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J . G a brilo vics:

Egy forgatőkönyvíró megjegyzései

Közismert, hogy a személyi kultusz & háború utáni években
nagy károdat okozott művészetühknek• A film területén nemcsak ms
eszmei és művészi színvonal csökkenése Jellemezte est az idősza
kot, hanem az előállított filmek számának erős csökkenése le#
amely odáig fajult# hogy évente csak néhány film készült* 1 fil
mek többsége egészen kivételes ás különleges személyekről szólt*
Csak a tudomány és a művészet lángelméi lehettek a filmek sze
replői , valamint olyan kiemelkedő államférfiak# akik nagy törté™*
nalmi korszakokban tevékenyeitek« B filmek hősei magasan az
egyszerű ember felett álltak és & néző annyira elérhetetleneknek
látta őket, hogy törekvéseik# küzdelmeik# sikereik és kudarcaik
hidegen hagyták®
Az utóbbi évek során mindez nyilvánvalóvá vált* Brösen
gyökeret vert tudatunkban az a tétel, hogy a történelmet nem
egyes személyiségek alakítják, han©» a nép# & tömegek# az é b e 
rek milliói* Bz a tétel kiszorította & tudatunkból egyes kiemel
kedő személyiségek történelmi szerepének eltúlzott értékelését,
amely nem fér össze á marxista-leninlsta világnézettel*
A filmekben ujtipusu hősök Jelentek meg* fokozódott as
egyszerű ember iránt tanúsított érdeklődés. Idővel azonban kide
rült s hogy a hősök demokratizálása kissé furcsa Jelleget Öltött*
Bár & filmek többségében a hős Jelenleg munkás, vagy kol
hozparaszt# továbbra is leginkább kiemelkedő személyiségekről
esik szó* A gyárak és a földek legjobb embereiként gyakran any
agira kivételes képességű embereket vonultatnak fel a filmekben,
hogy ezek rendkívül rövid idő alatt teljes diadalt aratnak, pe
dig köztudomású, hogy az életben még a kisebb 'eredményekért is'
komoly akadályokat és nehézségeket kell leküzdeni®

«3 ,

KLáerüi, hogy a fllnaővésaet twábbra aem vess bisómást a®
egysierü 'ssorjet emberről* Ha megvizsgáljuk & legutóbbi év«k
t«melési tékákat felTsvő filmjeit. és forgatókönyveit, segálla*
pithatjuk9 hogy sajátos ssivóssággal ragaszkodnak az újítók ém
kosmwativtífc J2sr©é,hssf ®iat legfontosabb konfliktuahos» Álta—
Iában egy újítóról mik, ssé, aki olyasmit javasol, amivel döntó—
mi ssg la!süt javitaid a tsmelés tsljamatát^ 1 komarvatlv ele*
m#k s^tenbessál^ljaak «ls ujitóval és egyértelmű ffia^essággal, küi&de*
■%mk ellsae» ^saéss#t©a#s kósslttólisfe kell olyas ■filMkst lst

amelyek rendkívül étóiebséges* kivételes högöküt imtaésak be
™ .feltalálókat, újítókat s* a t#meléa fsrxmáglmsitóit^ B® s®sj>ás.
ezeknek az eatoerekaek a tevékenység© méltó a £il«üvássef figj#lsér@f 1 lsg#gyss€firttbto^ szerény, étimgos mmÉsÁa twékeaység#
talán, kevésbé fontos? ág -5 fcoj^liktu«ii: talán szeré^ebbek és
kevésbé ssasbetflnőek* és talán. mm esek as enberek •alkotóéi: a
«iBMs©k széles tömegeit # á » #«k adják ast as orőt^. »#X.y mgy
tettekre képest A pesitiv hősök kdréBák esspás .sjitétxa vadé
■“korlátozása Msosyoss ^é.t^ékbea a sseséiyi kultmes U,©as®Mbas
kialakult* Még fel aess. sMíislé gyekarlat maxméTásiyaí. feméssete*
8 ® nevetséges és .helyteles volna ilyen alapom. teljeses elvetni
a .ifi^á^osstály áitaMmoss siriirmmla fölé- nagssoóé
&brá«
zoMsét* A aa^á.sssstá,lyrél srnél-é filmelcbea assomhasi I3és@t-®s a®#-*
ssújm m legtöbb figyalm^t ar, e^s»#ril -iiis^fira kell.
« ws as eabsrr®, aki. alapjában véve. s«sibaa s m köl§abÖ*.:lk a
.többi MSEfeáíS Millióitól* M®j#g liagy a fiXm^lTéssst róla öss$éX*»
jen* napi Munkájáról és gondjairól* síréi a kSadalemrőlf anelyet
res&sseréses folytát a jobb élet iiegvalésitésátot» Elért ennyire
©rés alg a kivételes egyéniségek
a isriri életről
ásóié .filmekben.? iáért, sert sálunk aég mindig tartja a&gáij as a
aés#t^ hegy a positAv M ® feltétlenül külÖB-lege® ^ kivételeiig
egéssen rendkívüli és sajátos vonásékfcal felruhásott ember* így
MtkSiiimpjí^ijsk hősei, , akikkel lépt«*By«®s 'fcalá.ikosni&* éssr^vétlenek saradnak® 1,Imlaiá® sseriirfeea hmi .
jelest- s®ílkségaseri.es
MTételeeséget® A mXmáámi dÖstÖ aérté&es'as kilmmM jallegü éskivilról alig éssrevaaetö m^im^íAémék, jelentik ^ slml m eél a
jobb éa s:r#daéay«#©&b sstiska®, a is^ysbb látókör # a több tmMám. és
a jobb érsék® I&ák « ©rőfeasitések együttesen.
mimé**
guakat átalakító sosgal^sssá ?Sagadsipk® Ím üm-w^A é.'l .-•: l=:U;^;el:.^.v
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kis horderejű problémái és' a megoldásiért vívott Imre olyan té
mát jelenthetnek9 amely bőségesen elégséges rendkívül hatásos,
hiteles és valóban demokratikus filmművészeti alkotások létrehoz
zásához *:
Ha végignézünk mezőgazdasági témájú filmjeinken, akkor itt
is találkozunk a kivételes jelenség8 a rendkivilii ábrásolására
való töreikvéasel, 1 mozivásznon látható pozitív kolhozelnökök
általában olyanok, hogy megérkeznek és egy éven belül szilárd
jólétet teremtenek* Ilyesmit csak kivételes egyéniségek , úgyne
vezett "szuper-elnökök** képesek művelni * Országunkban természe
tesen nagy számban találunk tehetséges és kiemelkedő kolhozszer
vezőket* Székét tiszteljük és méltóak is arra, hogy filmrevigyük
alakjukat • Az átlagos kolhozelnökök ezrei azonban igen elégedet
tek, ha egy esztendő alatt - komoly nehézségek leküzdésével csupán egy gazdasági területen érnek el eredményt* ha legalább
egy fontos gazdasági problémát sikerül megoldaniuk* Természete
sen róluk is filmet kell készíteni, nemcsak a kivételes kolhoz- .
elnökökről • Más szóval: itt sem szabad háttérbe szorítanunk &
kolhozpar&szt'ság rendes, megszokott életének, hétköznapi gond
jainak és miScájáimte ábrázolását m kivételessé® kedvéért* ?±3j»két kell készítenünk az egyszerű kolhozistákról lst olyan filme
ket, amelyek & művészet eszközeivel ábrázolják társadalmunk fel- ■
tartóztathatetlan haladását, művészi formában érzékeltetik a fo■lyamat bonyolult, kuáarcüktél mtm mentes sajlésát* Ilyérikor a
mézé érti és érzelmileg is átéli a kis nehézségek leküzdésének
Ürömét. Bz is egyik nagy filmművészeti alkotás alapja lehet* .
Sés#t« szerint ssen && utón járra küzdhetjük le a filiaü™
véezetben & személyi kultusz következményeit* A személyi kultusz
lagfcárosabb vösás&g,
a művészet nem veszi
az «gyszerű ember életét» Háttérbe kell tehát szorítanunk azokat a hő
söket, akik kivételes értelmi, akarati és alkotási képességeik
nél fogva elérhetetlen magasságban lebegnek az egyszerű dolgozó
emberek felett, azok felett, akik a nép legnagyobb részét alkot
ják*
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a*
néhány esőt szeretnék most szólal a magánélet témáit felTető filmekről« lsek.a filmek ólyaa emberek magánéletéről szól
nakakik hol saját lakásban laknak, hol pedig közös lakásban®,
lsek a filmek bemutatják ezeknek az embereknek Örömeit» bánatait,
szerelmeit és családi életét* J&zék a témák.papíron most már tönTényszerűek* A valóságban azonban a távlati és egyéb tematikai
tervek összeállítói sokáig ráncolják homlokokat, mielőtt felven
nék őket a tervbe• Ilyenkor ezeket a témákat a vészkijárat köze
lében helyezik el, miméi messzebbre a paMdés minisztériumi
tervtől* A magánélet témáit felvető filmek lebecsülése bizonyos
mértékig ugyancsak a személyi kultusz korszakának maradványa* 1
személyi kultusz időszaka nem tekintette a filmművészet tárgyá
nak m egyszerű ember intim magánéletét és családi életét*
Nagyszerű jelenség, hogy amikor egy film éles, az életből
Tett problémákat vet fel, az egyszerű ember érzéseit, aggodal
mait, örömeit és fájdalmait érintő kérdéseket, akkor a filmszín
házak pénztárainál hatalmas sorok keletkeznek és a lapok szer
kesztőségei naponta százszámra kapják a filmben felvetett prob
lémákat elemző leveleket* Utána a lapokban vegyeshanga kritikák
jelennek meg, amelyek szerzői csak egy pontban értenek egyet?
tudomásul veszik, hogy a közönség érdeklődik a film iránt, de
ugyanakkor a magánéletben való turkálással vádolják az alkotó
kat, szemükre vetik, hogy túlzott előszeretettel kezelik a tár
sadalmilag nem jelentős, "szük-körü" problémákat. Amikor a mi
nisztérium megkapja a filmstúdió beszámoló jelentését, kiderül,
hogy a stúdiók azokat a filmeket emelik ki, amelyek néha egyál
talán nem váltanak ki érdeklődést a közönség körében, de ezzel
szemben úgynevezett "nagy témát" vetnek fel* Ezzel egyidejűleg a
stúdiók a negatívumok közé sorolják a magánélettel, az ugyn@ve*»
zett sekélyes ás azükkörü témákkal foglalkozó filmeket,£melyeket
a közönség valósággal ostrom alá vett. Szabad sekélyesnek és
szőkkörüixek neveznünk azt, ami országunkban a dolgozók millióit
foglalkoztatja? Szabad szűklátókörűeknek és harmadrendűének mi
nősíteni azokat a filmeket, amelyek az egyszerű, mai ember gon
dolatairól, érzéseiről, gondjairól és szenvedélyeiről szólnak,
azokról, akik a kommunizmust nem légüres térben, hanem a mié
élet nehéz és bonyolult feltételei között építik?
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Kétféle filmművészet kialakulásának jelenségével állunk
szemben. Az egyik fajta filmművészet a különlegesen fontos- témák
filmművészete. A másik' a sekélye®, a magánéletet érintő, nem
fontos témák filmművészete. A tervezőszervek az első típust tart
ják alapvetőnek és fontosnak. Kétségtelen, hogy itt valóban a
társadalom .szempontjából fontos témákról esik szó. Nem furcsa
azonban mégis, hogy ezek a rendkívül fontos témákat felvető fil
mek gyakran nem hagynak nyomot a néző emlékezetében, ne®, érdek
lik a közönséget, nem kavarnak fel gondolatokat és érzéseket az
emberekben, ennél fogva ideológiai hatásuk a téma rendkívüli
fontossága ellenére egyenlő a nullával»
Minden további nélkül elismerjük az Ukrajna és Oroszország
egyesüléséről szóló film feltétlen fontosságát. Ezt a fontos és
nagy témát a "Háromszáz éwel ezelőtt" eimü film úgy tárja fel,
hogy csak a beszámoló jelentésekben lehet szó sikeres megoldás
ról. A néző szempontjából ez a film annyit ér, mintha el sem ké
szült volna® Nem hagyott nyomot az emberek tudatában.
Ez asért van igy, mert a film nem vált művészeti alkotás
sá* A filmből kimaradtak az emberi szenvedélyek, bánatok és örö
mök, sióval kimaradt az élet és vele együtt azok az egyszerű ©m~.
berek, akik közreműködtek a két testvéri nép egyesülésének nagytörténelmi folyamatában.
Ideje, hogy a tematikai tervek összeállítói ne csak sza
vakban, hanem tettekben is elismerjék, hogy a téma önmagában vé
ve még nem mond semmit, bármennyire jelentősnek is látszik. A
kis és a nagy téma kérdését nem lehet elvont alapon megoldani.
Bármelyik "kis" téma a művészi kidolgozás erejénél fogva hatal
mas társadalmi, politikai és emberi hangzású témává nőheti ki
magát. Másrészt bármelyik "nagy" téma elveszítheti nagyságát és
semmitmondó játékká zsugorodhatok össze, amelyben nem találunk
egyebet, mint tűzijátékot.
Minden azon múlik, hogy mennyire mély valamelyik téma ki
dolgozása, mennyire művészi a megjelenítése. A legdöntőbb, alap
vető tényező a művészi struktúra, amelyet a távlati tervek oly
ritkán vesznek figyelembe. Ez a tényező Igen gyakran felborítja
az előzetes számításokat, a jelentős és kevésbé jelentős filmek-'
re való felosztást.

Régen az irodalmat "komoly" Irodalomra és "szép" irodalom
ra osztották fel* Utóbbihoz sorolták a könnyen” olvasható müve—
kőt, a szenzációkra spekuláló, hatásos cselekményre épitő munká
kat* Olyan tlpusu irodalomról volt tehát szó, amelyből hiányoz
tak a nagy eszmék, gondolatok és érzések, amely megelégedett az
emberi jellemek és pszichológia felületes kidolgozásával*
A magánélet témájával foglalkozó számos filmünk sajnos nem
lépi túl a filauKüvészetl "szépírás" határait. A filmek a magán
élet lényeges problémáit vetik fel, de olyan felületes és seké
lye® kidolgozásban, hogy ezzel szinte ürügyet szolgáltatnak a
legdühödtebb támadásokra» A mozikban bemutatták az "Bitérő sor
sok" cirnii filmet, amely rendkívül fontos és iddszerű témát ve
tett fel. A téma kidolgozása azonban felületes, elmosódott és
esetleges. Művészetünkben természetesen szó lehet az olyan fia
tal nő ábrázolásáról, aki otthagyja rosszul kereső férjét egy
idősebb és nagyobb jólétben élő ember kedvéért* k film hatalmas
látogatottsága bebizonyította, hogy. a közönség memyire érdeklő
dik az ilyen, életből vett drámák iránt*
A baj ott van, hogy az adott esetben a konfliktust es&k
felvázolták, de nem mélyítették ki, nem dolgozták ki a művészet
eszközeivel* Az érdekfeszitő témát az ismert szakmai rutinnal
dolgozták fel* A forgatókönyvírók és a rendező a bonyolult és
társadalmilag fontos téma felületén mozognak, essk a külső vo™
aatkozásokkal foglalkoznak. Az alkotók csupán a cselekmény! for
dulatokat. indokolják, csalódást keltő leegyszerüsités^ckel iaMikesünk. Az életben ezek az események aránytalanul bonyolultabbak, sokkal nagyobb élmény&nysghoz kapcsolódnak, ilyen eset
ben a hősök lélektana sokkal finomabban jelentkezik* Ha m alko
tók mindezt az igazi művészet eszközeivel fejezték volna ki,
olyan film jött volna létre,amely még gondolatokat ébreszthetett
volna a nézőben és.felhívta volna a figyelmét- azokra a komoly
társadalmi problémákra, amelyek felett néha túl könnyöm tikiunk
el.
H&tasa Rósztova történet© ugyancsak a magánéletből vett
történet, egy lány szenvedélyeinek a rajza. Ha megtartanánk a afi
alaptémáját, de a benne rejlő tartalmat a "szépírás** eszközeivel
fejeznénk ki, meglehetősen közönséges történetet kapnánk, üst a
"történetet" azonban a szereplők lélektanába való művészi beha
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tolás ereje jellemzi, ezért társadalmi és politikai értelmet ka
pott, kissé mlamannyiikik története* Ilyen tanulságokat rejt ma
gában a hétköznapi ember g&náo1a'balnak és érzéseinek tauulmányozása. Ilyen a néptömegek által megértett, milliók szivét érintő
figurák mélységesen humanista természete* Az ilyen művészet de
mokratizmusát még az aem homé.lyosithatja el, hogy anyagét nagy
részt a felső tízezer életéből, meríti*
Meglepő, hogy mi magunk is mennyire hozzájárulunk ahhoz,
hogy elmosódjék a felületes valóságábrázolás és az élet igazi,
Művészi tükrözése közötti határvonal® Egyforma komolysággal bí
ráljuk a felületes, rutinra épitő filmeket és azokat a filmeket,
amelyek valamennyi hibájuk mellett mégis csak komoly Művészeti
alkotások* Tilamüvészetünk fejlődése megköveteli, hogy ezt a határvoialat újra ás élesen megrajzoljuk. Mert minden azon múlik,
hogy a határvonal melyik oldalára helyezzük a filmet*
Az élet helyes, hiteles, tehetséges és kommunista szemlé
lettel való ábrázolásának kérdését nem maga a téma dönti el,
ahogyan ezt a gyártás tervezői Íróasztaluk mellett nsivul elgon
dolják, hanem a film művészi értéke* Emélkül a leghasznosabb és
legidőszerűbb téma sem ér semmit, a film nem marad meg a néző
emlékezetében és csupán papíron fog létezni*
lem a magánéletből vett téma rossz és jelentéktelen, hanem
az a baj, hogy gyakran igen felületesen dolgozzák ki. A magán
élet köréből vett témák legalább annyira fontosak és társadalmi
lag jelentősek, mint az egyéb témák* Éppen ezért nem játszhatnak
alárendelt szerepet a tematikai tervekben*
3*
Ssasély szerint a magánélet, a családi élet köréből vett
filmek lelkes hlve vagyok,- de saját egyéni utamat némileg más
képpen képzelem el* nézetem -szerint össze kell kapcsolni az
egyén életének elmélyült tanulmányozását a társadalmi jelenségek
széleskörű bemutatásával* Csak Így jöhet létre a szovjet forgatékőnyvirás megkülönböztető vonásaként a nagy társadalmi problé
mák elmélyült elemzésének és az "emberibe" való behatolásnak az
sgysége*
Az utóbbi évek legjobb filmjei többé-kevéábé ezzel a aódszerrel készültek. Ilyenek voltak az Idegen.rokonáéig. á Ramian—
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stb. M m az önmagában vett ember, nem aa önmagában Tett
hatalmas freskó, hanem a kettő egyesítése# méghozzá nem külső*
hanem belső fúziója# nem cisszeragasztása, hanem. eggyéolvasztása«
Bizonyos mértékig est- a célkitűzést követtem Az élet ta
nulsága eimü filmemben is* Bgy sajnos még fal nem számolt nega
tív jelenségnek nemcsak társadalmi# hanem emberi oldalát is be
akartam mutatni*
A nép emberéről akartam szólni# aki egyre magasabbra emel
kedve fokosatosan elvessiti a néppel való kapcsolatait# ©Xha.tal’második benn© az önteltség# úgy érzi# hogy a nép fölé helyezték#
hogy joga van a parancsolgatáshoz # a legélesebb adainisztrativ
eszközök alkalmazásához«
Mindezt be lehetett volna mutatni úgy is# hogy csupán a
hős hivatalos tevékenységi körét érintjük* tfgy éreztük azonban#
hogy a figura ilyen esetben nem tárulna fel teljes emberi mély
ségében# nem érvényesülne pontosan minden összefüggésében* Bemu
tattuk tehát a hőst családi körben is, megmutattuk, hogy az ön
teltség# a durvaság és a türelmetlenség nemcsak hivatalos kör
nyezetben mutatkozik meg# hanem családi körben is,olyan emberek
kel szemben# akik a legközelebb állnak a hőshöz, akiket igazán
és őszintén szeret*
Ml úgy éreztük, hogy csak ezen az utón járva tárhatjuk fel
egy ember jó és rossz vonásainak halmazát # hogy a téma csak Így
kaphat életszerű és eaúöeri tartalmat, hogy csak igy kerülhetjük
el az elvonatkoztatott társadalmi, kivetítést*
Itt azonban hibát követtünk el* Annyira elmerültünk a csa
ládi dráma ábrázolásában# hogy a rendezővel együtt szem elől té
vesztettük a téma másik szemszögét# a hős társadalmi tevékenysé
gét* Az elemzés nem lett teljes. Megbontottuk saját formulánkat,
nem tudtuk egységes tematikai áramlásba foglalni a közőst és az
egyénit* Az egyéni dráma ábrázolása szerintem jól sikerült, rá
világított a hős jellemének lényegére* Sokkal alaposabb lett
volna a téma feltárása# ha két nézőpontban érvényesült volna#
társadalmi vonatkotósfesa éppen úgy, mint egyéni vonatkozásban*
Itt hangsúlyoznánk kell, hogy szerves kapcsolatra gondolok, a
két nézőpont természetes drámai egységére, nem pedig arra# hogy
centiméterrel méricskéljük a társadalmi és az egyéni vonatkozá
sok arányát, illetve azok ssáf^.lékoslarányán töprengjünk*
- lo -

Én úgy képzeltem, hogy a hős hivatalos tevékenységével
szorosan összefüggő jelenség 'társadalmi értelmét legjobban a
családi kapcsolatok feltárásával fejezhetem ki, bármennyire paradoxiálisan is hangzik ez* Be ham igy történt* Itt az egyéni és
a társadalmi vonatkozások összeolvadására' van szükség*
Következő munkánk során J.Ba.Izman rendezővel együtt megfe
lelő következtetóseket vontunk le "Az élet tanulsága1* cimü fil
münkből * Feladatunk az volt, hogy az első szovjet erőmű megépí
téséről számoljunk be. Ismét lemondtunk a külső#
illusztratív
eszközökről* Az építkezés egyik résztvevőjének ábrázolásává1 kí
vántuk megoldani a feladatot, egy egészen egyszerű, különlege
sebb vonásokat nem. mutató raktárost állítottunk a történet kö
zéppontjába*
.
Fj az ember nem volt termelési ujitó /abban az értelemben,
ahogyan ezt akkor értették/, nem volt kiemelkedő, személyiség*
Szerény munkáját azonban igazi forradalmi lelkesedéssel végezte*
A gyakorlat eddig úgy hozta magával, hogy a hős magánéle
téről szóló filmekben az alkotók úgynevezett kamera-eszközökkel
dolgoztak, mig a nagy társadalmi problémákról szóló filmekben a
monumentális eszközök kerültek előtérbe*
életem árán cimü filmünkben mi egységes stílusban, egysé
ges színskálával akartuk ábrázolni hőseink egyéni életét és a
társadalmi és politikai eseményeket* Ennek során mindent áz em
beren keresztül, a film hősein keresztül néztünk* A hősök egyé
nisége , életszemlélete, gondolatai és érzései hatnak át mindent*
Ez nem kamerastxlus és nem monumentális stílus* Ezek szov
jet emberek, akik az élet bonyolult feltételei között cseleksze
nek*
'
Én úgy érzem, hogy filmművészetünk titaléban megfeledke
zett az emberről* Megfeledkeztek róla a moimmantalisták, mert
a&ST történelmi események ábrázolását tartották a legfontosabb-}*
nakf megfeledkeztek róla a kamera-stilua kedvelői is, mert csak
felületesen vázolták fel az egyéni drámákat, nem mélyeitek el a
pszichológiai árnyalatokban, amelyek minden drámai konfliktus,
jellem és téma szükségszerű velejárói*
Ha viszont az emberből indulunk ki, akkor egységes áram
latba foglalhatjuk a magánélet és a társadalmi élet vonatkozá
sait és ugyanakkor kifejező, egyéni rajzot adhatunk* A társadal

- XI -

mi élet és a magánélet Összéforrottsága kell hogy képessé e
ssoTjat forgatókönyvirás alapját. Is asért elengedhetetlen9 mert
ez as Összéforrottság fejezi ki ia szovjet ember életének igazsá
gát. így jöhet létre korunk és országunk művészete, a kamerastílus ás © mommentali tás helyett*
4.
FiJbmgaivészetíink további fejlődése nem képzelhető el azlnvonalas forgatókonyrirás nélkül. A faladat megoldása érdekében
nálunk már a 1egkülöhbÖzőbb módszerekkel Írják a forgatókönyve
ket. Mw&k éta vita folyik többek között arról is, hogyan lehetne
aagayerBi a forgatékönyvirás űrének legnagyobb Íróinkat* Szük
sége van-e azonban a filmmüvészatnak olyan Írókra, akik nagy ne
vüktől és tehetségüktől függetlenül csak Üres óráikban járnak be
a filmgyárakbaj , akik csak jóságosán leereszkednek a filmhez? Az
ilyen Írókhoz intézett felhívások lényegileg csak formális in
tézkedések, amelyek nem hajtanak semmiféle hasznot*
A szovjet filmművészetnek olyan Írókra van szüksége, akik
alapvető hivatásuknak tekintik olyan forgatókönyvek Írását 8 ame
lyekből valóban film is készül. Az iró nem léphet be a filmgyár
ba aszal a hátsó gondolattal, hogys ha sikerül jó, ha mag h m
sikerül, akkor megírom az újságban, hogy a filmgyárban meghami
sították a .müvemet®.*
A forgatókőnyvirás területén elharapódzott a dilettantiz
mus. Ennyi dilettantizmussal egyetlen más területen m m találko
zunk.
így nem dolgozhatunk tovább® Fel kell számolnunk u dilet
tantizmus szellemét.
Meg kell teremtenünk a hivatásos forgatókönyvírók gárdá
ját. Ez a legfontosabb problémák egyike. Megfontoltan kell meg
oldásához fognunk, figyelembe kell vennünk, hogy nincs a forgatókönyvirásnál bonyolultabb és árnyaltabb irodalmi terület« ahol
egészen különleges szakmai ismeretekre van szükség* A forgatókönyvirás területén minden sajátságos, a kifejezés valamennyi
eszköze speciális. A dialógus például teljesen különbözik &
színpadi dialógustól. Hem beszélek a plánok és a cselekmény!
színhelyek váltakozásáról, vagy a részlet felhasználásáról.
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Természetesen nem arról ima szó ,hogy nálunk nincsenek ele
gendő számban tehetséges, művészi meglátásokra képes emberek. A
legnagyobb baj a mesterségbeli tudás hiánya. Az elején kezdik el
az epizódot, pedig nyugodtan megírhatnák a közepétől kezdve,
megírják végig, pedig hatásosabb volna félbeszakítani • Az Írók
nem használják ki a jól eltalált vágásbeli átmenetek hatalmas le
hetőségeit. Nemcsak hogy nem értenek ehhez, hanem még kétségbe
is vonják ezeket a lehetőségeket. A dilettáns forgatókönyvJLró
számára ez járatlan és ismeretlen terület* Sem is akar róla tud
ni,nem is gondolkodik el felette, úgy Írja meg a forgatókönyvet,
ahogy éppen kedve tartja* Filmgyári dramaturgiáink pedig megbékülnek ezzel és a rendezőre biszák a forgatókönyv "filmszerű”
feldolgozását* Pedig a forgatókönyv Irodalmi és filmszerű elemei
nem választhatók el egymástól*
TUlzás nélkül állíthatjuk, hogy a forgatókönyvirás terüle
tén tapasztalható dilettantizmus romboló hatást gyakorol a film
művészetre* Ez most már oda vezetett, hogy a filmművészet sajá
tosságainak teljes mellőzésével megirt forgatókönyveiket adnak át
a gyártásnak.
filmművészetük
fe-llőcIMttk szabadon, és széles fron
ton^ m éles minőségi Milöabségék filasavészete itarad továbbra.
íb Mindaddig, amíg nsas hozzuk létre a valóban szakmai tudással
forgatékünyvirók gárdáját^ mindaddig, amig a forgatógorsa mm. válik a szerző becsületbeli ügyévé,
lem egyszer láttunk a mozivásznon rossz és kifejezéstelen
■si©t|®í filMtg ner, egyszer ismerjük fel, hogy nem az alkotók
elgondolása roszz - az elképzelések általában helyesek - hanem
m & baj-, hegy &z alkotók nem tudják világosan, meggyőzően, érdél^esgitősm-kifejezni gondolataikat a fii .művészet eszközeivel.
Un itt most ■elsősorban a forg&tókönyvirásról beszélek, de
uindez éppen úgy vonatkozik a rendesőkre is: sok közöttük a di
lettáns®
19S?~ben. nálunk körülbelül 15 hivatásos forgatókönyvírót
tartottunk számon. A legközelebbi években évente 150-200 filmet
kell létrehoznunk.* Feltételezhető, hogy ez a 15 ember megírja a
200 forgatókönyvet? Természetesen nem.
Hogyan termthetjük meg a hivatásos forgatókönyvírók megbízható gárdáját? A kérdés megoldása érdekében, távolról sem
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szükséges "nagynevű" Írókat bevonnunk a filmgyártás arankájába $
olyan embereket, akik már elfoglalták helyüket az irodalmi életben* fiatalokat kell hivramk a filmgyárakba, olyanokat, akik még
nem szereztek nevet irodalmi téren és teljes szivükből elsősorbán forgatókönyveket akarnak Imi* Minden eszközzel támogat
nunk, buzdítanunk, nevelnünk; kell az ilyen embereket*
A forgatókönyvírói gárda kinevelésének egyik legfontosabb
mozzanata az, hogy intézményesen kivegyék részüket a forgató
csoportok munkájából*
Számomra például ma is roppant, fontos, hogy a forgatócso
portok között töltsék el bizonyos időt..1 múltban az volt szá
momra a forgatókönyvlrás legnagyobb iskolája. A forgatóésöpört
között élve összeforrunk a filmgyártással és egyre jobbam meg
értjük a filmművészet szakmai követelményeit. Ekkor kezdjük meg
érteni, hogy száz szó helyett elég három is, és hogy adott eset
ben egyetlen részlettel pótolhatunk egy oldalnyi dialógust.
Fejtegetéseimet az alábbi gondolattal szeretném bezárni.
Mi csak akkor arathatunk győzelmet a nézők megnyeréséért vívott
nagy harcban? ha megszabadítjuk filmdrámairodalmöakat a felüle
tességtől és a dilettantizmustól és ha az ember életének, wtaká->
járnak« szenvedélyeinek sokrétűségére Összpontosítjuk
két. .
/A MoszfiXm Stúdió Évkönyvéből, 1959/

- 14 -

Luigi ChUtrini:

Film és televízió az oiasz társadalom bán

Ma már senki sem tagadhatja a mai társadalom kulturális
tényezőit jelentő film és televízió jelentőségét, különösen, ha
figyelembe veszi nagy elterjedtségük által nyújtott lehetősége
ket® A film és a televízió Olaszországban fokozott szerepet tölt
be egyéb országokhoz viszonyítva, tekintettel a közoktatás álta
lános helyzetére és a könyvek és sajtótermékek ezzel összefüggő
elterjedésének csekélységére. Az Olasz írószövetség egyik leg
utóbbi statisztikájából kiderült, hogy az olasz családok 41%-a
nem jut könyvekhez és sajtótermékekhez, hogy a családok 50%-a
csak elemi iskolai tankönyveket olvas és hogy az olasz családok
nak alig 7%-a rendszeres könyvolvasó. Ugyanebből a statisztiká
ból megtudjuk, hogy az utóbbi tíz év során 23%-kal nőtt a köny
vek eladása* Ezekért a nem éppen örvendetes számokért, Olaszor
szág kulturális' visszamaradottságáért semmiképpen sem hibáztat
juk a filmet és a televíziót, még akkor sem, ha Igen keveset kö
vetnek @1 az általános javulás érdekében.
Vizsgáljuk meg most ezzel szemben, hogyan terjed a film és
a televízió• 1959 12 hónapjában 800 millió mozijegy kelt el, 116
milliárd U r a összértékben* Az olasz rádió é. televízió közvéleaánykatetó szolgálata szerint a televízió könnyűzenei rovatát
m^anabbaa az évben 400 millió ember nézte végig, vagyis adáson
ként 10 millió volt a nézők száma, miután 1959-ben összesen 40l
adást tartottak* Ezek a sokatmondó és.Impozáns számok, arra kel
len® 3hogy serkentsék az értelmiségieket, hogy nagyobb érdeklő
dést tanúsítsanak a két legfontosabb, úgynevezett tömegközlés!
eszköznek* A'baj azonban az, hogy teljesen terméketlen és nega
tív /és ráadásul igazságtalan/ álláspontot találunk egyrészt
azoknál, akik a kultúra arisztokratikus értelmezéséből kiindul
va, a haladás köntösébe bujtatott reakciós alapállással mondanak
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Ítéletet a film és a televízió felett. Szerintük ezek a techni
kai eszközök megölik a szellemet, mert csupán gazdasági, vagy
politikai erőket kiszolgáló essjközök. Másrészt, ugyancsak meddő
álláspontot foglalnak el azok is, akik különböző szemszögből,
szociológiai, pszichológiai, pedagógiai stb. .szemszögből vizs
gálják és elemzik a televízió és a film hatásait,méghozzá úgy,.
mintha megváltoztathatatlan természetű jelenségekről volna szó,
amelyeket sehogyan sem lehet befolyásolni• Ezek nem veszik fi
gyelembe, hogy milyen nehéz feladatot végeznek belülről a spe
cializált értelmiségiek /kisebbségről van szó/, akik a jelenlegi
struktúra demokratikus szellemű átalakításával kívánják megjaví
tani a filmek és a televíziós adások színvonalát* Ezek a tudósak
nem szolidárisak a filmművészet embereivel, sőt, egyes esetekben
olyan tételeket tárogatnak, amelyekkel szemben a film emberei
felvették a harcot.
A gyártott filmek átlagos színvonala kétségtelenül rendkí
vül alacsony. ÍTe értsenek félre bennünket, senki sem kívánja,
hogy valamennyi film remekmű legyen, mert a filmelőadásnak van
egy kifejezetten szórakoztató, társadalmi szempontból m m lebe
csülendő szerepé. Mi inkább azt hiányoljuk, hogy egyrészt rend
kívül kevés magas színvonalú film készül a művészek lehetőségei
hez képest, másrészt pedig megütközünk a gyártott filmek többsé
gének banalitásán és közönségességén* 1959-ben 167 játékfilm ké
szült és ezek között alig néhány érdemel figyelmet tartalma,vagy
az alkotók művészi tudása alapján. Mi jól tudjuk, hogy az olasz
helyzet más kapitalista országokhoz viszonyítva nem mondható
rossznak, még gazdasági szemszögből sem* Azt is tudjuk, hogy
mennyi nehézséget okoznak a szocialista országokban az ideoló
giai megfontolások és a közvetlen politikai ellenőrzés® tudjuk,
hogy a magas művészi színvonalú filmek arányszáma ott sem nagy*
m azonban nem szándékosunk tehetetlen álláspontra helyezkedni m
kultúrának egy annyira fontos tényezőjével szemben, mint amilyen
a filmművészet s ezért itt meg akarjuk vizsgálni a kérdés nega
tív és pozitív oldalait, rá akarunk mutatni arra, hogy. ml akadá
lyozza a film művészi és kulturális értelemben vett fejlődését*
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Az utóbbi 15 év olass fil®gyártásáxysk legkiemelkedőbb moz
zanata a neorealísrog rövid, de
korszaka. Ennék: a kor
szaknak köszönhetjük a filjmriivészet történetének néhány kissagaslé alkotását. A háború drámai tanulságaiból és az ellenállás ér
tékeiből merítő neorealizmus jellegéről és fontosságáról itt
nem kívánok szólni, mert erről a kérdésről már nagyon sokat be
széltek és Írtak. Inkább azt. kívánom hangsúlyozni , hogy ezek a
filmek különösebb prograsszerüség nélkül, de mégis közösen óhaj
tották a .világ megújhodását, ezért ábrázolták a társadalmi rend
fájdalmait, erőszakosságait és Igazságtalanságait» Akárhogyan
értelmezték is & neoreallsta filmeket /és tudjuk, hogy voltak
marxista, keresztény, sőt neotomista és egsisztencialista értel
mezések/ kétségtelen, hogy adva volt öenmlk egy félreérthetet
len, divatosan szólva "haladónak** nevezhető emberi tartalom,
amely egyetlen kritikus figyelmét sem került© el. És éppen ez az
emberi, lésy®gii®g társadalmi tartalom ásta m#g egy olyan nosgalom sirját, amelyről azt hittük, hogy széleskörű, nagyjelentőségü fejlődés ©lőtt áll.
A kultúra válságának sgyik okát a kowimisfeaellenességben
kell keresnünk, sőt, hozzáteszem.; a madárijesztőnek és zsarolási
eszköznek felhasznált antikommár>ízmuaban« Aki emlékszik a meorealizmus körül zajló vitákra és kíméletlen harsetem ^ ne® vonja
kétségbe a fenti állítás helyességét. Az olasz filagyártás job—
,-Mk réssé hamarosan a politikai verekedések légkörébe sodródott
anélkül, hogy a filmek, vagy azok tekintélyesebb alkotói okot
szolgáltattak volna. erre. A légkör ,megtelt bizalmatlansággal,
gyanakvásokkal és aggályokkal, a félelem lavinaszerűen terjedt,
egyre kevesebben állták a sarat és végül már nem tehettek egye- •
bet, mint hogy félrehuzódtak. félelem a büroteáeiátél, -amely fo
kozott szorgalommal üldözte az árnyékokat /mindenütt bántó cél
sásokat vált felfedezni/ ás közvetett vagy közvetlen -módon gya*j»
korolt nyomást a filmművészet embereire, félelem a gyártók ré
széről , akik veszélyeztetve látták az érdekeiket» félelem a ren
dezők és a forgatókönyvírók részéről, akik úgy érezték, hogy
megbélyegzik őket és lehetetlenné teszik működésűket. Mindehhez
hozzá kell vernünk a politikai harcot folytató, két táborra sza
kadt, elfogult kritika, tevékenységét. Az alkotók legalább annyi
ra féltek a kritika támadásaitól, mint dicséreteitől. Ilyen fel—
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A film közönsége igán nagy ás ennek a közönségnek az átlagos
színvonala nem túl magas, de ez nem ürügy arra, hogy ezt a kö
zönséget egyre rosszabb .irányba vigyük* Az utóbbi idők néhány
megmozdulása bizonyltja, hogy a filmek művészi értékeit becsülő
emberek köre egyre bővül ■és már meghaladja a jótékony hatású
filmklubok kereteit» Egyes forgalmazó cégek sár a művészi filmek
terjesztésére építik kereskedelmi tevékenységüket , olyan filmekre, amelyek régebben nem találtak volna, nagyobb közönségre• So
katmondó sikert könyvelhetett el az a római filmszínház, amely
magas művészi színvonalú filmeket tűz műsorra /A .jégmezők lovag:Jeanne &$lrc/. Be aég többet mond az a tény, hogy ^1 senstein
1925-ben készült remekművét, a Fatyomkin páncéloa-t a rendes mo—
zihálózat kiemelkedő sikerrel forgalmazta* Ez részben a harcos
szellemű, színvonalas kritikai tevékenység érdeme, amely a hábo
rú utáni években fejlődött ki és erősödött meg*
Az eddigiek alapján megállapíthatjuk, hogy az olasz film
művészet életereje alapján sokkal jobb is lehetne, különösen, ha
a szexuális problémák ’ tárgyalásánál élvezett szabadsággal fogr
lalkozh&tna az eszmék világával és igy kevésbé egyoldalú képet
festene társadalmunkról« Súlyos és nehéz pillanatokat élünk át,
az emberiség alapvető értékei forognak kockán, mélységesen drá
mai, halaszthatatlanul megoldásra váró problémák tornyosulnak a
világ népei elé. Fil&művészetünk megtehetné - és meg is kell
hogy tegye - hogy olyan erőteljesen hallassa szavát, mint a kö™
zelmultban*
A filmek magas előállítási költségei miatt megfigyelhető
a gyártás centralizálására való törekvés. Se a centralizálás
természetszerűen korlátozza és könnyebben ■ellenőrizhetővé teszi
a művészi kezdeményezést• Másrészt viszont az is tény, hogy csak
nagy ipari bázisok engedhetik meg maguknak a kiemelkedő művészi
értékű filmek gyártását• A tobbszázmiIllés költség jelentős koc
kázatot képvisel* Ezek a szervezetek ■szerteágazó érdekbálózatuk
folytán könnyebben érik el a külföldi piacokat. Ugyanakkor kívá
natos volna a független gyártás megindulása is, az érdekelt
filmművészek szövetkezése alapján. Semmiképpen sem tekinthetjük
független gyártóknak a kizárólag üzleti célokkal operáló kisebb
cégeket. A valódi független gyártás létrehozáséhoz felül kellene
vizsgálni a hitelezési politikát• Ham óhajtunk behatolni most
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olyas, területi?®, amely megfelelő szakismereteket kiírás, és igy
nem éritnjük a behozatallal, a közös gyártással stb.-vel kapós©—
latos problémákat* Itt csak azt kívánjuk hangsúlyozni9 hogy a
filmgyártás struktúráját úgy kell felépíteni, hogy széleskörű,
lehetőséget biztosítson a művészi kifejeződés számára. Bz n&^r
mértékben a kormány filmpolitikájától függ. ■1 politika lényeges
eszközei a filmipamak nyújtott gazdasági segítségek: és a cenzú
ra* A politikai hatalom és .a bürokrácia © két eszköz segítségé
vel gyakorlatilag nyomást gyakorolhat a gyártásra, elakaszthatja
a neki nem
kezdeményezéseket, megszabhatja t#váke.ay;gég±
irányát* Évek óta várjuk az érdekelt kategóriák kivánságait tel
jesítő igazságos filmtörvény születését és az alkotmány szelle
mével összhangban álló cenzuratörvénv megalkotását * tígy látszik
azonban, hogy a hivatalos államhatalom nem hajlandó csökkenteni
a fiXii^ártáern pátereit befolyását ® A befolyásolás egyik esz
köz# a többé-kevésbé autonóm, hivatalos vagy félhivatalos Intéz
mények láncolata is* lsek az intézmények fontos kulturális* gaz
dasági és szervező szerepet töltenek be a filmgyártásban /dnecittá,_Luce Intézet, főiskola, a velencei Btmwale, Oktatófilmközpont stb./*
Xg#n. fostok volna^ 'hogy az érdekelt ^^aksai kategóriák
■ résstvagyenafc azaknak « ^tásmézgrakiialc as irányításában,és
a iiévlsgsaea matOBéa imtézaésgálMt damotaatikus alapszaMlyok'
szerint
Kulturális ix&béMéjayék esetében csakis Így
érhető el, hogy ezek az Intézmények valóban a kultúra céljait
ssolgélják és ne váljanak sm Ideológiai és politikai magsjdtlöi^
böztetés ©^.^dseivéj, végső fokon a kulturaellenesség eszközeivé.
11. azt szeretnénk, ha a megkülönböztetés egyetlen kritériuma ór«
vényesOljMt
Meggyőződésetek, hogy. aiad
sz Macisak a fllMüvészetnak és & kultúrának basiaélaa, 'bmmB
á .pértaak; isf s»ly «
a hatalmat gyakorolja. Máig m
történt, hogf vala».nayi vezető állást olyan emberek szereztek
.meg, akiknek M * s egyéb é^aaatíte, isist ass hogy sgy és mgy&a&iiim
párt elkeseredett harcban álló különböző frakcióinak tagjai* Hű
&«g « an.tikl#rikal.izMx# elleni hadjárat
legjobb
atóássM#*
Ha TaXamemiyi értelmiségi a kultúra g-gységér# és mába.ömé^
! gára 'isáM-sakö-déshatározott és ssc-lidárls magatartást ta.imsitm.mi^

