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PREMIER PLAN

A MAGYAR FILM 25 ÉVE. 1945-1970
Szemelvények

egy negyedszázad

E dokumentum-montázs
a magyar
kívánja felidézni, - természetesen
körvonalaiban, villanásszerüen, a
zedékeknek ízelítőül, nemcsak az
szembenézve.

Egy szovjet dokumentumfilm

filmtörténeti

dokumentumai ból

film fejlődésének
legutóbbi negyedszázados útját
távolról sem a maga teljességében, hanem csupán
korszak tanúinak emlékeztetőül, a későbbi nemeredményekről szólva, hanem a nehézségekkel is

Budapest

A szovjet munkatársak felsorolása
Magyarország térképe
Összeszűkülő német hadállások trükktérképe
Budapest körülzárása trükktérképen
Trükkrajzok
"Budapest" tábla a város határában
Felfelé ívelő ágyúcső
Sztálin-orgona és ágyúsor munkában
Budapesti külváros ostrom alatt
Utcai harcok, harcok a házakban
Kézigránátdobás
Szovjet katonák előnyomulása
Foglyok megadják magukat
Kelenföldi környék ostromlása
Malinovszkij tábornok katonái között
Parlamenter ek kiküldése, meggyilkolása
Parlamenterek temetése és sírja
Ostrom és ágyúzás megkezdése
Zuglói harco k
Katonák szaladnak a harcok során az utcákon
Utcai harcok folytatása
Halottak az utcákon
Sebesült ló futása
Szovjet katonák előnyomulása a Várban
Halott katonák az utcákon
Feltett kezekkel haladó hadifoglyok

ostromáról
Ágyútöltés
Villamosremiz a Baross utcában, harcokkal
Budaörsi repülőtér félig romosan
Hadifoglyok Csepelen
Magyar tábornokok a foglyok között
Budapest átadási tárgyalások
Sztálin -orgona -sorozat
Repülők Budapest felett
Agyúk felvonulása Budapest utcáin
Sebesült szovjet katona kötözése
Utcai harcok
Katonák periszkópon figyelnek
Géppuska-állások ablakokban
Ejtőernyősök leszállás a és municiószállítás
Az Apponyi tér lángtengerben, füstben
Harcok az Apponyi térnél és a Kossuth
Lajos utcában
A házakból menekülő lakók
Erzsébet-híd aDunában
Kossuth Lajos tér
Hősök tere hadifoglyokkal
Foglyok hosszú sora
Géppuska állás ok a Duna-partnál
Szovj et katonák ki tün tetése
Ágyúállások a Hősök terén
Átkelés a ponton-hídon
Lánchíd aDunában
(... )
(Részietek:

a "snitUistábóL")

5

Dokumentum-gyűjteményünkben
négy korszakra osztottuk
a magyar film huszonöt
éves történetét. Az első a felszabadulástól,
1945-től a filmipar államosításáig, 1948-ig
terjed. A második 1949-től 1953-ig, a június i párthatározat nyomán kidolgozott új kormányprogramig.
A harmadik korszak 1959-ig tart, a politikai konszolidáció
befejeződéséig. A hatvanas évekkel kezdődik a negyedik korszak, az új magyar filmé, amelynek útját napjainkig követjük. Ebben a számunkban
az első három korszakot tekintjük át, a negyedik korszak bemutatása a következő számunkra marad.

1945-1948
A felszabadulás utáni első nekigyűrkőzés
nehézségei a film területén fokozottan jelentkeztek. Ha másutt a romokból kellett
megkezdeni az újjáépítést, itt úgyszólván
a semmiből kellett kiindulni. Az új magyar filmnek - igényes művészi mércével mérve - szinte nincs előtörténete. A
két világháború
között csak kivételként
akad néhányemlítésreméltó
alkotás. A
kultúra
többi ágától eltérően a magyar
filmnek
nincsenek
vitathatatlan
értékű
művészi, nemzeti,
haladó hagyományai.
Ezért nincs rangja sem. Csak 1945-tel indul meg az a fejlődés, amelynek sodrában

Hfradós az induló

a film kivívja méltó helyét a magyar kultúra egészében, és viszonylag rövid időn
belül felsorakozik
az irodalom, a zene, a
képzőművészet
mellé.
Ez a fellendülés természetesen
nem választható el a történelmi, politikai, szellemi átalakulás egészétől, sőt éppen annak szerves következménye.
A világtörténelmi fordulat, a fasizmus legyőzése nagy
feszítő erőket szabadított fel a film területén is. Ezeket ragadta magával az országépítés lendülete, a korszak felszabadult szelleme, a nagy akarások, kezdeményezések, reménységek
légköre.

életről

1. Budapest romjai
Felrobbantott hidak
Kihalt budapesti utcák
Romos épületek
Óvóhely
Óvóhelyről kijövő emberek
Étkezések az ostrom után
Romeltakarítás Budapesten
Vagonokba raknak romokat
A magyar rendőrség megszervezése
A Margithíd megmaradt része
Házmegbízottválasztás 1945-ben
Az első újság az ostrom után
Rotációs gép munkában
"Szabadság" c. lap árusítása az utcán
Gyárudvarban munka nélkül ülő emberek
Vas Zoltán polgármester
Burgonyakiosztás Budapest utcáin
Burgonyabegyűjtés vidéken

Gőzkalapács munkában
Fali újság 1945-ben
Villamoskocsik kijavítása

III. A vasúti építkezés megindulása
Vasúti kocsik helyreállítása
Exkavátor
Útrakész mozdonyok egymás mellett
Vasúti mozdony forgótalpon
Telefon- és távíróhuzalok felszerelése
Autóbuszronosok és azok javítása
Malterkeverés
Asszonyok kőműves munkát végeznek
Cserepek tömege, cserepezés
Cserepek átadása kézről kézre háztetőn ...
(Írták:

írta:

Zelk

más. Készítették:
Zoltán.

,

Pál és Mesterházy

Kertész

szövegét
reszti

II. Megindul az élet a gyárakban
Kovácsműhely

és elindítása ...

Ervin,
Zene:

Vályi

Zoltán.

Icsey Rudolf,
Mariska,

Polgár

Akos. Részletek
listájából".)

Tibor.

Lajos. Kísérő-

Elmondja:
Agai

Máriássy

Major

Ta-

István,

Ke-

Félix, Cséti

Rendezte:

egy dokumentumfilm

Hamza

D.

"snitt-

A kultúra új feladatai
Szellemi életünk kiemelkedő egyéniségeinek, Illyés Gyulának, Kassák Lajosnak,
Lukács Györgynek nyilatkozatai jelentik a
kulturális újjáéledés
új korszako t nyitó,
nagyszabású
célkitűzéseit.
A programatikus megnyilatkozások
egyben azt is érzékeltetik, hogya közös demokratikus
alapIllyés Gyula:
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Az idő kérdései

... Az eszmék szabadjukra tán csak a papírsárkány kötöttségével repdestek az események előtt. Most az események indultak meg, hagyták maguk mögött az eszméket és a szép terveket. Ha a magyarság haladása végre az eszmék és események arányos ütemén folyna, ha a magyarság minden rétege magyarázat nélkül érten é az "idő szavát", s az időnek is
meg lett volna a magyar szótára, s végül,
ha az irodalom és élet nálunk nem a kiváltság és a kizártság viszonya volna, ez
az író csoport - kétségtelen eredményével, a szegényparasztság politikai útraindításával - befejezettnek tekintené feladatát, s ismét az íróknak abban az öszszetettségében jelentkeznék, ahol csak érdem és tehetség alakíthat táborokat. De
változatlanul gazdát kívánnak az előbbi
Ieladatok; ezek kötelezik ezt az írói csoportot, hogy - épp a megteremtendő egység megyorsítása végett - külön lépjen
Kassák Lajos:
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elő, kénytelen ül ott folytatva, vagy kezdve újra a munkát, ahol mártírhalálthalt
szerkesztőjével abbahagyta ...
... A hajdani Válasz minden tanulmányának, sőt szinte minden versének és novellájának alján ez a gondalat dobbant:
f ö l d e t. Nagyon is hiszékenyek volnánk,
ha azt hinnénk, hogy egy olyan országos
cselekmény, mint egy gazdaságilag és korszerű műveltség dolgában változatlanul
nincstelen
népréteg
földhözjuttatása
a
puszta telekkönyvi bejegyzéssel befejeződik. Ha a föld helyett ezentúl a szövetkezet és a népműveltség
lesz a visszavisszatérő gondolat, az olvasó megérti:
csak a szó változott, a lényeg nem. A
társadalmi vívmányok közül csak azokat
tekinthetjük
érvényes, valóságos, lényegükben megszerzett vívmányoknak, amelyek a szegényparasztságra is érvényesek,
a parasztságig valóságosan lehatnak ...
i

(Válasz, 1946. I. évf. 1. szám)

"Hivatásunk felszabadíthatatlan

Emlékezetünk és az értelem fényénél keressük azt az utat, amely a tökéletesség
birodalma felé vezet. Kötelességek nélkül
élünk, de azt mondhatnók, felszabadíthatatlan rabszolgái vagyunk hivatásunknak.
Emberek, akiket az alkotói szenvedély
tart megszállva, nem a legkisebb ellenállás irányába haladunk, hanem mindenáron át akarjuk törni a ralakat, amik mögött, úgy hisszük, meglelhetjük a titkok
kulcsát ...
... Kétségtelen, hogy szörnyű megpróbáltatásokon estünk át, s most itt állunk
valaminek a befejeződésénél és valami-

rabszolgái

vagyunk"

nek a kezdeténél. Társadalmi lények vagyunk, magától értetődik, hogy elsősorban
társadalmi visszásságainkat érzékeljük. Ha
akarnánk, se maradhatnánk ki a folytonos
küzdelem ből, mit ránk mért a sors, s mi
tuda tosan is keressük a módj át, és lehetőségét annak, hogy részesei lehessünk
mindannak a tevékenységnek, amely az
ember testi és szellemi erőit felszabadítja,
a gazdasági élet eldologiasodás a és az osztályérdekeltségek
nyomása alól. Vigyáznunk kell, hogy túl ne rohanjunk önmagunk határainak lehetőségein, ne merüljünk el a múlt siratásában és ne hódol7

junk be káprázatoknak a jövőt illetően.
Legigazibb hivatásunk, hogy felfedjük a
rejtett összefüggéseket és nevén nevezzük az eddigi ismeretlent ...
. . . Nem vetünk előre kötött programot,
Lukács György:

Új, gazdag,

1947. január-február,

I. évf.

1. szám)

nek" kétségbevonása, az "éretlen" tömegektől való visszariadás. Ebből, valamint
a fent tárgyalt izolált alap ú kultúrfelfogásból jött létre a dolgozó néptömegek és
a haladó értelmiség egymástól való el-degenedése, amelyet kölcsönös jóakarattal
leküzdeni az új demokrácia egyik legfontosabb feladata. És itt leküzdhető az az
előítélet, mintha az értelmiségnek minden
képzett képviselője, úgy ahogy a reakció
sötét idejét nagy nehezen átvészelte, úgy
ahogy ma van, okvetlenül hivatott nevelője lehetne a munkásságnak vagy a parasztságnak. Kölcsönös tanításra és tanulásra, demokratikus közeledésre, sőt öszszefogásra van szükség. Ámde demokratizmust csak demokráciában lehet tanulni;
úgy, ahogy - Hegel szavaival élve - a
vízbe kell menni, hogy úszni tanuljunk. A
tömegek harca a reakcióval a politika, a
gazdaság, a kultúra demokratikus intézményeiért, ez intézmények állami és társadalmi kiépítése, állami és társadalmi
szervek termékeny kölcsönhatása a felépítés munkájában: ez a legjobb iskola a demokratizmusnak világnézetté elmélyülésere, az új népi demokrácia kultúrprogramjának megteremtésére és megvalósítására.
(1946. január;
és demokrácia,

idézve

Lukács

György:

Irodalom

1947.)

hídépítés

A pusztítás, a romok nagyobbak, mint
képzeltük. Mozipankunk egy része új határok mögé került, egy része nehezen pótolható kárt szenvedett; filmgyáraink finom műszerei, felszerelése jórészt megsemmisült. Oroszország, Amerika hatalmas filmtermése előtt megnyíltak a mesterséges zsilip ek. A stúdiók, ahol tegnap
még sorban álltak a gyártók, ma üresen
konganak. (... )
Magyar film? - Pláne magyar film8

(Alkotás,

átfogó népi kultúrát!

Minden utopizmus nélkül elmondhatj uk,
hogy óriási perspektívák állanak az új demokrácia előtt: a magyar nép politikai és
gazdasági újjászületésének
alapján
UJ,
gazdag, átfogó népi kultúra. Ehhez azonban realisztikus, keménykezű, illúzió nélküli, demokratikus osszpolitika kell, nemcsak a szorosan vett kultúra terén, hanem
a politikában és a gazdaságban is. A kultúrpolitikának, hogy termékeny
legyen,
minden utopizmussal le kell számolnia. A
kapitalizmus háta mögött éppoly kevéssé
lehet szocialista kultúrát teremteni, mint
demokratikusat
egy uralkodó
reakció
háta mögött. Ez volt az utolsó évtizedben
a "népies" tendencia tekintélyes részének
alapvető kultúrpolitikaí
hibája. Másodszor
és főleg veszélyes utópia azt hinni, hogy
bármiféle eredményes kultúrpolitika létrejöhet kíméletlen harc nélkül a reakció
ellen. A műveltség privilégiumát
éppoly
kevéssé adják fel harc nélkül, mint a politikait és a gazdaságit. Minden radikális
kultúrprogram
ilyen összefüggés nélkül
öncsalás vagy parasztfogás. Nem szabad
tehát félni a harctól, de még kevésbé megijedni a harcba induló tömegek megmozdulásától. A demokratikus kultúra kifej lődésének az érteimiségen belül egyik legfőbb akadálya volt a tömegek "érettségéSzőts István: A művészet -

de megteszünk mindent annak az érdekében, hogy hangsúlyozzuk a szellem jelentőségét, és tehetségünkkel hozzájáruljunk
korunk arculatának kialakításához .

művészet? Ma, amikor nem üzlet filmet
készíteni? ...
És éppen itt látom a reményt. Filmművészetünk csak az eddigi romjaira épülhet.
Talán arra jó lesz ez a nagy pusztítás, hogy
mindent elölről ~ezdhessünk. Hogy ne legyünk folytatás. Sem az őrségváltás rendszerének, de az azelőttinek sem! ...
A film - művészet, vagyis legalábbis az
akar lenni ...
Most hogy - reméljük - elmarad a

filmművészet mellől a kalmárok lármás
serege, a konjunktúra
letarolt, puszta
földjéről induljon feléje a hívő fiatalok,
idealisták csoportja.
Nem baj, ha először kevesen lesznek.
Gépünk is kevés van, pénzünk sincsen
sok. És egy jó film sokkal többet ér évi
negyven rossznál ...
Az idő - bármily furcsán hangzik most érik a magyar filmművészet és a
film eljövendő művészei számára. Jöjjenek mielőbb és mentől többen; segítsük,
egyengessük útjukat,
Kezük nyomán, szívük és tehetségük
nyomán leválnak majd a magyar filmről
a parvenü pénzesek, felfuvalkodott szakemberek babonái, recept jei és hamis törvényei.
A filmművészet - a magyar filmművészet - ügyében íródott ez a könyvecske. Felejtsük el múltját és bűneit, de a
romépítés nehéz pillanataiban ne engedjük elsikkadni jövőjét.

hétköznapjainak
megismerése
közelebb
hozza, jobban megérte ti a mostani gyűlölködő népeket.
A nagy megértést, a békét, a művészetek összegezője, az új művészet, a film,
nagy publicitásával bízvást szolgálni fogja.
A mozigép felmérhetetlen ajándék, sokkal
több, mint Gutenberg sajtója. Amíg az
utóbbi csak az írástudók zárt köréhez szólott, a film a nagy tömegek elsőszámú szellemi tápláléka. (... )
Megszűkítette, de ugyanakkor kibővítette a világot körülöttünk. (... )
Korokat varázsol vissza a történelem poros süllyesztőiből, embertípusokat népszerűsít, divatokat kreál. (... )
A legdemokratikusabb művészet,
Szellemi elittől proletártg
mindenkit megtalálunk nézői sorában.
A megértés hídjait építeni, a romok eltakari tását
siettetni, az egymás mellett
élni rendeltetett emberek és fajták együttműködéséből kivenni részét a magyar filmművészetnek, nem lehet többé konjunkturális esetlegesség.

Hiszem, hogy a megismerés, egymás értékeinek, földjének, nyelvének és zenéjének, örömének és sírásának, tánca inak és

(Szőts István:
ügyében)

Hogyan, milyen lépésekben
indul meg,
szerveződik újjá - a romokból - a magyar filmélet? Ezt a sokféle akarásból, elképzelésből
összetett,
lelkesedéssel
és
szenvedélyekkel
fűtött, rendkívül változa-

tos és tanulságos folyamatot
kívánják érzékeltetra az alábbi visszaemlékezések,
újsághírek, cikkek, nyilatkozatok,
híradószövegek és a történelmi
változások egyéb
adatai.

Ranódy

László:

Küzdeni

kellett

a rossz tradíciók

Mi, fiatal filmművészek, miért is vártuk
a felszabadulást? Sok más okon túl azért,
hogy azokat az elképzeléseinket megvalósithassuk, melyeket nem sikerült a felszabadulás előtt. Magam is, két betiltott forgatókönyvvel a hátam mögött, izgatottan
vártam a pillanatot, amikor bemehetek a
felszabadult műtermekbe. A dolgok másképpen alakultak: a feladat, amelyet kaptam, sokkal nagyobb volt - a legbelsőbb
vágyam mégsem fért bele. Az egyik pártvállalatnak, a Sarlónak a vezetését kaptam
meg. Ebben az időben a filmszakma lényegében a négy nagy párthoz tartozott -

Röpirat

a

magyar

filmművészet

ellen

a mozik üzemeltetése és a filmellátás is.
Távoli célkitűzésként ott lebegett mindenki előtt a filmgyártás, a magyar filmművészet. A bomba találta műterem, a
nyersanyaghiány, az egész filmgazdaság
helyzete azonban ezt tette legkevésbé lehetségessé. Mégis, Szőts Istvántól kezdve,
magamat is belszámítva, a legfiatalabb generációig mindenütt nagy várakozás, izgalom, pezsgés volt, hogy elkezdhessük
végre a munkát. Megérkeztek a régi nagyok is, Keletitől Gertlerig, Bán Frigyestől Kalmár Lászlóig, és igyekeztek legjobb
képességeiket kibontakoztatni - amire az
9

előző évtizedben nem volt módjuk. Nagy
kérdés volt, hogy melyek legyenek az első
filmek. Mi, a Sarlónál Illyés Gyula, Tamási Aron, Szabó Pál és Darvas József
művei felé tájékozódtunk, az Orient filmnél Keleti Mártonék Bródy Sándor Tanítónő-jét, a Mafirt-nál az Aranyórá-t, Szép
Ernő egyik művét filmesítették meg. A
Kimort, a kisgazdapárti
vállalat Békeffy
István forgatókönyvéből a Könnyű múzsa
cimű filmet készítette később, Kerényi
Zoltán rendezésében.
Ebben az időben persze volt még magánprodukció is. Ilyen alapon készült el
a Hazugság nélkül, forgatni kezdték a XIV.
René-t, Gaál Franciska főszereplésével, ez
azonban nem készült el. Ezeknek és az
ilyen természetű filmeknek a jelentősége
elsősorban az volt, hogy a szakma munkásai, közreműködői számára enyhítették
az égető kenyérgondokat, és biztosították a
gyártás valamilyen csekély folyamatosságát.
Az első érdekes és művészileg is jó film
azonban a Valahol Európában volt, amelyben erősen érződött már a Balázs Béla által képviselt elv: a film - művészet, és
nem pusztán szórakoztató ipar. Az ő közreműködésével, Radványi Géza rendezésében jött létre az a mű, amelyre ma, huszonegynéhány év távlatából is büszkék
vagyunk.
Az értékes filmekért azonban harcolni
kellett - a rossz tradíciók ellen. A Sarlónál először azzal próbálkoztunk, hogy
egy már régebben elkészült, de az 1944-es
cenzúra által nem engedélyezett filmet felújítsunk,
pontosabban
újrateremtsük.
1944-ben a cenzúra tartalmi okok miatt
nem engedélyezte ezt a filmet, Manninger
János Kétszer kettő-jét - a felszabadulás
után pedig az egyik szereplő
személye
nem volt alkalmas arra, hogy a közönség
elé kerülhessen a film. Amon tázsszerű
szerkezet azonban lehetővé tette, hogy ezt
a szereplőt "kicseréljük". Mintegy negyedében újraforgattuk
a filmet, most már
Várkonyi Zoltán főszereplésével. A Kétszer kettő nagyon nagy bukás volt - emlékszem, a Corso mozi:ból tömegesen vándoroltak ki az emberek a film vetítése
alatt. Ez számunkra is döbbenetes élmény
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volt, de a film alkotója nem tudta elviselni a kudarco t és öngyilkos lett. Mi pedig azt a tanulságot vontuk le, hogy nem
elég jó művészetet adni, hanem meg is kell
tanítani a közönséget ennek az élvezésére.
Ilyen meggondolásokból született az a
Filmakadémia, mely a Semmelweiss utcában, a mai Filharmónia Kamaratermében
működött. A kisgazdapárt és a parasztpárt
közös rendezésében, naponta változó műsorral, a filmek előtt egy-egy szakszerű
előadás sal működött a Filmakadémia, 1945
őszétől körülbelül egy-másfél éven át.
Az egyik bevezető előadásra Balázs Bélát kértük fel. Ez volt Balázs Béla első
előadása emigrációból való hazatérte után.
A rövid bemutatás után megkért
arra,
hogy mivel nem ismeri még a magyar közönség "tűrőképességét", jelezzek neki, ha
eleget beszélt. Leültem az első sorba, és
percek múlva már el is felejtettem, amivel
megbízott. Varázslatos előadó volt, ittuk
minden szavát, mert ezekben a gondolatokban saját terveinket, művészi elképzeléseinket is felfedeztük, újrafogalmazva.
A Valahol Európában mellett, amelynél
Balázs Béla művészeti tanácsadó volt, sok
téma felmérült már 1945-ben. A Mafirtnál járt ekkor Déry Tibor, amint erről
nemi ég írt is; Tersánszky a Kakukk Marciból szeretett volna filmet írni. Az Orientnél a Tanítónő után a Beszterce ostromához fogtak. Mi, a Sarlónál a Kétszer kettő
után egy tudományos filmet "magyarítottunk", Radványi Géza közreműködésével,
hozzáforgatott jelenetekkel (címe: Amiről
nem beszélünk), de nagy terveink voltak:
ebben az időben merült fel a Talpalatnyi
j'öld - még Piros Góz címen -, a Mezei
próféta, a Szakadék és Illyés Puszták népé-ből is szeréttünk volna filmet forgatni.
A sorrendet a véletlen szabta meg - elsőnek a Mezei próféta készült el. A Talpalatnyi föld forgatókönyvét aztán a Sarló
film az államosított filmgyártás megindulásakor
mint hozományt vitte be az új
filmgyárba.
Régi
vágyainak
beteljesedéseképpen
Szőts István az Ének a búzamezőkről-t
forgatta le. Ez a film el is készült. Véleményem szerint ma is kár, hogy akkor
szerencsétlen politikai "áthallások" miatt

Valahol

Európában

nem lehetett bemutatni. Úgy gondolom,
elérkezett az ideje annak, hogy filmművészetünknek ezt a régi mulasztását jó-

vátegyük, és a filmet mielőbb a nagyközönség elé vigyük.
(Egy

interjúból

-

1970. április)

A Hunnia felszabadulása
Zugló 1945. január 6.... Zugló ekkor már
majdnem teljesen felszabadult. A szovjet
csapatok már túl'haladták a sorompót, és
elfoglalták állásaikat az Aréna úton, hogy
onnan továbbhaladhassanak a Keleti pályaudvar felé.
De "bent Zuglóban" már forrni kezdett
az élet. A munkások, tisztviselők előbújtak oduikból, bunkereikből és mindenki
igyekezett régi munkahelye felé. Kellett
is. Élelmiszer után loholt akkoriban mindenki.
Január 7-én megélénkült az élet a Hunnia filmgyár telepén. Emberek bújtak elő,
szakállas arcú, kopott ruhájú, lefogyott
emberek. A gyár udvarán még ott terpeszkedett a németektől visszamaradt boforcok közül egy-kettő, a közeli üres telkeken visszamarad t ágyúk, lótetemek,

hulladékok dísztelenkedtek. A "gyári" lakók közül január 7-én előmerészkedett
Bingert János dr., Gaál László, Tangl Lóránt, Zombory György és Rónay Gyula.
A Vörös Hadsereg konyhát állított fel a
filmgyár udvarán, hogya kiéhezett emberek gyorsan valami meleg ételhez jussanak Hálás szívvel fogadták a szovjet
katonák adományát.
A Hunnia-filmgyár
sáros, piszkos, havas udvarán rengeteg filmanyag és kópia
éktelenkedett. Ki törődött akkoriban ezekkel a filmszalagakkal? Senki. (... )
A műhelyek nyitva, kifosztva, üresen
tátongtak. A szerszámműhely tárva-nyitva,
szabad préda volt minden kalapács, szeg,
drót, pedig de nagy értékek voltak ezek a
felszabadulás első pillanataiban.
Néhány nappal később is a sorompónál
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való átjárás még rendkívül nehéz volt. Még
az akkori Elöljáróságra
sem mertem menni, pedig. a közelben lakom. De rendőr-ismerősöm eltanácsolt.
Mégis akadtak bátor
emberek, akik "áttörték
a frontot",
és a
város belsejéből kimerészkedtek
a már felszabadított,
de még mindig hadszíntérnek
látszó Zuglóba. Hárman
jöttek át a másik "világrészből",
vagyis a sorompó mögötti városrészből;
Keleti Márton, Kovács
István (Mafirt igazgató) és Pásztor Béla,
éspedig a már működő Magyar Művészek
Szabadszervezetének
Filmosztálya
nevében. Együttesen
megjelentek
a Hunniafilmgyár telep én, összehívták az ott "lakó"
szaktársakat.
és megbeszélték
velük a
helyzetet. Közölték velük, hogy átveszik a
gyárat, és - ígérték - rövidesen megindul újból az élet, a munka ...
(Lajta

Andor

visszaemlékezése;

a Filmtud.

Int.

kézirattára)

A filmgyár új igazgatója:

Gertler Viktor

Egy szomorú év szörnyű
lelki és anyagi
rombolása
után a magyar filmgyártás
új
állomásához
érkezett, amikor az iparügyi
miniszter kinevezte a Hunnia filmgyár új
igazgatóját
Gertler
Viktor
személyében.
Erdélyben érte hívó sürgönyünk
a távollétében kinevezett
igazgatót, akit a Filmszakszervezetben
kerestünk
fel, hogy igazgatói munkatervéről
érdeklődjünk.
(... )
- Megbíztam a főtisztviselőket
és a vezető
munkásokat
- mondta az új igazgató -,
hogy haladéktalanul
készítsenek
leltárt,
jelentsék a gyár pénzügyi helyzetet,
személyi állományát,
állítsák
össze, milyen
anyagokra van szükség, és tegyenek munkabeosztásra
javaslatot. Kérlelhetetlen
szigorral, de igazságosan fogom végrehajtani
a személyi tisztogatást
- folytatta
Gertlel' -, mert meggyőződésem,
hogy csak
egészséges légkörben
tudunk
építő munkát kifejteni.
A munkabéreket
a Filmszakszervezettel
egyetértőleg
a legsürgősebben
rendezni
fogjuk. Szeretném,
ha
anyagi kényszerből
eltávozott kitűnő szakmunkásainik
mielőbb visszatérnének.
Rohammunkát
fogunk végezni, hogy minél
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előbb produkálhassuk
az új magyar
gyártás termékeit.
(... )
(Új Film

-

A filmgyártás megnevezésének

film-

1. sz. 1945.)

gondjai

- A napokban
tervezzük
az első ülést,
melynek
egyik legdöntőbb
kérdése
lesz:
"Akarunk-e
egyáltalán
filmet gyártani,
vagy sem?" Úgy vettem át a gyárat, hogy
mindent elölről kellett kezdenem. Ezernyi
kötöttség,
ezernyi megoldatlan
szervezésbeli
kérdés,
alapvető hiányok
és hibák
tornyosulnak
elém. Mint rendező jól tudom, hogy selyempapírba
csomagoltan, fehérkesztyüs
kézzel kell a gyártásra
vállalkozó tőkével bánnom, ugyanakkor
azonban - mint a gyár vezetője, mint az állam érdekeinek
képviselője
- a gyár elsőrendű létérdekeit
is szem előtt kell tartanern. Nem vagyunk - mint a múltban
volt - egyben vállalkozók is. Anyagi erők
hiányában
bérrnűteremmé
degradálódtunk. Fizetni kell munkásainkat,
elő kell
teremtenÜJnk
a gyártás
folyamatosságát
biztosító kellékeket,
ami egyet jelent a hitelüzletek
teljes kikapcsolásával.
Ennek a
következménye
pedig - ha nem kapok segítséget az lesz, ami pillanatnyilag
is
a helyzet: a gyár áll. Segítség kell! Sürgős segítség! Ha van Nemzeti Színházunk
és van állami Operánk, melyek megfelelő
szubvencióval
dolgoznak,
érthetetlen,
miért tartozik
az ugyancsak
művészi tényezőként
szereplő
állami
filmgyár
az
iparügyi
minisztérium
alá, miért várják
tőle, hogy megálljon - indulása pillanatától a maga lábán? ígéretekkel,
biztatásokkal
szinte szellemi csábtáncot
járok
munlkatársaim előtt, tartom bennük a lelket, de ez örökké nem mehet így. Vagyvagy ... El kell döntenünk,
akarunk-e
filmet csinálni, szükség van-e egyáltalán
rá,
vagy sem? Hiszem, hogy kapok reá feleletet, hiszem, hogy megindul ismét a magyar filmgyártás.
Ha szabadabb
mozgást,
tágabb felhatalmazást
kapok, akkor pedig vallom, hogy van és lesz létjogosultsága a magyar filmnek, nemzetközi viszonylatban is.
(Geriler

I. sz.)

ViktOl'

nyilatkozata;

Fényszóró,

1945.

Az első
A Központi

hlrodók
Városháza

-'o

filmélet hírei

roham munkája

A rommálőtt Központi Városháza udvarán
Vas Zoltán polgármesterrel, Kővágó és
Morvai alpolgármesterekkel
az élükön a
Városháza dolgozói nagyszerű rohammunkát végeztek. Az ostrom pusztításaiból felgyülemlett romhulladék és szernét mintegy 650 köbméternyi mennyiségét négy
órás bravúrmunkával takarította el a főváros több mint ezer tisztviselője, altiszt je
és egyéb dolgozója. A munkából
a napilapok fővárosi rovatvezetői is kivették részüket.

A feketepiac

letörése

A feketepiac profitéhes hiénainak köszönhető, hogy a közellátás problémái napról
napra. súlyosabbak. Kártékonyabbak, mint
a bacillusok! Csak a saját zsebüket és a
reakciot szolgálj ák! Az államrendőrség
most erélyes kézzel teremt rendet közöttük. Egy nap alatt több mint négyszáz feketeárust fogtak el és internáltak. Most
szemételtakarítással és egyéb közmunkákkal vezekelnek bűneikért.
(Mafirt

Krónika

5. 1945. aug. 2)

SzOP kongresszusi felvonulása.

A Szociáldernokrata Párt első szabad pártgyűlésének ünnepélyes megnyitása alkalmából Budapest és környékének munkássága százezres tömegben vonult. fel az
Andrássy úton és lelkesen ünnepelte a
párt vezetőségét és a kongresszusra érkezett küldötteket.

Jávor Pál hazaérkezése

Hölgyeim és Uraim! Örömmel mutatjuk
be Önöknek a közel egy éves távollét után
hazaérkezett Jávor Pált! Mint látható, a
magyar filmek közönségének első számú
kedvencét a megpróbáltatások nem viselték meg. Legalábbis ennek semmi nyomát
nem látjuk. Kérdezzük meg, nincs-e valami közölnivalója az Önök számára.
"Örülök, hogya híradó útján beszélhetek
Önökhöz
és megköszönhetem
szíves érdeklődésüknek és szeretetüknek azt a sok
jelet, amivel visszaérkezésem óta elhalmoztak. I-Iiszem, hogy a rövidesen meginduló új magyar filmgyártás mindnyájunknak sok kellemes órát fog szerezni."
(Heti

Hírek,

1945. 3.)

Csortos Gyula temetése

Meghalt Csortos Gyula, a Nemzeti Színház örökös tagja, a legnagyobb magyar
színészek egyike. Tragikus hős, amorozó
vagy bonvivan, komikus vagy bohóc akár epizódszerepben, akár a Nemzeti
színpadán, akár a cirkusz porondján érző és eleven embert formált mindegyikből. Csortos Gyula az életet figyelte és
élettel töltötte meg a színpadot. Éppen
ezért vált színésztörténetünknek
egyik
leggazdagabb egyéniségévé. Alakításait a
magyar színészet soha nem felejti el, halálában is tanítómestere marad az ifjabb
nemzedéknek. Halálával a magyar filmgyártást is pótolhatatlan
veszteség érte.
(Heti

HÍJ'ek, 194.5. 4.)

Műsoros est a Hunniában
Szent Jobb

Pontosan Szent István napján
érkezett
haza az amerikai hadsereg jóvoltából a
nyilasok által elrabolt Szent Jobb. A szent
ereklyét az amerikai katonai misszió vezetője, Key altábornagy
ünnepélyesen
adta át őrzőjének, Witz Béla érseki helytartónak. A hagyományos Szent Istvánnapi körmeneten a kormány, a főváros
képviselői és a lakosság nagy tömegei vettek részt.
(Heti Hírek, 5. 1945. aug.)

A Hunnia Filmgyár alkalmazottai
szeptember l-én, a gyár dolgozói őszi segélyezésére tánccal egybekötött műsoros műtermi napot rendeztek a Hunnia film gyár
zuglói telep én. A műsor délután 3 órától
folytatólagosan
folyik. Reggel 5 . óráig
tánc. A műsor keretében Abonyi Géza,
Benkő Gyula, Bilicsi Tivadar, Bordy Bella,
Gobbi Hilda, Gózon Gyula, Jávor Pál, Karádi Katalin, Major Tamás, Makláry Zoltán, Mihályi Ernő, Pethes Sándor, Timár
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József, Tolnay Klári és Várkonyi
is fellép.
(Fényszóró,

Film a közlekedés

Zoltán

6. sz. 1945. aug.

30.)

helyreállításáról

J ávor Pál, Hertelendy Hanna és Mihályi
Ernő játsszák a főszerepeit annak a rö-

vidfilmnek. amely Szinetár György
gatókönyve alapján, Ambrus Mátyás
dukciójában, Szerelmi vonal címmel
forgatásra, s ötletes mese keretében
tatja be a Beszkárt munkásságának
város közlekedésének helyreállítása
kében kifejtett erőfeszítését.
(Fényszóró,

forprokerül
mua főérde-

11. sz. 1945. okt.

3.)

A politikai pártok a magyar filmgyártásban
A demokratikus frontban egyesült magyar
politikai pártok, a Független Kisgazdapárt,
a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt
kapta meg tudvalevőleg a 250 személy
befogadóképességnél
nagyobb mozgóképszínházak
túlnyomó részét az egész országban. A hatalmas mozipark ezt a négy
pártot
döntő tényezővé tette a magyar
film- és moziszakmában. Ez a helyzet kötelezi a pártokat arra, hogy a birtokukban levő mozik jövedelmének egy részét
a filmgyártás lábraállítására fordítsák.
Tekintettel arra, hogya magyar filmgyártás megindításának nehéz problémáját csak az oldhat ja meg, ha a mozitulajdonosok a maguk részéről is minden
lehetőt elkövetnek, hogy filmek készülhessenek a magyar műtermekben, a négy politikai párt - érezve az erkölcsi kötelezettséget,
amely e mozik birtoklásából hárul rájuk -, nagy jelentőségű megegyezésre jutottak:

A négy politikai párt filmvállalatai egyegy magyar filmet készítenek el, tekintet
nélkül arra, hogy e filmek anyagilag előnyös üzleti vállalkozásnak
látszanak-e
vagy sem.
A négy politikai párt tárgyalásokat folytat az illetékes kormány tényezőkkel, valamint a Filmalkalmazottak
Szakszervezetével, hogy a magyar filmgyártás megindításáhoza hivatalos tényezők és a munkavállalók
milyen
támogatást
fognak
nyújtani.
A politikai pártok filmvállalatai művészileg értékes és magas színvonalú filmek
készítését tervezilk, legelsőrangú szereposztásban, kitűnő forgatókönyvírók és rendezők bevonásával, hogy a négy film valóban reprezentálni tudja a magyar filmgyártást, és bizonyos mértékben serkentő
hatással legyen a magán tőkére, amely ez
idő szerint még elzárkózik a magyar filmgyártás finanszírozásától.
(Mozi

Élet,

r.

évf.

2. sz. 1946. szeptember

28.)

