberi élet közvetlen ábrázolásával helyettesíteni."
JRES válaszai "Engem az vonzott a dokumentuma film módszereihez,
valószínűleg, hogy az nem más, mint spontán reakció az utóbbi évek
számos filmje elleni ezek a filmek ugyanis a valóság szempontjából ab
szolút terméketleneknek bizonyultak, különösen az őket és a nézőt kö
rülvevő valóság tükrében, A dokumentum-film módszere arra kötelezi a
rendezőt, hogy tisztelje a tényeket: már a film technikájánál fogva
arra kényszerül, hogy a hamis mithoszokat kizárja alkotásából, s ne
használja a retorika eszközeit."
UHER kihangsúlyozta: "Ez a tendencia mindenekelőtt morális jelle
gül a valódi anyag kis^ja a hipokritaság kikristályosodását, önmagá
ban véve nem más, mint a tiszta megismerés,., A fiatal rendezők véle
ménye szerint a dokumentum-film módszere valamivel több, mint egyszerű
technika, sokkal inkább a filmművészetről alkotott egyfajta belső kon
cepció, egyenes szembeazállás a társadalom mereven rögzített, kikris
tályosodott elveken alapuló ábrázolásával..."
Ezekből a nyilatkozatokból ha hozzávetőlegesen Is, de meg lehet
határozni a csehszlovák filmművészet "ifjú gárdájáénak álláspontját,
legalábbis fő ihletósl forrásaik tekintetében* ezek a franoia olnómaverlté, az amerikai dokumentarista iskola, és - mindannyiuknál külön
böző mértékben
a közelmúlt és távolabbi múlt olasz filmgyártásának
néhány tapasztalata, elsősorban a FELLINI és ANTONIONI nevéhez fűződő
hagyományok némelyike. De sokkal jobban lehet konkretizálni ezt a gon
dolatot, ha mindegyik fiatal rendező személyét és müveit próbáljuk meg
kicsit részletesebben elemezni,
FOHMAN mint forgatókönyviró kezdte pályafutását, többek között
Alfréd RÁDOKkal dolgozott együtt, az AUIÓ-NAOTMAMA c. film megalkotá
sában, amely Igen értelmes dokumentumfilm az autó történetéről,9 1957ben San Sebestiano-ban dijat is nyert. Aztán továbbra is RÁDOK mellett
dolgozott, a Prágai Laterna Magicában, 1961-ig, Első önálló filmje a
VERSENY volt, amely a Semafor-ról szóló dokumentumfilm volt, a Semaíor
egy pompás kis varietó-ezinház Prágában. Ezt a filmet kiegészítette
egy második rész, amely fiatal dilettáns zeneművészek versenyéről
szólt, a igy mintegy e, dofcumentumfila és játékfilm kombinációjaként
jelent meg.
De FORMÁN igazi befutása a közelmúltban bemutatott OERNY PEÍERrel történt meg, ez egyike a legigazabb filmeknek, amit a csehszlovák
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filmművészet aa utóbbi években létre hozottvA film egy 17 éves fiú né
hány', nem különleges napját basaéli el® Első állásába kerül t mint* eladó
egy nagy áruházban, első,

roppant félénk, félsseg ssereiméte éli,

vele egykorú lány iránt áld, nem viszonozza
nőttbe" sserölmee,

ssőréimét,

egy

mert egy "fel

a elsőidben, alakit ki felnőtt-barátságot más fiuk-

kai.
A filmet eleinte sokan ellenezték,
ső diját nyerte el,

b

de aztán. a namWfei kritika el

a legközelebbi nemzetközi fesztiválokra valószí

nűleg ezzel a filmmel fog benevezni a csehszlovák filmgyártás®
Jaromir JHES*

A KIÁLTÁS c»

filmjében azonos módszerrel találko

zunk 5 a felvevőgép követi a főszereplőt Prága utóéin át, a házakba,
ahová televizíó-szerelői munkája miatt megy, attól a perctől fogva,
hogy elvált fiatal feleségéből a klinika ajtajában, ahol első gyerme
kük fog megszületni, De itt a "látszólagos véletlen" szabálya, a ölnéma-verdté ezen alapelve tudatosan elvetésre kerül, A jelen valóság
öbssekeveredik a főszereplő gondolataival, esek viszont a közelmúlt
valóságába vezaimek vissza, a a első sae,relom. forró és különleges nap
jaihoz, min.begy állandó összehasonlítás .formájában ások a napok és a
jelenlegiek között, a köve tekerő mindaimapoa élBtúmz hasonlítva a múl
tat, ahh.02 az élethez, amely rá és szerelmére vár a sut én, első gyerm©-'
kük msgssülsbése után*

Az állandó összelmso&li teásban; öaam ím ütközik

a mindennapos élet szürke óa szilárd képű, amit örömök és apró bajok
tarkítanak, de végső soron esoxxrtettal és optimizmussal esomléXl