akkor a közvélemény élénkebben reagálna a jelenségekre és gátat
vethetne az erkölcstelenség terjedésének. ás engedmények, bármi
lyen megfontolásból származzanak is, a felelősségtől való mene
külést, árulást jelentenek. Az iá eredmény, ha felvilágosítjuk a
közvéleményt, felhívjuk a figyelmét bizonyos problémákra*
Amikor filmekről beszélünk, nemcsak arra á néhány színvo
nalasabb és kulturális értéket képviselő filmre gondolunk, amely
nálunk évente megjelenik, hanem ugyanagy gondolunk, a közönségre
erőszakolt legselejtesebb termékekre is* Esek a filmek méltán
váltanak ki felháborodást és bírálatokat* A napilapok is foglal
koznak ezekkel a filmekkel, igyekeznek arra nevelni a közönsé
get j hogy utasítsa el ezeket. Üst nevezzük az izlésformálás las
sú f de nemes és hatásos feladatának. A filmek hálás felületet
jelentenek mindennemű támadáshoz és kemény kritikához, de amikor
ilyen támadásokat intézünk ellenük, nem szabad elfelejtenünk,
hogy ezek a filmek nem tekinthetők kizárólag a technika szükségszerű iopzszüldtteimek, vagy csupán az üzleti szellem szánalmas
termékeinek® Ezek a filmek kifejezésre juttatják a társadalom
más területeken fennálló hiányosságait Is, /amivel távolról sem
akarjuk csökkenteni a spekulánsok felelősségét/. A filmek szín
vonalát nem lehet kizárólag közvetlen akcióval megjavítani # bár
ezt az akciót erélyesen le kell folytatni. Bonyolult Összmanká—
val kell terjeszteni a műveltséget és a kultúrát, emelni kell a
szépre fogékony, de a csúnyával szemben nem immunizált Bértöme
gek értelmi színvonalát. Ez a probléma a közoktatás területét
érinti és különösen azt a kérdést, hogy miként lehetne biztosí
tani az egyéniség maradéktalan kibontakozását.
A televízió még a filmnél is jobban elterjedt a lakosság
legkülönbözőbb rétegei között, még a legelhagyott&bb falvakban
le felbukkant, ott, ahol még soha nem láttak mozielőadást. Kö
zönségének heterogén összetétele bonyolult és nem könnyen m©g~i
oldható problémákat vet fel, különösen a felhasználás tekinte
tében. Köztudomású, hogy elterjedtségénél fogva milyen hatást
gyakorol a tömegekre és hogy milyen kényes kérdéseket vet fel
Irányításának problémája. Ma a televízió nálunk gyakorlatilag
állami monopólium, mind a technikai berendezésék, mind a műsorok
tekintetében. Ez önmagában véve jó megoldásnak látszik, az ál
lampolgáraikat csak ez védheti meg a hatalmas közlési eszközzel
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elkövetett visszaélésekkel szemben, csak igy valósíthatók meg a
televízió célkitűzései, amelyek inkább a tájékoztatást és a ne
velést szolgálják 9 mint a szórakoztatást• E cél elérése érdeké
ben azonban úgy kellene szabályozni az intézményt, hogy valóban
demokratikus alapon működjék, biztosítani kellene hatásos parla
menti ellenőrzését és azt^ hogy valamennyi művészi, kulturális
ás politikai fórum egyforma jogokkal vehesse igénybe. A mai for.májában gyakorolt monopólium, a kormány /gyakorlatilag a kormá
nyon levő párt/ eszközévé avatja a televíziót* A rendszerhez va
ló alkalmazkodás követelménye miatt a televízió még felületesen
sem érintheti a közvéleményt érdeklő, legégetőbb problémákat.
Itt nemcsak a televíziós híradóra és a politikai rovatokra gon
dolunk, hanem magukra a kulturális eseményekre is. Kern az egyes
irányítókat és funkcionáriusokat vádoljuk, hanem azt a rend
szert, amelynek éppen úgy lehetnek zászlóhordozói, mint áldoza
tai* A hivatalos kurzustól eltérő megnyilvánulásoktól való féle
lem itt már ÖrjöngŐ formákat ölt.
Ilyen helyzetben természetes, hogy a műsorok olyanok, mint
amilyenek.. Természetes, hogy a legtöbb helyet a slágerekkel fű
szerezett, ártalmatlan adások foglalják el* Természetes, hogy a
televíziót nem legnagyobb és sajátos lehetőségeinek megfelelően
használják fel, "Az életből" közvetített, közvetlen adásokra
gondolunk /híradók, kőzvéleménykutatások, események stb./, ame
lyek a történés pillanatában teremtenek kapcsolatot a néző és az
emberi valóság között. Ilyen tipusu adások esetén azonban nehéz
előzetes ellenőrzést gyakorolni s ezért van az, hogy a televízió
képernyőjén csak hivatalos' ünnepélyeket, vagy sporteseményeket
látunk* Még olyan rovatok is, mint. a nem túlzottan épitő hatású
"dupla vagy semmi", amelyek az eredetiség és rögtönzés hangulata
miatt bizonyultak némileg érdekeseknek, előregyártott adásokká
váltak és elveszítették az adás természetében rejlő minimális
életszerűséget *
Wam kivárunk részletesebben foglalkozni a műsorokkal /ahol
néha természetesen értékesebb dolgokkal is találkozunk/ , mert
beszélgetésünk túlságosan hosszúra nyúlna. Mindenei, aki a tele
vízió műsorait figyeli, megegyezik abban, hogy hiányzanak a mű
sorból ■a kulturális élet emberei» olyanok, akik élénkséget vi
hetnének a műsorba és emelhetnék annak színvonalát. Az m Srsé-
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sünk, hogy a televízió az esnék bürcteatizálásának zárt világas
ahol görcsös erőfeszítéssel ragaszkodnak a rutinhoz, amely ki™
zárja az uj emberek és eszmék felhasználása esetés könnyen el&~
forduló meglepetéseket. A televízió bezárkózottsága miatt nem
Jöhetett létre megfelelő szerződés a filmgyártással sem a szük
séges filmek levetitése tekintetében. A televízió általában, se
lejtes és elavult filmeket mutat be, a kifejezetten televíziós
filmeket pedig ■ószeres árban szerzi be az amerikai tucatgyár
tástól«
A televízióval kapcsolatos problémák nálunk már komoly
arányokat öltöttek tekintve, hogy másfélmillió vevőkészülék mű
ködik /és ezekből igen sok nyilvános helyiségekben/. A probléma
azonban egyre nagyobb lesz, mert a terjedés színvonala nem ért©
még el más országok színvonalát* Blóg arra utalnunk, hogy min
denütt, az Egyesült Állasoktól Franciaországig, NémetorszégtéX
Angiiéig a tslevizió válságba sodorta a filmipart* A nézők szá
mának csökkenési aránya igen nagy: Angliában túllépte az 50 %-ot.
Ez a folyamat elkerülhetetlenül bekövetkezik Olaszországban is.
A sajtó az utóbbi évek során egyre nagyobb figyelmet szentelt a
televíziónak, hangsúlyozta fontosságát, megtárgyalta legbonyo
lultabb problémáit, külön rovatokban kísérte nyomon az előadá
sokat. Kinevelődött a szakújságírók gárdája, amely igen dicsére
tes tevékenységet folytat és megérdemli a kultúra valamennyi em
berének támogatásét, mindazokét, akik tudják, mi Jót és mi rószszat tehet a televízió • Az egyik római hetilapban cikk Jelent
meg, amely ismerteti a vizsgálat eredményét, amelyet bizottság
folytatott le 194-9-1955 között az angol televízióra és rádióra
vonatkozóan Lord Beveridge elnökletével* Bzt a cikket mindenki
nek el kellene olvasnia, mert kiderül belőle, hogy az angol nép
és a kormány mennyire Jelentősnek tartja ezt a "közszolgálta- *
tást", amennyire komolyan veszi a televízió kulturális célkitü- .
zéseit, azt a komolyságot és tárgyilagosságot, amely csak a
tényleges demokratizálás nyomán valósulhat meg* Demokrati^wi^
ról pedig csak akkor lehet szó, ha valamennyi politikai, művészi
és kulturális erő rósztvesz a televízió tevékenységében* A vizs
gálóbizottság tagjai ebben a szellemben vizsgálták a monopólium
problémáját.
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A televízió , mint igazi közlési eszköz még a főleg kifeje
zési eszköznek tekinthető filmnél jobban is érdekli a kultúra
valamennyi emberét• Demokratizálása olyan követelmény, mint &
sajtószabadság követelménye* Valamennyiünk közös célkitűzése*
/Clnema Huovo 196o. 146 *sz./

G u id o A rista rco :

A hosszú éjszaka

Hem kétséges, hogy 1960—bán tanul lehettünk az olasz film
művészot felébredésének és annak Is, hogy ismét slagéra vonta az
általános érdeklődést, Most már távolinak tűnik a neorealizmus
egységes korszaka, nanknulf a müveknek a korszaka, amelyek bizo
nyos mértékig közös kifejezésaódból és emberségből sarjadtak,
még akkor is, ha nem beszélhettünk valóságos lakóiéról* bezárult
tehát egy történelmi korszak és egy másik korszak nyílik meg,
vagy legalább is látszik megnyílni, mert kísérlet történt annak
a válságnak a felszámolására , amely 1957-ben érte el csúcspont
ját, amikor még egy Visconti is az irracionalizmus és a magá
nyosság bűvkörébe, a művészileg érdékes, de dekadens avanfgardizOBOLS uszályába került* 1959-ben, a "négyek válságát1* követő
esztendőben. /Tisoontira. Antonjonira* ffellinlre és Oastellanira
gondolunk, illetve A fehér éjszakák (Le matti blanche), a kiál
tás (II grido), a Cáblria éjszakái (Le nőtti di Cabiria) és az
Ilmák a fiókban (Sogni nel cassetto) cimü filmekre/, olyan müvek
jelentek meg, mint a Bella Rover® tábornok /II generále della
Rovere/ és á n^gy háború /La grande guerra/, de ezek sem hoztak
valami alapvetően újat, bár Rossallini él nások érezték, hogy
el kell hagyniuk a krónikát a regény kedvéért, hogy megbízható
társadalmi és történelmi alapokon nyugvó hősöket alkothassanak
®eg*
Mi jellemzi 1960 filmművészetét? Milyen vonások különböz
tetik meg az 1957 *"®* esztendőtől? És ha vannak egyáltalán kü
lönbségek, meddig terjednek? A megfigyelés /az élet bizonyos je
lenségeinek bizonyos tipusu megfigyelése/ és a leírás továbbra
is megmaradtak, sőt, uj erőre kaptak Fellini nagy freskójában,
az Édes élet-ben* Ugyanakkor azonban szembehelyezkedik ezzel éa
szinte polémikus erővel hat Visconti: Rocco és testvérei/Rocco ®
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Shirlini és Vaudul 17 éwsl az 19^3-as események után. fon
tos kérdést vetették fel: "Lehetséges-e olyan olasz történelmi
film készítése, amely valamllyen| formában bemutatja a közelmúlt9
vagy a távolabbi múlt Olaszországénak eseményeit?” Zurliai "Az
erőszakos nyár" cimü filmje a BSaselli filmjét közvetlen megelőző
időszakban játszódik* Itt nem a fegyverszünet előestjéről és a
polgárháború kezdetéről van szó, hanem július 25-rŐX, a fasizmus
bukásáról* Vaneini szeptember 8-al folytatja, ott kezdi el, ahol
Zurlini abbahagyta, kitér az ujfasizmusra, a veronai gyűlésre,
Mussolini utolsó kísérletére* /Még mindig az arsnyifjuság és a
burzsoázia határain belül vagyunk; mindkét filmben as .egyik hős
fasiszta vezető fia*/ A két rendező eltérő: módon, sőt ellentéte
sen felel az említett kérdésre* "Az erőszakos nyár" egy szerelmi
történetet kiván elmondani* A rendező jelzi, hogy a történet jú
lius 25 és szeptember 8 között zajlott le, de hozzáteszi t hang
súlyozom, hogy nem történelmi filmet készítettem, nem érdekel
nek az események reális indítékai, a tények mindenkor felcserélhetők* Ezt a történelemellenes, Husiira emlékeztető állásfogla
lást a rendező maga is aláhúzza, amikor kijelenti, hogy szerelmi
történetét a közönség tekintse "igen távoli történetnél, amely a
mi romantikus emlékezetünkben drémaisága ellenére nem ér többet,
mint bármelyik emlék”* ”Á harminc és ötven év közötti középső
nemzedék - folytatja a rendező - meg kell hogy találja önmagát a
filmben*"
Ezek az általános kijelentések nem tesznek különbséget ©gy
nemzedéken belül a különböző és ellentétes tendenciák közott,nem
veszik figyelembe, hogyan reagáltak az emberek bizonyos meghatá
rozott helyzetekben* Zurlini nemcsak
történelemellenes,
kritikus is, mert nem óhajt senki mellett állást foglalnif mm.
az antifasiszták, sem a fasiszták mellett és végül egy szükség
szerűen üres és elvont pacifizmust hirdet* Mem véletlen, hogy a
film struktúrája annyira fogyatékos* A szerelmi történetnek nin
csenek mélységei és emberi indítékai, miután az olasz események
csupán keretet, halvány hátteret képviselnek* Ezek as olasz ese
mények a rendező felfogása szerint más események is lehették
volna., nem szükségszerűen juliua 23 és szeptember 8 eseményeiígy önkényesen és mesterkélten jelentkeznek a mozivásznon, el
szakadnak a szereplők egyéni történetétől, ami végső soron z®^
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események léagrege és hatása, a veronai naggyülés gyilkos kiált
ványa sár nem keret és háttér. A fémáréi mészárlás a "Senso"
csatajelesetéhez hasonlóan az egyéni dráma csomópontiévá , döntő
mozzanatává válik*,.
Franco ¥illan! f a film hőse a "Senso" franz Mahler-jára
emlékeztet? n®s ébred fel benn© az öntudat, de kifejezette
Yisconti 'Msére emlékeztet . Erre utal az Annához fűződő önzö
kapcsolataj az, hogy megtagadja nyíltan., amikor már nincs rá
szüksége , bbm akarja megtudni édesapja gyilkosénak nevét 9 csak
személyes biztonsága érdekli t Svájcba menekül, tehetetlenül vi
selkedik iáz élettel és az eseményekkel szemben. Anna.*, akit a .
túlságosan régóta várt szerelem és érzelmi kielégülés vágya jel
lemez , eltűnik, reá is az őrület vár, mint Yisconti hősnőjére#
Lívia Serpierire • Ezeket a hasonlatokat természetesen nagyon
óvatosan kell kezelni., mert a Yiseouti—film figurái a maguk bo
nyolultságában, a művészi ábrázolás .módjában, jelentőségükben
egészen mások. Ezek nem annyira hasonlatok, mint inkább utalá
sok. Ugyancsak Yisconti filmjére emlékeztet bennünket a "Negyvenhárom hosszú éjszakája* epilógusa, is* 17 évvel a mészárlás után
Eraneo Yillani visszatér ■Yerrarába egy svájci feleséggel és egy
franciául beszélő gyerekkel. Találkozik Carlo Aretusival, apja
halálának okozójával. Régi barátokként üdvözlik egymást és ami
kor a felesége megkérdezi, hogy ki az a szívélyes és magabiztos
ember,Így felelt "Egy volt fasiszta vezető. A maga idejében fon
tos személyiség volt, de azt iiissem, nem követett el semmi rószszat." A film ezekkel a szavakkal végződik és a gép ugyanakkor
behozza premier plánba a szabadságért elesett hősök emlékművét.
Ez az epilógus is bizonyltja, hogy Yancini Yisconti nyomában
vallja, hogy "történelmet I mi annyit jelents, mint a ma törté
nelmét csinálni", ami megfelel üramsei felfogásénak.
Kijelentbetjük-e vajon, hogy a rendező első müve valóban
történelmi mi és hogy a jelenben, napjainkban segítséget nyújt a
fejlődő erőknek ahhoz, hogy nagyobb öntudatra tegyenek szert és
tevékenyebben, hatásosabban cselekedjenek?
Az irodalmi forrásmuzska és a forgatókönyv bizonyos néző
pontjainak vizsgálata választ adhat a kérdésre.
Bassanl ötödik "ferrarai" történetében nem találjuk meg a
filmben ábrázolt epilógust. "Aki kívülről érkezik Ferrarába,
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mondjuk asértg hogy megcsodálja a Táros művészi szépségeit 9 ké
nyelmesen végigmehet ásom a járdán, ahol több, mint tíz áwei
ezelőtt 11 Térés bolttest feküdt* Mmshet a kis aárványtáblák
mellett» amelyekem a kivégzették neve olvashatót azoké, akiket
a felszabadulás másnapján a kastély árkának Mroa helyén teástték el, pontosam ott, ahol 1943 november 15-én a hóban egymásra
dobált holttesteket megtalálták* Yégigsétálhat ezeken a helyeken
anélkül, hogy gondolatmenetét valami megzavarná * "ISz a feltéte
lezett turista, aki "a- golyók alig látható nyomát sem veszi ész
re a falon, amely előtt a halálraítéltéket felsorakoztatták** ez
m turista sugalmazta Táncininak és aamkatársainak az epilógust?
szórakozóttak, sőt, idegenék az anya és gyermek®, idegen maga
traaco Yillani is, aki a kényelmes svájci semlegességet válasz
totta, aki semmit sem tett, amikor apját lefogták és aki a mé
szárlás után nem akarta megtudni a felbujtó és a felelős nevét*
Tanain! epilógusa nem érinti a Carlo Arctusi. ellen indí
tott pert, de figyelembe veszi Bassaml gondolatait és útmutatá
sait* /"Én csak' egy eszme katonája voltam - ismételgette önelé
gülten a vádlott*" A per vontatottan haladt előre, nagy meleg
és urnlop közepette és az egyre 'nagyobb számban od&sereglő mé
rnök felealegeseknsk és tehetetleneknek éresték magukat • Folaantették*"/ A rendező a végső kézfogással határozottan rámutat ar- '
ra, hogy a.:gyilkosok meUettÜnk élnék, közelebb hozza ■ időbeli—
lég ezt a tényt* ' Mert mások elfelejtették a tegnap eseményeit*
2z a megállapítás igazolja vajon a film epilógusát és azt, hogy
a film épp®a most látott napvilágot,, akikor a faslzms gyakran,
konkrét formákat öltő visss&vágyása több oldalról feregeti a
nemzeti életet? Y&neinir© erősen hatnak a' Időszerű, mai szemszögek és esetek, az általuk felvetett pro\l**máte, d© megállapí
tása; amely a polémikus kézfogással jut kifejezésre, keserű Ízt
kap, bizonyos félénk határozatlanságot tapasztalunk az említet^
esetekkel és problémákkal szemben* A fiatal rendező ma is, teg
nap Is, a aultbaa is és a jelenben is csak a történelem negatív
elemeit látja meg, mind az epilógusban, mind a "hosszú éjszaka"
leírásában az olasz élet visszafejlődésére összpontosítja fi
gyelmét. Érzékeli a történelmi időket, de as epilógusban csak a
disszonanciák maradnak meg* A háború utáni időkre, napjainkra
való átmenetet a zene domborítja ki, de ez az átmenet csak a
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Aretusi figurába például eloszlatja azt a mítoszt 9 amely ma is
azt vallja, hogy bizonyos fasiszta vezetők jóságos emberek vol
tak, akiket jobban érdekeltek a ssak&cssiüvészet és a gáláns ka
landok, mint a fasiszta politika gaztettel. Ferzetti kiválóan
alakítja a figurát és mi úgy látjuk, hogy ez a gyakran kifeje
zéstelen, szinte érdektelen színész most először mutatta meg,
hogy mire képes, illetve már a "Kaland" cimü filmből Is engedett
valamit sejtetni ebből* Vancini jól ismeri a filmművészet eszkö
zeit és Így az említett vonatkozásokban nem egyszer meggyőző.
Egyébként nem az ellenállásról akart filmet készítenis "Olaszor
szágban 194-3 előtt - mondotta, Vancini egyik nyilatkozatában - az
antifasizmus csendes megvetést, a hivatalostól eltérő Ízlést je
lentett* A fegyveres ellenállás 1943 után született." A rendező
jobban bízik emlékezőtehetségében, a visszaemlékezések erejében,
mint a történelmi tapasztalatokban. "Nem kétséges, hogy a "Negy
venhárom hosszú éjszakája" az emlékezések légköréből mexit. A
leirt évekhez érzelmi kapcsolat fűz. Az emlékezés varázslatos
hangulattal övezi az ifjúság íegszoaorubb, légnyomásátóbb éveit
is® A film tehát teljesen az emlékezésre támaszkodik. Csak azért
választottam Bassanl elbeszélését, mert valami olyasmit találtam
beme, ami már bennem is megvolt".
Az emlékei hatása alatt álló fiatal alkotó úgy találta,
hogy Bassanl sálve visszhangként felelt mindarra, ami őbenne az
194 3 -as esztendőt követő évek során lerakódott. Már megemlékez
tünk a film és az elbeszélés közös talajáról. Az emlékezés vará
zsa azonban. eltorzítja a perspektívát, elfeledtet olyan dolgo
kat, amelyek miatt nem alakulhat ki a kérdéses Időszak egységes
és teljes szemlélete. Vancini helyesen idézi fel a főcímben a
fasiszta restaurációt megelőző legfontosabb dátumokat, azt a
korszakot, amelyben a film cselekménye kezdődik, de megfeledke
zik a korszak más, nemkevésbé döntő dátumairól. A történelmi tafpasztalatok megcáfolják, hogy az antifasizmus Olaszországban ab
ban az időben és régebben is csupán a hivatalos Ízléstől ©ltérő
Ízlést, csendes megvetést jelentett volna, és hogy a fegyveres
ellenállás csak 1943 után született volna meg. Az első partizánalakulatok megalakulásának mélyebb gyökerei vannak, "az 1944
nyarán működött valamennyi partizánosztag - Írja Boberto Battaglla - azokból a kis csoportcsíkból meríti eredetét, amelyek
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1943 őszén vonultak a hegyekbe1'. Ami az aktív antifasizmust il
leti , elég megemlítenünk azt a felhívást, amelyet a kommunista
párt intézett az olasz néphez , azt a felhívást , amelynek vissz
hangja 194-3 szeptemberében Ferraráig is eljutott! "A legnemesebb
és legszebb cselekedeti amelyet egy olasz ma véghezvihet az5hogy
puskát ragad és felveszi a küzdelmet a németek és aljas szövet
ségeseik 9 a fasiszták ellen. Csak akkor érezhetjük még magunkat
embereknek ? csak akkor igazolhatjuk emberi méltóságunkat, ha
fegyverrel a kézben állunk ellenségeinkkel szemben. Bármennyire
nagyok is lesznek az áldozatok s sokkal nagyobb lesz győzelmünk
jutalma: a függetlehség és a szabadság.”
Concetto Marchesi, a közeli Fadovából, éppen a ferr&rai
mészárlás hónapjában bizonyította be, hogy nem csak Ízlésbeli
eltérésről van szó] és megvetését cseppet sem rejtette véka alá.
Megelőzve Giovanni Gentilet, aki "A haza egyetértése és egysége”
cimü kiáltványában a neofasizmus javára hamisítja meg a törté
nelmet s Marchesi ezeket mondotta a főiskolai tanévnyitó alkalmá
ból: "A csalárdság, az erőszak és a bűnös szolgaság árnyékában
kell élőiről kezdenetek az olasz történelmet a fiatal munkások
kal és parasztokkal együtt.” Ugyanazon a napon - november 28-ánGlaime Fintor bátyjához intézett utolsó levelében ezeket irtás
”Aml engem illet, nem rajongok túlságosan azért a gondolatért,
hogy tólviz idején menjenek el partizánnak ... ez azonban az
egyetlen lehetőség és én elfogadom.”
Yancini filmjében egyetlen gyenge hang képviseli pillana
tokra a másik Olaszországot, azt a döntést, amelyet Fintor is
megejtett: az óvatos antifasiszta fia, aki apja és egy pap se
gítségével Francéval együtt Svájcba kellene, hogy meneküljön,
mégis fellázad. Úgy érzi, hogy maradnia kell, állást kell fog
lalnia. Ez a figura, amely a filmben csak futólag jelentkezik,
mélységesen történelmi súlyt és dimenziót kaphatott volna és a
"Senso” Ussonijához hasonlóan dialektikus figurává fejlődhetett
volna. Vancini megtalálta volna az ehhez szükséges anyagot, ha
túllépte, volna as emlékezés határait. A "Negyvenhárom hosszú éj
szakája” végeredményben csak látszólag, vagy részben tér el at
tól, amit ”Az erőszakos nyár”-tól kaptunk. Tancinx nem kifeje
zetten egyéni történések és sorsok felidézésére törekedett, de
Zurlinihez hasonlóan, aki a másik végletből indult ki, 6 sem jut
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el egy nemzeti történelmi film megalkotásáig* Emlékezéseivel
azonosítja a valóságot, egy bizonyos belső hangra hallgat, amely
a háborút követő években sem tudott kielégítő választ adni a
kérdésekre. V&ncini filmje minden értéke ellenére drámai erővel
bizonyltja a válságot, azt, hogy az alkotó képtelen széles embe
ri távlatok megragadására. Ezt a válságot ezúttal is "túlzott
bravuroskodás jellemzi". Ez jellemzi az irodalomhoz hasonlóan a
fiatal rendezők többségét /gondoljunk Maselii "A nap asszonya”,
vagy a "Delfinek” filmjeire, magára Zurlinire stb./. Ez a bravúr
már akkora, hogy Gallo szavai jutnak eszünkbe, aki az irodalom
mal kapcsolatban azt kívánta, hogy szeretne már néhány tévedést
látni, mert hátha azokban több lesz az igazság és a tartalom.
Mert mások felejtenek és hogy ne felejthesseneks ez a
Eapo
cimü film kiindulási pontja és végső kicsengése. Gillo
Pontevőreo azokra a naplókra és emlékezésekre támaszkodik, ame
lyek Olaszországban is nagy számban jelentek meg a szóbanforgó
témával kapcsolatban. Ilyenek voltak Anna Frank, vagy Bruno
Piazza naplói, Primo Levi "Ha ez egy ember” és Edit Bruck "Ki
szeret ennyire?” cimü müvei. A film különösen Sdith Brucknak,en
nek az életbenmaradt Anna Franknak önéletrajzi anyagából, és kü
lönösen annak első részéből merít és talán az sem véletlen, hogy
a "Kapó” főszereplőnőjét Edithnek hívják. Pontecorvo ezen túlme
nően egyéb szövegeket és dokumentumokat, történelmi forrásokat
is tanulmányozott, többek között Poljakov ”A nácizmus és a zsi
dók kiirtása” és Russeli ”A horogkereszt árnyékában” cimü munká
it* Az események felidézése, a krónika ebben a filmben megbízha
tód Ilyen az emberek: összeazedése, a gázkamrába küldött nők,
férfiak és gyermekek ábrázolása, a deportálás, a lágerek élete,
a női foglyok erkölcsi és fizikai megalázása, az életbenmaradásért folytatott harc. Edith erkölcsi züllése mélypontjára érke
zik. Ez az egyszerűségre és tisztaságra, nemes érzésekre nevelt
14. éves zsidólány a tragikus valósággal szemben fokozatosan el
veszíti eredeti jellemét, emberi méltóságát, hajlandó korbácsot
ragadni és együttműködni a németekkel a "rend” fenntartása érde
kében.
A film a legdöntőbb mozzanatokon keresztül ábrázolja Edith
fokozatos és kérlelhetetlen züllését /az ellenőrző vizsgálat, a
gázkamrára Ítéltek kiválasztása, a harisnya, amelyet egy halott
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nő lábáról húz le, az egy darab kenyérért felajánlott szüzessé
ge stb „/. Nem mondhatjuk azonban, hogy Pontecorvo egyetlen célja
a náci haláltáborok dokumentálása és ezen belül a végső erkölcsi
züllés egyik esetének leírása. Más, sokkal nagyobb ambíciói van
nak. A szív és az ész dilemmáját veti fel, ami az adott feltéte
lek között nyomasztóan jelentkezik. Ilyen dilemma elé keiül Szá
sa is, a szovjet hadifogoly, akit szerelmi szálak fűznek Edit
hez. "Szive" visszautasítja a szörnyű számítást, azt, hogy fel
áldozza az egyént, ebben az esetben Edithet a többiek megmenekü
lése érdekében, kétségtelenül szörnyű rábeszélni másokat egy
ilyen számítás végrehajtására - mondja a legidősebb fogoly, a
szökés tervét Irányító "ész", akiben nem nehéz egy politikai
tisztet sejtenünk. - Ne adott esetben ez szükséges és helyes is.
Nem mi vagyunk a gyilkosok, nem mi vagyunk hibásak." A film má
sodik része ezt a tematikát karolja fel, amely először jelentke
zik ennyire nyílt formában az olasz filmművészetben- A film má
sodik része az ilyen filmekben is szokásos szerelmi történetet,
a szó szerint értelmezett látványosságot össze akarja kötni egy
nemesebb gondolattal, amely az egésznek mélyebb jelentőséget és
értelmet ad* "A sziv indokai" alapján Szása figyelmezteti Edith
ez, hogy biztos halál vár rá, ha segíti a szökést. Árulóvá vált?
És egyáltalán, kit árult el? Szása a végén ott sarad a temetővé
változott lágerben, nem kísérli meg a többiekkel együtt a szö
kést. Edith Kari mellett! hal meg, a német mellett, akinek fogal
ma sincs, mit tegyen a közelgő összeomlás pillanatában* "Átej—
tettek bennünket Kari. *)« alvégre nem szükséges élni" - mondja
Sdith, majd felfedi Kari előtt igazi kilétét és héberül kezd
imádkozni s "Uram, Istenem, T® aki feloldozod a rabszolgák lán
cait...®8
Abban a pillanatban, amikor Pomtecorvo felveti az említett
dilemmát, abban a pillanatban, amikor áttér a dokumentálásról az
elbeszélésre, a film egyre jobban ellaposodik és ilyen értelem
ben a mosdóban lezajló szerelmi jelenetben éri el mélypontját*
Lélektani téren is messze járunk már a gondos kezdeti leírástól,
a gondtalanul hazafelé tartó Edith-től, a letartóztatástól,a ha
láltáborba való megérkezéstől, a rettenem környezettől származó
első benyomásoktól, a kopaszra nyírástól,a halott nő ingének viszolyógva történő felhúzásától és attól, ahogyan tehetetlenül
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szemléli as ablakból, hogyan viszik a gázkamra felé szüleit és a
többi szerencsétlent. Hiányzott Pontecorvoból az erő, a művészi
egyéniség ahhoz, hogy mélyreható kapcsolatot tudjon teremteni a
szerelmi történet és a felvetett dilemma között. A fii® végül
abba a filmművészeti műfajba torkollik, amelytől az alkotó ere
detileg el akart távolodni. Susan Strassberg játéka azt mutatja,
hogy az iskola, amelyben nevelkedett /a túlbecsült Actor5s Stú
dió/ ebben az esetben zavarja a hitelesség kialakítását. Arca
például túlságosan szép, Georges Stevens Anna Frankját juttatja
eszünkbe, míg Laurent Terzieff arca bizonyos szovjet sémákra em
lékeztet. Mit mondjunk az utolsó jelenet zenei' aláfestéséről?
Kétségtelenül hatásos, de csak az említett Ízlések és mértékek
határán belül. A rendező a többi figurát sem tudta eléggé kidom
borítani* Bofia, az Idős deportált asszony, vagy a partizánmosgalomban résztvett polgári származású Teresa nem eléggé kidolgo
zott, nem ©léggé világos figurák, Editbe! való kapcsolatuk nem
meggyőző. A film zavarosan, csak néhány szóval utal a politikai
és nem politikai foglyok között fennálló különbségekre.
Az az ut, amely a krónikától a történelemig, a figuráig,
a regényig - a regényig és nem a regényességig - vezet el, még
sok nehézséget és veszedelmet rejt magában* Előfordulhat, hogy
a történelmi szemlélet felerősödés© helyett gyengülés következik
b®, az, amit Savattini úgy fogalmaz meg, hogy "a múlt elvész a
.•mesesserüség kődében”.
A három rendező kétségtelenül pozitív eredményeket ért ©1
és filmművészetünk -vitathatatlanul az ébredés stádiumában van,
d© Sáriimig Tancinl és Ponteconro erőfeszítéseinek közős a sor
sa, rájuk nézve is áll az, amit Bassani mondott az irodáiénál
kapcsolatban: képtelenek kikerülni a háború utáni neorealizmus
szentimentális útvesztőiből.
/Cinema Huovo 196o. 147.sz./
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Jmej Korám:

Kép és szó
A tilmkOM&entéxt, azaz a filmképet kísérő szöveget kezdet
től fogva különféleképpen szemlélték, fSm&é mindig több'kevesebb
lekicsinyléssel• A filnkoaaentár iránti elméleti érdeklődést Mér
pusztán as a tény háttérbe szorította, 'hogy kommentárt szinte
kizárólag "csak” dokumentum- és rövidfilmeknél, vagy filmhiradóknál alkalmaztak, és csak nagyritkán a játékfilmeknél• Maguk
a filmalkotók is elsősorban mindig a film képi részében és annak
kompozíciójában keresték a film sajátosságait, a magyarázó szö
veg csak szükséges rosszat jelentett szásukra. A kommentárokat
szövegírókkal készíttették filmjeikhez, és az eredménnyel a ren
dezők aztán legalább annyira elégedettek voltak, mint maguk a
kommentár szerzők. Természetesen az átlag-gyakorlatról beszélek.
Biztosan sok kivétel akad - de sajnos csak kivétel.
A legutóbbi években jelentősen fejlődött a televízió és
ezzel összhangban azok a filaformák, amelyekben állandóan magya
rázó szöveg kiséri a képet: a riport-, a híradó- és a tudományos
filmek... stb. Ismételten kijelentjük, hogy es esetben egyrészt
a filmfeliratok közvetítéséről van szó, ahol is a JtíLsérŐszoveget
pontosan úgy alkalmazzák, mint a megfilmesítésnél,* másrészt a
direkt közvetítésről, amikor is a riporter közvetlenül kommen
tálja & televíziós kamera által felvett eseményt. De éppen ezek
ben bukkan fel minden hiba, felületes hasonlat, és itt derül ki,
hogy nem értik a képet kisérő szöveg funkcióját.
Ismeretes, hogy a televízió erre a területre hirteleméhen
újságírókat és rádiómonkatársakat állított be, akik még nem ren
delkeznek a szükséges tapasztalatokkal• Korábbi munkájuk, amely
nek során as Írott és beszélt szót gyakran eredményesen alkal
mazták, kétségtelenül magerősitette őket abban a meggyőződésben,
hogy számukra a s z ő nem okoz problémát. És ha sietve végzett

napi munkájuk közben- még arra-is gondoltak* hogy foglalkozzanak
uj hivatásuk elméleti problémáival, csak .arra törekedtek, hogy
megismerjék a képkompozicló követelményeit és törvényszerűsége
it. A kérdés "irodalmi" oldalát csak átfutották, mint olyan va
lamit, amit már régebbről jól ismernek®
Alaposabb megfigyelés után mindenki magától rájön, hogy az
olvasott vagy a rádióból hallott szónak egészen más funkciója
van, mint annak, amelyet a képhez füzünk. A film és minden egyes
képkompozició sok egymástól függő komponens eredménye: a kép a
maga bonyolult időbeli és térbeli vonatkozásaival, a zent, a
fáma, a csend, a párbeszéd, a kommentár. Ea a kép-hang^ompozíelő tökéletes, nem szabad benne semmi esetlegesnek és fölösle
gesnek előfordulnia, és nem szabad egyik részt sem túlértékelni,
sas lebecsülni *
Örülnék, ha a most következő megjegyzések buzdításul szol
gálnának mindazoknak, akik a gyakorlati életben kerülnek szembe
a kommentár és a kép viszonyának problémájával. Ridom, hogy mű
vészeti kérdéseket nem lehet megoldani valamiféle praktikus
"használati utasításokkal**, de meggyőződésem az is, hogy a je
lenlegi helyzetben, amikor gyors segítségre van szükség, a témá
ról Írott, elméletileg jól megalapozott munka a szükségleteket
nem elégítené ki, mivel éppen azokat riasztaná el, akik elméleti
segítséget Igényelnek és keresnek.
E megjegyzések során, a történeti és formai kérdések, as
ortofonikus és más szempontok kirekesztésével, legyen szabad ki
zárólag csak a lélektani szempontra figyelni, amiből bizonyos
fokig a többi 'végkövetkeztetés is levonható.

A kép, amelyet a kamera objektivje a nézőnek közvetít ,mindlg a naturális valóságot adja, a realitás lényegével szemben,
amely már' fölöttébb bonyolult* A kép szemlélője észleléseit bi
zonyos fokig mindig kiegészíti korábban szerzett ismereteivel és
tapasztalataival. Azaz, abban a pillanatban, amikor a nézd a mo
zi vásznán vagy a televízió képernyőjén látja, a képet, szubjek
tív kapcsolatba kerül vele. Vegyünk egy példát, amely megvilá
gítja számunkra a kép-észlelés bonyolultságát« A képen megjele
nik egy beállítás, amely egy fűben heverő.gerebíyét ábrázol.
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A néző felismeri a tárgyat.és a környezetet, amelyben a tárgyat
látja, és lelkében nindeanek nevet ad. Moha a kép a vásznon csak
fényből és árnyékből áll, a néző nem-kételkedik benne, hogy a
tárgy fából van. fapasstajlatai azt mondják neki, amelyek szintén
kötik, hogy a fa színe világos sárga /holott ő csak szürke tó—
nőst lát/j, hogy a fit., amelyben a gereblye fekszik zöld, és mert
a fűszálakon fcara&teseppak csillognak, arra á következtetésre
jut, hogy a fü nedves és hűvös.
Mindezt valószínűleg felismeri és megjegyzi, minden néző*
Méhámyan a képet tapasztalataiknak megfelelően még tovább fogják
értékelni•• Megállapítják milyen, fából készült a gereblye, és azt
is megfigyelik, hogy uj-e, vagy használt? Salán azon is elgon
dolkodnak, hogy a pázsit, amelyen a gereblye fekszik, valahol a
városi parkban, vagy a-szabad természetben található-e? A pázsi
ton felismerhető virágok után meghatározzék az évszakot * Ilyen
irányban még tovább is lehetne menni.
A néző azonban nocsak ezeket az anyagi jegyeket ismeri
fel a képen* tapasztalásai, 'észlelései még tovább beszélnek. Ha
városi lakos, talán vidéken töltött szabadságára gondol, ahol is
a széna kaszálásnál segédkezett. A gazdálkodót esetleg másnapi
kötelességeire ■ emlékezteti, stb.síb.
Iteesássamak' meg, hogy e példákat általánosan ás felülete
sen fejtettem ki. Szigorúan tudományos alapállásból kiindulva
ezt az elemzést sokkal •pontosabban kéne elvégezni* Célunknak
azonban ez a forma is tökéletesen elégséges* Általánosságban már
most megállapíthatjuk, hogy az érzékelés tárgyéinak különféle is
mertetőjegyel vannak, és hogy az különböző részekből tevődik
össze, más és más módon, és különböző nézőpontokból észlelhető.
Ste aztán az az alap, amelyet a film alkotójának /az egy
szerűség kedvéért a továbbiakban csak filmről beszélek, akkor ia
ha a következtetések, amelyekhez eljutunk, a televízió gyakor
latára is vonatkoznak/ mindenek előtt szem előtt kellene tarta
nia*
Egyelőre még ne beszéljünk a kommentárról, hanem egész rö
viden idézzük emlékezetünkbe a film egyik fő Ismertető jegyét, a
vágást* Mint ismeretes a vágásnak az a célja, hogy az időben
egymás után következő képeket összhangba hozza* Jfeliiett példánk
képén következhetne . talán egy toyábbi beállítás isi a pázsit
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egyik részlete, vagy a gereblye fogai, amelyek közül az egyik ki
van törve, vagy egy nagy kép, amelyből kiderül, hogy a pázsit a
gereblyézel városi parkban terül el. Felidézhetnénk más környe
zetből való beállításokat is; egy kertész fáradt arcát, trak
tort, töltőtollat stb. Minden uj beállítás illetve vágás az ere
detinek mindig uj értelmet ad. Szándékosan fokozza a figyelmet
vagy képzettársításokat idéz elő, amelyeket az első izolált be
állítás megfigyelése után a nézőben nem tételezhetünk fel.
Megállapíthatjuk tehát, hogy a filmkommentár első formája
maga a képkivágás, tulajdonképpen a képkompozieió.

Éppen úgy,-ahogy egy tárgyat a maga bonyolultságában fo
gunk fel 9 a hangosfilmet is egységes egész gyanánt rögzítjük,
összetevői hathatnak egyidejűleg vagy egymás után Is,de az Össz
hatás egész gyanánt következik be. A képhez fűzött szóbeli ma
gyarázat segít a nézőnek, hogy észlelését pontosabban megértse.
Mégis megfontolandó 9m±lyen mértékben és mikor van szükség, a szói
beli magyarázatra.
A vizes fű példájához vagy a tárgy anyagához hasonlóan,
nincs szükség a néző tapintás-érzékelésére, hogy az észlelést.a
maga teljességében felfogja. Gyakran szóbeli magyarázat nélkül
is beérhetjük, ha feltételezhető, hogy a néző az észlelést ko
rábbi tapasztalatai alapján maga is kiegészíthetik Ez az alapalv - kijelentve - magától értetődőnek és teljesen problémátlannak tűnik föl. Gyakorlatilag azonban mégis igen■gyakran és szük
ségtelenül megsértik. Méghozzá kétféleképpen'is; fölös szavak
kal, illetve .hiányzó magyarázatokkal. Pé.X Lét is említek, amelylyel gyakran . találkozunk -a film •/különösen a hiradófilm/ és a
televízió gyakorlatában. A kép egy csoport kerékpárversenyzőt
ábrázol, amint kerékpárjukat az úttesten levő fehér sávhoz tol
ják, amely fölött kifeszitve áll a startszalag. Aztán felülnek,
következik a várakozók feszült pillantása, felhangzik as indító
jel és a kerékpárok eliramodnak. A fenti képekhez a következő
kommentárt halljrk: ”A versenyzők a starthoz jönnék. Már nyereg
be szállnak - figyelem - és éppen elindulnak."
Valaki megjegyezhetné, hogy a kommentátor beszél ugyan
olyan dolgokról, amelyek a képről is láthatók, de elvégre az
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nsii. lehet hiba. Erre a lehetséges ellenvetésre szeretnék isméi
egy példával felelni. Próbálják meg, hogy amikor fizetnek a főpincérnek, azt a gesztust, amivel a pénzt átnyújtják, a követke
ző szavakkal kisérjék? ”Es egy százforintos". a főurat biztosan
kihozzák a sodrából, megsértődhet, mert azzal gyanúsítják, hogy
nem ismeri a neki átnyújtott bankjegy értékét. Ő viszont meggya
núsíthatja önöket, hogy hamis bankjegyet adnak neki. Ezt idézhe
tik elő a felesleges szavak. A főur látja tehát a bankjegyet*
kezében tartja é$ ismeri* Nem csodálkozhatnánk, hm ebben a zűr
zavarban hasisnak mondaná. Nősé miért támadna más reakció a né
zőben, ha szükségtelenül eliamétlik neki mindazt, amit ponto
sabban és meggyőzőbben maga is tudott?
A hangosfilm összetett észlelésének eredményeként, annak
eredményéként, hogy a néző mindent, amit lát, egy meghatározott,
szavak által jelölt kategóriákba rendez, kialakul az ábrázolt
cselekmény értelme. Végeredményben szükségtelen a riporter han
gos és tolakodó szava, ha ugyanazt mondja el, ami a néző képze
letében már kialakult. Egyszerűen mondva: a néző él a gyanúper
rel, hogy nincs valami rendben, ha a látható értelmet szóval
hangsúlyozzák• És ha egy kisérő szövegben több kommantár-pleonazaus gyűlik össze, megtörténhetik, hogy a néző elveszíti az
összefüggést, és felhagy azzal a törekvéssel, hogy .az egész mű
értelmét megértse.

Jelentsük ki tehát msden^&sűtőbt g hogy a képet kisérő ma
gyarázat első erénye a szűkszavúság. Erre mégis mindjárt azt
kell mondani, hogy a szó feladatát sem szabad lebecsülni.
Lélektani szempontból nézve, a néző két funkciót vár a
kommentártól: a magyarázatnak elő kell segítenie ' az ábrázolt
tárgyak felismerését, másrészt meg kell magyaráznia a kép értel
mét, különösen akkor, ha képpel azt nem lehet, vagy körülméxiyes
megtenni.■
Legjobb lesz, ha megint példát mondunk. Az első funkcióval
kapcsolatosan: ha a képen egy kevésbé ismert, vagy nehezen föl
ismerhető tárgyat látunk, helytelen, ha a nézőnek sokáig kell
várnia a magyarázatra. IBaléa egy ismert város sziluettjét lát
juk, amelyet szokatlan ■helyről fényképeztek, vagy egy meayétet,
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lan” kívánságait és utasításait. Azt mondanánk témát 9 hogy a
komentárnak magától értetődőnek <, hangulatosnak g zökkenőmenteaiiek és lelkesítőnek kell lennie , azaz ugyanazokkal a tüXaj&omságokkal kell rendelkeznie mint a jó irodalmi műnek. Mindenekelőtt
azonban fllasserüleg kell helyesnek lennie s mert ha nem érvény®-*
sül benne a filmszerűség követelménye , nem ér semmit a szerző
ügyessége sem.