Mibe kerül egy magyar film?
Ráthonyi Ákos az Aranyórá-ra július elején kötötte megállapodásait.
Kétmillió
pengő állt a rendelkezésére a tőkés től, és
azóta a premiermozi-előlegből körülbelül
ugyanannyi folyt be. A pénzt, ahogy kapta, azonnal kifizette. Így a film minden
szereplője júliusban megkapta azt a gázsit, amit csak október végén fog ledolgozni. Költségvetése így alakult:
Szerzői jog
100.000 P
Forgatókönyv
120.000 P
Gyártási vezető
100.000 P
Rendező
150.000 P
Vezérkar
80.000 P
Cutter
60.000 P
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Díszlet, kellékek
Szereplők, statisztéria
Külső felvételek
Állófényképek
Nyersanyag

150.000
600.000
200.000
25.000
2,000.000

P
P
P
P
P

3,585.000 P
Elfelejtett megállapodni a sminkmesterrel, akinek a szerződését csak a napokban
írták alá. 120.000 pengőt kap, a festéket
ő köteles adni. Vagyis ez a tétel maga
több, mint valamikor az egész film ára
volt.
(Fényszóró,

1. évf.

14. sz. 1945.)

Riport a filmgyár meginduló

munkájáról

- A Hunnia-filmgyár volt Európa egyik
legszebben, legjobban felszerelt filmgyára,
és ha ma valaki gyártani akarna, újra ki
tudnók szolgálni, még akkor is, ha a legmesszebbmenő követelményekkel lépne fel
- mondja Szegő István vezéri.gazgató.
Tuba János üzemi bizottsági elnök veszi át a szót:
- A rohammunkán kívül a gyárnak még
arra is volt módja, hogy felszerelését ne
csak helyreállítsa, hanem ki is egészítse.
A gyár igazgatósága két kézigépet vásárolt, teljes objektívgarnitúrát,
és a hangműhelyben most készül egy második hang-

A mozik tulajdonjogának

felvevő berendezés, valamint az úgynevezett hordozható hangosgép.
- Egy filmműterem munkásai kivétel
nélkül hozzászoktak ahhoz, hogy a díszletekkel a valóság illúzióját keltsék. Itt
most nincs illúzió, hanem boldogító valóság. Akik percek alatt építenek a műtermekben íkirályi
tróntermeket, palotákat,
sőt utcákat, azok fel tudták építeni a Hunnia-filmgyárat is.
- Nincs már akadály Zuglóban az előtt,
aki be akar menni a műterembe! Az akadály másutt van!
(Mozi

Élet

r.

14. 1946. dec.)

eloszlása 1947 -ben

I.

A Független Kisgazdapárt engedélyei
(Kisgazda Mozgóképüzemi Rt., Kimort.) :
Nagy-Budapest
15 engedély
Vidék
59 engedély
Összesen
74 engedély
II. A Magyar Kommunista Párt engedélyei (a magyar Filmipari Rt., Mafirt
kezelésében) :
Nagy-Budapest
24 engedély
Vidék
36 engedély
Összesen:
60 engedély
III. A Szociáldemokrata Párt engedélyeí
(az Orient Filmipari Rt. kezelésében):
Nagy-Budapest
18 engedély
Vidék
33 engedély
Összesen:
51 engedély
IV. A Nemzeti Parasztpárt engedélyei
(Sarló Könyv és Film Szövetkezet):
Nagy-Budapest
15 engedély
Vidék
22 engedély
Összesen:
37 engedély
Pártmozik összesen: 222 engedély.
Szakszervezeti Tanács: 26 engedély (csak
vidéken).

Nemzeti Segély: 11engedély (csak vidéken)
Magyar Partizánok
Bajtársi Szövetsége
(3+8):
11 engedély
Magyar Nők Demokratikus
Szövetsége
(2 + 64) :
66 engedély
Gyermekbarátok
Országos Egyesülete:
9 engedély (csak vidéken)
NÉKOSZ
21 engedély (csak vidéken)
Munkás Kultúr Szövetség:
12 engedély (csak vidéken)
Spanyolországi Nemzetközi Brigádok Önkénteseinek Országos Központja:
10 engedély (csak vidéken)
MADISZ (2+57)
59 engedély
Országos Magyar Parasztszövetség :
21 engedély (csak vidéken)
Párt és egyéb moziengedélyek össz.: 468 db
Ebből rom, szünetel v. nem működik:
28 db
Működő mozi:
440 db
(Lajta

Andor:

Filmművészeti

Évkönyv,

1948.)

Filmek a mérlegen
Filmkritikákból
idézünk. Olvasásuk közben kibontakozik az első évek termésének
mérlege. A színvonal természetesen
nem
egyenletes. Disszonáns
hangok keverednek az alkotások ban is, 'a kritikákban
is.

Az összkép azonban egyértelműen
pozitív.
Két év alatt több jó - köztük nemzetközi
visszhango t ,keltő - magyar film sziiletett, mint előtte évtizedek alatt: A tanítónő, Valahol Európában, Ének a búza15

mezőkről, Talpalatnyi föld. Ezt a fejezetet
érdekes visszaemlékezések
sora zárja: akkor voltak főiskolások az azóta ismert al-

kotóld"á nőtt művészek, akik felelevenítik
ifjúságuk - e lelkes hangulatú évekemlékeit.

A tanítónő
Mint láthatjuk, a bátor történet végül a
romantikába torkollik, mert ki hiszi el a
földesúrról, e duhaj és a maga módján
gyakran "házasodó", sűrűvérű kanról,
hogy a mindenen győzedelmeskedő szerelem áldásaként szociális és emberi magatartása is megváltozik, hogy fehér holló-

ként szembefordul egész osztályával, példát mutatva a hetvenkét vármegye összes
földbirtokosainak. Mint az események azóta megmutatták, ami Bródy idejében még
megnyugtató megoldásnak látszott, az ma
már enyhén szólva, túlhaladott álláspont.
(FényszÓ1'ó

II. évf.

1. sz. 1946.)

Hazugság nélkül
Így néz ki az új demokratikus film, ahogyan azt a kis Móricka elképzeli.
Filmes urak, tőkések, producerek, válogatott cigánygyerekek, ne nyúljanak ahhoz, amit nem értenek! Csinálják inkább
a régi, hülye cigányzenés magyar filmeket, de ne keverjenek hozzá szocializmust,
marxizmust, ár- és bérclméletet,
csupa
olyan dolgot, amelyekből egy intelligens
munkás szemináriumot tarthatna önöknek,
anélkül,
hogy túlzottan megértenék. Ha

már három verzióban kompromittálják a
magyar filmet, hagyjanak legalább békét
azoknak a tiszta és százezrek által vallott
eszméknek, amelyeket legjobb szándékuk
mellett is csak összepiszkítani képesek.
Öszinte és becsületes, demokratikus
gondolkodásom ellenére is néha úgy érzem, hogy halaszthatatlan
szükség lenne
valamiféle filmcenzúrára. De nemcsak a
filmeket cenzúráztatnám. A filmeseket is.
(Fényszó1'ó

1. évf.

17. sz. 1945.)

Ének a búzamezőkről
Nem szabad szem elől tévesztenünk a film
értékelésekor, hogy egy 1942-ben elkészült és a háború alatt tervezett forgatókönyvről van .szó. A film sokat bírált
miszticizmus a nyilván az akkori nagyon
keveset és nagyon óvatosan sejtethető légkörnek a gyümölcse - még így is betiltották! - pacifizmusa pedig, mely 1949
körül már polgári dekadenciának számított, 1942-ben még lelkes és. nyílt háborúellenesség volt. A "jöjjenek haza a katonák" merész és rokonszenves kiállás volt
a kormány háborús politikája ellen. Észre
kell vennünk azt is, hogy miszticizmusa
mögött határozott antiklerikalizmus húzódik meg: e téren Szőts tovább lép, mint
az Emberek a havason-ban. (... )
Kétségtelen, hogy az Ének a búzamezőkről marxista szemmel nézve elhibázott
filozófiáj ú alkotás; kétségtelen,· hogya parasztság társadalmi helyzetét narodnyik
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szemlélettel közelíti meg; de az is kétségtelen, hogy Szőts nem volt kommunista,
mint ahogy a többi rendező sem volt az,
de elveit a háború alatti helytállásával bizonyította be. Ettől függetlenül pedig a
film hibái a bemutatáskor szembetűntek
volna. Szőts viszont azzal, hogy kimondhatta 1942-43-ban beléje fojtott gondolatait és érzéseit, továbbfejlődhetett volna,
vitázhatott és tanulhatott volna a bírálatokból. Az Ének a búzamezőkről
így is
filmtörténetünk jeles darabjai közé tartozik.
([\;emeskü1'ty
Bp.

István:

A

meseautó

utasai

259.

l.

1965.)

Szőts mindezt a parasztok vallásos szokásait feltáró dokumentum-jellegű képekkel
váltogatja. Olyan szokások ezek, melyek
sokszor a babonák világába vezetnek, s a

rendező kritikus szemmel ábrázolja őket,
ám ez a kritika sohasem fosztja meg e
képsorokat szépségüktől és az átéltség igazától. (... )
Az Ének a búzamezőkről, túlemelkedve
a film néhány képsorára nehezedő kétségbeesésen, őrült lobbanás ú, lírai himnusz az élethez. Szőts azt sugallja, hogy

történjék bármi, az élet lebírhatatlan erejű. Ugyanakkor himnusz ez a film a termőföldhöz is, és Szőts felhozza a mélyből és a képek nyelvén mutatja meg azt
a titkos kapcsolatot, mely az embert a természettel köti egybe.
(Philippe

Haudiquet:

munkásságáról.

Image

Jegyzetek

et

Szőts

István

Son, 1968. május.)

Mezei próféta
Végül most az a hír járja, hogya Mezei
az egyik új magyar filmet betiltotta a cenzúra, és már kiszivárgott a
közönség körébe, hogya
másik magyar
filmmel, az Ének a búzamezőkről
című
Móra Ferenc-regénnyel is bajok vannak.
Mi történt itt? (... )
Bemutatható-e, megengedhető-e, művészi-e és irodalmi-e a film, döntsék el a
hivatalos és erre hivatott hatóságok, de
nekünk - így látatlanban - le kell szögeznünk valamit. Az új magyar demokráciának ezernyi problémája, megoldatlan
kérdése van. Az irodalomnak, a művészetnek, tehát a filmnek is ezek közül a problémák közül kell kikeresnie azt, amit
a hangszórónak el kell mondania. És az
ezer probléma közül mind a két új magyar film csak a kereszt problémáját taprófétát,

lálta sürgősnek, fontosnak, kikiáltandónak,
a film szuggesztív erejével f'eltárandónak. (... )
De nincs más problémája a falunak,
vagy ha van, másodrendű a kereszttel
szemben? Eszelős falusi férfiakat és aszszonyokat kell beállítani a mese, a téma,
a lebilincselően érdekes vagy elnagyoltan
odavetett dráma középpontjába? (... )
Mintha a kereszttel hadjáratot indítottak volna tudatosan vagy öntudatlanul az
elmúlt érából ittmaradt filmemberek a közönségnek egy bizonyos irányban való nevelésére. (... )
Új gondolatoknak, új embereknek kell
érvényesülni ök a filmgyártás ban, más
irányban kell megindulnia a témakeresésnek, ha a magyar filmgyártástól
meg
akarjuk kapni azt, amit várunk.
(Mozi

Radványi Géza

Élet

III.

évf.

10. 1948. március

5.)

interjújából

A magyar filmgyártás megindulása alkalmából felkerestük Radványi Gézát, a most
készülő Valahol Európában című film rendezőjét, hogy mielőtt külső felvételekre
indul, mondjon néhány szót agyártásról
és filmj éről.
- Oriási örömmel tölt el - mondotta
-, hogy a vállalkozó rendezők csupa
olyan témához nyúlnak, melyek fokozottan nehezebb feladato k elé állítják
őket,
s biztatás t látok abban az irányban, hogy
talán nem hiába várt a magyar filmgyártás az elindulással, mert a várakozás eredményeképpen
jobb starttal indul, mint
ahogy az több külföldi országban történt,
ahol válogatás nélkül, minden áron kezdték el a filmgyártást, és bizony rövid másfél éves munka után zsákutcába jutottak.

- Azok a filmek, amelyek nálunk az új
filmgyártás
elindulását
jelzik, mindenesetre művészi igényű témákat választottak feladatul. Így megvan a remény arra,
hogy a magyar film indulása minden nehézség ellenére sikert fog hozni, hogy a
gyártás további folyamatossága biztosítva
lesz. Gondolok elsősorban a Keleti-Vészi
filmre, Szőts Móra-filmjére,
s titokban
reménykedem, hogy talán az én filmem is
sikerülni fog.
-Miután a Belügyminisztérium és a Gazdasági Főtanács megteremtette az anyagi
lehetőséget a szükséges hitelek biztosítása
révén, a gyártás elindulhat, most már
minden felelősség ránk, a film munkásaira hárul. Először történik meg, hogy bizonyos lámpalázzal kezd az ember a filmhez,
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rnert őszintén szólva a rengeteg, majd
csak munka közben tisztázható kornponens, ami a gyártás zavartalanságá t kell
hogy biztosítsa, most az elindulásnál

mindannyiunk számára ismeretlen faktor;
mindannyian, akik most indulunk, kicsit
fejest ugrunk nagy lelkesedéssel a munkába.
(Filmkurir,

Il.

évfolyam

18. sz. 1947. szept.

1.)

Valahol Európában
Az újonnan megindult magyar filmgyártás első műve. A háború miatt hontalanná és csavargóvá vált gyermekekről szól.
Az európai irodalom jellegzetesen háború
utáni témája, az emberiség egyik nagy
. problémája. Művész és humanista
számára egyaránt méltó téma. Hiba azonban,
ha egy magyar film nem azt mondja, hogy
valahol a Jászságban, vagy valahol a Felvidéken, vagy valahol Erdélyben. Szóval:
nem azt, ami itthon látható, érzékelhető,
aminek hazai gyökere van. Ez a gyökértelenség, bizonytalan térben lebegés természetesen visszahat az egész film' mondanivalójára. Ezért van, hogyalakjainak
jellemrajza nem plasztikus. Sorsuk kívűlről van rájuk aggatva: az irodalomból és
nem az életből. (... )
Fentiek elmondása után mégis örömmel
kell megállapítani, hogy ez a film végre a

,\1 arány.úlJlba bea,úmlthat6
MOlgóképvizsgóló

1IUIflt!

~lm.

Bizottsóg

komoly magyar filmművészet elindítását
jelenti, mert teljesen szakított a magyarkodó giccsekkel, eszközeiben művészi és
témájában emberi.
(Nagyvilág

1948/1.

sz.)

... Balázs Béla forgatókönyve,
Radványi Géza rendezése és Hegyi Barnabás
operatőri munkája egyaránt azt mutatják,
hogy az első új magyar film igyekezett
megszabadulni attól az egysíkú, romantikus életábrázolástól, amely nemcsak a régi
magyar, hanem a mai amerikai filmet jellemzi. Ez többnyire sikerűlt is. Sokáig
emlékezetünkben fognak maradni azok a
hosszú, hangtalan jelenetek, amelyek minden szónál többet mondva, szinte az egész
magyar Horthy-világ felbomlását, szétrothadasát ábrázolják az országutakon összeverődő, el:hagyott gyereksereg
tragikus
sorsában. És sokáig nem fogjuk elfelejteni
azokat a finom kis mozzanatokat, amelyek
éreztetik: nemcsak a 25 tagú banda "srácainak" új közösségi erkölcse alakul ki
itt, hanem egy egész világé. (... )
A film társadalomrajza mentes ugyan
az álromantikától,
emberábrázolása
viszont nem. Az emberi jóságot, szeretetet
gyakran a szentimentalizmus
homályos
torztükrében
mutatja.
Más jelenetek
ugyanakkor a jóízlés határát surolóan
drasztikusak. S végűl említsük meg, hogy
a megoldás kissé zavaros, túlságosan szírnbolikus, nehezen elfogadható.
De vajon ki képzelte, hogy hibátlan művészi remekkel jelentkezik először az új
magyar filmkultúra ?! Ilyesmi csak az utópiában van. Elégedetten mondhatjuk: sikerűlt jó és értékes filmet gyártani.
(Szabad

Nép

1947. dec. 24.)

A film első része egy szovjet remekmű,
az Út az életbe termékenyítő hatását mutatja, valamint, jóval vitathatóbb módon,
18

a német expresszionizmus néhány bevált
patronját alkalmazza. De minden becsületes ember szívéhez eljutott ez az őszinte
kiáltás a háború, a fasizmus borzalma ellen, melynek első és legártatlanabb áldozatai éppen a gyermekek.
(Sadoul:
1952.)

Panorama

du

cinéma

hongrois,

Paris,

Radványi Géza filmje tele van jószándékkal, mégis távol van attól, hogy szovjet
modelljének erejét elérje. Bár az első ré-

sze, amely a gyermekek zűrzavarának és
vad élniakarásának
bemutatásához kapcsolódik, néhány alkalommal az érzelmi
telitettség magas fokát éri el, a második
rész már sokkal mesterkéltebbnek tűnik.
A kastélybeli élet, a derék, filantrop
zeneművész közelében, ellentétben az első
rész tisztán kifejezett szándékával, túl rózsaszínűnek
tűnik. Radványi filmje nem
kevés fenntartás unk ellenére is érdekes
utat nyit a magyar film fejlődésében.
(Claude
Premier

B. Levenson:
Jeune
Plan, 43. sz. 1966.)

Cinéma

Hongrois.

Talpalatnyi föld
Mozijaink közönsége azonban türelmetlenül várja, hogya Talpalatnyi föld után
kerüljenek sorra a vetítővásznon a megújhodó magyar élet ezernyi egyéb probTalpalatnyi

föld

lémái. Várják például azt, hogy az új
magyar film megmutassa a falu mai életét, harcait, törekvéseit, problémáit, aggodalmait és vágyódásait; a gyárak és üze-

mek megváltozott életét és helyzetét; a
magyar értelmiség és kisemberek útját és
kérdéseit; az illegális munkásmozgalom
hősi harcait s a felszabadulás utáni munkásmozgalom győzelmei t; az ellenséggel
harcban álló népi demokrácia küzdelmeit
és sikereit; a halálra ítélt múltat és a születő, növekvő, győzedelmes újat.
(Szabad

Nép,

1948. Ka1'ácsony)

A félfeudális Magyarország megdöbbentően reális tükörképe ez a film, tökéletes
hűséggel vetítik elénk a falusi kizsákmányolás ijesztő kórképeit, a szolgabírók és
számtartók durva önkényeit, a szegényparasztok szinte elképzelhetetlen nincstelenségét - és a szegényparaszt leányainak
kiszolgáltatottságát.
És mégis - minden
komorsága ellenére optimista ez a film
- mert utolsó kockái félreérthetetlenül
hirdetik, hogy az idő az elnyomottak számára érleli meg vetését, hogy amikor Góz
Jóska kiszabadul - a nép felszabadította
önmagát, Góz Jóska és a többi Góz J óskák már egy szabad hazában építhetik maguknak a szebb, boldogabb jövendőt.
(Kanadai

Magyal'

Munkás,

Toronto,

1949.

nov.)

Vándorvetítőszolgálat
járja a magyar vidéket és mutatja be a Talpalatnyi föld-et

A

"fényes

szelek"

(Magya1'

Nemzet

1949.

nov.

10.)

A magyar paraszt szorgalma, leleményessége, töretlen életkedve a tulajdonképpeni
hőse ennek a filmnek. És ha Jóska vereséget szenved is a harcban, ha a nagybirtokos parancsára elvezetik is a csendőrök, mégsem végleges vereség ez. Tudj uk, hogy csak egyik állomása annak a
küzdelemnek, melyet a magyar szegényparasztok a földért folytattak, és amely
húsz évvel később győzelemhez vezetett.
(Oste1'1'eichische

Volksstimme,

195::1. július

14.)

korszaka

Makk Károly:
A főiskolai oktatás akkortájt karakterben összeesett azzal a pezsgéssel, amely
az egész országot mozgásba hozta. A főiskola akkor indult. Az ország is. Örök
szénsavasságban
éltünk,
diákgyűlések,
tüntetések, megmozdulások forgatagában.
Az úgynevezett főiskolai tanulás harmadrendű volt. Felálltunk, és követeltük, hogy
X. tanár ne tanítson, és X. tanár
ettől
kezdve nem tanított. Ma ez képtelenségnek hangzik, de akkoriban
természetes
volt. Tüneményes összevisszaságban éltünk,
nem akarom
anarchiának
nevezni.
Fehé?' Imre:
Abban az időben nyilván minden sokkal inkább közü gy volt, mint ma. Őszintén
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más haladó filmekkel együtt. A hatás rninden várakozást felülmúl, valóban a falu
apraja-nagyja
látni akarja a filmeket.
A Talpalatnyi föld bemutatóján történt
az egyik faluban, hogy az első előadásról
kirekedtek türelmesen megvárták az előadás végét, de az előadás annyira tetszett
a nézöknek, hogy nem akartak kijönni.
Követelték, hogy még egyszer vetítsék le
számukra a filmet. (... )
25 vetítőgépet járatnak jelenleg és többszáz községben tartanak havonta előadásokat. Kormányzatunk 3 millió forintot bocsát az akció kibővítésére, 140 új gépet
szereznek be ebből, és 10 agregátorral biztosítják az áramszolgáltatást ott, ahol nincs
még bevezetve a villany.

meg voltunk róla győződve, hogy kötelességünk beleszólni az ország dolgaiba. A
koalíciós harcok vad hullámokat vertek a
főiskola életében is.

Bacsó Péter:
A Gobbi Hilda által alapított
Horváth Árpád-kollégium
később kicsinek
bizonyult. A Vorosilov úton volt egy lepecsételt ház - a jelenlegi F'ilmtudományi Intézet épülete -, amelyet egy gazdag
pesti szűcs bérbeadott egy angol vagy amerikai követségi titkárnak. Teherautóban
vaságyakat hoztunk, és betörtük az ajtót.
Jött egy rendőr, elmondtuk, mi járatban
vagyunk, erre azt válaszolta: "Menjenek
csak be, majd nem nézek oda."

Mágnás

Miska

Makk Károly:
Amilyen
jelszót
reggel
kiáltottak
az országban,
már visszhangoztuk.

nyolckor
délben
mi

elazt

Bacsó Péter:
Volt valami
túlfűtött,
differenciálatlan
elvakultság a polgári művészet iránti ellenérzésűnkben.
Én például felálltam egyszer egy művészeti aktíván, és felszólalásomban kijelentettem:
egy szocialista színésznő nem lakkozza a körmét! Engesztelhetetlen dűh, s a minden áron való újrakezdés vágya élt bennünk. Nagyon fiatalok voltunk, és határtalanul
bíztunk benne,
hogy amit mi szocialistának
tartunk,
az
valóban az is. Egysíkúan.
nem ellentmondásosságában
láttuk
a dolgokat,
de kimondhatatlan
lelkesen.

Kovács András:
A mi életünk
1945 után
jobbára
eldöntött dolog volt. Nem egy közülünk már
a felszabadulás
előtt is vonzódott a népi

írókhoz. Illyés Gyula, Veres Péter művei,
majd Lukács György és Révai József tanulmányai
természetszerűen
közelvittek
a
kommunista
politikához,
a marxista
gondolkodáshoz.
Amikor a főiskolára
kerültünk, bennünket
is magával
ragadott
a
NÉKOSZ mozgalom lendülete.
Nádasy László:
Az elméleti tanulás és a műhelyszerű
gyakorlat a főiskolai
életben
összefonödott.
Nagyszerű
tanáraink
voltak. Balázs Béla,
Radványi Géza és a többiek. Hogy milyen
csodálatos
élményt
jelentett
Balázs Béla
tanítványának
lenni, azt valójában
csak
mai fejjel tudja az ember felfogni ...

Fehér Imre:
Sajnos igaz, hogy mi is csak akkor fedeztük fel Balázs Béla nagyságát,
amikor
már meghalt ... A főiskolán tulajdonképpen két nagy művészegyéniség
hatott rám:
Radványi Géza és Gellért Endre. Ők nem
tanáraink
voltak -, mestereink.
Filmkultúra

1965. 1.)
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Balázs Béla itthon
A felszabadulást követő évekre visszatekintő emlékezésekben
ismételten találkozunk Balázs Bélának, a magyar filmelmélet és filmkultúm
úttörő alakjának nevével, az újjászülető magyar filméletben betöltött szerepének értékelésével. De ezek
az utalások nemcsak itthoni munkásságának jelentőségét méltatják, hanem céloznak arra a szomorú, már-már tragikus folyamatra is, amelynek során Balázs Béla
- részben az akkori kultúrpolitika értetlensége folytán - hovatovább teljesen kiszorult a magyar filméletből, illetve nem
kaphatott abban képességeinek megfelelő,
A filmhíradóról

A Fényszóró kérdése nem vád. Csak azzá
lehet, ha nem kap kielégítő feleletet. Ezúttal azt kérdezi tisztelettel a Fényszóró,
hogy miért nem láthattuk a földosztás
híradófilmj ét?
Még sürgősebb kérdése a Fényszórónak: folyamatban vannak-e már az első
magyar nép aratás történelmet mutató, történelmet örökítő filmfelvételei ?
Ha módunkban volna, valami csuda
folytán, ma filmkrónikát készíteni néhai
Árpád apánk honfoglalásáról, helyszínen
forgatott hiteles felvételekkel - nem rohannánk-e megcsinálni? Nem mozgatnók-e
meg az ország minden erejét, hogy nemzeti létünk történetének e döntő dokumentumát el ne veszítsük? Ha ma fotografálhatnók a budapesti 1848. március
15-ét - elszalasztariók-e
ezt a filmhíradót?
Vajon a magyar földosztásnak történelmi jelentősége kisebb-e? Nem uj, Igazi
honfog'alásról,
nem új forradalomról
van-e szó? A végre földhöz jutott magyar
paraszt első aratása saját földjén - kisebb jelentőségű eseménye-e nemzetünk
életének?
(FényszóTó

1945. 1. sz.)

A szovjet film

A Szovjet-Magyar Társaság rendezésében
tartott előadásai során Balázs Béla október 17-én a szovj et filmről beszél t a Zeneakadémián. (... )
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irányító szerepet. Ennek lett logikus következménye Balázs Béla elszigeteltsége és
magába zárkózása, illetve az, hogy ismét
külföldön volt kénytelen igényeihez mért
munkát vállalni - legjobb szándéka és
meggyőződése ellenére. Az alábbi dokumentumok egyfelől két alapvető megnyilatkozását idézik (az új magyar filmhíradó feladatairól, illetve a szovjet
film
inspiratív jelentőségéről), másfelől egyéni
válságának adnak hangot (a MT A Kézirattárában őrzött két magánlevélben) a me llőzések és a külföldre készülés hónapjai':lan.
A szovjet film sajátos stílusát jellemezve az előadó rátért azok szociális szemléletmódjára. Hogyan jelenik meg szovjet filmeken a tömeg? Az osztályok
harca?
Legnagyobb művészi és morális értéke a
szovjet stílusnak - mely egyedül áll a
kinematográphiában
- a szovjet filmek
nagyszerű pátosza: ez nem zászlólobogtató, bombasztikus képlobogtatás. Finom
és bensőséges, mélyen poétikus jelenetekben és képekben jelenik meg, bizonyítva
annak a népnek és művészeinek mély kapcsolatát népünk sorsával, eszméivel és
nagy humánus hivatottságukba vetett hitükkel.
Végül rátért az előadó arra, hogya hangosfilm itt átmenetileg
még nagyobb
krizist és visszaesést okozott, mint a nyugati kinematographiában.
A gondolatok,
eszmék kifejezését a szónak kellett átvenni. A képek nyelve leegyszerűsödött. Viszont a szavak túl súlyosaknak, túl hosszadalmasoknak bizonyultak ama nagy eszmei tartalom kifejezésére,
mely a képeknek könnyen és pillanatok alatt sikerült.
De a szovjet rendezők nem alkusznak meg,
nem nyugszanak b2le, hogy a szovjet hangosfilm fölületesebb legyen, mint amilyen
néma filmjük volt. Ez a küzdelem a legmagasabb célért még ma is érződik sok
szovjet filmen, és ha tökéletlenségeket
okoz is ideiglenese n, a szovjet filmstílus
magasrendűségét jelenti.
(Fényszóró,
r. évf. 14. sz. 1945.)

Díszmagyar

Két levélrészlet

Nekem
személyemet illetően panaszra
semmi okom. Nekem jobban megy a dolgom erkölcsileg és anyagilag is, mint ahogy
Magyarországon a legszerencsésebb körülmények között valaha mehetne. Én itthon
már nem állást keresek. Engem már külföldi szerződések köteleznek, visszavonhatatlanul. De mint magyar kommunista.
aki voltam, vagyok és maradok, éppen ezt
kellett megmagyaráznom és menten em
pártom vezére és általa a központi bizottság előtt, mert én úgy vagyok pártommal,
mir.t Spinoza az Istennel. Azt mondván:
"Aki Istent igazán szereti, nem kívánja,
hogy az őt viszontszeresse. (... )
Az okok felsorolását, melyek arra kényszerítettek, hogy külföldön vállaljak el
rendkívül megtisztelő megbízásokat, a legIItolsó okkal kell kezdenem :
1. Nem vehetek részt az államosított
magyar filmprodukció rendkívül
fontos
munkájában, mert nem adtak rá lehetőséget az elvtársak, akik intézik.
Én már egy fél esztendővel ezelőtt levélben fordultam Révai elvtárshoz, melyben közöltem vele, hogy hívnak Prágába,

Rómába, Jugoszláviába, Bécsbe szerződési
ajánlatokkal - de én mint magyar kommunista Magyarországon
szeretnék
dolgozni, és azt hiszem, tekintve hogy 30 év
óta e téren a világ első tekintélyének
tekintenek,
talán
nem
szerénytelen
javaslat, hogy bízzák rám a Mafirt műcészeii vezetését, ahol katasztrofális helyzetet teremtett, hogy a művészi vezetésért egyáltalán senki sem volt felelős.
(1948 áprilisában)

A helyzetet azonban nemcsak az jellemzi,
hogy a Nemzeti Filmvállalat mit hozott
ki, hanem az még inkább, hogy hány filmet gyártott melyet kihozni sem lehetett.
Ott fekszik Szőts István filmj e: Ének a
búzamezőkről. Forgatókönyvét a filmpolitikai bizottság elfogadta. Mikor elkészült
(művészi szempontból legértékesebb filmünk), ideológiai okokból betiltották ahelyett hogy korrigáltatták volna, ami 2
pótjelenettel lehetséges lett volna. Így
nemcsak hétszázezer forint veszett el, hanem legtehetségesebb rendezőnket, Szőts
Istvánt is mélyen elkeserítették.
(1949 februárjában)
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A filmszakma államosítása
Válogatásunk
első részének
záró-dokumentuma az új korszak nyitánya. A történelmi jelentőségű államosítás új fejezetet nyit a magyar film életében. A minisztertanács határozata, a jogi megfogalma-

zásnak az a kitétele,
amely
bejelenti
"filmszakmai
nemzeti vállalatok feliillítását", gyakorlatilag
azt jelenti, hogy - a
Jöld, a gyárak és a bankok után - a film
is a magyar nép tulajdona lett.

Angyal György, a Filmhivatal
vezetőjének
többszöri "előzetes" bejelentése,
utalása a
várható eseményekre
világosan jelezte azt
az utat, amelyre a magyar kinematográfia
rálép. Csak éppen az időt kellett bevárni.
És 1948-ban, a fordulat évében ez be is
következett.
Angyal György előbb a Filmszakszervezet
teljes ülésén (a volt Spolarioh-kávéházban)
közölte a rövidesen
bekövetkező
államosítást,
majd a MAFIRT
dolgozóinak
összüzemi
ülésében
már teljes részletességgel
vázolta
a filmszakma
átalakulását,
új alapokra történő fektetését. Most már csak a rendelet megjelenését várták, amit a Minisztertanács
rövidesen ki is adott.
Az első rendelet
a minisztertanács
28/
1948. számú határozata formájában
jelent
meg. Ez a határozat
a következő:

filmek
gyártása,
tartama:
határozatlan
idő, a vállalat
tekintetében
illetékes
miniszter: a miniszterelnök.
Az új vállalat a
Hunnia Filmgyár Rt, az Új Magyar Filmiroda Rt. a Kovács és Faludi egyéni cég
jogutóda.

A filmszakmai
felállítása

nemzeti

vállalatok

A 28/1948. számú
minisztertanácsi
határozat a film és mozi nemzeti vállalatok
létesítése ügyében.
A kormánya
minisztertanács
1948. évi
augusztus hó 19-i ülésében a miniszterelnök előterjesztésére
az 1948 : XXXVII. tc.
8. §-a, illetőleg a 8.230/1948. Korm. számú
rendelet 3. és 4. §-a alapján
az alábbi
nemzeti vállalatok alapítását
határozta
el:
I.
A Hunnia
Filmgyár
Rt. (filmkölcsönző
osztályának
kivételével),
az Új
Magyar
Filmiroda
Rt. (filmkölcsönző
osztályának
kivételével),
a Kovács és Faludi utóda Kovács Gusztáv Kft. Filmlaboratórium
és a
Kovács Gusztáv filmgyár és laboratórium
kft. cég, végül a Magyar
Filmipari
Rt.
"Szivárvány
laboratórium"
elnevezésű
osztálya és képosztálya

Magyar

Filmgyártó

cégelnevezéssel
nemzeti
A vállalat székhelye:
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Nemzeti

Vállalat

vállalattá
Budapest,

alakul.
tárgya:

II.
A Hungária
Film Rt. továbbá,
a Hunnia Filmgyár
Rt. és az Új Magyar Filmiroda Rt. filmkölcsönző
osztálya,
a Magyar Filmipari
Rt. filmkölcsönző,
külkereskedelmi,
keskenyfilm-,
reklámanyag
és
filmraktárosztálya

Magyar Filmforgalmi
cégelnevezéssel

Nemzeti

nemzeti

Vállalat

vállalattá

alakul.

A vállalat

székhelye:
Budapest,
tárgya:
fi'mkölcsönzés,
kész filmek,
filmnyersanyagok, filmfelvevőés vetítőberendezések kivitele és behozatala,
a vállalat tartama: határozatlan
idő, a vállalat tekintetében illetékes
miniszter:
a miniszterelnök. Az új vállalat a Hungária Film Rt.
jogutóda.
A Magyar
Filmipari
Rt., A Kisgazda
Mozgóképüzemi
Rt. és az Orient Filmipari Rt. f. a.

Mozgóképüzemi
cégelnevezéssel

Nemzeti

nemzeti

Vállalat

vállalattá

alakul.

A vállalat székhelye:
Budapest,
tárgya:
mozgóképszínházak
üzembentartása
és
hasznosítása,
tartama:
határozatlan
idő, a
vállalat tekintetében
illetékes miniszter
a
miniszterelnök.
Az új vállalat
a Magyar
Filmipari
Rt, a Kisgazda Mozgóképüzemi
Rt. és az Orient Filmipari Rt. f. a. cégek
jogutóda.
Budapest,
Megjelent
zt -i (192.)

1948. évi augusztus

a Magyar
számában.

(Lajta

Andor

mányi

Intézet

Közlöny

1948.

visszaemlékezéseiből.
Kézirattára.)

hó 19-én.
évi

A

aug.