kot is, - a tizennyolc éves kor csodás szerelmének képeivel, amely te
le van lendülettel, nagylelkűé ággal éa illiisiókkal, IIÍrnálIhatatlanul
U r a i jelenőtök alakulnak ki. ebből az örökös öasaehasonlitá párhuzamos
ábrázolásból, a kifinomodott és teljes fi lm™nyelvezete na.gyssorü.ea.
oldott alk3l,saKásával*
ffiz a két vázlat -» a esetenak vonásai, a lirsiság és a gondos fóru
mai kldolgoaéa jallemai külöaöeon JHESb, a® ■ BLVES2T)m lábÉSBE IÜSRMB
0 , alkotása utáni első játékfilmjében is, amit míafe vizsgadarab ab al
kotott, miután hefejsvtea egye tearai. tmma.liáayaí te,s amely San. Psll^griaobaa, a film-főiskolák fesztiválján dijat nyerte* ffiísaol a filmjével el
lehet mondani róla, hogy generációjának fiatal csehszlovák rnndegőí
közül különösen kiemelkedett*
Vera GHITIbOVi, agykor marmekea volt, s ő is az egyebem film-fakultájának Mllgateójakóiit végzett, Hármuk közül baláu ő a I&gosíllo™
góbb tehetség, akit elegáns stílus és olyan tealóntsns jelleme®, amely
rövid pályafutása alatt máris megdöbbentő erővel kiboíifcak.offlott, ■Síiép
filmje,ags ÉVA ÉS VESA- aa nlsŐ a PADLÁS után, amely bifficnyra fölig őö-álotrajz-szerü alkotás volt, a vizsgadarabja® Ébdnkes volt első rövid™
filmje, IGI ííöAk VIöOSJBE, *» esekban is világossá kiderül* fogy ro&o&«
szenvsaik napjaink európai fiXimüYÓsaateénes áramlataival* divatjaival*
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Az ÉVA ÉS VERA c.film két nő párhusomos történetét mutatja, akik
nek látszólag semmi közük egymáshoz, mintha a felvevőgép véletlensze
rűen mutatná egyszer az egyiket, egyszer a másikat, két egymástól füg
getlen, távoli és teljesen különböző életbe való intim bepillantással;
a valóságban a kapcsolat meg van közöttük,s az nem más, mint az, hogy
mindkét nő állandóan, szünet nélkül gondolkozik az életen és az élet
céljain.
Az egyik oldalon egy boldogtalan feleséget látunk, aki a klasszi
kus vigasztalódáshoz folyamodik, egy véletlenül megismert férfi karja
iban, de aztán visszatér a férjéhez, s ekkor tudja meg, hogy közben az
is vigasztalást talált már a monoton családi élet szürkeségéből. A má
sik oldalon egy hírneves tornáazaő utolsó próbatétele előtt áll, ez
fogja meghozni számára a legmagasabb s leginkább vágyott kitüntetést,
karrierje során a legutolsót is, - s elcsigázó fáradalmak árán jut el
idáig, iszonyú fáradtság gyötri, állandó oeüggedés és uj erőre találás
között ingadozik.
A film technikailag tökéletes, a felvevőgépet olykor a speciális
mérőműszerek tökéletességével használja, s a montázs oly pompás, hogy
olykor a Kleo 5-7-ig-re emlékeztet, habár, emlékeztetünk rá, azt a be
nyomást is kelti, mint már mondtuk, hogy nem más ez, mint egy elegáns
.fájátellektuális játék, s ez a benyomás sokat levon frissességéből, még
magának OHIlflbOVáNAK előző rövidfilmjével, az EGY ZSJtK KISCSIBKÉvel
való Összehasonlításban is. Ebben egy tanltónőkópzől tanár, nyugdíjas,
meggyőző, közvetlen, nyugtalanító történetét látjuk, a főszereplő arca
s a film egyaránt felejthetetlen.
A osehszlovák fillmüvészebről s annak jelenlegi főirányzatairól
adott vázlatos és gyors áttekintés természetesen nem említett számos
jelentős müvet és nevet. Gsak az volt a szándékunk, hogy a legérdeke
sebb tendenciákra ráirányítsuk a figyelmet, az elsősorban uj formát
hozó tendenciákra, arra, amely, mint már láttuk, magába foglal néhány
fiatal rendezőt, akik ezt a közös etikai alapjuknak fogják fel és igy
is határozzák meg. A szemük állandóan nyitva van a mai valóság meglá
tására, mithoszok nélküli optimizmus hatja át őket, az állandóan fej
lődő ember jövőjébe vetett, egyáltalán nem retorikai bizalom, s fárad
ságos utón, sokszor hibázva is törekednék egy tökéletesebb emberábrá
zoló formára.
Optimizmussal szemléljük ezt a kibontakozó filmművészetet, amely
nem eléggé ismert, s még nemrégen is túlságosan szürke és nyomott
színeket és alakot viselt. Fejlődő korszakának gyökerei a most emlí
tett filmekben rejlenek, ifjú energiákban, amelyek nemrég törtek utat
maguknak, s amelyékhez bizonyosan hamarosan ujabb erők is osatlakoz
nak /lehet, hogy néhány hónap múlva az idézendő nevek között ott ta
láljuk JtTRACEKét, SOffiCEDíDób, két rendkívül fiatal rendezőét, akik az
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elmúlt; évben f e j j é k be az egyebem film-fakultását, de akikről máris
mint a jövő ígéreteiről beszélnek/. Ezt a következtetésünket abból a
különleges tényből vonjuk le, hogy az elmúlt évben Csehszlovákiában
gyártott játékfilmek Összességének egynegyedét fiatal, ezen a téren
olaö próbálkozásaikat végző rendezők alkották.
Világos, és nem is egyetlen jele ez annak, hogy ezek az erők tnegkapják a szükséges bizalmat ós lehetőséget, hogy kifejthessék képessé
geiket. Az elmúlt év során ugyanis megszűnt egy olyan szervezeti for
ma, amely részben oka volt annak, hogy a filmművészet akadályokká!
küzdött és elsekélye3edhetett» Az úgynevezett ^művészeti bízottságM-rá
gondolunk, amelytől függött minden film-téma jóváhagyása. Ma el lehet
mondani, hogy ami a kifejezési szabadságot Illeti, a cseh rendezők
méltán irigységet ébreszthetnek még sok nyugati ország filmrendezőjé
ben is, Értetlenségek és hibák természetesen továbbra is akadnak, te
maga n filmgyártás struktúrája, amit az állam által finanszírozott
gyártási csoportok tartanak a kezükben, s amelyekben igazi filmszakeraberelc kapnak helyet, - végső döntési joggal rendelkeznek minden egyes
filmre vonatkozóan. Ez nagymértékben biztosíték arra, hogy ezen a té
ren is demokrácia és szabadság uralkodjék.
A filmek, amelyekről beszéltünk, bebizonyítják, hogy kedvező szól
fujdogál egy igen termékeny talaj fölött. Azt hisszük, erről a terü
letről még igen bőséges ós érett termést várhatunk.
/L’Europa Letteraria, V. óvf. 28. az. 1964, április/
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Milán HANKOVIOSl

NEGATÍV JaLBMBÉGKK A JUGOSZLÁV FILM FEJLŐDÉSÉÉíi2í
A többi művészetek fejlődéséhez viszonyítva, fiXi-miűvészefcunk

kü

lönleges helyzetben van: születésének, fejlődésének problémái,valamint
jellegzetes helyzetéből adódó

problémák gyakrabban tették, szükség 9ásó

a társadalom kritikai beavatkozását *

Érmek természetesen sok objektív

oka v á m fiatal művészetről van szó,

melynek nincsenek hagyományai ós

nincsen elegendő /legalábbis az első években/ képzett szakkádere„Szer
vezési hiányosságok is mutatkoznak a fi Iramuk’tódban t felmerülnek pénzagyit eszmei, esztétikai problémák, amelyek hozzájárultak ahhoz} hogy
filmünk felemeltodése meglassúÍjon és megnehezüljön. Más. soktol ré
gebbi hagyományokkal rendelkező művészetek ezalatt egyenes utón Italad
va komoly eredményeket értek el,
szetünk,

népművészetünk,

Irodalmunk,

operánk, zenénk

festészatünk, szíriművé

stb.»

kimagasló képviselői

egész sor nemzetközi elismerésben is részesültek* Hiba
ha

filmművészetünk

igyekeznénk igazolni,
inányok nélkül állt -

minden

sikertelenségét

A filmművészet egyik ága,
a rajzfilm

dett ós elsősorban VUKQTIQS

lon.no azonban,

a hagyományok

hiányává?,

amely valóban íus,gye

- hirtelen üstökösszerűen felemelke

tehabaégének erőjével tort előre az érté

kek világlétrájának csúcsára* A társadalmunkban jogos rosszallást o k o 
zó filmművészeti helyzet okai tehát nyilvánvalóan
tak és ezért mélyebben kell Őket tanulmányozni,

rendkívül bonyolul
minden előítélettől

mentesen.
Nem lépünk fel aszal az igénnyel,

hogy ebben a, kommentárban tel

jes mértékben kielemezzük' ezeket az okokat, Megelégszünk annyival,hogy
tényszerűen rámutatunk egyesekre és megtesszük
akkor emlékeztetünk arra,

6rbftlsvételeinket,Ugyan

hogy az utóbbi időben. fílmmüvésBotimk prob

lematikájának igen nagy figyelmet szentelnek vezető társadalaii-politi-

1 /

kai fórumaink is* ' A film problematikáját szísztenjs,tikxisan, szerve
zetten és elmélyülted kezdték tanulséűiyozni, teljes tudatában, az akut
szükségességnek, hogy ezt a területet is minél síteresehben hangolják
egybe azzal az általános színvonallal, melyre társadalmi önkormányza
tunk eljutott,

5?

E problémák

komplexumában egyike

az alapvetőknek:

társadalmi befolyás filiiuBüvészetünk u w ó kon;/sógoré

a szervezett

és tevékenységének

eredményeire,! filmalkotásainkban észlelhető bizonyos negatív megnyil
vánulásokat és eredményeket elemezve*

valamint ennek az alkotó munká

nak szervezetét tanulmányozva gyakran az a benyomásunk,

mintha ezek a

viszonyok valamilyen társadalmi vákuumban fejlődnének, elszigetelve és
függetlenül azoktól az alapvető irányzatoktól
alapján társadalmi

viszonyaink

és elvektől,

a kulturális és

melyeknek

általában társadalmi

élet egyéb területein fejlődnek. Bár ezen a területen is az önkormány
zati viszony bizonyos formáit vezettük be, - tanácsokat, stb. létesí
tettünk «, a filmgyártásban fennálló viszonyokat bizonyos ellaposodás,
eszmei-esztétikai tévelygés jellemezte és egy elvont dilemma:
áru - a film

nem áru".

Azután itt volt

törése egy adott szakaszban,

a nagy

a "szórakoztató*1 film

"komoly" filmmel, a kooprodukció

"A film

koiaraersz-sz elleni be
szembehelyozóse a

"felfedezés", ami az esetek aggasztó

an nagy számában egye3 filmyállalatok csődjéhez vezetett,

sőt helyen

A 3KKI VIÜíAzz - FL'kT&'fEL! tipus ponyva
megjelenésekor publicisztilcánk leadta a riasztó jelzéseket, A félresi
ként nyilvánvaló bűnözéshez.

került kooprodukciós ügyletek forszirozá3a általános
tett dolgozóink

széles körében.