Az eddigiekben a filmkoHmentár problematikátjából csak a kép
szavakkal m i ó közvetlen leírásának és meghatározásának módjai
ról beszéltünk. Hogy az ilyesfajta kommentálást megfelelően meg
határozhassuk, a zenében használatos terminológiákhoz folyamo
dunk, és kölcsönvesszük a "harmónikus" kifejezést. Ha a kommen
tár imént tárgyalt módját ”hamonikus koaaaentár”-nak nevezzük,
megállapítjuk, hogy valóban sok az analógia a harmónián felépülő
zenei kompozíció és az olyan jellegű kommentárok között, amelyek
az Idézet példákban a ”melódiát” képezi, amelynek hangrendszere
a kép akkordisztikus alapjából származik.
Természetesen a hamónikus magyarázó szövegen kívül más
módjai is lehetnek a filnfcoamentárnak ®
Eddig arra törekedtünk, hogy a kommentárral helyesen Írjuk
le a képet, helyesen határozzuk meg az ábrázolt tárgyakat. A
publicisztikai vagy a művészi alkotások azonban rendszerint na
gyobb feladatokat rónak a kommentálóra, semmint, hogy e^zel vagy
azzal a ténnyel megismertesse a nézőt. Az a feladata, hogy érté
kelje az ábrázolt valóságot, általános érvényű következtetéseket
vonjon le belőle, és igy a mü befogadóit a szerző felfogásának
megfelelő szemléletre késztesse. Ilyenkor azonban a kommentárban
legtöbbször nem térünk ki a kép egyes részeinek pontos magyará
zatára. A kommentár nem függ külsődlegesen a képkompoziciótól,
külön utón jár. A kommentátor tetszés szerint aláhúzza az ábrá
zolt tárgyakat és cselekményeket, elemzi, csoportosítja és ten
denciózus megvilágításba állítja őket.
Ha egy terminológiát sár kölcsönvettünk a zenétől, tegyük
ezt egy másik meghatározással Is, és a filmkommentár másik típu
sát nevezzük kontraouaktikus kommentárnak.
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Ha a kontrapunktikus kommentár tulajdonképpen magassbbrandü tipus is mint a harmtiniknse mégis# úgy hiszem# alapjában Téve
helyesebben alkalmazzák# mint az első típust. Ez nyilván irodal
mi jellegéből is adódik. Ennek ellenére szeretnék foglalkozni a
kontrapunktikus kommentár néhány elméleti ismertető jegyével# és
szeretnék rámutatni az alkalmazásából adódó lehetőségekre.
Kezdjük megint a vizsgálódásainkkal Összefüggő általános
pszichológiai problémákkal# s ha csak egy rövid utalás erejéig
is, idézzük őket emlékezetünkbe. A televíziósjáték vagy a film
alkotójának as a feladata# hogy a megfelelően elrendezett képés szóanyag segítségével uj ismeretekhez juttassa a nézőt. /Az
most teljesen mindegy, hogy az értelemhez, vagy az érzelemhez
szólnak-e ezek az ismeretek./ Emellett a szerző szükségszerűen
számításba veszi a néző képzelőerejét is# azaz: feltételezi#
hogy a néző az adott tények# a szóbeli és képbeli közlések alap
ján képes lesz uj ismeretekhez jutni# és le tudja vonni a követ
keztetéseiket is.
Másheiyütt már kifejtettük# hogy az ember hogyan fogja fel
az anyagi világ jelenségeinek# tárgyainak és tulajdonságainak
visszatükröződését /a pontosság kedvéért az érzetekről beszélek/
és hogyan jut el közvetlen észlelésükhöz: az észleléseknek ezt a
területét gondolataink sokkal szélesebb# összehasonlíthatatlanul
színesebb körzete veszi körül. A hallatlanul bonyolult, teljes
gondolkodási folyamat mindem ember szempontjából azonos törvé
nyek szerint zajlik le. A művek alkotói tehát azonos törvénysze
rűségek szerint gondolkodnak, aint a müvek nézői*
A gondolkodási folyamat sémáját mintegy a következőképpen
lehetne vázolni:
A folyamat kezdetben analitikus 3 az egész részeire bomlik
és egyidejűleg a tárgy /azaz: a mi esetünkben a filmkép/
részei egységes egésszé tevődnek Össze;
ezt követi az ©gyes részek összehasonlítása és annak meg
határozása, hogy a részek mennyiben függnek az egésztől;
aztán tovább folytatódik a megismerés osztályozásának és
általánosításának folyamata# amely az absztrakcióban és a
konkretizálásban /az általános különleges jegyeinek mégha-,
tárcsásában/ végződik;
a gondolkodási folyamat az Ítéletalkotással sárul.
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A gondolkodási folyamatra I.P. Pavlov és követőinek monkái
adnak tudományos magyarázatot* Ezek a munkák kimorithetetienül
értékes ösztönzésekkel szolgálnak a művésznek és a publicistának
alkotásához,
A gondolkodási folyamat eredménye az Ítélet , lényegében a
tárgyak és a cselekmények összefüggéseinek kifejezése. Eontrapunktikus kommentárunk tehát felhívja a néző figyelmét az emlí
tett tényekből adódó különféle gondolati következtetésekre, kü
lönböző lényeges feltevésekre ? vagy kifogásokra. Uem feladatunk
most9 hogy a kontrapunktikus kommentárban kifejezett Ítéletek
logikai és etikai helyességét vizsgáljuk* mégis szeretnénk meg
kísérelni s hogy meghatározzuk a kontrapunktikus
filmkommentár
pszichológiai és formai helyességének alapelveit.
Elvileg háromféleképpen vezethetjük be a képpel kontrapunktikus viszonyban álló kommentárt: anticipálással, késlelte
téssel, vagy bevezetés és magyarázat nélkül.
Az első esetben - anticipálással való kezdés esetén - a
kommentátor előbb kifejti az Ítéletet, anélkül, hogy az látható
kapcsolatban volna a képpel. A bevezető képek például a stadion
ban figyelő nézőket ábrázolják, a kommentár viszont a mükorcsolyázás látványosságáról és előnyeiről kezd beszélni. A követke
zőkben a kommentár folytatódhat a képpel összhangban, vagy to
vábbra is a nézőket ábrázoló képsorhoz kapcsolódik /"Ezért jött
ki tízezer néző..»,?/s vagy pedig közvetlenül kommentálja a mükorcsolyásást bemutató képeket, amelyek mintegy igazolják a be
vezetőül elhangzott Ítéletet.
A késleltetés esetén ellenkezőleg történik. A kommentár, a
műkorcsolyázókat bemutató képeikkel egyidejűleg, előbb rámutathat
a műkorcsolyázók figyelemre méltó eredményeire, majd az Ítéletet
kontrapunkttal mondja ki, akár a rendezést bemutató képek,
egy ujább motívum, például a nézőket ábrázoló felvételek kap
csán.
A harmadik eset - amikor a kommentáló szöveg minden beve
zetés és magyarázat nélkül kontrapunktikus viszonyban áll a kép
pel - mintegy bevezetést feltételez, vagy az Ítéletet a képnek
kellene kiegészítenie.
Ezeket a módszereket természetesen bárhogyan kombinálhat
ják. Alkalmazásuk a mü szerzőjének Ízlésétől és érzékétől függ.
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Hem merem megkockáztatni, hogy valamilyen alapelveket rögzítsek
le a különféle módszerek alkalmazására, váltogatásukról, idő
tartamukról sth..., de azt hiszem, szükséges, hogy az alkotó
kollegák ne csak ösztönösen alkalmazzák a különféle módszereket,
hanem ismerjék azok lényegét is.
Két hibalehetőséget szeretnék mégis megemlíteni, amelyek
a kontrapuhktikus kommentár alkalmazása során ugyan ritkán je
lentkeznek, de amelyek annál veszélyesebbek lehetnek a mü ered
ményessége szempontjából.
Az egyik abban áll, hogy a néző a kép és a harmonikus kom
mentár következtében egészen más következtetésre jut,mint a kom
mentár szerzője. Ismét csak egy példával szemléltetem, mire gon
dolok. A nemzetközi divatbemutatóról szóló képek kapcsán a kom
mentár elmondja, melyik országból való az éppen bemutatott mo
dell stb. A modelleket látva, a néző maga is megítéli, hogy ő
melyiket részesítené előnyben. A képsor végén a kommentátor köz
li az Ítéletet /az most lényegtelen, hogy jelen esetben a zsűri
döntését/, hogy gazdaságossági szempontokból az A ország által
bemutatott ruhát kell előnyben részesíteni. A döntés felháborít
ja a nézőt, mert neki meg azok a modellek tetszettek jobban,ame
lyeket a B és C ország mutatott be. Nem veszi figyelembe, hogy a
kommentár gazdaságossági megfontolásokat említ - anyagfelhaszná
lást, az ipari gyártás szempontjából előnyös szabást stb. - mert
sem a kép, sem a harmonikus kommentár nem világosította fel,hogy
a ruhákat Így kell vizsgálnia, igy kell értelmeznie. A "kontrapúnktn más hangra tért át, mint a megelőzően és egyidejűleg be
mutatott kompozíciók, s igy természetesen éles disszonancia áll
elő. A néző nem bizik a kommentár itélétél 6c,még ha az alapjában
helyes is.
A másik hiba szemléltetésére igen nehéz találó példát vá
lasztani. Annak az alapelvnek a megsértésével kapcsolatban szofkott előfordulni, hogy a kontrapuhktikus kommentárnak gondolko
dásra kell ösztönöznie a nézőt. Azt azonban meg sem szabad kí
sérelnie, hogy a néző helyett gondolkodjék. A legnagyobb ered
ményt , a legtartósabb hatást akkor érjük el, akkor győzzük meg
legjobban a nézőt, ha lehetővé tesszük számára, hogy egyéni vé
leményt alkosson a bemutatott anyagról. Bizni kell a nézőben,
nem szabad lebecsülni szellemi képességeit; számolni kell képze—
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lóerejével, mint a kommentár egyik fontos és nélkülözhetetlen
tényezőjével. A kommentárban néha megfeledkesnek errőls és a
kommentátor megragad minden alkalmat , hogy kifejtse Ítéleteit ,
hogy kioktassa a nézőt* Aminek következtében aztán a filmfelvé
tel elveszíti feszültségét, hőfokát és érdektelenné válik*

A filmkompoziciót kisérő szó funkciójáról, a filmkommentár
pszichológiai aspektusairól végzett vizsgálatainkat ezzel be is
fejezhetnénk® Amennyire lehetett, megkíséreltem, hogy cikkem ne
távolodjék el a gyakorlattól* Csak örülnék, ha rövid megjegyzé
seim alkalmat adnának a probléma mélyebben meghatározott értéke
lésére. De nagy érdeklődéssel várom azt is, hogy vizsgálataim
kiváltják a területen működő tapasztalt kollégák kritikai meg
jegyzéseit is®
Szándékosan törekedtem rá, hogy a legegyszerűbb példákat
említsem, és egészen általános következtetéseket vonjak le belő
lük. Meggyőződésem, hogy a legegyszerűbb jelenségekkel. lehet
legjobban kifejezni a lényeget. Ha megkíséreltük volna, hogy bo
nyolultabb példákat elemezzünk, leginkább különleges, nem ismét
lődő példákon került volna erre sor* Ha aztán uj tartalommal
akarnánk megtölteni őket, - mint a belőlük adódó tanulságokról előbb az epigonizmusról és az elidegenítésről kellene beszél
nünk. De meg vagyok róla győződve, hogy a bonyolult formáktól is
eljutunk az általam röviden vázolni próbált egyszerű alapelvek
hez.
Hogy nézetemet egy példával tegyem világosabbá, röviden
szeretnék még visszatérni a kontr&pumktikus kommentárhoz* Megte
hetjük, - hogy a zenetudomány terminológiájánál maradjunk - hogy
a kontrapunktikms kommentárt egyfajta ^pollhanaoniáig" kombinál
juk. Ebben az esetben a cselekmény /akár egy nagyváros vasárnap
délutáni életének képei/ a mü képi részében folyhatna* le, mig az
egyidejűleg zajló másik cselekményt a kommentár fejezné ki/eset
leg a szovjet holdrakéta repülésének leírása/® A kép közli a té
nyék egyik fajtájét,a kommentár ped±gs”függetleníil”& képtől,a tér
nyék másik fajtáját. Ebben a ”polihar®onÍktts” kompozícióban a
kommentár lényegében vagy előbbre kerül, vagy a kontrapunkt kö
vetkeztében időben lemarad. Hogy most a két, egyidejűleg béroata- 48 -

tett cselekmény Összefüggésbe került , a kompozíció egyik helyén
a kommentárral meg kell szólaltatni a kép egyik harmonikus ak
kordját. Annak ellenére, hogy mindkét résznek, a képnek és a
szóbeli közlésnek látszólag egyenértékű leíró jellege Tan, az
egyik rész Ítélet jellegű. Csakhogy a ml esetünkben az Ítéletet
már előbb kifejezte a kép, és mintegy ilyen értelmű kicsengése
van: ”A békés élet megteremti a feltételeket a világűr meghódí
tásához.”
ámde nem volna célszerű, ha különféle bonyolult formákat
keresve és konstruálva, formalista játszadozásba bonyolódnánk,
és csak a forma kedvéért uj formákat ötölnánk ki. Kern is hiszem,
hogy használható kommentárt lehetne alkotni úgy, hogy a szerző
minden számításba vehető lehetőséget és elvet leszámol az ujján,
aztán józanul kiválaszt egy többé-kevésbé eredeti formát. És vé
gezetül: amennyiben előadásom valamelyik pontján figyelmeztetés
sel éltem, semmiképpen ne vegyék azt tilalomnak. A zenei össz
hangzattan óva int az akkordokban jelentkező nyílt és burkolt
quintéktől.Á modern zene mégis tele van ezekkel a merész kapcso
latokkal. Csak a zeneszerzők tudják, miért.
/Deutsche Filmkunst 1960. 4—5.ss./
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P eter J . D yer:

Á film és az ifjúság

Ruházata kényelme© és saruáXisan hivalkodó. Modora, a báralkalmazottak kivételével, mindenki számára visszataszító. Csu
pán divatos szórakozóhelyeken mutatja ki igazi lényét, itt hatá
rozott és közlékeny. Apja jelentéktelen, távoli árnyék-ember,
alig más, mint a cocktail-keverő és az ujságlepedő mögül fel
hangzó gúnyos hang. Anyja szeszélyes, állandóan zavarban levő,
de mindig elnéző. A fin szenvedélyesen lojális és érzelmeit
gyakran bőbeszédüen fejezi ki. A fésűt éppúgy gyűlöli, mint a
mozi-igazgatókat, dói ismeri a. prostituáltakat,homosesuálisokat,
a kábítószer-élvezet rabjait és az apróbb csirkefogókat, akikkel
hallgatólagosan együttérez. Méhámy ilyen találomra megrajzolt
jellegzetes vonásból megszerkeszthető az a kép, amely a.mai if
jút ábrázolja. Hollywood a film történetében először előtte
ereszkedett térdre*
Hollywood érdeklődése az ifjúság iránt egyáltalán nem uj
dolog. Amióta S.W.Griffith vászonra vitt© az első nimfácskákat,
mindig voltak, fiatalkorú sztárok s a Yitsgraph görl, a pólózó is
kolás fiú, Joan Crawford a
lapper"9 az 1929-es wamp gyermeksztárok, Amdy Hardy, Donald O sConnor és Peggy Byan, a Broadwaybóbik. Azonban ezek egyike sem tűzte ki célként külön az ifjúság
részére készülő filmek kialakítását. Hgyik sem állíthatta magá
ról, mint James Dean az ötvenes években, hogy kizárólag saját
generációjához szól és annak a nyelvén. Még a huszas és harmin
cas évek flapperei 8 valamivel később pedig a Dead fiad Kids is,
lényegileg a Jazz-korssak miatt bosszús felnőttek tiltakozásá
nak kifejezései voltak. /Has the World Gon® Mad? Are fhes© Our
Children? Megőrült a világ? Esek volnának a mi gyermekeink?/§
vagy éppen a gazdasági válság éveinek mellverdeső
önvádjai
/Piszkos arcú angyalok - Angéla wi.th Dirtv ^aces/. ü filmek vi- 5o -

Xága a felnőttek világa volt éa a fiatalok helye benne pontosan
körül volt határolva; ©azményképük éa a hallgatóság aszaényképe
nem valamely ifjúsági eszménykép volt s hanem a kiábrándult9 öre
gedő asszony, a gengszter és a harcos pap.
A fiatalság mindig befolyásolható volt és hajlamosságot
mutatott az utánzásra. Beszédmodora 5 szokása és felfogása minden
évtizedben módosult, amint mintaképei és bálványai változtak. A
harmincas években mintaképei még csupán szülei,tanítói, barátai,
rokonai, a kaland-regények hagyományos Msei voltak és olyan
filmsztárok, akik megfelelő vonzóerővel rendelkeztek ahhoz, hogy
velük a fiatalok magukat azonosítsák. A velük egykori filmszíné
szek - talán a Bead kod Kids kivételével - keveset jelentettek
számukra. Freddy 5 Jackie s Judy, Mickey - már maguk ezek a nevek
lehetetlenné tettek minden komolyabb hatást a kicsinységet hangsúlyozó szóképzésükkel, amely eljárás pedig abban az időben va
lóságos fémjelzés volt a gyemeksztároknál. Ezek a nevek ponto
san megfeleltek annak ,ami valójában a lényegük volt; olyan gyer
mekek, akiket a szülői fantázia hozott létre, akik felnőtték el
képzeléseiből születtek meg azért, hogy azokat szórakoztassák.
Voltak gyermeksztárok: és voltak felnőtt-sztárok, de ebben az
időben még nem érezték, hogy az ifjúság valami olyat kívánhat,
ami lényegesen különböző mindkettőtől.
Valójában sok felnőtt sztárnak nagy sikere volt as ifjúság
körében. A harmincas évek derekán különösen sok olyan hős élt,
aki csodálatos teljesítményeket produkált; sport-csillagok, ku
tatók, repülők, felfedezők, akiknek típusát Tyrone Power és
Richard Greene személyesítették meg. Az évtized végén, amidőn a
nemzetközi feszültség fokozódott e korábbi film-heroizmus han
gos, kardcsörtető hazafias lelkesedésre fokozódott le és az ame
rikai ifjú ismét csak a felnőttek világában találta magát, a
propaganda világában.
A háborúból visszatérő fiatalság a változás és a blzosytalanség légkörébe került és látszólag uj és sötétebb feszültségek
vették körül; alkoholizmus /The Lost feekends A kérbeveszett
hétvég/, nőgyülölet, fajiság /Crossflres Kereszttűz/ és erőszak
/Brute Porcé; Durva erő/. E feszültségek becsületes tudomásaivá-'
tele visszaadott valamit a filmnek abból az egészséges realiz
musból, amelyről a harmincas évékben egy kisebbség kívánságára
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lemondott. Az is realisztikusnak látszott, hogy most a C&gneyhez
és Widmarkhoz hasonló gengszterek nyíltan lelkibetegek voltak* A
lélekbúvároknak és a papoknak valóságos hadserege - élén Lee J*
Cobb és Bing Corsby-v&l - Jelent meg a színen, akiket Hollywood
valósággal isteni tulajdonságokkal ruházott fel és akikről szi
lárdan hitte, hogy a gyógyulást fogják hozni*
A gyógyulás azonban nem következett be, mintahogy egy mo
d e m háború sem érhet soha véget* A második világháborúnak tra
gikus következményei legalábbis egy vonatkozásban éppen most
kezdtek megmutatni*
Ha bÁboru, tömeges lakhely-változtatás, gazdasági, érzelmi
vagy egyéb kényszerítő bkok következtében a családi élet felbom
lik, ezt nyomon követi a fiatalkorú bűnözők bandákba való tömö
rülése* A gazdasági válság egész családokat űzött a Callfomia
felé vezető országutakra, évenként növekvő mértékben milliós tö
megek vándoroltak délről északra, keletről nyugatra és középnyu
gatról keletre* A háború következtében a környezd államok terü
letéről százezres tömegek özönlöttek a detroiti gyárakba és a
délcalifornlal repülőgép- és hajóépítő üzemékbe* A mozgósított
ifjakat eddig soha nem látott mértékben kiszakították megszokott
környezetükből és szétszórták az egész világban* Szt a tömegván
dorlást a háború befejezése és a békés állapot helyreállítása
sem szüntette meg* Sőt ékkor talán még fokozódott is a lakosság
nak Los Angelesbe, Letrpitba és Hem-Torkba való őzönlése az el
szegényedett vidékekről* Ugyanakkor négerek és portorikóiak,
olaszok és mexikóiak változatlanul nagy számban lepték el a nagy
városok nyomortanyáit felduzzasztva a helyi bandák létszámát,
amelyek mindegyikének az erőszak volt a lényege*
Átmeneti viszonyok, szegénység,tömeges vándorlás és a ban
da-erkölcsök rohamos elterjedése, a felnőttek mentalitásának
torz visszatükröződése a serdülő fiatalság tevékenységében* ezek
voltak a leglényegesebb társadalmi tényezők, amelyek szükségsze
rűen élotrahivták 1949-ben & kamaszt. mint a legfőbb hollywoodi
filmtipust* Szerepe kezdetben egyszerű volt* megmutatni - amenynyire lehet a valóságnak megfelelően és a nézőközönség együttér
zésére számítva - saját generációjának közvetlen problémáit* Ügy
ideig meg is maradt.ebben a szerepben* Mikor azonban a valóságot
gyakran meghamisító"felnőtt" filmek egész légiója elkezdte - bár
-
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meglehetősen határozatlanul - a serdülő ifjúság lelki alkatának
sablonjait kialakítani, láncreakció állt be a film* a -filmen
szereplő ifjú és a valóságos élet fiatalsága kozott* Bírnék ered
ményeképpen a háború utáni felnőtték életében jelentkező fe
szültségnek csaknem valamennyi szimptomája, a kábítószerek élve
zetétől a gyilkosságig, végül is visszatükröződött az ifjúságról
készíttetett filmeken*
Mindjárt meg kell azonban említenünk azt is, hogy a flim
itjut nem csupán a társadalmi viszonyok, hanem a Hollywoodban
uralkodó belső állapotok termelték ki* Á filmszínházak bevételei
erősen csökkenőben voltak, a televízió valóságos lidércnyomásnak
tűnt a filmkölcsönzők előtt és régi törzsközönségük - legnagyobb
részük ma már negyven vagy ötven éves - felett eljárt az idő* Uj
nézőközönséget kellett szerezni, illetve olyan uj nézőközönségre
kellett tekintettel lenni, amely a háború alatt még gyermek
volt, sőt amely ebben az időben még a világon sem volt* Olyan
potenciális nézőközönség millióira, amelynek sajátszerü érdeklő
dése, problémája és szükséglete van* %észen világos, hogy eze
ket nem elégítették volna ki azok a gyermeksztárok és filmek,
akik és amelyek a harmincas években szüleiknek annyira tetszet
tek* Ha azonban a film túl akarta élni ezt a válságot, döntően
fontos volt, hogy megnyerje a maga számára a fiatalságot, olyan
szórakozást nyújtva neki, ami megfelel a saját magáról alkotott
elképzeléseinek*

a*
függetlenség, klsebbsz&bésu kísérletezés, az olasz neorea
lizmus hatása, egyéniség és fiatalság: ezek voltak az 19^9-es
mozgató erők. T-ony Curtis a City across the Hivar-ben /táros a
folyón túl/, Sally Porest és Keefe Brasselle a Bot Wanfced-ban
/Hem kell/, Audié Murphy a Bad Bov-baa /Rossz fiú/, Parley Gran*ger és Catby O 92)onaell in Uicholas Ray - ISxe live bv Hiaht/Életük
az Éjszaka/ cisü filmjében, John Derek ugyanezen
rendezőnek
Knock on Anv Door /Kopogj minden ajtón/ filmjében: ezek már az
ifjúság újonnan kialakított arculatát mutatták be* A fiatalok
nyugtalanságának irányát világosan jelzik már maguk a filmcímek*
Bár színvonalukban különbözőek, © filmek jelentős kezdetei vol
tak - Ray esetében pedig már része is - annak a mozgalomnak.
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amely tágasabb horizontot /Act of Vlolence: Erőszámos cselekvés,
■The Set-Pp: Elhatározás stb./ és építő, a modem élet jelensége
it figyelembe vevő filmek megvalósítását Ígérték. Egy éven belül
azonban ez az egész mozgalom mint olyan, úgyszólván teljesen
megszűnt* Hollywood a McC&rthy támadásaira bátorságát vesztette
és egy időre felhagyott a társadalmi témák filmrevitelével, fi
gyelmét főként a technikai jellegű kísérletekre irányítva. Köz
ben egymásután tömegesen tűntek fel az uj irány képviselői - Mar
ion Brando. John Ericson. Dewey Martin* Don Hurráy - és az ame
rikai ifjúságról olyan képet festettek, amely nem annyira magá
nak az életnek, mint inkább az amerikai filmkészítőknek feszült
ségeit tükrözte.
Ebben az időben Hollywoodnak az ifjúsági probléma megköze
lítésére irányuló kísérletei a lélektani borzalmakkal kezdődtek,
szenvedélyes önmegismeréssel folytatódtak és karikatúrában vég
ződtek. A Gun Crazy /Bolondos fegyver/, két
fiatal szerelmes
története, akik rablótámadást hajtanak végre, valóságos áradatát
indította meg azoknak az őszintén szólva kétes értékű szórakozá
soknak, amelyek gyors kiruccanásokat tettek a psycho-analysis
területére és amelyekből a két legjobb az amerikai egyetemeket
választotta színhelyül. A Kiss Before Dvina /Csók a halál előtt/
beállításában Bobért Wagner egy tönkrement és minden érzelmi
életre és megnyilvánulásra képtelen egyetemi hallgató, aki el
csábítja és meggyilkolja egy gazdag gyáros leányát /Joanne Woodward/, azután könyörtelenül üldözi e leány nővérét csak azért,
hogy pénzhez és pozícióhoz jusson.A Elve A/eainst the House /Ötén
a ház ellen/hn&tkozó egyetemi hallgatók egy csoportjáról szól,
akiknek az a terve, hogy kiraboljanak merő tréfából egy játékkaszinót, csődöt mond, amikor a legidősebbikről /Brian Keith/
váratlanul kiderül, hogy elmebeteg.
Ezeknek a filmeknek az az alapvető feltételezése, hogy a
tulmerev környezet elleni lázadás igen változatos bűnügyi lehe
tőségekhez és bizonyos fokú szellemi zavarokhoz vezethet, vi
szonylag jelentéktelen dolog volt. Ezek a filmek igénytelen,
idegborzoló darabok voltak és az ilyen darabok módszereivel dol
goztak. A The WilA One /Vadember/ és az Knd as a Mán /Légy végül
férfi/ filmeknél, ahol a téma megközelítése látszólag realiszti
kus és erőteljesen dokumentált, a kiinduló feltételezés igen

- 54 -

fontossá válik: ti* hogy "bizonyos körülmények között as amerikai
serdülő ifjúság szívesen tömörül egyenruhás bandákba? klikkekbe*
Kezdi azzal? hogy megpróbálja kifürkészni saját környezetében
azt a helyet? ahol a hatóságok tekintélye és a viszonyok ingata
gok* Végzik azzal, hogy saját akaratukat rákényszerítik a társa
dalomra? vagyis más szóval a fasizmussal* Miután azonban ezt a
tételét - figyelemreméltó meggyőző erővel - bemutatta? mindkét
film visszasikllk a roa&nticizmusba és a mesterkóltségbe*
Brandos "Az én öreg emberem ennél erősebben tud ütni”? Mary Murphy: ”ö sohasem tanulta meg, hogyan kell valamit megkö
szönni”* Amikor a film egy elszigetelt újsághírt a The Wild One
szimbolikus szintjéig nagyit fel és túloz el, az ilyen érzelmes
párbeszédek - feltehetően aeg akarván mutatni a hősnek és a mai
társadalom komplikált ösztöneinek egymáshoz való viszonyát csupán arra vezetnek, hogy az erőszakot reflektorfénybe állít
ják* Magyarázatot erre egészen biztosan nem adnak.
A The Blackboard Jurngle vadul valószínűtlen melodrámája?
as End as a Mán egyes részeinek karikirosott megjátszása: olyan
túlhangsúlyozások? amelyek hamarosan közhelyeikké lettek. A Faee
in the Crowd /Egy arc a tömegben/ filmhez hasonló komoly filmek
ben éppen úgy, mint a vígjátékokban /A Kin?
Tfowg-Yarirs Egy ki
rály New-Yorkban, és több Jayne Mansfield and Jerry Levis darab/
a fiatalokat olyan kegyetlenné torzították? ami már határos volt
a hisztériával. Ezen kivül az erőszak mögött érezni lehetett a
vak gyűlöletnek és a rezignált együttérzésnek légkörét? valami
lyen furcsa kompenzáicós komplexumot? mintha a rendező az elfer
dült értékek túl érzelmes helyeslését valamiképpen jóvátehetné
azzal, hogy gúnyolódik a Lonesome Bhodes rajongók klubjának tor
zításai felett*
Bizonyos körülmények fennforgása esetén ... ez lett az az
önműködően megválasztott jelszó? amelynek előrebocsátása után a
filmek egész sorozata romantikus színbe öltöztette az amerikai
fiatalkorú bűnözőknek az újságok napihir rovatába tartozó csele
kedeteit. finnek a jelentéktelen? kis töredéknek tetteit? amely a
teljes serdülő korban levő népesség alig 1%-át éri el* Senkisem
készített komoly helyesbítési szándékkal filmet a többi 99%
életéről. Seukisem kísérelte meg pozitív módon megközelíteni a
munkások? az iskolák? vagy a fiatalkorúakat támogató rendőrségi
- 55 -

gyobb tőkebefektetésre sincsen szükség: a Taenage Werewclf elő
állítási költsége 150 000 dollár volt és 1 700 000 dollár bevé
telt hozott* Ezután gomba módra alakultak meg és szaporodtak el
egyéb filmgyártó vállalkozások, hirdetve áruik áldásos, lélek
emelő hatását* 1958 év végén - ebben az évben ölte meg a hét
Egyiptomi Sárkány a 15 éves, gyermekparaiizisben megbénult fiút,
a 19 éves Charles Starkweathsr ekkor lőtt le, vert agyon és
szürkéit halálra 1 1 embert, és két 12 éves fiú meggyilkolt egy
kereskedőt, annak az Írnokát és egy vevőt - az ifjúsági erősza
kot ábrázoló filmek az Egyesült Államokban készült filmek 25%-ét
tették ki*- Ezek között voltak a School fór Violence/Erőszak is
kolája/, Hot Bőd Gang /Az izzó husáng bandája/, Teenage Caveman
/Az ifJu barlanglakó/ és Eow to make a Monster /Hogyan leszünk
szörnyetegek/ •
Jerry ffald filmiparos támadására /”ma megkereshetünk talán
néhány dollárt» de tönkretesszük a Jövőnket”/ James Mcholson az
American International egyik vezetője azzal vágott vissza, hogy:
"Jobb szeretném, ha gyermekeim inkább ezeket a darabokat néznék,
mint a Godys little Acre /Isten kis földje/ c* filmet*” Valójá
ban az egész alig volt több látszat harcnál* Bizonyos változásra
mutatott az a körülmény,hogy a nagyobb filmgyárak számos kamasz
sztárt szerződtettek és erős csökkenés mutatkozott a kizárólag
fiatalkorú nézőközönség részére készült wBn filmekben* Jerry
ffald csak egyike volt azoknak a vezető filmgyárosoknak,
Jobban mint valaha,tisztában voltak a kamasz-piac végtelen lehe
tőségeivel*
A lehetőségekkel igen, de a felelősséggel nem. Ha összeha
sonlítjuk például a Gidget és Blu® Jeans cimü darabókat az átla
gos kamasz—filmekkel, a technikai kiviteltől eltekintve, nagyon
kevés különbség van köztük* Az utóbbiban általában több az erő
szakosság, azonban ez a darab meséjével és részleteivel együtt
The ffild One. On the ffaterfront és a Rebel másolata* Ami ezekben
a kisebb filmekben hiányzik, az kizárólag a nagyobb filmek meg
győző ereje, kétes erkölcsi tónusa, és ezek hiányát igazéin nem
kell sajnálni* Másrészről néhány színész egészen kiválót nyújt:
Seott Marlove, Yaie Wexler, Dennis Hopper és Bobért Yaughn,mindnyájan Beán típusok* John Saxon /a Crv Tough filmben mindedkép
pen/ John Wayne fia Pat a The Xqubk Land-ben. amelyet John Eord
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fia Pátriák Ford gyártott és Michale Landon és Rlchard Sust a
The Legend of ltom Doolev-ben. csupa elragadó' kis film, amelyek
nél csak megfelelő rendezőre volna szükség*
Hasonlóképpen a nagyobb darabokban, is a fiatal színészek
játéka jelenti az értékets Hope Lamge a The Best of Bverythir?#
/Mindenből a legjobb/ filmben; Carol lynley, amint sajátos és
mértéktartó játékmodorával érzékelteti a Blue Jeans leányh^ének
szörnyű elszigeteltségét a családi környezetben; Dean Stoc^./ull
a Comuulslon /Kényszer/ filmben és James Darren a Gldget-ben.
A 3ock and Holl sztárok is természetesen Igen kedvesek, mégha
ostoba filmekben is játszanak. Sivis Presley megjelenésében ki
hívóan bisexuális, tudatosan erotikus, úgy játszik, mint egy ke
resztre feszített kűri és bizonyos gépies szürrealizmussal éne
kel; Tjmsy Sands tartózkodó, szerény és barátságos, mint valami
lyen puha kis öleb. Ezek, Bicky üelson és a többiek ugyanazt az
életerőt ás egyben gondos játékstílust mutatják, amit évekkel
ezelőtt a legjobb Mickey Hooney filmekben láttunk.
Mégis féltjük őket, aminthogy féltjük a nézőközönségüket
is. Minden kitűnő tehetségük ellenére ezek a friss és eleven
színészek arra vannak Ítélve, hogy sablonos darabok nyomasztó
keretei között szerepeljenek és mindezt a film-magazinok rette
netes hangzavara kiséri, amely ugyanazt a szerepet játsza Holly
woodban, mint a sarkantyú a lovaglásnál.
"Hancy Sinatra IS éves.
Kisleány kora óta ez a kérdés
gyötri, vajon az én apám a legnagyszerűbb ember-e a világon,
vagy van-e apám egyáltalán” ... "Debbie! Óvakodj ettől a férfi—
tői;" /Modem Sorsam cimü folyóirat/; "Megtanítom Debbiet bánni
a férfiakkal" /egy nő sem ismeri jobban s férfiakat mint Gábor
Éva és egynek sem kell több tapasztalatot szereznie, mint Debbienek/” ... "Figyelmeztettek engem, hogy Sál egy szimészgyerek
volt" /Motion Picture folyóirat/; "Hős Sál, Te mindig olyan ckos|
vagy. Téged nem tud senkisem pótolni. Sál, Te tökéletes férfi
vagy és ezért imádlak Téged. /Az olvasó levele a Photoplay fo
lyóiratban/. Alig meglepő, hogy ilyen légkörben az amerikai if
júságról őszinte jó filmek nem készülhettek.
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4*
Az elmúlt évben bánom olyan nagy film készült, amely kizá
rólag a fiatalkorú nézőközönségnek volt szánva: M.G.M* filmbe
High Scbool Confidential! /Főiskola, bizalmas?/, a Gidget etem.
Columbia film és a Blue Jeans Főz film* Ezek együtt képviselik
az ifjúság részére készült mai filmek bárom legfőbb irányát*
Mindegyik a már elcsépelt mintára készült* A Bigh Scbool Gonfidential! az olyan, nagyszámú Albert Zugsmith film egyike, amely
úgy igyekszik magát álcázni, mintha a jelenkor fontos társadalmi
problémáinak dokumentuma volna* tárgya reális és fontos: a kábí
tószer-élvezet az iskolákban*
A tárgy kidolgozásánál megismétlődnek a Blackboard Junele
legdurvább hibái, néhány ujjal tetézve: rock and roll sztárok,
Jack Araold rendezése a The War of the Worlds /A világok harca/
modorában, erőltetett happy-enddel, amelyben a fiatal hősről ki
derül, hogy rendőrtiszt és az iszákos nymphomániás nő visszake
rül régebben elhagyott férjéhez és végül kettőjük között egy
szerelmi jelenet következik a 90 kilométeres sebességgel vágtató
kocsiban*
Gridget szintere a Maliba Beach, a strand. Sztárjai: a nép
szerű Saruira De© olyan nőt személyesít meg, aki állandóan hul
lámhegyek hátán nyargal és szüleinek, ismerőseinek réme; Cliff
Höbertson egy cinikus fiatalember szerepében, akinek sem munká
ja, sem felelősségérzete nincs és állandóan a déltengeri szige
tek romantikus életéről ábrándozik, végül James Darren mint egy
napbarnított, szélesvállu, jóvágásu egyetemi hallgató* Mindest
az olaszok már korábban is megcsinálták a Foveri Ma Belliben /ez
a tárgya a (Üfae Student Frince-nak. Diákherceg/, de azért még ér
deklődést kelthetne. A film azonban élettelen, szereplői a szo
kásos módon a bizarra és a meglepőre törekszenek, de sohasem ér
dekesek, a film hangulati vonatkozásban a félénk irónia és az
érzelmesség közötti hullámzást Matatja, rendezése pedig /Paul
Wendkos/ meglehetős dilettantizmust árul el. A kamaszok vidámsá
ga ennél sóikkal természetesebb és nem ártana, ha egy kissé maibb
lenne.
lelkiismeretesség a Blue Jeans alaphangja is. Sz a film a
legjobb szándékokkal iparkodik bemutatni a fiatalság zavaros
nemi problémáit megfelelő társadalmi alapépítménybe ágyazva,-.
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A szerető, de neveléshez nem értő szülőknek 15 esztendős fia
/Brandon de Wilde/ az ivásban, a kártyajátékban és hencegő ba
rátjával végrehajtott borsos tréfákban keres menekvést, majd
szerelmi viszonyt kezd egy tanár leányával /Carol Iynley/. A
leány terhes lesz* A fiú megkísérli, hogy helyzetét megértesse
a szüleivel, de ez nem sikerül neki, ekkor meghamisítja apja
csekkjét, hogy kifizethesse a magzat-cihajtás költségeit* Éjsza
kai autós-üldözés következik, a leányt az utolsó pillanatban el
ragadja a műtőasztalról és a végén minden annyira rendbejön,
hogy úgy hírlik, a filmgyáros izgalommal várja a darab folytatá
sát: mi fog történni a csecsemő megszületése után. Mindez nem
meglepő* A filmnek vannak megható részletei is, jó a fiú és a
barátja közötti párbeszéd és azok a jelenetek is,amelyekben tel
jesen elégséges, ha valaki nagyon fiatal és nagy bajban van* de
Philiph Dunna cselekménye, különösen azután, hogy az ábortust
végrehajtó orvos fekete kocsija megérkezik a koromsötét éjszaká
ban a gonosz "nővérrel” együtt, teljesen Old Oaken Bucket. Azon
ban éppen úgy mint a Gidget-ben, ebben a filmben sincsen állásr
foglalás a korszerű problémákat feldolgozó filmdrámák legfontosabbja: a generációk között fennálló válaszfalak és a veszélyek
tekintetében, amelyek ennek következtében a családon belül fenn
éllanak. Hiányzik a filmből minden finomság és érzés, esek ne
vetséges türelmetlenséget és értetlenséget látunk, ami végül ró
zsaszínű érzelgősségben olvad fel*
A generációk között tátongó szakadékot pedig át lehetne
hidalni még akkor is, ha az olyan széles, néma és fagyos, mint
a The Toung Strapaer /Az ifjú idegen/ filmben a családi ebédlő
asztalnál látszik* Ha összehasonlítjuk a Dean korszakból szárma
zó Rebel-lel és az ujabb Blue Jeans-sza.1, akkor látjuk csak,
hogy Frankenheimer filmje a szülő és gyermek egymáshoz való vi
szonyáról nemcsak valóságos kis mestermü, hanem jóval több en
nél* Ha Hollywood valaha is remélheti, hogy az ifjúság ismét
visszanyeri lelkesedését, amelyet éppen neki sikerült tönkreten
ni és a dolgok helyes szemléletét, amit olyan gyakran megron
tott, úgy az ehhez vezető legjobb ut a The Yqmti^
őszin
te optimizmusa, arányérzéke és megjelenítési módja* Sajnos azon
ban az érdekek mindkét oldalon abban az irányban hatnak, hogy a
szakadék megmaradjon* Sokkal könnyebb olyan filmeket gyártani,
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amelyek a feltételezett kamasz-magatartás sablonjait követik 8
mint a fezmálló problémákkal, azok minden vonatkozásában szenvedélymentesen szembenézni. Az ifjuság - akikkel Colin MacXzmss
foglalkozik Absolnte Begizmers /tökéletesen kezdők/ novellájá
ban, a fink, akik újabban megjátszották a saját Wild One-sserü
motorbiciklis rajtaütésüket - szintén kielégülést találnak abban
az illúzióban, hogy ez a világ teljesen az övéké, az 5 külön vi
lágok*
Az ötvenes évek legjellegzetesebb vonása a-s-mak a felfogás
nak a kialakulása volt, bogy a .fiatalkorúak társadalma külön
kultúrkört jelent. Est a felfogást a hollywoodi filmek terjesz
tették el a világ csaknem minden országában. Az európai ifjú ép
pen úgy, mint film-hasonmása szintén hollywoodi hatás alatt áll,
de mégis megvan a saját egyénisége is.
5.
Sincsen Hyugat-Európáöam olyan ország, amelynek társadalma
annyira kiegyensúlyozott volna, mint a hollandi. Az ember azt
várná', hogy itt nem találkozik *®&z ifjúsági problémával**. Mégis
a múlt nyáron as amsterdami rendőrség elfogató parancsot adott
ki a hosszúbaju9 bőrkabátos, "nozem” bandák ellen /csinos ifjú,
intelligencia és erkölcsi érzék nélkül/. Ezek a város főtere kö
rül motorbiciklin száguldottak, megverték a .turistákat, kikezd
ték a prostituáltakkal, üldözőbe vették k .láziakat és megakadá
lyozták a városban az utcai közlekedést*.A nosemnie kiáken /nősen
nézés/ népszerű esti szórakozássá lett Amsterdamban.
Párizsban ugyanezen nyáron 14 és 20 év közötti fiukból ál
ló csoport vonult ki az utcára, hogy összemérje erejét egy velük
ellenséges bandával. Mivel ellenfeleiket nem tudták legyűrni, a
járókelőkön és az iizletkirakatokon töltötték ki bosszújukat. Ha
sonló eset történt Bandel-b&n* ahol a kávéházakat járták végig
és a vendégeket bántalmazták.
A hollandiai eseményeket Kijnders, egy fiatal amsterdsmi
pap, aki újabban az amerikai bűnöző tevékenységet tanulmányozta,
müveletlenségnek, a háborús károk következtében előállott túl
zsúfolt lakásviszonyoknak és az indonéziai menekültek beösönlésének tulajdonította9 valamint annak a körülménynek, hc-gy a fiuk
a mozin kívül úgyszólván semmi iránt usa érdeklődnek. Francia
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országban, ahol az élet sokkal gyorsabb ütemű, és egy újságírói
Elszólás sokkal nagyobb hatást gyakorol, mint valami társadalomtudományi beszámoló 5a párizsi és bandoll zavargókat ^blousons de
cuir" /bőrkabátosok/-nak9 majd valamivel későbben ^blóusons
no±r**-aak /feketeingesek/ nevezték el* Mint az angoloknál a
*'teddy boy” és az orosz "stiliagi” /stílusosak/, az elnevezés
rajtuk ragadt*
A szervezett banda szükségképpen egyenruhás kell, hogy le
gyen, mert az egyenruha jelképezi a szervezethez való tartozást*
Ezért a harlemi ifjú szürke flanellruhát visel, egyenruhasserüen
csíkozott nyakkendőt és szorosan összecsavart, aranyozott ludnyskszerü fogantyúval ellátott esernyőt, mint Henry Silva kamasz
kábítószer árusa a Hatfal of Bain /Kalapnyi eső/ cimü darabban*
A sti? ^agik a térdig leérő hosszú kabátot kedvelik, hajviseletük
Johnny Weissmüller-ére hasonlít és barátnőjüket Jane-nak hívják*
A nozemek és a blousons ncirs Br&rsdo motorbiciklis öltözetét
szeretik és James Dean nylon viharkabátját a Bebel-ből * Alig van
kamasz-szekta az egész világon, amelynek ruházatát bizonyos mér
tékig az amerikai film n@ befolyásolta volna*
Bár a fiatalok lázadása világjelenség és külsőségeit, va
lamint őrületeit Hollywood sugalmazta, eredete országonként és
városonként igen különböző« Például Lengyelországban a dogmati
kus ideológia elleni ifjúsági lázadás az aranyifju és az utcagyerek furcsa keverékét hozta létre, amint ez Zblgniew Cybulski
és fadeuss Janezar típusain megfigyelhető* Argentínában 'Porra
Miísaon gin de Fiesta filmjében a politikai, erkölcsi, vallási
és családi zsarnokság James Learhez csaknem teljesen hasonló lá
zadó hőst termelt ki* A német Dia Halbstaiten /A huligánok/ c.
filmben a bandavezér /Horst Bachhols/ úgy "an lefestve, mint aki
a száraz materializmus és a Wirtschaftswmsder /gazdasági csoda/
jóléte ellen tiltakozik egyidejűleg azáltal, hogy bőmadrágotj
visel, rock and roll-t táncol és utonállást szervez*
Akár tetszik valakinek, akár nem, ez a mozgalom, amelynek
eredendő okai sokszor teljesen különbözőek voltak /szegénység,
jólét, elnyomás, korlátlan szabadság/ szükségszerűen teljesen
azonos eredményekre vezetett* Szükségszerűen azért, mert a film
éspedig elsősorban az amerikai film tömegbefolyásoló eszközeinek
birtokában irányította ® folyamatot úgy s hogy a tömegek reagálá
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sát gazdasági eredményein keresztül ellenőrizni tudta» A film
gyárak részére az a hatalmas közvetito intézmény, amely közötte
és a nézőközönség között helyezkedik el, pontosan jelzi a gazda
sági eredményeken keresztül, hogy a közönség milyen sztárokat,
zenét, témát és mesét kíván. Ez a közvetítő berendezés világosan
jelzi az egész világ filmnéző közönségének óhajait.
Ez a magyarázata annak, hogy néhány évvel Dean halála után
James Dean tipusu sztárok tűntek fel Jfyugat-ííémetországban,
Angliában /Dávid McCallum/, Lengyelországban és Franciaországban
/Gérard Blain/. Ez teszi érthetővé azt Is, hogy a James Dean ra
jongók klubja Párizsban havonta egyszer ülést tart a PaübourgSt.Martin utcában. Az amerikai kamasz-hisztéria kisugárzásának
tekinthetjük azt a legújabb újsághírt? is,amely szerint két német
egyetemi hallgató elhatározta,hogy követi a halálba Deant és la
kásuk ablakából kiugoxva halálra zúzták magukat.
A film, minthogy a valóságos társadalom tükre, inspiráció
it a rejtett társadalmi tényezők egész sorozatából meríti. Ennek
ellenére e tényezőket sokszor ugyanúgy rosszul vagy felületesen
ismeri csak, mint maga a nézőközönsége. /Egyetlen példa: Lewis
Gilbert Cosh Boy (Elkényeztetett fiú) filmhősének az az előre
megfontolt és visszataszító elhatározása, hogy a bűncselekmény
elkövetését a végső pillanatig halasztja és Így az izgalmakat
mesterségesen felfokozza./ Azonban még abban az esetben is, ha a
film csodálatos módon nem hajlandó az erőszakosságot megbocsáta
ni, sőt arra az álláspontra helyezkedik, hogy erőszak csak erő
szakot szülhet, mint a (Éhe ffild One-bán, még ekkor is fennmarad
az a veszély, hogy vetélkedésre és viszálykodásra ösztönöz,amint
ez Amsterdamban is történt. Az amerikai sztárok közül csak Brando és Dean. idealizálta a lázadó ifjú alakját. Öltözködésük, be
folyásuk az ötvenes években áthatolt minden országhatáron és azt
eredményezte, hogy világviszonylatban azonos sablon alakult ki.
Az európai ifjúság érzelmi szükségleteire /amit a pénztári bevé
telekkel mértek/ a franciaországi, angliai, írómét és olasz stú
diókban előregyártott válaszokat adtak*