Filmtudo-

hó

1948-1953
Az államosítás a filmgyártás egész addigi
struktúráját megváltoztatta, és új alapokra helyezte. V égre lehetővé vált, hogy a
felszabadulás
előtti filmkészítés
üzleti
szellemével szemben eszmeileg elkötelezett, szocialista filmművészet
jöjjön létre,
mely nem pusztán szórakoztatóipar többé,
hanem a társadalmi átalakulás és a tudat[ormáuis
eszköze. E változásnak megfelelően a müvészi ábrázolás előterébe, főként
célok és szándékok tekintetében, a történelmi-társadalmi mozgás lényeges kérdéseinek vizsgálata került, s eszmei alapot
nyert az az igény, hogy az alkotók a művek középpontjába az élet tényleges hőseit állítsák, olyan embereket, akik gondolkodásukban
és tetteikben
truujukka!
hozzák a kor valós konfliktusait és forradalmi lendületét.
De ugyanakkor az irodalomban és más
művészetekben je'enikezö sematikus szemlélet, dogmatikus hibák mindjobban megmutatkoztak e korszak filmművészetében
is. Egyik jellemző kooetkezmércue
volt a
szük látókörű, sematikus
szemléletnek,
hogya művészeti tematika bővítésének jogos igénye egy elmechanizált témakultuszba torkollott, s a türelmetlen, bürokratikus eljárási mód aztán mindinkább a napi
politika követelményeinek
rendelte alá a
filmművészetet,
prakticista
szempontok

szerint ítélte meg a művészet célkitűzéseit. A valóságtól elvonatkoztatott,
elszegényített konfliktusok szükségszerűen korlátozták az emberábrázolás lehetőségeit. A
hős bonyolult társadalmi viszonylatait, tudatát és jellemét néhány könnyen kezelhető alapsémára szűkítették le, minek következtében tettei is mindjobban e sémák
illusztrációjává lettek. A pozitív hős valóságos eszménye filmek egész sorában
vált egyoldalú ideálképpé.
A lakkozás
szükségszerűen
kiterjedt a filmben ábrázolt társadalmi környezet egészére is.
A kultúrpolitika
egyes vezetői már az
ötvenes évek elején szóvá tették a semaiizmus kirívó hibáit, főként az irodalom teriiletén,
de ez vonatkozott,
visszahatott
természetesen a filmművészetre
is. A sematizmus [elismert jelenségeinek vizsgálata azonban lényeges változást nem hozhatott, mert nem tárta fel magában a 1:alóságban mutatkozó szektáns torzulásokat,
s fő!eg nem szüntethette meg a kor adott
valósága s politikai céljai, mind türelmetmetlenebb elvárásai közt keletkezett szakadékot.
Mindennek
következtében
e korszak
fi~mművészete csak részeredményeket
és
viszonylagos értékeket mutathat fel, azt is
elsősorban a történelmi, illetve a klasszikus témák feldolgozásában.
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A móból

visszanézve

Bacsó Péter:
A mi nemzedékünk legjellemzőbb jegye
- és bizonyos fokig ez különbözteti meg
a fölöttünk és alattunk végzett nemzedéktől -, hogy érdeklődésünk alapvetően
közéleti fogantatású volt.
Kovács András,'
Ha visszagondolok a mögöttünk levő tizenöt évre, ez határozta meg legmarkánsabban szinte minden törekvésünket. Ennek voltunk bizonyos mértékig áldozatai
is. A mi energiáink nem tudtak filmekben megfogalmazódni. Én például a főiskola befejezése után egy évvel a filmgyár dramaturgiajának
vezetője
lettem.
Ma már meg vagyok róla győződve, hogy
nem feladatuk
végzős növendékeknek
fiatalon és tapasztalatlan ul nyomban beleszólni a kultúrpolitikába.
Akkor azonban úgy éreztem: ha ez a megbizatás engem ért, kötelességem minél jobban megfelelni feladatomnak.
Bacsó Péter:
A mi torzulásunk az általános politikai
torzulás következménye is lett. Elképzeléseinket nem a valósághoz igazítottuk.
Jött 'egy ukáz például a politikai bizottságtól, csináljunk filmet az ipari tanulókról. Kiagyaltam a történetet, és megszületett az Ifjú szívvel. A válságot, mint anynyian, én is 1953-ban éltem át.
Kovács András:
Arra az önkéntelenül felvetődő kérdésre,
vajon a mi nemzedékünk problémái viszszatükröződnek-e a filmekben, sajnos azt
kell válaszolnunk, hogy jobbára nem. De
ennek nem csupán mi vagyunk az okai.
Amikor a főiskola után kikerültünk a
filmgyárba,
többségünket
dramaturgiai
munkára osztották be. Talán nem szerénytelenség azt állítani, hogy ha anoním módon is, de komoly segítséget nyújtottunk
az akkori filmgyártásnak.
Bacsó Péter,'
A mi szerepünk akkoriban olyan volt, mint
a hídépítésnél a vízalatti búvároké. Segí26

tettünk lerakni az alapokat, de ez a víz
felszíne fölött nem látszik, nem fejeződik
ki filmcírnekben. Sok keserüség van bennem, számos évemet eltékozoltam.
Kovács András:
A mi nemzedékünk, mint megannyi Kőmíves Kelemenné épült bele a magyar
filmgyártás ötvenhat előtti épületébe, és
ma már azt sem lehet tudni, valójában hol
vagyunk beleépülve. Elkeveredtünk a malterben. Egy csomó filmben még fel sincs
tüntetve a főcímben, hogy ki dolgozott
benne.
Nem akarom szépíteni a dolgot, mi is
felelősek voltunk a kialakult helyzetért :
hagy tuk magunkat a maltérbe keverni. Elmulasztottunk megküzdeni müvészi önállóságunkért, beláttuk, amit nem lett volna
szabad belátnunk, hogy fel kell oldódnunk
a filmgyártás kollektív munkájában.
N ádasy László:

Kérdezik tőlünk, miképp lehet, hogya mi
nemzedékünk problémái
nem tükröződnek
vissza filmjeinkben azzal az intenzitással,
mint amilyennel az utánunk
megjelenő
fiatal filmrendező gárda igyekszik kifejezni saját élményeit. (... ) Nem védekezésnek
szánom, de ők szerencsére egészen más
légkörben léptek színre, mint amilyenben
mi annak idején elkezdtük müvészi munkánkat. Nekünk állami feladatokat kellett
vállalnunk, s hol őszintén hittünk bennük,
hol pedig önszuggesztióval elhitettük magunkkal. (... )
(Filmkultúra,

Máriássy

1966. I. 45. p.)

Félix

Pályakezdésem - s az egész akkori filmgyártás - aligha érthető a korszak politikai körülményei és saját akkori meggyőződésünk ismerete nélkül. Legszörnyübb
élményem, amikor a Szabóné-t a munkásoknak levetítettük. A forgatás előtt hetekig kijártunk a gyárba, a színészek megtanultak vasat önteni és őszintén hittük,
hogy ettől igáz és hiteles lesz a film. A
vetítésen aztán a munkások a legteljesebb
részvétlenséggel nézték a filmet, amit ró-

luk
csináltunk,
és nekik
szánt unk ...
Ez volt az az időszak, amikor a Szovjetunióban
betiltották
Dovzsenkót
és Eizenstein t, s amikor valamennyien
Zsdanovot
tanulmányoztuk,
akinek esztétikája
szempontjából Balázs Béla is formalistának
minősült. A kulturális
vezetés is, és mi is
elhittük, hogy a művészetnek
különösen a filmnek - konkrét, közvetlen
agitatív hatása
lehet. Azért kellett
megcsinálni a Teljes gőzzel c. filmet, rnert elhittük,
hogy ennek
hatására
megjavul
majd a
MÁV munkája;
elhittük, hogy a film megnézése után jobban dolgoznak majd a vasutasok. Elhittük, hogy ha olyan filmet csinálunk, ami arról szól, hogy jó belépni a
tsz-be, akkor a parasztok tömegesen özönlenek majd a szövetkezetbe.
Többé-kevésbé mindenki
elhitte
akkoriban
ezeket a
dolgokat én egy ideig fenntartás
nélkül hittem mindebben.
Ennek a vakhitnek a dokumentuma
első három filmem.
S a stílusváltásnak
nem esztétikai
alapja
van, hanem a gondolkodás
megváltozásának következménye.
A Szabóné vetítésének keserű
tapasztalatán
persze gondolkodni
kezdett
az ember. De nem ment
könnyen
a hangváltás,
hiszen ez volt az
a korszak, amikor Bartókot
nem játszottunk, s amikor Derkovits
eltűnt a képtárakból. Engem személy szerint
azért
is
sújtott különösen ez a korszak, mert mindig hittem - és ma is hiszek - a művészet hatásában;
elkötelezett
művésznek
tartom magam, aki hatni akar közönségére, és sosem tértem ki az aktuális felada-

Lok elől, sose mer.ekültem
történelmi
be vagy fehér telefonos vígjátékba.
(Filmvilág,

E korszak

és alkotói

1967. december

1.)

8ón Frigyes

- A legdöntőbb
hibának azt tartom, hogy
olyanok is beleszóltak
a forgatókönyvekbe, akiknek semmi érzékük nem volt hozzá. A filmek elkészítése
körül jelentkező
bürokratizmus
is hozzáj árult a sematízmus kibontakozásához.
Sokszor
megtörtént, hogy az "aznapian"
időszerű szempontok
szerint
kellett egy-egy forgatókönyvet elkészíteni,
de mire a filmet forgatni kezdtük,
a szempontok
megváltoztak, tehát újra át kellett írni, sokszor forgatás
közben is megváltoztatni.
Fontos,
hogy a rendezők maguk választhassák
témáikat, s ne vállaljanak
el olyan filmet,
amelynek
témáját,
mondanivalóját
maguktól idegennek
érzik. S ha valamit jónak tartanak, harcoljanak
érte. Hogy viszszatérjek
a magam filmjeihez:
a Tűzkeresztség-ért
Kossuth-díjat
kaptam,
mégis
a filmnek a második részével ma sem vagyok elégedett,
hagytam
magam befolyásolni, túlságosan
színpadszerűre
sikerült.
Ma már a Semmelweiss-t
is másképpen,
finomabban
árnyalva,
emberibben
ábrázolnám. Nagyon sok tanulmányt
végeztem
ahhoz a filmhez,
ismertem
Semmelweiss
életét, leveleit. S ma már bánom, hogya
filmben,
oldalán
karddal,
egyenruhában
részt vett a diálktüntetésen.
Az igazság az
volt, hogy csupán tudott róla és helyeselte.
(Filmvilág,

Tématerv

film-

1958. szeptember

15.)

program

dokumentumainak
jelentős része szoi arról a törekvésről, amely a filmművészet egységes koncepciójának
kialakítására, ideológiai tisztázására
irányult.
Mind a filmművészet,
mind a kuitúrpotitika érthető és jogos igénye volt a valós
társadalmi témák körének bővítése, s ennek alapján átfogó téma terv kidolgozása.

De anúnt az erre vonatkozó gondolatokat
és az alkotói gyakorlatot
tükröző dokumentumok
is mutatják,
ehelyett mindinkább egy merev témakultusz
bontakozott
ki, elvont
kategóriák
keletkeztek.
Az
alábbi
részletekből
világosan
kitetszik
mindkét
tendencia
bonyolult
összefonódása.
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Révai József
A filmnek és a színdarabrrak az egész népet foglalkoztató nagy kérdésekkel
kell
törődnie, olyan problémákkal, amelyek az
állam, az egész nemzet fő kérdései. És ha
mi a sematizmus ellen fellép ünk, akkor
ez korántsem azt jelenti, hogy ezután már
nem kívánjuk irodalmunktól, drámaírodalmunktól, filmirodalmunktól,
színházaink-

Dalolva

szép az élet

tól, hogy ne ezekkel a fő állami kérdésekkel foglalkozzanak. De igen, kívánjuk és
a sematizmus ellen küzdve ezt a kívánságot még inkább homloktérbe
állítj uk !
Ez azt jelenti, hogy nem bízhatjuk rá
csak a drámairókra, a filmírókra, vajon avval foglalkoznak-e, ami az állam és a párt,
a nép és az ország számára fontos. A tervszerűséghez ezen a területen is ragaszkodni kell. Ez azt jelenti, hogyatémakör
kijelöléséről, a témakör alapján való tervezésről drámairodalmunkban,
színházaink repertoárjának, filmgyártástervünknek
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összeállításánál nem mondhatunk le. Tehát: a témakör is fontos, nemcsak a téma.
Aki a témakör kij elölés ében - ami állami
fe1adat, vagy állami feladat is - már sematizmust lát, az leesik a nyereg másik
oldalán, és szem elől téveszti irodalmunk,
színházaink, filmünk állami feladatait.
(... ) Nincs még olyan filmünk, amely

igaz, gazdag képet adna a falu szocialista
fejlődéséről, nincs egyetlen filmünk még,
amely ötéves tervünk valamelyik nagy alkotásával foglalkoznék, nincs egyetlen filmünk, amely a magyar munkásság hősi
múltját és még szebb jelenét ábrázolná.
Kell film a munkásifjúságról, amely dolgozik és tanul, és új intelligenciává fejlődik; úgy kellene film, mint egy falat kenyér bányászaink
munkájáról
; kellene
film arról, hogyan küzd meg a régi önzés szelleme a munkásban a szocialista
tulajdon és a szocializmus érdekében vég-

zett munka szellemével; kellene Iilm annak ábrázolására, miért rossz, hogymint Rákosi elvtárs kifejezte - megeszszük a jövőnket.
Mindez persze üres séma is lehet, de az
állam, a párt - az irodalom és az élet
együtthaladásának az érdekében - nem
mondhat le az ilyen témakörben való tervezésnek a feladatáról. A sematizmus elleni harc közben ne kövessük el azt a má-

Kis

Katalin

gramja, az írói terv párhuzamos lenne az
állami témakörrel, az állami alkotói tervvel. De miután ez nem minden további
nélkül van így, ezért van szükség a párt
és az állam részéről tervezésre, az írói
ihlet bizonyos irányítására. Persze nem
úgy, hogy megköt jük az író kezét a témakőr felváltásánál a téma aprópénzére.
A Szovjetunióban évekre előre megvan
a repertoár-terv, a filmtéma-terv. Ott már

házassága

sik hibát, hogy rábízunk mindent az Írói
ihletre.
Az állami tematikai tervet a színház területén ugyanúgy, mint a film területén
össze kell kapcsolni az irók alkotói terveivel. Kívánatos lenne, hogy az írók proHol tartott a magyar

filmművészet

az 1953-as film téma-tervet hagyják jóvá,
és mi alig tartunk ott, hogy homályos körvonalaiban
meglegyen
filmtermés ünk
1952-es terve. (... )
(A

Színházés Filmművészek
11. kongresszusán,
1951. okt.

Magyar

ségének

Szövet15.)

1950 őszén?

Az alig kétéves új magyar filmművészetnek olyan alkotásai voltak már, mint a
Talpalatnyi
föld, Ludas Matyi, Szaboné,
Dalolva szép az élet, folytak a felvételei a

Kis Katalin házasságá-nak, a Felszabadult
föld-nek, a Különös házasság-nak. A magyar film tehát megtette az első jelentős
lépéseket a szocialista realizmus irányába.
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Filmjeinknek már a dolgozó ember a témája, olyan hősök állnak középpont jukban, mint Góz Jóska vagy Ludas Matyi.
Megjelenik - először a magy:ar film történetében - a mai élet hőse is a vásznon,
megjelenik az első kommunista hős, Szabóné alakjában. Ezek a filmjeink pártosak, állást foglalna:k népünk harcában. A
történelmi filmek is - mint például a Különös házasság - a ma céljait szolgálják.
Ez a biztos fejlődés mindenekelőtt annak köszönhető, hogy pártunk - ismerve
a fiLm kivételes jelentőségét - az államosítás után nyomban kézbe vette a film
ügyét, és győzelemre vitte a magyar nemzeti filmgyártásért vívott harcát a különféle ellenséges irányzatok ellen, amelyek
kétségbe vonták az önálló magyar filmgyártás
létjogosultságát
is. A politikai,

gazdasági, szervezeti előfeltételek biztosításán túl a párt kezdettől fogva nagy gondot fordított a film eszmei irányítás ára is.
Minden lépésüknél ott volt, bátorította, bírálta művészeinket.
A magyar film harcban született, s ez a
harc Pudovkin magyarországi tartózkodása
idején új területeken folyt tovább. A legfontosabb harci kérdés a forgatókönyvválság megoldása, a színészi játék színvonalának emelése és a kritika-önkritika kifejlesztése, az elmélet terén mutatkozó lemaradás felszámolása volt. Ezeknek a céloknak a tisztázásához és eléréséhez Pudovkin tanácsai művészeinknek igen jelentős segítséget adtak.
(R:'!szlet

Kovács

kin a magyar
Könyvkiadó,

András
filmről"

eZőszavából

c. kötetben.

a .Piuio»Művelt

Nép

1952.)

Pudovkin Magyarországon
Pudovkin 1951 és 1952-ben több ízben is
járt hazánkban, részt vett dramaturgiai és
filmmüvészeti
problémák megvitatásában.
Erről szóló írásai, felszólalásai könyvben

is megjelentek 1952-ben a Művelt Nép Kiadónál. Az alábbi részleteket - melyek a
tématervvel
és a Művészeti Tanács szerepével foglalkoznak - innen idézzük.

Maga az a tény, hogy egy témára rairanyí tják az író figyelmét, még nem alapja
a sematizmusnak. Mindig vannak aktuális
feladato k, amelyeket napirenden kell tartani. Nem a téma megadása a sematizmus
forrása, hanem az a felületes mód, ahogy
a müvész az adott témához közeledik. Az,
ha az író felületesen építi fel a cselekményt, és nem elemzi mélyen az alakok
jellem vonásai t. (... )
A tématervnek elsősorban magával az
élettel kell kapcsolatban lennie. A film
hatalmas segítséget jelent a Pártnak és a
kormánynak, segíti szervező és nevelő
munkáját.
Ezért a tématerv mindenekelőtt
olyan témákból van összeállítva, amely
segíti a ma emberének megoldani feladatait, és amelyek aktívan segítik a politikai
harcot. A tématerv mai témái az aktuális
poli tikai eseményekkel vannak kapcsolatban, elsősorban a békeharccal. Figyelemmel kell lennie a széles tömegek állandóan
növekvő kultúrigényeire
is. Ebből ered
olyan filmek elkészítésének szükségessége,

mint pl. klasszikusok megfilmesítése. Az
utóbbi időben számos olyan filmet is készítettek, amelyeknek komoly tudományos
alapjuk van. Fontos helyet foglalnak el a
tématervben a munkások és a parasztok
életét visszatükröző filmek. A tématervet
úgy kell összeállítani,
hogy az foglalkozzon a nép alkotó munkájának minden ágával, az üzemi, mezőgazdasági,
technikai
stb. területen dolgozók életével.
A tématervnek igen nagy politikai jelentősége van, mert meghatározza azokat
a kérdéseket, amelyről filmet kell készítenünk, de emellett igen fontos, hogy ne
zárjuk el a lehetőséget az egyes művészek
egyéni kezdeményezése
elől sem. Ha elnyomják
a művész fantáziáját, mindig
rosszul fog dolgozni. A tématerv mellett
olyan körülményeket
is kell teremteni,
amelyek a művészeknek jó, kezdeményező
ötleteket adnak. Ha a rendező a filmgyáron kívül talál jó témát, akkor lehetőséget
kell adni arra, hogy ezt felhasználhassa. (... )
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Déryné

Nem szabad mereven ragaszkodni a minisztériumtól kapott téma tervhez. Ha jó
témát találnak, engedélyt kell kérniök a
minisztériumtól arra, hogy megcsinálhassák. A minisztérium és a gyár között élő
kapcsolatnak kell lennie és indokolt esetben a terven is lehet változtatni. Például,
ha a terv három paraszt-filmet ír elő, és
csak két jó könyv van, vajon helyes-e elkészíteni a harmadikat is, pusztán mert a

terv előírj a? Ez a merevség nagyon rossz
eredményre vezet. (... )
Alapkövetelmény
az, hogy minden film
amelyet a gyár kibocsát, eszmei-művészi
szempontból tökéletes legyen.
(... ) Nem szabad számszerűségre törekedni addig, míg a minőség nincs biztosítva. Ezért a téma terv elkészülte után az
első feladat megteremteni az alapot magasszínvonalú filmek készítésére.

A kitűzött célok megvalósítását intézményes formák is szolgálták. Ennek jegyében hívták életre nálunk is a Művészeti
Tanácsokat, amelyek a művészek bevoná-

sával folytatták
irányító munkájukat. A
kollektív alkotás így értelmezett
mechanizmusát,
a Művészeti
Tanács irányító
funkcióját írja le Pudovkin az alábbiakban.

A Művészeti Tanács magában foglalja a
legkiválóbb rendezőket, operatőröket, díszlettervezőket és néhány olyan színészt, aki
kapcsolatban van a filmgyártással. Ezenkívül - ha ez szükségesnek látszik meghívnak a Művészeti Tanács üléseire
olyan szakembereket vagy politikusokat,
akik különleges szakmai vagy politikai
szempontból segíteni tudnak bizonyos kérdések eldöntésében.

A Tanács első ülésein megvitatják a készülő forgatókönyvalapeszméjét,
amely
néha nem derül ki a librettóból, de az író
mindig el tudja mondani. Ha a forgatókönyv már elkészült, ismét összehívják a
Művészeti Tanácsot, hogy azt elbírálja.
Ezeken az üléseken megvitatják a film
alapvető feladatait és felkérik a rendezőt,
hogy mondja el, hogyan képzeli a figurák
megvalósítását. A kidolgozott maszkokkal
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készült próbafelvételeket is megvitatják a
Tanács tagjai. Gyakran előfordul, hogya
Művészeti Tanácsban komoly vita alakul
ki a rendezővel arról, hogy az egyes figurákat hogyan kell megvalósítania.
A Művészeti Tanács munkája
a film
munkálatai alatt is folytatódik. A Tanács
időnként megnézi a már felvett anyagot,
és megvitatja, megbírálja a rendezői munkát. (... )
A Művészeti Tanács megnézi a nyersen
összeállított
filmet is, és megvitatja az
esetleges rövidítések szükségességét. Ezeken a megbeszéléseken néha komoly utólagos javítások szükségessége is felmerül.
A múlt témái

s leegyszerűsített

A Művészeti Tanács ezt is megvitatja a
rendezővel, és segít neki a javítás munkájában. Hangsúlyozni kell, hogy a Művészeti
Tanács nem ellenőrzi a rendezőt, hanem
tanácsot ad neki, segíti elképzeléseivel. Ha
a film a gyár Művészeti Tanácsának jóváhagyásával elkészült, beküld ik a minisztérium kibővített Művészeti Tanácsához felülbírálásra.
A minisztérium
Művészeti
Tanácsa írókból, újságírókból, kritikusokból áll. Összefoglalva: a filmgyár Művészeti Tanácsa a legkiválóbb művészek csoportja.
(Pudovkin:

A

Könyükiadó

1952.)

magyar

filmrő!,

Műceit

Nép

szemléletük

A korszak jelentősebb alkotói és művészetpolitikai egyéniségei előtt sem volt kétséges, hogya klasszikus témák feldolgozása,
általában a múlt ábrázolása művészileg is

magasabb szinten
szükséges, aktális
sok ábrázolásával
kitűzésű filmek.

A múltat tárgyaló, a múltat ábrázoló,
klasszikus anyagból merített filmjeink általában véve jobbak, gyakran sokkal jobbak, mint a jelen problémáit ábrázoló, a
jelen konfliktusait tükröző filmjeink. A
Talpalatnyi föld első és mindjárt klasszikussá lett filmünk, a Ludas Matyi kiváló
film, a Különös házasság igen jó film, jobbak, mint a többiek, a Becsület és dicsőség, a Gyarmat a föld alatt, jobbak, mint
a Kis Katalin, bár ezek sem rossz filmek.
Nagyon fontos az, hogy a színpadon és a
filmen is az igazságnak megfelelően, pártosan ábrázolj uk a múltat, de filmfróinkat

is, rendezőinket is, drámaíróinkat is, színház- és film-dramaturgiánkat
a jelenre
orientáljuk, és azt mondjuk nekik: arccal a jelen tematikája, konfliktusai, a mai
élet ábrázolása felé! A múlt ábrázolása is
fontos, mert a múlt tal azt hirdetjük népünknek, hogy mi kommunisták nem az
égből pottyantunk le, nem rózsabokorban
jöttünk a világra, hanem a magyar történelem szülöttei vagyunk.

A nemzeti
hagyományokat
felelevenítő
filmek relatív értéke ellenére azonban az
idézett részletekből
kiderül az is, hogy a
múlt ábrázolásának és átértékelésének
eszmei jelentőségét hangsúlyozva, szűk prak-

ticista szempontok is érvényre jutottak. A
dokumentumok
között válogatva szembetűnő, hogya célkitűzések megfogalmazása
mennyire
magán viseli a didaktikus, leegyszerűsítő szemlélet jegyeit.

A Déryné című filmoperett legelsőrendű
feladata a népet, a közönséget - szórakoztatva - tanítani egy olyan műf'aji tálalásban, melyet rendkívül szeret, s amelyben az utóbbi időben, magyar nyelven
nagy hiány mutatkozott. A forgatókönyv
teljesen új utakon haladva, a régi, sab-

lonos operett feldolgozás októl eltérően,
szecialista-realista módon dolgoz fel egy
témát, olyan témát, amelynek komoly
mondanivalója van, és nemcsak folyamatában, de kicsengésében, sőt tendenciájában is optimista és építő.
A film története a múlt század elején,
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(Révai
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művészek
okt.

áll, mint az oly égetően
témát választó, új típukísérletező, agitatív cél-
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a Színház-

és Film-

11. kongresszusán

1951.

15.)

Teljes

gőzzel

olyan időkben játszódik le Magyarországon, amikor egy idegen uralkodó kormányzat és a burzsoá társadalom ha talmi érdeke
teljesen megbénította a nemzet önálló éle-

tét, elnyomta még a szikráját is a szabadságvágyának, igyekezett kiirtani nemzeti nyelvét, - s az alkotmány kizárólag
csak papíron létezett. (... )
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Cél, hogy a film - minden harcos küzdelmen keresztül is - erősen optimista
hangulatú .legyen ... Hogya mai ember
számára könnyen érthető és nívós, művészi feldolgozásban hitet tegyen a megalkuvást nem tűrő, bátor osztályharc szükségessége mellett, hogy van értelme küz-

deni a közös célokért, hogy közösen van
értelme küzdeni a célokért, elavult, polgári csökevények, áruló kozmopolitizmus
ellen - és a becsületes, egyenes szándékú
dolgozó népért. (... )

Az egyik tanácskozás jegyzőkönyvének
tanúsága szerint a Rákóczi hadnagyá-nak

LroJa a következőképpen
mű eszmei céljait:

Nem kimondott Rákóczi-filmet akart írni,
hanem egy romantikus, hősi filmjáték keretében akarta életre kelteni a Rákóczikort. Meseszerű, népies történetet
akart
megírni. Legfőbb célja az volt, hogy ez a
film mégis egy főhajtás legyen Rákóczi
előtt. A "felső vonallal" olyan mértékben
érintkezik a film meséje, amennyire a cselekmény megkívánja.
Bornemissza János történelmi szereplő,
akir ől - ha mozzanatosan is - Beniczky
Gáspár naplójában találunk említést, melyet később Thaly Kálmán is felhasznált.
Beniczky jegyezte fel azt, hogy Bornem-

issza János, Vak Bottyán őrmester e tizennégy portyázóval együtt elfogta Stahremberg Maximiliánt, és először Nyitrára,
majd onnan Bercsényihez, tőle Rákóczihoz
vitte. 24-25 éves, két esztendeje ment el
Rétéről. Jobbágy, akire kettős elnyomás
nehezedett. Nyíltszívű, szabadságszerető,
igazmondó, sok barátsággal és derűvel. Általában arra törekedett, hogy Bornemissza
személyében ne valami énhasadásos hős t
ábrázolj on ...
Azt a hősi népi figurát akarta benne
megrajzolni, amilyenből sok ezerre van
ma is szükség.

(Rendezői

megjegyzések

a

Művés.zeti

Tanács

foglalta

össze a

előtt)

A jelen témái s a sematizmus gondja
Mint említettük,
a jelen ábrázolása, az
új embertípusok megformálása volt e korszak filmművészetének
legnehezebb
feladata, amely körül, éppen fontossága miatt, a legha11:90sabb viták dúltak. A sematikus hibák, a téma terv mechanizálódá-

sa, a konfliktus
spekulatív
elvonatkoztatása a valóságtól így is megmutatkoznak.
Az ellenük való harcot is korán meghirdetik, de ez a társadalmi valóságban jelentkező
torzulások
folytán igazi hatást
nem ért el.

(... ) Sematizmus a témák mechanikus ismétlődése is. Bevallom, egy bizonyos vonatkozásban ebben én vagyok a ludas. Két
évvel ezelőtt egyik cikkemben arról beszéltem, hogy az írók ábrázolják a magánéletet is, és felvetettem példaként de isten látja lelkemet, csak példaként vetettem fel -, hogy az új embereknek és
az életnek érdekes konfliktusa férfi és nő
egyenlőtlen fejlődése a házasságban. De
eszem ágában sem volt, hogy ezzel évekre
szóló alkotói utasítást adjak a dráma- és
forgatókönyvíróknak.
Én voltam leginkább meglepve, amikor futószalagon érkeztek a majdnem
pontosan hasonló témák, amelyekben az

alapkonfliktust
mind
egy
kaptafára
húzták.
A magánélet ábrázolása - együtt a szocializmust építő ember közéleti tevékenységével - hogy valamiféle szakácskönyvmódszer szerint, kilóra vagy dekára adagolva és összekeverve kell ábrázolni az új
embert: végy 5 deka munkaverseny t, 3
deka szerelmet, 5 deka szabotázs t, 3 deka
házassági konfliktust, tedd az egészet egy
lábasba és keverd össze. Ebből a keverékből az élet gazdagságának ábrázolása sehol sem lesz! (... ) És a sablon, a sematizmus rubrikájába tartozik az is, hogy
sok fiLmünkben és egynéhány darabunkban politikai torzítások vannak.
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Szints valamennyi !orgatókönyvben és
darabban, amely a tszcs kérdéseivel foglalkozik, benne van visszatérő motívumként az a bizonyos törzstehenészet, amelyet az állam ajándékoz vagy juttat a
tszcs-nek. Ez politikai torzítás és káros,
mert az következik belőle, hogy azért kell
tszcs-t csinálni, mert az állam ebben az
esetben jutalmaz; hogy azért kell és azért
érdemes belépni a tszcs-ékbe, mert ilyen
módon mindenféle ajándékot lehet kapni
az államtól, és erősíti azt a - sajnos meglevő tendenciát, hogy az állam fejőstehén.
A Teljes gőzzel című egyébként nagyban és egészben sikerült vasutasfilmből az
derül ki, hogya vasutat nem a közlekedésügyi miniszter, nem a MAV igazgatósága, hanem a MAV politikai osztálya vezeti. Ebből egy szó sem igaz, s ha a film
A téma kultusz legfőbb jellemzője a fejlődést szolgáló, szükséges tématerv bürokratikus fetisizálása. Ez a külsőséges szempontok merev érvényesítését,
statisztikai
arányszámok
mindenekfelettvalóságéit,
téma kategóriák
mechanikus
értelmezését
hozza magával. A témák nem a filmművészet egészében elfoglalt helyük, a konfliktusok nem társadalmi és történeti fon-

ezt így állítja be - ezért nem á rendező
Máriássy elvtárs a hibás, hanem a szaktanácsadói -, akkor politikai kárt okoz,
mert aláássa az egyszemélyi felelős vezetésnek az elvét a vasúton és nemcsak: a
vasúton. És az is káros, és politikai torzítás ebben a filmben, hogy helytelenül,
hamisan ábrázolja az értelmiséget. Ha ennek a filmnek hihetünk, akkor a mi értelmiségünk fő jellemvonása az, hogy vagy
tátja a száját, vagy szabotál. Pedig van
harmadik fajta értelmiség, és hála isten
ez van többségben, amely a száját sem
tátja, és nem is szabotál, hanem együtt
dolgozik a néppel a szocializmus felépítéséért. (... )
(Révai

József

művészek
okt. 15.)

a Színház- és Film11. kongTesszusán. 1951.
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tosságuk szerint fűződnek egymáshoz, hanem elvont kategóriák szerint. Igy válik
el egymástól például a munkás és ifjúsági
téma, alakul ki a tisztán paraszti téma,
vonatkozik
el az adott társadalmi közegtől az imperializmus
elleni harc témája.
A téma körüli vita dokumentációja
a
legbőségesebb. Az alábbiak csak néhány
jellemző részletét idézik fel.

Teljes gőzzel
A film mondanivalója ne csak az legyen,
hogya 2.000 tonnás mozgalom egy technikai eljárás jobb megszervezését jelenti,
hanem az, hogy a vasutasok megértették
és átérezték a 2.000 tonnás mozgalom jelentőségét az ország egész területére nézve, és nemcsak a szállításban, hanem a

mezőgazdaságban és az iparban is. Ugyanis nem az a fontos, hogy egy vagy két
sztahanovistánk
legyen, hanem hogy a
sztahanovisták kezdeményezése minél szélesebb mozgalommá fejlődjön.)
(A Teljes gőzzel
szeti Tanácsban,

c. film megbeszéléséből
1951. jún. 19.)

a Művé-

Civil a pályán
A filmet azzal a célkitűzéssel vettük tervbe, hogy az MHK és általában a tömegsportok népszerűsítése
terén az illetékes
szerveknek segítségére legyünk. A másik
célkitűzésünk az volt, hogy a közönség részéről a vígjáték iránt megnyilvánuló hatalmas igényt kielégítsük. Az elkészült
film mindkét célkitűzésnek igen j ól eleget
tesz. A közönség körében hatalmas siker-

rel fut a film, és híreink vannak arról,
hogya film megtekintése után az üzemekben a sportfelelősök munkája komolyan
megnövekedett. A rendezőnek a filmben
sikerült a műfaj megkívánta derűt és optimizmust mint a film alaphangját megtalálni.
(A

Civil

szeti

a pályán

Tanácsban;

c. film kiértékelése
1952. jan. 14.)

a Művé-

35

Nyugati övezet
A Nyugati övezet című filmet azzal a céllal készítettük, hogy mozgósítsuk népünket a békeharcTa, és leleplezzük az imperialisták semmilyen eszköztől vissza nem
riadó és a háborút előkészítő tevékenységét. A film ennek a célkitűzésnek jól eleget tesz. Világosan megmutatja, hogy hogyan használják fel az imperialisták a tudományt is arra, hogy háborús készülödéseiket segítsék elő, és ugyanakkor megláthatják azt is, hogy nálunk a tudománya
békés építést szolgálja, és államunk a tudományos munkát messzemenően megbecsüli és támogatja.
Gyarmat

Mi az oka annak, hogy megis hiány érzetünk van a film levetítése után? Onnan
ered ez, hogya forgatókönyv írói abból a
szándékból kiindulva, hogy a filmcselekmény érdekes bonyodalmakon
keresztül
fejlődjön, a figuráikat jellemükkel
nem
mindig összeegyeztethető,
mű-konfliktusokba kényszerítik. Ennek az a következménye, hogy a film dramaturgiai felépítése sok helyen művi, kiagyalt, és ez a
hitelesség rovására megy. Különösen áll
ez a film második, azaz berlini részére.
(Részlet

a Nyugati

a Míívés::cti

övezet

c. film

kiértékeléséből

Tanácsban.)

a föld alatt

A Gyarmat a föld alatt című film első elkésziüt. változatát - a rendező értékelése

szerint - több
hiba terhelte:

Az új film megírása előtt szükséges szemügyre venni az elkészült film hibáit.
. 1. A mondanivaló nem világos, mert a
film túl nagy anyago t markol, mindent el
akar mondani az imperialistákkal kapcsolatban, emiatt zsúfolt, unalmas és még a
valóságnak megfelelő része is hi telét veszti. Felesleges és káros - és a valóságnak
meg nem felelő - a Mindszenti-ügy,
a
titoizmus, a Rajk-ügy beleszövese.
. 2. Eszmei tartalma hibás. Hogy a legfeltűnőbb hibákat említsem : a Párt sze-

repe nem döntő. Az ÁVH szerepeltetése
helytelen, az ÁVH, a Párt és a nép kapcsolata nem világos. Az imperialisták módszerei mások voltak.
3. Az írói feldolgozás művészietlen,
A
helytelen alapokon elindulva, az írói erő
hiánya csődhöz vezetett. A filmnek alig
van jó és érdekes jelenete. A szereplők
csak hivatalos ténykedésben láthatók, magánéletük nincs. A hőseinket nem szer ethetjük meg, tehát az ellenséget nem gyűlölhetjük.

Mivel az illetékesek úgy döntöttek, hogy
a filmet - részben az elkészűlt felvételek
felhasználásával
- új koncepció szerint

kell megcsinálni, tisztázni kellett, milyen
alkotói szempontok és módszer szerint járnak el. Íme a rendezői javaslat:

Mi legyen hát elindulásunk?
1. Író és rendező ismerjék meg a valóság anyagát. Rendelkezésünkre
állanak
a) az első író által felhasznált
Fehér
Könyv. b) Az akkori Zala megyei párttitkár anyaga. c) Az ÁVH által felajánlott
adatok. d) A minisztériumi
olaj szakértő
felvilágosí tásai.
2.) Az így gyűjtött anyag alapján: a)
megfogalmazható az a mondanivaló, melyet az anyaggal művészi módon lehet ki-

fejezni. b) Meghatározható a film típusa,
hősei. c) Elképzelhető a cselekmény váza
és kijelölhetök a cselekmény határai.
3. Ezután kerülhet sor arra, hogy az
elkészült
3.000 méternyi
filmanyagot,
min tegy "híradó anyagot" felhasználjuk,
azaz kijelöljük belőle azokat a részeket,
melyek a filmben felhasználhatók,
s az
új forgatókönyvbe beépítendők.
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(A

Gyarmat

télceLéséből.

a föld
1951.

alapvető

alatt
ápr.

eszmei-művészi

cím ű film
16.)

rendezői

ér-

A kritika módszerei
A korszak filmkritikai
élete nem volt
élénk. Bírálatok többnyire napilapokban
jelentek meg, s azokat is inkább irodalmi
és színházi kritikusok vagy publicisták írták. A művészet eszmeiségének
követelménye erős hangsúlyt kap ugyan e cikkekben, de egyoldalúan: átfogó elemzésre,
mely tekintetbe venné a film művészi sa-

játosságait, az alkotók egyéniségét, a Ieritikusok nem vállalkoznak. A filmben áb1'ázolt konfliktust és jellemeket kiveszik a
mű egészéből, s mint direkt társadalmi jelenséget tárgyalják. SzemléleWkben mindinkább dogmatikus vagy kűlsőséges szempontok. dominálnak, művészi kritériumaik
csak elvétve akadnak.