Időközben

nemtetszést kel

bizonyos

monopoliszbikus

irányzatok is felütötték fejüket filmgyártásunkban: hasonlóan ahhoz az
irányzathoz, amelyet más területeken is megfigyelhettünk ós melynek
jelszava az volt: "Kultúrát - a kulturmunkásoknak". Ebből keletkezett
a követelés: "Filmet - a filmmunkásoknak" és ezen a követelésen szélesebbkörü társadalmi és politikai tényezők kizárását értették a firmpoliblkából. E felfogás szószólói szerint a társadalmi részvételnek arra
kellene korlátozódnia, hogy pénzt adjon a filmalkotók autonóm csoport
jának,amely aztán ezt a pénzt főleg saját belátása szerint költené el,

A filmgyártásunkban uralkodó helyzetre az a sajtóvita is ráirányította
a figyelmet,amelyet az állítólag korrumpált filmkritikusokról folytat- 1
tak, valamint egy fllmvállalati igazgató nyilatkozata, melyben bizonyos
értelemben még önmagát sem tekinti kivételnek e viszonyok bonyolultsá
ga alól.Függetlenül attól, hogy a korrupció vádja /vagy hamis vádasko
dások?/ korul felvert por már lecsillapodott és

a közönség még miiuilg

nincs tökéletesen tisztában azzal, kinek is,van igaza és kinek nincsen
- kellemetlen benyomás maradt az emberekben, S ez ha másra nem is

jó,

legalább újra rámutat arra, hogy a filmgyártásunkban uralkodó viszo
nyok nem kielégitŐek, A legutóbbi esemény, amely mar drasztikusan fi
gyelmeztetett az e területen fennálló problémákra,

mint az a bizonyos

csepp, amely már nem fór a pohárba, az a vil;a volt /úgy látszik még be
sem fejeződött/, melyet a GrRAD
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/VÁROS/

c, film poré

alkalmával lndi-

tottak meg éa amelyben jellemző módon nyilvánul meg az eszmei-esztétikai, társadalmi - politikai, sőt; erkölcsi koncepciók között fennálló
drasztikus ellentét® A kultúrában és általában a művészetben végrehaj
tásra váró debürokratizálódási folyamat tudatosan elférdi tett felfogá
sa itt la kifejezésre jutott*
A fentebb felvázolt problémák azonban együttvéve, sem tudták meg
fékezni filmművészetünk fejlődésének pozifciv oldalát. Ez - mindattól
eltekintve, amit elmondottunk és amit még elmondunk a továbbiakban egyre erőteljesebben nyilvánul meg, A fejlődés egyes kiugró pontjairól
már régebben is szó volt ebben a folyóiratban. Arról azonban, ami még
mindig fékezi hazai filmgyártásunk tökéletesobb kibontakozását, éppen
most kell vitatkozni, e fejlődés potenciális lehetőségeinek nevében!
minél többet várunk filmművészetünktől - felbátorodva eddigi legki
emelkedőbb eredményein, annál erőteljesebben érezzük szükségességét,
hogy nyíltak legyünk és még szigorúbbak azzal szemben, ami fékezően
hat erre a fejlődésre,
A filmgyártásra gyakorolt társadalmi befolyás problémája, vala
mint a filmgyártás önkormányzatának viszonyai egész sor bonyolult ás
sajátos vonást tartalmaznak, A filmalkotás természetéből fakadó nehéz
ségek folytán a filmgyártás szervezésében eddig sok volt a tévelygés.
Ezen a területen,Is igyekeztek minél alkalmasabb önkormányzati rend
szert létesíteni. Ezek a viszonyok azonban nem tudtak kifejlődni és
nem tudtak a szükséges mértékben megszilárdulni, aminek aztán egész
sor negatív következménye lett: elpazarolták a társadalmi eszközöket,
zavaros eszmei- esztétikai irányzatok születtek, módot adtak tehetség
telen elemeknek, hogy monopollsztlkns helyzeteket foglaljanak el,
megszilárdult a klikk-rendszer, sőt feléledtek olyan eszmei-esztétikai
koncepciók is, amelyek enyhén szólva összeegyeztethetetlenek a marx
izmussal, A társadalmi önkormányzatnak azok a formái, amelyek a film
gyártásban az első szakaszban keletkeztek, fejletlenek mai'adtak, sőt
helyenként meg is feneklettek és csupán a társadalom gépies, bürok
ratikus és formalista képviseletére szorítkoztak. A klikk-rendszert
gyakran egyeseknek az a törekvése ösztönözte, hogy bizonyos üzletek
ből kivehessók részüket ezek a művészi filmalkotást elsősorban puszta
pénzügyi műveletnek tekintették, A klikk-rendszert tehát nem annyira
az eszmei-esztétikai álláspontok között fennálló különbség okozta. De
egyesek készek voltak revideálni eszmei-esztétikai álláspontjukat, sőt
fel is áldozni azt - bizonyos kicsinyes egyéni anyagi érdekek védelmé
ért.
Rendkívül érdekes lenne empirikusan felkutatni, hogyan alakulha
tott ki társadalmunkban a következő paradox helyzet: a filmalkotás
iránt tanúsított és a film óriási hatása folytán keletkezett rendkívü
li társadalmi érdeklődés sok esetben fordított arányban állt e társa
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dalmi érdeklődés szisztematikus realizálásával és azzal a törekvéssel,
hogy tartós "befolyását biztosítsák
tásban uralkodó viszonyokra.
rikádozfcák volna magúidat

az alkotói munkára és

a filmgyártásban* mintha

fel elle aőrizet len "vadászterületüket",
dalmi kritikától*
dették,

a filmgyár

Mintha bizonyos bürokratikus erők elbarott fedezték volna

Elhatárolták magukat a társa

az általános társadalmi megmozdulásoktól*

hogy a film

sajátos terület,

Azt hir

mert egyaránt ipari és művészi

termék, amiért is a társadalomnak nincs más dolga,

minthogy pénzt ad,
szubjektív belátásuk
szerint - gyakorlatilag ellenőrizetlenül - költségk azt el* Az eredmé
nyekért viselt felelősség lényegében erkölcsi marad, nem pedig közvet
lenül anyagi is /amire mellékesen szólva bizonyos egyének nagyon!s érzókenyak/ kivéve a kifejezett gazdasági bűncselekmények eseteit. A
résztvevők mindegyike /a közvetlenek éa a közvetettek/ megkapja szerző

a filmalkotók és a gyártó vállalatok pedig saját

désben előirányzott honoráriumát és a film Bikertelensége a fllmvállalat költségvetését terheli,

tehát valójában lesét a társadalmi közös

ség eszközeinek rovására megy.