Mig Németországban a Die Halbstarken /1956/ ás Angliában a
My Tft&n«ge Daughter /1955/ a hollywoodi Dean-korszak reklámját
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azonnal aprópénzre váltotta be,Franciaország egészen & legutóbbi
időkig ellenállt annak a kísértésnek, hogy ugyanezen as.utcm
induljon el. Toltak ugyan egyes francia filmek* amelyeknek tár
gya fiatalkori bűnözés volt - Cayette s özönvíz előtt - ivaut Üm
déluyge
/X954/®
offesees /1956/}
■fI"■Müf í *
V ? Hosseins Pardonnez
,v-i^t- |N||nos
h
*r'♦-f C&més
Les frieharors /195-3/ - azonban semmi nyoma nem volt annak, hogy
kereskedelmi célzattal sorozatban gyártsanak ilyen filmeket,
/iz első két film gazdasági. szempontból sikertelen volt./ S@Bml
sem volt olyan9 amit a hollywoodi minta utánzásánál: lehetőét
volna tekinteni. A rmlt évben, a blousons noirs évében, azonban
sár egész sereg .fiXm készült a fiatalkorú büad&okrőX,. Bár nyílvénvalé, hogy ©rra az ösztönzést egyrészt a l#s gri-sheurs- /B.amis
kártyások/ alkart, másrészt a bsadoXi^é® párizsi buligá.n-botrá-«
nyok- adták, amelyeket a francia sajtó részletesen és szenzációs
beállításban ismertetett, mindez azonban nem zárja, ki annak a
lehetőségét , hogy hollywoodi befolyás is érvényesült. fémard™
lassításuk' ugyan helyi jellegük de kétes assatei tartaluláp beval
lóttsn üzleti oércitűzésük és a hatás* amit kiváltották, együtt™
véve nagyjában ugyanaz* mint aii.it ...az áiaerieao. International a
Ina lóié One kfilönbőas változataiban előállított«
Mielőtt ezeket; a .filmeket ' részletesebben tárgyalnánk» ér*»
■
sL&hisb egy rövid visszapillantást vetni a háborús évekre és a
gazdasági újjáépítés azt követő időszakára* A megssáliás alatt?
midőn Oaraé a bebörtőnsöttsk kétségbeesésének jelképes megjale—
sitésévsl fajtaté ki a közhangulatot, az a két film, amely a
fiatalsággal foglalkozott s jeXlemsö .sódon börtönben játszó-iá,.:;
la. Jeam BréTlIie:; lg. oage aio: rosslgaols /Csalogány a. yalitká™
haa/ .Soel—Shel egy szeiTe/fctstrsíftéltó fiú szerepében és még inkább
Iro áor-rna,: .ly narrefoar dgs _ssfgsts ,yyácy /Elveszett gyerme
kek mlrsmton/ 8®rge B#ggia,al-v&l as ifjú he * aj.h:reysósvp
teljesen képvissiték azt as álláspontot, amely megértést'tanusi-i
tott a. bűnösök iránt * B-zembehelyeakadve a kygyetiaxi B©gfóriási
módszerekkel* Majd jött a béka és a filmek egész sora foglalko
zott a fiatal generációval. Kezdődött pedig 194*7—ben. vagyis két
éwal hamarabb, mint az első hollywoodi ifjúsági filsciklus és
kŐitlXbelüi 1951-»b#n már be is fejeződött. Világosan .mutatják a
megoldatlan, problémékat.
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Szembetűnő jelenség , hogy ezen időszak legsikeresebb film
jéig akár a múltban játszódnak /Le corps &u dlables A test Ördö
ge, Gigi. Ölivia/9 akár a jeleiben /Gayettes Les amants de Yéren m Yeromai szerelmesek, Allégrets Une si .iolie petit© nlagei
ICedves kis strand, Cocteau* Les enfants terribless Hettenetes
gyerekek/
főként irodalmi eredetűek voltak, kizárólag az egyén
életével foglalkoztak és szándékosan elkerülték a társadalmi
problémákat* A modemeken - ©zen kívül - meglátszott az a peszszimizaaas iss amelyet még a harmincas évek Oaraé-Prévert deka
dens irányzatától kaptak örökségbe* Yoaaóerejük sokkal inkább a
kitűnő színészi játékban és tiszta ^képszerű megjelenítésben rejlett, mint a felületesen összetákolt jelenetekben, amelyek na
gyon hasonlítottak a romantikus-melodramatlkus hagyományok ér
téktelen termékeihez* Igaz, hogy Allégret filmje, amely az árva
házból kikerült fiatal férfiről és fiúról szól, akiket az élet
megrontott és Cocteau korábbi darabja .Laa parents terribles
/Hettenetes szülők/ polgári családi tragédia, de a megsebzett
ifjúságnak és a visszataszító felnőtteknek beállítása még tisz
tán formális és hatásában társadalmi szempontból jelentéktelen.
Sokkal kevésbé csodálatosak a sablonjai azoknak az ifjúsá
gi filmeknek, amelyek társadalmi filmeknek álcázva jelentek meg
és amelyek jellegzetes termékei voltak az egyre szorosabban meg
szervezett filmiparnak* A prostituált téma, amely mindig hálás
nak bizonyult, most ismét előkerült és ez szolgáltatott anyagot
Olouaot Manon-.iához* ami eléggé értelmetlen, amellett alantas
is, és a fiatalkorúak bűnözését a háború utóhatásának állítja
be. Magasabb rendű, de unalmas darab Lelannoy: Le garcon aauvage
/A vad fiú/ c* filmje, amely egy prostituált nő történetét mond
ja el, a szeretőjéhez és a 12 éves féltékeny fiához való viszo
nyául keresztül, az Oedipus eoaplaxum mintájára* Yógül is a hábo
rús idők filmjeinek megújulásra vonatkozó minden becsületes
szándéka ellenére Duvivier? Au royaume des cistix /Az egük orszá
gában/, Maurice Gloches La
aux flllea /Hői zárkfi/ és más,
egyéb darabok a sablonos érzelmesség, a harc, a meztelenség mes
terségesen Összetákolt képhatásaiba laposodott el. A legtöbb
darab színhelye női börtön. Kézenfekvő, hogy ezak a filmek kevés
lehetőséget nyújtottak alkotószellemű kísérletek megvalósításé
ra®
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Csupán, három film volt ebben az időszakban, amely a modem
ifjúság mindennapi életét elég jól tudta érzékeltetnie Is elsői
Boger Leenhardts Bernieres vacances /Utolsó szünidő/ jól érzékelteti a vidéki házban töltött nyári szünidő légkörét és két
gyermekkori barátnak az érzelmi problémáit a felnőtt élet küszö
bén* Mes©szövése regényszerü, önéietrajzszerű megoldással* Kide
rült azonban* hogy ez volt az egyetlen film, amelyet leenhardt
-alkotni tudott* A másik.Író filmje Eená Wheeler Les premieres
armes /Első fegyverek/ szintén önéletrajzszerü* Kizárólag kriti
kai sikere volt, követői nem támadtak* A film két érzékeny fiú
története,, akiket a kényszerítő körülmények a versenylovak haj
tógyerekeinek durva világába sodornak* Egyedülálló volt a maga
idejében szinte dokumentumazerü technikája és lélektani finom
megfigyelése* Legjobb teljesítménye az az igen élénk és élethü
rajz, amellyel megmutatja, hogy a 'gyermekek miként reagálnak
szüleik közönyösségére és durvaságára, valamint az ifjúság vál
ságainak és csalódásainak benső megértése* Mellékesen más filmek
is foglalkoztak a dolgozó osztály ifjúságának életével /A csil
lés fiú a szénbányában Baquin; Foint dm iour. Napkelte, Georges
Foujouly garázsalkalmazottja az Assassins da dimanche-ban /A va
sárnap gyilkosai/ és a hajósinas 81 tana les itaroons du monde /A
világ minden gyermeke filmben/, .de a Premieres arass volt az
egyetlen alapos és értékes francia film mese a tanonc-életről,
annak minden szenvedéséről és igazságtalanságáról*
A Bendezvous de Juillet-ben /Júlia találkája/
Jacques
Becker ennél jóval nagyobb igényű feladatot akart megvalósítani s
meg akarta rajzolni a jelenlegi St *Germaia-des-Prés-i ifjúság
hasonlóan, tökéletes képét* A film külső kiállítása ragyogó és
megmutatja mindazt, amit ettől a rendezőtől elvárhatunk - lázas
jazzklubok, ssiniiskola, jelmezek, kosztümök
de a háború utá
ni ifjúság jelenlegi ábrándjait, lehangoltságát, bizonytalansá
gát; és kiábrándultságát nem tudta meglátni s úgy látszik, hogy a
generációk között tátongó szakadék túlságosan széles volt számá
ra* Az a gyanúnk, hogy inkább művészi, mint személyes sikerte
lenségről lehet szó, ha Becker nem tudta az ifjúsággal a kapcso
latot megtalálni* A legtöbb .hollywoodi rendezővel ellentétben■
■
semmi idegbeteg vonás nem volt látható abban a felfogásban, ©me
lyet az ifjúságról kialakított® Szimpatikus személyisége ellené
~ 6? ~

r© képtelen volt megrajzolni a valóságos életet és ezzel önkén
telenül létrehozta.a francia film legújabb sablonjáts a serdülők
társadalmát, mint egy légmentesen elzárt és igy következésképpen
társadaloméi!enes egységet*
7*
Becker filmjének legalább derülátó befejezést igyekezett
adni, de Dániel Gébin komoly gondolkodású kis csapatának menekü
lése a karriervadász barátnőktől az afrikai felfedező útra, in
kább gyarmatosító propagandának látszik. Az ötvenes évek azonban
tényleg nagyon szürkék voltak .A költségesebb koprodukciós irány
zat fölülkerekedésével egyidejűleg erősen csökkenték az ifjúsági
tárgyú filmek. Azután maguk a témák is a bűnöző banda-tevékeny
ség fölötti borúlátó sopánkodássá sekélyesedtak el. Végül az
egész filmrendezés a régi generáció éppen azon néhány tagjának
kezébe ment át, akiknek sem élénk képzelőerejűk, sem éleslátásuk
nem volt.
Az 1954-es év két filmet hozott. Mindkettőnek kiinduló
pontja Becker menekülési jelenete. Hervé Brombergers Les fruita
saxtragea /Tad gyümölcsök/ filmje szegény gyerekekből álló banda
történetét mondja el, akik elhagyják otthonukat, hogy az olasz
határ -mellett levő elhagyott faluban éljenek. Vezérük egy leány,
aki meggyilkolta iszákos apját. A vízhiány arra kényszeríti
őket, hogy a legközelebbi városba menjenek, ahol letartóztatják
őket. Cayatte Avant le déluge /özönvíz előtt/ c* filmjében Öt .
szerencsétlen és elhanyagolt fiú elhatározza, hogy rablást követ
el. így akarták megszerezni a szükséges pénzt áhhoz, hogy az
atomháborútól fenyegetett Európából valami elhagyott szigetre
menekül jenek • Agyonlőnek egy rendőrt,azután egy zsidó ifjút, aki
esetleg elárulhatná Őket, végül ömgyllkossági kísérlet követke
zik, amelyet bűnügyi tárgyalás követ. Cayatte azáltal, hogy a
fiatalkorú bűnözés és a szülői felelősség egész társadalmi, tör
téneti és jogi vonatkozását be akarta mutatni, a sokat Ígérő
tárgyból szónoki fordulatokban gazdag prédikációt csinált. A kö
vetkező évben Belannoys Chiens pardus sana collier /Hyakörv aólküii kóbor kutyák/ c. filmjét 'sablonos jellemzésekre építette
/a prostituált nő fia, a szerelmében visszautas!tótt gyújtogatós
a bölcs, de rossz környezetből származó legény/.
Baviviers "
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Marianna de ma..üeunesse /Ifjúságom Marianna-ja/ visszaesés a ro
mantikus modorba, kísérlet arra, hogy a Graad Msaalnes ifjúsági
misztériumát áthelyezze egy, a Bajor Alpokban levő fiúiskolába,
kiegészítve ezt hetvenkedő bandákkal, a férfivé-avatás szertar
tásaival, kísértetjárta kastélyokkal és szerelmes Öreg férfiak
kal, akik lányokat tartanak fogva*
Meglepő, hogy ezekből a filmekből mennyire hiányzik a va
lódi élet, a lelkesedés és a fiatalok iránti természetes nagy
lelkűség* Korábbi minták utánzása, romantikus beállítás, a bestseller-ekre való bizonytalan támaszkodás mellett egyetlen jel
legzetességük iparszerüségük. Autant-Lara % In oas de malhaur
/Szerencsétlenségben/ c, legújabb filmje ragyogó rajzát adja agy
ernyedt öreg kéjenchék ás egy szerencsétlen házasságnak, de tel
jesen csődöt mond, midőn a Bardot által játszott huligán-hősnő,
Juggem&ut jellemzését kísérli meg és az Interlenghi által meg
jelenitett gyilkos fiú sem egyéb árnyakainknál• Pranjus la tete
contre les aura /Fejjel a falnak/ hasonlóképpen csupán felületes
rajza az irénytvesztett, apját gyűlölő fiatal hősnek és az Őt
körülvevő, Minden erkölcsi érzék nélküli környezetnek• A darab
azután futólag, de érdekesen párhuzamot von a motorbicikliző
őrület és a félbemaradt fejlődés között, majd egészen váratla
nul az elmebstegekre vonatkozó francia törvények tanulmányozásá
val foglalkozik*
Oarnés Les Trieheura c. filmjének színhelye ugyanaz, mint
a régebbi Becker darabé, Bt«Germ&in-des-Prés. Nála az uj, ifjú
generáció sokkal zárkózottabb, rejtélyesebb és nehezebben alkal
mazkodó , mint Beckernél. Ifjú hősei megvetik a polgári tisztes
ség minden megnyilvánulását és szereplésük amerikai jászból,
ivasból, értelmetlenül veszélyes hőstettekből, apró tolvajlásokból, sőt zsarolásokból és saját zavaros nemi problémáikról való
végnélküli vitatkozásokból tevődik össze. A róluk festett kép
bizonyos mértékig találó lahet a st.johas woodi, koppenhágai
vagy nyugat-berlini szektákra. Ezenkívül a filmben használt beszédaodor is elavult, a jallémrajzok gyakran pontatlanok, a ki
dolgozás igen! hajlamos a szélsőségekre úgy, hogy első látásra
nehéz megmondani, hogy mi a célja az egésznek. A Les íricheursrnak tényleg sok olyan tulajdonsága van,.ami kifejezetten kassza
darabbá teszi. Franciaországban ez volt az első film, amely
~
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vetélkedő bandák között csak azért, hogy erről cikkeket Írhassa
nak és sálkor azután a sa^át blouaons noirs ■ elnevezést a J*¥*
kezdőbetűkkel /őeunes voyesss fiatal utazók/ helyett esi tik , ta
lán aam Is volt kikerülhető, hogy a fila^yártó vállalatok holly
woodi példára a dolgokat tisztén üzleti
szemszögből kezdték

a hallatáig hogy francit letett arról a tervéről, hogy Blousm
aoirs ciasn fi Isset készítsen. La tete cont re les mzrs idegi zg&l>

mai és a Les y m x ggais vlsaee /Szemek arc nélkül/ szimbolizmusa
után 6 látszik a legkevésbé alkalmasnak arra, hogy a bőrkabát
mithoszát eloezlassgu
8*
"Éppen elég sokat beszéltek és Írtak már a banda-ifjuSág
ról® Problémáit mindnyájan jól ismerjük* Én most a reflektor fé
nyét egy egészen másfajta ifjúságra szeretném irányítani* arra a
generációra, amely olyan időben nőtt fel,amidőn alig volt remény
a jövőre és mégis mindig megőrizte a normális életIdeálokat *H
Francois Viliiers-nek, a fiatal rendezőnek második nagy .
filmje elé irt idézett bevezetése igen biztató jel* A film La
verteaoisson /Éretlen termés/ főiskolai balIgátók egy csoport
jának jókedvét, egészségét és bátorságát mutatja be* A megszállt
Franciaországban földalatti mozgalmat ' szerveznek és ebben a
harcban a végén életüket áX&o»ák® Én nem láttam a filmet /csak
a sült év végén jött ki/, . de a. külföldön mindenütt dicsérték,
kiforrottsága, finomsága és mély érzelmi tartalma miatt* Nagyon,
szeretném látni már csak tárgyköre és bevezetésének iránymutató
hangja alatt is.
Közben a J.V. ciklus látszólag feltartózh&tatlaszai folyik
tovább. Ha átlapozzuk a Variety utolsó két évfolyamát, as ott
közölt kritikák ismertetik azokat a filmeket, amelyek a fiatal
korú bűnözésről Finnországban, Léniában, Spanyol országban, Ju
goszláviában éz OmbBzlevákiábsn készültek. A svéd: Thm Yisírnia
Breed /Bűnös fajzat/ egy 19 éves javítóintézetből szabadult fiú
története és látszólag arra törekszik, hogy túltegyen a hasonló
filmeken azáltal, hogy tárgykörének alkotóelemeis "nemiség, el
keseredettség, szadiwmB és homoszékszualitás”. A német Per Paukér /A dobos/ e. film, a Blackboard Jungle "könnyebb" változata
/humor plusz bőrkabátos ifjak/, rock and roll-sztárok és Peter
Kraua mint baMavezér* Kr&us szerepel a Dia Irühreifea /lóraérettek/ cimü filmben is, ebben szininövendéket játszik, aki if-juségl orgiákat rendez és halálát okozza annak a leánynak, akit
el akar rabolni. .
Olaszországnak szintén meg volt a maga gioventu bruciataja, tüzes ifjúsága, amelynek célja az élet minél teljesebb ki
élése volt • Eóluk azonban film nem készült /kivéve Felitől* L§
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dolce vlta-t /Édes élet-et/, est a Vatikán megakadályozta • Au
tón!oni szerencsétlen kísérlete óta., amelyben a fiatalkorúak bű
neit minden társadalmi magyarázat nélkül vitte vászonra /I Vinti
1952/,ugy látszik e tárgyat teljesen elejtették. Ügy gondolom,
hogy az olaszok lelkialkata nem fér össze az Ifjúsági hisztéria
szélsőséges megnyilvánulásaival. Slvis Presley filmjei enyhe de
rültséget keltettek. Maguk az olasz Marion Brando-k, Mauriziot
Aréna római huligán fiukról irt romantikus vígjátékaikkal egy
két óv után országos köznevetség tárgyai lettek.
9.
Jellemző, hogy ebben a cikkben, amelyekben a film és az
ifjúság kérdésével foglalkoztam, nem tudtam szólni az érem má
sik, pozitív oldaláról. Bizonyára nem azért, mintha ezt vonakod
tam volna megtenni. Jobb filmek gyártására vonatkozó, félre nem
érthető célkitűzések mindig és mindenkire nagy hatással voltak.
I célkitűzések nagy részét azonban nehéz megvalósítani. A nemze
dékek közötti szakadék mindig elég mély. Mégis készültek minden
kor Olyan filmek is, amelyeknek célja e szakadék szűkítése és
nem kimélyitése volt: fIlmák, amelyékről. kizáróan azért nem tu
dok irni, mert sekklsem hajlandó azokat bemutatni.
-légy éve annak, hogy lindsay Andorsón dlcsérően nyilatko
zott a: Qli Innaaorati filmről, amelyet Cannes-bán látott: Ma
mindennapi élet fiatalságáról széló szellemes vígjáték, M&uro
Boiognini, egy ■uj rendező müve”. Bolognául filmjeiben főképpen
az ifjúsággal foglalkozik, megjeleníti annak munkáját, otthonát,
szerelmét, pihenését. Filmjeit külföldön általában kedvezően bí
rálták el, de még ha rosszak leimének is, nem lehetnének olyan
rosszak, mint a Ües femmes dlsparaissent« Mégis sem a Marisa la
elvettarát /A kacér Marisá-t/, sem a Giovannl m a r i t i /Fiatal
házasok/ nem mutatták be nálunk. Hémetországi levelezőink jó vé
leménnyel vannak Bemhard Wickl dokumentumszerű filmjéről Warum
slnd sle Regen uns. /Mi kifogásuk van ellőnünk?/.A film egy gyá
ri munkásról szól, motorbiclklis egyesületéről és házasságáról,
amit magasabb társadalmi osztályhoz tartozó, ellenszenves szülők
lányával kötött. A filmet ismeretlen színészek alakítják. Ez és
egy másik film: Jazzbanditen könnyen lehet, hogy olyasfélék,mint
Karéi Kelsz filmjei. Mégha Így is van, hacsak arról van szó,
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hogy a némát filmiparban valami megkezdőtött, már akkor is őröm
mel vennénk minden alkalmat, amely lehetővé tenné, hogy ezeket a
filmeket megismerjük.
A dolog kétségtelenül életfontosságúvá vált.Olyan korban,
amikor még értelmes filmrendezők is - mint Chabrol a Les Cousins-ben - valami hipnotikus kényszer hatása alatt a valóságos
élet eleven élmény-anyagát a tisztáin csak a bennfentesek előtt
érthető megszállott teóriákkal és jelképekkel ködösítik el és
amikor a társadalmi lelkiismeret az ifjúság intellektuális ré
szében rosszabb hangzású kifejezéssé vált, mint szüleik előtt
valaha is, mi egyebet lehetne tenni* mint egyszerűen azt várni a
filmtől, hogy a lehető legjobbat nyújtsa? i nézőközönség végül
Is elsősorban fiatalokból áll. Az az Ifjú* aki könnyen befolyá
solható, serdülő életkorában a Teenage Werewolf és a Dolls of
Vice szellemi táplálékán nőtt fel és esetleg az eljövendő idők
ben nyájlelkű felnőtté válik. könnyen rabjává lesz az üres ér
zelgősségnek, erőszaknak és előítéletnek.
Vessüníc egy pillantást a Négyszáz csapás /Les quatre cents
coups-nak/ szülői szerepeire* az apa semmi, más, mint egy férj,
aki megnősült, mart későbbi felesége kellemetlen módon teherbe
esett, szeretetreméltó, önzetlen, de gyáva alak, aki hazahozza a
keresetét és semmi iránt nem érdeklődik. Az anya üresloUdi,zsém
bes kis teremtmény, aki csak szórakozásainak él. Mindkettőt ki
tűnő alakításban, minden hamis vagy túlzott hangsúly nélkül lát
juk. Azután nézzük a fiút, amint a vidám park körhintáján kering
éa semmilyen kapcsolata nincsen a dolgok valódi lényegével.
Truffaut számos erényeinek egyike, hogy jelképeinek alkalmazásá
ban teljesen spontán tud lenni és ez a természetessége párosulva
a rendkívül érett előadásmóddal és tárgpilagossággal /az ilyen
önéletrajzszerü tárgynál/ teszi a film befejezését olyan emléke
zetessé* a fiú a gyönyörű tengerparti jelenetben visszafordul,
hogy szembenézzen az éléttel és a társadalommal. Nagyszerű pil
lanat ez, mert vádat foglal magában és vigasztaló az a tudat,
hogy vannak még fiatal rendezők, akik hajlandók félreérthetetle
nül ilyen vádat emelni«
/Slght und Sound 1960. X*»2»sz*/
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dóséból vagy pedig a játékfilmekhez rajzolt * igen rövid jelenei
tekből álltak®

technikai és ábrázolási koncepció tekintetében, már elérte a vi
lágszínvonalat • Karéi Dodal nemcsak a rajzfilm eddigi hagyomá
nyait karolta fel, hanem külön érdeme, hogy ő Tolt az első, aki
tárgyakat elevenített meg /példáiul harisnyákat, amelyek maguktól
mennek be, illetve jönnek ki a mosóteknőből/. ő alkotta meg Her
mina ffyrlovával együtt az első csehszlovák bábfilmet, ffa.iemstvi
Xticemv /& lámpás titka, 1955/ címmel. A Podal házaspár érdemei
közé soroljak ma mozgatási technikájukat és ötletes trükkjeiket.
Elszigeteltségük miatt'azonban nem kísérelték meg a nemzeti ha
gyományokba való beilleszkedést sem a témaválasztás, sem az áb
rázolás tekintetében és igy alkotásaikból hiányzik az I. világ
háború után készült filmeket annyira jellemző eredetiség. Karéi
Dodal a német megszállás előtt elhagyta Csehszlovákiát és fele
ségével együtt az Egyesült Államokba költözött. Itt az ÜSS szá
ntára készített filmeket, majd Argentínába utazott, ahol ismét
visszakanyarodott a rakláafilahes. A házaspár azóta nem jelent
kezett jelentősebb önálló miivel.

Az első gyártó vállalat
Az APIT-vállalat már szélesebb alapokra helyezte & rajz
filmgyártást. lleint® itt csupán kiegészítő trükkjelenetek ké
szültek a prágai stúdiókban forgatott filmekhez• A második vi
lágháború küszöbén alapított vállalat később a németek által el
lenőrzött Fropagfilm irányítása alá ^került® A bécsi R.Sillenz
— aki a megszállás alatt a Propagfila igazgatója volt
Goethe
drámai költeménye alapján legyártotta a Oaroie.l w ucen /A bűvész
inas, 1952/ cimü színes rajzfilmet, amely Jb ábrásolás vonalán
Disney stílusát követte, d« sakkal kevesebb technikával és ta
pasztalattal. Szerencsére Pillemznek távoznia kellett mielőtt
befejezhette volna Orpheus és lurydike cimü problematikus film
jét, amelyhez már felvették mágneses szalagra a zenét.
Billenz után a cég irányítását egy Zdenek Heiman nevű cseh
ember vette át. Az AFIlSnél a háború végéig összesen három rajz
film készült! Povet-raastni dcmsstk /A szép idő házikója/, Vellkonocni za.lioek /A torréti nyulacska/ és Svatba v koralovem móri
/Mázz a koráll-tengeren/ /19^4/. Igyik film sem,kifej szetten

cseh jellegű® de az utóbbi technikailag magas színvonalon mozog*
Egyes alkotói ma már jól ismert emberek® igy például Jiri Brdec*a» Stanislav Latal mozgástervező, J.Kádl karikaturista, Muard
Hofman rajzfilmrendező® Amikor a cég 1944-ben megszűnt, munka-*
társai már értékes tapasztalatokat szereztek, amelyeket a háború
után hasznosítottak* Jellemző lelkesedésükre, hogy három nappal
a felszabadulás után® 1945 május 12-én, amikor az utcákon még a ,
barrikádokat bontották és még nem volt közlekedés sem, a volt
AFIT említett négy tagja már Összeült® hogy megbeszélje a jöven
dő terveket* Egy hónappal később, 1945 junlus 15-én megkezdődött
a Zasad.il dedek
/A nagypapa répát ültetett/ cimü film for
gatása. Bz egy frissen alapított stúdió első filmje volt. A stú
dió furcsa elnevezése - Bratri v triku - /'Trikós testvérek/ szó™
játékból ered, . a francia "tricot” és az ehhez hasonló, trükköt
■jelentő csehszlovák kifejezés alapján* így tehát az elnevezés
alatt Htrükk'testváreket,! is érthetünk. A gyár jelvényén hár om
udvariasan méghajló emberkét láthatunk.

A Trnka-korszak
A stúdió művészi profilját már kezdettől fogva Jiri ffrzska
egyénisége szabta meg. Kitűnő festő, aki 1939-ben kezdett ifjú
sági könyveket illusztrálni. /Zsuzsi felfedezi a világot./ A há
ború alatt meseillusztrátor lett és hamarosan a műfaj legkedvel
tebb művészévé vált, mert egyrészt költői képeket alkotott®
másrészt jelentősen hozzájárult az ifjúsági kiadványok külalak
jának megjavításéhoz. Jiri Trnka komoly hatást gyakorolt az első
rajzfilmek tematikájára és ábrázolási stílusára, aint nagy köl
tői erővel rendelkező és a népi hagyományokhoz ragaszkodó pa
raszti származású művész. A már említett Zas&dil dedek repu cimü
filmjével már kezdetben megalkotta a rajzfilm valóban nemzeti és
minden idegen hatástól mentes típusát. Íz alapozta meg sikereit,
ezért nyertek filmjei külföldön annyi dijat*
Mai szemmel már számos hibát találunk a Zasadil* dedek repuban. Trnka kontúrjai rövid, szakadozott és enyhén hullámos vona
lakból állnak, amelyek nehezen alkalmazkodnak a rajzfilm techni
kája által megkövetelt folyamatos vonalvezetéshez. Trnka külön
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ben Is elsősorban Illusztrátor volt és első filmje - amelyben
egy nagypapáról van szó, aki kertjében akkora répát termesztett,
hogy csak a családja és háziállatjai segítségével húzhatta ki a
földből - még nélkülözi a sajátos filmművészeti ritmust.
Trhka második filmje a Darek /Az ajándék, 194-6/ volt, egy
szellemdus és élesen szatirikus intellektuális "játék". Amíg el
ső filmjében inkább az ifjúsági könyvek illusztrálásához igazo
dott, addig Itt inkább a háború előtti napisajtóban megjelent
humoros rajzainak stílusát követte. E szatirikus erkölcsrajz si
kere után Trnfca megpróbálkozott a politikai szatírával Ferak a
SS /A rugós ember és az SS, 1946/ cimü filmjében. A meseszerű,
balladisztikua mű kegyetlenül pellengérre állít egy Werm&cht-katonát, akit egy modem kisértet a halálba kerget. Ezt a filmet
Trhka au előző filmektől eltérően fekete-fehéren forgatta le,
mert ez jobban megfelelt a téma követelményeinek. Filmjét drámai
feszültség, gyors ritmus és néhány váratlan helyzet jellemzi.
Sülön említést érdemel a foto és a rajz kombinálása egy jelene
tén belül.x
A Zvlrátka a Petrovsti /Az állatok és a rablók, 1946/ cimü
film már teljesen Trnkára jellemző. A film cselekménye arra a
mesére vezethető vissza, amelyben az állatok a zsákmány elosztá
sának pillanatában érik tetten a rablókat. Ez Oskar ffedbal Tün
dérmesék cimü balettjének egyik epizódja, de Trnka természetesen
e$.®sk a zenét és a cselekményt vette át. Az erdőt, amelyben a
banditák az állatokat üldözik, sok költészettel jeleníti meg, az
egész természet megelevenedik. A film rendkívül fontos az egész
csehszlovák rajzfilmgyártás szempontjából! dijat nyert az 1946
évi Cannesi fesztiválon. A müveit és hozzáértő közönség vetítés
közben megtapsolta a látszólag nem filmszerű elemeket is, példá
ul a tájakat. A cannesi siker nagy jelentőségű volt Trnkára és
általában az egész csehszlovák rajzfilmkészitésre nézve is, mert
XA film, Walter Alberti szerint "a náci megszállás alatt szenve
dő Prága komor légkörét akarta érzékeltetni• Az alkotók gro
teszk fekete-fehér sziafóniájukkái, egy furcsa rugóslábú lény
bemutatásával idézik fel az Ördögi megszállás gondolatát. Ezt a
lényt végül egy nevetés győzi le. Az egyenletes stilusu gráfi-'
kai megoldásokra törekvő film különösen a fehér és fekete hatá
sok területén nyújt kiválót." W*Alberti* A rajzfilm, 1952-1956<>
Torino, 1957-
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Walt Disney hosszú egyeduralma után Cannes uj, eredeti művészt
mutatott be a nemzetközi közönségnek, aki az amerikai mester
után megteremtette a maga nagyszerű művészi világát.

Á kollektív irányitás korszaka
Traka áttért a bábfilmre és a stúdió átmenetileg egyéni
művészi irányítás nélkül maradt. A fejlődés perspektívái azonban
adva voltak. A "trikód testvérek” fejlődési terve kezdettől fog
va két alapvető irányba tartott. Az egyik a gyermekekhez, a másik a felnőttekhez szóló filmekkel foglalkozott. A további fil
mek megmutatták, hogy a rajzfilm művészete rendkívül sokrétű és
hogy a csehek között számos tehetséges és sokoldalú művész akad.
Az említett évek során a szatíra bőségesebb termést adott, mint
a mese. A mesefilmek területén lényegileg csak egy n&gyobbszabásu kísérletről számolhatunk be, a Liska a dzban /A róka és a
korsó, 1947/ cimü filmről, amelyet Stanislav Latal rendezett
Trnka rajzai és díszletei alapján. A mü a régebbi mesefilmek
stílusában készült, de a szellemes és eredeti 'rendezés mégis
modem Ízűvé avatja.
Szóljunk most azokról a fontos müvekről, amelyek egyszer
és mindenkorra bevonultak a rejzfilmkészités t ö r t é n e t é b e . Id e
tartoznak elsősorban azck a filmek, amelyek b á tr a n állást fog
laltak a háború és a béke kérdésében.BXsőnek az Atom na rozcesti
/Atom a válaszúton, 1947/ cimü filmet említjük meg, amelyben
Cenek Duba meseszerűen vet fel olyan témákat, mint az atomener
gia békés célokra való felhasználása és az emberiség harca az
atomveszély ellen. A film ennyi esztendő távlatából technikai
lag elavultnak hat, de témája sajnos még mindig igen aktuális.^
x"Ez az alig 300 méteres rajzfilm - mondja Ugo Casiraghi - meg
mutatja, hogyan lehet szerény eszközökkel szolgálni a béke nagy
ügyétí egy kis zene /Jarmil Burghauser/, néhány szellemes figu
ra, világos tematikai elképzelés.-. A tudóst nem é r d e k l i az embe
riség sorsa, létre akarja hozni a Hossz Atomot,
elpusztít
sa vele a világot. Asszisztense, egy rendkívül rokonszenves
fiatalember összekeveri számításait.így születik meg a Jó Atom.
amely a civilizált emberek javát akarja szolgálni, valamennyi
emberét, függetlenül fajuktól és vallási meggyőződésüktől* A
gonosz tudós be akarja börtönözni a csodálatos atomot, amely
előbbre vihetné a világot, gazdagabbá és boldogabbá tehetné az
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A béke céljait szolgálta ugyancsak Eduará Hofman; Froc seda.1l'
otáoi na telegráfai drátv /Miért ülnek a madarak- a sürgönydrót
ra? 1948/a A film Mahatma Gandhi emlékére készült. Zdenek Seydl
festőművész és illusztrátor közfemüködésével*
A szatíra területén történelmi helyet foglal el a Hotovo.
.jedem /Kész, indulás, 1947/ cdmü fii®, amely azért nevezetes,
mert először vetett fel mai témát és Mu»rft HnfmBn első rendezé
se volt. Egy prágai reggel története a villamosokon és az utcá
kon zajló sok mulatságos kalanddal, J.Kandal karikaturista szel
lemesen torzitó rajzaival.x Hofman rendezői művészete - amely
különösen a figurák lélekrajzában nyilvánul meg - tág teret kap
hatott Az angyali kabát /Andeiksy kabát, 1948/ cimü következő
filmjében* Az emberi típusokat karikirozó filmben Hofman össze. hangolta a rajzfilm valamennyi elemét* A több szatirikus epizód
ra épülő téma középpontjában az egyik angyal kabátja áll, amely
az égből aláhullik a földre ás még a megrögzött gonosztevőket is
békés emberekké változtatja, ffrantlsek Fre.iwillig rajzai szelle
mesen jellemzik a különböző emberi jellemeket és a többféle ál
latot. Karéi Vlach zenéje a dzsessz eszközeivel teremti meg a
pantomimszerű ritmust. Ez a film ma is nagy sikert arat külföl
dön és a "trikóa testvérek" egyik leginkább emlegetett kezdeti
munkája.2^
A oanirove asktumo? /1949/ cimü filmre - amelyet Eduard
Hofman rendezett Frantisek Frejwillig rajzolóval együttműködve emberiséget. Terve kudarcot vall,, mert a fiatalember ismét
meghiúsítja romboló terveit." W.Alberti szerint "az ifjúsági
illusztrációk hagyományos stílusában készült rajzfilm rendkí
vül eredeti alkotás és oktató tendenciája ellenére kellemesen
pereg és nem vét az Ízlés ellen. Fonatkor k ez a rajzra, a fi
gurákra a pontos és hatásos díszletekre. Az élénk és szellemes
rajzok kidomborítják a modern atom-mese légkörét." /TJ.o./
x A film W.Alberti szerint "hatásos technikai megoldásaival tüJnik ki. % y r a j z o l t villamoskocsi kalandjai bontakoznak ki
előttünk Prága utcáin. A valóságos Prágát látjuk hétköznapi
embereivel. Különös é s hatásos ellentét alakul ki a megbolon
dult villamoskocsi és az emberek, valamint az egykedvű életü
ket élő Öreg falak között". /TJ.o./
^ A film a következő dijakat nyerte els Marianske Lazne, 1948, A
legjobb r a j z f i l m ; V e le n c e , 1948, Díszoklevél; P á r i z s , 1949,
Melles díj;, a p á r i z s i Filmklubok Szövetsége által 1959-ben
szervezett r a j z - és bábfilmfesztivál, Legjobb rajzfilm.
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a vizuális ötletek /gag-ek/ keresése Jellemző* Ugyanabban az év
ben tűnt fel Josef Kabrt tehetséges illusztrátor !Eelaamam /A
távirat/ cimü filmjével. A film [központi motívuma egy rossz cím
re küldött távirat és egy fiatalasszony lázas keresése. A hely
zetek gyors ritmusban váltogatják egymástMég egy jelentős
személyiség tűnik fel ebben az esztendőben, Jirl Brdecka humo
rista és karikaturista. Eredeti humorával gazdagította a cseh
szlovák rajzfilm széles skáláját, megalkotta Yzducholod a láska
/A szerelem és & léghajó/ cimü groteszk "századvégi* filmjét. A
figurákat Kamii Hloták rajzolta.302
Ezt a korszakot a kísérleti jellegű bemutatkozások korsza
kának nevezhetjük, minden film uj nevet hozott, uj stílust, kom
pozíciót és témát keresett. A művészek a forma területén is kí
sérleteznek, keresik a rajzfilm uj kifejezési eszközeit, uj re
produkálás! lehetőségeit. Érdekes kísérletként említjük ■ meg
Zdenek Miler 0 millenáris ktery ukradl slunce /A milliomos, aki
ellopta a napot, 1948/ cimü avantg&ráista filmjét. A figurákat
tervező és a filmet rendező Miler arra törekedett, hogy gyakran
statikus és gépmozgással kombinált képek montázsán keresztül adW.Alberti megállapítása szerint a film 61a bohózat és a vaudévilla légköréből marit*. Mintha a jó öreg Max Lindert látnánk,
a bulvárkomikum hagyományaiból kivágva és szimbólummá emelve.
A figurák a századvégi színjátszás szabályai szerint stilizál
tak és bohózatba illő kalandjaik csupán ürügynek tekintendők a
szellemes ötletek és ritmikai játékok felvonultatásához./U.o./
“ W •Alberti szerint "ez talán a legismertebb és legjobban érté
kelt csehszlovák rajzfilm. A gyengéd meseszÖvás & múlt század
két szerelmeséről szól. A lányt égy öreg, ellenszenves tábor
nokhoz akarják hozzáadni és nem tudja,mitévő legyen* A fiatal
ember bízik a haladás eszközeiben és léghajót tervez• Az eskü
vő napján, amikor a menet már a templom felé halad, megjelenik
a léghajó a furcsa figurák felett, amelyek között a meny&ssszony alig tudja könnyeit leplezni* Váratlanul leereszkedik a
horgony, a menyasszony megragadja a léghajó által nyújtott le
hetőséget és a magasba emelkedik. A rokonok, a rendőrök, ráérő
emberek és a megvadult tábornok a léghajó üldözésére indulnak*
A szerelem ereje azonban legyőzhetetlen és igy a két szerelmes
eltűnik a messzeségben. A karikatúra és az erkölcsrajz össze
keveredik a két szerelmes ábrázolásának Urai hangvételével• A
szánalmas kispolgári világot a századvégi karikatúra és nyom
tatványok stílusában ábrázolta. A környezetet és a szokásokat
pontosan felidéző film igen élvezetesen ábrázolja a régi idő
ket. Mintha Labiehe valamelyik diadalmas vaudeville-ja lépett
volna be a rajzfilm világába." /Ü.o./

-
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ja vissza Jiri Wolker elbeszélésének drámai lényegét. Erőfeszí
tései nyomán teljesen eredeti, minden szempontból újszerű mű
született. Ez a film újszerű technikája miatt bronzérmet kapott
az 1948 évi velencei fesztiválon1
*"2 Hasonló műfajú, sikerült al
kotás a Rikadla /Közmondások,1949/ cimü film. Eduard Hofman for
gatókönyviró és rendező kis népi elbeszélésekből és a Leos Janacek által megzenésített gyermekeknek szóló versikékből merí
tett.3^ A rajzoló Josef Lada volt. Hofman minden egyes költemény
központi témáját ragadja meg és rövid epizódokban bontja ki. így
egy ritmikus sorozat jön létre, amelyen belül kitűnő érzékkel
tartja egyensúlyban a legfontosabb elemeket, a cselekményt, a
képet és a zenét. A Brigada /A brigád/ cimü filmben viszont más
törekvéssel találkozunk. Zdenek Miler itt elhagyta a mese légkö
rét és propagandisztikus célt követett. Témája a szénbányászat
munkaerőtoborzása volt. Szokatlan stílusával művészi magaslatra
emelte a filmet.
A kollektív irányítás időszakában a gyermekek részére csu
pán négy film készült: lusta Kata /Lenóra, 1949/, Ivahku nas /A
mi Jánoskánk, 1949/, ABC. 1949, Zavistiva zviradka /Az irigy ál
latkák, 1950/. Ezek a filmek olyan kegyetlenül gúnyolták a gye
rekek hibáit ós rossz szokásait, hogy a gyermekek végül megutál
ták e filmek "hőseit”. Ma, ennyi esztendő távlatából inkább a
filmek hibáiról beszélünk, mint erényeikről, ami egyébként a
filmművészet fejlődésének bizonyítéka.