Ludas Matyi
Ludas Matyit a maga nagyon is reális
igazságtevésével mindig is szerették azok,
akik látták, érezték a kizsákmányoló rend
kegyetlen igazságtalanságait. Most, hogy
ez a rend letűnt, azt az emberiesség
UJ
rendje váltotta fel, s a kimelkedő egyesek
igazságtevésének
helyébe a nagy társadalmi igazságtevés lépett a maga kollektíven tervező és szervező munkájával. Ludas Matyi a harc kezdeti nehézségeit, a
nagy változás előfeltételét tévő helyes felismerést és elszánt cselekvést példázza a
maga naiv bájával és erejével. A film
(Ludas Matyi) a művészet minden eszközével érteti meg velünk, hogy Ludas MaLyicselekedeteiben a nép ereje bontakozik,
az elnyomottak keresik a maguk igazsá-

gát. Ez az alkotás komoly
nagy és maradandó lesz.
(Haladás.

érték, sikere
1950. márc.

2.)

A múlt században játszódó cselekmény lehetővé tette, hogy Nádasdy Kálmán, a
budapesti Operaház rendezője színpompás
korabeli jelmezekkel és díszlettel fesse föl
a falusi vásár képeit. Soós Imre lendülete
és vidámsága nagymértékben járult hozzá
a film (Ludas Matyi) népszerűségéhez. Ennek a huszonöt éves színésznek az élettörténete maga is idekívánkozik, mert általánosítható, jelentős tanulsággal szolgál.
(G. Sadoul:

Panorama

du

cinéma

hongrois.

Pa-

ris, 1952.)

Déryné
(... ) Mindezt azzal a filmmel kapcsolatban
jegyezzük
fel, mely most jarja
be
vonzó, gyönyörködtető és fölemelő erővel
mozgófényképszínházainkat
Tolnay Klári
mélyen emberi, méltó, elbűvölő alakításával. (... ) Az a jelenete, amikor egy ütöttkopott falusi csárdában,
a magyar nép
helótái nyomorúságával farkasszemet nézve, elkezd Szentpétery ösztönzésére énekelni, először e népnek s csak e népnek,
s a vak fekete nyomorúságot és reménytelenséget lassan, fokozatosan, de egyre
hatalmasabb és diadalmasabb erővel em-

beri hitté és derűvé váltja át, mindörökre
felejthetetlenné
válik a film minden nézőjének. S hogya
színészi együttes részéről is joggal kiemeljünk egy jelenetet:
a magyar színészek gyászkerete, akiket a
német színház megnyitására statisztáknak
parancsolnak ki, a maga pantomim játékával kis rendezői és alakítói remekmű.
Egészben véve olyan filmet látunk, mely
mindvégig majdnem hibátlanul méltó a témához s méltó az új, igazabb magyar filmre szomjas népünkhöz.
(Kis

Újság,

1951. nov.

18.)

Erkel
... Hogyan születik a kiváló történelmi
film? Kétségtelenül alaposan kell tanulmányozni a feldolgozandó kort, a törté-

nelmi szereplőket, hogy az ábrázolás hiteles legyen. A film alkotói meg is tették
ezt. Erkelt és korát valóságos történelmi
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eseményekben mutatták meg. A múlt ismerete azonban bármily fontos feltétele
is a történelmi film alkotásának, önmagában nem biztosítja a művészi hatást. "A
történelmi téma helyes ábrázolásához mint Horváth elvtárs a képzőművészeti
vitán megfogalmazta - éppen annyira át
kell élni saját korunkat, mint a legmaibb
téma megelevenítéséhez." S itt kell keresnünk az Erkel sikerének forrását. A film

történelmi témához, hanem magától értetődően fakad annak művészi feldolgozásaból, abból, hogy a forgatókönyv és a rendezés ki tudja emelni Erkel életének és
korának azokat a vonásait, amelyek megdobogtat ják a mai néző szívét.
(Szabad

Nép,

1952.

nov.

19.)

... A film zárójelenete, amelyben a Vasasok férfi-énekkara énekli Erkel Him-

Erkel

alkotói művészhez méltó izgalommal és
szenvedéllyel közeledtek témájukhoz, mert
új életük alapos ismerete hozzásegítette
őket ahhoz, hogyamúltban
felismerjék
azokat a tanulságokat, amelyek legközvetlenebbül szólnak a mához is. (... )
A film azáltal, hogy megmutatja Erkelnek és társainak lankadatlan harcát egy
igazabb Magyarországért, kiváló szolgálatot tesz népünk hazafias nevelésének. Ez
il. hazafias nevelés nem valami
járulék a
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nuszát, megelevení: vc cl munkás
dalkórusok debreceni nagy hangversenyét,
hatásosan hívja fel a figyelmet arra, hogy
népünk szabad ágát ellenség veszélyezteti. Az agg Erkel, aki a hatalmas kórust
vezényli, a Himnusz elhangzása után hoszszan és figyelmeztető en tekint a nézőre,
mintha rábízná
élete tanulságát, nagy
gondját: a haza ügyét.
(MagY:T

Nemzet,

1952. nov. 19.)

Rákóczi hadnagya
A korral kicsit is ismerős néző például bizonyára hiányolja majd a filmből (Rákóczi hadnagya) a vörös selyemzászlók alatt
fegyvert fogó, elszegényedett kisnemesség
szerepének bemutatását, hiszen a Rákócziszabadságharc vezetője ez az osztály volt;
ám az Író erről egy szóban, egyetlen utalásban sem emlékezik meg. A mű kom-

Föltámadott

labancságot általában, de a bécsi udvart
különösen afféle operett-ellenségként ábrázolja, méghozzá néha a könnyű hatáskeltés eszközeivel. Pedig korántsincs itt
helye karikatúrának vagy akárcsak gunyoros modornak : Rá!kócziék számára Bécs
nyolc éven át éppen nem az a már-már
operett-nagyhercegi udvar volt, amelynek

a tenger

pozíciója arról látszik tanúskodni, hogy a
szerző a jobbágyságban látja a Bécs ellen
fordult Rákóczi egyedüli támaszát; felfogása azonban e pontban ellene mond a
történeti valóságnak.
A rendező felfogásával két pontban kell
vitába szállnunk. Az első a "negatív" oldal ábrázolásának
kérdése. Lebecsüli a
szabadságharc jelentőségét, s a néző szemében csökkenti Rákóczi Ferenc vállalkozásának gigászi voltát az, hogy a film a

a film ábrázolja, hanem véresen komoly
valóság, hisz ellene a hadakozó nemzet
minden, végsőkig megfeszített erejét kellett laba vetni.
A másik vitatható pont: a szabadságharc
felső vezetésének bemutatása. A filmnek
ezek a jelenetei jobbára élettelen állóképek, amolyan "történelmi tablók" ; merevségük a film többi részével
összevetve
szembeszökő.
(S::ínház-

és FilmmŰDészet,

1954. febr.)
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ez a film (Rákóczi hadnaazt mutatja
nekünk
magyaroknak: Ilyenek vagytok, ilyen szépek, ha
legszebb arcotakat
mutat játok a nagyvilágnak, s nem azt a másik régit, amelyet
a szolgaság, az alázat és a félsz elcsúf'ított. J ó ebbe a tükörbe tekinteni,
jóra biztat, s merthogy benne a művészet az igazság szószólója, hiszünk is neki, tetszik nekünk. (... )
De idejutva : meg kell említeni valamit,
amivel a darab megrázó
erejét még fokozni lehetett volna. A kiválóari szerkesztett cselekmény
nem mindig helyes gazdálkodással
bontakozik
ki. Az író lemondott néhány lehetőségről,
ahol szorongatóbban éreztethette
volna a bajbajutottak
helyzetét.

Más vonalon, de ugyancsak
hasonló fogyatékossága
a filmnek, hogya nagy nemzeti 'ügy árulója,
akit lelepleznek,
nem
szemünk
láttára
bűnhődik.
Ragyogó hőstettek, csattogó kardok, tüzet okádó ágyúk,
bősz vágtában
száguldó harci paripák
világában nemcsak a hadijog igénye, hanem
a néző joga is, hogy pusztulni
lássa a bitangot, s nemcsak
elvezettetve
megérdemelt sorsa felé ...
Mindezeket
összegezve
arra
jutunk,
hogy az .író nem használta
fel a szeeialista romantika
valamennyi
lehetőségét,
s
ilyen módon a film belső feszültsége
nem
fejlődik a mű igazi gazdagságának
végső
határáig.

A történelmi múltat, a klasszikus hagyományokat feldolgozó filmek kritikái, mint
láttuk, az elmúlt kor értékelése, a jellemek és a társadalmi viszonyok elemzése
tekintetében
még talált érintkezési pontot a bírált filmekkel, ha művészi kritériumai még kuiuúcuuitumok. maradtak is.
Az aktuális iérnokkol, új típusok ábrázo-

lásával kísérletező filmekkel kapcsolatban
még ez az érintkezési
pont sincs meg.
Akár dícsér, akár elmarasztal a kritika,
szinte kizárólag csak az idealizált kategóriák szempontjait sorolja fel, s nem a valósággal szembesíti a művet, hanem azokkal a követelményekkel,
amelyeket a beidegzett sematikus gondolkodás ír elő.

... Ra a Teljes gőzzel című film tartaimát
a legrövidebbre
húzzuk össze, itt is ezt a
két erőt látjuk egymással szemben feszülni : az egyik erő közlekedésünk
élenjáró
munkásai, akik hazánk vérkeringését
erősíteni
akarják,
a másik az imperialisták
ügynökei, akik mindezt meg akarják semmisíteni. A filmen Pongrácznak
hívják azt
a mozdonyvezetőt,
aki az elavult régi szabályzatban
engedélyezett
ezer tonnánál a szovjet
mozdonyvezetők
példáján
tanulva - mindig többet visz, és még többet akar vinni. Az ellenség őt elteszi láb
alól, ekkor fiatal barátja
és tanítványa,
Szabó Sándor áll a helyére és emeli most
már sikeresen
kétszeresére
az eddig engedélyzett
terhet az imperialista
kártevők minden
erőfeszítése
ellenére.
(... )

Filmművészeink
használják
fel jobban
Sztálin elvtársnak
azt
az
útmutatását,
amelyet
a szovjet nyelvtudomány
kérdéseiről szóló cikkében
adott: "A jelbeszédet ugyanúgy
nem lehet egy színvonalra
állítani a hangnyelvvel,
mint ahogy nem
lehet egy színvonalra
helyezni az ősi fakapát napjaink
öt eketesttel
és traktorvontatású soros vetőgéppel
kapcsolt
hernyótalpas
traktorával."
A sztálini útmutatás
nyomán
megállapíthatjuk
tehát:
a mai
néző a szocializmust
építő
ember
teljes
bemutatását
igényli. Ismerni akarja hősei
gondolkozását
is. Ezt művészien
jellemző
11'01
nyelv
nélkül ábrázolni
a realizmus
megtagadásá t j elen ti. Filmj einken azon ban
a szereplők
nyelve legtöbbször
mellékes,
néha teljesen elhanyagolt
kérdés.

Beszélő

tükör

gya), amely

(Magyar

Nemzet,

(Népszava,
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1954. febr.

14.)

1951. dec. 6.)

Ifjú szívvel
... Az Ifjú szívvel című film nem hibátlan alkotás. Legfőbb hibája a "minden simán
megy"
irodalmi
megnyilvánulása,
amelynek
veszélyére
pedig Révai elvtárs
több ízben felhívta
az irók
figyelm ét. A
film meséje során túlságosan
gyorsan
és
könnyen
oldódik meg minden
probléma.
Szives Kati az egyik jelenetben
még abba
akarja hagyni a tanulást, mert nehéz neki
a fizika, és a műhelyben
is selejtet
csinál. A következő képekben
pedig már dícséretet kap a szépen elkészített
munkadarabért.
és kitűnő bizonyítvánnyal
dicsekedhet. Hasonlóképp
történik Dani J ánossal is, aki félév alatt legutolsó
tanulóból
az elsővé küzdi fel magát. A film csak az
eredményeket
mutatja
be, pedig a szereplők fejlődése
csak akkor lenne igazán
hihető és nevelő hatású, ha azt is látnánk,
hogyan, milyen küzdelmek
árán következik ez be.
(Szabad

Ifjúság,

1953. ápr. 11.)

Az Ifjú szívvel című új magyar film hősei ... Ipari tanulók, egy MTH-otthon
lakói. Mind-mind
ismerős:
látjuk egyenruhájukat
az utcákon, színházakban,
vidám
daluktól zeng a város és falu ... Új ifjúság. Munkások,
parasztok
gyermekei.
Az
apák ifjúsága
nem olyan
volt, mint
az
övék.
Ebben filmben is feltűnik a mai élet fé-

A napi célok szolgálatának

nye mögött a múlt. Az öreg munkások
alakjában,
azok elbeszéléseiben.
De a nézőben is. Valóságos palota ez az ipari tan ulóotthon;
szép, új ruhákban
feszítenek
a gyermekek,
tanulnak,
dalolnak,
szórakeznak. Más már a mosoly az ajkukon.
Ezt látjuk a filmen - mégis
kinek
ne
jutna eszébe a letűnt világ, a város peremének
régmúlt
nyomora,
a tanyai mezitlábasok keserves világa? Ez, amit a filmen megelevenedni
látunk - új világ. A
mi életünk.
(Művelt

Nép,

1953. máju»

Az ifjúsági
szövetség
nevelő.
erejének
megfelelő
művészi
ábrázolás
elképzelhetetlen az újtípusú,
ifjú pozitív hős megformálása
nélkül. Játékfilmjeinknek,
s az
említett
két filmnek
is az egyik legfőbb
hibája, hogy hiányzik az életteljesen
megrajzolt ifjú kommunista
alakja, az ifjúság
pozitív hőse, olyan hős, akit a fiatalok tízezrei és százezrei
méltán
választhatnak
példaképül,
olyan
hős, akinek
példája
nagyszerű
tettekre
sarkallja
ifjúságunkat.
Olyan pozitív hőst perlünk
itt most, aki
rendelkezik
hazánk
újarcú
ifjúságának
jellemző
vonásaival,
nagyszerű
tulajdonságaival, akit a párt és a DISZ nevelt aktív, az életet és az ifjú társait alakító erőteljes, példamutató
egyéniséggé.
(... )
(Új

Hang.

1953. június)

igénye

Ha azokat a dokumentumokat
tekintjük
át, amelyek az alkotóknak és a filmművészet irányítóinak gyakorlati gondjait tükrözik, plasztikus képet kapunk e korszak
művészetének
belső
ellenmondásairól,
amelyeknek eredetét későbbi bírálatok a
voluntarizmusban jelölik meg. A játékfilm
- bár gyártása, a forgatókönyv
körüli
hosszadalmas vitákat számba véve, néha
évekig is eltart - a híradó frisseségévél, a
dokumentumfilm
hitelességével kell hogy
hasson, legyen szó egy épülő, új szocialista városról, a földalatti építéséről, vagy
egy tragikus bányaszerencsétlenség
törté-

neiérő!. A napi po:itika súlypont jainak elkerülhetetlen változásai direkt módon hatnak már munkában levő filmekre is, sokszor magát a konfliktus lényegét, a filmbeli alakok jellemét érintően. Ezek a kövételmények
soha meg nem indokolva,
inkább csak föntről deklarálva, párhuzamosan futnak valódi művészi követelményekkel - mint a típuso k: megragadása, az
emberábrázolás hitelessége és élményszerűsége -, anélkül, hogy az ellentmondás
feloldható
lenne. Sőt kimélyül
azáltal,
hogya kollektív alkotói munka adminisztratív jelleget ölt, mechanizálódik.
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Tűzkeresztség
Az az összeütközés,
ami ebben a szövetkezetben történt, és a megoldás, ami létrejött, a valóságban nem képzelhető el a
Párt segítsége nélkül. Tudjuk azt, hogy a
Párt nem mechanikus egysége a párttagoknak. Ezért, ha egy párttag akár hol is
van elvágva a pártszervezetétől, a valóságban csak véletlen lehet, de a filmben bizonyos jellegzetességet kap, és mint tipikus jelenik meg, és így ennek az embernek az elszakadot tsága a Párt tól hamis
hatást kelt ...

Boziné számára sebesülésekor nem is
annyira az orvos él fontos, mint a Párttal
való kapcsolat. (... )
Természetesen itt nem valami felülről
jövő mentőangyalról van szó, aki egyszeriben megoldja a helyzetet. A Párttal való
kapcsolatot egyszerűen, életszerűen, reálisan kell bemutatni, egy emberre konkretizálva.
(A

Tűzkeresztség

zőkönyvé

c. film

megbeszélésének

jegy-

ből)

Kiskrajcár

Erkel
A film jó, elviszi a tömegekhez, hogy van
nemzeti operánk, és a tömegek ebből a
filmből fogják megtanulni, hogy van Erkel. (... )
Félek attól, hogy túlságosan a történelmet és a zenetörténelmet ismerőknek készült. Sok olyan van benne, amit mi értünk, de a tömegek nem fogják érteni. Az
évszámokat fel kell tüntetni. Külföldre pedig, az egyes történelmi szakaszok elé rö42

vid szövege t is kell tenni. Például: 1848.
15-e, a forradalom előestéje.
Félek, hogy nem lesz elég érthető, miért
forradalmi, és miért szolgálja a kor eszméit a Hunyadi. Nehéz operaszöveget és
zenét egyszerre figyelni. Ennek a kérdésnek a jó megoldása nagyon nehéz feladat.
Tudom, hogy ez első kísérlet, hogy ez milyen nehéz. (... )
A zene jobb, mint az operában. Altalá-

márc.

Ifjú

szívvel

ban attól függ él. sik-cr, hogy menny irc tudjuk a rövidítést m2golcbni.
A Báthory Máriá-t is rövidít eni kell. Jelentőségéhez képest túl sok teret kapott.
Nem ismerik, nem része a nemzeti vagyonnak. Erkel fejlődését emberileg
és
ideológiailag, hogy hogyan ért a Báthorytól a Hunyadi-ig és a Hunyadi-tól a Bánkig: nem érezzük eléggé. A Hunyadi és a
Bánk között nincs különbség. (... )
A Dózsa így, ahogy van, keveset mond.

T,l-CJ ;,-c11 mitaí ni. ho-ryan jutott el a DóZ-;:l-go:,-1:-J1,\roc éppen :-'.Z ."'h:;:?/Jlútizmus
ala tt, éc; 2~~~ szövsgbsn is be kellene hozni.
J ó lenne az eperából
egy jelanatet
megmutalni
él.
felkelő parasztforradalomról,
még ::t:-:'~oris, ha ez az opera a valóságban
nem egészen sikerült. Egy jelenetet lehet
talá'rii, ami megmutatja, hogy Erkel a néphez fordul.
A Ganz Hajógyár-jelenetet
meg kell csinálni. Azt szere.nénk,
ba ez a film nagyon
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nagy siker lenne, ne siessük el, nem baj,
ha nem megy ki Karlevy Vary-ba. (... )
Van magyar zeneszerzőnk, aki a Báthory Máriá-tól eljut Dózsá-ig. Ezt ki kell
hozni. Vigyázzunk, hogy ne legyen sematikusan megoldva, és ne betét legyen, de
feltétlenül használjuk ki a Dózsát is és a
hajógyárat is, hiszen történelmi tények.
Még egyszer mondom, a film jó, a téma
hálás, megéri a gondos munkát.
(Rákosi

és Révai József megjegyzéseiből
c. filmmel
kapcsolatb:m.
1952. jÚl. 9.)

Mátyás

az Erkel

A film első változatának, ami Rákosi elvtárs elé került, drámája az volt, hogyan
jut el Erkel az opera írásáig. Rákosi és

A város

Révai elvtársak vetették fel a filmben
most meglevő dramaturgiai vonalat, mely
megmutatja, hogyan jut el Erkel a Báthory
Máriától a Dózsáig. Rákosi elvtárs ezzel
kapcsolatban megjegyezte, hogy nem néztük elég politikusan ezt a témát. Nyilvánvaló, hogyeszmeileg
erősebb dráma
az
utóbbi. Mi volt annak a gyökere, hogy ezt
nem vettük észre ? Nem merünk
elég
messze menni a következtetésekbe Erkel
életét illetően. (... ) Ez annál is inkább'fontos, mivel az eddigi összes életrajzok Erkelnek ezt a vonalát nem dolgozták fel,
miután burzsoá történetírók írták azokat.
(Részietek
lésekor

az Erkel
felvett

c. film

jegyzőkönyv

művészeti
ből.

kiértéke-

1952. szept.

19.)

alatt

Ez a film az 1952-53-as
években készült; az alábbi dokumentumok
az elvá-

rásokban időközben
zásokat szemléltetik:

A. Bizottság megállapodik a következőkben:
1. A párt szerepét elsősorban Deresen keresztül kell jobban ábrázolni, és a kommunistákat mint egységes szervezett
erőt kell bemutatni.
2. Az ellenséget világosabban kell ábrázolni egymáshoz és az épí téshez való
viszonyukban. Meg kell mutatni az újat
az ellenség munkájában, az emberek
megingatásában, s a film ne legyen
detektív-film. Forba passzív cinkos legyen.
3. Az embereket harcban kell jobban ábrázolni, elsősorban fejlődésüket, nevelésüket kell megmutatni, s ne a műszaki dolgokat. Jobban ki kell dolgozni
Deres kapcsolatát az öreg Váradival.
4. Több derű és szerelem legyen a filmben (helyszínek megváltoztatása, munkásszállások, Timár Katalin stb.).
5. Meg kell mutatni, hogy az építkezés
központi állami feladat, és a kooperáció
kérdésében nagy szerepet kell adni Deresnek, aki ezért harcol.
6. Tömöríteni kell. Fontos egyes figurák
nyelvi jellemzése.

7. A film ne legyen hosszabb 2.800 méternél.
8. Le kell ellenőrizni
a valóságot
a
könyvben.
9. A kooperáció ábrázolásával kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a párttal.
(Ebben R. elvtársnő' segít.)
10. A forgatókönyv átdolgozásának .határideje febr. 10.. Atdolgozás után a Filmdramaturgiai
Tanács elé visszük a
könyvet, előtte azonban jó lenne, ha
V. elvt. és a földalatti néhány sztahanovistája is elolvasná a könyvet.
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(Az

Operatív

c. filmröl;

Bizottság

bekövetkezett

határozata

válto-

A város

alatt

1952. okt. 21.)

Tudjuk, hogy a forgatókönyv az új kormányprogram előtt készült, ostobaság lenne számon kérni olyan dolgokat, amelyeket nem tudhattunk. Meg kell mondjam,
hogy nekem a könyv tetszett, különösen
utolsó előtti változatában.
Helyeslem,
hogy filmet csináljunk belőle. Itt nem különböző szervekre való felelősségáthárításról, nem is az alkotokra való felelősségáthárításról van szó, hanem elsősorban

a tanulság leszűrés éről. Szerintem a film
nem úgy tükrözi vissza bizonyos vonatkozásaiban a valóságot, ahogy azt ma ábrázolni kellene. Ebben a filmben egy kicsit érvényesül gazdaságpolitikánknak az
a szempontja és az az alapvető követelménye, hogy mindent a termelésért. Véleményem szerint tehát a termelés bizonyos fokig öncélúan uralkodik el a filmen,
és háttérbe szorítja az embereket. Minden
a keszon körül folyik, és ez gyökeresen
kiszorítja az embereket. Ez az alapvető
nézőpont befolyásolja szerintem a film

ben, mert az embereknek más gondjuk és
bajuk is van, mint a munkával kapcsolatos
problémák, és ezekkel a problémákkal nem
foglalkoznak kellően a mi filmjeink.
Fel kell vetnem még egy kérdést, ami
szintén alapvető problémája a dramaturgiának : az emberek fejlődésének kérdését.
Valahogy járva-kelve az életben az a
tapasztalatom, hogy az emberek fejlődése
nem olyan, mint ahogy az filmjeinkben
lenni szokott. Nem ilyen egyenesvonalú,
nem ilyen kiszámított az emberek fejlődése. A jelen filmben is túlságosan egy
i

A város

alatt

dramaturgiai szarkezetét.
Rendezői stílusában is bizonyos fokig ez az elv befolyásolja a filmet, és ezt nem tartom továbbfejlesztendő stílusnak. Magyarán szólva én
bizonyos fokig a filmben az emberábrázolást eltorzítottnak tartom abból a szempontból, hogy az emberek gondolatvilágát,
az emberek lelkét úgy ábrázolta a film,
hogy abban elsősorban termeléspolitikai
problémák dominálnak ...
Ez a hiba más filmünkre is jellemző
volt, s véleményem szerint a moziközönség azért nem ismer önmagára filmjeink-

sorban, egyformán fejlődnek az emberek.
Túl optimista a film ebből a szempontból,
mindegyik figura egyformán megszereti a
keszont, és egyáltalán nem világlik ki,
hogy mi ennek az oka. Szerintem az emberek boldogsága bizonyos fokig egy oldalról, túlságosan a munkafolyamatok oldaláról van ábrázolva. Szerintem ezt a hibát is a jövőre vonatkozóan tanulságként
kell levonni a filmből.
(Részlet
Tanács

Bacsó

Péter

felszólalásából

1953. nov. 18-i ülésén

A

a Művészeti
város

alatt

c.

filmre!)
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Kétségtelenül ennek a filmnek rendkívül
nagy dramaturgiai tanulságai vannak. Úgy
indult ez a film, hogy készítsünk egy filmet a földalattiról, tehát nem egy 1r01
mondanivaló volt az, ami ezt a filmet létrehozta, hanem a szükség. Ugyancsak
ilyen kívánság volt az, hogya filmnek ne
egy főhőse legyen, hanem több ember fejlődését mutassa be, tehát szemléletünk
előterében nem azok az emberi problémák
álltak, amikre ma szükség van. Ilyen szempontból Bacsó elvtársnak igazat kell adni.
Érdekes, hogy ezek a szemléleti
hibák
dramaturgiai vonalon úgy jelentkeztek,
hogy az emberek valóságos fejlődését nem

tudta ábrázolni a film, hanem bizonyos
fejlődési etapokat illusztrál.
Má:sik dolog, hogy az események menetközben túlmennek filmjeinken. Megszületik egy téma, eltelik több hónap, míg
a könyvet realizáljuk, és ezalatt a hónapok, esetleg évek alatt bizonyos fokig elkopnak könyveink, túlnőjjük könyveinket,
és nem tudjuk abból a perspektívából nézni könyveinket, mint amikor elindultunk.
Innen ered a jelen filmben is megmutatkozó ál-pátosz.
(Részlet
szeti
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Film és valóság
A film és a társadalom kölcsönhatásának
felfogását vizsgálva kitűnik, hogy e tekintetben is naiv, voluntarista nézetek érvényesültek. Ahogy a művészi alkotás megszületésének feltételét úgyszólván a való-

ság egyszerű megpillantásában,
közvetlen
"megértésében"
látták, úgy a film kívánt
hatását is mechanikusan,
a direkt tudatformálás eszközeként fogták fel, s ilyen elvárással fordultak feléje.

Dalolva szép az élet
A gyár műhelyeiben a Dalolva szép az élet
című legújabb magyar film felvételei folynak. A cselekmény egy vidéki gyár telepén játszódik, középpontjában két énekkar - egy régi és egy új - áll, a film
él. dolgozóknak a kultúrához
való megváltozott viszonyáról beszél.
A MÁVAG munkásai nagy örömmel fogadták a film alkotóit. A műhelyekben,
ahol a felvételek folynak, nincs zökkenő
a termelésben, a valódi, a mindennapi
munka közepette dolgoznak a filmesek. A

munkások a legnagyobb szeretettel
és
készséggel segítik a készülő film törzskarát, tanácsokat adnak az egyes jeleneteknél szükséges
munkamenettel
kapcsolatban. Még ruhát is cipőt is kölcsönöznek a
színészeknek, hogy élethűbb legyen az öltözék. Kozák Lászlót - egy lakatost alakít
a filmen - az első nap, amikor beöltözött, megszólította egy igazi laka tos:
- Nem jó magának ez a sapka, kölcsön
adom a sajátomat, amit én viselek munka közben ...
(Világosság,

1950. május

9.)

Ludas Matyi
A Ludas Matyi, az első színes magyar Jatékfilm sikert aratott. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az a tény, hogy immár
harmadik hétre prolongálják. Vidám dolgozók ezrei és tízezrei nézik végig Ludas
Matyi játékosan izgalmas, izgalmasan kalandos históriáját. Vele kacagnak, amikor
először, másodszor, majd minden "biztonsági intézkedés" dacára, harmadszor is elpuffognak a kövér zsarnokon, a gaz nép46

nyúzón, a zsarnok földesúron Ludas Matyi ütései. És viharzik a taps a mozik nézőterén, amikor Ludas Matyi szívbőljövő
mondatokba önti ki mindazt a gyűlöletet
és keserűséget, melyet az elnyomottak
milliói hordoztak szívük mélyén évszázadokon keresztül az elnyomók iránt. (... )
Most, a mozikban szabad emberek nézik végig Ludas Matyi kedves történetét.
Tapsolnak, amikor sikerül Ludas Matyi

bosszúja. És nem lehet nem észrevenni,
hogy ezeknek a tapsoknak a mélyén nagyon sok minden van. Ott van az emlékezés arra a nem is olyan régi időre, amikor még börtön volt a mi országunk, ami-

kor rabok voltak benne a dolgozók. Ott
rejlik a tapsok mélyén az az egészséges,
természetes gyűlölet, melyet a szabad ember érez a kizsákmányoló iránt.
(Világosság,

1950. márc.

12.)

Kis Katalin házassága
A Kelenföldi Textil dolgozói közül többen
elmondották a hozzászólások
során, hogy
ennél a filmnél örrkritikát gyakoroltak már
a film látása közben, és rájöttek, hogya
házastársi viszonyuk nem megfelelő. Nagyon sokan ismertek magukra Varga József alakjában. Nagyon sokan mondották,
hogya jövőben ők is sokkal többet fognak törődni avval, hogy a feleségük menynyire vesz részt a pártmunkában, és nem
fogják a feleségüket úgy kezelni - ahogyan ez a múlt világ hagyománya volt -,
mint akinek csak az a feladata, hogy az ő
jólétükről gondoskodjék, de nem az, hogy
önálló életet éljen, és ugyanúgy dolgozzék az összességért, mint férje. (... )
A felszólalók közül többen beszéltek arról, hogy ezt a filmet csak úgy lehetett
elkészíteni, ha az író maga is járt a gyárakba. Beszéltek
arról, hogy ma már a
munkásosztállyal foglalkozó filmet nem is
lehet úgy elképzelni, hogy ne tanulmányoznák a munkásosztály életét, és a munkásosztály el is várja a film alkotóitól,
hogy ha az ő életével foglalkoznak, akkor
ezt gondosan tanulmányozzák. (... )
Szó esett a felszólalások során a filmmel kapcsolatban a szerelemről is, és felmerült, hogy ebben a filmben kétségtelenül a szerelemről van szó, mégis ez a
szerelem azt tükrözi vissza, hogy a szerelern szebbé és jobbá teszi az életet, de
nem csupán ez az, ami az életet széppé és
jóvá teszi, hanem elsősorban a munka, az,

hogy a társadalomban
milyen szerepet
vállal valaki, mennyivel járul hozzá az új
élet kialakításához. Ezt egészíti ki azután
a szerelem, a munkásosztály és a holnapot építő emberek szerelme, amely szorosan kapcsolódik a kötelesség teljesítéséhez, a munkához. (... )
Meg akarok említeni végül egy öreg
lakatost a szegedi textilkombinátból
Pap bácsinak mondta magát -, aki azt
mondotta, hogy ő most már öreg ember,
de ezelőtt nagyon keveset ment moziba,
akkor is csak bosszankodott, és úgy gondolta, hogy most már elég öreg ahhoz,
hogy meghaljon mozi nélkül is. A felszabadulás után sem volt nagyon sokat moziban, de most, öreg korában beismeri hibáját, beismeri, hogy helytelenül cselekedett, mert ezt a filmet kár lett volna nem
megnézni. Minthogy hallott arról, hogya
magyar filmgyártás a szovjet filmek példája nyomán akar haladni, feltett szándéka, hogy a szovjet filmeket is megnézi.
Egészen biztos, hogy azoknak a filmeknek
is hálás lesz. Rákosi elvtársnak mondott
köszönetet Pap bácsi ezért a filmért is. Azt
mondta, a magyar film soha sem indulhatott volna meg azon az úton, hogy a
népet szolgálja, ha nem Rákosi elvtárs és
pártunk tanításai alapján dolgozna.
(Részlet
ben, a
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1953-1959
A művészet
irányításána k bürokratikus
merevsége nem oldódhatott fel egyik napról a másikra. Az a mélyreható változás és
jótékony erjedés, amelyet az 1953-as kormányprogram
és párthatározat
hozott az
ország egész életében, hamarosan
éreztette hatását a filmművészetben
is. Mindenekelőtt
lehetővé vált a következetesebb harc a sematizmus
ellen: az élet
maga követelte a valóság ellentmondásainak tudatosítását, a szimplicista, valóságszépítő tendenciák
felváltását
a sokrétűbb, mélyrehatóbb ábrázolási módszerekkel.
Ez a törekvés szükségszerűen
magával
hozta további müvészi problémák vitáját:
elsősorban a filmművészetben
kulcsezerepet játszó forgatókönyvét,
amelynek
fetisizálása volt a személyi kultusz időszakának egyik legjellemzőbb
vonása. Ezzel
párhuzamosan merül fel, de ennél is nagyobb jelentősséggel
bír, a film müvészi
sajátosságainak,
a
"filmszerűségnek"
problémája, mely sokoldalú és hosszantartó polémiát vált ki, és elotérbe hozza
az élményszerűség,
a müvészi őszinteség,
az alkotói egyéniség és stílus gondolatát
és érvényre juttatásának igényét.
Mindez nemcsak kritikai
és elméleti
írásokban mutatkozott
meg, hanem művészi alkotásokban
is. A művészek
sze48

mélyes ügyévé vált a hétköznapok rejtőző
igazságainak
fölfedezése, új életterületek
föltérképezése
felé fordult figyelmük:
a
mindennapi élet bensőséges szférái, az érzelmek világa, a morális problémák szolgálnak kiindulópontul
a társadalmi átalakulás kifejezésére. Emberkozelséq,
pátosztalanság lesznek a követendő művészi eszmények. E mélyreható oáitozásoíc,
új gondolatok, törekvések, próbálkozások életteli
pezsgése miatt ma is a magyar filmművészet nagy éveiként emlegetjük
ezt az
időszakot.
Filmművészetünkez
induló reneszanszában, a gazdasági és politikai Jeltételek
kedvező vá!tozásai tnelieii, bizonyára jelentős szerepet játszik az egyetemes filmművészet eredményeinek
hatása is. Ha elkésetten is, most találkoznak rendezőink,
forgatókönyvíróink
a neorealizmus
számottevő műveivel, teszik magukévá
azok
kritikai,
humanista
vívmányait.
A kapuk kinyílásával lassan megismerkednek
a
háború utáni európai filmművész-nemzedék törekvéseivel,
s ezzel egyidőben
a
szovjet filmművészet
nagy klasszikusaival
is. Eizenstein, Pudovkin, Dovzsenko öröksége ekkor kezdi kifejteni hatását, majd
az "olvadás" fiatal nemzedékének
első alkotásai
kerülnek
bele
film kultúránk
áramába.

A sematizmus elleni küzdelem természetesen nem volt, s nem lehetett a többi miivészetektől,
még kevésbé
a társadalmi
mozgás egészétől elvont, egyetlen vállalkozás: harc volt ez, mely ideológiai, politikai
tényezőktől függött. Ebből következően ellentétes érdekek és nézetek szűntelen konfrontálása jellemezte. Az ún. "ellensematizmus" ugyancsak nem tudott szabadulni
bizonyos egyoldalúságoktól
és egyszerűsítő
torzításoktól, melyek
nyomokat
hagytak
egyes műveken. Egészében azonban - éppen mert a filmgyártásban
mindig is sokkal jobban érvényesült a "társadalmi megrendelés" - a magyar film történetének
e szakasza problémátlanabb
fejlődést mutatott, mint más művészeteké.
Az 1956-os nagy megrázkódtatás
természetesen így is kihatott a filmművészetre.
Az átmeneti bénultság és apály után meglehetős lassan indult meg a konszolidáció
folyamata. Elsősorban azokon a területe-

Nagyobb alkotói szabadság -

ken, amelyek egyetemesebb,
általánosabb
érvényű igazságokat kínáltak a töprengő
'tudat számára: ezúttal megint a múlt, a
történelem
és a klasszikusok
tanúságát
idézik sikeresebben rendezőink.
A konszolidáció
útján előre haladva a
művészet társadalmi funkciói is sokoldalúbban érvényesülnek.
A film nem kívánja
helyettesíteni
a politikát, hanem az emberi élet egész gazdagságát próbálja megszólaltatni. Ezért is fordul az érdeklődés
oly odaadóan a forma kérdései felé. Az
ötvenes évek közepéig még csak a film
önálló művészi jellegét, a filmnyelv autonómiáját sikerült visszaállítani jogaiba, s
átvinni a kritikai' tudatba. A korszak végére azonban már árnyaltabban fogalmazódnak meg az igények: a korszerű, sallangtalan, érzékeny
filmírás lehetőségeit
tapogatva, melybe a francia új hullám és
egyéb kortárs törekvések vívmányai is belejátszanak.

több felelősségtudat!