A legjobb esetekben azzal

lehet fenn

tartani az egyensúlyt, hogy az egyik film anyagi sikere fedezi a töb
biek sikertelenségét, de egy vállalat kollektív sikertelensége esetén
újra csak a társadalmi pénztártnyitják meg.
A rendszertelenül folytatott müsorpolifcika,amelyet főleg a válla
latok művészeti

bankosainak és igazgatóinak

autonóm magitélésére biz-

tak, nem'teszi lehetővé a közvélemény számára az általános betekintést
a jövendő film potenciális lehetőségeibe és eszmei^essfcéfcikai tartal
mában, /amikor a film még a szinopszis vagy forgatókönyv stádiumában
van/. Különösképpen amikor1 azt kell eldönteni, hogy bizonyos film fel
vételeihez

/amelyről már- előre nyilvánvaló, hogy melléfogás ós gicos-

szerű/ nagyobbszabáau társadalmi eszközök kellenek, amelyek visszavon
hatatlanul

veazshdőba mennek#

Ha

a nyilvánosság előtt megindokolnák

azokat a kritériumokat és okokat, amelyek a felelős személyeket vezé
relik, amikor egyik vagy másik film forgatása mellett döntenek /amit
kötelezővé kellene tenni minden
filmvállalat számára/

művészeti tanács

és általában minden

valamint lm kinyomtatnák vagy legalábbis a köz

véleménynek betekintésre bocsátanak azokat a forgat 6könyve kát, amelyek
a jövő évi termelés szőkébb választékába körűitek - lehetetlenné válna
a szubjektivizmus orgiája,

a személyes

talán teljesen megszakadna

a kölcsönös személyes szolgálatok láncola

kapcsolatok

érvényesülése ós

tai az "én neked,te nekem" gyakorlata* Növekedne eszöl ázsiaiak a fi latvállalati tényezőknek a felelőssége, akiket a forgatókönyvek kiválasz
tásával bíztak meg#

Egyes filmalkotók . nyilatkozatai

szerint ugyanis

már volt rá eset, hogy eleve nyilvánvalónak látszott, hogy a kiválasz
tott forgatókönyv eszmei-esztétikai

beállítottsága nemcsak eszmoileg,

hanem esztétikailag is előrevetíti a csőd árnyékát,
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A gyakran művészi dilettantizmuson alapuló, önkényes rögtönzés
lehetetlenné tette a társadalom számára, hogy sikeresen lépjen közbe
még a döntő hiba elkövetése előtt: tehát mielőtt jóváhagynák egy rossz
forgatókönyv forgatását. A társadalmi kritika már csak post fostam
szólhat hozzá, úzt azonban többnyire hiába cselekedte és ezért a film
gyártásban bürokratikus viszonyokat fenntartó erők az esetek többségé
ben közömbösek maradtak e icritikával szemben: a filmgyártás változat
lan szervezeti struktúrája már a centrifugális erőnél fogva is tovább
vitte ezt a helyzetet és ezért járt továbbra is hasonló eredményekkel.
Mivel a filmgyártásban nem létezik szisztematikusan kidolgozott és kö
vetkezetesen véghezvitt társadalmi Irányzat - egyes, nem is olyan rit
ka esetben - szabad teret kaptak & dilettánsok, a monopolizmua és a
bürokratizmus,
A tény, hogy a filmművészetnek társadalmunk életében elfoglalt
helyével kapcsolatos elképzelések deformálódtak - a legnyilvánvalóbban
abban a kommersz hullámban jutott kifejezésre, amely a filmgyártásun
kat egyik fejlődési szakaszában elborította. Társadalmi életünk összes
területein az úgynevezett "szórakoztató11 film anyagi sikeréért folyta?tott verseny nevében teljes mértékben háttérbe szorították azt, ami
iránt tulajdonképpen társadalmunk oly nagyon érdeklődik a filmművé
szetben - a filmek művészi értékét, eszmei, esztétikai tartalmát, hu
manista mondanivalóját, sfcb. A gyakorlat azonban hamarosan bebizonyí
totta, hogy a szórakoztató filmek készítése is komoly munka* bebizo
nyította, hogy ez a "kereskedelmi irányzat" valójában kereskedeImietlen amellett, hogy meggyőzően képtelennek mutatkozott igazi humor al
kotására.
Minél inkább tudatára ébredünk filmművészetünk fejlődésének egyes
szakaszait jellemző abszurd fordulatok és "felfedezések" hibás voltá
ra, annál jelontősebbek azok az eredmények, amelyeket filmművészetünk
egészséges erői /VUK0TIC3, BULAJICSs BAUSR, PBETNAH, Szfeole JANKOVICS
és mások/ valósítottak meg,
✓
II.
Filmművészetünk fejlődésének útját egyes szerkezeteiben eszmeiesztétikai zűrzavar kisérte. Ennek egyik megnyilvánulási formája azok
nál a film-müveknél és alkotóknál észlelhető, akik - alapjában véve
indokoltan - nem voltak hajlandók a film hagyományos kifejezési eszkö
zeit alkalmazni, de helyettük indokolatlanul az epigonlzmushoz folya
modtak, mivel nem volt valóságos alkotó erejük az élet- és világszem
lélet uj és eredeti esztétikai meglátásnak kifejezésére. Bár minden
művészet fejlődésének létfontosságú tényezője a kísérletezés - a kí
sérlet elveszitl alkotó értelmét ha már felkutatott formális-kifejezé
si variánsok ismételgetésében merül ki. Sokkal,súlyosabb problémát és
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mélyebt} eltévelyedést jelentenek azok az esetek, ami kor azzal a törek
véssel, hogy a kifejezési-technikai kísérletek eredményeit átültessék,
a mi talajunkra /amennyiben valóságos tartalom tölti meg okot: semmi
esetre sem szabad őket magukban véve elítélni/ mechanikusan átültették
azt az eszmei-filozófiai mondanivalót is, amely a burzsoá társadulóm
ban meglévő, meghatározott irányzatok kifejezőiként egy sajátos társadal mi helyzetből fakad* Pedig az selmáiképpen sem toki.nőhető egyetemes
igazságnak minden környezetben és minden társadalomban* így például a
francia "uj hullám" müvei iránti lelkesedés /amely bizonyos esetekben
kétségtelenül egész sor uj kifejezési felfrissülést is jelentett a
filmalkotás folyamatában és bizonyos bátrabb és ötletesebb film megol
dás okát ösztönzött /gyakran kapcsolódott ossza az egzisztenciálisba
eszmei-filozófiai mondanivaló icritikáfclan elfogadásával* így aztán a
mi társadalmi valóságunk talaján nevelkedett; emberek a filmvásznon
hirtelen egy másik társadalom nyelvén szólaltak meg és egy tarthatat
lan filozófia, egy tarthatatlan világ- és életszemlélet terjesztésének
Öt lett ©len hordozóivá lettek, de azt a világnézetet; in sajátos módon
deformálták. Ezzel semmi esetre sem állítjuk, hogy a mi társadalmi vi
szonyainkban társadalmunk tagjainak világnézetében nem fedezhető fel a
deformációnak bizonyos formája* Á művész alkotó erejének fcársadalokritikai szemléletének azonban alkalmasnak kell lennie arra, hogy be
hatoljon a valóság és a társadalmi viszonyok elő szövetébe, hogy meg
találja ott a saját alkotásához alkalmas anyagot,amely valamely várat
lan mondanivalót szuggerálhat, tehát azt a mondanivalót, amelyet egy
másfajta környezet másfajta világnézet filozófiája nem határozott meg
előre. A mi művészetünket semmi esetre som kell egyszerű eszközzé bon
ni arra, hogy segítségével vidéklesen bizonygassuk az egzisztencialis
ta világ-látás alapvető tételeinek "pontosságát", ásókét a tételekét,
melyekben a nyomottság, közömbösség, elveszettség ós magányosság, az
elszigetelt emberi egyének közötti lényegbevágó kapcsolat lehetetlen
sége - hivatottak képviselni, a világ- és életszemlélet alapvető utol
só és végleges értelmét.
A mi filmművészeink lényegében téves módon, juttatták

kifejezésre

törekvésüket /amelynek őszinteségét nem vonjuk kétségbe/, hogy filmmű
vészeti munkásságukkal a társadoL Diakritikában

me gayi1vonuló elkötele

zettséget valósítsák meg* Miután már mögöttük állt a valóság-ábrázolás

azon túlhaladott és sokszorosan elitéit "művészi" fajtája, melyet a
"rózsaszínű szemüvegen át való szemlélés", a szépitgebés és a mindená
ron való lakkozás törekvése jellemzett, ás amelynek keretében céltuda
tosan hunytak szemet az élet negatív momentumai fölött - ezek.az alko
tók, ellenkező, de legalább ugyanilyen mértékű hibát vétettek* A tár
sadalmi valóságot kizáróan "fekete szemüvegen át" nézték* Az egyik
véglettől egy másik véglet
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révén igyekeztek megszabadulni és

igy nem

sikerült megvalósítaniuk a valóságnak azt aa Összetett életrekeltásét,
amelyről b e s z é l n e k , A a emberi élet és a társadalmi valóság egyetlen
Összetevőjének ilyen tolakodó

rögzítése úgy hab*

és társadalmi viszonyok teremtette

mint araikor aa élet

széles klaviatúrán

szüntelenül és

egyhangúan egyetlen egy billentyűt ütögafcnek. Ez a ragaszkodás mindah
hoz, ami fekete és rossz az emberben és társadalomban,olykor már szin
te mazohista megszállottsággá fajul.
Amennyiben esen alkotó eljárás bármilyen
filozófiai megalapozottságáról

szólni lehet,

szisztematikus ' eszmei
Önkéntelenül felmerül a

gondolat, hogy ennek a módszernek eszmei alapjai abból indulnak ki,
hogy az emberben eleve sorsszerű és társadéiomkivüXi eredetű, metafi
zikus rossz lakozik,,