"A film egy gazdag emberről szól, aki saját egészsége érdeké
ben ellopja a napot és megakadályozza,' hogy mások is élvezzék*
Az élet megáll, minden teljes sötétségbe borul. Egy gyermek a
maga ártatlanságával és tisztaságával végül is visszaszerzi a
napot. A film rendkívül allegórlkus, modern grafikai felfogás
ban készült, fekete-fehér kontrasztokkal. Az expresszionista
Ízlésre jellemző bizonyos díszletek, bizonyos nyers tónusok,
ahol a fény és az árnyék játéka rézmetszetekre emlékeztet,erő
teljesen érzékelteti az emberek végtelen csüggedését, amely
akkor következik be, amikor a nap fényes nappal eltűnik az ég
ről." /U.o./
■^Leos Janacek /I854-1928/, cseh zeneszerző, aki gyakran kereste
témáit a Morva folklór világában.
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1930-től kezdvej Hofman irányítása

1950-ben uj korszak kezdődik a rajzfilm fejlődésében, is
mét kialakul egy "vonal” a stúdióban. A stúdió irányítását egy
régi szakemberre, Muard Hofmanra bízták, aki magára vállalta a
"trikóé testvérek" stúdiójában készülő filmek többségének rende
zését, illetve a forgatókönyvek megírását. Ez a művész minden
egyes munkájában nagy stílusérzékről, az irodalmi forrásmunkák
tiszteletéről tett tanúságot, kitűnt ritka filmművészeti ritmusérzékével és állandóan kereste a rajzfilm uj kifejezési lehető
ségeit. A stúdió Edu'&rd Bofmannak köszönheti művészi és temati
kai tendenciájának megszilárdulását. Hofman kiválóan érzékeli a
rajzfilm specifikumát és Így a stúdió elkerülhette számos hiba
elkövetését. Hofman érdeme ezen kivül, hogy kezdettől fogva ki
tűnő művészeket tömöritett maga köré, olyan embereket, akik
egyéni stílussal tűnnek ki. Már az első filmektől kezdve meg
nyerte az ügy számára az uj és a régi nemzedék legjobb festőitt
Frantisek Fre.lwilliget. Kamii Lhotákot. Josef Lada nemzeti dí
jast, Zdenek Miiért. Qvril Boudát. Zdenek Sevdlt. így biztosí
totta a gazdag művészi skálát, ami nemcsak az ábrázolás vonalán
Jutott kifejezésre, hanem a stílust alakitó zene területén Is.
Hofman ugyanis nagy gonddal válogatja meg a filmek zeneszerzőit*
"Nézetem szerint - mondja ezzel kapcsolatban - egyensúly áll
fenn Lada és J&nacek között /Közmondások/, Frejwillig és Rychlik
között /Az angyali kabát/, Seydl és Hurnik között /Miért ülnek a
madarak a sürgönydróton?/. Nem állítom, hogy ez az egyetlen meg
oldás, de elsősorban ezt az egyensúlyt kell megteremteni." Ugyan
ezt az elvet alkalmazza az alkotók viszonyában is*
A "trikós testvérek” az uj korszakban elsősorban a gyerme
kek felé fordultak. A témák vonalán külföldi forrásokhoz is
nyúltak, Így például Zdenek Miler 1931-ben megrajzolta és meg
rendezte egy Jávái mese alapján a Kde .1e mocneJsi /Mi a legfon
tosabb?/ cimü filmjét. A cseh népmesékből merítő rajzfilmek kö
zül elsősorban a Hrnecku var /Egyél kis köcsögöm, 1953/ cimü,
Velencében díjazott filmet kell említenünk, amely g.J~.Brbenx
Érben /1Ö11-X87Q/, a nemzeti öntudat ébredésének időszaká
ban működő cseh Író, több versgyűjteménye Jelent meg, népi éne
keket és mondásokat gyűjtött.
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klasszikus elbeszélésére támaszkodik*Az e lb e s z é lé s b e n a fösvény
ség és az önzés elnyeri méltó büntetését* Vaclav Bedrich1 rende
ző, Cvril Bouda jellemző figuráira támaszkodva úgy fejleszti a
cselekményt, hogy a gyermekek megértsék a szatirikus elemeket*
Ezért az elbeszélés ritmusa lassúbb és a stilizálás mértéke is
mérsékeltebb* A film elnyerte Velencében a legjobb gyermekfilm
diját* Az 0 kohoutkovi a alenicce / A kaka® és a tyukocska, 1953/
cimü film az Óvodásokhoz szól* Menek Milar költői tartalmú,
gyengéd pasztelszínekben megoldott statikus képek formájában ké«
szitette filmjét* Az egyszerű történetet kitünően megfogalma
zott, beolvasott erkölcsi tanulság zárja le* A modern mesék lé
pést tartanak a klasszikus mesékkel és a rajzfilmek alkotói azt
vallják, hogy a mese egyáltalán nem tűnt el azzal a régi világ
gal együtt, amely csak Írásos emlékekben él* A mese hatalmas
képzelete, a cselekmény gyors ritmusa és etikai értékei hasonló
meggyőzőerővel és költészettel szólhatnak a modern világhoz is*
Vaclav Bedrich bebizonyította ezt Pohadka o stromeeh a vetru /A
fák és a szél meséi, 1952/ cimü filmjével, amely Ondre.i Sekora
egyik ifjúsági müvéből merit* A film mulatságosan magyarázza a
gyermekeknek a szél erejét felfogó fák hasznát* A film díszokle
velet nyert Bdihbourghban és Kairóban. Sduard Hofman gyermekeket
és állatokat felvonultató költői mesét alkotott Jablunka se
zlatnai íablkrv /Az aranyalaáju almafa, 1952/ címmel, amelyben a
Frejwilllg által rajzolt igen kedves állatok és madárkák szere
peltek* Ezen a területen harmadik filmként a Kde .1e Misa?* /Hol
van Misa? 195V cimü filmet említjük, amelynek cselekménye egy
iskola reális világában játszódik* A gyermek reális világába
fantasztikus elemek vegyülnek, egy álom,amelynek során valamenynyi játék megelevenedik, A két utóbbi film bőségesen él a dialó
gusokkal, hogy a lehetőségek határain belül közérthetővé tegye
a film alapját képező nevelő gondolatot, Ugyanakkor tendenciaként jelentkezett a kiegészítő műsorokat képező rövidfilmek mé
terhosszának növelése, a teljes estét betöltő rajzfilm felé való
eltolódás* Mindez csökkentette az elbeszélés feszültségét és a
cselekmény gyorsaságát, főleg a dialógusok miatt, amelyek túl
zottan realisztikus mimikát követeltek meg a rajzolt figuráktól*Ez károsan befolyásolta a rajzfilm sajátos jellegét*
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Jiri Irrika ezalatt visszatért a rajzfilmhez és két ujabb
filmjével mesekönyvek filmművészeti illusztrálására vállalko
zott. Az egyik az orosz 0 zlate rvbce /Az aranyhal, 1952/, a má
sik a klasszikus cseh Jak dsdeoek menil az ■ynroenll /A nagypapa
szerencsétlen csere-berói, 1953/* A két szines rajzfilm statiku
san illusztrálta az elbeszélést, amely az első esetben a felnőt
tekhez, a második esetben a gyermekekhez szólt. A két film nyo
mán elvi vita bontakozott ki arról, hogy mennyiben helyes, ha
egy film - amely lényegénél fogva mozgást hivatott kifejezni ehelyett inkább statikus illusztrálásra vállalkozik.

1954-1955* A gyermekfilmek egyesítése
1954-1955-ben a "trikós testvérekénél ujabb szervezeti
változás játszódott le* egyesültek a bábfilmgyártással és a
gyermekekhez szóló filmek gyártását egyetlen csoportra bízták,
így tehát megtörtént a gyermekekhez szóló filmek gyártásának
centralizálása* Ebben a szakaszban is tovább folyik a gyermek
filmek gyártása, de ugyanakkor találkozunk számos érdekes, szel
lemes és ötletgazdag reklámfilmmel. Az 1954-55-ös korszak légrepre&entativebb filmjeként említjük meg a Povidanl 0 ne.lakovi a
koolcce /A kutyus és a macska történetei/ cimü filmet, amely Joséf Canek könyve és illusztrációi alapján készült. A film öt ön
álló epizódból áll, amelyeket 1950 és 1954 között készítettek*
Jak ne.isek a kocicka mvll podlabu /Hogyan mosták fel a cica és a
kutyus a padlót? 1950/? Jak si ne.lsek roztrhl kalhoty /Hogyan
szakította el a kiskutyus a nadrágját, 1951/, 0 banenoe. ktera.
tenne nlakala /A gyengéden siró baba, 1955/# Jak pejsek s kocickou osali detem osani /Hogy Írtak levelet a gyermekeknek a cicus
és a kutya, 1954/, Jak ne,-lsek s kocickou oekli dórt /Hogyan sü
töttek tortát a kutyus és a cica, 1953/. A könyv hatodik epizód
ját, 0 pysne nocni kosilce /A büszke hálóing/ 1953-ban készítet
ték el,de nem került bele a teljes estét betöltő filmbe® A könyv
és a film hősei egy szeleburdi kutyus és egy háziasán nevelt,
kedves kisclca. Örömeik és bánataik cselekményükkel és pszicho
lógiájukkal mulatságosan kapcsolódnak a gyermekek világához.
Amikor Eduard Hofmán elhatározta, hp&y egy teljés estét betöltő
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filmet csinál as Öt röridfilmből, nem volt más célja, mint kel
lemes látványosságot nyújtani a gyermekeknek. Bematatta a törté
netek és a rajsok alkotóját, vagyis a film elején és közben is
megmutatta Josef Capek lakását, 'dolgozószobáját és családi környezetét, vagyis végső fokon egy dokiatutumfilmet hozott létre,
amely bemutatta a kis nézőknek a történet és a rajzok keletkezé
sét. Ebben a részben Capek jelenléte elképzelt, csak kislánya
látható /egy másik kislány alakítja/ és ez teljes illúziót nyújt
annak megfelelően, amit a szerző könyve elején irts "Amikor Ír
tam, vagy rajzoltam® kislányom a térdemen ült, a macska a karosszékben aludt és a kutya a lábaimnál» az asztal alatt." Valóban
sikerült film ez, mert Josef Capek művészete, amely lenyűgöző
primitivizmusra épít, szinte a gyermekien egyszerű lineáris áb
rázolásra, itt teljes fényében csillog. Ez a játék és a mozgás
megfelelő stilizálásának köszönhető, ebben rejlik a rajzfilm
igazi művészete.
Iduard Hofman alkotói lendülete ebben az.időszakban is
ujabb eredményeket adott. Eredeti kísérletre vállalkozott, Urai
operát dolgozott fel rajzfilmen. Janacek iíaka bvatrouska /A kis
okos róka, 19 5 V cimü operájának egyik jelenetét választotta ki,
kikisórletezta a szólók, a duettek, a kórusok rajzfilmen való
ábrázolásának technikáját. Azóta nem kísérletezett tovább ebben
az ir&ayban,. de foglalkozik a témával és bizonyos, hogy uj ered
mények érlelődnek benne.
Már ©miitettük, hogy ebben az időszakban több tideiemreméltó reklámfila készült. Ezek a filmek m m estek a gyártás, fő
irányába, de ettől függetlenül szívós művészi törekvéseket, uj
technikai eljárások keresését tükrözték* Érdekes,hogy ez a filmtípus másképpen fejlődött, mint a művészi rajzfilmek, itt Inkább
a tömör kifejezésmód, a szellemes kompozíció, a csípős hangnem
bizonyult döntőnek. Ebben a műfajban Bduard Hofman a Moje zena
Penelopa /Feleségem, Pénelopé, 1955/ cimü filmjével az Odüsszeja
paródiájával tűnt ki, Zdenek Miler pedig a költői Snéhnlák /A
hóember, 1955/ cimü filmjével, amelyet a Prepadeal /A roham,
1955/ és a Veselé v&noee Aidám karácsony, 1955/ cimü filmek kö
vettek.
1956-ban uj&bb átszervezés zajlott le. Ekkor Eduard Hofmant, a rajzfilmrészleg vezetőjét fontosabb beosztásba helyes
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stúdió i g a z g a t ó j a l e t t . Helyébe egy m ásik régi
Tőién Masnik lépett* A v á l t o z á s nem befolyásolta a
gyártás j e l l e g é t , mert Báuard Hofman megtartotta a m ű vészi irá
nyítást, nagy energiával és páratlan alkotói lendülettel f o l y 
t a t t a munkáját* lnnék nyomán elkészült egy film, amely fontos
helyet foglal e l a c s e h s z lo v á k rajzfilm történetében, a Jean
Bffsl francia karikaturista rajzai nyomán készült A v i l á g terem
tése /S t v o r e n i s v e t / . 1 k é t r é s z e s film humorosan ábrázolja az
Isten tevékenységének első hetét, Idám és Éva megteremtését én a
sátán fondorlatait. Hofman Jean Bffel 180 alaphelyzetéből indult
ki, folyamatos e l b e s z é l é s s é fejlesztette a szellemes Ötleteket,
verses kommentár kíséretében* % y ilyen hosszú rajzfilm termé
s z e t e s e n fárasztónak bizonyulna, ha csak szellemes mondásokat és
anekdotákat nyújtana. Mag kellett tehát erősíteni az egészet,
kis dalokkal és k u p lé k k & l, amelyek pontot tettek az e g yes e p iz ó 
dok végére* Jean S f f e l modernül
stilizált rajzai teljes gazdag
ságukban érvényesülnek. Bduard Hofman h ű ség esen r a g a s z k o d o tt a
té k ,

a

b a ra n d o v i

sza k ea b ert

f r a n c i a művész

függetlenül

g r a f i k a i fo rm á já h o z é s s z e lle m i s é g é h e z , de e t t ő l

k if e je z e t t e n cseh

müvet h o z o t t

lé tr e *

A f i l m meg

t a r t j a a f r a n c i a humor s z e r t e l e n s é g é t é s v id á m s á g á t, de ugyanúgy
k ife je z é s r e
m orát

és

j u t t a t j a a c s e b e k r e je lle m z ő

a jó

jó é r z é s t,

k ed v es hu

sze re té té t*

A v i l á g te r e m té s e nem merev . e l b e s z é l ő s tr u k tú r á r a é p í t e t t

egynemű tömb* I t t inkább egy k ö z p o n ti téma k ö r é felépített szel
lemes helyzetek sorozatáról b e s z é lh e tü n k * Hofman v é g ig le tudja
k ö t n i a n éző f i g y e l m é t , a z ö t l e t e k sohasem is m é tlő d n e k » az e p i 
zódok g y o r s ritmusban k ö v e t ik egymást és valamennyi f i g u r a , vagy
állatka v á l t o z a t o s á s szellemes drámai h e ly z e te k b e n érvényesül.
^Állandóan ö t l e t e k r e van s z ü k s é g , hogy ne váljunk unalmassá” mondotta e s z e l kapcsolatban töm ören Hofman»x

^.2&ddey mélyrehatóan és alaposan előeste a filmet teológiai
szemszögből* M e g á l l a p í t j a , hogy a f i l m " j e l e n t ő s ” , mert rajzai
finomak, a mozgás t ö k é l e t e s , ugyanilyen jó a képek é s a hang
ritmusa, ö t le t e k b e n gazdag, megoldásai s t í l s z e r ű e k * Híven fejez
k i képekben egy s z ö v e g e t , am ely roppan t n ehezen
je le n íth e t ő
m eg, m ert már képekben f e j e z i k i - de eg y m ásik n y e l v e z e t t e l I s t e n s z a v á t . " H.Tad&eys A dokuaentum fllm ek é s r ö v id film e k e @ r e g s z e m lé je , l e t t ű r e , M ilá n ó , 195Ö - november IX *
A f i l m Ve
le n c é b e n megkapta a le g jo b b téma számára k i t ű z ö t t d i j a t *
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Mialatt a stúdió tagjainak legnagyobb réssé Hofman filmjén,
dolgozott, Yaelav Bedrich leforgatta Cert a Káca fk% ördög és
Katos. 1956/ c í m ű mesefilmjét, amelyben agy p@rgÖnjeim! fiatal
parasztlányról van szó,aki nem hisz az Ördögben® Imikor az egyik
ügyetlen Ördög leviszi a pokolba a gonosz hercegnő helyett, a
lány magát Lucifert is aegleckéztetl és zűrzavart támaszt &s
egész pokolban® 1 gyorsütemn elbeszélés elvezeti a nézőt egy
festői nyári tájra, ahol esibészkedő gyerekek, házőrző kutyák,
torkos kecskék és brekegő békák tűnnék fel pontosan úgy, mint
Josef Lada könyvillusztrációiban* A legmozgalmasabb és legötletdusabb jelenetek a pokolban zajlanak le®
á wtrikós testvérek” a legkisebbek számára kis modern me
sét forgattak les Jak kgrfcak ke kalhotkám prisel /Hogyan szerzett
a vakondok munkaruhát? 1956/* Ez a film egy kis vakondok törté
netén keresztül megmagyarázza a gyermekeknek a len termesztésé
nek és ipari felhasználdsának folyamatát® A mulatságos történet
szereplői egerek? rákok, madarak, gólyák, hangyák, békák és más
állatkák* Zdenak Miler elkerülte a téma miatt kézenfekvő oktaté
hangnem veszélyét 9 mert a gyermekeket érdeklő állatokat mutatott
be számos eredeti és mlatságos helyzetben* Könnyű kézzel felvá
zolt képei s gyengéd pasztelszinekben kővetik az impresszionista
stílust és a költészet magaslatára emelkednek® A természet vidám
és megértő * Miler filmjének értékét ezúttal Ihfcébb a rajz f i » sága határozza meg és nem annyira a ritmus és a mozgatás. A ftlm
1957-bsa felemében a Hcmgtkow.' e«ta /Jánoska utazása/ cimü má
sik cseh £XX*tl együtt elnyerte a gyermékek számára késsűXt óktató és kulturális filmek első álját a hétéves korosztályig "fa^sárélagsx A stúdió nem sokkal ezután két ujabb
gyár
tott losa a lev /A kecske és az oroszlán, 195?/ Moulk Radzs
^Albert© Pesea nézet® szerint iil«? fllaj® wegyrészt igasslta^
hogy a "trikó s testvérek” könnyűszerrel egyensúlyt tudnék tar
tani a realista Igény és a fantasztikus elemek között, másrészt
igazolta, hogy el tudtak szakadni Disney kiélezett* látomássze
rt áb^&olásaódjétöl és ©ly&a nyelvezet birtokába jutottat^
amely ©sotről esetre ®. gyermekek .felfogókép®sségámsk: segfelelő**
es adagolja a tetteket'és indítékaikat, a »sgást és a. smiirfc*
Bnnék a célszerűségnek köszönhető, hsgpr Éiler i^jsaiban a ®sé*>
rakoztatás és a nevelés szerves egységet képessete és a mmm
rendkívül mozgékony ritanéban, igen költői hangvételben bonta
kozik. ki*” /Á.Fesc@s A gy®x^ékfÍX»el: válsága^ Bianeci e iüiíöj
1957 október*/
*
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A jelealegi korszak
Jiri Brdecka néhány éven át játékfilmekhez irt forgatókönyveket , majd .visszatért a wtrikós testvérekéhez , ahol megír
ta egy kísérleti film forgatókönyvét , illetve megrendezte a fil
met Jak se naucil clovek letat /Hogyan tamilt meg az ember re
pülni? 1958 / címmel* A szintétikus történethez .a kötetlen be
szélgetés formáját választotta9 amely lehetővé teszi a komolyság
és a vidámság váltogatását és hol komoly, hol ironikus epizódok
ban annak kiemelését, hogy egy ember milyen nagy akaraterővel
küzdött, a levegő birtoklásáért® A film technikailag a régi fény
képek és -metszetek stílusára emlékeztető rajzokat eredeti híra
dófelvételekkel kombinálja® Kamii. HXoták festőművész azt a me
rész feladatot kapta, hogy fonja egységbe az anyagot és tegye
látványossá azt® Brdeeka fantáziája, találékonysága és humora
sikert aratott: a film 1958-ban Oannesban második dijat nyert®
Josef Kabrtj aki részben r eklámfilmékkel
foglalkozott9
részben pedig A világ teremtésének segédrendezője volt, öhragédia
vodnikova-val /A sellő tragédiája, 1950/ visszatért az önálló
rendezéshez® A film témája Jaroslav Jezak /Werich és Voskovec
"Szabad színház "-ának zeneszerzője, és karmestere/ egyik "foxtrot"-ján alapszik® Itt egy természetfeletti lényről, esik szó,
aki váratlanul reália környezetbe kerül és nem bírja elviselni
az emberek társadalmi életét szabályozó.értelmetlen formalitáso
kat és ostoba konvenciókat® A cselekmény ritmusát irányitó jazz™
ütemü zen© által támogatott kiélezetten szatirikus szöveg saját
ságos $ grafikai ötletekben gazdag ábrázolásmódot teremt® A.sellő
tragédiája a rendkívül stilizált m o d e m karikatúra szellemében
készült, igen mértéktartó színeikéi® !z<> az-eszközök gyorsírta™
m ü 9 nem leíró jellegű mozgatást igényeinek, egy mimikát, amely
sajátosan rajzfilmszerü®
Sem kevésbé érdekes Zdenak MiXer, egyik másik, ugyanabban
&£ idSö£2- készült

rövid rajzfilmje®

A költészet és

a liraiság

i;,ánt± érzéke, amely’ még uitCrialSSl?- nyilvánult meg a "Hogyan
szerzett a vakondok munkaruhát?" c® filmben, a
kuba ka™
bikula /A kisértet mackó történet®/ és a "Kis csibe és a
cimü filmjeiben, már maradéktalanul érvényesül limai pohatka
/A hold meséje, 1956/ cimü müvében® Ebben a filmben Milar össze

fogja a két világ törékeny szépségeit - egy megejtoen bájos
gyermekraj zot és as ablakon, képződő téli jégvirágok költészetébe
Ebből bontakozik ki egy kis napfényes baba és egy kis jégemberke
nagy szerelme* Mély érzéseik alapján látszólag megoldhatatlan
helyzeteket is megoldanak /a téma több szempontból Andersen
ólomkatonájára emlékeztet/® A két figurát eltérő technikával ol
dották meg: a babét esetlen* naiv gyermeki szemlélettel rajtol
ták meg* a bábut csillogó jégvirágokból stilizálták® /A bábut és
a befagyott ablakokon levő virágokat belül kikaparták és az üres
részeket speciális csillogó anyaggal töltötték ki* minden beál
lítást kétszer-háromszor vettek fel®/ Miler U r a i kötelméayt
akart alkotni* ami a rajzfilmben meglehetősen ritka műfaj® Bár
nagy műgonddal dolgozott a f±Xmensmégs@m tudta betartani a szük
séges arányokat® így például a baba és a bábu szerelmi jelene
tei meglehetősen esetlenek® fezei szemben a film kitűnik a ss±«=
n®k ritka harmóniájával® A bábu világát kékes ©zinek jellemzik *
a bábáét élénk színek* as álom jeleneteinek tónusa a rózsaszín*
Az alkotó Ízlése és költoisége érvényreju iott a jég birodalmá
ban és csak egy túlzottan szigora kritikus vádolhatná túlzottan
szakszerű balett-tudással a bábut* aki táncban fejezi ki érzé
seit® A film 1958-ban a mar dél platai fesztiválon elxyerte a
nemzetközi filmsajtó által odaítélt F±pregci~d±jat*
Az.állandóan uj megoldásokat kereső Eduard Hofman-1958 vé
gén komoly vonásokat is tmutatóf groteszk történettel lepte meg
a nézőket: Tucat mvch tatihku /Tizenkét papám/® Ebben ©gy kis
lányról van szó* aki édesanyja válásai miatt egymás után tizen
két apát kap* de egyik sem törődik vele® Anyja is elhanyagolja
Őt® A néző mindegyik apát más-más mivész rajzaival* saját szem
léletében látja* a mama is alkalmazkodik az uj környezetheze
mindig más ruhában'és frizurával mutatkozik® A film bővelkedik
humoros helyzetekben és ötletekben* amelyeket a különböző rajzo
lók stílusa is hangsúlyos* Hofman Munkatársai Adolf Hoffmeister*
Josef Kánál* 2rden@k Miler* Sva topluk Fitra* Jiri Brdecka,
J&necek* Yaclav Elevaty* Jan M&Xák® Jbamíföttfe £reiw±!ligf Vl&álmir Lehky* Kamii látták* Josef Kábrt voltak® A film nem old meg
.művészi problémákat* de ez nem is állt a szerző szándékában® A
toka csak szórak ozt atni akar és csak a végén* az elhanyagolt
kislány szájából halljuk a komoly problémát®

Abban az évben a "tri&ós testvérek" stúdiójához olyan iáivéssek tértek vissza, akik látszólag már teljesen elhagyták a
rajzfilm területét. Elsósorban Jiri frnkára gondolunk, aki az
BUSGO megrendelésére leforgatta a Proc ÜKSSOO? /Síiért,UNESCO?/
oinü filmet* A címben felvetett kérdésre egy kalász, egy tudós,
■agy kertész és egy művész kedves, humoros és optimista történe
tével válaszol. ;
Hraka egyszerű vonásokkal kissé karikirozta a
figurákat, a mozgatás Jól sikerült és a film technikai erényei
miatt tetszett a közönségnek,
további meglepetést jelentett Bretislav Pojar csatlakozása
a stúdióhoz» Pojár navét nem először ámítjuk seg a rajzfilm te
rületén, ahol kissé feledésbe maruit. Pedig filmművészeti pálya
futását mozgásterv#zŐként toszdte írnka első £ilmjeiben*föbb éven
át bábfilmekkel foglalkozott* .majd visszatért a mjsíilmhes*ah©l
megvalósította .Slava /A dicsőség/ címií filmjét* Á csípős szatíra,
él® a sznobok ellen irányul, ások ellen, akik csak divatnak te
kintik a művészetet és akik egyformám magasztalják a kontár fes
tőt # a szép fnstpamacsokat pöföghető kéményt, vagy a kilométer
köveket dekoratív módon megöntöz® kutyát*. Pojar nehéz témát vá
lasztott és megvalósítása kissé zavarosan sikerült, bár a film
üt©a® gyors és humora jé® 'Ettől függetleníti el kell i.saarni9hogy
a szerzők nt utakon igyekeztek haladni és hogy a városi jelene
tekben hűségesen adták vissza a :aagyváros lázas légkörét, ami
■fele van szenzációkkal, lehullott csillagokkal és uj Ígéretek
kel*
Bojár .Második rövid

rajzfilmje. a

Bombamánia /Bombomani&/

sókkal teljesebb* Ez a film szellemesen meséli el egy ismeret
len robbanószerrel végzett kísérletet, amelyet először egy gyer
mek hajt végre, majd az apja# végül tüdősei csoportja és háború—
ra készülő tábornokok® Minden ©gyes kísérlet robbanással végző
dik, amely epizódról-aplzócLra e^rre nagyobb lesz* Az előző film-}
hez viszos^ltva itt már aiMea művészi elem egyensúlyban, van*
Üraka rajzai nagyszerű mozgásban érvényesülnek és különösen nagy
hatást gyakorolnak az utolsó robbanást előkészítő képek? a gaz
dag termést Ígérő földek képét üres sivatag váltja fel, a gyü
mölcsök súlya alatt roskadozó fa. helyett kopár ágakat és kopo
nyát létemig a kerítésre t«tt korsó hangulatos képe helyett
íirőtakadály
elénk és az srdéaz kedves kása helyén erőd

áll. A mesterien megvalósított jelenet a háború kártékony, rom
boló erejével állítja szembe a békés élet költészetét. Pojár
biztos rendezői kézzel tér át az összképről a részletre, világos
és gazdagon kifejező filmet alkot. A Bombámérd,át sikerrel matat
ták. be Üoursbam és Qberhausenben. Utóbbi fesztiválon megkapta a
Jó reménység diját®
Jiri Brdecka szereti a történelmi áttekintéseket. A repü
lés története után bemutatta a fegyverek és a katonai tudományok
fejlődését és a Fozor! /Vigyázat!/ cimü filmje különböző epizód
jaiban a neandertali ember kŐbusogányából kiindulva mutatja be a
fegyverek veszélyes fejlődését egészen a békés jólétet megsemmi
sítő katasztrófáig. A cselekmény sűrített,-mert két síkon zaj
lik, az egyiken a fegyveresek Összetűzését látjuk, a másikon vi
szont a békés élet kifejező jeleneteit. Ez a kettősség feszült
séget eredményes. A filmet színes metszetek vezetik be, a végén
pedig valódi háborús híradófelvételeket látunk a "Vigyázat” fi
gyelmeztető felirat kíséretében. Fojar méltó munkatársára talált
Zdenek Seydl személyében. Stilizált hátterei nyugalmat és egyen
súlyt árasztanak, mig a katonák torzított ábrázolása az erőszak,
a kegyetlenség és a rombolás iránti megvetését fejezik ki. Küvészi és tematikai szempontból avantgardista miivel.állunk szemben,
amelyet az 1959 évi termés legjelentősebb alkotásának tekint
hetünk.
A kisérletesőkedv eredményeként két ujább érdekes rövid
rajzfilm született: 0 mlsto na slunci /Égy hely a nap ■alatt,
1959/ 9 amely 1960-ban dijat nyert az oberhauseni fesztiválon és
Trl muzi /Három ember, 1960/• Az előbbi film Prantisek Vystrci!
mozgástervező első Önálló rendezése. Régebben Yystrcii rendezte
például A sámán és Éva örjöngőütemn rock and roll-ját A világ
teremtése cimü filmben. A "rajzolt” színészekkel kapcsolatos
munkájában kivételes temperamentumot és lendületet tanúsított
és ezt most hasznosíthatta két .tudatos primitivizmussal ábrázolt
figura játékában. A két figura Bteile Cohl alig felvázolt alak
jaira emlékeztet. A film témája egy heves vita, amely egy napos
hely elfoglalása körül zajlik. Ugyanezzel a technikával talál
kozunk a második filmben is, amelyet Vladimír Lafakv és Bobom!!
Siska alkottak meg. Három dologtalaa ember egy hervadozó napra
forgót Önfeözget és közben minden alkalmat megragad a veszakedés-
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re. A három ember teljesen egyforma és csak a kontúrok ssine és
a stilizált zenei motívum alapján tudunk közöttük különbséget
tenni* Ez a film az előző filmhez viszonyítva lassúbb ütemű, té
mája egyszerűbb*
Miben az időszakban kissé elhanyagolták a gyermekeket.Csak
Eduard Hofman készített részükre két mesét, egy modem történe
tet Veiké ősi oohádtka/Sutvatörténet. 1959/ címnél* Sarel Caoek
elbeszélése és Josef Canék illusztrálásai alapján* Ebben egy ku
tyáról van szó, aki betéved a kutyák elvarázsolt erdejébe és egy
öregasszonytól megtudja a mélyen a föld alá elásott kincs tit
kát* A kutyák azért kaparják olyan szenvedélyesen a földet, mert
a kincset keresik* A film ritmusa egyenletes és állandóba reali
tás és a m e se sze rü sé g közötti átmenet nem erőltetett* Á képet a
Gapék elbeszéléséből vett bemondószöveg kiséri* A második mese,
0 dvanácti nasickách /A tizenkét hónap, 1960/ hagyományos motí
vumra épül; az év hónapjai segítségével egy derék lány teljesí
teni tudja gonosz mostohája és elkényeztetett nővére szeszélye
it* A film főleg azért érdekes, sert feleleveníti Jancsik idejé
nek festői folklórját*
Vladimír Lehkv a Modrr kocourek /A kék kismacska/ cimü
időszerű mesefilmben magyarázza meg a gyerekeknek, hogy mi a
fajüldözés* Az igen kedves macskafigurákat és más háziállatokat
Zdenek Miler rajzolta meg* Miler egyébként háromrészes filmet
készít elő, amely egy kiskutyáról fog szólni, A film a természet
alaptörvényeit magyarázza a gyermekeknek*

Következtetések
Összefoglaló képet igyekeztünk nyújtani a csehszlovák rajz
film fejlődéséről, amely kezdettől fogva részben a gyermekekhez
szólt, részben pedig komolyabb témájú és szigorúbb formájú fil
mekben a felnőttekhez, A csehszlovák rajzfilm a tematika és áb
rázolás vonalán mélyen a cseh nemzeti hagyományban gyökerezik,
alkotói igyekeznek lépést tartani az időszerű kérdésekkel, a ma
komoly problémáira k ív án n ak választ adni a rajzfilm saját esz
közeivel, Az erőfeszítéseket nem koronázták mindenkor elismeré
sek és nemzetközi dijak, sok volt a küzdelem, a kísérlet, a meg*
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torpanás, a megoldásra váró problémák* Ma a “trikós testvérek”
stúdiója nagy virágzás küszöbén áll* la 1958 -59-33 időszak je
lenti a kiindulópontot és Jelenleg a gyártást a televízió egyre
növekvő igényei serkentik. Hagy a külföldi érdeklődés is, az
utóbbi két év során fokozódik az export és a rajzfilmek iránti
igény*
Ez az érdeklődés mennyiségi szempontból is befolyásolja a
gyártást* Ez ideig évente átlagosan 6-8 film készült. 1960-ban
már 12 film és a következő években ez a szám emelkedni fog .Hasz
nos társadalmi témákat felvető időszerű filmek, szatírák, népi
elbeszélések fognak készülni és olyan propagan&isztlkus filmek,
amelyek magas kulturális és ábrázolási színvonalon mutatják b©
sok fantáziával, humorral gazdagított uj témákat. A csehszlovák
rajzfilmgyártás szigorú mércéket állított fel önmaga számára,
ezért világviszonylatban a legelső helyek egyikét foglalja elő
Számos országban nagyoknak és kicsinyeknek egyaránt művészi él
ménnyel felérő szórakozást jelent.
Az Ateaeo Kiadóvállalat a velencei filmfesztivál megbízá
sából hamarosan megjelenteti Ernesto G.Laura ”A csehszlo
vák film” cimü müvét. Az illetékes csehszlovák szervek
előzékenyen Laura rendelkezésére bocsátották a szükséges
filmeket ,■ anyagokat■, bibliográfiai és egyéb adatokat. Lau
ra ebben a műben a csehszlovák filmművészet történetét vá
zolja fel és .ehhez csatlakozik hárem csehszlovák szerző
monográfiájas Marié Benesova "A rajzfilm” cimü. tanulmá
nya, Sarka és Bartosek ”A dofeumentumfila és a tudományos
film” cimü tanulmánya és J® Bros “Gyártási és gazdasági
struktúra” cimü munkája* A könyvet filmográfia egészíti
ki /1898-X96Ö/. Fenti tanulmányt - amely egyúttal a készü
lő műnek egyik fejezete - a fesztivál igazgatóságának en
gedélyével közöljük.
/Bianco e Hero9 1960* 3-4.sz./
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K ovács F eren c:

Jáiékíiimművészetünk néhány elvi kérdéséről

(1945— 1956)
jfiliagyártásunfe felszabadulás utáni története,.párhuzamos
vonalként követve a történelmi eseményeket, násy korszakra tago
lódik. Az alábbiakban megkíséreljük az első bárom időszak leg
főbb jellemzőinek rövid összefoglalását.

1945-1946
A "ki kit győz le” kérdés, a nemzeti összefogás polgári és
kommunista koncepciója közötti küzdelem eldőltéig nem indult meg
a folyamatos magyar játékfilsgyártás. A fasizmus pusztításai, az
infláció és a nyersanysgbiáay mellett ennek két oka volt. Az
egyik, hogy az állandóan változó politikai erőviszonyok miatt a
magántőke óvatosan tartózkodott a nagyobbaráuyu befektetésektől®
A másik, hogy az egyes pártok filmvállalatai - részben esztéti
kai bizonytalanságuk, részben pedig gazdasági okok miatt - nem
uj játékfilmek gyártását, hanem az általuk helyesnek talált müsorpolitika kialakítását és a birtokukba került mozik minél
hasznothajtóbb üzemeltetését tekintették fő feladatuknak. X945ben több mint harminc Honthy-korszakbeli - néhány kivétellel
egyöntetűen kommersz - magyar filmet játszottak a mozik, s pél
dául 194?-ben a 210 bemutatott játékfilmből 10? amerikai volt J
Főleg olyan Mivek, mint a ‘
gom Mim, az atomlovas® Az SEP volt az
egyetlen párt, amely kultúrpolitikai elveit félreérthetetlen vi
lágossággal megfogalmazta, de a hatalom megszerzéséért folyó
harcnak ebben a kiélezett időszakában nem maradt a pártnak ele
gendő ereje arra, hogy az osztályharcoss szocialista szellemű
■^Tézisek a magyar játákfilmmüvészet történetéhez.
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müsorpolitikára való törekvés mellett behatóan, eredményesen,
foglalkozzék a játékfilmgyártás ügyévele
A magyar filmművészet tál^ráállását, kibontakozását az
előbbiekben felsorolt tényezők mellett, mint szubjektív ok(rend
kívül hátráltatta a filmművészek óriási többségének dasorientáltsága. Igen nagy nehézséget okozott még, hogy az eszmei mon
danivaló, a sajátos filmművészeti formanyelv és a nemzeti jelleg
szempontjából rendkívül kevés olyan haladó magyar hangosfilm ha
gyománnyal rendelkeztünk, amely a további fejlődés kiindulási
alapjául szolgálhatott volna*
Budapest felszabadulásától az 194S-as államosításig eltelt
három és fél esztendő alatt összesen kilenc, egész estét betöltő
játékfilmet gyártottak. Általában a kommersz ”átpolitizálásaM,
modernista törekvések és a miszticizmus jellemezte az elkészült
müveket* Ennek az időszaksak két kiemelkedő színvonalú alkotása
volts a twlahol Európában és az Ének a búzamezőkről* A második
világháborút követő évek polgári humanista világnézetű, antifa
siszta, pacifista filmjei közül a Valahol Európában nemzetközi
viszonylatban egyike a legjelentősebbeknek* Világsikert aratott,
az ESSZ védnökséget vállalt fölötte. /Érdekes és jellemző, hogy
a film készítését finanszírozó kommunista párt volt az, amelyik
- továbbfolytatás céljából - vállalta a polgári filmgyártás leg
jobb örökségét. Figyelemre méltó az is, hogy a film rendezője,
az ideológiailag továbblépni nem tudó, később disszidált Radványi Géza eljutott a szovjetellenes Sztálingrádi orvos elkészíté
séig./ Az Ének a búzamezőkről egyesítette magában Szőts István
összes formai erényeit és világszemléleti hibáit. A rendező a
filmművészet sajátos kifejező eszközeinek virtuóz biztonságú,
nagy érzelmi hatást kiváltó felhasználásával egy hamis szemlélet
ál-igazságait hirdette. A vallási miszticizmus, a fátumszerüség,
az egyéni földtulajdonhoz való kisparaszti ragaszkodás mitikus
ábrázolása jelentős mértékben elborította a film alapvetően há
borúéilenes mondanivalóját*
Ezekben az évékben nagyjelentőségű külső hatás érte a ma
gyar filmművészetet. Az 1919-es proletárdiktatúra alatt bemuta
tott ? hiradófilm, a Horthy-korszakban rendkívül rövid játszási
idő után betiltott Dssingigz irhán utóda és néhány más, kisebb
jelentőségű korai némafilm után a magyar filmalkotók és nézők
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lényegében ekkor ismerkedhettek meg a szovjet filmművészettel.
Filmtörténeti szempontból ez nem a legszerencsésebb pillanatban
következett be. A háború utáni esztendőkben a szovjet filmművé
szet igen súlyos problémákkal küzdött. A Magyarországon 1945
után bemutatott szovjet filmek óriási többsége pedig ezeknek as
esztendőknek a legfrissebb terméséből került ki. A világviszony
latban élenjáró klasszikus szovjet némafilm-korszak alkotásai9
sajnos, ekkor még ismeretlenek, maradtak. Bemutatásra került
azonban egy sor régebben készült hangosfilm, amelyek rendkívül
pozitív hatást gyakoroltak a magyar közönségre és filmalkotókra»
Az 1945-48 közötti esztendőkben többek között az alábbi szovjet
'filmeket mutatták be; Lenin októbere» Rettegett Ivén I., I^snin
1918. Osapaiev. Cirkusz. Yiharoa alkonrat^ lágy Péter. Biadalma
SÍÍS£» •Jégmezők lovagja. Egyetemi éveim, fiborgi városrész .Ártaaonov család. És felkel a aap« ifer életen át. Kromstadti tenge
részek a éberek között. Puskás ember. Bzek a kiemelkedő színvo
nalú s részben klasszikus értékű szovjet filmek igen komoly se
gítséget adtak politikai t esztétikai és dramaturgiai területen
egyaránt. Betöltötték politikai missziójukat» tömegméretekben
jelentősen hozzájárultak a Szovjetunióról és a szovjet emberek
életéről kialakult hamis kép megváltoztatásához. Ugyanakkor a
szocialista művészetért folyó esztétikai, kultúrpolitikai harc
nagyszerű hivatkozási példatárat kapott* A pártosság vagy l^art
pour l8art, az irányított művészet és a "művészi szabadság”, a
szocialista realizmus és az irányzatok sokszínűsége, és számos
más kérdés vitájában az értelemre és érzelmekre egyaránt ható,
magas színvonalú eleven példa szuggesztiv erejével vettek részt
ezek a filmek. Külön kell beszélnünk arról a konkrét dramatur
giai útmutatásról, amellyel hozzájárultak a magyar filmművészet
uj feladatainak a megoldásához. A végre most már győzelmében ti
pikus népi-hős , a kos^anista ember § a nagy' történelmi sorsfordu
lók, az igazi történelmi hősök hű bemutatásának rendkívül nehéz
- és a magyar filmművészetben még töretlen - utján a szovjet
fiimák eredményei voltak a tájékozódási pontok*. Bzek a müvek as
eszmei mondanivaló és a fila-forsaxyelv tekintetében bizonyos
mértékig - már amennyire ez egyáltalán lehetséges - "pótolták" a
magyar filmművészet haladó hagyományait. Ta®' Inkább, képletesen
szólva; «-mn»ir igen vékonyan csörgedező búvópatakjával egyesülve
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folyót alkottak, amelytől a haladó magyar filmművészek bőven me
ríthettek.
1948-1953
A hatalomért folyó harc eldőlte, az alapvető termelőeszkö
zök kisajátítása után, a szocialista építés egyik jelentős ered
ményeként és ugyanakkor erőforrásaként, hatalmas arányú kulturá
lis forradalom bontakozott ki hazánkban. A filmipar, a forgalma
zás és a mozik államosítása lehetővé és szükségessé tette, hogy
a filmművészet a maga sajátos módján, az emberek érzés- és gon
dolatvilágának formálásával segítséget nyújtson a szocializmus
felépítésének munkájában. Ezt a feladatot a magyar filmművészet
- elsősorban a sematizmus átmeneti eluralkodása miatt - csak
részben tudta megoldani»
Sajnos, a sematizmusnak sokkal inkább kiaumkált a gyakox4lata, mint a. vele kapcsolatos problémák elméleti vizsgálata*
Kissé cinikusan fogalmazva ? van amikor csak művelik, van amikor
csak szidják, és van amikor szidják és művelik* A kérdés elméle
ti megközelítés© is általában eléggé sematikusan történik® A je
lenség legfőbb okaként kizárólag a szubjektiv tényezőket? az ál
lami irányítás hibáit, a művészek ideológiai szilárdságának és
valóságismeretének hiányát sorolják fel* A magyar filmművészet
4.948-55 közötti korszakában ható legfőbb tendenciák kiemelése
Céljából világosan le kell szögeznünk $ hogy a sematizmus nem a
9$Qcialista művészet "privilégiuma"» nem is a XX.század terméke»
jy&nem bizonyos történelmi helyzetekben szükségszerűen jelentkező
tendencia* Objektív okok következtében veszélye elkerülhetetienűl fellép, de eluralkodása vagy érvényesülésének időben és tér
ben történő korlátozása már szubjektiv tényezők függvénye*
A nagy változások, történelmi sorsfordulók idején - ugyan
akkor, amikor a társadalmi mozgás a maga egészében rendkívül bo
nyolulttá válik - az emberek társadalmi tevékenysége bizonyos
mértékig leegyszerűsödik, és néhány alapkérdésre adott válasz
körül kristályosodik ki. léha például akörül, hogy a barikád me
lyik oldalára áll* A kritikus időkben intenzivebbé válik ugyan
az embereknek a társadalmi élet kérdéseivel való értelmi és ér
zelmi foglalkozása, de maga a tevékenység - a kiélezett helyze