Világosan meg kell tehát mondanunk: csak
a pártos, a nép ügyét szolgáló irodalom
- szabad irodalom. S az az irodalom,
amely (a szó legtágabb értelmében) a nép
ügyét szolgálja, a nép életét igaz módon
és művészien ábrázolja - pártos irodalom. A pártos irodalom és az írói szabadság nem egymást kizáró, hanem egymást
kiegészítő követelmény. (... )
Mi következik ebből?
Mindenekelőtt: több tiszteletet és telj es
bizalmat a nép oldalán álló írók alkotómunkájának! Az író nem leíró, akinek csak
az a feladata, hogy mások által kiválogatott témákat, típusokat és gondolatokat "szép formába" öntsön. Az írói munka
- az író dolga. Száműzni kell az irodalmi
életből minden irodalomellenes szőrszálhasogatást, amely pusztán kivitelezőnek, illusztrátornak tekinti az írót, s ezzel csökkenti felelősségérzetét, bénítja alkotókedvét. A párt támogat minden a nép érdekében kimondott bátor írói szót. Az írónak, aki szívvel-lélekkel a népi demokrácia
oldalán áll, joga és kötelessége, hogy lelkiismeretesen, a saját szemével vizsgálja

meg a nép életének kis és nagy kérdéseit,
és a saját véleményét, saját ítéletét mondja. Ez az írói szabadság - írói kötelesség, és ha van megkötöttség, ez nem több
annál, hogy az író szeme, véleménye és
ítélete a gazda szeme, véleménye és ítélete legyen. (... )
Fejlődésünk j elenlegi fokán el lehet és
el kell távolítani irodalmunk útjából fő
feladatának: a mai élet ábrázolásának
akadályait. Irodalmunkban szakítani kell minden olyan törekvéssel, amely szinte kizárólag a termelést és a közéletet tartja ábrázolásra érdemesnek. Az ember társadalmi aktivitásának ábrázolása, bármennyire
fontos, de a teljes emberi életnek csak
egyik oldala. Ez a leszűkítés
egyszerre
mond ellent az olvasók igényeinek, az
emberről való gondoskodás, a szocialista
humanizmus követelményeinek és a múvészi alkotómunka szabadságának. Az élet
gazdag, sokoldalú ábrázolásának
régóta
hangoztatott követelménye most halasztha ta tlanná válik. A magánélet, a szerelem,
a barátság kerüljön méltó helyére az új
életet ábrázoló irodalomban is. Ez a ter-

melőmunka és a társadalmi aktivitás ábrázolásának meggyőző erejét csak növelni
fogja, mert nem szakítja ki az emberi élet
egészéből, mert helyreállítja
a köz- és
magánélet reális arányát, ahogya tömegek
gondolkodásában és érzéseiben él. (... )
A mai élet ábrázolásának
elsőbbsége
nem jelenti a témaválasztás szabadságának megkötését. Az irodalmi irányzatok
és témák sokfélesége - ha közös eszmei
alapon forrnak össze - nem akadályozzák, hanem elősegítik, hogy az irodalom
kifejlessze nevelő hatását a legszélesebb
tömegekre, amelyek érdeklődési kör, élettapasztalat, műveltség, ízlés szempontjából is sok árnyalatra oszlanak (... ) Az
író egyéniségének, :kutatószenvedélyének,
megjelenítőképességének,
egyéni hangjának ereje elengedhetetlen feltétele a művek hitelességének és hatásának. Mindenfajta uniformizálás káros - merénylet az
íróval és olvasóval szemben. (... )
Fokozni kell a kritika harcát a sematizmus ellen. A sematizmus nem neveli, hanem félrevezeti az olvasót, nem fejleszti,
hanem rontja öntudatát. Az új feltételek

között fokozottan káros a sematikus irodalomnak az a fajtája, amely a párt eszméit, célkitűzéseit a párt nevében kompromi ttálj a: olyan hősöket állít példakén t,
akik inkább elriaszt ják a tömegeket, semmint követésre bátorítanák. A súlyos sematikus hibák - objektív hatásukat tekintve - politikailag káros ak. Az új élet
idillszerű bemutatásával a rendszer ellenségeinek segít, akik szembeállítva a sematikus ábrázolást a valósággal, a népidemokrácia ellen keltenek hangulatot. (... )
... Több írói felelősségtudatra, több alkotói szabadságra és több elviségre van
szükség. Az irodalommal foglalkozó pártszervezeteknek, az irodalmi kritikusoknak,
az újságok, az irodalmi folyóiratok szerkesztőségeinek stb. úgy kell dolgozniok,
hogy mnden néphez hű író azt érezze:
pártunk
és államunk a legmesszebbmenően támogatja őt abban, hogy egész erejével, minden képességével, odaadóan szolgálhassa a nép ügyét.

Apáthy Imre a színház- és filmművészek
kongresszusán a "szájbarágós"
dramaturgia ellen szólal fel, s hangsúlyozza,
hogy

a dráma nem lehet csak eszmék "öncélú
kifejtése", kikapcsolva a miiuészct sajátos
feladatát: a teljes ember mozgósítását.

Nagyobb szabadságot kaptunk az alkotásra, de nagyobb felelősséget is. E felelősség első parancsa, hogy sem író, sem művész egyetlen műben, egyetlen pillanatra
se 'tévessze soha szem elől a legfőbb célt:
irodalmunk és művészetünk feladata népünk nevelése az új ember kialakításában.
. De egyet tartsunk szem előtt! - és ezt
is világosan kifejtette a kormányprogram.
Célunk a nevelés és nem az oktatás.
A nép, amely kellő helyen készségesen
vállalja a direkt tanulás minden fáradságát,· szemináriumokon és szakmai továbbképző tanfolyamokon egyaránt, nem
szereti és visszautasítja, ha a művészetben is direkt oktatással akarják traktální.
Az elmúlt évek drámáinak és színházá-

nak éppen az volt a hibája, hogy inkább
oktatni, mint nevelni akart. (... )
A kormányprogram az embert állította
a középpontba, az embert, akiért az egész
szocializmus épül.
Amikor a kormányprogram középpontja
a szocializmust építő ember, akkor már
önkéntelenül is a jó dramaturgia felé tereli az írókat és a művészeket, mert az
igazi dráma középpontja is az ember. A
dráma emberek konfliktusa és nem eszmék öncélú :kifejtése. Ezeknek az embereknek a konfliktusából szülessék meg a
nézőben az eszmei mondanivaló. Bízzunk
többet a nézőre. (... )
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Vita a forgatókönyv

szerepéről és a filmszerűségről

A sematizmus egyik alapelve volt, hogy a
film nem több és nem is lehet más, mint
a jól megszövegezett
forgatókönyv
puszta
lefényképezése.
Ez az elv és gyakorlat
megszűntette a rendező alkotói tevékenységét, a képekben való látást és gondol-

kodást, megfosztotta
a filmet önálló művészi jellegétől. A sematizmus elleni harc
tehát éppen a forgatókönyv
szerepének
helyes értelmezése mint a "filmszerűség"
Iculeskérdése
körűl bontakozott
ki, utat
nyitva más problémák felvetése előtt ís.

Filmjeink közös hibáinak egyik gyökere,
hogy az a helyes elv, mely szerint a film
alapja a forgatókönyv
- a gyakorlat során eltorzult.
A film alapja a forgatókönyv: a forgatókönyv határozza meg a film eszmei tartalmát, meséjét, párbeszédeit.
a képek egymást követő sorozatát. Ez teljesen helyes,
sőt: elengedhetetlenül
szükséges! De a
film nem azonos a forgatókönyvvel!
A ház
alapja nem azonos magával a házzal. A
forgatókönyv - az alap. De a film nem
csak forgatókönyv. Többnek, sokkal többnek kell lennie.
Rendkívül pozitív jelenség, hogy legjobb íróink sora a film felé fordult. Az
utóbbi időben egymás után születtek és
jelentek meg az irodalmi forgatókönyvek.

Az írók bekapcsolódása a filmművészetbe
nagy nyereséget, új színt, feltétlen gazdagodást jelentett:
olyan erőt, amelyet a
jövőben nem csökkenteni, hanem a maga
keretei között növeln i kell. Az irodalmi
forgatákönyvekben
nemegyszer meglepő
szépsegu, filmszerű villanások, részletek
vannak. De még nagyon-nagyon kivételszámba megy az az író, aki filmben gondolkozik. Éppen ezért a viszonylag legjobban sikerült irodalmi forgatókönyvekben
is túl sok a beszéd, túl sok a felvetett
probléma, túl kevés az igazi filmszerep,
túl kevés a képszerűség. Filmjeink közös
hibái nem egyszerűen és kizárólag a sematizmusból adódnak. hanem ebből a körülményből is. A kettő összefonódott és
mintegy meghatványozták egymást.

Liliomfi

A rendező az az ember - vagy kell hogy
az legyen - aki filmben él, aki ébren és
álmában filmben gondolkodik. Akinek szó,
zene, játék, kép mind eszköz, úgy mint a
karmesternek a zenekar sok hangszere az
egy zenére; mind rész az egészhez - a
szintézishez : a filmhez. Az ő művészetének kell mindent egységbe fognia, mindent a maga helyére tennie, a helyes arányokat megszabnia, az ütemet meghatároznia, hogyarészekből
- egész legyen,
film legyen.
A rendező azonban ma nálunk legtöbbször puszta kivitelezője az irodalmi forgatókönyvnek. Másoló illusztrátor és nem
alkotóművész. (... )
Az irodalom ilyen túlsúlyának
legfőbb
oka, hogy filmjeinkben
biztosítani kell a
helyes eszmei mondanivalót, és azt a mondanivalót legegyszerűbb
a forgatókönyvben meglátni, megírni, ellenőrizni. Világos ... , hogy a mondanivaló elviségéből,
pártosságából nem lehet semmiféle engedményt tenni. Ellenkezőleg: fokozni kell az
eszmeiséget, a pártosságot filmjeinkben is.
A hiba csak abban az elképzelésben van,
amely eszmei mondanivaló megvalósulását, érvényesülését csak az irodalmi részben, csak a mesében vagy a szavakban
látja. Holott a film eszmei mondanivalót
adhat és ad is a színész szemvillanásában,
a zenei aláfestésben, a felvétel beállításában, a vágás ban és még sok egyéb módon is. (... ) A teljes ábrázolás nem gyen-

gíti, hanem elmélyíti, kibontja a mondanivalót. A túl sok beszéd, a túlzsúfoltság
- óhatatlanul magával hordozza a sematizmus veszélyét. Az önálló film, mely
gazdagon él valamennyi eszközével - egyben harc a sematizmus ellen.
A magyar film készítőinek sokkal jobban meg kell tanulniok élni a film sajátos eszközeivel. A film egyik fő ereje és
fő sajátossága: a kép, a képpel való kifejezés. Ez a mi filmművészetünknek talán
legelhanyagoltabb
területe. Hosszú évek
óta harc folyik az úgynevezett "filmszerűség" ellen. Ha ez a "filmszerűség" burzsoá formalizmust, öncélúságot, a képekkel, az operatőri és rendezői munkával való visszaélést jelent, akkor küzdeni
kell ellene. Csakhogy kezdtük a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni. (... )
Mélyebb, igazabb, költőibb: filmszerűbb
filmekre van szükség. Ehhez nagy segítség, ha legjobb íróink bekapcsolódnak a
filmgyártásba. De ez nem elegendő. Alkotói kollektívákra
van szükség! Olyan kollektívákra,
amelyeknek
munkájában
a
kezdetétől részt vesz rendező, író - esetleg írók -, színész, operatőr, díszlettervező - hiszen a film és a filmszerűség
sem egy művész monopóliuma - olyan
alkotói kollektívákra van szükség, amelyekben minden alkotóművész magáénak
érzi a készülő filmet, teljes felelősséget
érez érte, és ereje legjavát beleadja.

Máriássy Félix:

rögtönzés sokszor anyagi kérdés sé is válhat (új díszlet, szereplő stb.). Nálunk inkább az a baj, hogy ezek az árnyalatok,
apróságok, melyek színt adnak az egyes
szereplők jellemének, teljesebbé tesznek
egy-egy hangulatot, nincsenek eléggé kidolgozva a könyvben.
Az "agyonbeszélés"
valóban egyik komoly hibája a mi filmjeinknek. (... ) De
szerintem, az agyonbeszélés nem a párbeszédek mennyiségének kérdése. A beszéd éppúgy eszköze a filmnek, mint a kép,
éppúgy hozzátartozik az emberhez, mint
a mozdulat vagy a mimika. (... )
Ha egy színész színpadon nagyobb jelentőséget akar adni egy mondatnak, ak-

Teljesen egyetértek azzal, hogy nem élünk
eléggé a film adta lehetőséggel, de az a
szemrehányás
már nem helytálló, hogy
filmjeink egyszerűen lefotografált forgatókönyvek lennének. (... ) A filmrendező
munkája nem a műteremben kezdődik.
(... ) A művészettörténetből tudjuk, hogy
a legnagyobb művészek milyen tudatosan
készítették elő alkotásaikat, milyen gonddal szerkesztettek, milyen aprólékosan
mérték le a részletek egymásra való hatását és az egész mű kompozícióját. Fokozott követelmény ez az előkészítés a
filmírónál és a filmrendezőnél, akiknél a
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(Szabad

Nép,

1954.

ápr.

12.)

kor azt hangsúllyal, esetleg szünettel húzza alá. Filmen ugyanezt a hatást a gép
mozgatásával, a szereplők megközelítésével lehet elérni. (... ) Más és más hatásokat eredményezhet egyes képek egymásutánja is. Valamennyi eszközt felsorolni
külön tankönyvet vagy tanulmányt kívánna. Szükség is lenne rá, arra is, hogy
vitatkozzunk róluk és egyre bátrabban al-

kalmazzuk őket. De ugyanakkor vigyáznunk kell, nehogy az ellenkező végletbe
essünk, mert a mindenáron való képszerűség óhatatlanul formalizmushoz vezet. Kísérleteznünk
kell, bátrabban. mint eddig.
Voltak már olyan filmjeink, amelyek megmutatták, hogy a magyar rendezők sem ragaszkodnak a kitaposott utakhoz. (... )

Bán Róbert:

termék kell hogy legyen, mely a film törvényeinek engedelmeskedve nemcsak lehetőséget ad a valóban filmszerű ábrázolásra, de egyszerűen nem tűri meg az ettől idegen reprodukciós formát, Abban,
hogy ez így legyen, az elsőrendű felelősség a film vezető művészét,
a rendezőt
terheli. Fel kell számoln unk filmgyártásunkban azt a gyakorlatot, amely a régi
formába öltözteti a mai mondanivalóinkat,
s ezzel akarva-akaratlanul
meghamisít ja
fi1mjeink valóságtartalmá t.

... filmművészetünk fejlődésének fő kérdése a filmszerűség és irodalom helyes viszonyának meglelése és főleg gyakorlati
megvalósítása. A filmszerűség
azonban
nem pusztán formai kérdés, optikai probléma, nem is kép és szó arányának kérdése (mert hiszen a korszerű filmkép magában foglalja a hangot is, mint önmaga
szerves részét), hanem tartalmi, szemléleti.
A jó forgatókönyv - a film első megjelenési formája - olyan sajátos irodalmi

(Irodalmi

(Színház-

Újság,

és Filmművészet,

1954. ápr. 24.)

1955. 55. l.)

A sematizmus gyökerei
A formai kérdésekről - a sematizmus mélyebb gyökereinek vizsgálatában - elkerülhetetlenül a társadalmi feltételekre, az
adott társadalmi valóság problémáira is
kiterjedt a figyelem, mint ezt a Szabad

Nép cikke dokumentálja. "A valóság sajátosságainak
dialektikusabb
szemlélete"
tehát előfeltétele minden művészi alkotásnak, s egyben a film művészi önállósulásának.

Filmművészetünknek - inkább, mint a
művészet egyéb területeinek - kialakulása óta gyermekbetegsége a sematizmus.
Miért alakult ez így? Kétségtelen, hogy a
filmművészetben a sematizmusnak volt néhány sajátos forrása is: kevés jó író írt
forgatókönyvet, kevés rendező volt, s a
rendezői fantázia valóban nem szárnyalt
eléggé. Az új olasz filmet nem ismertük,
a szovjet filmnek nem időtálló hagyományait követtük. Érvényesültek a régi magyar film kommerciális hagyományai is,
amelyek gyakran összefértek a sematikus
igényekkel, a merev irányítás pedig nem
karolta fel eléggé az olyan - bár vitatható -, de igényes hagyományokat, mint
az Emberek a havason vagy a Valahol
Európában, sőt a Talpalatnyi föld (amely-

nek tulaj donképpen csak a Szakadék a
folytatója, nem a Felszabadult föld). Mindez mégsem ad kielégítő magyarázatot a sematizmus kérdésére, s főleg arra, hogya
már 1951-ben megindult harc a filmsematizmus ellen, hosszú évekig mégsem hozott jóformán semmilyen eredményt. Ma
már világosak az okok. Ha hiányoznak
azok a társadalmi, politikai feltételek,
amelyek a valóság konfliktusainak bátrabb
ábrázolását lehetővé is teszik, hiábavaló a
legerőteljesebb
követelés az élet gazdag
ábrázolásáért. Azok az ellentmondások,
amelyek a személyi kultusz, a demokratizmus és a kritika-önkritika formálissá válása, a törvényesség megsértése folytán ott
feszültek a társadalom mélyén, és egyre
jobban foglalkoztatták a filmek alkotóit,
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nem juthattak
el a maguk igazságában
a
vászonra, mert ha a művész ezeket az ellentmondásokat
teljes mélységükben
felveti, nem egy területen szembekerült
volna
azokkal a politikai gyökerű hibákkal, amelyek a közéletben
eluralkodtak.
Maradt a
lehetőség
a konfliktusok
elkenésére,
a
féligazságokra.
(... )
Csak a Központi Vezetőség 1953 júniusi
határozata
teremtette
meg a sematizmus
elleni harc társadalmi feltételeit. Azok az
ellentmondások,
amelyek eddig rejtve működ tek, felszínre kerültek,
hozzáférhetővé
váltak a művészi ábrázolás számára. Ter-

Simon

Menyhért

anyagától
idegen, felesleges
illusztráció,
szóbeli agitáció kihagyásában.
1954 végére,
1955 elejére azonban
teljes erejével
kibontakozott
és általánossá vált az az irány,
melyet elsőnek a Harag napja, az Élet jel
és a Simon Menyhért
szűletése
jelzett.
Megszületett
a Budapesti
tavasz, a Kü-

lönös ismertetőjel,
a Gázolás, az Egy pikoló világos, a 9-es kórterem, a Körhinta,
a Szakadék. (... )
Az 1953 utáni átalakulás
természetesen
nemcsak a filmek szorosan vett politikai
rnondanivalójára
hatott. A valóság sajátosságainak dialektikusabb
szemlélete, a dog-

születése

mészetesen idő kellett ahhoz, hogya meginduló nagy átalakulásban
művészeink
el
tudjanak igazodni - az első időben a sematizmus elleni harc kimerült a már munkában levő filmek átalakításában,
a film

matizmus

kezdődő

kezdte a sematizmus
is. (... )
(Kovács
Szabad

András:
Nép

háttérbeszorulása

"esztétikai"

Filmmüvészetünk

1956. májuJ

kialapjait

és a valóság;

27.)

A kritika szemléleti átalakulása
Minden művészi elgondolás, új esztétikai
követelmény
próbaköve az alkotás, maga
a mű. De ez távolról sem jelenti azt, hogy
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bármilyen
korszerű
és helyes
muveszi
alapállás ból azonnal és feltétlenül
nagy
műveknek kell születniök. Azonnal és fel-

tétlenül jelentkezniök
kell azonban bennük az új szemléletre való törekvésnek, az
é!etszerűnek, az emberközelségnek,
a filmek középpontjába
állitot: problematika
korszerűbb izgalmasságának.
E művek kritikai visszhangján
is érezhető ez, mint az alábbiak is mutatják,

mert egyrészt a kritika sem mentes
tól a szemléleti hibáktól, visszahúzó
től, amelyek a művészetben
is jelen
nak, másrészt - felkészületlensége
-- folytonos zavarban van a kritIkai
mákat illetően, amin a jelentkező
mérnie kellene.

azokerőkvanmiatt
norújat

Életjel
Az Élet jel első és alapvető kérdése az élet
és halál problematikájára utal. Tizennégy
bányászt eltemet a vízzel telt akna megmenekülnek-e vagy sem? Mi lesz a

Budapesti

válasz nem ilyen egyszerű.) Eltekintve attól, hogy az egyik életmentő a filmben is
hősi halált hal, semmi biztosíték nincs
arra, hogy a lent maradt
bányászok

tavasz

tizennégy ember sorsa? Mi történik velük és családjukkal ? (Elnézést kérve a zárój elért, itt tartom szükségesnek megjegyezni: nem érthetek egyet a Szabad Nép
kritikusával, aki bírálata bevezetőjében
azt vallja, hogya bányászok megmenekülése vagy pusztulása magyar néző számára
eldöntött kérdés-mindenki
jól előre tudja, hogy a bányászok megmenekülnek. A

mindegyikét
sikerül megmenteni. A szocialista társadalom sem képes "hatályon
kívül helyezni" a halált, bár persze minden erejével küzd ellene. Ha a Szabad
Nép kri tikusának igaza volna - más körülmények között, de ugyanezt a megfontolást alapul véve - az Ifjú Gárda hősei
is mind megmenekülnének.
(Színház-

és Filmművészet,

1954: 419-427. l.)
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Körhinta

Fábri Zoltán, a film rendezője az együtt
dolgozva töltött néhány hét alatt meggyőzött arról, hogya filmmüvészet avatott jai
is ugyanazt akarják, amit az írók: mentő l
több és mentő l meggyőzőbb valóságot mutatni meg az életből. Külön öröm a számomra, hogy Fábri olyan nagy érdeklődéssel, sőt szenvedéllyel vetette bele magát a Debrecen környéki tanyavilág megismerésébe (itt játszódik a film), hogy biztos vagyok benne: e tekintetben hibátlanra sikerül majd ennek a tanyás paraszti
életnek a bemutatása.
(Sarkadi Imre:
1955. aug. 12.)

A Körhintáról;

Színház

és Mozi,

A Talpalatnyi
föld óta mintha eltűnt
volna a mai, élő, valóságos paraszt
filmművészetünkből. Góz Jóska utódait az
eszményítő romantika teremtette: becses
erényekkel voltak ékesek, emberi arcul atuk azonban homályba 'borult, s így fedte
el magát Góz J óskát is valami rózsaszínű
köd a Talpalatnyi
föld folytatásában. A
Körhinta
hősei még tán a Talpalatnyi
föld-nél is őszintébbek, s árnyaltabb jelleműek, inkább a földön járnak, mint ama-

zok, anélkül, hogy terveikhez, álmaikhoz
való makacs ragaszkodásukból bármit feladnának.
(Csillag,

1956. 3. sz.)

Arra az örömre és csodálkozásra, amit a
Körhinta kelt a nézőkben, az egyik magyarázatot Pascal gondolata adja:
"Ha természetes stílussal van dolgunk,
örvendünk és csodálkozunk, mert azt hittük, hogy szerzőt látunk, s ehelyett emberrel találkoztunk." (... )
Szép film. Szép, mert szerves és arányos, mert őszinte és egyszerű, mert halálosan komoly és csupa játék, mert egyszerre földi és szárnyaló ... Tehát pontosan olyan, amilyent ez a téma: a fiatalok
szerelme megkíván.
Szép, mint Móricz Pillangó-ja.
Mai történet ez, egy mai Pillangó ...
... Sarkadi - és a filmet filmnyelvre
író Fábri és Nádasy László - páratlanul
biztos érzékkel találták meg a történelemnek azt a pillanatát, amelyben a fiatalok
szerelmi története tanulságokban gazdaggá
és drámai hatásában kifejezővé válik.
(Irodalmi

Újság,

1956. febr.

11.)

A 9-es kórterem

... A téma lehetőséget ad arra, hogya hibák igaz és mélyelemzésével, egy igazán
nagy és izgalmas filmben feltáruljon: hogyan állja meg helyét ma az orvos, a megnövekedett erkölcsi követelmények és a
sokszor nehéz munkakörülmények közott.
De természetesen csak akkor, ha a film
alkotói kíméletlen bátorsággal ábrázolnának egy vagy több olyan orvost, aki tipikus körülmények között vívja meg a
maga harcát. Ezzel szemben mi történik?
"Bátran és kíméletlenül" állítanak pellengérre egy ízig-vérig romlott, az orvos névre nem méltó szoknyavadászt.
... A 9-es kórterem sok részletigazsága ellenére egészében nem ad hű képet az életnek arról a területéről, melyet az író műve
tárgyául választott. Rossz irányban vagdalkozó kritikájával pedig, véleményem
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szerint, a nézőkben rombolja az orvosi hivatás megbecsülését. S hogy ezzel kinek
árt vajon? Azt hiszem, nem elsősorban az
orvosoknak ...
(Nők

Lapja,

1955. november

17.)

... A filmdráma fővonala, epizódjai és figurái teljes egységbe forrva tükrözik nemcsak a mi életünk jelenségeit, de ami ennél sokkal több: életünk igazságát (... )
nem frázisokban, nem szentenciákban, hanem az ábrázolt valóságban lelte meg a
pártosat, az előremutatót. Volt bátorsága
meglátni a mába n a tegnapit, de mert a
jövő szemszögéből mutatta meg azt, nem
kedvetlenít el, hanem fellelkesít az ellene
való harcra.
(Irodalmi

Újság,

1955. nov. 12.)

... A követelmény: az élet igazságának az
ábrázolása. A film teljesíti ezt, mert tanusítja: a Tóth Gáspárok, a Varga profeszszorok és a Sós doktorok többen vannak.
Van olyan ember is, mint Málnási, s akad
olyan személyzeti vezető, mint a kórházé.
De a cinizmus és törpefejűség lelepleződik;
s igaz, hogy a cinizmus és törpefejűség
árnyoldala az életünknek, de az ilyenfajta
jelenségek leleplezése nélkül, az ellenük
viharzó harc híján nincs valóságábrázolás,
csak konfliktusmentes sétagalopp. A szocialista-realizmus egyik alappillére éppen
az ilyen jelenségek pellengérre
állítása,
mindez nem a negatívumok
túltengése,
mert ez a legpozitívabb erő, amely a mi
rendünkben hat: a pártos küzdelem az új
érdekében. S azoknak, akik hajlamosak a
művészet nevelőszerepét sommásan elíntézni, mondjuk meg: ez a szép film is nevel, mégpedig arra, hogy verekedni kell
az újért, az igazságért - de elítéli a kishi tűséget, a torzí tást, az ellenzékiséget! Ez
pedig a film igazsága ...
(Művelt

Nép,

1955. november

13.)

... A filmről megjelent kritikák mellett
sem mehetünk el szó nélkül. Annál kevésbé tehetjük ezt, mivel A 9-es kórterem
kritikai visszhangj ában élesen jelentkezett
kritikai életünknek két - jellegzetes hibája. Nem érthetünk egyet azokkal a bírálókkal, akik kritikátlan hozsannázással
fogadták ezt a filmet. Különösen fontos az
elmélyült bírálat akkor, amikor jelentős
alkotásról van szó. A Művelt Nép és az
Irodalmi Újság kritikusai csukott szemmel
és füllel mentek el a film hibái mellett,
nem tárták fel A 9-es kórterem problematikus mozzanatait. Nem kevésbé árt a
művészetnek az olyan bírálat, mint amilyennel a Nők Lapja hasábjain találkoztunk. A szerző a filmmel kapcsolatban
"rossz irányban vagdalkozó kri tikákról"
beszél, azt állítja, hogya film "a nézőkben rombolja az orvosi hivatás megbecsülését". Ez a lényegében elutasító bírálat
baloldali túlzásból, a kritika társadalmi
szerepének félreértéséből, s általában: a
film félreértéséből fakad ...
(Szabad

Nép,

1955. december

13.)

Egy pikoló világos
Kevésbé reális a filmben a másik, a helyes irányba ható vonzerő ábrázolása. Bármily rokonszenvesen és igényesen kelti
éle tre Kincse Marcinak, Julika szerelmének
alakját Bitskey Tibor, mégsem sikerül
olyan vonzóvá, színessé tenni, hogya filmbéli Julika s a nézőtéren ülő fiatalok belső
harcának eldöntését egyértelműen segitse.
Talán azért, mert túl sokat beszél, "nevel"
- talán azért, mert világa halványan mintázott
mintagyerek-világ.
(A hótiszta
konyhában vacsorázó família az újító apával, a katonafiúval, s a levest osztó családanyával, úgy látszik, lassanként kötelességszerűen visszatérő kelléke lesz filmjeinknek, s jelképe a sematikus jólfésültségnek.) A helyes társadalmi vonzóerő másik forrását Emmi, a DISZ-titkár képviseli. Berek Kati kedvessége, tehetsége és
igyekezete is megtörik a figura gyenge,
alig körvonalazott megformálásán.
(Magyar

Nemzet,

1955. dec. 29.)

Itt, az első részben nyílt volna alkalom
arra is, hogy a Juli körül folyó küzdelem
két táborát - a gyári DISZ-t egyfelől és
a jampeceket másfelől - többszínűen, társadalmilag erőteljesebben ábrázolja a film.
Marci és J uli körül nem eléggé elevenek a
barátok és ellenségek; Emmi, a DISZ-titkár túlságosan a halavány Jóságnak, a
jampecek túlságosan a setét Gonosznak
megtestesülései, mélyebb emberi jellemzést alig kapunk róluk. S minthogy a filmen az emberi lélekrajz egyúttal társadalmi jellemzés is, amellékszereplők
elnagyolása a film társadalmi
hitelét is csökkenti.
Mindebből talán az az általánosabb tanulság, hogy helyes, ha filmművészetünk
korszerű nyelven akar megszólalni, ha új
módon akarja megragadni a valóságot, ha
a köznapok egyszerű kérdései mögött
akarja megmutatni
a nagy társadalmi
problémákat, de éppen ennek érdekében
jobban törekedjék szoros, tömör drámai
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kompozícióra, mert csak így fokozhat ja a
filmek társadalmi hűségét, emberi igazságát, forróságát és feszültségét.
(Művelt

Nép,

1956.

jan.

1.)

... Hiányzik új filmünkből
az ifjúságnak
az a jobbik, az egészséges, az a többségben levő része, amely a maga vidám, vonzó életével, helyes életfelfogásával ott lenne Kincse Marci mögött, a jampectársaság
igazi és kemény ellenpólusaként
osztozna
a harcban, a konfliktus megoldásában és a
győzelemben.
Enélkül a film nem nyújthat hiteles képet ifjúságunkról ... Kincse
Marci ugyanis csak egyetlen ember, minden
tipikussága
ellenére, s nem képes
olyan félként fellépni, aki nemcsak egyenlő
erőt képvisel a vagányokkal
szemben, hanem hatalmas erő birtokosaként
veti magát a küzdelembe, mivel nemcsak az igazság
áll az oldalán, hanem ifjúságunk,
amelynek többsége vele ért egyet, úgy él,
gondolkodik és érez, mint ő.
(S:::abad

Egy pikoló

Ifjúsio,

világos

1955.

de::ember

25.)

A nagyon sok ötlettel, gazdag képzelőerővel, és hozzátehetjük
sok szeretettel
megformált
Cséri Juli és a zülöttségében
is jellegzetesen
egyéni életet élő Gizus
mellett elhalványodnak
a példaképek: Emmi és bizonyos fokig Kincse Marci alakja
is. Az egyéniség
színét, ízét hiányoljuk
bennük és nem azt, amit a Szabad Ifjúság
kritikája:
hogy Emmiről csak úgy mellékesen tudjuk
meg, hogy DISZ-titkár,
s
Marci is "mindössze Julikát képes jó útra
térí teni" . Egyáltalán
nem szükséges, hogy
Emmi
hivatalos
minőségében
lépjen a
színre, hogy kioktassa
Julikát,
ha cselekedeteivel,
magatartásával
hat rá. Ez a
hatás
azonban
meggyőzőbb
lenne,
ha
alakja élettelibb,
színesebb volna, ha vőlegényéhez fűződő szerelme eltérne a példakép sablonjától.
Mintha a film azt mondaná: íme, itt vannak ezek a derék, becsületes fiatalok, ők a követendő
példaképek, de ennek ára van Egy kicsit szürkék, jeltegtelenek,
az egyéniség
sajátos
Jegyeit nehezen ismerjük fel rajtuk.
(Szabad

Nép,

1956.

január

10.)

Budapesti

tavasz

Bár ismertük Karinthy Ferenc regényének minden erényét, mégis bizonyos szorongással vártuk az abból készült filmet:
méltó lesz-e témájához, méltó lesz-e az
alkalornhoz, melyen bemutatják:
hazánk
felszabadulásának tizedik évfordulój ához ?
Aggodalmunkat, ahogyan a film jelenetei
peregtek - jóleső megnyugvás, majd fokozódó öröm oszlatta el. A Budapesti tavasz nagyigényü, nemes érzelmeket ébresztő művészi film. (... )
A film Máriássy Félix jelentős művészi fejlődését, rendezői fantáziájának gazdagodását bizonyítja. A Budapesti tavasz
bár nem szándékozik átfogó képet adni
felszabadulásunk
történelmi
jelentőségéről, érezteti annak sodrását, és szép, drámai lendületű, elgondolkoztató felidézése
Budapest halálos karácsonyának
és hittel, bizalommal, emberséggel teli tavaszának.
(Népszava,

Gázolás

1955. április

2.)

Természetellenes
próbálkozás lenne tárgyilagos beszámolót írni olyan filmről,
amely a közvetlen élmény erejével a cselekménynek
szinte részesévé, tevékeny
szereplőjévé teszi a nézőt. (... )
A Budapesti tavasz ilyen alkotás. A szavak nem szállnak el, a mozdulatok belénk
vésődnek, a gondolatokat nem kell rögzítenünk: a mi gondolataink, bennünk élnek
tíz esztendeje. A szereplőkben ismerőseinkre, társakra, barátokra - vagy éppenséggel önmagunkra
bukkantunk. Másutt
gyűlölt ellenségekre vagy olyanokra, akik
még gyűlöletünket sem-legfeljebb
megvetésünket érdemelték.
Történelmi
film a Budapesti
tavasz.
Nem pusztán
azért, mert a pillanat,
amelyet ábrázol, egy ország sorsfordulója.
Történelmi film azért is, mert hősei hadvezéreknél,
minisztereknél
is jellegzetesebb főszereplői a történelmi pillanatnak.
(Új

Világ,

1955. április

14.)

A film elejétől végig bensőséges, ami azt
jelenti, hogyakicsinyen
méri a nagyot.
Egyszerű, mindennapi emberek kezeügyébe teszi a történelmet. Szerény, olykor
vázlatos, de mindig jellemző összefoglalása
a nagyeseménysorozatnak;
képe annak,
ami sokakkal történt. Híven emlékeztet,
mert mélyen emberi, őszinte érzelmekkel
gazdálkodik.

Emberközelség -

Nem több nyolcnál azoknak a száma,
akik fontosabb szerepet játszanak a filmen, s ez a kis kör kiegészülve számosakkal, akiknek megjelenése epizódnyinál
nem hosszabb, teljesnek tűnő képet tud
nyújtani. Ezt a film intimitása teszi lehetővé; azzal, hogy a figyelmet inkább szívdobogással. mint ágyúszóval fűti.
(Magyar

Nemzet,

1955. ápr. 7.)

a neorealizmus példája

A film sajátos feladatainak felismerése a
téma megragadásában is változást hoz: az
emberi kapcsolatok intenzív
ábrázolása
kerül előtérbe.
A "filmszerűség", a sajátos filmi eszkö-

zök körüli vita új gondolatokkal, érvekkel gazdagodik, amikor végre a hazai horizonton is feltűnnek az olasz neorealizmus alkotásai, miután előzőleg várakozást
keltő hírük érkezett el hozzánk.

A film sajátos feladatának kutatása teremtette meg a lehetőséget a filmszerűség
érvényesülésére is.
Ma már filmtémákat viszünk
filmre,
amelyek számolnak a film lehetőségeivel,
mert a filmszerűség - a filmtémánál kezdődik.
A film től távolálló feladatokkal együtt
kezdünk megszabadulni a filmtől idegen
ábrázolási módszerektől is. Sok monumentális, de az embert csak távolról mutató
film után a Budapesti tavasz-ban sikerült
egyéni sorsokon keresztül ábrázolni a nagy
történelmi fordulatot. Nem ment könnyen.
Sokan aggódtak, méltó lesz-e egy bölcsész
és egy polgári kislány szerelmét ábrázoló
film a felszabaduláshoz. Ez a szemlélet
olyan erős volt, hogy egyik külképviseletünk nem akarta április 4-én levetíteni a
filmet, mert mél ta tlannak talál ta a nagy
évfordulóhoz. A közönség azonban másképpen szavazott, nemkülönben a külföld.
Emberi kapcsolatok intenzív ábrázolása
monumentális elkápráztatás helyett - ez
az, ami érzelmileg is biztosíthatja a film
eszmei hatását. Keveset markolni, de azt
igazán! (... )
Mi legyen új alkotásainkban a konfliktus alapja, ha nem a pozitív erőknek valami hiba ellen való harca, vele való öszszeütközése ? A jobb harcoljon a jó ellen?
De hát erről már volt szó!

A fentebb említett ábrázolási módszerek
olyan érzelmi hatást, életszerűséget biztosítottak filmjeinknek, amely megteremti
a film kapcsolatát az eddiginél szélesebb
tömegekkel, sőt, mint éppen a Körhinta
művészi sikere igazolja, a külföldi nézővel is.