Mintha valamilyen gépies analógia révén kívánták

volna megcáfolni a jelszót,

mely szerint az ember természeténél fogva

jó. Ezt a jelszót radikálisan a visszájára fordították*

az ember ter

mészeténél fogvá rossz, A világ feletti ilyen itéletmondás gépies jel
lege nyilvánvaló, Do talán éppen ezekre az állításokra lehetne vissza
vezetni azoknak a filmeknek mondanivalóját, amelyek az emberben meglé
vő árnyoldalak rögzítésével kívánnak

elhomályosítani

labbra mutató álláspontot,

amelynek

olyanra,

lenne és amely közvetve azzal
nak tekintsék,

bármilyen távo

általánosabb

az igénnyel lép fel,

érvénye

hogy életigazság

Filmgyártásunk egyes ujabb alkotásai nyilvánvalóan bizonyítják,
hogy sürgősen, részletesen meg kell vizsgálni és tartalmilag világosan,
meg kell határozni a humanitás éa művészet viszonyát. Abbaa a helyzet
ben, amikor társadalmi életünk valamennyi szintjén és valamennyi terü
letén a humanitást tekintik Összes lényegbevágó társadalmi törekvése
ink zászlajának,feltétlenül fel kell hívni a figyelmet arra a veszély
re, hogy est az általánosan társadalmi jelszavunkat - a humanitás jel
szavát - ne vulgarizálják és ne általánosítsák oly mértékben, hogy el
veszítse

pozitív

értelmét és puszta

jelszóvá váljék,

alatt bármilyen társadalmi viszony és bármilyen álművész!

melynek leple
mondanivaló

megbújhat. Az említett filmek közül egyesek szinte iskolapéldái annak,
hogyan deformálódik a humanizmus koncepciója,^ *^Nem csupán a

humaniz

musnak a marid,sta filozófiában tudományosan lefektetett koncepcióját,
hanem az a tágabb értelemben vett humanizmus is, amely jellemző az em
beri társadalom Összes pozitív vívmányaira, de különösen a művészetre.
Az álhumanitás megjelenése,

amely látszatra a humanitás jellegét ölti

és meghatározott művészi mondanivaló képében igyekszik tetszelegni,
együtt jár az ember elidegenedése problémáj áimfc ugyancsak elidegenedett
módon történő beállításával* az említett filmek nem haladják túl a
bennük tárgyalt témák betű szerinti kereteit, nem emelkednek a belső
humanitás erejével a~ általuk ábrázolt közvetlen helyzet fölé* Egy ál
talános esztétikai igazság azonban azt sugalmazza nekünk, hogy a művé
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szét,nem

lehet művészet,

ha nem emelkedik az

általa tárgyalt tények

fölé, A műalkotás mindig töhb annál, ami betű szerint, annál, amit ■té
májának struktúrája ábrázolj magában foglalja azokat

a társadalmi vi

szonyokat is, melyek között keletkezett és melyekről szól,
közvetlen kort is.

valamint a

Felül emelkedik közvetlen egzisztenciális adottsá

gán és általános emberi köztulajdonná válik.
A művészi Igazság és az óletig&zság között viszony meg
sének egyik eklatáns példáját nyújtja

nem érté

az a vita, amely a GRAD /VÁRÓÉ/

cinül film pőre kapcsán alakult ki.Különb problémát okoz ebben az eset
ben az, hogy a társadalmi és művészi

bírálatot sajnálatosan

döntéssel kellett helyettesíteni. Arra már rámutattunk,
kulturális-művészi

bírósági

hogy bizonyos

és filmgyártási környezetben éretlen a

társadalmi

önkormányzab és nem tudott idejében megfelelő módot találni saját kri
tikai értékelése közlésére egy általa finanszírozott
Ez az önkormányzati szerv

kezdetben

kritikátlanul

forgatását, majd hirtelen

fordulattal teljesen

filmet. Jellemzőek egyébként azok az érvek,

alkotás toposán.
megengedte a film

megtagadta ugyanazt a

melyeknek egy részét fel

használta a birói Ítélet is, de még inkább az Ítélettel szembeni Írás
beli fellebbezések,

/Ezek közül különösen a

PÖR

cimü cikk tűnik ki,

melyet Dejan GTURKOVICS közölt a D8L0 c, folyóirat 1965. 12,számában.
Semmi esetre sem akarunk itt kitérni, ennek
jogi aspektuséra.
kérdést,

Viszont eszmei-esztétikai

vetjük fel,

milyen esztétikai

a problémának tisztán

szempontból

vizsgálva a

érvelést használtak

ebben a

perben, Az érvelés nem mindkét oldalon üti meg azt a színvonalat,

me

lyet az esztétika éa a művészeti kritika jelenlegi fejlettsége megkö
vetel. Mindkét esetben ugyanis megengedhetetlen módon és alaptalanul
keverik össze a művészi igazságot az élet Igazsággal. A szarajevói já
rásbíróság Ítéletének indokolásban hangoztatott okok /nem mind/ lénye
gében bizonyos esztétikai koncepcióról tanúskodnak, melynek alapján az
említett filmet negatívan értékelik, többek között azért in,
megfelelően ábrázolja a mai társadalmi valóságot,
sorol fel, amelyek nem jellemzőek
nyainkra, GÍURKQVIGS

éa nem tipikusak

azonban azzal

mert nem

mert olyan tényeket
társadalmi viszo

igyekszik megdönteni

az említett

érveket, hogy azt hangsúlyozza, egyáltalán nem állja meg helyét,

hogy

a valóságunkban nincsenek olyan tények, melyeket a GRAD cimü film han
goztat, /Egyik alapvető érvként hozza fel RENSKAR ezredes meggyilkolá
sának esetéti/ Ezáltal gépiesen keveredik össze az esztétikai éa esztétikaellenes valóság és vele együtt éppen az a tétel nyer elfogadást,
amelyet meg akarunk dönteni: feltételezhető, hogy a film egyszerű öszszehasonlitást tesz
azokat a tényeket,
van.
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az élettel.

Ha pedig

amelyeket a filmben

az életben

is megtaláljuk

megtaláltunk,

minden rendben

PT«b elegendő azonban, hogy a GEAD u, film, "felölelt*,, agyag jo-

1Cityegek at óa altiicoiíafe abból a a életből,
lünk*" ^

melyet yol.aiMirryia.a el.Íté
lényeges az, vajon abban a művészi ábrázolásban, ,amolyan a