- 98 -

tekben lehetséges variánsok csekély száma, miatt — egysikubbá 5
, ka
úgy tetszik - sematikusabbá válik* A művelődéstörténet tanúsága
szerint a művészeteknél ezekben az időszakokban - egyrészt az
alkotók megnövekedett felelősségérzete „ másrészt az ilyen jelle
gű társadalmi igény miatt - tartalmilag a végső , nagy kérdések
kel való leegyszerűsített foglalkozás, formailag pádig a "szájbarágó" jelleg kerül előtérbe* A francia polgári forradalom, az
1648-as magyar szabadságharc, a Hagy Októberi Szocialista Porra™
dalom, valamennyi népi demokráciában a fordulat esztendeje körü
li időszak egyöntetűen ezt bizonyítják® A sematizmus tehát - még
egyszer hangsulyozzuks bizonyos mértékig - az objektív valóság
ban meglevő tendenciák tükröződése® Benne azonban létrejöhetnek
későbbi nagyszerű dolgok csirái* Úgy tűnik, hogy a forradalmi
gyorsasággal változó valóság, az uj társadalom öntőformáját
"forrón és szilajon" betöltő népélet , a "másfajta raj" emberének
a maga bonyolultságában való megismerése, átélése és ábrázolása
szempontjából a művészetek ■ derékhadai számára elkerülhetetlenek
a sematikus müvek lépcsői. Ezek az alkotások történelmileg rend
kívül rövid idő alatt azután szinte nyomtalanul eltűnnek , de
előzőleg betöltik átvezető feladatukat* Korunkban megfontolt
irányítással, a maradzaus-leninizmus ideológiájának a művészek
által történő lényegi elsajátításával és igazi valóságismerettel
megrövidíthető ez a korszák*
Mindebből pedig az következik, hogy helytelen a sematikus
időszak leegyszerűsített,"szitok, átok" jellegű vizsgálata* Ezek
a filmek tükröződései voltak vértelen forradaImánk leghevesebb
küzdelmü idő szakában,:a fordulat esztendejében ténylegesen megle
vő tüneteknek, majd pedig .az ezt követő évek gyakorlata során hibás elméleti tételből eredően - az állandóan élezett osztály
harc valóságos társadalmi jelenségeinek. Ugyanakkor azonban a
dogmátizmus eluralkodásáról hírt adó jelzésekként a politikai
értékelés vonala és az élet valósága között levő távolodást ten?-»
denciáról is árulkodtak* Bégebben erősen túlértékeltűk ezeknek
az éveknek az eredményeit» Ennek ellenhatásaként később, részben
a magyar film gyorsabb fejlődése iránti igényünk, részben azon
ban a revizionista hullám hatására agyr® inkább csak s negatívn,™
sokat emlegették ezekkel az évekkel kapcsolatban* Kíséreljük
meg az adott időszak eredményeinek és hibáinak együttes, rövid
számbavételét*
-
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Az első, alapvető lépés a tematikai demokratizálódás volt®
A Horthy-korszakban készült összes játékfilm kozott egyetlenegy
sincs, amelyiknek gyfei-taaskásr ■a- főszereplője, és . alig nébáry
van, atol dolgozó parasztember a főhős* Hőst uj témák, uj hősök
honfoglalása zajlott 1© a mozivásznon. Szoros ok-okozati kapcso
lat következtében az ország gazdája, majd a filmek főszereplője
lett a munkás, a paraszt, az egész dolgozó magyar nép* Az átla
gos művészi ' színvonal már ebben az időszakban is rendkívül je
lentős emelkedést mutat* Államosított filmgyártásunk első pro
dukciója a nemzetközi filmtörténet által is aagyxatartott talp
alatnyi föld. Hz a film az eszmei mondanivaló» & sajátos filmforaanyelv és a valódi nemzeti jelleg szempontjából egyaránt a
szocialista realista magyar filmaoivészet megindítója és mindmáig
túl nem haladott színvonalú reiaákmJve^ MXmgyártámmite, M é n tük
rözve a népi demokrácia igenlésének elvi platformján a torthykorszak feudál-kapitallzmusa ellen létrejött népi-nemzeti egy
séget, és újból igazolva azt a régi tapasztalatot, hogy az embe
riség szeret nevetve megválni a múltjától, a Mágnás Siska és a
Msf^gyar cimü értékes filmekkel búcsúztatta el a régi világot*
Megkezdődött klasszikus irodalmi örökségünk legjobb müveinek
filmre való átköltéae. Közülük kiemelkedően jól sikerült a ludas
Matyi* Xs volt az első végig színes játékfilmünk, ás egyben az
első olyan kosztümös hangosfilm, amely egy pozitív népi hős fi
gurájának középpontba állításával az ábrázolt kor valóságos tár
sadalmi viszonyait igyekezett, feltárni* Ü k é szült három színvo
nalas élétrajzfilm»az Erkel, a Dé^mé és a Semmelweis♦ A
1
nasda a tanácsköztársaság harcainak, hőseink állított emlékat*
Ezekben az.években bontakozott ki felszabadulás utáni játókfilnművészetünk egyik legértékesebb jellemvonása, az, hogy a művé
szek bátran, számos esetben a társmüvéssetéket is megelőzve, el
sőként tárták fel a változó valóság aj és uj problémáit, innak
okairól, hogy ezek a .művek ■- a Tikár ás számos más film bizonyos
részeredményeitől eltekintve - éppen sematizmusuk miatt miért
nem jutottak al a mai témákon keresztül a mai ember sokoldalú
ábrázolásáig, és hogy az ember-centrikusság eleikkadásávaJL miért
lettek politikailag is hibás müvekké» a későbbiekben részlete
sen beszélünk* M r itt meg kell azonban állapítanunks akkoriban
filmművészeirik a társadalmi élet valóban középponti problémáinak
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az ábrázolására törekedtek, és a horizont kiszélesítése érdeké
ben vállalták a népélet számukra addig ismeretien területei feltérképezésének, és az újfajta gondok, emberi sorsok rejtelmeibe
való behatolásnak nagy feladatát*
Ezek után nézzük meg, hogyan hatottak nálunk a sematizmus
eluralkodásának a szubjektív tényezői: az állami irányítás, va
lamint a művészek világnézete és valóságismerete *
Napjainkban, a kommunizmus irányába haladó átmenet korsza
kában mind a politika, mind a művészetek számára legdöntőbb kér
dés az ellentétek jellegének helyes megítélése. A népen belül
keletkező, nem antagonlsztikus ellentétek létezésének tagadása,
illetve ezeknek is az antagonlsztikus ellentétek közé való soro
lása gyökere mindenfajta szektás, dogmatikus irányzatnak. Az el
lenkezője pedig: a reakciós burzsoá osztályellenséggel szembeni
ellentétek kibékíthetetlen jellegének tagadása, és ezeknek is
népen belüli, feloldható ellentétekként való feltüntetése, kiin
dulási pontja mindenfajta revíziónizmusnak.
Hazánkban az általunk tárgyalt időszakban a párt- és az
államvezetésben komoly hibák, szektáriánus jellegű torzulások
voltak, amelyek elsősorban az objektív valóság szubjektivista
megítéléséből származtak* FŐ ellentmondásként - helyesen - a to
vábbélő régi és a születő uj erői között folyó harcot emelték
ki* Az átmeneti szakaszban törvényszerűen jelentkező, számos
esetben a régivel kuszán összefonódó és a történelemből idáig
nem ismert formációkat létrehozó uj ellentmondásokat azonban nem
a maguk bonyolultságában szemlélték, hanem önkényesen leegysze
rűsítették. Szem elől tévesztették Lenin egyik legfontosabb út
mutatását, azt, hogy a kommunisták számára a legnagyobb veszély,
ha a valóságot nem olyannak tekintik, amilyen, hanem amilyennek
szeretnék, hogy legyen* Ez a szubjektivizmus természetesen a mű
velődéspolitika területén is megmutatkozott § ennek a nem reális ^
több szempontból torz valóságképnek bemutatását kérték számon a
művészeti alkotásoktól* Az állami és pártvezetés. - ha megfogal
mazásában nem is mindig - tartalmában, lényegében helyes eszmei
célokat állított a filmművészet elé azzal, hogy a fő figyelmet a
kapitalizmus különféle megnyilvánulási formál és a szocializmus
közötti alapellentmondásra irányította* Ennek következtében al
kotóinkban kifejlődött az aktuális társadalmi kérdéseik iránti
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érzékenység. Az 1951-ben készített kilenc bosszú és egy rövid
játékfilmből például nyolc mai témájú volt. Áz államosított ma
gyar filmművészetet kezdettől a (pozitív bős ábrázolására ösztö
nözte az állami irányítás. Szék és egy sor más pozitívum mellett
azonban a vezetés hibásan értékelte a játékfilmmüvészet társa
dalmi tudatformáló szerepét. Taktikai fegyvert láttak benne8
amelytől -sokszor a napi politikai kérdések direkt módon történő
felvetése utján - közvetlen agitációs hatást vártak. így számos
filmünk elvont tézisek publicisztikai színvonalú illusztrálása
lett* egyes történelmi filmjeink pedig erőitetten aktualizáltak.
Ahogyan akkoriban az' ország egész életére, a filmgyártásra is a
túlzottan centralizált állami irányítás volt a jellemző. A nép
gazdasági tervben szereplő legfőbb feladatok mechanikus átvéte
lével állították össze felülről, a minisztériumból a tématervet9
amely az elkészítendő alkotásokat számos esetben részleteiben is
meghatározta. Jellemző tünet volt ezekben az esztendőkben, hogy
a dramaturgia kész forgatókönyvet igyekezett "szállítani" a "ki
vitelező" rendezőnek. Az ország gazdaságpolitikai irányításában
olyan jelenségek léptek fel, amelyek a túlfeszített tervekkel, a
nemzeti adottságok nem kellő figyelembevételével, az életszínvo
nal megtorpanásaival és ingadozásaival jelentős mértékben elho
mályosították a szocializmus építésének alapvető ember—centri
kusságát. Ehhez hasonló - és minden bizonnyal ebből eredő - mó
don jellemzője lett mai tárgyú filmjeinknek a valóság egyes ol
dalainak, jelenségeinek az összefüggésekből való metafizikus ki
emelése, mégpedig elsősorban az emberábrázolás rovására* Eltú
lozva jelentkezett például a munka szerepe. A munka egyike a
legfontosabb társadalmi és egyéni életfunkcióknak, a ml viszo
nyaink között pedig az emberek társadalmi értékmérője is. Ezek a
müvek azonban a munkát a magánéletre is direkt módon kiható, ki
zárólagos értékmérőként tüntették fel. As egyes jelenségek meta
fizikus kiemelése érdekes módon ugyanakkor az ábrázolni kívánt
problémák zsúfolásával járt együtt* Extenzivitás, az élet tota
litásának ábrázolására való törekvés jellemezte a filmeket* Sok
kalta inkább dokumentálták magát az átalakulást, mint ábrázolták
az átalakítókat, átalakulókat. A feszített gazdasági tervekhez
hasonlóan túlzott követelményekkel akarták erőltetetten "gyorsí
tani" a művészek belső érési, fejlődési ütemét* Mindezen felső—
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rolt problémák mellett a legnagyobb hiba az volt, hogy a forga
tókönyvek elfogadásávalf illetve átdolgoitatásával vagy vissza
utasításával, bizonyos müvek kitüntetésével, az állami, irányítás
hibái jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a felszabadulás utáni
tematikájú magyar filmek ebben az időben szinte teljesen elta
gadták a népen belüli ellentmondásokat. Ennek eredményeként az
után eluralkodott a konfliktusnélküliség és a "lakkozás” irány
zata. Ugyancsak a politikai élet országos szintű irányításában
elkövetett hibák voltak a fő okai az antagonisztikos jellegű el
lentmondások rendkívül leegyszerűsített, primitív ábrázolásának
is. Erősen fokozta a sematizmusnak helytelen tendenciáit, hogy a
gyakran elvileg különben sem eléggé mélyen megalapozott és zömé
ben alacsony szakmai színvonalú filmkritikák, valamint a hivata
los állami szervek mértéktelenül felmagasztaltak, példaképnek
állítottak egyes olyan szovjet filmeket, amelyek pedig hasonló
okok miatt a mieinkhez hasonló hibákkal voltak terhesek. Ilyen
irányba hatottak a filmművészetünkkel erőteljes kölcsönhatásban
levő magyar irodalmi és színházi élet torzulásai is. A gyártott
filmek kis száma szintén hozzájárult az óvatoskodás, a "biztosra
menés" vezetési stílusának, és ennek eredményéként az alkotókban
keletkező előzetes belső öncenzúrának a kialakulásához.
Hagyban hozzájárultak a sematizmus eluralkodásához a film
művészeinkben meglevő szubjektív okok is. Az általunk tárgyalt
korszakban történt meg az alapvető változás, hogy a játékfilm
területén a fordulat évében még kevés kivétellel egységesen pol
gári világnézetű és Ízlésű filmművészek alapigazságként elfogad
ták, magukévá tették ;a filmek pártosságának az igényét. A népi
demokrácia megszilárdulása, a kommunisták által vezetett dolgozó
népnek a politikai életben, az országépitésben elért hatalmas
eredményei a marxizmus-leni o1 zmis tanulmányozására ösztönözték
filmművészeinket. Sajnos, ezen a területen történtek azok a
rendkívül komoly hibák, amelyek részben mindmáig éreztetik káros
hatásukat* Az alkotók egy jelentős része ugyanis jószándékkal,
őszinte szívvel„ de éppen a népi demokrácia töretlen győzelem
sorozatának szuggesztiv hatására - és más, személyes okok miattmajd hogy nem problémátlannak érezte az ügyet és "hittételének'
gyűjteményeként" fogadta be a marxiams-leninlzmus ideológiáját.
Ennek következtében azután, éppen mivel elmaradt az alapos, in-
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tenniv szellemi feldolgozással, érleléssel járó belső munka, az
uj eszmék nem formálták át kellően Ízlésüket, nem befolyásolták
eléggé világszemléletüket,alkotói módszerüket. Több esetben elő
fordult, hogy a művészek szubjektive jó szándékkal, de az egyéni
átéltség, a belső meggyőződés hőfoka nélkül olyan témák ábrázo
lására vállalkoztak, amelyekkel - fejlődésük adott szakaszában még nem teljesen azonosultak. Mivel pedig a művészetben - per
spektívában - nemcsak a hazugság,de még a "kegyes csalás" is le
hetetlen, mindez pontosan tükröződött a rendkívül kis érzelmi
hatásfokú, főleg az értelem által készített és Így elsősorban
l
csak az értelemhez szóló filmalkotásokban*
Kern volna azonban helyes a sematizmus egyik legfőbb jel
lemzőjét kizárólag az alkotók és az ideológiai kapcsolatának
problémáival magyarázni. Nem lehet egyszerűen azt mondani: iga
zául jobban is magukévá tehették volna ezek: a művészek a marxiz
must , hiszen akkor megkímélték volna magukat is, minket is szá
mos sematikus filmtől* Talán nem tévedünk, ha az intel1ektualitásnak az adott időszakban á magyar filmművészeten belüli elő
térbe-kerülését szükségszerűnek tekintjük* Hogy ezt bizonyítani
tudjuk, egy kis kitérőt kell tennünk a proletáriátus osztályhar
ca és a tudatosság egymással való kapcsolatára.
A proletár forradalmi harcnak egyik legfőbb jellemvonása,
minden más, múltbeli hasonló jellegű történelmi folyamatokhoz
képest megkülönböztető jegye a rendkívüli tudatosság. Ennek fő
oka, hogy először hajtanak végre a tömegek nagy társadalmi cse
lekvést nem hamis, Illetve illúzió jellegű, hanem az átalakulás
tartalmát valóban híven kifejező történelmi tudattal. Ebből kö
vetkezően a proletáriátus harcában az öntudatnak mind az esemé
nyek menetét meggyorsító és a spontaneitást felváltó katalizá
tornak a szerepe rendkívüli mértékben megnő, és a szocializmus
építésének időszakában is állandóan fokozódik. Nem lehet vélet
len, hogy az uj, ■ szocialista tartalomhoz a megfelelő formát a
leglázasabban kereső Brecht és Majakovszkij is elsősorban az ér
telemhez kívántak szólni. Az intellektus szerepének hirtelen,
ugrásszerű előtérbe kerülése általában a proletáriátus harcának
legkiélezettebb időszakaira és különösen a győzelmet követő esz
tendőkre jellemző. Ez az Időszak ugyanis a tömegek, az egész nép
számára a társadalmi megismerés nagy iskolája. Felszínre kerül
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nek és teljes mivoltukban megmutatkoznak a termelőerők és terme
lési viszonyok kapcsolatai. Világossá lesz a különböző állami és
társadalmi szervek, intézmények, az egész felépítmény valódi
jellege. Emberek millióinak igazi arca mutatkozik meg, hiszen
határozott, személyes állásfoglalásra kényszerülnek* Tömegmére
tekben megteremtődik a lehetősége addig tiltott tudományos igaz
ságok hirdetésének. A megismerésnek ilyen zsilipfelhúzás utáni
időszakában a művészetek fejlődése két ok miatt is szükségszerű
en elsősorban az intellektusra ható közvetlen megismertetés irá
nyába tolódik el. Egyrészt azért, mert a művészeknek a proletá
riátus harcában sziwel-lélekkel részt vállaló legjobbjai a sa
játjuknak érzett, most már a gyakorlat próbáját is kiállt nagy
szerű igazság ismeretének érzésétől vezettetve direkt módon,ági—
tativor is elő kívánják segíteni az egész nép számára a nagy
megismerési folyamatot. Ez a szubjaktive pozitív törekvés szá
mos esetben - ahogyan régebben például a proletkult irányzat
is - lényegében a sematizmusnak nyitott teret*
A másik ok ennél jóval bonyolultabb és lényegében a lót
és tudat, illetve ezen belül az értelem és érzelmek egyenlőtlen
fejlődéséből ered. Általános megállapítás, amely különösen a
forradalmi gyorsasággal változó időszakokra érvényes, hogy elő
ször az értelem reagál a lét változásaira, az uj élet normáira*
Az érzésvilág jóval konzervatívabb • /Nemes Károly is ir erről a
Filmvilág 1960 .május 1-i számában*/ Az emberek - köztük művészek
is - a tényekből levont következtetés eredményeként az értelmük
kel már eljutnak ez uj valóság igenléséig, sőt aktív segítéséig
is, de érzelmi életük, Ízlésük sok tekintetben a régi marad* Ez
a kettősség a gyakorlati termelőmunkában okozza viszonylag a
legkevesebb problémát. A művészi alkotóim hLában azonban szinte
áthidalhatatlan ellentmondást szül* A műalkotásban ugyanis a va
lóságról alkotott esztétikai Ítélet obj aktivizálódik* Ez az esz
tétikai Ítélet azonban az alkotóművész szubjektuma és az objek
tív valóság közötti elsődleges érzelmi élmény, érzelmi Ítélet
rögzítése. Hiszen ha nem erről, tanéig a valóságról alkotott el
sődlegesen értelmi ítéletről lenne szó, akkor nem művészeti, ha
nem tudományos produktummal állanánk szemben* Az értelem és az
érzelmek természetesen összefüggenek és kölcsönösen alakitóan
hatnak egymásra. Az értelem érzelemformáló hatása azonban álta- Xo5 -

Iában csak hosszabb időszak alatt következik be. Ameddig pedig
ez a folyamat nem ér el döntő eredményt, addig - éppen mivel
mindenekelőtt az alkotónak az ábrázolás tárgyához való érzelmi
kapcsolatának a rögzítése - a műalkotás elsődlegesen a művész
"érzelmi világnézetének" jellegzetességeit viseli magán. Ha ez
kisebb vagy nagyobb mértékben retrográd ideológiai beállítottsá
got tartalmaz, amely a proletárdiktatúra viszonyai között ellen
állásra talál vagy találna, akkor előtérbe lép az intellektus
szerepe. A probléma leegyszerüsitésének elkerülése céljából nyo
matékosan szeretnénk aláhúzni, hogy ez a jelenség az esetek óri
ási többségében nem becsületbe vágó, vagy egyenesen titkos el
lenforradalmi tevékenység, hanem a fejlődés egy adott szakaszá
nak szükségszerű velejárója. Leszámítva a magukat tudatosan lep
lezni kívánó keveseket, egyszerűen arról van szó, hogy a nép
ügye mellé becsületesen, tiszta szándékkal odaálló, de elsősor
ban az értelem felől közeledő Mivészek jelentős részének két fő
problémája van* Vagy nem ismeri kellően, érzelemkiváltó hőfokot
elérő mélységben az uj, rohamos gyorsasággal változó valóságot,
vagy -pedig saját értelme által is már rettenetes tehertételnek
érzett régi Ítéletek és előítéletek torzítják el az általa ala
posan megismert valóságról alkotott érzelmi, esztétikai Ítélete
it* Mindkét esetben, vagy ami a leggyakoribb, a két probléma el
választhatatlan összefonódásakor az intellektus kompenzáló sze
repében vélik megtalálni a megoldást. Egyrészt a valóság érzelmi
Ítéletet kiváltó mély megismerését, átélését megpróbálják he
lyettesíteni a valóság felszínéről - vagy akár a marxizmus-leninizmus általánosan érvényes útmutatásai és a párt mindenkori
konkrét elemző munkájának segítségével a valóság lényegéről sokkalta könnyebben kialakítható értelmi Ítélettel. Másrészt a
saját érzelmi Ítélet iránti bizalmatlanság is teret nyit a már
átformálódott, az érzelmeknél sokkal egzaktabban kifejezhető és
főleg könnyebben kontrollálható értelemnek. Mielőtt megnéznénk,
hogy az intellektus előtérbe kerülése milyen legfontosabb követ
kezményekkel jár együtt, vessünk egy pillantást e folyamat ma
gyarországi sajátosságaira.
Mi ajándékba kaptuk a szabadságot a Szovjetuniótól* Ez a
legcsodálatosabb ajándék, amit egy nép és annak külön-külön
minden egyes tagja kaphat. Nagy ára(van azonban annak, hogy Ma- loS -

gyarország közvetlenül kevéssel járult hozzá a szabadság kivívá
sához. Ez a fő oka többek között annak is, hogy nálunk elmaradt
a milliók érzelem- és eszmevilágát megárzó és átformáló "törté
nelmi sokknak" az emocionális hatása, amely egy forradalom vagy
nemzeti szabadságharc szükségszerű velejárója* De nemcsak ez ma
radt el, hanem - különböző okok következtében - 1945-ben magá
nak az ajándékba kapott felszabadulásnak a nagy tömegekre gyako
rolt érzelmi hatása is összehasonlíthatatlanul kisebb volt e
tény objektív történelmi jelentőségénél. Mindez azzal folytató
dott, hogy a fasiszták kiűzése, a régi elnyomó apparátus szétzú
zása ás a Vörös Hadsereg magyarországi jelenléte lehetővé tette,
hogy a kommunista párt által vezetett dolgozó nép a legsúlyosabb
megrázkódtatásokat elkerülve, a koalíción belüli politikai harc
és az épitőmunka terén elért győzelmek eredményeként kezébe vegye
az ország
sorsának irányítását. Az átmenetnek ez a viszonylag
békés formája a számtalan óriási előny mellett azzal is együtt
járt, hogy bár esek a küzdelmek a széles néprétegek aktív köz
reműködésével zajlottak le, nem került sor egy olyan elementáris
eredjü időszakra, amelyben annyira koncentrálódott volna a társa
dalmi mozgás,hogy az ország birtokbavételének értelmi tudomásul
vételét megfelelő tömegméretű érzelmi hatás kisérje. Az embereik
elsősorban értelmükkel vették tudomásul az uj honfoglalást jelző
egyre több és több változást, amelyek azután később, az államo
sítás aktusának végrehajtásával uj minőségbe csaptak át. A régi
társadalmi rend ellen a tömegekben meglevő negáció, valamint a
földosztás, államosítás és más nagyjelentőségű események hatásá
ra keletkező, - és a népi demokrácia irányába pozitív - emocio
nális gócok önmagukban nem formálták át az emberek érzésvilágát.
Idáig hosszú ut vezet, amelynek két oldalén az értelmi felisme
rések a jelzőtáblák. Ebből az aspektusból is megmutatkozik a tö
megek - legkülönfélébb intézkedések és az agitáció utján napról!
napra, újból és újból történő - megnyerésének döntő jelentősége.
A mi viszonyaink között tehát a más jellegű forradalmi átmene
tekhez képest még sokkal szélesebb méretekben fennállott az ér
telmileg már'a mi oldalunkon álló, de érzelmileg még át nem for
málódott emberek problémája* Hagy súllyal jelentkezett ez a kér
dés a magyar művészeknél is, és mint sajátos ok jelentős mérték
ben hozzájárult az intellaktualitás előtérbe kerüléséhez.
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Ebből számos következmény fakadt. Ezek közül most csak az
alkotások művészi színvonalának csökkenését kívánjuk megemlíte
ni. Amilyen mértékben ugyanis ap alkotókban az érzelmi gazdagság
elmaradt az értelmi tartalomtól, ugyanolyan mértékben maradt el
a müvek formai színvonala az eszmei mondanivaló fejlődésétől.
Ennek fő oka az volt, hogy a kifejezett tartalom - általában magukban az alkotókban nem volt magas érzelmi hőfokú. Márpedig a
művészi kifejezési formát az érzelmi Ítélet igényli. Az elsődle
gesen értelmi mondanivaló számára a nem művészi közlés is megfe
lelő. Ugyanakkor, szöges ellentétben azzal az igazsággal, hogy a
művészi forma maga az objektivizélt tartalom, lényegében előjel
nélküli, semleges dologként fogva fel a formát, eleve sikerte
lenségre Ítélt kísérletek sora következett az uj tartalomnak a
régi forma segítségével történő kifejezésére. E probléma, másik
vetületben, a formai kísérletek csekély számában jelentkezett,
éppen mivel a forradalmian uj tartalom nem volt eléggé sajátosan
egyéninek érzett mondanivaló, nem járt együtt a kísérletezéssel,
az uj tartalmat adekvátan kifejező művészi formák lázas keresé
sével, önmagában a valóság elszegényitése, a tartalmi egysíkúság
is forrása lett a kifejezőeszközök elszegényedésének. A didakti
kus szájbarágós, a képi kifejezésmód rovására agyondialogisált?
filmszerűiden formanyelv eluralkodása - az intellektuális elem
előtérbe kerülésén túl - ugyanakkor a nézői fantázia együttját
szó képessége iránti bizalmatlanságról, lényegében maguknak a
nézőknek a lebecsüléséről is árulkodik. Az ember-centrikusság
szem elől tévesztése, s az a tény, hogy az alkotók megrekedtek a
felszínen, és nem kísérelték meg összetett imditóoku pszicholó
giai folyamatoknak az ábrázolását, szintén ebbe az irányba ha
tott. Mindez szükségszerűen a művészi színvonal csökkenését, sőt
a művészi hitel elvesztését eredményezte. Emiatt azután a sema
tikus filmekben hűen ábrázolt részigazságok is elvesztették hi
telüket. Az alacsony érzelmi hőfokból következő művészi értékcsökkenés azt eredményezte, hogy ezek a művek - eltekintve most
a kifejezetten politikai hibáiktól - éppen a közönségre tett
rendkívül kis hatásuk miatt, tulajdonképpen politikailag sem
voltak eléggé hasznosak.
összefoglalva az eddigieket, megállapíthatjuk, hogy a se
matizmus nem egy meghatározott világnézetnek, még kevésbé a kom- I 08 -

maoista ideológiának művészetben megf©lelőj© , hanem egy olyan
"alkotói módszer", amelynek a veszélye bizonyos adott történelmi
időszakokban elkerülhetetlenül jelentkezik, eluralkodása azonban
már jelentős mértékben szubjektív tényezők függvénye.
Legfőbb jellemző jegyei: 1. A politikai mondanivalónak <Ü—
rekt utóns elsődlegesen az értelemre ható, didaktikus módon tör
ténő szájbarágása» 2. Ennek érdekében a valóság egyes jelensé
geinek az összefüggésekből való metafizikus kiragadása az illető
jelenség valóságban elfoglalt helyének, arányainak az eltorzítá
sával, lényegében magának a valósághűségnek a rovámára. 3. Az
elsődlegesen intellektuális jelleg miatt a müvek igen kis érzel
mi hőfoka • 4. Íz alacsony érzelmi hőfokból következően az alko
tások művészi kifejezési formájának alacsony színvonala. 5- Az
embereentrikusság háttérbe szorulása.
Az 1948-55 közötti korszak értékelésékor a sematizmus kér
déseivel való részletesebb foglalkozást nyomós indokok tették
szükségessé. Az első lépéseit éppen napjainkban próbálgató ha
zai filatörténetirásiuok legfőbb feladata az eddigi er®ásé.i5jek és
hibák olyan elemzése, amely segíti a ma fiiamáivészetónek pozitív
irányba történő megváltozását. A további fejlődésnek pedig Igen
komoly akadálya egyrészt a ma Is jelentkező sematizmus, másrészt
azonban - és jelenleg ez a fő veszély - a sematizmustól v&ló fé
lelem miatt éppen a mai tematikától, ezen belül la elsősorban a
kifejezetten politikai mondanivalótól való idegenkedés. A sema
tizmus kérdéseinek elvi tisztázatlansága jelentős mértékben hoz
zájárul ahhoz a - nyíltan általában nem hangoztatott, de mind
máig ható - alapvetően hamis hiedelemhez, amely a politikus tar
talom és a sematizmus alig elkerülhető egybeesését hirdeti •

1355 - 1956
Az 1955-1956 közötti társadalmi fejlődés három fontos ten
denciáját kell kiemelnünk» amelyek alapvető módon befolyásolták
filmgyártásunk fejlődését. Izek: a proletárdiktatúra demokrati
kus funkcióinak fokozott .előtérbe kerülése, az egyéni érdekelt
ség elvének szélesebb hatósugara alkalmazása, valamint a népen
belüli és az anbagonlsztikus e11entmondásak pontos szétválasztá
sára való törekvés.
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A magyar filmalkotók számára a proletárdiktatúra demokrá
cia-jellegének fokozottabb előtérbe kerülése a meguövékedett mű
vészi szabadságban valósult meg* A társadalmi légkör egészének
egészségesebbé válásán túl, ez az uj helyzet két tényező( egy
szemléletedbe 11 és egy szervezeti változás eredményeként jött
létre* A azemlőietaódbeli változás lényege az volt, hogy a párt
ós állami vezetés felismerte a filmművészet társadalmi tudat
formáló szerepének valódi jellegét és már nem taktikai, hanem
stratégiai fegyvert látott a filmben. Hem a népgazdasági terv
egyes konkrét .feladataihoz kapcsolódó tézis-illusztráeióra, pub
licisztikára orientálták; az alkotókat® A szájbarágó agitáció és
az ezzel kapcsolatos agyondialogizált kifejezésmód helyét - je
lentős mértékben - a szó legnemesebb értelmében vett propaganda
foglalta el. . Világossá vált, hogy a tömegek értelmi világának,
érzelmi életének a szocializmus felépítése során nélkülözhetet
len átformálásában a művészetek sajátos,, semmi más által nem he
lyettesíthető feladatot töltenek be. A filmművészet társadalmi
tudatformáló jellegével kapcsolatos szemléletmódbeli változás
lehetővé tette, hogy az ebben az időszakban készült legjobb ma
gyar filmek betöltsék hivatásukat. Elősegítette ezt egy szerve
zeti intézkedés is. 1953-57 között 36 hosszú játékfilmet gyár
tottunk. /Beleszámítva a szinte teljes egészében már 1956.októ
ber 23-a előtt elkészített, de hivatalosan csak 1957 legelején
befejezett Eltüsszentett birodalom. Bakarahában.Két vallomás ci
mü filmeket is*/ Az előző négy esztendőben mindössze csak 21-et.
A változások általános légkörének inspiráló hatása mellett, a
filmek számának ez a gyorsütemü növekedése is elősegítette az
állami vezetés "biztosra menő" vezetési stílusának megváltozá
sát. Jelentős mértékben hozzájárult a művészi szabadság megnöve
kedéséhez az a tény is, hogy - elsősorban alkotóinak belső fej
lődése és az előállott uj társadalmi helyzet eredményeként, - az
előző időszakhoz viszonyítva összehasonlíthatatlanul kisebb mér
tékben került sor arra, hogy a művészeket "érzelmi világnéze
tük", politikai álláspontjuk miatt kellően át nem érzett monda
nivalója alkotások készítésére ösztönözzék. Sószben ennek követ
keztében, részben az irodalmi élet egészében bekövetkezett vál
tozások , valamint más, személyi okok miatt az előző időszakhoz
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viszonyítva sokkal magasabb színvonalra emelkedett a filmgyár
dramaturgiájának munkája is. Mindezen tényezők együttes eredmé
nyeként lecsökkent művészeinkben az úgynevezett "belső cenzúra",
rendkívül fellendült a kezdeményező kedv# az átérzett, tehát ma
gas érzelmi hőfokú mondanivalóhoz az egyéni kifejezési formák,
egyéni stílus keresése. Nem véletlen, hogy ebben az időszakban
alakult ki határozott körvonalakkal több olyan rendező egyéni
karakter®, akik a felszabadulás utáni filmgyártásban kezdték meg
Önálló munkájukat:
FábrI
Soltén,fí ..........
Máriássy
'>*
~~.M
—
IMllUrl)II-Félix.
111.!■I-III mP Bánód? László.
-W
Makk Károly. Várkonyl Zoltán. Kitűnő hangvétellel megindult Fe
hér Imre pályafutása. Ez az időszak az, amikor az "újak" és a
már- 1945 előtt is Önállóan dolgozók közűi elsősorban Keleti Más>»
tón, Gertier Viktor. Bán frigyes munkájának eredményeként jelen
tősen. emelkedik- filmjeink színvonala, komoly hazai és nemzetközi
sikereket ér el filmművészetünk.
A proletárdiktatúra demokratikus funkcióinak a társadalmi
életben történt előtérbe kerülése, a magyar filmművészet számára
a fokozottabb alkotói szabadságban, és az ennek nyomán keletke
zett jelentős,sőt kiemelkedő müvek létrehozásában realizálódott *