~O

Filmművészetünk
alapjában
egészséges
fejlődése még sok ellentmondással küzd.
Még a Szakadék-ban is micsoda különbség van igazságban, művészi értékben a
Bakos Jóska halálával kapcsolatos részletek és a tanító szerelmét és szakítás át
bemutató részletek között. Vagy ott van
az Egy pikoló világos, ahol az eg<~~szséges,
életrevaló konfliktust kellékfigurák, jelzések körítik (DISZ-titkár, Marci szülei
stb). Még sikeres filmjeinknél is felismerhető a tételek illusztrálásának hagyománya. Igazabbak a tételek, mint pár éve,
de még mindig tételekként kísértenek; azt
az életszerűséget, amelyet a klasszikus
szovjet és olasz filmek elértek, csak részleteiben érik el. (... )
Amikor a filmművészet hasznáról beszélünk és felülvizsgálandónak tartjuk ezt
az egyébként nem megfogalmazott, de a
gyakorlatban
nagyon átment
dogmát,
amely a film től azonnali segítséget vár a
gazdaságpolitikai feladatokhoz, nem az ön-

célú művészetért állunk ki, nem az ellen
"kapálódzunk", hogy a film is a "pártmunka" része legyen; arról van szó, hogyan illeszkedjen be a "pártmunka
egészébe" a filmművészet, vállaljon-e olyan

feladatokat,
dani?
(Kovács
Szabad

amelyeket

Andl'ás:

nem

Filmművészetünk

Nép, 1956. május

tud

megol-

és a valóság,

27.)

Róma, 11 óra
A magam részéről soha nem láttam még
bátrabb nyugati filmet (Róma 11 óra). Tisztábbat sem. Emberibbet sem. Igazabbat
sem. Míg itt írok róla, nem tudok megszabadulni az elűzhetetlen gyanútól, hogy
író és rendező egyszer maguk is meg-

járták a munkanélküliség magas iskoláj át,
s a lelkükben átéltek iszonyú erejével, az
igazság erejével formálták művészileg is
tökéletessé ezt a megrázó és lélekébresztő
tragédiát.
(Irodalmi

Újság,

1953. augusztus

29.)

Ehrenburg az olasz filmekről
Az utóbbi években tizenegy olasz filmet
láttam. Némelyik egészen elragadott, mint
a Biciklitolvajok,
a Róma, 11 óra, a Csoda
Milanóban. " De valamennyi együttvéve
figyelemreméltó jelenség ... Ahány olasz
filmet láttam, mind politikai szenvedélylyel fűtött, a filmek tendenciózusak a szó
legmélyebb értelmében. A szerzők nem
titkolják szeretetüket
és gyűlöletüket.
Emel' ett ezek a films zakemberek nem feledkeznek meg a művészet egynémely törvényéről. Képeik mentesek attól a naiv
és ügyetlen célzatosságtól, amely lehűti a

Részletgazdag

nézőt, ha az első kockától kezdve a szereplőket nemes hősök és sötét gazember ek
mereven elválasztott két csoportjába osztják. Szerencsere az olasz filmekben ilyesmi
nincs ...
... Ezekben a filmekben nincs az a fajta
"tanulság" sem, amely csupán állatmesékben helyénvaló. Senki sem szaval a függöny előtt társadalmi leleplező monológokat, a nézőnek módja van arra, hogy maga
monologizáljon, miután a film hőseinek
drámáját átélte.
(Irodalmi

Újság,

1954. április

10.)

ábrázolást!

Az annyiszor emlegetett, annyiszor elemezett sematizmus ma még mindig - sajnos - nemzetközi betegség. S a betegségben szenvedő művek hibája közös: szem
elől tévesztik az embert! Legtöbbjükben
hősök gránitba faragott szobrai "viselkednek", "működnek", "funkcionálnak", ahelyett, hogy igaz emberi életet élnének. Ennek következtében sorsuk nem érinti a nézők érzelemvilágát, és nem tudják igazán
az érdeklődést felkelteni. Az ész megérti
ugyan, hogy miről beszélnek, de a szív
nem rezonál rá, nem vált ki belőle érzelmi
hullámokat. Ráadásul e művek java része
abba a hibába esik, hogy összetéveszti a
monumentalitást a méretek nagyságával.

Holott, régi tapasztalat, hogya monumentalitást az arányok döntik el. A görög építőművészet legmonumentálisabb alkotása
- véleményem szerint - a paestumi Poseidon templom, amelyről úgy tudom, valamennyi görög templomnál kisebb. (... )
... a sematizmus az ember helytelen vagy
elégtelen, elnagyolt vagy felületes ábrázolásával kezdődik. Nem elégedhetünk meg
olyan hősökkel, akik látszólag logikus, valójában azonban az élet igazságát nélkülöző, konstruált szituációkból elvont tételek
illusztrátorai.
Ebben a munkában - úgy gondolomrendkívüli jelentőséget kell tulajdonítani a
részletek igazságának. A részletgazdag áb61

rázolás, az élet "kis igazságainak" kibontása felbecsülhetetlen jellemző erőt kölcsönöz a műnek, csak ezekben a jól átgondolt és a karakterek szempontjából következetesen alkalmazott részleteken keresztül tud igazán meggyőzővé válni az
egész. A haladó nagy olasz filmek fő erejét ez adja, rendkívüli hatásuknak és népszerűségűknek ez a fő forrása. Ha a téma

túl sokat markol és agyonzsúfolt, ennek
lehetőségétől fosztják meg magukat az alkotók, s ezzel menthetetlenül az elnagyolt,
sematikus ábrázolás útjára lépnek. Pedig
semmiféle fáradság nem lehet sok ennek
leküzdésére.
(Fábri

Zoltán:

Színház-

Milyen

legyen

és Filmművészet,

a jó forgatókönyv?
1954.

427.

l.)

A haladó nyugati filmek realizmusa
Magunknak ártottunk, amikor hagy tuk,
hogy a selejt majdnem eltakarja szemünk
elől az igazi nyugati filmművészet harcát és fejlődését. Így azután sokakat ért
meglepetés, amikor egyszerre csak megjelent a Biciklitolvajok,
a Róma nyílt város,
a Róma, 11 óra, amikor 1950-5- óta fo-

Körhinta

kozatosan megismerhettük a ragyogó olasz
realizmus alkotásait. Azóta már az is világos, hogy az olasz film nem magányos
szirt a nyugati filmek tengerében, mert
a francia, a spanyol, az angol, sőt az amerikai filmművészet sem rohadt el elevenen,
amint azt egyesek hitték. S a nyugat-

Dollárpapa

európai filmművészet mellett egyre erőteljesebben
bontakozik
Japán,
India,
Mexico, Argentina és más országok realista filmművészete is. Sokkal inkább, mint
a művészet bármely ágának, milliókat befolyásoló, nagy realista alkotásai vannak
a filmnek a szocialista táboron kívül is.
Érdemes ezt a fejlődést sokkal gondosab-

ban tanulmányoznunk, mint eddig tettük,
mert a polgári országokban egyre inkább
kifejlődő új realista művészet a világ filmművészetében új szakaszt nyitó szocialista
film számára is ad tanulságokat, közönségünknek pedig igazi gyönyörűséget.
(Fekete

Sándor:

művészet,

Párizsi

1956: 18-22.

utazás.

Színház-

és Film-

l.)

Az alkotói egyéniségek kibontakozása
Az ötvenes évek közepének mozgása többek között - éppen arról szól, hogy
egyszerre felfedezzük, miben is különböznek egymástól fiLmművészeink,
egyszerre
látni kezdjük, hogy Fábri nem azonos Máriássy-val,
Keleti
Bán-nal,
Várkonyi
Makk-kal
és így tovább. Anélkül, hogy
pontosan meg tudnánk fogalmazni, miben
is jelentkeznek
ezek a különbségek, érezni kell, hogy mindegyik más-más alkat, más jellemző szokásokkal, modorral,
hangvétellel, sőt műfaji affinitással ...
Mindegyikük művében feltűnik végre valami máshoz nem hasonlítható, individuális vonás, mely nemcsak az adott filmet
gazdagítja, hanem az egész filmművészetnek váratlan, újszerű színfoltot ajándékoz,
Itt vagyunk tehát a küszöbén annak, mi-

A rendezés

(Filmkultúra,

1iJ62. 12. szám.)

mestersége

Máriássy Félix rendezésének módszere: az
apró, finoman kidolgozott részletek művészi egysége, a képi eszközök vizuálitásának
hangsúlyozása. Néha nem is epizódok, hanem csak felvillanó képek tárnak fel emberi j el' emeket, érzékeltetnek hősiességet
vagy tragédiát. J ellemező árnyalatokat kihangsúlyozó megfigyelé sek ből ötvöződik
össze az egész. A gyakran szöveg nélküli,
ellentétes képek váltakozása mennyi mindent elmond a nézőknek!
(Művelt

Nép,

1955. április.)

Fehér Imre rendezésében éppen az a sajátságos, hogy eszközei, jelképei _egy
tányérhoz verődő kanál, egy becsapódó
ajtó, egy széken felejtett
bakazubbony,
64

kor a bűvös szó, hogy stílus, valami bontakozó értelmet, lét jogosultságot kap. Nem
mintha az egyéni vonások megjelenése
kimerítené a stílus bonyolult tartalmát,
de mindenesetre alapja, előfeltétele annak,
hogy egyáltalán beszélni lehessen róla. (...)
A magyar film fejlődésének különös sajátossága a gyorsított ütemű, régi adósságokat törlesztő fejlődés, hogy nem volt
könnyű feladata egyszerre lépést tartani
a korral és ugyanakkor klasszikus hagyományokat is felszívni, magáévá tenni. Nem
csoda tehát, ha bizonyos lemaradás tapasztalható, ha filmnyelvünkben
sokszor
elkésett hatásokat, másutt már eltemetett
áramlatokat látunk feléledni.

amelyek a valóságnak hiteles elemei egyszersmind - szinte alig észrevehetőek. Az
élet rendje válik nála kifejezővé, telítődik meg a hangulat megfoghatatlan varázsszavával, rendszerint egyszerű beállításaiban. Sohasem érezzük filmjében egy
jelenet
kiemelésének
azt a szépségét,
amely csak a jelenetre korlátozódik, gyakran a film egészének rovására, sohasem
érezzük valamely megoldásánál, hogy jaj,
de szép, de talán kicsit már sok. Jelképei
szinte észrevehetetlenül finomak. (... )
Fehér Imre az interpretátor rendező típusaként
mutatkozik be, akinek legnagyobb erénye az üvegként áttetsző stílus,
amely szinte személytelen jelenlétével, teljes azonosulásával engedi a szívünkhöz
közel hőseinek érzés- és gondolatvilágát.

Fehér Imre a hétköznapok lírájának, az
élet mikrodramatikájának
megj elenítőj e,
művészete ott kezdődik, ahol tárgyakat, a
környezetet, az élet apróságait kell vallatóra fogni az emberről.
(Filmvilág,

1958. május

1.)

A rendezés legfőbb sajátossága az egyszerűség és szűkszavúság. Nem akar mindent

A kompozíció

György;

(Élet

és Irodalom,

1957. május

10.)

és a stílus kérdései

Az operatőr eddig főleg arra törekedett és
minden figyeImét
oda központosította,
hogya
színészi munkát maradéktalanul
vigye a néző elé. Fő célunk most az lesz,
hogy ne csupán a dialógusokat fotografáljuk, hanem a színész által alakítandó figura legbensőbb gondolatait, érzelmeit,
hangulatát is kifejezésre juttassuk képekben. Arra kell törekednünk, hogy a sajátos filmszerű lehetőségekkel élve, a képkompozícióval, gépmozgással, fénnyel és
árnyékkal fejezzük ki az érzelmeket, emberi összeütközéseket, a drámai feszültséget éppúgy, mint a humoros hatásokat.
(Illés

kimondani, a' szereplők ebben a filmben
nem nyilatkoznak minduntalan. Mégis, az
atmoszféra, az események logikája és sodra mindent megmagyaráz. Megragadó a
film lírája, s az alkotók nem rontják kipoentírozott, dekorált szózuhataggal a szituációk költőiségét ... Fehér Imre, a fiatal rendező ezzel a filmjével a legjobbak
sorába lépett.

Seinház-

és Filmművészet,

1954.

434. L)

Kosztolányi egyes mondataiból, utalásaiból
egész képsorok, döbbenetes víziók születtek, s fölvillant általuk a regény lappangó
értelme.
.~
Anna gyilkolt, mert pária sorsától nem
tudott szabadulni. Fábri hallatlan erővel
szuggerálja azokat a bonyolult lelki mozzanatokat, amelyek a lány tetté t nemcsak
magyarázzák, de elkerülhetetlenné
is teszik. Míg a Körhintában és a Hannibál tanár úrban sokszor éreztük a kötést nem
találó fantázia önkényeskedéseit, az Édes
Anna filmváltozatában
minden részlet,

minden kép a helyén van, egymást erősítik és fokozzák. A víziók jellemzése talán egy fokkal harsányabb, mint a regényben, de ezt az új értelmezés (ha nem is
ilyen mértékben) szükségessé teszi. (... )
(Kossuth

Rádió,

1958. nov.

5.)

Az ember szüntelenül felülvizsgálni kényszerül
saját korábbi közlési formáit. A
Körhinta sikerét például sokáig részben él
benne alkalmazott
dinamikus
montázseffektusokkal hoztam összefüggésbe. Azt
hittem, egy olyan felfedezésnek
vagyok
birtokában, ami a kifejezés intenzításának
egyik kulcsa. Az Édes Anná-t jelentős
mértékben ilyen hatásokra építettem. Ma
emiatt áll minden munkám közül talán ez
a film legtávolabb mai-magamtól, mert
bombasztikusnak,
tolakodónak
éreztem
benne ezeket az effektusokat. Tulajdonképpen az ellenkező célt szolgálták, mint
amit vártam tőlük: leegyszerűsítették a
nagyon bonyolult pszichológiai folyamatokat, a nézők orrát beleverték drasztikus,
expresszív
hatásokkal
az "élménybe",
amit a rendező tálalt nekik. Ez például
nagy tapasztalat volt nekem.
(Részletek
túra,

Fábri

Zoltán

interjújából,

Filmkul-

1965/3.)

Csempészek

Szabó Pál sajátos paraszti humanizmusának egyik legszebb darabja ez az elbeszélés, amelyben ahatármenti
szegényembe-

rek küzdelmes és kockázatos Horthy-korszakbeli életének állít emléket. A határmentén élő, hollegálisan,
hol illegálisan
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átjáró szegényemberek apró csempészkedése, amelynek hasznát orgazda megbízóik
fölözik le kényelmes
biztonságban,
s
amelyben ők életüket, becsületüket kockáztatják a napról napra való szegényes
élet biztosítására - ez az elbeszélés s a
film témája. (... )
Ahhoz, hogy a film-dráma, a filmbeli

Hannibál

tanár

pedig a filmet látva az a benyomása az
embernek, hogy a forgatókönyvet
társszerzőként író, s a filmet rendező Máriássy Félixet - abből a dícséretes szándékból kiindulva, hogy simán, egyszerűen, fölösleges cirádák vagy cafrangok nélkül
mondja el történetét - jobban magával
ragadta a szabópáli próza részletességei-

úr

költészet dallama felszárnyalhasson, szövegkönyv-írónak, rendezőnek éppen ezt a
drámai magot kellett volna kibontani, minden más elemet ennek alárendelni. Már

nek a filmre ültetése, mint a mesében
adott drámai mag kibontakozása, teljes kifeszítése.
(Filmvilág,

1958. október

15.)

Akiket a pacsirta elkísér
Az Akiket a pacsirta elkísér a felszabadult magyar film eddig legszélesebbre taposott országút ján halad. A Tal'palatnyi

"

föld művészi rangja szabta az irányt, ezen
lépett előre a Szakadék, kullogott tova az
Égi madár, ennek elágazasán indult új csú-

csokra az Édes Anna. A magyar paraszti
élet tegnapjának drámai realizmusa és
könnyfátyolos lírája - igenis filmre kívánkozik, s okvetetlenkedés volna akár a
tizedik vállalkozást is önmagában hibáztatni. De aki erre a már kitaposott útra
lép (lemondva a kísérletezés, az új témák
felfedezésének, új ábrázolásmódok terem-

hajlamát a lírai ábrázolás, a balladai szaggatottság iránt: e film alaptörténetében
sem elsősorban drámai konfliktust, hanem
egy lírai költemény, egy szerelmi ballada
lehetőségét látta. A film külsőleg cselekményszegény, annál több történik a lelkekben, s Ranódyban megvan a képesség,
hogy jelentéktelennek látszó kis epizódo-

Mese a 12 találatról

tésének izgalmáról), maga vállalja nemcsak az összevetés, de a mind magasabbra
helyezett mérce próbáját is. Hiszen minden alkotásnak újat kell hozni a maga nemében.
(Nők

Lapja,

1959. szept. 17.)

A rendező, Ranódy László művészi pályáján ez a film a legérettebb alkotás. Már a
Szakadék-ban
megfigyelhettük
erőteljes

kat is nagy feszültséggel töltsön föl. Boldogan időzik el egy-egy emberarcon, ráérősen fest apró kis mozzanatokat: bonyolult, ellentmondó
érzések kifejezésére
használva fel ezeket. Amit a rendezés hibáj ául róhatunk föl, ugyanaz, mint a forgatókönyvé: a túlzottan, olykor naturalisztikusan valóságos helyzetfestés
helyett
még merészebben élhetett volna a jelképes ábrázolás eszközeivel.
(Magyar

Nemzet,

1959. szept. 17.)
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A

korszerűséq

igénye

Nemcsak a filmekben,
de a róluk szóló
reflexió k ban, az új filmművészet
arculatát megrajzolni kívánó írásokban is mind
nagyobb hangsúlyt kap az alkotói egyéniség, a stílus problémája, a rendező és
író személyes élményeinek
hitele, a megvalósítás egyes technikai
problémáinak
művészi jelentése, a színészi játék stb.

A film önálló nyelvének
fejlődése magával hozza a mélyebb, filozofikus
mondanivaló igényét, a hétköznapi realizmuson túllépve az átfogó, általános érvényű
kérdések
felvetését.
Ez a követelmény
szouú meg azokban a kritikai észrevételekben, amelyek a merészebb kisértetezéere
ösztönöznek.

A célzások és utalások után térjünk
rá
nyíltan és mondjuk ki: filmgyártásunkat
erősen fenyegeti az a veszély, hogy kifejezé si formáiban elmarad a fejlődéstőL
Végignézve a múlt esztendőben
elkészült filmjeink sorát - egy-két nagyon
becsülendő kivételtől eltekintve - nagylál3ál azok a kifejezési módszerek, a filmművészet eszközeinek ugyanolyan felhasználása jellemzi
őket, ami húsz-harminc
esztendővel ezelőtt volt szokásos.
A filmművészetben azonban éppen ez
idő szerint általános
erjedés
figyelhető
meg. Világszerte találkozhatunk ezzel a jelenséggel. A Szovjetunióban éppúgy, mint

a haladó nyugati művészek között egyre
határozottabban bontakozik ki az a törekvés, hogy a film kifejezési formáit meg
kell újítani. (... ) Szükség van arra, hogy
szélesebb teret biztosítsunk az újszerű próbálkozásoknak
- már az ötletek elbírálásánál, a forgatókönyv megszületésekor. S
nem utolsósorban nagyobb bizalomra e
próbálkozások iránt, vállalva az ezzel járó
kockázatokat. Kétségtelen, hogy ilyen kockázat van, de az is bizonyos - ha a művészi fejlődés irányába mutat, ha annak
haladását szolgálja - olykor még a bukás
is értékesebb, mint .az a siker, ami a megszokottra építve érhető el.
(Valóság,

~ kísérletezés

joga

i

~z a körülbelül féltucatnyi igazán jó ma~yar film, amit az elmúlt évtizedben láttúnk, annak ellenére, hogya
közönség
~lőtt sikert s a világ filmgyártásában a
magyar filmművészetnek tekintély szerzett - nem mindig eredetiségével tűnt
ki. (... )
_ Ilyen módon vetődik fel az emberben
?- kísérleti film gondolata.
Úgy emlékszem, hogy a Szállnak a darvak elég sokára született meg. A háború
utáni szovjet filmgyártásnak ez a talán
legjelentősebb alkotása mindenesetre témaválasztás és forma tekintetében újító,
eredeti volt, úgyis nevezhetném, hogy kísérleti film. A kísérlet teljes sikerrel
járt. (... )
Erre gondolok, amikor azt mondom,
hogy kísérletképpen ilyenféle új utakat
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1959. 1.)

próbáló, mondjuk "problematikus" filmeket is kellene gyártani. Meg lehet majd
aztán őket vitatni, ha kell, meg lehet bírálni, de a megszületésére lehetőséget kell
biztosítani. Tatai-Makk
Ház a sziklák
alatt c. filmjének itthon például nem volt
sikere, és a kritika is elég mostohán bánt
vele, de szakmai, művészi körökben általában elismerték a film egyes részeinek
magas hőfokú, drámai erejét és művészi
szépségeit. Ha azt mondhatnánk rá, hogy
ez kísérleti film volt, hát lehet vitatkozni
rajta, hogy a kísérlet sikerült vagy nem
- annyi azonban biztos, hogy a filmművészeink képzelőerejét jobban felcsigázta,
mint az a jó néhány kommersz színmű és
vígjáték, aminek egy év után az ember
már a eímére se emlékszik.
(Sarkadi

Imre,

Filmvilág,

1959. nov.

15. 22. sz.)

Az átfogó gondolat

követelménye

- Miről szeretne szólni?
- Egyetlen problémáról. A magyar filmművészet követendő útjáról. Induljunk el
a három-négy évvel ezelőtti filmekből. Sok
olyan mű készült ebben az időben, amelyeket az úgynevezett magyar neorealista
film úttörői ként értékeltünk. Szerintem,
ezeknek a filmeknek közös hibájuk: túlságosan csak a napi aktualitással foglalkoznak, s nem tudnak abból kitörve, azon
túlhaladva olyan filozófiai kérdéseket felvetni, amelyek az élet nagy, emberi kérdéseire felelnek. Ezek a filmek a valóságot csak riportszerűen ragadják meg. Helyes volt kimenni az utcára, az életet a
maga teljességében megragadni, de itt nem
lehet megállni. Egy kicsit olyanok ezek a
filmek, mintha a nézőnek autóbuszból mutattuk volna meg a látni és érteni valót. De
jó lenne most már az autóbuszból kiemelni, madárszárnyakkal
ellátni, s a nézőnek többet, általánosabbat, hosszabb időre szóló érvényességűt megmutatni. Hogy
a magam rendezte
filmen próbálj am
ugyanezt a tételt megmagyarázni, a Ház
a sziklák alatt című filmben, egy időszerű
témából kiindulva az emberiség örök kérdésére, az élet értelméről, az emberi bol-

dogság miérLjéről, igyekeztem választ találni.
- Tehát helyesli, ha a filmek problémája időszerű?
- Feltétlenül helyeslem, de úgy gondolom, ez csak a kiindulópont, nagyon szegény lenne a filmművészet, ha itt megállnánk. Nem osztom azoknak a nosztalgiáját, akik az előbb említett
filmek
színvonalát sírják vissza. Ezt a színvonalat szerintem éppen abban kell túlszárnyalni, hogy a filmnek, a napi érdekességen túl, általános érvényű mondanivalója
legyen. Ha az, amit a film mond, csak egy
bizonyos társadalmi konstellációban érdekes, mint például A 9-es kórteremamit egyébként én rendeztem -, nem
igazi művészet. A szocializmus szemszögéből nézve és ábrázolva, vígjátékban, tragédiában, minden műfajban lehet ilyen általános, mindenkinek szóló emberi mondanivaló. Az Országút című filmben azt
szerettem, hogy a napi érdekességen túl
azt a kérdést boncolgatja, hogy mivégre
is vagyunk a világon.
(InteTjú
tem ber

Makk

KáTollyal;

Filmvilág

1958. szep-

15.)

Ház a sziklák alatt
Az önkorlátozás, a szigorú fegyelem haszna kitűnően megmutatkozott a Ház a sziklák alatt rendezésekor. A film problematikája sok ellenvélemény t váltott ki, egy
azonban tény, hogy a fiatal rendező teljesítményéről csak a legnagyobb elismerés hangján lehet beszélni. Az operaszövegkönyvnek is beillő, végletességre csábító történetet igazi tragédiává tudta nemesíteni, letompítva, epikus ráérősséggel
görgetve előre a cselekményt. Ezen a sajátszerű retardáción kívül a film rendezői
stílusának legjellemzőbb vonása a szűkszavúság. Az ő "nagy jelenete" alig tíz sor
a forgatókönyvben. Három ember ül a szobában, meredten bámulva a lámpa körül
röpködő óriás dongót. A bogár a lámp ába
zuhan, az üveg elpattan - valaki meghal. A jelenet szimbolikus, de más érte-

lemben, mint eddig. Makk Károly számára
nem a trükk, hanem az emberek a fontosak, akik a láng körüli halálos keringést
figyelve, a maguk sorsát érzik ...
Makk Károly művészi egyénisége A 39es dandár-ral ért be igazán. A hangját már
biztonsággal meg találta, ct stílusa, a formanyelve még nem egészen kiforrott. FilmJel eszközeikben
is sokfélék, de ebben
nemcsark egyéniségének számtalan színét
érezzük, hanem azt is, hogy olykor idegen jelmezekbe búvik. Mint minden ősztönszerű alkotónak, neki is a forma a legnagyobb gondja, s habár rátalált már, még
nem tette igazán a sajátjává. Hogy milyen
lesz a stílusa, azt aligha lehet megjósolni,
hisz mint eddig, Makk Károly ezután is
.számos meglepetést tartogat a számunkra.
(Filmvilág,

1959. ápTilis

15.)

6?

Szakadék

Itt van azonban a főhős passzívságának a
kérdése; ez már jobban figyelmet érdemel. De ugyancsak nem azért, mintha ez
él passzívság, ez a sodródó és sodortatott
jellem akadályozná a dráma kibontakozását. Ellenkezőleg. Éppen ennek az erőtlen
embernek a drámáját kellett volna erősebben megkapnunk. Ez az ember: van.
Úgy általában is szépen megvan az életben - de nem ez a fontos. Ez az ember,
úgy ahogy van, súlyos örökség, súlyos valóság és még inkább az volt a film lejátszódásának időpontjában.
Ez itten Joó György, a szegény, szorgos,
szomorú, ember, 1945 nyarán, a történelem roppant fordulatában, aki az új feleséghez majd összerakna jövőre valami új

vityilót, mikor új életet, új sorsot, új valóságot kellene neki felraknia. Vagy - ha
merészebben akarom agnoszkálni a figugát - ez a mesebeli János, a legkeserűbb,
legfájóbb Ady-versek jelkép-hőse. Hazajött a gyürkőzésből, mert ha már állta,
hát kiállta, és most, amikor merhetne,
amikor mernie kellene kilépni ameséből,
csak gunnyaszt a sziklák alatt - a Füredi
úr
gyáva,
balek
cselédje. . . (Ady:
" .. megbénultan
gunnyasztani
fogsz, ha
merhetsz, öreg bűnödön, a Múlton.")
Ezt a drámát kellett volna teljesebben
megkapnunk;
éppen ezzel a tehetetlenszerencsétlen főhőssel, és ezekkel a hősökkel. (... )
(Filmvilág,

1959.

február

1.)

Vasvirág
A neorealizmus és a magyar irodalmi közelmúlt egyik nagy értékének, Gelléri Andor Endre újból felfedezett,
elkésett re-

neszánszát élő műveinek
stílusrokonságát
fejtegeti a kritika a Vasvirág-gal kapcsolatban.

A tartalom és a kifejezésforma e szerenc-és találkozásában, a "szerencsén" kívül

jócskán van törvényszerűség
is: Gelléri
akkor, az őt körülvevő társadalom ellen

70

ugyanazzal a hatásos és lehetséges muveszi fegyverrel harcolt, mint a mai haladó
nyugati művészek, sokban hasonló társadalmi körűlmények közt. Ez a fojtott forradalmiság, a lázító nyomorúságnak és kiszolgáltatottságnak
lírai elemekkel való
átszövése, a' humanizmusnak a szegények
szeretetére való "korlátozása", a művészi
feloldódás társadalmi megnyugtatás nélkül
- mind olyan elemek, melyek vér szerinti
rokonok Gelléri novelláiban s a neorealizmusban. (... )
Ilyen gazdag és sokat mondó képszimbolikát még nemigen láttunk magyar filmben. Szécsényi Ferenc operatőri
világa
megrendítően Gelléri világa; atmoszférája,
fénytörés e, sötét képein is foszforeszkáló
világossága: természetes közege a film hőseinek. Olyan otthonosan mozognak benne, mint Gelléri képzeletében. A képkapcsolások eredetisége, a világos és sötét képek jó ritmusa ... kűlönösen azoknak sze-

rez örömet, akik már jól értik a film nyelvét.
(Ország- Világ,

1958. május

7.)

Új utakat keres a film. Olyan környezetet, olyan embereket mutat, amilyeneket
nem láttunk még magyar filmen. Egyszerű
eszközökkel sajátos világot teremt, hangulatai mélyen hatnak. Megkísérli érzékeltetni azt, ami túl van a láthatón. Szimbolikája modern és közérthető. (... ) Nem törekszik keresetten újat adni, de nem is
kerül divatos hatások alá, nem olaszosan
neorealista, nem "franciás", nem korábbi
sikeres magyar filmek reminiszcenciája,
eszközeit a film klasszikusaiból meríti és
ötvözi össze. Ritmusában elvezet a lélek
nagy
megrendüléseinek
megértéséhez,
tempója viszont talán túlságosan is tapad
az élet szemünk előtt zajló tempójához, s
ettől helyenként vontatottá válik.
(Magyar

Nemzet,

1958. május

1.)

Új értékrend, új hatások
A művelődéspolitika
ezekben az években
a kultúra igazi értékeire irányítja a figyelmet, alapvető dokumentumban
fogalmazza meg a művészetek feladatait a megváltozott körülmények
között.
A korszak végén újabb művészi hatások
jelentkeznek, Kalatozov Szállnak a darvak-ja nagy drámai erejével, képi dinamiA párt művelődési politikájának

kájával, s főleg hősének természetes emberi egyszerűségével. S ekkor jelentkezik
néhány hatásos művével a lengyel filmiskola, az akkor még kibontakozóban levő
francia új hullám. Figyelemre méltó, hogy
- ellentétben
a korábbi hatásokkal ezek már nem késve, elmúlt évek távlatában tűnnek fel.

irányelvei

A marxista-leninista
világnézeten és a
művészetek eddigi fejlődésének legjobb
hagyományain, legelőremutatóbb eredményein alapszik korunk művészetének legmodernebb, adekvát alkotói módszere: a
szocialista realizmus.
Meggyőződésünk,
hogy csak a szocialista realizmus módszerének segítségével lehet a valóság bonyolult jelenségeit a maguk teljességében,
mozgásukban és fejlődésükben magas művészi fokon ábrázolni, a nép ügyét művészi eszközökkel leghatékonyabban
szolgálni.
A stílusvitákat hatalmi szóval, rendeletekkel nem lehet eldönteni, de lehet és
kell támogatn i minden realista irányzatot,

mert úgy véljük, hogy az igazán realista
szándékú és szemléletű művész, ha nem
zárkózik el a dolgozó nép szocializmusért
folytatott harcától és támogatja azt, a valóság tényeitől és a maga belső művészi
indítékaitól vezérelve, a nép és a párt segítségével, előbb-utóbb eljut a szocialista
realizmushoz.
Művészeti életünkben
a
legnagyobb támogatást éppen ezért a szocialista realista törekvéseknek nyújt juk.
A művészetek fejlődéséhez szükséges
erkölcsi és anyagi támogatás
mellett
messzemenő szabadságot biztosítunk a népet szolgáló művészeknek: a témaválasztásban, a feldolgozás módjában, az irányzatok, a formakísérletezések kérdéseiben.
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A művészek ábrázolják
mindazt _a szépséget és nagyságot,
amely dolgozó népünk
mindennapjaiban
oly megkapó
erővel tárul elénk, de mutassák
meg életünk
nehézségeit is: a népen belüli ellentmondásokat épp -úgy, mint a nép és ellenségei
közöttí kibékíthetetlen
ellentétet
Mi ezt
értjük
alkotó
szabadságon,
éppen
ezért
elvetjük
a művészet
szabadságának
individualista,
polgári
értelmezését,
amely
formakísérletezés
ürügyén
visszhúzó
tendenciákat kíván érvényesíteni
és a problémák bátor felvetésének
cimkéjével
ellenséges nézetek
dugátuját
próbálja
művészeti életünkbe
becsempészni.
Az igazi
műveszetriek
nem lehetnek
a nép vágyaival, törekvéseivel,
érdekeivel
ellentétes
céljai, s nemcsak
politikailag,
de művészileg is zsákutcában
kerül, aki ezekkel
szembefordul.
(... )
Nincs szebb· feladat,
mint a nép szolgalata. Úgy gondoljuk:
a magyar
művészek túlnyomó
többségének
is ez az emberi-művészi
hitvallása.
És meggyőződésünk, hogy a dogmatikus
torzításoktól
és
a revizionista
kártevéstől
megtisztuló
művészeti élet lehetőséget
ad olyan művek
alkotására,
melyek
méltók
szocializmust
építő dolgozó népünk nagyszerű
erőfeszítéseihez és eredményeihez.
(Társa.dalmi

Szemle

1958. júl.-a.ug.

148. p).

A Magyar
Szecialista
Munkáspárt
Központi Bizottsága múlt hónapban
tette közzé művelődési politikájanak
irányelveit.
Ez
a nagy jelentőségű
dokumentum
iránytű
és vezérfonal
a szocialista
kultúrf'orradalom minden területen,
a művészeti,
ideológiai és tudományos
munka minden ága-

zatában.
A film - dolgozóira :.._ rendezökre.
filmírókra,
dramaturgokra
és kritikusokra
- is az a feladat hárul, hogy éljenek a
párt nyúj totta segítséggel,
alkalmazzák
és
konkretizálják
az irányelveket
a film területére és ennek alapján részletesen
do 1gozzák
ki a tennivalókat,
és kezdjenek
hozzá azok megvalósításához.
(... )
A filmművészet
természetéből
kifolyólag
él politikai
ellenőrzés talán hatékonyabban
érvényesül
itt, mint a tömegesebben
és
egyéniebben
alkotó
művészeti
ágakban.
Éppen ezért kell erőteljes figyelmet
szentelni azokra az esztétikai
hátsó kapukra,
amelyeken
keresztül
- olykor szocialista
álruhában
a tömegigény
zászlaját
10bogtatva
visszalopakodik
a régi filmipar
szelleme:
a giccs, a ponyva.
Filmgyártásunknak
- mint a legtömegesebb
művészetnek, különösen
meg kell szívlelni
az
irányelvek
ama megállapítását:
"Szocialista kultúránk
kibontakozását
akadályozza,
hatékonyságát
csökkenti, hogy elég jelentős rétegek ízlése - és ezzel együtt kulturalis igénye még ma is a Horthyrendszertől
örökölt
kispolgári
álkultúra
színvonalán
mozog ... Művészeti intézményeink "a dolgozók igényei kielégítésének" , "a kultúra
demokra tizálásának"
jelszavai mögé húzódva - sokszor engedtek és engednek
a kispolgári
ízlés,
az
igénytelenség
nyomásának,
szem elől tévesztve a kulturális
nevelés, a kulturális
színvonal
emelésének
alapvető
feladatait.
Gyakran
gazdasági,
gazdaságossági
szempontokkal
igazolják ezt a politikájukat,
és
részben indokoltan,
mert egyes, a kulturális területet
érintő
gazdasági
intézkedések
valóban
keresztezik
a szocialista
művelődéspolitika
helyes útjait."
(Filmvilág,

1958. szeptember

15.)

Érzékenyebb valóságlátás
Az utóbbi időben több olyan filmet láttunk, amelyek cselekményszövése,
dramaturgiája
sok érdekes
meglepetést,
szokván y tól elütő megoldást
mutat. Bárménynyire különbözzenek
is az egyes
filmek
.egymástól,
így például
Bondarcsuk
Em.bersors-a és Truffaut
Négyszáz csapás-a,
elbeszélésmódjukban
olyan sajátosságokat
figyelhetünk
meg, melyeket - jobb híján
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regényszerű,
vagy
arra
emlékeztető
szerkesztésnek
mondanék.
Hosszú
ideig
.éreztük úgy, hogy a film hatásossága nagy
drámai
erejével,
katarzist
keltő élményszerűségével,
szoros, zárt kompozíciójával
függ össze, hogy minden "egyéb" elem já.rulékos,
hézagpótló,
ha nem éppen felesleges. Az egyetlen
lehetséges
filmdrámaelképzelés
szinte kiszorította
a film más-

Bakaruhában

faj ta, kötetlenebb
műfaji lehetőségeit.
Ezekben a mostani filmekben viszont éppen ellenkezőleg: valahogy az derül ki,
hogya dráma szempontjából mellékes kis
részletelemek kezdenek hatalmas jelentőségűre növekedni és a film hatásosságához elengedhetetlenül hozzátartoznak. (...)
Ma már a filmen is egyre inkább a lélektani játék szökik lépten-nyomon cselekményrbe, a gondolat- és érzésprocesszusok lesznek drámaivá, lelkiállapotok oldódnak fel változatos képekben. Az események a jellemekre rétegeződnek, általuk és értük vannak, egy pontba futó sugárrendszerként. Pillanatmozaikokból épül
fel a hősök élete. A mostani én alatt ott
él, módosul és módosít az előző pillanat-

beli, a kettő egybefonódik és együttesen
várja az új tapasztalatokat, élményeket.
Réteg borul rétegekre szemünk előtt, mint
Solohov hősében vagy Truffaut kis kamaszában. Futó képzetek, figyelemfoglalkoztató apróságok, bőséges és rendetlen
emlékképek halmozódnak egymásra, és a
film képeivel, f'ényárnyaival,
ritmusával,
az idő és tér felnagyításával simul a lélek kaleidoszkópszerű változásaihoz. (... )
Örülni kell annak, hogy a film a mindent megmagyarázás helyett, a primitív
életheztapadás
helyett, a film kultúráját
feltételezve, végre felnőttként kezeli a nézőt, hogy képes a kihagyásra, a gondolatóoresztésre.
Ez éppen művészí
rangjának
jele és nem züllés ének.
(Filmvilág,

1959.

augusztus

1.)