film ezt a negatívumot klfajesí, benne foglaltatik-© annak; kritikája'
íb, Amennyiben - a film aBercöinek szubjektív azándékéból függetlenül aam sikerüli; belül, lényegéből fakadóan, felül emelkednie a tematikai
struktúrájában benne foglalt tényszerűségen, akkor teljesen hiábavaló
a film szerkőinek deklaratív kritikai állásfoglalásar a fiira nem úgy
hat, miafc társadaloratrítika, bamvi csupán mint a valóság tényszerű, má
solása, légy a valóságban létező ténysaerüségből a filmen tehát mán
bésszerűséget esi nálunk, Azzal azonban, hogy az élet valóságának
komplexusából e valóságnak cuupáa egyetlen komponensét választották ki
ás rögssitették és azt; nem a struktúráidra humanista állásfoglalás osz
tó bited erejével küzdötbék le, ezen összot-svö asm kívánatos apológiá
jára körül sor, aa ssstban - a aegativitás apológiájára* OtuatOVIGS
érvelését nagy mérvű ea^tébíkai afüuuwar jeXXessi, fís látszik a körnbke z5 állási’oglsió.Uhó X is *
a ri 1ág ?*üvébaaténe X: Is gnagy óbb és 1egnzu'Db müvei általában éppen ezekkel a csúnya én torz dolgokkal foglalkoznak*" Itt agy fél igazságból egész esztétikai hazugság; kslstknactfeí nincsen, ilyen szabály és nincs auteomaMarus kapcsolat a csúnyával
és torzzal való foglaikczáB ^valamint a vi Ihybivés::,! '.óik;kánul no k nagy
sága és szépsége komöétv a világ művészetének legnagyobb müvei mm.
azért a legnagyobbak és legszebbek, morf psuayn. ém.koriK dolgokkal fog
lalkoznak - ahogyan azt ©a az álláspont sugalmazna,/ A művészet; na óra
bér egész életével foglalkozik, az egéns emberi ás az eshar szálasra,
hozzáférhető természeti valósággal, mórt lényegében luuaáuur és as em
beri humanitás kifejezője és megvalósítója? es?;téti Imi mivolta, nem ás
emberi valóság ama Összetevőiből fakad* ámely&k a usiuiyAban, és torjai;
merülnek lei3 a csúnyával azért foglalkozik;* hagy azt magsaünbarísa,
nem pociig apológiája miatt, vagy évért, hogy a oaunyáb átülteaac a lét
más esztétikai síkjára. Az emberi valóság ezóp tartalmával való fog
lalkozás másrészt nera tételezi fel automatikusan azoknak a müveknek
esztétikus volfcák, amelyek széppel foglalkoznak* A valóság csúnya vagy
szép tartalmaival való foglalkozás magában, véve sohasem számított a
művészi érték biztosi tékának. Azt, hogy egy film. a mi valóságuiddiaa
bartozik.-s, nem úgy állapítjuk e*sgs hogy egyassrüíjn a műalkotás és va
lóságunk tarba!m közötti tematikai kspcsolatot kutatjuk és bizonyít^

juk*5*^
Abban, ahogyan a film falobbi ífeálfejKéíjro reagáltak /ár peraaa ez

a uód öoiiimi esetre sem felel meg társadalmi önkormányzabunk viastmyai,*
ank és

nem toki üthet 5 útmutatónak a Műalkotások: felett gyakorolt- tár

sadalmi kritikában/

különösen, jellemző

a következő

irányzat,

a.nely

kendőzatlünül megtalálható kitlörioa képpen GfihíKOVIOB szövegében;; az ©ai-

5

Filmkultúra 25*

bernek az a benyomása, hot
jy az a módszer, melyet; a bíróság álláspont
jának indokolásában alkalmazót;!, kapóra jött a film "védelmezői ne k",
hogy tulajdonképpen elleplezzék ezeknek a momentumoknak valóságosan,
negatív voltát: igy terelik el a figyelmet annak szükségescégéről,hogy
egy meghathozott.művészi alkotás valóságos értékét vagy értéktelensé
gét megvizsgálják. Ilyen értölömben G’fUiíKQVICS felmentve érzi magát a
kötelezettség alól, hogy a GHAD c. film értékéről /vagy értéktelensé
géről/ szóljon, Egyszerűen azt hangsúlyozza, hogy $ filmet nem is lát
ta, de ez nem,is fontos, mert ő csupán a film betiltásának módját kí
vánja bírálni. Itt azonban éppen az adott film értékének vagy értékte
lenségének kérdése feltételezte lényegében az egész róla folytatott
vitát, Ennek a filmnek konkrét eszmei-esztétikai mondanivalója konkrét
álláspontot is kíván, A birói diszkvalifikáció módszere semmi esetre
sem lehet perspektivikus megoldás: magának a társadalmi, de különös
képpen a kulturális környezetnek elegendően érettnek és felkészültnek
kell lennie ahhoz, hogy megítélhesse, mi lehet társadalmilag káros és
mi nem a művészet területén, A vitának az a fajtája, amellyel GTUHKOVIGS Írásában találkozunk, nemcsak távol áll az esztétikailag elfogad
ható aspektusoktól, ,de egyáltalán nem képviseli a társadalom kritika
konstruktív formáját. Ezt az írást már általános hangvételénél fogva
inkább lehet krltizálgatásnak nevezni,
k filmművészetre való reagálás ilyen módjai kölcsönös kapcsolat
ban állnak egymással, szélesebb alapokra helyezkednek ós bizonyos tá
maszt is találnak a társadalom és kultúra viszonyának egy koncepciójá
ban, amelyet részben igy fogalmaztak meg a vitatkozók: '‘Kultúrát - a
kulturális munkásoknak". Ha ebből levomiánk az összes következtetése
ket. /természetesen abba a keretbe beágyazva, melyben kifejezésre
jut/ kiderülne, hogy tulajdonképpen az egyik monopóliumnak /alapjában
véve már túlhaladott/ másikkal való /adminisztratív-bürokratikus/ he
lyettesítéséért száll sikra. Ezt a másik monopóliumot művészek & kul
turális munkások alkotják, akik bezárkóznának a maguk területére és
lehetetlenné tennék a szólesebbkörü beavatkozást és az általuk művelt
terület eredményeinek bírálatát. Ha ugyanis ebből a jelszóból, vala
mint az ezért a koncepcióért sikra szálló vitákból további következte
téseket vonnánk le, odáig jutnánk, hogy a kulturális- művészeti alkotó
munkát nem kell általános társadalmi kérdésként tárgyalni, psak mint
azoknak ügyét, akik kulturális- művészeti termékeket alkotnak. Tekin
tettel arra, hogy senki sem akarja kifejezetten letagadni a tényt,
hogy a kultúra annyiban általában társadalmi, amennyiben egyáltalán
kultúra, szübfcilis és természetesen szofisztikus érveléshez kell
folyamodni, s igy elkerülni a kifogást, hogy az említett koncepció tu
lajdonképpen monopolisztikus álláspontot követel. Ez juttatja kifeje
zésre a kultúrában megbúvó bürokratikus erők törekvését, hogy bezárják
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a művészet és kulturális

alkotás területét

alapvető társadalmi befolyásokból.

és különválássáák

Ilyen siódon

függőben

kiküszöbölődne nemcsak a kulbura és művészeb bírálatához

azt az

maradna

és

való általá

nos társadalmi jog, hanem a társadalmi szükségletek nevében való irá
nyítás és beavatkozás is,
A munka és döntés nyilvánossága sokban hozzájárulhat ennek a kér
désnek demisztifikálásához is valamint ahhoz, hogy alapvető társadalmi
irányzatainkat minél megfelelőbben vizsgálják,

Vitathatatlanul sürgő

sen szükséges, hogy minden szinten a széles nyilvánosság konkrét befo
lyása megvalósításáért szálljon sikra a kulturális- művészeti munka és
a kulturális életben uralkodó viszonyok területén. Bár sokszor nagyon
is világosak számunkra bizonyos elhajlások okai, feltétlenül és szaka
datlanul arra kell törekednünk, hogy a kultúrában uj társadalmi viszo
nyok alakuljanak ki, amelyek az uj tartalom teljes megfeonosulását is
lehetővé tennék. Ha pedig filmünkről van szó, meg kell mondanunk, hogy
bizonyos alkotó erők

máris

készeknek

és

alkalmasaknak

bizonyultak

azokra az erőfeszítésekre, amelyeknek nyomán filmművészetünk megsokszo
rozhatja egyes már vitathatatlan,eddig elért sikereit# Most már az van
hátra, hogy a filmművészetben

uralkodó viszonyokat

hangba hozzuk az ilyen erők ninél

tökéletesebb

minél előbb össz

alkotó kifejlődésének

szükségességével és utat nyissunk az uj tehetségeknek, Ez pedig csak
akkor lehetséges, ha a filmművészet dolgozói ujabb ilyen értelmű erőfeszítéseket tesznek, tovább növelik.ás fejlesztik társadalmi felelős
ségüket filmművészetünk viszonyai ért. Megmozdulásai, ért és
ért,

eredményei

* * ♦

1,/ Ennek a tevékenységnek egyik része a JKS£KB
portjának a kommunista filmművészeti

1965.

dolgozók

december 14-1 .tanácskozása Is,

melyen

ideológiai

cso

csoportjával, rendezett
filmművészetünk

eszmei

kérdéséről volt szó. Ide tartozik továbbá a filmművészetről folytatott
megbeszélés, a JUGOSZLÁV SZOCIALISTÁK;

SZÖVETSÉGID ideológiai, bizottsá

gának szervezésében 1964. január 25-én, valamint Aleksza&der RANK0V10S
beszéde a JKSZBK ülésén

1963 .

december

30-án.