k személyi kultusszal kapcsolatos hibák elemző jellegű
feltárása issét ref1ektorfénybe állította a marxizms-leninizmusnak a tömegek történelemforaáló szerepéről vallott alapvető
fontosságú tanítását. Világossá vált, hogy a további fejlődés
egész menetét meggyorsító legfőbb eázköz a szocialista építés
ben való fokozottabb egyéni érdekeltség megteremtése. Ennek ér
dekében került sor az életszínvonal alaki!isával, a termelési
tervek feszitettségónek mértékével, a beszolgáltatással, és szá
mos más, az emberek mindennapi életét lényegesen érintő dologgal
kapcsolatos régebbi álláspont felülvizsgálatára és megváltoztak
tására. Az egyéni érdekeltség elvének helyes alkalmazásával elő—
■térbe került a szocialista épitőmunka 1egnagyszerübb sajátossá
ga, alapvetően embercentrikus jellege*
A magyar filmművészet 1953>~56 közötti korszakának egyik
legfőbb jellemző jegye az embereéntrikusság volt. A Klakra.lcár.
Életjei. Fel a fejjel, Idiiomfi „ Rokonok. Simon Menyhért szüle
tése, Hákóczi hadnagya, Budapesti tavasz, Egy pikoló világos.
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Gázolás. 9-ea kórterem. Körhinta0 ■A.SrinM. Különös ismertetőKannibál tanár gr. Mese a 12 találatról. Bollámana. Szaka
dék. Bakamhában. és kisebb mértékben más filmeknek is, külön
böző eszmei és mavészi színvonalon megvalósított, de kosos fő
törekvés® az ©mbercentrlkns ábrázolás volt* Ellentétben az előző
korszakkal, most már nem jellemző az extensitásra, as élet tota
litásénak ábrázolására való törekvés. Az úgynevezett "mai tétók
nál" sem elégedték már meg a napról-napra váltósé valóság átala
kulásának .puszta dokumentálásával 3 hanem as átalakító és átala
kuló emberekben lezajló "belső mozgás" tükrözésére, az uj emberi
kapcsolatok ábrázolására törekedték* A valóság ©gyes oldalainak^
jelenségeinek - például a munka szerepének - az összefüggésekből
való metafizikus kiragadása helyett a jellemeket viszonylataik
bonyolultságában akarták bemutatni* Összetett indlbéoku, bonyo
lult pszichológiai folyamatok ábrázolására vállalkoztak• Ezekben
a bekövetkezett változásokban komoly szerepet játszott régebbi
művészeink politikai, művészi fejlődése, a filmgyártásba bekap
csolódott uj erők rendkívül erőteljes felfejlődése, az alkotók
és a valóság között létrejött bensőségesebb kapcsolat, az állami
irányitó apparátus munkájának jelentősen magasabb szintre való
emelkedése és a megnövekedett művészi szabadság alkotói légköre*
A mindezen tényezők összhatásának eredményeként b©következett
szinvonal-emelkeaés számára az alaplehetőségeket természetesen a
társadalmi változások teremtették meg*
A tömegek törtónelemformáló szerepének előtérbe kerülése,
ennek kapcsán az egyéni érdekeltség elvének, végső soron tehát
magának az egyénnek, a dolgozó ember valóságos életének a tár
sadalmi figyelem fókuszába kerülése, alapja lett a magyar film
művészetben kibontakozó uj, ember-centrikus irányzatnak.
A realizmus győs-el&©
Az 1948-53 közötti Időszak tárgyalásánál részletesen ele
meztük a társadalmi valóságban meglévő és napról-napra keletkező
ellentmondások megítélésével kapcsolatos szektás és ravizionista
torzítás lényegét. Bizonyítottuk, hogy az ellentétek jellegének
megítélése mind a politikai, mind a művészeti tükrözés számára
alapvető kérdés. Az általunk most tárgyalt korszak társadalmi és
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ideológiai életének egyik legdöntőbb jelentőségű eseménye a ki™
békíthető-, és a kibékíthetetlen társadalmi ellentmondásoknak a
gyakorlati osztályharc során és a marxizmus ideológiájában tör
tént világos, éles elhatárolása 'volt. Bz a történelmi jelentősé
gű tény megteremtette a lehetőségét annak, hogy a magyar filmmű
vészetben döntő győzelmet arathasson a realista valóságábrásolás.
Államosítás utáni filmművészetünkben a "baloldali” - kis
polgári antirealista tendenciáknak két fő táptalaja volt. A né
pen belüli ellentmondások tagadásának, illetve ezeknek is az antagonisztikus ellentmondások közé való sorolásának platformján
virult ki a konfliktusnélküliség és a lakkozás "művészeti irány
zata". Az osztályellenséggel szembeni harc elméleti és gyakorla
ti leegyszerűsítésének fekete-fehér kontrasztján pedig a sema
tizmus gyökerei csíráztak ki. E társadalmi téveszmék elleni harc
az előző időszakhoz képest sokkal fokozottabb mértékben megte
remtette
lehetőségét, hogy az alkotók éles konfliktusok hü
ábrázolása során mélyreható, realista módon feltárják a, valósá
got. Művészeink tehetségét, politikai, püvészi és emberi érett
ségét, az állami irányítás fő vonalának helyességét bizonyltja,
hogy alkotóink élni tudtak ezzel a lehetőséggel. Most, ebben a
társadalmi helyzetben ért be az előző korszak vetése.Legjobb mű
vészeink tanultak a sematikus filmek hibáiból, d© hűek maradtak
a korszak .alapvető pozitívumaihoz. Mindenekelőtt álló
Imrei
■kérdés maradt továbbra is a pártosság ügye. A tematikai demok
ratizálódás eredményeként ebben az Időszakban is a dolgozó ember
máradt a filmek főszereplője. Megőrizte filmgyártásunk a naprólnapra változó valósággal való eleven kontaktusát. Az egész estét
betöltő játékfilmeknek több mint a fele úgynevezett "mai témájú"
volt. FŐ ellentmondásként továbbra is az elhaló régi és a szüle
tő uj világ erői közötti küzdelmet ábrázolták filmjeink. A lét
rejött uj lehetőségek között azonban a legjobb mai tárgyú müvé^s
Életnei. Egy -pikoló világos. 9-es kórterem. Körhinta ugyanezeket
a kereteket az ‘életünkben levő konfliktusok bátor, realista fel
tárása utján mélyebb igazsága, és ezért hatásosabb tartalommal
töltötték meg. Legjobb múltban játszódó filmjeink; liiiomfi. Ba
baruhában. SollÁrpaoa. Rokonok. A százaké. Szakadék. Kannibál__tanárjar, Budapesti tavasz a ma emberéhez szóltak, olyasmire emlé
keztetve, amire nagyon sokszor kell még majd emlékeztetni a jö
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vőben is* A jelen és a miit valóságáról készített legkiválóbb
filmjeink, de — néhány kivételtől eltekintve — kisebb vagy na
gyobb mértékben szinte valamennyi többi alkotás is egybehangzóan
bizonyítják:, hogy alkotóink most kerültek valóban közel a min
dennapi élethez* A valóság ismeretében és tiszteletében gyöke
redzett filmgyártásunk egyik legértékesebb uj sajátossága:élet
közelsége * Ugyanakkor-a realista valóságábrázolás elmélyülésével
egyenes arányban,- emelkedett az alkotások művészi színvonala is*
A társadalmi ellentétek jellegének megítélésével kapcsola
tos ideológiai és politikai átértékelés, a magyar filmművészet
ben a realista valóságábrázolás elmélyülését, és ennek eredmé
nyeként igen jelentős művészi színvonal emelkedést eredményezett*
xxx
Ezek a sikerek nem "terülj asztalkám" módjára teremtődtek
elő* A történelemben szinte példátlanul bonyolult, nehezen átte
kinthető erőviszonyok között folyó küzdelem eredményei voltak*
Hogy a harc jellegét és filmművészeti kihatásait világosan lás
suk, kiindulási pontként térjünk vissza gondolatmenetühk legele
jére*
A megindult társadalmi változás egyik legfőbb jellemző vo
nása az volt, hogy a párt egészséges erői a megváltozott értel
mezést nyert elméleti tételek eredeti jelentésébe, vagy jelentő
ségébe való visszaállítására, és ezek iránymutatása alapján, a
keletkezett torzulások megszüntetésére törekedtek* Az adott tör
ténelmi körülmények között tehát természetes,hogy a legfontosabb
harci kérdés, a közelmúlt időszak értékelése volt* Elsősorban en
nek megítélése és a belőle levont tanulságok voltak azok, ame
lyek a politikában és a művészetben egyaránt élesen elhatárolták
az SZÉF 2C£. kongresszusán diadalt aratott álláspontot a szektás
és a revizionista vonaltól. Á perspektíva kérdésére adott min
denfajta válasz a közelmúlt: értékelésén alapult* Az erről alko
tott Ítélet különböztette meg azokat, akik számára a hibák kija
vítása a legszentebb feladat volt, azoktól, akiknek mindez csak
cégérül szolgált.
A magyar játékfilmmüvészét esetében, ez a bizonyos kritika
tárgyát képező közelmúlt leszűkült az 1948-53 közötti esztendők
értékelésére. Az egyre erősödő revizionista hullám hatására a
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filmszakma területén is megindult a jobboldali támadás. A viták
középpontjában látszólag a sematizmus kérdése állott. Valójában
azonban ennél sokkal többről volt szó. A sematizmust jobboldal
ról támadóks az 1948-53-as korszakot alapvetően negatívnak érté
kelték. Zsákutcának nevezték, és az igazságként elfogadott alap
elvek általános revíziójának légkörében, a "mindent újból kell
kezdeni" álláspontra helyezkedtek. Elsősorban, vagy kizárólag
az elkészült filmek és az állami irányítás hibáit emlegették. Az
elért rendkívül jelentős filmművészetbell pozitívumok elhallga
tása vagy tagadása, az előző, fő jellemvonásában sematikus idő
szak egészének sommás elvetése, lényegében a népi demokrácia
eredményei elvetésének, az alapvető társadalmi pozitívumok taga
dásának volt a filmművészeti vetülete. Ez az alapvetően revízió—
nista jelleg világosan megmutatkozott 1956-bam. Ekkor ugyanis az
alkotóműhelyek fokozottabb önállósága és a sematizmus elleni
harc helyes jelszavaival a zászlón, összpontosított támadás in
dult lényegében a filmterület állami irányítása ellen, finomab
ban fogalmazva: szerepének megengedhetetlenül kicsire való kor
látozása érdekében. Az anarchikusán értelmezett "művészi szabad
ság” nevében megindított harc esetében is az adott időszak egész
revizionista támadási taktikájának legfőbb fogását alkalmazták.
Azok, akik száméra tulajdonképpen az elmúlt időszak legfőbb lé
nyegi vívmányai voltak a terhesek, "kikölcsönözték", sőt jelen
tős mértékben ki is sajátították a sematizmus elleni harc ere
dendően és alapvetően kommunista jelszavát. A kulturális élet
néhány vezető párt- és állami funkcionáriusának, elsősorban Hó
val Józsefnek az MHP 1951 • február-márciusában ülésező II.Kong
resszusán, és az 1951*- áprilisában megtartott Magyar írók Első
Kongresszusán, - tehát mér jó két éweX az 1953-as események
©lőtt - mondott beszédei világosan mutatják, a kommunisták fel
ismerték, hogy az adott helyzetben a fővessély a sematizmus és
messzehangzó szóval, hétköznapi tettekkel harcba indultak elle
ne. A küzdelem nem volt mentes a hibáktól és a megtorpanásoktól®
Többek között ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy egy időben ez a
jelszó jelentős mértékben kommunista-ellenes tartalommal telí
tődhetett. Egy azonban bizonyos. Ezt a harci zászlót a párt emelte magasra és ma is a kezében tartja.
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A sematizmus elleni harcban a kommunista támadás főiránya
a társadalmi okok megszüntetése volt. Már utaltunk a^ra, hogy
három alapvető problémának: a proletárdiktatúra demokratikus
funkcióinak -9 valamint az egyéni érdekeltség elvének előtérbe
kerülése, és az ellentétek kétfajta jellegének helyes megvilágí
tása hogyan tette lehetővé a művészi szabadság megnövekedését,
az embereentrikus szemlélet előtérbe kerülését és a realista va
lóságábrázolás döntő győzelmét. A társadalmi változások alapve
tően kihatottak a sematizmus egyik legfőbb szubjektív tényezőjé
nek, az értelmi és érzelmi világkép közötti távolság problémájá
nak a kérdésére is. A katalizátor szerepét töltötték be abba az
irányba, hogy művészeink politikai és "érzelmi" világnézetének
gyors harmóniába kerülése, valamint az uj viszonyok között vál
tozott munkamódszerrel dolgozó állami vezetés helyes fő irányvo
nalának eredményeként, jelentős mértékben csökkenjenek a sema
tizmus lehetséges forrásai.
A párt vezette harc eredményeként tehát - a valóság szubjektlvlsta megítélésének tényezőjén kívül, amelyről a későbbiek
ben lesz szó - lényegében megszűntek a sematizmus legfőbb társa
dalmi és szubjektív ind!tóokai. Az alapok széfrombolása objektív
ténnyé tette a sematizmus rövídebb-hosszabb idő múlva szükség
szerűen bekövetkező döntő - bár nem végleges - vereségét. A "rövldebb-hosszabb" idő kérdése azonban már a felépítmény harcte
rein kellett, hogy eldőljön.
Az adott, rendkívül bonyolult helyzetben művészeink és
ezen keresztül egész filmművészetünk további fejlődése különösen
sürgetően követelte a sematizmus legfőbb jellemvonásainak kriti
kai jellegű felmérését, az előző időszak eredményeinek és hibái
nak mélyreható, tudományos elemzését. Az előbbiekben már lát
tuk, hogy az élet minden területén a közelmúlt értékelése állott
a viták középpontjában. A film esetében a sematizmus, az állami
irányítás kérdései, és a kettő kapcsolata állott a legszenvedé
lyesebb harcok kereszttüzében, történeti tény, hogy a "felépít
ményi harc" során esek a kérdések helyes megválaszolást, ponto
sabban, helyes megválaszolást is kaptak. Á Vita irodalmunk hely
zetéről cimü, könyvalakban is megjelent jegyzőkönyv tanúsítja
például, hogy bár számos kérdésben erősen vitatható álláspont
alakult ki, a legfőbb probléma, a kétfrontos harc kérdésében az
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MDP Központi Előadói Iroda Kultúrpolitikai Munkaközösségének vxtájában már 1952 szeptemberében és októberében mindmáig helytál
ló hivatalos állásfoglalás hangzott el*
Meg kell azonban állapítanunk, hogy a felmerült kérdésekre
adott alapvetően helyes marxista válaszoknak nem volt, és á
konkrét történelmi körülmények között nem is lehetett meg a
szükséges rezonanciájuk, mozgósító erejük* Ennek oka egyrészt
az, hogy még nem, vagy csak részben érlelődtek meg azok a válto
zások, amelyek társadalmi alapot nyújtottak ezeknek a jelszavak
nak a megvalósításához* Másrészt pedig az, hogy a rendkívül bo
nyolult történelmi helyzetben, a párt hivatalos irányvonalának
gyakori, szélsőséges megváltozása miatt, átmenetileg ezek a he
lyes válaszok is hitelüket vesztették* tovább bonyolította a
helyzetet, hogy egyesek a sematizmus ellen a pért vezetésével
megindult támadást nem az eszmeiségért folyó harc egyenesirányú
továbbfejlesztéseként, hanem e küzdelem visszacsinálásaként ér
tékelték* Különféle fedőnevekkel álcázva /az őszinteség elsődle
gessége , a formai tökély mindenek fölé való helyezése stb*/ elő
retört a művészi .Öncéluság irányzata- Ennek a kérdésnek részle
tesebb tárgyalását mellőzhetjük, mert filmmavészeink felelősség
tudata, és a gyártáshoz elengedhetetlenül szükséges hatalmas
Összegek felett diszponáló állami vezetés erélye miatt a művészi
öncéluság általános előretörése, filmgyártásunkban kevéssé érez
tette hatását.
A sematizmus kérdéseivel kapcsolatos problémákra a párt a
kétfrontos harc meghirdetésével, a polgári ideológia pedig a mű
vészi öncéluság magas.stalásával válaszolt* Nézzük most meg a re—
vizionizmus által adott feleletet*
Az egyesek által a sematizmus ellen nem marxista elvi ala
pokról vívott harc termékeként egy sajátos el!ensematissus ke
letkezett* A revizionista hullám hatására a kellő valóságisiae-i
rettel, ideológiai szilárdsággal nem rendelkező, vagy a rendkí
vül bonyolult helyzetben átmenetileg aegtévecLt művészek átlen
dültek az egyik szélsőségből a másikba, és a rózsaszín szemüve
get felcserélték a feketével* ^Hazugság volt minden, amit eddig
mondtunk6’ - kiáltották, és mivel ez az alapkiindulás nem volt
igaz, amivel folytatták, az sem lehetett igaz* A valóság szocia
lista szemléletű realista ábrázolását - amelybe természetesen a
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valóságban, levő hibák kritikai ábrázolása is beletartősik - el
torzították* A valamennyi társadalmi forma és korszak művészeté—
ben többé—kévésbé magátólértetőidő szükségszerűségként meglévő
kritikai jelleget, mindenek elébe helyezték® ”Jelzések adását",
a hibák feltárását tekintették elsődleges feladatnak és valami
fajta "szocialista kritikai realizmus'1 fából vaskarika esztéti
káját hirdették mag, A szubjaktivista szemlélet, a valóságnak
elsősorban a hibák szempont jából történő vizsgálata szükségsze
rűen ismét kitermelte a sematizmus torzulását, de ezúttal ellen
kező előjellel. Világosan kell látnunk, hogy ahogyan a sematiz
mus nem adekvát művészeti megfelelője a forradalomnak» de - bi
zonyos mértékig - objektív szükségszerűségként előkészítője, il
letve követője annak, ugyanúgy kapcsolódott az e11ensematizmus
az ellenforradalomhoz. Ahogyan pedig a proletárdiktatúra demok
ratikus funkcióinak előtérbe kerülése, - agész társadalmunk vi
szonylatában - nem járt együtt a diktatórikus funkcióknak a
szükséges irányba történő fokozottabb gyakorlásával, ugyanúgy a
sematizmus elleni harc sem járt együtt az ellensemati zmus elleni
fokozott küzdelemmel. Ez az általánosan jellemző tény, az összes
művészeti ágak közül még viszonylag legkevésbé a filmnél érez
tette hatását. Ebben egyaránt szerepet játszott legjobb alkotó
inknak, a társmüvészetek egyes hangadóihoz képest sokkal nagyobb—
fokú józansága, valamint a szektás és a revizionista elhajlás
ellen egyaránt harcolni próbáló állami vezetésnek alapvetően he
lyes irányvonala, az adott körülmények között lehetséges eredmé
nyes helytállása* Be még ilyen, viszonylag kedvező körűiméinek
között is.elkészült néhány olyan, egész estét betöltő játékfilm,
amelyek átmenetileg, sőt, három mindmáig nem kerülhetett a nagy
közönség elé® Izek az eszmei, és nem véletlen módon művészi hi
bákkal is terhelt filmek között mindössze egyetlen jelentős al
kotás van, a leserü igazság.
A film területén különösen bonyolulttá tette a sematizmus,
ellensematizmus, kétfrontos harc kérdéseit a neorealizmus két
irányú magyarországi hatása. A második világháború után kibon
takozó , és számos, nemzetközi viszonylatban kiemelkedő alkotást
létrehozó olasz neorealizmus - jó és rossz értelemben egyaránt —
rendkívül nagy alkotó, formáló hatással volt filmművészetünkre <,
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Pozitív hatást elsősorban, azáltal gyakorolt# hogy uj, kortársi
remekművek példájával hirdette az antifasizmus, a humanizmus
ászáéit, az egyszerű emberek tiszteletét# szeretetét, és bizo
nyos - jó értelemben vett - dokumentáris jellege miatt# nyomaté
kosan felhívta a .figyelmet az élet kis igazságainak# az úgyne
vezett "kis realizmusnak" a jelentőségére. A neorealizmus hatása
azonban időbelileg egybeesett a revizionizmus térhódításával * 'Ess,
volt az oka annak, hogy egyesek szőröshől-bőröstől példaképnek
kiáltották ki ezt az Irányzatot. így azután néhány olyan jellem
vonását # amelyeknek elsősorban az olasz társadalmi helyzet által
emelt korlátok# és ebből következő objektív és szubjektív ténye
zők voltak az okai - például a valósáig legmélyebb összefüggései
feltárásának és a problémákból kivezető ut bemutatásának a hiá
nyát - szintén példaképnek, sőt a sematizmustól mentes művészet
főútvonalának igyekeztek feltüntetni a népi demokrácia filmmű
vészete számára is. A neorealizmusra való hivatkozással egyre
nagyobb méreteket öltött a pozitív hős, a forradalmi pátosz# a
szocialista pártosság elleni harc. Azt igyekeztek elérni - és
nem teljesen eredmény nélkül, - hogy szembeállítsák az igen ma
gas művészi színvonalon álló# mélyen humanista mondanivalóju
neorealista filmek példájának bizonyító erejét - lényegében te
hát a filmművészeten belüli egyik kritikai realista irányzat
esztétikáját és dramaturgiáját - a szerintük tulajdoniképpen nem
is létező szocialista realizmus követelményeivel•
végső soron a neorealizmus az életigazSághoz való közele
dés és a művészi színvonal emelése szempontjáből igen jelentős
pozitív szerepet töltött be filmmüvószetüskben# ugyanakkor azon
ban az egyre erősödő revizionizmus - trójai falóként - ellensé
ges ideológiai nézetek terjesztésére igyekezett felhasználni ezt
a nagyiszerű irányzatot.

Az 1953-56-08 évek a kemény küzdelem időszaka volt a n « ™
zetközi munkásmozgalom# a szocialista világrendszer,hazánk egész
élete, és ezen belül filmművészetünk számára is. A történelmi
jelentőségű változások uj# kedvező feltételeket teremtettek# és
legjobb alkotóink élni tudtak ezekkel a lehetőségekkel. Számos
nagy érzelmi hőfokú# magas művészi színvonalú, és ugyanakkor az
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előző korszak ideológiai alapvetéséhez hü alkotást készítették*
A filmek nagy hazai népszerűségüket és jelentős külföldi sike
reiket egyaránt ezeknek a jelielvonásaiknak köszönhették. Az
eredmények kemény harc közben születtek, amely megváltozott^
sokkal kedvezőbb körülmények között, magasabb szinten, más tak
tikai célkitűzésekkel, de lényegében ugyanazokért a stratégiai
célokért folyt, mint filmművészetünk megelőző időszakában. Éppen
ezért objektív szükségszerűség volt, hogy az uj sikerek a régi
eredményekhez való kritikus hűség jegyében születtek meg.
Államosított játékfilmgyártásunk története felfelé Ívelő
egységes 'egészet alkot. Az 1955-56 közötti szakaszában elért
eredmények, az elkövetett hibák, filmjeink negatívumai és pozi
tívumai Útmutatásul szolgálnak mai feladataink megoldásához.
Éppen e problémák fontossága miatt azzal kell zárnunk ezt
a dolgozatot, hogy a benne felvetett néhány gondolat csak rész
letesebb bizonyításra, pontosabb megfogalmazásra, vagy ellent
mondásra ingerlő szerény kezdete kivám lenni egy remélhetőleg
meginduló termékeny vitának.

— 12o -

Karosai Kulcsár István:

Film 08 népművelés

^Megadatott nekünk, hogy a világot minden fényével és ár
nyékával egy uj művészeti formába ültessük át, amely elérte és
kiszorítja majd az összes régi művészeteket, mint a ma és holnap
kifejezésének leghatalmasabb eszköze." Majd egy emberöltővel ez
előtt irta le a filmirodalom egyik alapvető munkájában A film
techsaké.já-ban ezeket a lelkes szavakat Pudovkin. Yajón megtet
tünk—® mindent azóta, hogy ez a nagy hatóerejü művészet minden
eredményével *- a felhasználás összes lehetőségével az emberiség
szolgálatába álljon? A felszabadulás óta eltelt években felhasz
náltuk-e kellőképpen az emberek tudatának helyes formálására, az
előítéletek leküzdésére, a teljesebb, igazabb ember nevelésének
nagy feladatára? Sájöttühk-e mennyire vonzó művészet a film? Ész—
revettük-e, hogy az emberek többségét milyen szenvedőlyssn ér
dekli a film, a mozi?
Mindezek a kérdések a népművelés feladatkörét érintik. A
népművelés egyik feladata többek között a tömegek művészet iránti
igényét felkelteni, ébren tartani, helyes mederbe terelni. A szo
cialista kultúrát éppen az jellemzi a múlt rendszerek kultúrpoli
tikájával szemben, hogy a művészet megszűnik csak egy zárt kis
kör gondja lenni,, nem a "kevesek", az *értők" igényeit elégíti
ki, hanem a széles néptömegek kulturális felemelkedését tartja
szem előtt . Ugyanakkor természetesein a népművelés nagy és szerte
ágazó feladatában jelentős helyet kap a szocialista szellemben
történő oktatás, nevelés, felvilágositás, ismeretterjesztés. így
a film és népművelés kapcsolatát fejtegető vizsgálódás szinte
önkéntelenül két részre oszlik!
1 . A népművelés feladatai és lehetőségei a filmművészet
terjesztésében, a művelt film-közvélemény kialakításában.
2. A filmművészet, általában a film, mint művészi kiegészí
tő és mint szemléltető eszköz a népművelés konkrét munkájában.
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1*
Sajátságos tünet, hogy oktatásunk - iskolai és iskolám kí
vüli egyaránt - milyen keveset foglalkozik a legelterjedtebb és
az ismert lenini meghatározás szerint "legfontosabb” művészettel,
a filmmel* M r 1947-ben megjelent könyvében panaszkodik erről Ba
lázs Béla, mikor említi, hogy mindenki tudja és elismeri, hogy &
filmművészet a nagyfcömegek szellemére nagyobb befolyással van
minden más művészetnél, ennek ellenére senki sem ismeri el azt*
ami pedig ebből szükségképpen következik, hogy értenünk kell a
filmhez I
a sürgető felkiáltás jelen esetben természetesen ne®
a szakemberek és a kevésszámú ' filmesztéta, hanem & nagyközönség
legszélesebb rétegei szempontjából veti fel a kérdést*
Azt senki nem vonja kétségbe, hogy a művészetek megértésé
hez, "a művészi alkotás tökéletes élvezéséhez, átéléséhez, a mon
danivaló minél tökéletesebb befogadásához bizonyos alapvető kul
turáltságra van szükség* Minél fejlettebb ez a kulturáltság, an
nál jobban fogadja be a kapo-tt élményt. Bsért foglalkoznak az ál
talános iskoláktól kezdve az egyetemekig és főiskolákig, több ke
vesebb mértékben, a hallgatók irodalommal, képzőművészettal* ze
nével és minden más hagyományos művészettel, egyedül az uj világ
uj művészetének, a filmnek esztétikáját, művészetelméletét, sajá
tos törvényeit nem tanítják sehol • /Természetesen ebből a szem
pontból nem jöhet számításba a hivatásos művészeket képező Szín
ház és Filmművészeti Főiskola, most nem ilyen értelemben foglal
kozunk a kérdéssel./ Pedig sok-sok ember, aki irodalomról, képző
művészetről , zenéről tanult az iskolában, esetleg keveset olvas,
nem érdeklődik a zene vagy a képzőmüvészet iránt, de moziba esté
ről estére eljár* Filmet nézni és megítélni pedig nem tanítja
őket senki*
A világ nagy filmművészei közül Ejsenstein uj világ művé
szetét üdvözölte a filmben, azt a művészetet, mely legtökélete
sebben fejezi ki korunkat: "Én azt hiszem a ml korunk arculatát
olyan művészetben örökíti meg, amely éppoly távol esik a freskó
tól, mint a felhőkarcoló a bazilikától, éppoly távol esik a csa
vart oszlopfőtől, mint a lökhajtásos repülőgép Leonardo legmeré
szebb elképzeléseitől, éppúgy nem hasonlítható Benevenuto Cellini
faragókéséhez, mint a Bongták mérge az atombomba pusztító erejé
hez ... Ennek az uj művészetnek neve - film..*" És ebből az uj mii-
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vészetből# ennek a művészetnek legragyogóbb alkotásaiból a közön
ség jelentős része nem fog fel egyebet# mint a mesét, a film
puszta történését# a cselekményt. Ha feltennénk a kérdést# hogy
ki hát a film Igazi alkotóművésze# a színész# az operator vagy a
rendező, igen sokan zavarba jönnének. Vagy ha az iró viszonyát
firtatnánk a létrejött filmalkotáshoz. Ha valaki nem ismeri Tol
sztoj , Mozart vagy Michelangelo nevét# nem nevezheti magát müveit
embernek# de ha sejtelme sincs a filmművészet nagyjairól# fogalma
sincs kinek az alkotását látta mondjuk a FllHMuzeuiaban, ha vélet
lenül betévedt oda# azért még művelt embernek mondhatja magát,
akár a legmagasabb fokon. Nem különös ez? Éppen korunk legfonto
sabb # legelterjedtebb művészetéhez nem értünk. Egy lelkes vidéki
filmbarát mesélte egyszer, hogy egyik művelődési otthonban vetí
tés után néhány érdeklődőnek elemezni kezdte a látott filmet. Be
szélt a montázs , a vágás technikajárói, arról# hogy agy fokozódó
hangeffektussal mit akart elérni például a rendező• A hallgatók
döbbenten eszméltek rá, hogy ilyesmire valóban nem gondoltak.
Tetszett nekik a film, de hogy a kifejezésnek milyen gazdag lehe
tőségei vonultak el az imént azemuk előtt , arra nem is figyeltek
fel. Hasonló példákat egyébként tucatjával sorolhatnánk és sorol
hat bárki, aki figyelmes szemmel vizsgálja a közönséget.
Közbevetőleg meg kell jegyezni# hogy a film megértésénél,
a filmkultúra fejlesztésénél és kialakításánál semmiféle elvont
■asztétizálásra, különc kísérletezgetők nehezen követhető elképze
léseire nem gondolunk• Az igazi nagy művészek mindig kerülték is
ezt az utat * Jean henoir, annyi felejthetetlen film alkotója pél
dául Így foglalja össze a realizmusról alkotott véleményét: "Mi
helyt leszoktam arról, hogy az ugynevezer :meg nem értés ostoba
vádjával illessem a közönséget, felderengett bennem annak a lehe
tősége, hogy a francia realizmus hagyományai jegyében, valószerű
témák filmravitelével hassak rá. Kezdtem szétnézni magam körül
elkápráztatva fedeztem fel egy sereg olyan, kifejezetten itthoni
mozzanatot, ami teljes egészében vászonra való volt. Lassanként
észrevettem, hogy egy fehérneművel bajlódó mosónő,egy tükör előtt
fésülködő asszony vagy egy targonca mellett ballagó zöldságárus
mozdulatainak gyakran £elülaulhatatlan plasztikus értéke van."
Ám ennék a nagy realizmusnak# mely felé a filmművészet halad, a
minél mélyebb és teljesebb megértéséhez a filmkultúrát legalább
is részben magáévá tevő közönségre van szükség *
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A művészetek történetére művészet és közönség dialektikus
egymásrahatása volt mindig jellemző. A művészet nevelte a közön
ség ízlését, melynek finomodó Ízlése viszont kívánta és lehetővé
tette a magasabb művészetet* A filmnél sokszorosan inkább Így van
ez, mint bármely más művészetnél* Más művészeti ágban egy-egy re
mekmű létrejöhet a közönség pillanatnyi megértés®, reagálása nél
kül is, 1 síi megmarad és esetleg évek, évtizedek mulva kezd el'
igazán hatni* A film sajátos jellegénél fogva ilyesmi lehetetlen.
Bgy-egy film olyan bonyolult, rendkívül magas összegbe kerülő
kollektív alkotás, hogy ki van sárra egy-egy magányos tóvész k o m
meg-nem értésével dacoló alkotása. Bz nemcsak kapitalista vál
lalkozásoknál, hanem a szocialista filmgyártásban is Így van. A
közönség megértésére, magyarul a sikerre feltétlenül számítani
kell a filmet létrehozóknak. A sikert pedig a közönség magatartá
sa dönti el. Itt lép előtérbe a közönség "teremtő Ízlése*s ahogy
ezt Balázs Béla nevezte. Minél műveltebb, a film kifejezőeszkö
zeivel, esztétikájával tisztában lévő közönség számára készítjük
a filmeket, annál tágabb az előrehaladás, a fejlődés lehetőség®.
És akkor valóban egyre több olyan film születhet, melyről oly
szépen ír a világ egyik- legnagyobb élő filmművésze, Oharlie
Chaplin: "Hiszek a könnyek és a nevetés hatalmában, mint & rette
gés és gyűlölet ellenszerében. A jó filmek nemzetközi nyelven
szólnak, az embereknek a humor, a részvét, a megértés utáni vá
gyakozását fejezik ki. Segítenek, hogy eloszlassuk a gyanakvásnak
és a félelemnek a hullámát, amely ma az egész világot elönti. Már
épp elég filmet gyártottunk, amelyet az erőszak, a beteges vágy,
a háború, az öldöklés, a türelmetlenség szelleme tölt meg. Izek
csak még elviselhetetlenebbé teszik a világszerte uralkodó fe
szültséget. Bár azokat a filmeket cserélhetném ki, & nagymérték
ben, az egyes nemzetek között, amelyek nem az erőszak hírverését
jelentik, hanem egyszerű férfiak és nők nyelvén szólnak..• Bz ta
lán segítene abban, hogy megóvják a világot."
"Visszatérve tehát az előbbi gondolatmenethez: közönség nél
kül nincs filmművészet. Értő közönséget kell nevelnünk, mert min
den művészeti ágnak annál nagyobb a hatása, minél mélyebben, mi
nél alaposabban érti meg a közönség művészi kifejező eszközeit,
az alkotás bonyolult folyamatát, az alkotók sajátos közlési mód
ját és az utat, melyet nagy egyéniségek alkotásain át ez a művé™

szét megtett- Est a feladatot a filmművészet eddigi történetének,
nagy alkotásainak megismertetésével, esztétikai, filmtörténeti
ismeretek bővítésével* esetleg önálló öntevékeny alkotó maika
/amatőrfilmezés/ megszervezésével érhetjük el.
Mindezeknek a feladatoknak a megoldására a legtöbb művésze
ti ágnál úgyszólván korlátlan lehetőségek állnak rendelkezésre;
az irodalmi alkotások ott sorakoznak a könyvtárak polcain* képe
ket, szobrokat reprodukciókból ismerhetünk meg, sőt egyrészük
eredetiben is hozzáférhető bárki számára. Az irodalomtörténet,
művészettörténet különböző korszakai alaposan feldolgozva számos
könyvben megtalálhaték. lég a legtünékenyebb művészet, a színját
szás m i t ja is közel kerülhet az érdeklődőhöz, nagy szakirodalma,
régi képek révén és a dráma szövege is felidézhet ©gy-egy elő
adást* A filssiívészet azonban, mely alig néhány évtizedes hagyo
mányokra tekinthet vissza, nem rendelkezik ilyen nagy lehetősé
gekkel.
A legnagyobb nehézség, hogy maga a műalkotás - tiz, húsz,
negyven évvel ezelőtt készült filmek - a filmművészet klassziku
sai úgyszólván hozzáférhetetlenek a nagyközönség száméra. Az or
szágban egyetlen mozi, a budapesti Filmmúzeum játszik ez idő sze
rint régi filmeket. Ezen a téren átmeneti segítséget jelentett
az 1957-ben indult és 1960-ban megszűnt Filmművészeti Kör, film
klub mozgalom, ötven filmművészeti kör működött az országban,
mintegy félmillió látogatóval évente. A fiXaklübbok főleg művelő
dési házak keretében működtek és népszerűségük ujabb bizonyítéka
a közönség film iránti érdeklődésének.
A filmművészeti .körök számszerűleg igen tekintélyes mozgal
mat jelentették. A vetítések látogatása igen nagy volt. Eredmé
nyeiben azonban már nem volt ilyen ©gyért jljsüen biztató a kép. A
filmkorők vetítései lassan egyszerű "mosisássá*9 váltak, ahol ré
gi, közönség elé egyébként sár m m igen kerülő "filmcsemegéket"
lehet megnézni annak a kis áldozatnak, az árán, hogy a néző meghallgatja a tízperces kis bevezető előadást. Ez a helyset lassan
afféle szükséges rosszá tette az előadásokat és egyszerű filmnézéssé a vetítéseket• Ehhez járult még, hogy a rendelkezésre ál
ló archív anyag nem volt túlságosan bőséges és nem sindig a cél
nak megfelelő filmek kerültek vetítésre. Természetesen a filmmű
vészeti körök nem szakembereket vagy bölcseikédő esztéták hadsere*
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gát kívánta kitenyész fceni, a filmklubba való járás félüditő, szó
rakoztató jellegét hiba lett volna kikapcsolni, ennek ellenére
mégis elgondolkoztató, hogy a tagok jelentős része az "Orgonavi
rágzás" cimü ismert giccset hiányolta a miisoron, sóhajtozva emle
gették és követelték a "régi jó" magyar filmeket,, néhány marco
nább férfiú pedig Harry Pielt emlegette, mint a filmművészet csuCSELb«
Ha nem is mutatkozott meg világosan a filmművészeti körök
közönségének soraiban as a bizonyos "filmesztétikailag művelt"
közvélemény, igazságtalanság lenne azonban egyoldalúan elmarasz
talni a mozgalmat, melynek szép eredményei is voltak. A salgótar
jáni Acélárugyár művelődési otthonának filmművészeti köre például
két vetítést is tartott a kéthetenkénti klubnapokon, olyan sok
tagja volt és a tagok jelentős része hosszú időn át állandóan lá
togatta a vetítéseket, úgynevezett erős törzsgárda alakult ki.
Jóleső érzés volt az a személyes érdeklődés, mely elsősorban a
munkásközönségre jellemző. Szép számmal látogatták a tagok azokat
a hosszabb lélegzetű esztétikai, filmtörténeti előadásokat is,
melyek' a vetítésektől függetlenül zajlottak. Kendős nénik is vé
gigülték ezeket a vetítésektől független, tehát egyáltalán nem
"kötelező" előadásokat és hiszem, hogy nemcsak unalomból, vagy
mert nem volt jobb dolguk.
Diósgyőrben, a Lenin Kohászati Müvek Bartók Béla Művelődési
Otthonában 2000 tagja volt a filmművészeti körnek és ez azért je
lentős, mert bár ilyen nagy létszámra as évek során volt már
példa, de a tagok általában lemorzsolódtak, itt viszont éveken át
tartotta magát a törzsgárda és igen lelkes érdeklődést mutattak
az esztétikai jellegű előadások iránt is. A jó példákat lehetne
sorolni, főleg ipari centrumok, mnnkásl&kta körzetek művelődési
otthonaiban és értelmiségi környezetben működő filmklubbak emlí
tésével.
A filmklubbok működésének értékelése és az egész probléma
részletes tárgyalása túllépi ennek a kis vázlatnak a keretét. Pa
radoxonnak hangzik, annyit talán megállapíthatunk, hogy bár a
filmművészeti körök feladata filmművészetileg művelt közvélemény
kialakítása, tehát a tömegek nevelése lenne, ilyen nagy létszám
mal, ennyire "nagyüzem"-szerűen, ahogy a megszűnt filmművészeti
kör mozgalom dolgozott, korszerű, a külfölddel is lépést tartó
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színvonalas és hatékony filmkor! élet kialakítására nem volt le
hetőség.
Művelődési otthonok, társadalmi szervezetek igen hasznosan
rendezhetnek filmesztétikai, filátörténeti előadásokat, filmankétokat. Az előadónak nem szabad szem elől tévesztenie,hogy a filmelőadások közönsége igen heterogén. Munkások, érdeklődő öreg né
nikék, orvosok, mérnökök, diákok egyaránt megtalálhatók a székso
rok között. A film a legdemokratikusabb művészet közönség szem
pontból is és ez igy is van rendjén. Mindenkinek szól,ezért olyan
fontos számunkra. Nos, az előadásnak is mindenkihez kell szólnia.
A színvonalat ne szakkifejezések érthetetlen halmozása jelentse.
Á szakértelem, a hozzáértés természetesen elengedhetetlen felté
tel, de ugyanilyen fontos, hogy az előadás minden szavát értse a
közönség. Legyem érdekes az, amit hallanak. A legmélyebb igazság
is hatását veszti, ha unalmasan mondják el és a hallgatók figyel
metlensége révén el sem jut a tudatukig az, amit hallottak. Ter
mészetesen nem filmgyári pletykákra gondolunk, de a vonzó, szí
nes, érdekfeszito anyag és előadásmód döntően fontos. Elméleti
megfogalmazások helyett jobban hat isinél több gyakorlati példa
egyes filmekből vagy abból a filmből, melyet az előadás után lát
majd a közönség. Ezek a példák mindig világosak legyenek, legsze
rencsésebb olyan filmekre, filmrészletekre hivatkozni, melyeket
valószínűleg látott a közönség nagyobb része. Helyes, ha az elő
adó elemzi a film mondanivalóját, az alkotógárda munkáját, a hi
bákat, a szándék és a megvalósulás ellentéteit. Ne dicsérjen fe
leslegesen olyan filmeket, melyek ezt nem érdemlik meg. A közön
ség ellenőrzése mellett így esetleg hitelét veszti az előadás. Ne
mesélje el a film tartalmát, ettől irtózik a hallgatóság. Még va
lamit, ami általában mindenfajta előadásra vonatkozik: papírról
felolvasott előadás, ha még oly bölcsességeket tartalmaz is, fele
olyan hatást ér el, mint a szabadon előadott. Vázlat, mely adato
kat, elmeket5 neveket tartalmaz - ezeket felejti el az ember a
legkönnyebben az előadás hevében - bőven elegendő.
Filmankétokon alkalmat kell adni minél bővebb hozzászólás
ra. Az ankét vezetője lehetőleg ideológiailag, kulturpolltikailag
képzett és a filmművészet terén járatos előadó legyen,mert a fel
szólalások, kérdések gyakran vetnek fel helytelen nézeteket, ál
problémákat is, melyekre határozott választ kell adni*
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A filmmel való foglalkozás legmagasabbrendü formája nem hi
vatásos alapon, mikor a néző maga Is alkotóvá válik: az amatőr
filmezés. Az amatőr filmezésnek,szép múltja van Magyarországon. A
felszabadulás előtt több érdekes kísérletnek és művészi eredmény
nek lehettünk tanul. A filmamatőröknek külön szervezetük is volt.
Ezt próbálta folytatni a felszabadulás után megalakult Keskenyfilm Szövetség. Sajnos az egyesület nem határolta el magát eléggé
a professzionistáktól, igy 1951-ben, mint üzleti alapokon is mű
ködő magánvállalkozók szövetségét, felszámolták az egyesületet.
Erre következett az a rendelet, mely a 16 mm-es felvevőgépek be
jelentési kötelezettségét irta elő, továbbá a majdnem teljes
nyersanyaghiány, érthető tehát, hogy az amatőrfilmezés elsorvadt.
Ma már döntően megváltozott a helyzet. Csak a legutóbbi öt
évben IpOO darab 8 mm-es felvevőgépet adott el a kereskedelem.
Korlátozó rendeletek és nyersanyaghiány sem gátolja mái* az amatő
rök működését. Számos filmamatőr csoport dolgozik már az ország
ban, igy többek között a csepeli Vasmű-ben, a csepeli KISZ-ben,
a Műszaki Egyetemen, a szegedi Tudományegyetemen, Debrecenben,
Kecskeméten. Előadások, tanfolyamok, viták, könyvtár és persze
állandó filmkészítés nélkül pedig nehezen bontakozik ki a mozga
lom. Mindennek alapja a jól működő amatőrfilm szövetség.
Az amatőrfilmezés alapja a tervszerű munka. Vaktában fény
képezett jelenetek sorozata nemcsak felesleges időtöltés, de rö
videsen igen unalmassá is válik. "Müvészfilm" készitése, mindjárt
az első tekercseiken, szintén nevetséges elgondolás. Fokozatosan
kell a nagyobb koncepciók felé törekedni. A technika elsajátítá
sa után kis eseményeket, mozgalmas életképeket, a város, a falu,
az üzem életének apró, mégis érdekes mozzanatait kell megörökí
teni, melyeiknek a maguk nemében mégis van céljuk és egységes el
gondolást képviselnék* Egyik nagyközségben működő amatőrök példá
ul híradót készítenek falujuk életéről, a szövetkezet eseményei
ről és ennek a rendszeresen megjelenő kis élő-ujságnak már egész
közönsége van* Budapesten működnek azok az amatőrök, akik bal
esetvédelmi kisfilmeket készítenek üzemükben. ■így mindjárt gya
korlati haszna is van működésűknek és a konkrét feladat kapcsán
kereshetik a kifejezés minél érdekesebb megoldását is. így, lé
pésről lépésre juthatnak el az amatőrök a nagyobb feladatok fe
lé* Az igazán nagy eredmény persze az egyszerűség. Az élet kis
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mozzanatainak filmszerű rögzítése, a mai valóság ábrázolása né—
hány jellegzetes képbe süritve.
Meg kell még említeni az általános népművelés egyik fontos
területét, a könyvkiadást* A világ szakirodalmának jelentős, -ha
ladó alkotásait,népszerű forróban megirt színvonalas filmesztéti
kai Írásokat, képes kiadványokat , irodalmi forgatókönyveket egy
aránt szükséges lenne kibocsátani- Sajnos ezen a téren még igen
kevés eredménnyel találkozunk* Félkézen meg lehet számolni a felszabadulás óta eltelt évek alatt megjelent filmtárgyű könyveket*
A kiadók - az ismerettárjesztő, tehát népművelési céllal alakult
kiadók is - érthetetlen módon viszolyognak az ilyen jellegű kiad
ványoktól t pedig anyagilag sem jelenthet ez rossz eredményt,- bi
zonyltja ezt, hogy filmesztétikái könyveket, filmtörténeteket még
antikváriumban i-s jórészt hiába keres az érdeklődő-

2,
Az emberiség kulturális kincseit évezredeken keresztül a
nyelv Őrizte meg legjobban- Jobban mondva az irott betű, a leirt
szó- Agyagtáblák, papirusz tekercsek, ludtóllal másolt kódexek,
végül a nyomtatott könyvek gyűjtötték össze és őrizték meg az
egymást követő nemzedékek tapasztalatait, ismereteit a. világról.
k könyvnyomtatás feltalálásával, az analfabétizmus csökkenésével
egyre inkább a fogalmi kultúra lépett a régi idők vizuális kulturé.ja helyébe. Anélkül, hogy a nyelvi közvetítés hatalma jelentő
ségét és határtalan előnyeit csökkenteni akarnánk, meg kell ál
lapítani ennek a közlésmódnak bizonyos korlátéit- izékig plasz
tikus, ■ vizuális fogalmak közlésénél gyakran számyaszegett a
nyelv* A fogalmak korunkban oly gyorsan szaporodó gazdagodását
alig tudja követni • lellő illusztrálás nélkül süket a nyelv.Ezért
nem jelent a nyelvet nem ismerő számára valamely idegen szó seap
mit. A szó csak akkor jelent valamit, ha az egyén már elraktároz
ta emlékezetébe az életjelenség képzetének tartalmát. Szemlélet
nélkül nem tudunk tudomást szerezni róla. Jellemző példa erre,
hogy a renaissance idején, kellő képi ábrázolás hiányában, pusz
tán nyelvi közlés alapján az uj felfedezésekről, az "uj világok"—
ról egész nagyban keletkeztek téves képzetsorozatok*
A századunkban kibontakozó nagy felfedezésnek, a filmnek
óriási jelentősége többek között az is, hogy a nyelvi kifejezés
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nek szembetűnő hiányait pótolni tudja* A film az életjelenségek
konkrét szemléleti képét állítja elénk. A jelenségek viszonyát,
kapcsolatait vizsgálja és mutatja be térben és időben. Mindezt
pedig a film készítőinek, elsősorban a rendezőnek tudatos alkotó
munkája révén éri el. Ez teljes mértékben vonatkozik a dokumentum
filmekre is, nemcsak a játékfilmeknél van igy* Az egyszerű tech
nikai kép, a kamera által lefényképezett részlet önmagában isme
retterjesztő vagy tudományos film esetében sem sokat jelent. A
képsikok meghatározása, a beállítások, vagyis a szemszög, amely
a dolgok képi alakját megrajzolja és legelsősorban a vágás, ezek
a filmmel való közles alapelemei* A valóság lefényképezése csak
egyszerű technikai találmány, az előbbiek teszik az emberi szel
lem közvetlen alkotásává. Pudovkin ezt a közlésmódot úgy határoz
za meg,hogy a filmrendező számára ugyanaz a kép, mint az Író szá
mára a szó..
A film pusztán vizuális szemléltetéssel kiemelhet részletjelenségeket, a képék egymásutánjával felhívhatja a szemlélő fi
gyelmét. arra, ami a film szempontjából fontos szerepet játszik.
Kiemeli a fontosat, a lényegeset. Hogy mi a lényeges, azt tudo
mányos és ismeretterjesztő film esetében természetesen a tudomá
nyos és társadalmi igazság határozza meg* A filmnek a nyelvhez
hasonló, de atmAi sokkal közvetlenebb és közérthetőbb, mozgékony
és szabad képei magyarázzák meg, hogy miért beszélhetünk a film
tudományos és ismeretterjesztő jelentőségéről, lehetőségeiről.
A film tehát a nyelvi közlést nem pótolja, nem szoríthatja
k i - nem is ez a célja - de kiegészítheti és semmi mással nem pó
tolható uj lehetőségeket teremt a tudomány és az ismeretterjesz
tés terén is.
A film és a tudomány, film és ismeretterjesztés kapcsolatá
ra már a film születésének, első kezdeti lépéseinek Idején felfi
gyeltek. Különösen érdekes, hogy Magyarországon is, már a század
első éveiben, tehát mikor még valóban gyermekcipőben járt ez az
uj művészet és közlési mód, számos tanulmány foglalkozott a film
és a népművelés kapcsolatával, elsősorban az ifjúság nevelése
szempontjából. /Halácsy: Mozgófényképek a tanítás szolgálatában
1908, Keleti Artúr: A mozgófénykép mint a népműveltség eszköze
1912, Castiglione Henrik: A mozi az iskolás gyerekek között 1913,
Eörmendy Ékes Lajos: A mozi és a népnevelés 1915 stb./ "A mozgó
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fénykép éppen úgy, mint a könyvnyomtatás, hatalmas eszköze az
ismeretek népszerűsítésének. Ha az egyiket elfogadtuk az iskola
számára, dőreség lenne elzárkózni a másik elől, amely bizonyos
vonatkozásban az ismeretek népszerűsítésének még az előbbinél is
alkalmasabb és kényelmesebb eszköze,mert lehetővé teszi, hogy egy
nagy teremben a gyermekeknek akár ezreit is feszült figyelemre
kényszeritsuk és kellemes, könnyen érthető formában nyújtsunk
nekik uj ismereteket" - Írja 1915-ben Körmendy Ékes Lajos* Á köz
oktatásügyi szervek hivatalosan is foglalkoztak az oktatófilm
problémáival, a tervek azonban tervek maradtak.
A Tanácsköztársaság művelődéspolitikája világosan felismer
te a filmmel való ismeretterjesztés nagy jelentőségét* Számos is
meretterjesztő jellegű vetítést tartottak ebben az időben, főleg
az Uránia moziban, Budapesten. Tudjuk, hogy Szamuely 'személyesen
hozott filmeket repülőgépen a fiatal Szovjetunió életéről, melye
ket azonnal műsorra tűztek* Bendszeresen kibontakozó népművelési
jellegű filmoktatásra a Tanácsköztársaság rövid élettartama miatt
nem kerülhetett sor*
Az ellenforradalmi Magyarországon számos terv, huzavona,
Üzleti vállalkozás után csak az 1950-as évek végefelé indult meg
©s iskolai filmoktatás, keskeny némafilmen, ez a módszer azonban
általános érdektelenségbe fulladt. A film iskolán kivüli, népmű
velési jellegű oktató, tanító felhasználására nem került sor, pe
dig jönéhány érdekes, ilyen jellegű film készült már ekkor világ
szerte. Ezek egy részét a mozik rendes műsoron játszották időn
ként. /Pl, Elaherty filmjei, Fejős Pál: Egy marék rizs stb./
A népi demokratikus Magyarország művelődéspolitikájára várt
és vár a feladat, hogy a filmet széles körben a népművelés szol
gálatába állitsa. Ennek a feladatnak a megoldására kitűnő lehető
séget nyújt a művelődési otthonok egész országot átszövő nagy há
lózata. Anyagul pedig az egész világ haladó filmművészete szol
gál*
A játékfilmek népművelési és ismeretterjesztő felhasználá
sára érdekes példát mutat az a művelődési házakban kialakult gya
korlat, hogy az ismeretterjesztő előadásokat mindig egy-egy film
vetítésével kapcsolják össze. Ezek a filmek kiegészítik és alá
húzzák a hallott előadás mondanivalóját. Az ifjúság neveléséről,
a mai fiatalok problémáiról szóló előadás után például levetítik
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vl& özönvíz előtt c. filmet* T&gy politikai jellegi! előadás Il
lusztrálására példás a mai nyugatnémet ailit&rizmus újjáéledését
'vázoló előadás után ■vetítésre kerül a nyugatnémetek által készí
tett, tékát igen hiteles .-Csodagyerekek vagy Rosemarie c, film.
Irodalmi előadásoknál: .Móric z Zsigmond ismertetésénél a Rokonok «
■vagy az ZIri muri, Mlkssátlmál a Különös házasság. Példák szinte
önként adódnak, hosszasan lehetne sorolni őket. 15zt a fajta isme
retterjesztő előadást valószínűleg az a cél hozta létre, hogy a
film vetitése sealogatónl szolgáljon az előadás meghallgatására
és nagyobb közönséget toborozzon esetleg egyébként nem tűi nagy
érdeklődést keltő' előadásokhoz is* Ss azonban semmit sem von. X©
abból, hogy az ötlet jó megválósítás esetén igen szerencsés és
hasznos* természetesen vigyázni kell arra, hogy a film valóban a
témához illő, azt kiegészítő, továbbfejlesztő legyen.
A játékfilm tehát amellett , hogy önálló műalkotás és mint
ilyennek is megvan a maga népnevelő, művelő jelentősége, egyéb
ismeretek terjesztésére, általános tájékozódásra is lehetőséget
nyújt. A már említett példák mellett olyan ankétok, előadások is
rendezhetők például agy-egy életrajzi film kapcsán, ahol a film
tágabb művelődéstörténeti, tudományos, társadalmi vonatkozásait
is kibontják, megvitatják, filmnek és irodalomnak is közismerten
szoros a kapcsolata. %y-egy regény nyomán készült film vetítése
idején valósággal kiürülnek a könyvtáraknak azok a polcai, ahol
ezeket a ragóxsypóldányokat tartják. /Csak egy hazai példa: a Csi
galépcső ujabb kiadásait, az Olcsó Könyvtárban, való megjelérheté
sét ás nagy kelendőségét bizonyára erősen befolyásolta, hogy film
készült a regényből./ A Toros és feketé-r81 például olyan ankétot
lehet rendezni, ahol megvitatásra kerül Stendhal és Autant-Lar&
művészete, a színészi alkotás, társadalomtudományi 9 történelmif
irodalomtörténeti ismeretek és jut idő a film sajátos kifejező
eszközeiaék megbeszélésére, elemzésére is. ISzak a kérdések úgyis
foglalkoztatják a nézőket, miért ne lehetne szervezetten és így
sokkal eredményesebben megbeszélni, mint egy-egy magánbeszélgetés
kapcsán*
r
Áz öntevékeny művészeti ágak művelői - üzemek, társadalmi,;
szervezetek műkedvelői - sokat tanulhatnak, gazdagodhatnak egyegy film gondos elemzésével. A képzőművészetek iránt érdeklődők a
képszerű beállítás, képkomponálás művészetét leshetik el az ope
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ratőr munkájából, 'kosztümöket,
díszleteket tanulmányozhatnák:,
egész korok sajátos levegőjét érzékelhetik egy-egy filmen, ahol
ilyenkor még a kellékek is tanulságosak lehetnek. Zenével foglal
kozók nemcsak az opera és zemésfilmek megnézésével juthatnak szá
mukra különösen kedvelt csemegéhez, de a film kísérőzenéjét min
den egyes alkalommal alaposan tanulmányozhatják" és nem egyszer
nagy mesterek nevével találkozhatnak a film kísérőzenéjének szer
zői között. A táncosok is megtalálhatják művészetük továbbfej
lesztésének tanulságos példáit valamely táncos jelenetben,mozgásmüvészetileg érdekes beállításban, legtöbbet talán, mégis a szín
játszók fejlődhetnek, csiszolódhatnak a filmművészet tanulmányo
zása által. Figyelemmel kísérhetik a múlt és jelen legnagyobb
színművészeinek: játékát. Cserkaszov, leslie Howard, Gabin. Grata
Garbó stb. művészetét oly közelről és oly aprólékos, pontos ki
dolgozásban láthatják, olyan művészek alakításait elemezhetIk,aki
ket életben ;3SOha nem láthatnak. Egy-egy premier4 plán beállítás
ban, közeli képben egyébként is a játék olyan finomságai tárulnak
fel, amely részletfinomságok színpadon elsikkadnak. A jelenetek
felépítése, dinamikája, az egész mii koncepciója, a mondanivaló
közlésének különféle lehetőségei mind igen tanulságosak ssinját
szónak, rendezőnek egyaránt •
A kifejezetten tudományos jellegű, ismeretterjesztő filmek
Iránt Is igen nagy az érdeklődés. 5£bb művelődési házban he téri
ként tartanak ilyen jellegű vetítéseket. Ezeken a vetítéseiken is
lehet a filmmel kapcsolatban kis előadásokat tartani. Ezekben az
esetekben azonban helyes, ha a filmen van a hangsúly, az a domi
náló és az előadás csak kiegészítőül szolgál.
JS&ponta több órán keresztül sok ezer méter film pereg a mű
velődési otthonokban. Bájtunk áll, hogy ez a nagyszámú vetítés
minél inkább a műveltség, a tudás terjesztése, az izlésnevelés

szolgálatában álljon.
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A filmművészet kérdései
/Vaproszi Klnoiszkusztvo/
A Szovjetunió Tudományos Aka
démiája 1958 óta évenként meg
jelenteti fenti cimü tanulmánykötetét. A kötet a megelőző év
legfontosabb filmelmélet! és
filmtörténeti
tanulmányait
közli. Az 1960-ban megjelent
4 .szám kötetben az alábbi ta
nulmányok találhatók?