Szállnak a dorvok
Kalatozov - és joggal tehetjük
hozzá:
Uruszevszkij,
az operatőr - csordultig
telíti filmjét finom, találó képi szimbólumokkal. Bár a jelképes kifejezésmód fil-

men bizonyos mértékig szükségképpen
magától értetődő, mégis feltűnő e stílusjegy felbukkanása éppen manapság, amikor sok kitűnő rendező végtelenül egy73

szerűen igyekszik magát a filmvásznon kifejezni.
Ezek a művészi megoldások Kalatozov
filmjében helyükön vannak, és fontos művészi funkcióval bírnak, nem csupán ad
hoc belekényszerített "filmszerűsködések".
Kalatozov ugyanis a filmen ennek a romantikus, könnyen lelkesülő és könnyen
is csüggedő ifjú emberpárnak lelki atmoszférájában ábrázolta; romantikusnak

rendező kellő alkalommal és a megfelelő
helyen joggal alkalmazhatja. A háború
közvetlen, véres valóságáról már annyi jó
és rossz film született, hogyarendezőnek
más módszerekhez kellett nyúlnia, ha hitelt érdemlően akarta közölni mondanivalóját. Kalatozov érzelmi asszociációkat
keltett a nézőben szimbólumaival és olyan
gondolatsorokat indított meg, amelyek hatására a tudatunk mélyén szunnyadó em-

Csempészek

tűnő szimbólumai tehát hőseinek lelki
struktúráját fejezik ki, és közvetítik a nézőnek. Bizonyság ez arra, hogy a filmművészet különféle sajátosságait tehetséges

lékek felszínre bukkantak, és így szólhattunk : igen, ezt így érzem én is ...
(Film világ,

1958. június

1.)

Az új lengyel film
Újabban a nemzetközi filmversenyeken a
lengyel filmek gyakran nyernek értékes
díjakat, és ez már-már nem számít meglepetésnek.
Az elismerés elsősorban a dokumentumés kísérleti filmeknek szól. Néhány évvel
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ezelőtt (1955-56-ban) a varsói filmgyárhoz került, akkor végzett rendezőszakos
hallgatók főként dokumentumfilmeket kívántak rendezni. (... )
Ezek a dokumentumfilmek azt mutatták, hogy valami új kezdődött a lengyel

filmgyártásban, amire nagy figyelmet kell
fordítani, mert - fiatalos lendülettel és
bátorsággal - fiatalok szóltak fiatalokhoz, a napi élet gondjairól, problémáiról.
E törekvésben s e törekvés fegyelmezett
rnértéktartásában
bizta tó j elen ség tükröződött a lengyel film jövőjét illetően.
És valóban, ezek a kísérletek nem sokkal később (1957 tavaszától) a játékfilmgyártásban teljesedtek ki. Az a sokirányú-

san lassan átnőttek a játékfilmgyártás kollektivaiba. (... )
Az új lengyel filmek nem tartalmaznak egyetlen egységes esztétikai iskolára
utaló jellegzetességeket. Nem beszélhetünk tehát a filmművészetben lengyel útról - csupán a lengyel nép sajátos történelmének megfelelő sajátos filmművészetről tehetünk említést, amely akkor,
amikor megkezdte a gyártás mennyiségi

Éjfélkor

an differenciált
stílusgazdagság,
amely
párhuzamosan
élt, fejlődött
a varsói
dokumentumfilmgyárba
került rendezők
kezén, megmaradt, kiszélesedett,
tovább
gazdagodott akkor, amikor a rendezők las-

növelését
(Lengyelországban
az utóbbi
négy évben több film készült, mint az
előző tizenegyben összesen), felkeltette a
világ érdeklődését.
(Filmvilág,

1959. július

15.)

A francia új hullám
Aki ma a francia filmművészetben valamennyire is el akar tájékozódni, új neveket kell tanulnia ... méghozzá nem is
egyet-kettőt, hanem valósággal egy kisebb
vidéki telefonkönyvre valót. A fiatal ren-

dezők olyan tömege lépett fel - és aratott sikert - az elmúlt egy-két esztendőben, hogy nélkülük, tudomásul vételük
nélkül nem lehet francia filmről beszélni. (... )
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- Szerencsével, jó kapcsolatokkal, SZlVOS
türelemmel - kinek hogy - sikerült néhány fiatalembernek betörnie. És a filmjeik - sikert hoztak. Egy-két alkotás után
nemzetközi versenyek zsürije és a kasszarapportok mutatták; ezek az új emberek
tudnak valamit, amit a régiek már nem.
A fiatal rendező divat lett. Számuk gyorsan növekedett és ma már - mint erről
előbb szó esett - "mozgalom" lett belőlük. Ők az "új hullám".
Az "új hullám" nem valami művészeti
irányzat. Nem hasonlítható a neorealizmushoz, sem más, valamiféle
egységes
gondolati mag köré csoportosuló "iskolához". Egyszerűen csak egy folyamat, a
francia filmművészet
megfiatalításának,
ütőképessé tételének folyamata. Korszerűségük mentes minden formabontó eredetieskedéstől.
Nem trükkökkel
akarják
megújítani a mozit, hanem az általuk elmondhatónak vélt igazságok minél mé-

lyebb feltárásával. A "story" másodiagossá válik, előtérbe a gondolat, az emberek
egymással való kapcsolatának ábrázolása
kerül, határozottan leegyszerűsített eszközökkel. Nem keresnek valami mutatós
képszerűséget, de igyekeznek minél erőteljesebb drámai effektusokat adni a fényekben, kompozíciókban is ...
Van-e számunkra
valami közvetlen
mondanivalója az "új hullám"-nak? Feltétlenül. Egyrészt bizonyítja, hogy új formákat kell keresni az új korszak kifejezésére és ez számunkra, ahol a mondanivaló igénye messze előbbre van, mint náluk, a formák viszont megálltak a harmincas éveknél, ez még kiáltóbb szükségszerűség. Másrészt meg tanúság, hogy az "új"
nem a formák bontásában, hanem szint ézisében, nem a látványos ügyességben, hanem az elmélyültebb atmoszféra teremtésében, lélekrajzában lelhető fel.
(Filmvilág,

1959. június

1.)

A filmkultúra fórumainak megteremtése
Egy olyan nagy társadalmi hatású műcészei, mint a film, nem nélkülözheti
a
szervezettséget, az aktív, jól működő intézményeket,
a fiatalok nevelését, kisérleti lehetőségeit, tájékozódását, és - nem
is utolsósorban - széles közönségbázisát.
Minderre a konszolidációval
párhuzamosan a korszak utolsó éveiben Sor kerül.
A ezecialista művelődéspolitika, a filmkultúra gondjai, a sokoldalú hatások helyes értékelésének kérdései, s a közönség-

Filmtudományi

Intézet

(... ) Az Intézet céljának megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:
a) tanulmányozza a szocialista és a szocializmust építő országok filmművészeti
tevékenységének
elméletét.
gyakorlatát
(... ) figyelemmel kíséri a külföldi elméleti, módszertani és történeti kutatást;
b) figyelemmel kíséri a filmek hatását
a tömegekre (... )
c) (... ) összegyűjti, megőrzi és rendsze-rezi a magyar filmművészet múlt jának
emlékeit, a hazai és külföldi filmalkotáso76

nevelés szükségességének gondolata is előtérbe kerül. E folyamat jelentős állomásai:
a Filmvilág megindulása, a Filmiudományi Intézet megalapítása, a Filmművész
Szövetség megalakulása, a Balázs Béla
Stúdió, valamint a filmklubok létrehozása
s néhány olyan terv felmerülése, amely
csak a későbbiek során valósul meg: a
filmgyári alkotócsoportok megszervezése,
a művészmozi és a film iskolai oktatásának elindítása.

kat s az ezekkel kapcsolatos dokumentációkat;
d) (... ) a filmkultúra színvonalának, társadalmunk művészeti igényességének fokozása érdekében szakirodalmi tevékenységet fejt ki (... )
e) ismeretterjesztő és népszerűsítő munkával (... ) a dolgozók érdeklődését és igényét a filmművészet
igaz értékei felé iráriyítja;
f) (... ) a haladó művészi filmnek, a
filmművészet
kiemelkedő
alkotásainak

Édes Anna

megismertetés ével terjeszti a filmkultúrát,
elősegíti a filmtörténetileg és esztétikailag
művelt filmközvélemény kialakítását;
g) (... ) segíti az Intézeten kívül folyó
tudományos kutatómunkát;
(11 művelődésügyi

Filmművészek

miniszter

h) részt vesz a nemzetközi filmtudományi szervezetek munkájában (... )
i) a Művelődésügyi Minisztérium részére filmtudományi
kérdésekben véleményt nyilvánít.
163/1960. (M.

K. 16) M. M. számú

tttasításából)

Szövetsége

Az alakuló közgyűlést Fábri Zoltán nyitotta meg, majd Herskó János terjesztette
be a szakosztály alapszabály-tervezet ét,
amelyet egyhangúlag elfogadtak. Ezután

került sor a végleges vezetőség megválasztására, amelyet a kiküldött jelölő-bizottság
javaslata alapján a közgyűlés ugyancsak
egyhangúlag fogadott el. A szakosztály el17

Ház a sziklák

alatt

nökéül Fábri Zoltánt, titkárául Herskó Jánost választották
meg. A tizenegy tagú vezetőség tagj ai lettek: Darvas József, Deák
György, Fábri Zoltán, Herskó János, Ke-

leti Márton, Kollányi Ágoston, Kovács
András, Makk Károly, Nemes Károly,
Pásztor István és Ranódy László.
(Film világ,

1959.

június

15.)

Filmklubok
Két esztendeje, amikor a Színház- és Filmtudományi Intézet megkezdte a filmművészeti körök (köznapi nevükön filmklubok)
szervezését, azt vártuk, sikerül megindulni
a fenti célhoz vezető úton. A filmklubok
rövid idő alatt nagy népszerűségre tettek
szert: ma 47 működjk,
s még jó néhány
üzem, vállalat dolgozói kérik, sürgetik az
Intézetet: alakítson egyet náluk is. A
számszerű adatokból igen lelkesítő kép
kerekedik; ám, ha a filmklubok tevékeny-

ségének tartalmát nézzük, bizony lelohad
a lelkesedés.
A jelenlegi filmklubok csak akkor tölthetik be nagy jelentőségű kulturális miszsziójukat, ha tevékenységük a mainál sokkal tartalmasabbá, többoldalúvá válik. Ha
megszűnik mozijellegük, s a vetítés nem
cél lesz, hanem illusztratív eszköz egy-egy
probléma megértéséhez.
(Filmvilág,

1959. április

15.)

Balázs Béla Stúdió
Esztendeje lesz lassan, hogy megalakult a
fiatal filmművészek Balázs Béla Stúdiója.
Azóta hetente mintegy száz-százötven fiatalember (már legalábbis, ami a művészetben elért korukat illeti) gyűlik össze filmet _ nézni, vitatkozni, beszélgetni. Ez a
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stúdió munkájának egyik, igen figyelemre
méltó oldala.
A másik __: még gyakorlatibb. A közeljövőben fejezik be a harmadik film munkálatait, amely főcímén a Balázs Béla
Stúdió emblémáját hordja majd. Ahhoz,

hogy ez a három film megszülethessék, jó
néhány tucat ötlettel, forgatókönyvvel
vagy filmnovellával jelentkeztek a stúdió
tagjai. Ezeket valamennyit a szervezet vezetősége lelkiismeretesen megvitatta.

A filmgyártás

A most induló új évadjában tovább kívánja bővíteni munkáját a stúdió. A többek között például olyan irányban, hogy
megteremti saját folyóiratát.
(Filmvilág,

15.)

szervezete

Mindjárt itt van a megoldásra váró
problémák egyik legfontosabbika : filmgyártásunk
szervezetének
kérdése. Az
egyetlen stúdióba koncentrált, egyazonos
művészeti testület által irányított filmgyártás óhatatlanul magában hordja a
konformista megalkuvás, a mindenki igényét kielégíteni akaró szürkeség veszedelmét. Ezen - bár különösképp elvileg fontos elhatározást jelent - még nem segít
az, hogya Budapest film stúdió is megkapta a játékfilmgyártás
jogát, mert
ugyanakkor nem kapta meg az ehhez
szükséges feltételeket, s főként mert a két

stúdió művészeti tanácsának összetétele
majdnem teljesen azonos.
Hogy itt a megoldást egy esetleges harmadik stúdió létesítésében (például a pasaréti
filmgyár
önállósításában)
vagy
egész gyártási rendszerünk megváltoztatásában, a filmművészeti
alkotócsoportok
megteremtésében kell keresni: ez a vitatni
való. Az is bizonyos, hogy nem szabad ezt
a kérdést hebehurgya sietséggel kezelni.
De hogy meg kell keresni a változtatás
módját, az bizonyos, hiszen egyebek között ez az egyik feltétele a több magyar
film készítésének is.
(Filmvilág,

Vasvirág

1959. október

1959. július

1.)

Stúdiómozi

Bemutatófilmszínházaink
valamelyikét lehetőleg egy kisebb befogadóképességűt
és korszerű felszerelésűt - alakítsunk át
mi is ilyen stúdiómozivá.
Ennek a mozinak a műsorát - rendkívül szigorú következetességgel - úgy kell
kialakítani, hogyabehozatalra
kerülő filmek kőzül azok kerüljenek ide, amelyek
művészileg értékesek és amelyeknél ezt a gyakorlott mozisok majdnem csalhatatlanul tudják - valószínű, hogy nem
lesz általános sikere a szabványos bemutatás mellett. (... )
A film iskolai

1959. augusztus

1.)

lenül szabályozni kell. Hogyan? Van rá
analógia. A irodalom, de még az írás-olvasás tanítását is egyebek mellett azért
vettük fel az iskolai oktatás tervébe, hogy
ezzel is elhárí tsuk a nyomtatott szóval
való visszaélés veszélyét. A filmnél az emberekkel való gondolatközlés ez idő szerint legszuggesztívebb és legtömegjellegűbb eszközénél ez még szükségesebb és
elodázhatatlan.
(Filmvilág,

1958. október

15.)

növekedése

Magyarország ma, az egy lakosra eso evi
mozilátogatások tekintetében utolérte és
megelőzte az olyan gazdag és nagy kulturális hagyományokra visszatekintő országokat, mint Franciaország, Hollandia, Norvégia. Amíg 1935-ben egy lakosra 2,1 mozilátogatás esett, addig ez a szám 1946-ra
4,6-ra, 1956-ra 15,5-re, 1957-re pedig 13,5re nőtt. Az elmúlt huszonkét év alatt tehát több mint meghatszorozódott. Hatalmas eredményez, ha meggondoljuk, hogy
ez a megnövekedett tábor zömmel a kultúrától elzárt rétegekből toborzódott. És ez
a biztató fejőldés további távlatokat nyit,
ha számba vesszük azt a következetességet és egyenletességet, amellyel végbement, amellyel a párt és a kormány első
perctől fogva, de különösen a filmgyártás
államosítása óta, tervszerűen előmozdította
ezt a folyamatot. Ennek a kultúrpolitiká80

(Filmvilág,

oktatása

Az utóbbi években egyre több ország pedagógiai és film-szaksajtója foglalkozik a
filmművészet és történet iskolai oktatásának problematikájával. (... )
Egy új művészet diadalmas küzdelme, a
holnapok már ma is érezhető szükséglete,
hosszú évszázadok alatt kialakult oktatási
rendszerek viszonylagos merevsége tűnik
ki a sokszor meg nem értett vitákból. (... )
A film olyan mélyen hatolt az ember és
a társadalom életébe, hogy hatását feltétA nézőszám

Van ugyanis néhány tízezer ember, aki
lelkes híve ezeknek, s ha ez a szám ugyan
a mozilátogatók millióihoz képest elenyésző - arra elégséges lenne, hogy egy
ilyen különleges mozit néhány héten át
megtöltsön. Belőlük alakulna ki a "cinema
d'essai" törzsközönsége, a film "nehézzene rajongóinak" szinte szervezett tábora, és ez olyan magot képezne, amelynek ízlésfejlesztő, erjesztő hatása felbecsülhetetlen.

nak eredményességéről
mindennél ékesebben tanúskodik két adat: amíg az államosítás esztendejében 43,6 millió néző látott filmet Magyarországon, e nagy forduló tizedik évfordulójának esztendejében
133,4 millió látogatója volt az ország filmszínházainak. De faggassuk tovább a statisztika adatait. Budapesten 1935-ben 11
millió 139 ezer mozijegyet adtak el. 1957ben pedig 38 millió 247 ezer volt a mozinézők száma - tehát több, mint meghároms orozódott azoknak a tábora, akik a
filmkultúra iránt érdeklődnek, illetve pontosabban, meg is engedhetik maguknak,
hogy érdeklődjenek iránta. Még imponálóbb azonban a vidék fejlődése. Amíg a
szóban forgó esztendőben a magyar vidéken mindössze 10 millió 564 ezer mozinéző volt, tehát minden látogató egyszeri
mozinézést feltételezve, a felnőtt lakosság

falu és a város közőtti különbséget,
a főváros és a vidék közötti különbséget,
azt
az állapotot, amely jóformán Budapest városára korlátozta
a kultúrál ódás lehetőségeit.

még kétszer sem juthatott
filmszínházba,
1957-ben 95 millió 158 ezer látogatója volt
a vidéki filmszínházaknak,
megkileneszéreződött a Iilmkultúra
híveinek serege. Világosan mutatja ez a kultúrforradalornnak
azt a tendenciáját,
hogy megszüntesse
a
A mozik számának

(Filmvilág,

Normál
filmes

15.)

alakulása
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LENIN ALAKJA A FILMTÖRTÉNETBEN
Száz évvel ezelőtt született -Lenin, a forradalmi elmélet és gyakorlat óriás a és legszenvedélyesebb
zászlóvivője.
Alakja
gyakran megihlette valamennyi
múzsa
képviselőj ét : versek, regények, zeneművek, színyl:a:ral5"ók'
tucat ja szól emberségéről és -zsenialitásáról, szerénységéről és
rendíthetetlenségéről.
A mozgókép, amelyet "minden művészetek közül a legfontosabbnak" nevezett, ugyancsak gyakran
idézte föl szellem ét ; az évtizedek során
tradicionális elkötelezettséggel örökítette
meg életút jának legfontosabb állomásait
és tanulságait. Alábbi vázlatos összefoglalásunkban a szovjet film azon kísérleteit
és eredményeit vesszük számba, melyek
a lenini küzdelem megelevenítés ér e irányulnak, s az egyetemes művészettörténet fontos fejezetét alkotják.
A különböző összeállítások, snittfilmek,
dokumentumfelvételek stb. mellett (az élő
Lenint viszonylag kevés mozgókép örökítette meg) két tucatnál több játékfilm szerepel a Lenin-filmográfiában. A megfakult
filmkockák immár történeti rangot nyertek. Jelentőségüket eleve determinálja az
a sajátos körülmény, hogy a forradalmi
eszme és a filmművészeti gondolkodás fejlődése egyaránt tükröződik bennük. A
téma pedig - Eizenstein Október-e
óta
próbakőnek tekinthető;
kezdő és ta82

pasztalt művészek
képzeletét és alkotókedvét ismételten megmozgatta. De hozzá
kell tennünk: az alkotások jó része az ünnep jegyében fogant, s csak az adott kor
akusztikájában érvényesült igazán. A nagy
Wzfény, Csiaureli 1938-ban forgatott drámája például a forradalom előtti időkbe
vezeti el a nézőt, A feledhetetlen
1919-ben
(amely ugyancsak Csiaureli műve) Petrográd harcai elvenednek meg; ebbe a sorba
tartozik Dzigan Prológ-ja, az 1905-ös forradalom képi eposza és Jutkevics meglehetősen illusztratív Szverdlov-ja
- s a
példákat még szaporíthatnánk. Bár e műveket sem intézhet jük el egy kézlegyintéssel - lévén az ideálteremtés fontos dokumentumai - mégis kétségtelen, hogy
túllépett rajtuk az idő, tartalmi és formai
vonatkozásban egyaránt megmérettek és
könnyűnek találtattak.
A rendezői megközelítés indítékai természetesen eltérőek. Egyesek a társadalmi
mozgás indítékait kutatták, mások az emberi viszonylatok felvázolására törekedtek,
többen színes-látványos tablók fest ésére
vállalkoztak.
Vizsgáljuk meg a főbb változatokat.

Az Október-rel együtt a Moszkva Októberben című Barnet-darab
nyitja a sort;

Schaár Erzsébet

alkotása

ezek az első kísérletek és eredmények.
Eizenstein rendkívül szuggesztív kompozíciók segítségével rekonstruálja az eseményeket; metaforáiban típusok, osztályok, nemzedékek sorsa sűrűsödik. A képi
szerkesztés megragadóan eredeti, a sokszólamúság nemkülönben - az egyes tételek azonban nem mindig harmonikusan
illeszkednek egymáshoz. A jelképek frappánsak, ám olykor túlságosan is külön
életet élnek a drámai cselekményben. Ez
az oka, hogy a kritíkai fogadtatás lelkes
hurráiba az elégedetlenség hangjai is sűrűn vegyültek. Majakovszkij például erőteljesen bírálta Nyikandrovot, a munkásfőszereplőt, akinek nem kellett
szmeszi
feladatot megoldania: a költő elvetette azt
a törekvést, mely a mozdulatok, pózok,
gesztusok reprodukálására irányul, s a jellem belső gazdagságát, fejlődési ívét elhanyagolja. Valójában persze Nyikandrov
nem hibáztatható; bizonyos, hogy az akkori idők klasszis-színészei sem birkózhattak volna meg különbül a feladattal. A
montázsszerkesztés elvei egyszerűen háttérbe szeritották
a hősábrázolást; jelzésekből nehéz megragadó egyéniséget, bonyolult belső világot teremteni. Barnet is
Nyikandrovot kérte fel Lenin szerepének
eljátszására : a film maga, mely stílusában eizensteini csapásokon halad, logikai
rendszerét és képi megfogalmazását tekintve nem említhető egy napon az Október-rel.
Ahhoz, hogy Lenin film-főszereplővé
váljék, a harmincas évek film i változásaira, a hang forradalmára, a színészi játék
fejlődésére, a jellemfestés
vívmányaira
volt szükség. Mikor megteremtődtek a sokoldalúan árnyalt ábrázolás feltételei, a
rendezők nem a történelmi fordulat epizódjait hozták premier plánba többé, hanem a kivételes embert: a vezért, a stratégát, a filozófust, a szervezőt, a gondolkozót.
Ezzel jeles hagyományt teremtettek, ám
ugyanakkor paradox szituáció kibontakozását is segítették.
Miről van szó?
A lenini jellem kivételessége rnenthetetlenül elszegényedik a vásznon, ha a "bölcsesség", "határozottság", "közvetlenség",
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"derű" stb. megelevenítését nem kapcsolja
össze szilárd kötőanyag. A betétek önmagukban megállhat ják a helyüket, egyikükmásikuk líraiságával, drámaiságával, pátoszával stb. megragadhatja a szemlélőt,
a végső benyomás mégsem kedvező, hiszen a történés- és magatartásmozaikokból nem áll össze sokszínű Lenin-portré.
A forradalmi cselekvések és elhatározások
csupán kontúrjaikban s nem összefüggéseikben tárulnak fel a különben valósághű film-mesékben.
Viszonylag újkeletű példa: Jutkevics
Történetek Leninről című alkotása (1957).
Az első elbeszélés az illegalitás nehéz napjait idézi (időpont: 1917 nyara), a második pedig a pihenésre és nyugalomra
"ítélt" Lenin csöndes visszavonultságát
halála előtt egy esztendővel. Azt nem is
említve, hogya
két cselekményszál között nehéz gondolati és hangulati összefüggést teremteni (a kompozícióban akad
jó néhány következetlenség),
Jutkevics
filmjének az a legsebezhetőbb pontja, hogy
zsúfolt és elnagyolt: többnyire sémákat
ad tartalmas elemzés helyett. Szinte minden beállításon, minden jelenetben érezzük a művész lázas igyekezetét, hogy mindent, vagy legalábbis sokmindent elmondjon a legemberibb ember harcair ól. Hogy
okos volt és türelmes. Közvetlen és megfontolt. Szelíd és elővigyázatos. Érdeklődő
és sokoldalú. Az "ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit"-elv alkalmazása megbosszulta magát, s degradálta vagy legalábbis egyszerűsítette a jellemet is. (Mellékesen : a heroizálás olyan receptje ez,
amelyet egyéb szovjet filmekben is tetten érhetünk.)
Romm más elvek alapján építkezett. Érdemes felidéznünk a rendezői koncepció
kialakításáról papírra vetett gondolatait. A
Lenin-dilógia alkotója, a jellemteremtés
végső stációjára emlékezve, Gorkij egyik
kij elentését idézi: " ... bárkiről írok is, legyen az akár korunk legnagyobb embere,
feltétlenül meg kell találnom benne azokat a sajátságos, első pillantásra talán kűlöncségnek ható vonásokat, amelyek láttán a néző bensőséges mosolyra fakad."
A rendező megfogadta a tanácsot: "Amikor komolyan kellett gondolkoznom Lenin

ábrázolásáról, mindjárt
eszembe jutott
Gorkij kijelentése. Elhatározt.am: ellenőrzöm, hogyan valósítja meg ezt az elvet a
saját művészetében? Mire goldolt? Talán
csak nem Leninre? Azt moridta : »korunk
legnagyobb ernbere«; ez nyilvánvalóan
Lenin."
Nos, ami az emberábrázolás elveit illeti,
Romm igyekezett gyakorlattá formálni a
Gorkijtól átvállalt ars poeticát. Az ő Leninje valóban nem az egek lakója, hanem
közülünk
való vezető, aki mindnyájunk
nyelvén ért, s mindannyiunk gondjával törődik. Az oldottabb színek sem ellensúlyozzák azonban azt a didaktikus harsogást, mely valósággal "elnyomja" a természetes hangulatokat, s megbontja a jellem harmonikus
kiegyensúlyozottságát
(Romm tehát nem tett eleget maradéktalanul az "előírás" szabályainak).
A pátosz
zavaró felhangjait az ideológiai hibák valósággal felerősítik. Sztálin akciói (főleg a
Lenin 1918-ban beállításai n) elterelik a figyelmet a fő cselekménysorról : a két vezető filmbeli kapcsolata mintha valamilyen modern tanmese illusztrációja lenne.
Romm dokumentumfilmjében
hasonló a
képlet: a lenini téma arra szolgáltat apropót, hogy a sztálini nagyságot dokumentálja. A második - sőt, mint olvasom:
harmadik - változat nyilván retusálja a
durva ideológiai tévedéseket, a tanulság
azonban változatlan: a lenini tettet nem szabad illusztratív módon, az aktuális szempontok szerint, a mélyebb összefüggések
feltárásának igénye nélkűl megjeleníteni.

A szovjet film nagy öregei közül jónéhányat magával ragadott a "mindent elmondani" igénye és a megújulás tisztító
hulláma. Kalatozov sematikus sikerdarabok után rendezte a Szállnak a darvak-at,
Romm az Egy év kilenc napjá-val bizonyította a friss konfliktusok iránti fogékonyságát, Jutkevics a Lenin Lengyelország-ban című filmben új elvek alapján
mutatta be a forradalmi vezér életének
kevéssé ismert és külső történésekben szegény szakaszát.
Nézzük meg küzelebbről Jutkevics metamorfózisát.

A Puskás ember, a Szverdlov rendezője,
aki korábban a tradíciókhoz igazította
módszereit, ezúttal zárt kamaraformát választott: belső monológok segítségével kifejezően adja vissza a lengyelországi napok eseményes eseménytelenségét, a találkozások és eszmecserék, töprengések és
vívódások szürke és mégis látványos pillanatait. Egyik kritikusunk találóan állapítja
meg, hogya "történelmi portré hiányzó
vonásait önkéntelenül hozzáadjuk a jellemzéshez"; nincs szükség arra, hogy mindenoldalú leltár vegye számba a kivételesség mozaikjait. A monológot bensőséges vallomás forrósít ja át: az "én-forma"
pontosan szinkronizál a lenini gondolatsorral (s nem utolsósorban: Iljics humorának csillogásával). Kár, hogy Jutkevics
elfárad kissé a film második felére: itt
már a mese helyettesíti az ön-feltárulkozást, lelassul a ritmus, s Lenin jobbára
csak passzív részese a körülötte örvénylőkavargó változásoknak. A film alkotojának azonban így is elvitathatatlan érdeme, hogy mert szakítani ,a korábbi beidegződésekkel, s újszerű Lenin-képet villantott fel: egyszerűbbet s mégis bonyolultabbat, egysíkúbbat s mégis színesebbet.

A lenini közvetlenséghez talán az az intim
visszafogottság illik leginkább, melyet Karaszik szerkesztett meg a Július hatodika
képein. Noha a fiatal rendező is vérremenő összecsapásokat, sorsdöntő küzdelmeket állít elénk, a lenini jellemet a legfon tosabb és legvonzóbb tulaj donság aspektusából láttatja: mindvégig az egyszerűséget hangsúlyozza.
Az események drámaiak. Míg a Szovj etek ötödik összoroszországi kongresszusa
ülésezik, a baloldali eszerek mindent elkövetnek, hogy kezükbe kaparintsák a hatalmat. Vétót jelentenek be a bolsevikok
döntései ellen, ágálnak és uszítanak, gyűlölködnek és provokálnak. A fiatal szovjetállam válságos órákat él át. Egyetlen
elhamarkodott döntés, egy hibás taktikai
utasítás veszélybe sodorhat ja a korábbi
vívmányokat.
A vezető rátermettsége
ilyenkor mutatkozik
meg igazán s
Szverdlov, Dzerzsinszkij, Csicserin, Pod85

vojszkij, Boncs-Brujevics
egyaránt
feladata magaslatán
áll. Lenin is a pillanatok
törtrésze alatt képes dönteni;
bámulatraméltó fegyelmezettséggel
vezeti a bolsevikok hajóját a Scyllák és Charybdisek
között.
Karaszik filmje mellőzi a korábban
kötelező esztétikai
normának
számító summázatot és deklaratív
"összefoglalást".
A
Július hatodika befejező képein Lenin valósággal egybeolvad
a természettel,
alakja
belevész a hajnali csendbe: akkor válunk
el tőle, mikor az erőgyűjtés
pillanatai
következnek. Természetesen
ez a csend is
"beszédes", hiszen jól tudjuk, hogya nyugalom röpke
órái után ismét pattanásig
feszülnek majd az idegek, s az élet-halálharc folyik tovább, a jellem gazdagságáról ez a bensőséges
hangulatú
képsor
mégis többet mond, mint az akciók mozgalmassága
és az összecsapások
lendülete.
A Július hatodika még egy vonzó erénynyel rendelkezik.
A rendező a korfestésben szakít a naturalisztikus
részletezettséggel: vázlatosabb
eszközökkel teremt miliőt, ám a cselekvések
motivációjára,
az
egyén és a tömeg pszichológiai
ábrázolására nagy gondot fordít.
Mindez
természetesen
nem jelenti azt,
hogy a Július hatodika mérföldkő
a
szovjet filmművészet
fejlődésében,
s máris a legmagasabb
esztétikai
értéket
képviseli. A művész még nem mindig
ura
anyagának:
elrendező
tehetsége,
ritmusszervező
képessége
például
kívánnivalót
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hagy maga után. Az eszme és a filmnyelv így is ígéretes - bizonyára
új fellendülés lehetőségei
felé mutat.

A szovjet filmművészetnek
számos klaszszikus vonulata van. A félévszázados
krónika csúcsok sorát foglalja magába.
A Patyomkin páncélos, Az anya, A föld,
A cár utolsó alattvalója: a húszas évek iskolateremtő
drámái.

A Csapajev, Sivatagi tizenhármak, Viharos éjszaka: a forradalmi
harc izgalmas
fejezeteit
megörökítő
művek.
A Jégmezők lovagja, Rettegett
Iván: a
történelmi
múlt grandiózus
körképei.
A Pétervári éjszakák, a Gorkij-triloqui,
A félkegyelmű, A kutyás hölgy: színvonalas irodalmi átköltés ek.