2#/ A tartalmi mondanivaló ilyen alkotó módszere különösképpen
szembetűnő a VISSZATÉRÉS /rendezte Zslvojin PAVLOVIOS'- AVAM-JILM,
Belgrád/, a VÁROS /rendezte Kokan RÁKONJAG, Marké BÁBÁG, Zivojin PAVLOVIOS, - SZUTJESZKA-FILM, Szarajevó/ valamint az EMBER A TÖLGTFÁESDÖBŐL /rendezte Mibya POFOVICS„ -AVALA- FILM/ cimü filmekben és bizonyos
mértékben a NAPOK cimü filmben /rendezte Alekssander PETROVIÖS, - AVALA~* FILM/.
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5./ Ez elsősorban az EMBER A TÜLGIEAERDÖBÖL c, filmre vonatkozik.
A./ D.fflCURKöVICSS, idézett irás, 1515 oldal.
5./ Ilyen szinten érvel Bora CSOS3ICA vitafelszólalása is, amely
a GLEDISTA cimü folyóirat 196?. 8, számában jelent meg a VÁROS c. film
pőre alkalmával rendezett ankét keretében, Ő ugyancsak azt állítja,
hogy a film tematikai része kapcsolatban áll a valóságunkkal és a
szükség szerint teljesen Önkényesen keveri Össze az esztétikai és esztetikaellenes valóságot, A másik oldalon a VÁROS cimü filmről folyta
tott vita hozzászólóira, a GLBDIS'fA ugyanazon számában jellemző, hogy
bár kerülik a szóbanforgó film kifejezett értékelését, azt burkoltan
mégis megteszik. Például Trivo INGÍICS ld.jelenti ugyan, hogy "e pilla
natban nem érdekli a film esztétikai elemzése", lényegében a filmet
mégis pozitívan értékeli és hangsúlyozza, hogy a film "őrá nem tett
olyan hatást, amilyet kulturális politikánk említett tényezői tulaj
donítanak neki, különösképpen nem okozott kárt nevelésében, sem életszemléletében a,szerelemről, Jugoszlávia társadalmi fejlődéséről val
lott nézeteiben. Ellenkezőleg, éppen azokra a jelenségekre haragít és
azokkal szemben vált ki.elítélést, amelyek talán nem is tipikusak, de
mindenképpen léteznek,,," /SZ0ÖIALI3M. 5»sz,/

Giulio MAZZOCOHIí

"Róma nyílt város"

"Nem alkottam mást,

mint krónikát,

Igen szerény krónikát, mart
Ellenállási Mo agai ómban, egy
féle Ima kkeX teli ember részvétele, amely épp azért rendkívül óvatos','
- ezt mondta fíossellini, a Paisá óe a Hóma nyílt város alkotóművésze.
Ezt a filmet vetítették most le egy moziban, amelyet zsúfolásig meg
töltöttek a római Monfceverde ITueva kerület Iskolás if jai, ; s amely az
első előadása volt egyben a Kultúra és Ellenállás uj központjának.
bserény volt az én közreműködésem is az

A nézőközönség rokonazeawel fogadta az alkotóművész legintimebb
célzásait is arra, hogy ő maga is részt vett az Ellenállási Mozgalom
ban, azokat a jeleneteket, amelyekkel ö ezt a Mozgalmat ábrázolta, s a
filmjében részleteiben megelevenítette* Meglátták benne a nagy,

közös

lázadást, amelyben minden igaz ember részt vett, kommunisták, és papok
is, s amely lázadás nem csak a fegyveres megszálló csapatok, bánom a
sötét fasiszta elmélet ellen is irányult*
fejezte ki,

Arm&ndo Cipriani tanuló igy

miért volt szükség egy központ

létrehozására,

a hajdani

ellenállás tanulmányozására, krónikáinak megismerésére*- Nevek,
nyek, dátumok, adatok megismerése kell ahhoz,

esemé

hogy eljusson a mai ge

nerációkhoz az a kulturális örökség,amelyet azok az idők hagytak ránk,
o amelyek nélkül ma m m lehetne többé semmiféle kultúráról beszélni. A
hallgatóság feszült csendben
mit tett értük Maurizio,

figyelte,

a végső taps

Eerrucoio Pari

volt számukra az első lecke az

szenátor,

Ellenállás

fsUmrsanásáig,
s valószínűleg ez

Történetéből,

amit ezek a

tanulók eddig tophattak.
Aztán következett a film vetítése,

A közönség nőm volt

'Váloga

tott" 5 minden iskolában kiosztottak ebben a kerületben meghívókat, s a
választási adatokból tudjuk, hogy ez a kerület nagy számban foglal ma
gában kereszténydemokrata pártiakat, továbbá vannak lakói között libe
rálisok, kommunisták, igen kevés számban klerikálisok, és szocialisták
is. Hata l m a kiáltás hangzott feli Jól van! - amikor a film kommunista
szereplője, Maróellő

Pagliere a

gestapo tisztet leköpi,

amikor az a

kínzása során szabadlábra helyezést igór neki, ha elárulja a badogliánusotot, holott azok a háború után neki bizonnyal politikai ellenfelei
lesznek. És nagy taps hangzott fel,

araikor a pap megáldja a kommunia*
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tát, aki meg tudott halni úgy, hogy nóta váll; árulóvá, s mogátkozza a
bosúgó ír.
Egyenként és kórusban is 1elhangzott aztán néhány egészen durva
szó és kifejezés is, amely félreérthetetlenül és könyörtelenül bélye
gez meg, minden szinonimájánál világosabban, - a gestapo bizalmi kém
jét hatalmas kiáltásokkal nevezték "k...."-nak. Ez is bizonyitja, mily
őszinte átélést, sőt azonosítást váltott ki a bizonnyal készületien,
de épp ezért "nehezebb" közönségből, az iskolás fiatalokból álló kö
zönségből a film. Egyben a film érintetlenül ós idötállóan. megmaradt
erejét is bizonyitja mindez. A dialógusok, amelyek húsz övvel ezelőtt
oly döbbenetesen dialektikusnak tűntek, most - hogy ennyi idő után új
ra hallottuk - arra adnak alkalmat, hogy felfedezzük* ez a fajta dia
lógus már nyelvészeti és tartalmi szempontból ogyaránt nemzeti szóhasználatunkká érett.
Nemzeti szóhasználat, amit egykor fíosaellini talált ki, kifejezé
seit kiválogatta, felépítette, s amelyben mindenekelőtt és mindenek
felett benne foglaltatik az ö általános emberi üzenete* "nem kell fél
nünk, mi a helyes utón járunk", "jöjjön el a te országod", "egy jobb
világ számunkra és gyermekeink számára", "megöltétek a testét, de a
lelkét nem". Hogy ez mennyire érvényes és igaz ma is, bizonyítják a
szinte levegőt reszkettetö tetszésnyilvánítások ezen a nagyszerű elő
adáson.
"Nagy, jelentős perc volt az, az egység, amit az Ellenállási Moz
galomban elértünk* amikor a szövetséges csapatok bejöttek az Északi
városrészekbe, ós szabad utat mutattak nekik a partizánok által lefegyverzett rendőrök, egyetlen falragasz fogadta őket, az Ellenállási
Mozgalom közös üdvözlete. Ez látható jelképe volt az antifasiszta egy
ségnek, amely azt a kulturális egységet is jelentette, amit a szabad
ságért vívott harc során kialakítottunk*Parrl az előadásában mon
dotta ezeket a szavakat. Ezt a tanítást Rossellini húsz évvel ezelőtt
ragadta meg és ábrázolta teljes művészi erejével filmjében,
/L'Europa Letterania, 1964, április. V, évi.28,ez./
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K Ö N Y V E S P O L C