L.Fogogseva: Az tt.1 vonásai a
aal szovjet filmmüvészetben
A szerző átfogó tanul
mányban vizsgálja az ötvenes
évek végének szovjet' filmjeit
egészen napjainkig bezárólag*
Elöljáróban néhány számadattal
ismerteti a szovjet filmművé
szet rendkívül gyors fejlődé
sét. A nézők száma az 1955 évi
2,5 ailliárdról 1960-ban 5
milliárdra emelkedett. A szov
jet filmstúdiók 1965-ben 200
filmet fognak legyártani.
Pogozseva a továbbiakban
részletesen elemzi azokat

filmeket, amelyek szerinte az
utóbbi évek szovjet filmművé
szetének mérföldköveit jelen
tik és legjobban megfelelnek a
naturalizmust, a sematizmust
és az illusztratív
jelleget
elitélő lenini nézeteknek*

Sz.Fre.1llh.sA filmművészet esz
tétikai tulajdonságairól
A szocialista realizmus
gyakorlata a művészet objektív
tulajdonságaira támaszkodik és
ezért előmozdítja azok feltá
rását. A realizmussal élesen
szembeálló szélsőséges művé
szi irányzatok szükségszerűen
megbontják a művészet
termé
szetét. A filamtíivészét objek
tív tulajdonságairól beszélve
elsősorban a filmszerűség gon
dolata kívánkozik előtérbe» A
szerző célkitűzése az, hogy
meghatározza
a filmszerűség
pontos tartalmát. Fejtegetései
során kizárólag a játékfilmre
támaszkodik.

Szergei Jutkevicas
elképzelésről

A rendezői

Hogyan születik a film?
Miért van az, hogy gyakran
minden adva van, ami egy film
hez szükséges, el is készül,
csak éppen & művészetnek sehol
semmi nyoma. És ez nem csak a
fiataloknál van így. As igazi
film megalkotásának művészi
folyamata M r jóval a műterem
előtt kezdődik* Itt most nem
azokról a rendezőkről van szó,
akik Önmaguknak Írják a forgatókönyveket,
ezek kivételes
jelenségek. Jutkevics azokra a
rendezőkre gondol» akik nem
csupán mások gondolatainak egy
szerű interpretátorai•, Cikké—
ben azt szeretné tisztázni,
hogy van-e légjogosultsága a
rendezői elképezlésnek, és ha
igen, akkor hogyan jön létre?
Miben különbözik az iró, a ze
neszerző és a festő elképzelé
sétől? Tan-e sajátos jellege?

A.Esmenszki.i; 4% operatőr mű
vészete
/ Szergej Uruszevszkij alkotó
munkájáról/
Szergej Uruszevszkij operatőr a mai téma mestere
ként vonult be a szovjet filmművészetbe. Bitkán vett részt
történelmi filmek és klasszi
kus témájú filmek megalkotá
sában® A szovjet élet embere

it és tájait fényképezi elő
szeretettel.
Uruszevszkij a
mai élet ábrázolásának nehe
zebb útját választotta, az ál
landó keresés útját,
amely
gyakran kudarcra is Ítéli a
művészt. Eddigi
eredményei
azonban bőségesen feledtetik a
megtorpanásokat»
Kamenszfcij a továbbiak
ban részletesen ismerteti az
1908-ban született Uruszevszkij
életútját és munkáit.
Ii.Kosaaatov és
Ter-Gevondlaűag
Szinhatás a filmben
Az alkotók a mai napig
sem értették meg egészen, hogy
milyen lehetőségeket tartogat
a szín feIhasználása a játék
filmekben. Héhény kiváló szí
nes film mellett gyakran ta
lálkozunk kifejezéstelen,rossz
színhasználattal és olyan fil
mekkel, amelyekben a színék
játéka öncélúvá válik ás el
vonja a néző figyelmét a lé
nyegről . A legfontosabb kérdé
sek egyike a szin és a fény,
vagyis a színezés és a bevilá
gitás viszonya. Ezen a téren
nem lehet a véletlenre építe
ni, mindent a művészi célkitű
zés alá kell rendelni. A szer
ző ezek után több festészeti
tétel elemzésével mutat rá a
filmművészeti portré színezé
sének sajátosságaira.
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Szervei Eisenstein:
kus négyzet

limi hősök

-yocrrzmatGie^riuW*Wi uJf'fflTjjgawtfiiat^mt

A Close-ttp cimü folyó
irat 1951 évi májusi számában
megjelent, ismert cikk némileg
rövidített szövege,
Sz»Ginszburg%
orosz
mentnmfllm születés#

dcfa-

Oroszországban ■1896 má
jusában készültek el az első
filmfelvételek* amelyek
az
utolsó orosz cár tróaraiépését
ábrázolták* Eszel megkezdődött
a filmhíradók különleges faj
tájának - az úgynevezett cári
híradóknak: a gyártása* Szafe a
híradók 1896—tól 1917-ig rend
szeresen beszámoltak a cári
udvar nagyobb eseményeiről,
Ginszburg a továbbiakban
a régi orosz doku®entusfilmek
technikai értékét vizsgálja,
részletesen
foglalkozik ■ az
operatőrök nódss er®ivei •
H.Abraaov: Dzlga Yertov és a
dokumentumfilm aüvéss«te
Megjelent
5 *számában*
B« Jurexarev;
játék elad

Ők - uj

A dinami

a Filmkultúra

szovjet filmvigiB®j

A cikk szerzője rendkivűl élvezetes formában meséli
el & seövj et filmvigjáték szü
letésének törtóssetét és a fej
lődés későbbi útját.
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Chaplin számos nyilatko
zatát egy alapgondolat hatja
át: a vígjáték legyen realisz
tikus és ábrázolja hitelesen
az életet * Ez nemcsak papiros
tett nyilatkozat, mert a hu
szadik
század vigjátékának
nagy mestere mint iró, rendező
és színész valóban laindejakor
az igazságot kereste*. A máso
dik világháború és az utána
következő események világosan
megmutatták, hogy Chaplia tra
gikomikus alkotásai sár aaa
fejezhetik ki az uj körülmé
nyeket * Az uj idők uj eszméket
hoztak és esek kifejezésér® uj
művészi formákat kellett ta
lálni. így született meg Chap
lin művészetében az az újfajta
szatirikus hang, amelynek há
rom legtipikusabb terméke a
"Monsieur Verdoux" /194?/,"lgy
király Sem Yorkban" /X95?/ és
bizonyos fenntartásokkal
as
1952-ben készült "Rivaldafé
nyek" is*
A -cikk Írója a további*® ■
akban behatóan elemzi © filme
ket* .
5*AbuIhanov:A mai Indiai fi

A háború óta Indiában,
évente átlagosan 250 film ké
szül. A szerző ismerteti az

ehhez vezető utat, az 1913-haa
megindított indiai filmgyártás
történetét. Részletesen ismer
teti az angolok cenzuratevékenységét.
t.Bozeoyicas Yalóságnak álcá
zott aatxrealizaaia
/A Cinéma et Román cimü cikkgyüj fceményről/
Az említett cikkgyűjte
mény 1938 nyarán jelent meg,
francia filmkritikusok és iro
dalomtörténészek cikkeit fog
lalja össze* A cikkek többsége
a régi szürreaiista koncepció
kat magasztalja* Bz megszokott
jelenség és ezért nem is kel
lene külön foglalkozni a cikkgyüj teseénnyel«?an azonban ben
ne egy uj, igen veszedelmes
tendencia is,a realisuns ügyes
sseghamisitására való törekvés»
Ügyes rsakeios szerzők saját
ideológiai célkitűzéseik érde
kében akarják kisajátítani a
i'ttliiMisSí Sf» riadhak vissza
BizaBStel®
zijilatkosa taisak

lcJXo.r^mtásá,tél sea* Követelik ,
imigy a te.aséazetf^letrfci elemek
#l realiasusos

belül kapjanak

polgárjogot f s»rt a, tárgyaknak
3*XelMIkH va.su A szerzők menta
litása közel áll Bergson filo
zófiájához , amely vallja., hogy
b .z
©sberi értelem képtelen a
világ megismerésére • 1 szersők
egy réssé tagadja az ember és

a környezet kölcsönhatását,
mindenütt az intuíciót helyezi
előtérbe a logikával szemben*
A cikk befejező része érdekes
fejtegetéseket tartalmaz Fellini miivészetének megítélésé
vel kapcsolatban.
Jean üSpsteizu Bonjour cxnéma
/Ffditions de la Sirene, Paris,
1921-/
Aki betekintést
akar
nyerni a 20-as évek izmsainak
forrongó, újat kereső világá
ba, a francia avant-garde iz
galmas, a filmet pajzsára eme15 mozgalmába - lapozgasson
bele Epet©in 1921-ben kiadott
különös kis könyvébe*
Tersek, eredeti plakátok
facsimiléi, absztrakt formák
megfejthetetlen üzeneteis val
lomás, játék, a képírás mozgé
kony arabeszkjei ™ és néhány
eredeti, mai .napig érvényes
friss gondolat? mindez ott ka
varog -ezeken a lapokon* B®&*
hűnket, x történeti érdakaasé™
gak®a tűi, nyilvánvalóan
ragadnak meg a leginkább. Meg.lepő, milyen biztos érzékkel » .
a tilsa saját lehetőség®in®k
érsékeay^ pontos .felismerésé
vel közeledett Spstein is a
filmművészethez• S számunkra
különösen érdekes, mennyi pon-1
toa érintkezaek gondolatai a
fiatal Balázs Béláéival*űgyan-
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akkor
hangvételük szenvedé
lyessége , költői ereje is sokbán haspniitható egymáshoz*
Nézzük meg e - rendsze
resnek sémiiképpen sem mondha
tó - gondolatok sagvát, leg
fontosabb tartalmát# Mit tart
Bpstein a film legfőbb adomá
nyának? Ugyanúgy,mint a későb
bi Balázs az élet és a lélek
mozgásának'újszerű, nem fogal
mi utón való visszaadását.Sze
rinte is meg kell szabadítani
a filmet minden idegen, tisz
tátalan anyagtól? Irodalomtól,
merev képzőművészeti formák
tól, más művészetek kölcsönöz
te mankóktól, hogy végre saját
nyelvén szólhasson? a vizualitás lényeget kifejező, dolgo
kat átvilágító erejével.! fel
nagyítás , a premier plán Epstein szerint - a filmművé
szet lelke. Részletesen fejte
geti az ebben rejlő hatásokat*
Felismeri
a
felnagyításból
adódó intenzív hatás speciális
jellegét? szokatlan intimitá
sát a nézővel, dinamikus vol
tának érzékletességét, az azo
nosulás folyamatát, amit a fi
gyelem erőszakos befolyásolá
sával, irányításával, irnperativ erejével elér. A premier
plán - mondja - uj arcot ad &
dolgoknak a konvencionális he
lyett. Ezért nem tűr semmiféle
hazugságot, üres,
átéletlen

grimaszt. Leleplezi az igazi
érzelmeket.
Izgalmas nyomról nyomra
követni - ebben az elfeledett
és eltemetett könyvben - mi
lyen időtálló nézetek, későbbi
nagy esztétikákban kifejtett
gondolatok bújnak meg benne.
Szinte alig akad sor, mondat,
melynek ne lenne
"déja vuM~
jellege a mai olvasó számára,
hisz mindezt Balázsnál, Arn*~
beimnél később olyan magátólértetődöttséggel
láthattuk,
anélkül, hogy erről a szerény
előzményről tudtunk volna.
Nem térhetünk ki - ehe
lyütt ennek az esztétikának
részletes ismertetésére• Ter
mészetesen a rajongó túlzások
éppenugy asm hiányoznak belő
le, mint a jó megfigyelések
értékes meglátások. De jóleső
érzést kelt igy is,odaadó lel
kesedése, a filmnek, mint mo
d e m életünk köznapiságát idé
ző művészetnek üdvözlése, Ön
állóságának keresése - olyan
utón,
mely a megmerevedett
formák és konvencionális látás
helyébe érzékeny, dinamikus és
főleg nagy tömegek számára át
élhető művészetet akar adni.
Epstein sokszínű,nyugta
lan kísérletezője a filmművé
szet korai szakaszának. A tu
domány és film kapcsolata/ere
detileg kutatóorvosnak készült/
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/Une expérienc©' de cinéma social/
Documents de cinéma publiés
pár la Cinématheque suis3e•
Clairefontaine Lausanne, 1960.

keztetésre jutottak, hogy eze
ket a szükségleteket közvetle
nül kell az egyes filmekben
megkeresni és kimutatni. így
adódik, - az a szerencsésnek
éppen nem mondható - szerkeze
ti elgondolás, hogy az egész
15 éves korszakot csak a fil
mek tematikai
különbözősége
alapján osztják fel. A filmek
értékét pedig nem a teljes él
mény alapján határozzák meg,
hanem leegyszerűsítve: ( asze
rint, hogy mennyire sikerült
az említett társadalmi igénye
ket kielégíteni; megválászoIni
bizonyos nyugtalanító, vagy
'nyomasztó kérdéseket.

Mám első eset, hogy a
neorealizmus problémáit vala
milyen módon összegezték
a
filmkritikusok, filmesztéták*
Sokféle szempontból közelítet
tek már hozzá, hol a történész
szemével, hol az eredmények
szárazs kroaológikus felsoro
lásával* Ez a kötet megpróbál
szélesebb gondolati anyagból
kiindulva, eszmeif ideológiai,
esztétikai magyarázatot, elem
zéseket is adni. .Miért nem si
kerül mégsem eléggé ez a vál
lalkozás? Elsősorban a szerzők
szemléletének
egyoldalúsága
miatt* Abból kiindulva, hogy a
neorealizmus bizonyos társa
dalmi szükségletek kifejezője
volt, arra a helytelen követ

Nyilvánvaló, hogy a tar
talom elsődlegessége nem a te
matika merev hierarchiáját je
lenti . A szerzők ezt mindunta
lan szem elől tévesztik és ez
zel menthetetlenül a vulgarizátorok hibájába esnek. Kár,
hogy sok önkényesség, szubjek
tivizmus is csökkenti a külön
féle gon les munkával összeál
lított elemzések értékét*
A könyv összegezése egé
szében szintén igen elnagyold
ée nem képes arra, hogy kime
rítse a neorealizmus társadal
mi , művészeti jelentőségének
indokait. Néhány részíetraegállapitása azonban itt már fi
gyelemreméltó § elsősorban a
neoraalista
filmek
formai

csakúgy érdekelte, aint a film
asszociációs nyelvének költőisége. Maga is készített filme
ket, az avant-garde szürrea
lista próbálkozásai Őt ie meg
ihlették, Ebben, a ma már rit
kaságszámba menő könyvből ele
ven, na nem is kimerítő képet
kaphatunk egyéniségéről*
3Ya
Ravmond Borde et André Bomlssy: Le néorealisme italien
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Problémáinaks nyelvének sápétosságáról Írottak*,
Szerény bIb1iográfia egé
szíti ki az egyébként élveze
tesen és lendületesen megirt
kötetet.
BT.
Francé Brenks A jugoszláv film
története
/Oris zgodovine fiima v Jugoslaviji/
/Sadcmls "A filmművészet tör
ténete” c. müve sslovénnyeIvü
fordításának függeléke * megjelent
különlenyojssatképpen»
Ljubljana, 1960. /
francé Brehk
egyet®®!
tanár, filmtörtónész tantüLxsánya teljes és megbízható átte
kintést nyújt a Jugoszláv film
termelés valamennyi időszaká
ról,
az első kísérletektől
kezdve egészen a mai, évi 25
játékfilm előállítására'beren
dezkedett filmgyártásáig•
Francé Brenk tanulmányá
nak fő feladata az,hogy S&doul
müvének általános filmművésze
ti tájékoztatását kiegészíts®
a megfelelő jugoszláv filmmű
vészeti törekvésekkel és ered
ményekkel . Az olvasónak Így
teljesebbé válik az áttekinté
se a filmművészet egész terü
letén s külön megismerkedik a
Jugoszláviában a film terjesz
tése, önálló jugoszláv filmmű

vészet megteremtése terén meg
nyilvánuló
törekvésekkel*
Brenknek Sadoul müvéhez csa
tolt függeléke ehhez teljes
mértékben hozzásegít. Pontos
adatokat sorol fel a filmgyár
tással kapcsolatos eredmények
ről és kudarcokról,
közli a
jugoszláv filmek teljes
és
megbízható adatait. Külön ér
téke még, hogy
ismerteti a
filmművészet területén működő
egyes számottevőbb szakemberek
életrajzi adatait is.
Megtudjuk tanulmányából,
hogy a 100 jugoszláv játékfilm
mindegyike síikor, kiknek
a
közreműködésével készült e mi
lyen eredménnyel járt. Átte
kintést nyújt az eddig készült
koprodukcióé filmekről is /ed
dig 20 ilyen filmet gyártot
tak/ . Adatokat találunk továb
bá a Jugoszláviában eddig meg
jelent és a filmművészettel
foglalkozó könyvekről, füze
tekről ás folyóiratokról /ed
dig mintegy 20 eredeti mű és
mintegy
30 fordítás jelent
meg/. Balázs Bélának például
2 fllmkönyve jelent meg Belgrádban*
Egyébként 1961-ben
elkészül harmadik müvének for
dítása is.
A filmművészet
iránt
megnyilvánuló érdeklődést ér
zékeltetik a következő adatok
is; 1919-től 1959-ig busznál
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több fílimüvészeti folyóirat
jelent meg Jugoszláviában. Ez
idő szerint 6 folyóiratot ad
nak ki, ezek a következők:
Aréna, Film, H ím danaaZjUlmszka Kultúra, Film u proszvetyivanju és Infonaativni BiXten*
A jugoszláv filimaüvászet
eddig megtett latjával több ta
nulmány és beszámoló is fog
lalkozott 9 Brenk professzor
irása azonban átfogóbb
ás
szlovén alapossággal, pontos
sággal készült*
Megbízhatók
adatai is, Megállapítása is,
sokhelyütt Sa&oul-nak a Ju
goszláv filmről szóló észrevé
teleit is helyesbíti.
Paul Tábori% Alexander Korda.
A ™ M 21£§£fe 1 ■
London, Oldboum, 1959*
Korda Sándor, a turksvei
születésű világhírű magyar
filmrendezőf filmproducer és
vállalkozó élete és működése a
neszatfcdgl
iilji.tö.rtén.®laa.
egyik jelentős szakasza. Bl#-*
tének az a része, amely Buda
pestről indult ki és Kolozsvá
ron át
Budapesten végződik
1930* decemberében, a magyar
filmtörténelem egyik azindus
fejezete. Korda'Sándorral kap
csolatban a nemzetközi film
történeles Becsben kezdődik.
Saséba Kolowrat* a filmet ked

velő osztrák-esah gróf kegyei
be fogadja a fiatal magyar
filmrendezőt és a nevéről el
nevezett bécsi Saaeha film
gyárban Korda csakhamar ottho
nosan érzi magát* Itt aratja
első sikereit. Utána követke
zik Berlin, Eáriza, London.
Tábori Pál története mélyen
belelát Korda múltjába ás ez
zel egyidejűleg jé meglátással
boncolgatja a huszas ás harmincas évek nemzetközi filánriszonvalt. Tábori
mindenkit
felvonultat* aki ezekben az
években Korda körül sündorgött, aavak bukkannak fel,ame
lyek azokban az időkben a fo.rrongó assisetkősi filmvilágban
komoly szerepet
játszottak.
Színészek, színésznők, .produ
cerek, Írók, rendezők» bankem
berek neveit emeli ki Tábori a
sült fátyla alól és bevilágít
a lm®z®s-harmissaB évek filméletének pénzügyi machinációi
ba is. Mindenütt pénz, pénz és
pénz..-- Korda hozza, viszi a
■tőkét p ;
■■h.pit f meggazdagszik,
t8skr««gy^ jellegzetes velejárói ezeknek as érelmék® Lá
tunk tőkéseket felv©silni,ak,ik
*b©kapcsoXMtak8* a filmkészí
tésbe , - aiam a filaaBÜvészetbe i
Tábori kinyitja nakünk a kü
lönféle bankok titokzatos aj->
tajait és trezorjait és bete
kintést enged azokba a müvele-

bekbe, ahol "megszületik" a
film? de aam a film művészete,
csak az anyagi "felépítés" ,
amelytől még nagyon távol éli
a film művészetének gyenge vá
za* tábori Fái érdekes voná
sokkal ecseteli azokat az éve
ket ? amikar Korda nagysikerű,
filmje, a ¥111 » Henrik magán
élete elkészült és a világ
minden tájára eladta® Oldala
kon keresztül fontok, dollá
rok,seMilíisgak, márkák, fran
kok röpdösnafc a levegőben,
adatba a filmalkotás nem volna
más csak money, pénz*.* A lon
doni esztendők azok Korda éle
tében, amelyek a legnagyobb
dicsőséget hozták a számára.
Tábori könyvének legérdekesebb
fejezete a Griais /Válság/ .ci
mü, itt azután találkozunk ro
busztus számokkal, vesztesé
gekkel, nyereségekkel • k har
mincas évek közepének általá
nos válsága természetesen át
ragadt a .nemzetközi filmvilág
ra is és nem kímélve senkit ás
semmit, maga alá temetett soksok vállalatot, pénzintézetet.
Tábori Pál
kétségtelenül jó
munkát végzett, amikor az utó
kor számára Korda még élő kor
társai segítségével felszínre
hozta Korda Sándor élettörté
netén keresztül a nemzetközi
filamoBonoliamok és filmvéllalatok merész, kockázatos vál
lalkozásait •
/-i
/

Siegfried Kracauer.

fheorv o.
film: the redemption of ubvai—
Oxford University Press,
York, 1960* 564 oldal.

Kern

Siegfried Kracauer uj
müve 16 fejezetből áll, ame
lyeket a szerző néha túlzottan
sematikus alapon paragrafusok
ra és alpontokra oszt fel. A
könyv a filmmüvészeti elmélet
és -esztétika kérdéseit tár
gyalja, pontos utalásokat tar
talmaz a müvekre, az alkotók
ra, a filmtörténeti tendenci
ákra nézve,
az Ősfcorszaktól
kezdve a neorealizmusig, sőt,
azon túlmenően is* Az első fe
jezet - amely egyúttal beveze
tés - rövid történelmi átte
kintést nyújt és néhány mód
szertani megfontolást tartal
maz a fényképesésre és a moz
gás lefényképezésének első kí
sérleteire
vonatkozóan*
A
filmművészet sajátos©ágainak
taglalása után Kracauer sorra
veszi a filmművészet két leg
fontosabb tendenciáját, a rea
lisztikus és a fantasztikus
irányzatot, amelyet egyrészt
Lomiere-hez vezet
vissza
/"szoros értelemben vett rea
lista**/ , másrészt pedig Kelles-hez /"aki szabadjára en
gedi művészi
fantáziáját V.
Kracauer szerint a filmművé
szet fizikai létének alapja a
rögzítés és a feltárás.A szar-
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ző megvizsgálja 3 hogy milyen
megoldásokkal és feltételek
kel találja szemben magát a
rendező, amikor a "történél—
mát" vagy a "fantáziát" kell
tárgyalnia, majd áttér a szí
nészi játék
problémájára és
különbséget tesz a nem-szi—
néss, a sztár és a hivatásos
színész között* A hetedik fe
jezet a dialógusról és a hang
hatásokról szól /részletesen
kitér a szinkron!tásra, a pár
huzamosságra és az ellenpont
ra, grafikonok és ábrák segít
ségével/. A nyolcadik fejezet
a zene fiziológiai és esztéti
kai szerepét tárgyalja, a ki
lencedik fejezetet a nézőnek
szenteli, különös tekintettel
a művészeti tárgyú dokumentumfilmekre. A tizenkettedik fe
jezetben a.filmművészet és a
színjátszás kapcsolatát vizs
gálja, a "film a*art,,-tól kezd
ve Öliviérig.

A tizenharmadik

a regény és a film vi
A regény a
filmhez hasonlóan, teljes bo
nyolultságában kívánja ábrá
zolni az életet, de a kifeje
különbözősége
zési eszközök
miatt felvetődik az alkalmaz
kodás problémája. Külön témát
képvisel az "alaptörténet” /az
első jellemző példa megint Xa—
miere "A megöntözött" öntöző"
cimü filmjével/ és az úgyneve
fejezet

szonyát vizsgálja.

zett "epizódfilm" "Nápoly ara
nya". Az utolsó előtti fejezet
tartalmi problémákkal foglal
kozik /történelem, fantázia,
aktuális valóság/, pontosabban
a tartalom két alapvető típu
sával; filmszerű és nem film
szerű tartalom. Érdekesek eb
ben a vonatkozásban a neorealizmusról mondott elemző Íté
letei . Az utolsó fej esetben
Kracauer napjaink filmművésze
tét és annak jövőbeni lehető
ségeit vizsgálja.
A müvet tartalmas jegy
zetek és bőséges bibliográfia
zárják le.
/Cinem® Nuovo 1960.
147.sz./

Boningre dl ifetbilaa
História
dél ciné argentiné
/Az argentin filmművészet tör
ténete/, I-II. Buenos Aires,
Cfruz de Halta kiadás, 1959,
272 és 336 oldal.
Hubila könyve. világvi
szonylat oan az első mű, amely
erről a témáról szól. A doku
mentumokkal gazdagon aláté«j
masztott könyv élvezetes ol
vasmány, bizonyos kritikai ér
tékelést is nyújt és olyan
időpontban jelent meg, amikor
nagy figyelem kiséri az argen
tin s általában az egész délamerikai filmgyártás fejlodé-

- 143 -

sét* Ezt bizonyltja olaazorstógi viszonylatban a Santa
Margharita-i fesztivál,amelyen
Latin-Amerika filmjeit matat
ták be* A mi 1959-ig terjed és
egyúttal lezárja az argentin
filmgyártás egy korszakát. En
nek a filmgyártásnak ma meg
vannak a lehetőségei arra,hogy
a filaoBÜvészet eszközeivel áb
rázolja az ország valóságos
életét, & reális problémákat
és kapcsolatokat• Az első kö
tet röviden áttekinti a néma
film korszakát
/1 S97-1929/»
majd évről-évre vizsgálja az
1950-42-es időszakot* A máso
dik kötet 1959-ig folytatja az
elemzést« Mindkét kötetben
filmográfiát találunk. A szer
ző felsorolja
&z
argentin
filmgyártás által nyert dljakát, betűrendben közli a fil
mek és as alkoték nevét* Az
értékes müvet 160 ábra egészí
ti ki, ezek kis méretük elle
nére is megfelelnek rendelte
tésüknek.
Clgudio Berticrig 50 ©írni dl
clneaa italisjoc
/Harminc esztendő olasz film
gyártása/, Gwoaag Corniglianői üzemi klub, 1960. 108 old,
A kis könyv rövid feje
zetekben foglalkozik az olasz

filmgyártás minden eszteadjé—
vei 1950-1957 között. Megfele
lő általános áttekintést nyújts
azonkívül, hogy jól szolgálja
az üzemi klubok oktatási és
ismeretterjesztési célkitűzé
seit *
gilipto Mi.- De Sanctis: 0*1.
Babst 0 11 reallemo
/G.V.F&bst és a realizmus/, A
fiimmüvészeti realizmusról szó
ló előadássorozat első füzete,
Az egyetemi Fiimmiivészeti Club
kiadása, Cagliari, ?A oldal.
A füzet szerény nyomdai
köntöse ellenére uj&bb.bizo
nyítéka annak, hogy & filmmű
vészeti problémák tanulmányo
zása. végleg bevonult az egye
temekre. A milánói /Aristarc0/,
torinói /Groao/ és róm&i/Chiarini/ kesdessé;Dyezés®k utánf
most a cagliari-i egyetem is
jelentkezik. De Sánctis tanul
mánya vitatható munka, mert az
uj objektivizmussal
/Heue
Sachlichkeit/azonositja a rea
lizmus gyökereit, de ettől
függetlenül a szerző elmélyültes. és adatokkal felvértezve
vizsgálja a világ filmművésze
tének egyik 1 egtIpikusabb je
lenségét: mikor törekedtek m.
expresszionizmas maradványai a
szociális hangvételre«
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Ebe FIamini és Filiono M. Se
Sanctiss La famiglia nel commentő a quattro film
/A család ábrázolása négy film
ben/, Róma, A kultúra szabad
ságáért
harcoló
egyesület,
1960, 96 oldal.
Az igen érdekesnek Ígér
kező sorozat első füzete a kö
vetkező filmekkel foglalkozik:
”A tető” /a fiatalok és a há
zasság/, ”Esküvői ebéd” /egy
család válsága/* "Biciklitol
vajok" /egy család nehézségei
a társadalomban/, ”A szalmaöz
vegy” /érzelmi válság a házas
ságban/. A füzet antológiaszerüen ismerteti több iró /Maim,
Csehov, Tolsztoj, Lampedusa,
Kafka, Proust, Jahier, Alvaro,
Verga, Silone, Euxley stb./
véleményét a családról és a
házasságról, majd jogi és sta
tisztikai áttekintést nyújt.

Emesto G.Laura: A csehszlovák
film
/XI film cecoslovacco/, Róma,
Ateneo kiadás,1960, 230 oldal.
A kitűnő nyomdai köntös
ben megjelent könyvhöz Emilio
Lonero irt bevezetést. A kö
vetkező tanulmányokra oszlik:
A csehszlovák film története
/Laura/, A csehszlovák rajz
film története /Benesova/, A
dokumentumfilm és a tudományos
film /Sarka és Bartosek/,
A
szervezeti és gazdasági fel
építés /Broz/. A filmet gazdag
filmográfia egészíti ki, igen
értékesek a többnyire még se
hol sem megjelent illusztrá
ciók «
/ C inema -Ruovo 1960.
146.sz./
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F IL M O G R Á F IA
„Minden idők 12 legjobb film je"

Az 1953-as, brüsszeli filmfesztivál alkalmával a Belga
Filmarchivum felkérte a világ 26 országának 117 filmtörténészét,
hogy nevezze meg azt a 30 filmet, amelyet legjobbnak tart az
egyetemes filmtörténet 1957-ig elkészült alkotásaiból*
A történészek által megnevezett 609 filmből a szavazatok
arányában emelték ki a 12 legjobb filmet*
A megnevezett filmek alapján külön összeállították a leg
jobb rendezők ranglistáját*
Magyarországot a közvéleménykutatásban Biró Tvett©, Hont
Ferenc, Lajta Andor és Nemes Károly képviselte*

A 12 LEGJOBB FILM, A SZAVAZATOK NAGTSÁGHBNDJÉEENs
Patyoakin páncélos
Biciklitolvajok
Aranyláz
Jeanne d9Arc
Nagy ábránd
Gyilkos arany
Intoleránsé
Az anya
Aranypolgár
A föld
Az utolsó ember
Doktor Caligari ,

100 szavazattal
n
05
85
78
72
71
61
54
50
47
45
43
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PATYOMKIN PÁNCÉLOS
/Bronyenosec "Patyomkin"/
Forgatókönyv: ÍJina Agadszanova
Sbutko és
Sz.M.Eisenstein
Rendező: Sz.M.Eisenstein
Rendező asszisztense: Grigorfj
Alexandrov
Rendező munkatársai: Antonov,
Gomarov, Strauch, Krjukoff
Operatőr: Eduard Tissze
Vágás: Sz.M.Eisenstein
Játékmester: Bljok
Szereplők: A»Antonov, G.Alexandrovg'V.Barski j, Levsin,Gomarov, a Fekete-tengeri flotta
alakulatai,odesszai tömegek) a
Proletkult Színház művészei.
Gyártó vállalat:
Goszkino,
Moszkva, 1925*
Hangositva Szergej Kazenov iráayitésával 1950-ben.

ARAUYLÍZ
/Gold Rush/
Porgatókönyviró

és

Charles Chaplin
Asszisztens:

Charles Reisner,

Henri d 5Abbadie d ’Arrast
Operator:

Soland Totheroh

és

Jack Wilson
Díszlet: Charles D.Hall
Szereplők:

Charles

Chaplin,

Mack Swain, Tóm Murray,

Geor

gia H a l a , Henry Bergman, Betty
Morissey, Malcolm Waite
Gyártó vállalat: Charles Chap
l i n /United Artista, 1925/
A filmet Chaplin 1942-ben hangositotrta* Zenét szerzett hoz
zá és saját

maga mondta

el a

film kisérő szövegét.

JSANUB P»ARC
/La Passión De Jeanne D*Arc/
Porgatókönyviró

BICIKLITOLVAJOK
/Ladri di, Biciclette/
Forgatókönyv: Cesare Zavattini
ésVittorio de Slca, l.Bartolini regénye nyomán
Rendezd s Vittoria de Slca
Operatőr: Carlo és Mario Montuori
Díszlet: Traverso
Zenes Alessandro Gicogníní
Szereplők! Lamberto Magiorani,
Bnzo Staiola, Lianella Carell,
Saltaaerande, Vittorio Antonacci, Giulio Chiari.
Gyártó2 Vittorio de Slca, 194-8

rendezős

és

rendezős

Carl Th.Dreyer, Joseph Delteil
regénye nyomán.
Asszisztens:

Paul la

Cour et

Ralf Hóim.
Operatőr: Máté Rudolf
D íszlet:

Jeah Hugó et Herm&nn

Warm.
Jelmezek: Valentiné Hugó
Történelmi

szaktanácsadó:

Pierre Champion
Szereplők:

Marla

Palconetti9

Maurice Sehuts,Eugene Silvain®
Antónia Art and,

André B erloy3

Michel Simon, Jean
A.Lurville,
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d*Td,Bavet,

Jacques A m a , Mi-

aalesco, R.Harlay, Henry Maillard, Jean Ayme,
L* harive,
Henry Gaultier, Paul Jorge
Gyártó vállalat: Soclété Générale de Films, Paris, 1928
HAGY ÁBRÁID
/La Grande Illusion/
Forgatókönyv
és párbeszéd:
Charles Spaak és Jean Renoir
Rendező: Jean Renoir
Operatőr: Christian Matras és
Claude Renoir
Vágás: Marguerite Renoir
Díszlet: Eugene Lourié
Zene: Kozna József
Gyártásvezető: Raymond Blondy
Szereplők: Jean Gabin, Fierre
Fresnay, Dita Parlo, Erich von
Stroheim, Dalio, Carette, Gaston Modot,Georges Peclet, Jean
Dasté a
Gyártó vállalat: Réalisations
dJArt Ciném&togr&phique J937
GYILKOS ARAM?
/Greed/
Forgatókönyviró
és rendező s
Srich von Stroheia, Frank Mor
ris: Mao Teagu© cimü. regénye
nyomán
Asszisztens: Idűy Sowders és
Louis Germonprez

Vágás: June Mathis
Operatőr: Ben Reynolds és Wil—
liam Daniels
Díszlet és jelmez: Cedric Gib
bona és Richard Day

Gyártásvezető: Irving Thalberg
Szereplők: Gibson Gowland, Zasu PItts, Jean Hersholt, Dalé
Fuller, Cesare Gravina, Óbes
ter Cohklin,
^rlvia Áshtom,
Bughie Mack, Jean Standling,
James Marcus, Frank Hayes
Gyártó vállalat: Goldwyn Company 1923-24
XNTQLERAHCB
Forgatókönyviró és rendező: D„
W.Griffith
Asszisztens: George Siegman,
W.S.Van Dyke3Joseph Henaberry,
Erich von Stroheim,Bdward D ű 
lőn., Tód Browning
Operatőr: C.W.Bitzer és Kari
Brown
Vágás: James és Rose Smith
Zenes Joseph Carl Breil és D*
W.Griffith
Szereplők: Idlian Gish, Mae
Marsh, Fred Tumer,Róbert Har
son, Sam de, Grasse, Vera L@wis, Marj Alden, Sieanor Wa
shington, Pearl linóre, 'Lacii*
le Brown, Arthur Maekley, m riam Cooper, -Malter Long, Tóm
Wilson, Ralgh Lewis, Lloyd lagraham, MomteBlue, Marguerite
Marsh, Tód Browning, Bdward
Btllom.
Gyártó vállalat: Wapk Producing Corporation, 1916
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AZ AHYA
/Maty/
Porgatókönyviró: Hatan Zark±s
Maxim Gorkij regénye nyomán
Rendező! Vszevolod Pudovkin
Asszisztens! Mihail Roller és
T.Z.Strausz
Operatőr: Anatolij Golovnya
Díszlet: Szergej Kozlovsskij
Szereplők: Vera Barancvszkaja s
Á-PoCsisztyakov, Hikolaj Batalov9 Iván Hovai-Szaborszkij 5
Anna Zemcova9 Yszevolcd Pudovkin9 rjjíidonovj Alexander Szavicky9 Yjecseszláv Hovikov9
Szovrosin
Gyártó vállalat:
MezrabpomFilm, Moszkvas 1926
ARANYPOLGÁR
/Citizen Kané/
Porgatókönyviró s
Hermán J®
Mankievicz és Orsón Welies
Rendezős Orsón Welies
Operatőr: Gregg Toland
Tágáss Bobért Wise
MÜvésséti vezető: ;¥an. Hest
Polglase és Perry Perguson
Díszlets Darell Silvera
Jelmez: Edward Stevenson
Szereplők: Orsón Well&m9Jós©ph
Cotten, Borothy Oomingore 9 Ág
nes Mooreheads Ruth Warrick 9
Ray Collina a Brskin© Sanford9
Sverett Sloan3 William Illand s
Paul Stewart9 Georges Couloris s Portunio Bonancva 9 Gus
Schillingg Philip van Zandt*

Georgia Backus 9 Harry Shannon,
Sonny Bupp9 Buddy Swan.
Gyártó vállalat: Mercury Pilms
/HKO/# 1941
A PÖLD
/Zemlja/
Porgatókönyviró
és rendező:
Alexander Dovzsenko
Operatőr: Danyilo Demockij
Díszlet: Vaszilij Krihevszkij
Zenes l.Revuckij
Szereplők: Szemjón Ssvasenko9
Sztyepan Skurat 9 Mikola Hademszkij 9
Jelene lasimova9
Pjotr Masoka,Hlkolaj Mihajlov„
Gyártó vállalat:
ükrajnfilms
Kijev, 1950o
áZ TTTOTSÓ JSMKRR

/Dér Letzte Mann/
Porgatókönyviró s Carl Mayer
Rendező: P.W.Mumau
Operatőr: Kari Preund
Diszlet: Róbert Herlth és Walter Bohrig
Szereplők; Emil Jannings, Maly
Delsshaits Max Hiller9 Emillé
Kara, Ha^s Untarkirchen, Olaf
Stora9 Hermaan Valentin* Emma
fydas Georg John
Gyártó vállalat: UPA, 1924
DOKTOR CALIGARI
/Das Kabinett Des Doktora Caligari/
Porgatókönyviró s Carl Mayer a
Hans Janovitz ötletéből
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Rendező; Bobért Wiese
Operatőrt Willy Hameister
Díszlet: Hermán Warm,
Valter
Rohrigj Valter Reimann.
Jelmez: Valter Reimann
Gyártásvezető: Eric Fommer

Szereplők: Wemer Krauss, Conrád Veidtp Friedrich Feher,Lil
Dagover, Hans-Heinz von Tmar—
dowsky.
Gyártó vállalat: Decla-Ufa9
1919

A RENDEZŐK SORRENDJE
Charles CHAPLIN
Ss.H. EISENSTEIN
Bené CIAIR
Vlttorio de SICA
D.W* GBIFFITH
John FORD
Jean RENOIR
Carl Th. DREYER
Erich von STROHEIM
V. PüDOVKIN
F. W. MÖHNAÜ
Bobért FLAHERTT
G.W. PABST
Boberto ROSSELIEI
Marcel CARHE

250 szavazattal

163
135
125
122
107
105
99
93
91
90
32
78
75
74
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Megjegyzés: Érdekességként közöljük* hogy a magyar filmrendezők
közül
Pejős Pál
6
Bán Frigyes
5
Pábri Zoltán
2
Korda Sándor
3
Eadványi Géza
3
Korda Zoltán
2 szavazatot kapott*
/A Belga Hlmarchivnm kiadványa alapján/
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