Oarlodi OARLOí

KÉKE. ARCKÉP ÉS tGX PANORÁMA
I, Godard éa Ivena
Jean Oollet rendezte

sajtó alá a

Oinéma

d*aujour&*hui

sorozat

Bogimra könyvkiadó kiadásában.
Bevezető tanulmányában gondoséul elemzi a Godard-jelenséget, a francia
nouvelle vague keletkezése szempontjából, s elemzi a művész egyénisé
számára

a Godard-ról szóló könyvet a

gét, aki feltétlenül a párizsi iskola egyik legjelentősebb tagja. Ezt
bizonyítják Godard Írásai is, a bevezető tanulmány után ezekből közöl a
könyv, valamint hosszú interjút a művésszel.
találhatók forgatókönyvekből,

a Kifulladásig,

A továbbiakban kivonatok
A nő az nő, c, filmek

ből, a Rendőrök és a Le grand escroc c, alkotásokból is. Az Élni az
életet c. filmhez Godard. eredeti reklám-szövegét közli a könyv, szó
szerint

idézzük*

"Film-prostitucióró1-amely-elmondja-hogyan-adja-el-

testét-egy-fiatal-ós-cslnos-párizsi-elárusibónő-de-a-lelkét-mégis-megőrzi-rainden-látszafcon-keresztül,Sok-kalaad-nmelyek-magi ismertetik-velevalamennyi-lehetsóges-mély-emberi-órzeÍmefe~és-amit-Jean-*Luo-Godard-vitt
fj 1mre-föazérepben-Anna-Kaj?!na-val-Élni-as-életet." A film végén kri
tikai áttekintés, bio-filmográfla és bibliográfia található.
Az igen értékes Seghors- kiadvány ok másik könyvét Joris Ivens-nek,
a világhirü

dokuiaentumfilm-rendezőnek szentelték,

George3 Sadoul be

vezetőjével. A. Zalzman a könyv szerzője, megható gonddal és kritikai
szemlélettel köyeti a holland rendező művészeti utjának és életének
főbb állomásait. Számos jelentős részletet emel ki, az olasz közönség
számára sok újdonságot tartalmaz ez a könyv, mert még eddig sosem volt
alkalma kellőképpen elmélyülni Ivens tanulmányozásában.

Aa Eső /1929/, ^uiderzee /193Q/, öpani3h Earth /1927/ 0 * filmeket
elemzi először, az utóbbi a nagy spanyol ssabadságküzdelem ©pepeája,
ezt olyan közös munkának keretében készítette a rendező,amelyben részt
vettek Brnest Hemingway, Lóul se Rainer, Frederio Mareh,Lilián Hellraan,
John Dos Passos, Arcibald Mao Leich Is, A továbbiakban részletes elentzés alá veszi a The Four Hundred Millions /1939/, a Gourae de la Paixj
Varsó-BerlináPrága /1952/, a az Itália nem szegény ország /1959/ o,
filmeket. Ez utóbbit Szicíliában forgatták, Olaszországban csak cson
kított formában a televízió mutatta be. Ivens egész életművét jellemzi

n

őszinte demokratikus antifasiszta

elkötelezettségei

kiváló harcosa a

szabadságnak és a néx>ek & em okrác i á járiak, ezt bizonyítják filmjei, ame
lyeket, bármelyik országban forgatta is,

az jellemzi,

hogy elszántan

kívánja megérteni a népek problémáit, gondjait, reményeit és harcait.
Ö valóban igazi "tanúja korunknak", amint ezt helyesen maga Zalzman
állapítja meg róla.
II.

Amerika, a franciák szemével
A Gahiers du

Cinéma kettős száma /196.1,

témája teljes egészében azt
americain.

a elmet

A francia publicisztika

kritikai tájékoztatásból,

december— 1964,

viseli:

január/

Situatiou II du

ezúttal, is

cinéraa

példát mutat

betölti azt a feladatot,

a gyors

hogy pontosan kö

zölje, milyen a helyzet egy bizonyos szakterületen más országokban. Ez
esetben az

amerikai film

helyzetéről van szó,

Aldrich,

Corman, Űukor, Daves, Dwan, Pullar, Garnett, Hawks,
King, Kramer,

Lewis,

Lqsey,

Lumefe,

Hankiewicz,

Boetticher,

Hithoock,
Minelli,

Kasan,
Parrish,

Preminger, Hay, Gi&ney, Slegel, Stemeberg, fashlin, Vidor, Wiaa, Einnemann művészetének tükrében,

részletes,

aprólékos,

pontos mérleget

állít fel a-tanulmány-sorosat, amely a legrészletesebben elemzi a "ré
gi iskola" problémáit,

a hollywoodi

"film-nehézipar", keretébe beil

lesztett, vagy annak perifériáin működő filmművészetet* Még érdekesebb
lett volna a beszámoló, ha a mérleg az "uj hullámra" is kiterjedne,
független

"baat-"ekre,

akik az utóbbi

tartalmú müveket hozták létre,

években igen jelentős

a

eszmei

amelyek a társadalmi problémák valósá

gos, világa felé fordulnak, szociológiái kutató munkát végeznek, s küz
denek a film-nyelvezet megújításáért /Leacook, Pennebaker, Rogosin,
Cassavetes,

Meyers

müveire

gondolunk elsősorban/ - de ebben a

bio-

filmográfiai füzetben csak alig találkozunk említésükkel.
A terjedelmes kötet az események kronológiai

felsorolásával kéz-

dődik,amelyek az amerikai filmművészetet különösen jellemezték /Holly
wood jelentős percei/,
Doniol-Valoroze,

s vitával

űlaude Chabrol,

folytatódik

/Hét vitázó/,

Jean-Luc Godard,

Jaoques

Pierre Kast,

Luc

Moullet, Jaoques Kivette, franc d í s fruffaut vitájával. American Report
cimmel a "régi" gárda harminc rendezőjét kérdezik meg terveikről,
veik produkciós és fox’galmasási helyzetéről,
csolatáról,

mü

a film és televízió kap

ezzel kapcsolatos véleményeikről, legkedvesebb vágyaikról

és gazdasági ós produkciós alapjaikról,

amelyekkel ezeket meg akarják

valósítani, - végül azt a kérdést teszik fel nekik,
helyzet és az uj feltételek lehetővé teszik-e,

hogy

az általános

hogy szabadabban fejt

hessék ki művészeti elgondolásaikat, mint eddig, s ha igen, mennyiben.
Mi változott meg sfcxukfcurálie szempontból Hollywoodban,
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s lehet-e

ma

bizonyos “forró" témájú filmeket szabadon forgatni, - olyanokat,

ame

lyeket - ezt jól tudjuk, - tegnap még a maccarthizraus betiltott volna,
így érdekes panoráma

tárul az olvasó szeme ólé,

meib gazdag anyagot Ölel föl,
teli módon mutatják bo,
zetét általában.

nem csak azért,

hanem mert vitázó ós dialektikus hévvel

a mai amerikai film életlehotpségoib és hely

Igen gazdag bio-filmográfia egészíti lei a folyóirat anyagát, pon
tos dátumokban bővelkedik, s rövid tájékoztató ós kritikai összefogla
lást ad minden idézett szerzőről.

Még számos cikk található benne ál

talában az amerikai film elemzésével tea.pcsolatban, a két interjú Ró
bert Aldrich-al ós Stanley Kramcr-rel, valamint arckópvázlat Jane $onda-ról.

üarlo'di Garlo
/L*Európa Lotteraria, V, évf. 27» az. 1%4, március/
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