A Szállnak a darvak, Emberi sors, Ballada a katonáról: a Nagy Honvédő Háború
hőseit és harcait bemutató
alkotások.
A "film-Ieniniána"
- sajnos - nem vonultathat
fel a fentiekhez
hasonló színvonalú műveket. Az eddigi eredmények
szerények. A szép szándékot
és alkotói alázatot csak ritkán
koszorúzta
kongeniális
megvalósí tás.
A
jövő?
Reménykedhetünk.
Lenin
helytállásra
és önvizsgálatra
inspiráló szelleme a biztosíték,
hogy ez a régóta várt,
s esetleg az említett "alapművekkel"
őszszemérhető
sorozat
előbb-utóbb
megszületik.
Veress József
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Az így jöttem

felújítása

Egyén és társadalom egyik legnagyobb erkölcsi és gyakorlati dilemmája: vajon jó
vagy rossz dolog-e a korábbi nézetek és
cselekedetek kiigazítása ? Vajon a korrekció a gyengeség vagy az erő bizonyítéka-e?
A kérdés annyira
egyszerű, hogy csak
ámuldozhatunk, a gyakorlatban miért éppen ez a legnehezebben megoldható dilemmák egyike?
Fél évtized múltán ismét műsorra tűzték az Igy jöttem-et. Az esemény alkalmából megjelent recenziók egy része ejt
néhány szót a film korabeli fogadtatása,
az idő múlása és a magunk változásai tárgyában. E megjegyzéseknél fontosabbnak
tartom az elhatározást, amely a nevezetes évforduló műsorára tűzte e művet, újból nézők százezrei elé bocsátva egy gondolkodást parancsoló alkotást, a Vadász
Imre novellájából és Hernádi Gyula forgatókönyvéből készült Jancsó-filmet.
Fekete
Sándor Folyosói szümpózion
című könyvében felteszi a tréfás kérdést:
Vajon feltétel
nélkül felsorakozzunk-e
Jancsó generális mögött?
Válaszom: Hadkötelezettségemnek
eleget téve óvakodom a feltétel nélküli sorakozók minden változatától. Pontosabban :
óvakodnom
sem igen kell, mert ahogy
kezdem megismerni magam, kiderül, hogy
- szerencsémre
vagy balsorsomra,
ki

mondja meg?
alkalmatlan
vagyok
ilyen sorakozókra.
Pl ök a sivár moziteremben, nézem az
öt éve készült filmet, és el kell csodálkoznom. Nem azon, hogy íme, felfedeztem Jancsó "titkát". Nem is azon, hogy
végre megértettem egy "nehéz filmet". A
művészet erején csodálkoztam el. A filmmel való harmadik találkozásomkor nem
számíthattam arra, hogy lényeges tekintetben bármi újat mondjon
a gondolat
vagy a történet. Tíz perc után a fény
felé fordulva megnéztem az órámat. Azután mégis komolyan kezdtem figyelni.
Eddig is tudtam, hogy minden művészet, minden közvetlen emberi magatartás
ereje, kockázata és értelme a konvenciókkal szembeni ellenállás. Mivel a művész
minden hiedelem és alkalmi gyakorlat ellenére sem politikus, ezért a művészek
legjobb fajtájának ellenállása nem a felszín torzulásaival szegül szembe.
Az Igy jöttem mostani látványa számomra Jancsót mint a korszak történelmi
és személyes illúzióival szembeszegülő
művészt értette meg mélyebben.
Hallottam és magam is úgy emlékeztem, hogy a korabeli kritika vegyes érzületekkel, sőt hidegen fogadta a filmet.
Amikor átnéztem az 1965-ös kritikákat,
meglepetten tapasztaltam, hogy a fogad17
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tatás valójában inkább elismerő, mint elutasító volt. A legélesebb bírálat is megelégedett a talányos fordulattal,
miszerint
"rangos bukás"-sal
állunk szemben. Ennek
látványától különben egy hatvanötbeli
intézkedés gyorsan megóvta
a közönséget.
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A csaknem egyértelműen
dícsérő kritikák ellenére miért maradt mégis úgy sokunk emlékezetében,
hogy az Így jöttem
megbukott
a hatvanötös
kritika előtt? Bizonyára azért, mert az elismerés javarészt
formális volt, abban az értelemben,
hogy
a filmet
nem
szemléleti
eredetiségéért
méltányolta,
hanem több kritikus
éppen
ezért az eredetiségért
rótta meg. Egyszóval az Így jöttem 1965-ben a kritika árverésén nem értékén kelt el. A filmet születése idején félreértés
burkolta
homályba. Kérdés, hogy vajon most a felújítás
idején az elemzésekben
felszínre
kerülnek-e a Jancsó-Hernádi
kettősnek az Így
jöttem-ben
megvalósult
művészi
szándékai? Nem mossák-e el az utólagos elemzést is az ünnepségsorozatok
hullámai?
A
jelek szerint ez is megtörténhet.
Jancsót
jó néhány
jelzővel illették
és
sokfelé rokonították.
E társítási kísérletek
közben Bertold Brecht neve is szóba került. Ha valakinek Jancsóról szólva Brecht
jut eszébe, és ezt a képzettársítast
nem az
clidegenítő színész-vezetés
és egyéb, a lényeghez viszonyítva jelentéktelenebb
mozzartatok indítják el - akkor az összekapcsolás nem alaptalan.
Hiszen Brecht életműve végül is nem más, mint gátépítés.
Brecht minden
nekikeseredett
igyekezetével gátat épített az illúziók és hamis ábrándok szélesen hömpölygő
árjának
útjába. Az ár útjába, amely egyéneket
és né[nket
tragédiák
felé sodor. A megállítás
és gátépítés
alapvető
vonatkozásában
a
Jancsó- Hernádi filmek maj d mindegyike
valóban brechti módszerrel él. E módszer
legbenső lényege,
hogy nem ismer ell ágyulást, nem tanúsít semmiféle megértést
a történelmi
illúziókkal szemben. A megértés, a mentség
és a magyarázatok
helyett olykor már elviselhetetlennek
tetsző
kíméletlenséggel
szembesít
az illúzióktól
megfosztott
valósággal.
Az Így jöttem e
módszer kezdete és - a Szegénylegények
mellett - legtisztább
megvalósulása.
Tanulságos, hogy a fél évtized előtti recenziók nem fukaron
adagolt
dicséretei
közepette milyen kifogások hangzanak
eL
Mindazon
recenziókban,
amelyek
kifogásokat egyáltalán
tartalmaznak,
visszatérő
motívum a magyar fiú alakjával szembeni

elégedetlenség. Van, aki rosszallását a fiút
alakító Kozák András játékára irányítja,
mások az alak írói-rendezői megfogalmazását marasztalják
el. Külőnös tekintettel
az orosz Koljával szemben, akit mindenki
kitűnően formált figurának minősít.
Ide kívánkozik egy idézet az egyik legeredetibb és legszínesebb kritikus-egyéniség tollából, amely mintegy összefoglalja
az említett kifogásokat: "De ez a fiú értelmileg és érzelmileg olyan élettelenül
fakó, akár az inge. Lehet, hogy csak a nem
egészen sikerült színészválasztás
okozza
ezt? Kozák András alakítása egyéniség
nélküli, merev és színtelen, annyi bizonyos.
De valószínűleg ehhez még hozzájárult
az is, hogy a rendező, jelképrendszere kiteljesítésének érdekében, hiteltelen szitu ációkba kényszerítette. A film képi szimbólumvilága és mondanivalója kívánta, hogy
a fiú hol német, hol pedig szovjet egyen-

elemibb életösztön tiltakozik ez ellen.
Ugyanez a dramturgiai szándékoltság ismétlődik meg a film végén, amikor szovjet egyenruhában indul útjára, noha nem
is olyan régen a szeme láttára végeztek
ki egyenruha-bitorlókat.
Lehetséges, hogy ennyire nem ért semmit? De hiszen akkor ez a fiú buta. Nem
sajnáljuk, amikor a film végén elagyabugyálják, inkább mi is szeretnénk egy jó
párat a fenekére verni, hogy kizökkentsük ebből a bőszítő érzéketlenségből, hogy
értsen meg végre már valamit abból, ami
körülötte történik, és ne rohanjon mindig
vesztébe. "
Hogy eshet, hogy egy sorozatos tévedésekkel valóban nem vádolható kritikus ne
fedezzen fel mélyebb okot a magyar fiú
árnyék-voltának
ostorozása közben, mint
él művészi kihagyást?
A megvalósított szándékok ismeretében,
elsősorban az Így jöttem látványa alapján

ruhába bújj on. De lehet-e valaki annyira
naiv és tájékozatlan
tizenhét
esztendős
korában, hogy egy szovjet alakulatok tól
elfoglalt területen saját jószántából német
katonaruhát
húzzon magára, ha mégoly
borzonga tóan hűvös is a levegő? A leg-

az tűnik ki, hogy Jancsóéknak éppen az
volt a célja, hogy az idézett kritikából is
kitetsző illúzió-áhítást ne elégítsék ki. Céljuk pontosan az volt, hogy "felbőszítsék"
a nézők tömegét és ha szükséges, a kritikus-nézőt is.
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Próbálj uk nyomon követni az egykori
kritikus-néző filmmel kapcsolatos lelkiállapotát. Meglátjuk,
hogy gyermekien
romlatlan, és ezért a lehető legrokonszenvesebb "lélektani mozgást" érhetünk tetten. És mégis ...
A kritikus nézi az Így jöttem-et, és talán személyes, talán áttételesebb
történelmi tapasztalatai alapján egyre idegesebb lesz a magyar fiú tehetetlensége, bénult hányattatasai
láttán. Már-már rákiabálna a mozivászon kétdimenziós emberére: "Vigyáz, te őrült! Vesztedbe rohansz!
Ébredj már!" De mert a fizikai valóságában kétdimenziós mozi-ember nem hajlik
a figyelmeztetésre, és tovább rohan a művészek által diktált sorsa felé - a kritikus-néző végül felbőszül.
A művészek által diktált sors volna ez?
Én. Kozák András magyar fiú alakját éppenhogy nem művészi, hanem történelmi
diktátumnak érzem. A művészet csupán
engedelmesekedett az elmúlt történelmi
valóságnak. Ezért a film alkotóival értek
egyet, akik a nézők többségének néha mélyen ösztönös happy end igényével szembeszegülnek. Nem elégítik ki. Nem hajlandók eljátszatni egy színésszel azt, amit a
történelem régebbi szereplői a valóságban
nem játszottak el.

Az idézett kritikus, kifogásat részletezve,
leírta, hogy milyen művészi hitelt rontó
képtelenség, immár szovjetek megszállta
területen önként német ruhába bújni. De
mi ez a képtelenség ahhoz, hogy immár
szovjet csapatok által elfoglalt utcák tőszomszédságában Szálasi-emberek nyilaskeresztes ház-, illetve háztömb-parancsnokokat választottak? Márpedig ez az epizód
nem filmművészeknek, hanem "civileknek" jutott eszébe 1944 decemberében és
1945 januárjában. Eszükbe jutott, és az
életben el is játszották képtelen ötletüket!
Jancsó Miklós és Hernádi Gyula, úgy
látszik, képtelenek voltak több életet, aktivitást, életképességet önteni névtelen történelmi alakjukba. Kénytelenek voltak a
valóság útján maradni. És ezen az úton
járva úgy ábrázolni a magyar fiút, hogy
azt idült cselekvésképtelensége, történelmi
eredetű bénults-ga jóideig még a szemé90

lyes barátságra is alkalmatlanná
teszi.
Amikor a történet elején értelme lett volna, esze ágában sem volt a szökés. Kolja
mellett átmeneti biztonságba kerülve azonban értelmetlen futásnak ered. Egyenesen
az aknamező felé. Emberi kapcsolatra, barátságra akkor képes, amikor végül cselekedni kezd. A cselekvés emeli ki a vegetáció szintjén mozgó létéből. Mert aztán végre valahára cselekedni kezd ...
Fegyvert fog, hogy társának orvost szerezzen. Ha kell erőszakkal is... De már
késő. .. Az adott történelmi esetben késő
volt. Ám a film utolsó negyede éppen azt
az igazságot bizonyítja nagy művészi erővel, hogy cselekvésre mozdulni sohasem
késő. Csakhogy ennek a mozdulatnak éppen az illúziókkal való szembefordulás az
alapfeltétele.
Megemlítek még egy méltatást, amely
már a felújítás alkalmából jelent meg a
Népszabadságban, Rényi Péter tollából.
Rényi különben jó hangulatú recenziójában e mondatot olvasva kellett elgondolkodnom : "Pedig ez a film nem történelmi parabola, hanem lírai költemény a
valóságról, arról szól, amiről szól, a barátság születéséről."
Halványemlékeim
szerint az 1945-ös
magyar valóság nem vonzott lírai képeket.
Mint ahogy az én számomra az Így jöttem
nem is lírai képek sora, hanem egy tragikus folyamat utolsó felvonása. Komor
dráma, amely az emberek agyában tovább
játszódott és játszódik, még akkor is, ha
1945-ben tisztult is az ég, és nagy reménységek kezdődtek.
Tövábbá: Nem hiszem, hogy éppen a jó
művek valóban csak arról szólnak, amit
egyetlen ember milliméter
pontossággal
megjelöl. Megjelölhet. A szándékolt ködösítés gyakorlatát kizárva, egy jó mű talán
éppen akkor jó, ha azonos gondolat- és
eseménykörön
belül más-mást
jelenthet Rényi Péter esztéta, Nagy Antal váltókezelő és e sorok írója számára.
Annak ellenére, hogy a filmben valóban
szerepel egy lírai hangulatú barátság - és
a valóságban kétségtelenül több ezer hasonló barátság szövődött - számomra az
Így jöttem mégis a hamis ábrándokkal való
szakítás és a nemzeti ébresztés filmje. Az

ébresztés filmje a legmélyebb vonatkozásokban. Abban a gondolatilag, majd a gyakorlatban
is sorsdöntő vonatkozásban,
amely az egyénnek a történelmi eseményekben játszott szerepét, helyzetét, várakozásainak teljesülését, illetve a megalapozatlan vágyakozásokban való okszerű
csalódásait érinti.
Ha J ancsóék nem az illúziókkal kegyetlenül leszámaló filmet csináltak volna, akkor a filmbeli epizódoknak egészen más
sorát kellett volna látnunk. Akkor például
az elszántan szökni akaró Madaras Józsefnek sikerült volna a víz alatt átbújni
a
szögesdrót-kerítésen. De nem neki sikerül,
hanem helyette a száraz levélként sodródó
Kozák Andrást rugja fenéken az idős orosz
katona, mondván: mehet, mert létszámfeletti fogoly lett ...
Amikor KoJja felettesétől a kutyát kéri,
amellyel magányát osztaná meg, nem
kapja meg. Miért nem? Pedig úgy szeretnénk, hogy apró vágya teljesüljön. És
a legfontosabb: a három katonai .. mentőkocsi miért nem áll meg mezei száguldása
közepette, pedig a magyar fiú kétségbeesetten ordít feléjük? Miért nem mentik
meg Kolját, akit őszintén megszerettünk,

Kolját, a sajátjukat, Kolját, aki e történetben mindenkinél jobban megérdemelné
az életet?
J ancsóék kénytelenek kegyetlenkedni,
mint ahogya valóság is, a forradalmi változások valósága is elég érdes en bánik saját embereivel. Igaz az, hogya felszabadító forradalmi változások azonnali boldogságot, megnyugvást és békét hoznak
azoknak, akikért az "önkínzás és az ének"
volt?
--_.
Nem inkább úgy áll a dolog, hogy az
azonnali, a gyors, a végérvényes megújulásra vonatkozó ábrándok élesztése, majd
a bennük való szükségszerű csalódás tömegeket tántoríthat el progresszív folyamatok további szolgálatától?
A szükséges hit megőrzéséért többet tesz
az a művész, aki az illúziók szertefoszlatásával a későbbi meghasonlástól védi közönségét.
J ancsót gyakran emlegetik a deheroizálás híveként. Az Így jöttem-et újra nézve
megintcsak eszembe jutott, hogya hamis
ábrándok elleni keresztesháború az élet
gyakorlatában
nemhogy
kiábrándulást
szül - ellenkezőleg: a jövő reménységét
szolgálja,
Salamon Pál
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A HARMINCHARMADIK
Utazás a koponyám

FILMTÉMA

körül

Mi az abszolut optimizmus? Ha valaki élet
és halál mesgyéjén, agydaganatának tudatában, a műtétet megelőző napon hosszúlejáratú terveket készít saját szenvedésének kiaknázására. Mint Karinthy Frigyes
tette - Hatvany Lajoshoz írott levelében:
"Erről az egész dologról, ami itt van,
könyvet fogok írni, ha kimászok a dologból ... " Az abszolút lelkierő pedig, amikor valaki a műtétet követő napon, de még
a halál folyosóján hozzákezd ennek a tervnek a valóraváltásához. "Az újságíró nem
halt meg bennem - jelenti az állapota
iránt érdeklődő olvasóknak Stockholmból
-, egy csonka ceruzával jegyzeteket csinálok az éjjeliszekrényem
márványlap:
jára ... " A közlésnek ez a sürgető belső
kényszere frissen maradt Karinthyban akkor is, amikor már - hála az orvostudománynak - valóban haladékot kapott a
haláltól, s lehetőséget a világirodalom legsajátosabb írói bravúrjának, az önmegfigyelés csúcsteljesítményének végrehajtására. Az átélt szenvedés hetek alatt írói
élménnyé és a talentum számadására való
alkalommá kristályosodik. Karinthy ekkor
mégis habozik, töpreng, tanácsot kér. Barátai közül - Devecseri Gábor visszaemlékezése szerint - többen lebeszélik. Elhatározásához a döntő lökést egy jobboldali lap támadása adja meg, amely feltű92

viszketegségnek, propaganda -fogásnak ítéli az egész műtétet. Ezt a vádat cáfolni, Karinthy szabadon engedi magában
az írói tudat küszöbén tolongó, kikivánkozó élményeket, és megírja élete főművét - az Utazás a koponyám körül-t.
Karinthy barátai nem fogadhatták nagyobb kétkedéssel a műtét regényének
tervét, mint ahogy a hazai közvélemény,
a regény rajongóinak tábora fogadta a rnű
megfilmesítésének hírét. Közrejátszott ebben legutolsó Karinthy-filmünk
kudarca,
de még inkább a filozofikus riportregény
sajátos jellege. Hogy ennek a műnek az
egyes szám első személy nem formája, hanem lényege: új szerűségét, hasonlí tha ta tlan
drámai izgaimát éppen a vallomás hitele
adja. "EI kell fogadnod leírásomat megbízhatónak - írta annak idején Cininek
-, mert senkinek, neked sem kívánom,
hogy önmagukon ellenőrizzék." Az írót
már korábban is foglalkoztatta az emberi
életért folytatott küzdelemnek a műtőasztalon vívott csatája, írt is róla, de ezúttal
saját élete a tét, saját koponyája a hadszíntér. A vallomástevő ezúttal - minden esztétikai konvencióval ellentétbennem hőse, hanem tárgya, a szó legszorosabb. értelmében szenvedő alanya a cselekmény gerincét alkotó küzdelemnek. Pedig még a fent jelzett eseménysor, a mű-

nesi

tét, hitünk szerint a regény könnyebben
filmre transzponálható
részét
alkotja. A
feladat
igazi nehézségét
ariportregény
második
szintjén,
a filozofikus
tartalom
kifejezésében
sejtettük,
és abban, hogy
Karinthynak
az ébrenlét
és az álom határán születő víziók
rögzítésével,
az elszabadult asszociációk követésével sikerült
kitágítania
a valóság dimenzióit, de ezek a
valóságon túli képek - valóságos képeknek szinte elképzelhetetlenek.
Révész Györgynek,
mikor
a forgatókönyv első sorait papírra vetette, számolnia kellett, nemcsak a feladat nehézségével, de a vállalkozás iránti bizalmatlansággal is. A válasz, amellyel munka közben
meghökkentő
témaválasztását
indokolta,
egyáltalában
nem altatta el a kételyeket.
Az, hogy a rendező gyerekkora
óta rajong
Karinthyért,
hogy világviszonylatban
is
rendkívüli
írónak tartja, aki a maga korában mindent
megírt, az elidegenedéstől a technikai
civilizáció
problémáiig,
ami a modern világban érdekes - önmagában
semmiről
sem győz meg. Legkevésbé arról, hogyarendezőnek
szuverén
mondanivalója
van az irodalmi mű újjáteremtésével,
hogy az Utazás filmélményt ígér. Karinthy
Frigyes, a hangosfilmnek ifjúkorától
lelkes szerelmese,
noteszában harminckét
filmtémát őrzött. Miért, hogy Révész György - a harmincharmadikat választotta? 10..
Azután megkezdődik,
már pereg a film,
és mi még mindig nem lelj ük a választ.
Az első percekben a konkrét és irodalomtörténeti
valóság, s a beteg agy hallucinációit tárgyi valósággá
rögzítő
képsor
kettőssége
valamiféle
lelassított
párhuzamosságot ígér - és a néző csak a tárgyi
világ rekvizitumaiban,
s nem a jelenetek
szellemében
ismeri fel Karinthyt.
Mintha
a rendező maga sem találna
a félbenmaradt keresztrejtvény
kulcsszavait.
De azután, ahogy a hős meghökkenése
kérdések formáját
ölti, mire már ismeri,
várja tudata dübörgő vonatait,
és orvosról orvosra járva nyomozni kezdi eredetüket - már benne vagyunk a történetben. A férj és feleség ízetlen otthoni jelenete -,
amikor az asszony autogramkérő bakfis ok előtt megszégyeníti
férjét,

s az elszenvedett
sérelem sebét reagálja
le averekedésből
szeretkezésbe
fajuló csatában még kizökkent.
Karinthy t keresnénk,
és a Körútra
tévedt Albee-hősökbe ütközünk.
De az amatőrfilmes
társaságban,
ahol az Író az egybegyűlt
érdeklődők
közül egyedül nézi végig egy
amerikai professzor agy műtét jét, már Karinthyval
találkozunk.
Olthatatlan
kíváncsisága, tudományszomja,
saját megsejtett
végzetének bűvölete láncolja őt a székhez,
de talán egyetlen pillanatban
sem annyira
önmaga, mint amikor felfedezi: kettesben
maradt a látvánnyal.
Az Utazás a koponyám
körül-t
Karinthy is kétségtelen
alkalom nak tekinti
arra, hogy bepillantást
adjon nemcsak agytekervényeibe,
de életművébe
is. Felidézi
hőseit, gondolatait
és műveit is ezzel
mintegy érzékeltetve
a kókuszdióként
feltárt koponya tartalmát. S talán a tét nagyságát is: micsoda nagyszerű
agyberendezés és szellem megmentése
forog itt kockán! Nem emberi, írói hivalkodás,
hanem
a halál közelében
kísértő szintézis-igény
érződik itt, s talán még a magát megmutatni vágyó költő tudatos
mesterségbeli
fogása. Aki tudja, hogy vállalkozásának
sajátos szenzáció-jellege,
a majdnem túlvilági üzenet, most még a süket fülekhez
is elér, és új híveket, hallgatókat
toboroz
itthon és a nagyvilágban.
Ennyiben az író
egy még kegyetlenebb
Cirkusz hősévé válik: aki a szenvedés mutatványával
bilincseli le azokat, akiknek hegedülni készül.
Révész György filmjében nemcsak azonosítja magát ezzel a törekvéssel,
de túl
is tesz az írón. A forgatókönyv
nemcsak
ariportregény
utalásait aknázza ki, de valóságos Karinthy-antológiává
is szélesedik. A történet
során vissza-visszatér
a
Cirkusz egy-egy képsora, megjelenik
az
alattunk
lakó
Gasparecz,
felhangzik
a
Számadás a talentumról,
megelevenedik
a Találkozás egy fiatalemberre l. A szándék
Révésznél
még érthetőbb,
indokoltabb. A film alkotójának
valóban számolnia kellett a Karin thyt nem ismerő hazai
és külföldi nézővel, s érdeme, ha sikerül
a történet sodrában becsempészni
a tájékozatlanok tudatába is Karinthy szellemének és személyiségének
néhány vonását.
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Csakhogy - és itt már nem a szándék,
hanem a mérték alkotja a vita tárgyát ezek a filmen megidézett remekmű-szilánkok inkább csak azolobari
rendeződnek valamennyire is egységes, logikus
képpé, akik ismerik ezeket. Akik el tudják helyezni az életműben, vagy legalábbis olvasmányélményeik alapján képesek
arra, hogyavillanásnyi
rész ből az egészre következtessenek. Különösen áll ez a
Cirkusz széttöredezett motívumaira. Idézet marad a filmen belül a Találkozás egy
fiatalemberrel
is, azonban Latinovits Zoltánnak hála, olyan meggyőző, drámai erejű és intenzitás ú idézet, hogy még vitatható dramaturgiai megoldását is ~egbocsátjuk.
.
Nem titok és nem is felfedezés - min-

den kritika szólt róla -, hogy az Utazás
Karinthy és Fellini kettős
vonzásában
született. S az utóbbin ál nem valamiféle
divatirányzat
hazai alkalmazásáról, epigonizmusról vagy akár művészi hatásról
van szó, hanem arról, hogy Révész György
filmje nagy részében kitűnően élt a filmnyelv Fellini nevéhez fűződő felfedezéseivel. Voltaképpen Fellini film-álomvilágának felfedezése és újjáteremtésének lehetősége nyitotta meg az utat Karinthy évtizedekkel korábbi, valóságos és valósá94

gon túli világának filmi megelevenítéséhez. A modern filmlátás és filmköltészet
nyelvének meghonosodása és közérthetővé válása nélkül például nem születhetett volna meg a film befejező akkordja,
a képzelt szürke kősivatagban pirosló valóságos postaláda, a művész üzenetének
magyarázatra nem szoruló, jelképes-valóságos közvetítő közege. A megfogható és
megfoghatatlan valóság szintézisének remeklése a filmen maga a műtét is. A szemünk előtt lezajló, történelmileg és tudományosan hiteles eseménysor - Olivecron a . beavatkozása - tulajdonképpen hihetetlenebb és megfoghatatlanabb, mint
az azt absztraháló vízió, az agy beli telefonhuzalok össze- és szétkapcsolása. És
mégis, ez a tankönyvekben is szereplő, di-

daktikus magyarázat ebben a képi összefüggésben költészetté válik.
Sajnos ennek az egész filmet
átható
kettős törekvésnek, a példák nyomán született, mégis szuverén víziós-világnak nem
minden motívuma rendelkezik ezzel a
szuggesztivitás sal. A valóságon túli dimenziók kötetlenség e néha túlságosan is csábítja, magával ragadja a rendezőt, s végül magára hagyja egy olyan barokk világban, amelynek
a cselekménysorral
szembeni diszharmóniáját semmi sem in-

dokolja. Ilyenkor a látomások burjánzása,
ahelyett, hogy kiegészítené, s a képek
nyelvén megfogalmazná a hős éber állapotban is rendkívüli, de a tudat határain
túl is szinte racionális szellemiségét, elszakad tőle. Amikor a vízió eszközből
céllá, szellemi élményből mutatvánnyá válik, akkor sem a képek bravúros kompozíciója, sem a színészek mesteri játéka
nem segít.
A víziós valóság érzékletessége lenyűgöz, de hordozója mindenképpen az a reá-

lis, a nezo számára is könnyedén megközelíthető cselekménysor, amely a tünetek
jelentkezésétől a diagnózis megszületéséig, a műtét elhatározásától, a gyógyulás
első fázisáig tart. Ám ahol a kórtörténet
általános, minden esetnél ismétlődő mozzanatait mindvégig motiválja, hogy nem
akárkinek, hanem egy rendkívüli elmének,
egy népszerű és jelentékeny magyar írónak a betegségéről, koponyájáról van szó.
S hiába nevezi a főcím egyszerűen az Írónak a hőst, nem tudunk, és nem is lehet
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eltekinteni attól, hogy Karinthyról van
szó. A rendező természetesen számolt ezzel a ténnyel, s a jelentékeny és jelentéktelen motívumokban
is figyelembe
vette, hogy a nézők egy része behelyettesíti a Central kávéháza t, észreveszi, hogy
a film Írója ugyanolyan rajongója a piros
tárgyaknak, mint Karinthy, és a hős családi körülményeiben is közismert irodalomtörténeti tények és még közismertebb
pletykák kerülnek a mozi nyilvánosságára.
De éppen ez az elkerülhetetlen konkretizálás követelte volna meg a filmbeli Karinthy-portré gazdagítását. Elsősorban az
író egyéniségének sugárzását, a világgal
szemben mindenkor megnyilatkozó iróniáját, minden helyzetben megőrzött fölényét
és humorát, és racionális humanizmusát
kellett volna hívebben érzékeltetni. (Például úgy, ahogy a professzor és a tanársegéd párbeszédének hallgatásakor megnyilatkozik.)
Vitánk lenne a filmbeli konkrét környezet értékelésével is. Amennyire helyeselhető, hogy Révész a történet, a műtő,
sőt az ország ajtajait is kitárva, módot és
lehetőséget keres a történet időpont jának,
él fasizmus fojtogató atmoszféráj ának érzékeltetésére, annyira zavart akorfestő
törekvés néhány konkrét kisiklása. Legpregnánsabban ez a Karinthy t kiszolgáló
divatáru-üzlet tulajdonosánál látható, aki
míg az Író életveszélyben van, az ő fotójával toboroz híveket boltja nyakkendőinek,
de mikor megtudja, hogy remény van felépülésére, máris kicseréli a kirakatba tett
fényképet - Mussoliniével. Általában a
Karin thyt övező szeretet és érdeklődés,
amelyről az eredeti mű érthető módon
némi fanyar öniróniával szól, itt mintha
visszájára fordulna: Karinthy élete vagy
halála a filmbeli kávéházban csak poénlehetőség, szenzációs sztori. A "tumorista
humorista" csodával határos gyógyulása
pedig csak annyit jelent, hogy a pincérnek érdemes újra összeragasztani Karinthy úr adósságainak már kettétépett
listáját, s az ötletesen megfogalmazott
nekrológ túlszedésben marad. A szerző
szövegéhez való hűség ebben az esetben

történelmi és érzelmi hűtlen ség : Karinthy
és köre, sőt kora kapcsolatának áthangolása.
Külön cikk, sőt tanulmány témája lehetne Latinovits Zoltán alakítása. Mindaz,
amit Karinthy a színészi ábrázolás új halhatatlanságáról
jósolt Latinovits-csal
valóra vált. A színész ezúttal lényegében
maszk nélkül, belső sugallat ra alakul Karinthyvá. Arca azt őrzi meg az író esetleges, elfelejtett vonásaiból, ami lényeges és felejthetetlen, és ami alighanem rokon az Író és a Színész egyéniségében: az
intellektus lobogását. Az átlényegülés bravurjával ragad meg a Találkozás is. A
Rómeó-korú, -arcú; sugárzóan lelkes ifjú
s az élet derekán járó, kiábrándult, magamentegető alak szinte szavak nélkül
mondja el azt, aminek kifejtésére a klaszszikussá lett dialógus hivatott. Latinovits
alakításának majd minden mozzanata önálló színészi remeklés. De talán a legfeszültebb az, amikor műtét közben, az éltető ébrenlétért küzdve Arany János versét mondja. Úgy kapaszkodik a nehezen
formálódó szavakba, mint fulladó a mentőkötélbe. A sorok tartalmukban függetlenek a szituációtól, amelyben kimondásra
kerülnek, de a színész tekintete, a kiszakadó sorok után küldött pillantása, a lelkierő és rémület kettőssége megteremti
ezt az összefüggést.
Nagy lehetőséget kapott ugyanakkor
Illés György, aki a dekorativitást szerencsésen egyeztette össze a drámaisággal.
Szinte játszik, tobzódik a színek adta lehetőségekben, amikor a vízióvilág festőisége ezt követeli, de mértéktartóan háttérbe vonul, csak a lényegre koncentrál,
amikor a műtő steril környezetében
ez
szolgálja a gondolatot.
Karinthy harminckét filmtémája
közé
utólag, de teljes joggal, hiteles művészi
okkal vette fel Révész György a harmincharmadikat. Mondhatnánk azt is - harminokettő még hátra van. De egyelőre
elégedjünk meg ezzel: első igazi Karinthyfilmünk sokat ígérő kezdet, és hibáival
együtt is érdekes, gazdag, emlékezetes alkotás.
Földes Anna
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BŰNTÉNY

VAGY

ÖRÜlET?

A hullaégető
A filmről a következőket tudtam előre: 1.
témája "egy gonosztevő születése" (így
hirdetik); 2. az illető krematóriumi tisztviselő; 3. kapcsolatba kerül a fasisztákkal.
Izgatott, milyen koncepció üzenete ez?
A hullaégető
eleve különös, kockázatos
műnek igérkezett.
Ha egy filmbeli bűnöző foglalkozása
ilyen szélsőségesen dekoratív, ha a rémnek már a környezete is huhog, és mégsem üzleti vállalkozásról van szó, akkor
vagy egy igen ártatlan, vagy egy gátlástalanul ambiciózus művész néz szembe az
extrémitás veszélyeivel. Hiszen a kihívó
grand-guignol képlethez járulnak még a
fasizmus borzalmai! Nem egy nagyon fekete tintaleves fő ebből, papírgaluskákkal? Azt, hogyanácikkal
együttműködő
szörnyeteg felesége ráadásul véletlenül
zsidó, nem tudtam. Különben még kíváncsibb lettem volna: egyáltalán megoldható
ez zsenialitás nélkül? Mint példázat, mo-

ralitás, nehezen. Meggyőző költői látomás
azonban egy fiatal, szertelen tehetség ihletéből is születhet. Az a kérdés, hogy e
hagymázos V1ZlO
miképpen
érintkezik
majd az értelemmel, a csatlakozás finomsága vagy primitívsége megválthatja vagy
eltör heti a filmet.
Nos, nézetem szerint, többszörösen is eltört.
A fasizmusban az amoralitás valóban
hivatalos, majd társadalmi elvárásként jelentkezik: az állam, később a megfertőzött közösség is bűnözésre presszionálja az
egyént. A rendszeren belül a becsület kritériurna a gonosztett lesz. A hosszabb-rövidebb idomítás szelektálja a lakosságot, s
a leginkább alkalmas személyek rádöbbennek elhivatottságukra. Bizonyára igen érdekes folyamat ez: hogyan születik meg a
kereslet hatására a bűnöző, hogyan termeli az államgépezet a rémet. A liullaégető azonban nem egy gonosztevő szüle77

se vagy tilalma az őrültet lényegében hidegen hagyja, azért őrült. Kopfrkingl úrnak több köze van a dalai láma palotájához, mint a Heydrich lak ta prágai várhoz.
Sajnos, nemcsak a plakát félrevezető, a
film is nyitva hagyja a lehetőségeket, hogy
a náci megszállás alatt Kopfrkingl úrra
nagy jövő vár, elérkezett az ő ideje, az alkalom képességei kibontakoztatására. S
itt nem jelképes egymásra találás ról van
szó! Mert ugyan mivel főzik Kopfrkingl
urat a nácik? Amivel egy ocsmány, de józan kispolgárt szokás. Pezsgő, kéjnők, le a
nadrágtartóval a velencei csillárok alatt,
lesz pénz, karrier, aranyszopókás cigaretta,
stb. - szóval abban a modorban, ahogy
azt a zsdanovi nagykönyv előírta. Ijesztő
stílustörés! Hogy kerülnek ide ezek a po.ros sémák? A fasizmus művészien ábrázolt obskuritása valóban "környezeti ártalmat" jelenthetne a főhősnek. De itt úgy
csábítanak
el egy tébolyultat, mint egy
gyenge jellemű szatócsot! A film intellektuális
koncepciója
tehát
tarthatatlan.
Amíg ezen rágódik az ember, a dilettantizmus elfedi előle a spekulációval megrontott látomás szépségét. Pedig az is szűntelenül ott kísért. S a tiszta látomás a
téséről, hanem egy elmebaj kitöréséről
maga módján mindig szuperintelligens. A
szól. Ami óriási különbség. Akkora, hogy kimódolást, a spekulatív ráadást azonban
még a moziplakát is figyelembe vehetné.
nem tűri. Ahelyett, hogy felnőttebb lenne
Ha a fasiszták olyan emberekre bízták tőle, szánalmasan éretlennek tűnik. Amintvolna milliók likvidálását, mint Juraj Herz hogy jó értelemben ugyan, de az is. Zsenfilmjének főhőse, Hitler különvonata időn- ge, törékeny,
titokzatosan
autentikus,
ként belerohant volna a deportáló szerel- gyermekien igazmondó. Eltűri a naiv
vényekbe.
De a gépezet pontosan müköstruktúrát, hitelesíti, hogy a halottkultusz
igézetében élő őrültnek tündérkert a kredött, mert racionális elmék, nem tudathasadásos őrültek irányították. Arról, hogy matórium világa, hogyalámakolostor
a nácik számára a nyilvánvalóan klinikai képével sétálgató tébolyult gyilkolás közesetek használható káderek lettek volna, ben megváltónak képzeli magát. A lényeg,
szó sincs. Ellenkezőleg: egy demokra tikus hogy ezt a végletesen szubjektív világot
államban az őrülteket gyógykezelik, a fa- ne irodai gémkapoccsal fűzzék az objektív
sizmusban kiirtják. Az se ments ég, hogy valósághoz. Ne átlátszó szándékoltsággal.
közveszélyesek. A közösség veszélyeztetése
Mert így a történelmi valóság már-már kíállami
kiváltság, nagy körültekintéssel
nos ürügynek hat. Ellenpéldaként hadd
történik, a tébolyult pedig lépten-nyomon
emlékeztessek Menzel Szigorúan ellenőrrögtönöz, szuverén ül viselkedik. A fasiz- zött vonatok címú filmjére, melyben remus tehát nem tarthat igényt Kopfrkingl
mekművé ötvöződött egy legényke psziúrra. De ő se a fasizmusra. A skizofrénia
chés impotenciájanak problémája és az anugyanis rejtélyes betegség, igen nehéz be- tifasiszta ellenállás hősiessége!
befolyásolni, a betegség sugallta cselekeDehát ezúttal nemcsak a gondolati kondetek társadalmi megítélése, engedélyezécepció repedezett! A hullaégető képi vilá98

gát vizsgálva, keverhetetlen, művészileg
sohasem vegyülő elemeket találunk. A bevezető,
expresszionista képsorral a rendező tüstént leleplezi, elidegeníti a figurát. Azonosítja a vadállatokkal. Szeme egy
elefánt szeme. Hol őt látjuk, hol a hüllőket. J ó közelről. Ragadozó fogsora. Rinocérosz bibircsókja. És így tovább. Enyhe
célzások Kopfrkingl úr baljós külsejére,
torz lelkivilágára. Később a rendező nem
rest torzító optikával óriásira növeszteni
a hullaégető fejét, testét törpére zsugorítani. Itt már durván átlép azon az expreszszionista stíluson is, ami úgysem keverhető az olyan belső víziókkal, mint a kriptán ülő szerelmespár többször
feltűnő
képe, vagy az esős autóablakon megjelenő
láma:kolostor. (Az előbbi képek persze kemény vágásokat kívánnak, az utóbbiak
lassú kocsizást: már a két technika is idegesítő lenne egy stílusvilágon belül, de
hol van itt egy stílusvilág!) A szocreál sémákat már említettem. Ez a kép-tartomány, természetesen,
háborúskodik
az
imént idézett másik kettővel. Csakhogy,
negyedik elemként, a naturalizmus is betör. Már a panoptikumi képsor inkább naturalista, mint expresszionista motívum.
Az állatkerti rémségek után ugyanis a nézőnek nincs szüksége rá, hogya rendező
a panoptikumba is elvigye: jól tudjuk,
hányadán állunk! Oda már csak úgy kísérjük el a szerencsétlen Kopfrkinglnét,
mint, mondjuk, a mosókonyhába. Hja, ez
az ő sorsa, állapítj uk meg magunkban. A
viaszbábuk már csak a rémségek "natürlich" halmozását jelentik. Amikor pedig

a vasrúddal fölfegyverzett, lánya lebunkózására készülő atya sorra fölemeli a koporsók fedelét, olyan élethű tetemeket látunk, hogy Hitchcock hullái hozzájuk képest szemérmes absztrakciók. Ekkor viszszagondolunk a főcím hüllőire, és szeretnénk, ha a stílusegység kedvéért valamelyik koporsóban egy kis krokodil feküdne.
Ez a kis krokodil talán megmentené a filmet a tudathasadástól.
Az egész vállalkozás leginkább figyelemre méltó tanulsága, nézetem szerint,
hogy mennyire tisztázatlan itt az irodalmi
szöveg és a film szövete, a nyelvi kép és
a filmkép közötti viszony. Juraj Herz, aki
Fuks elbeszélése alapján készítette filmjét, aligha számított rá, hogy azok a stíluselemelk, amelyek a novellában összeférnek, egységes szövetet alkotnak, a filmen ennyire űtik majd egymást. Az is
gyakori eset, hogy az írói képet "negatívnak" tekintve, előhívás után a "pozitívon"
olyan dekoratív, harsány látvány jelenik
meg, amelynek hatásfoka nem kívánatosan
magas, mondhatni goromba. A hullaégetőben ez újra meg újra előfordul, ésa rendező képtelen csökkenteni a látvány bántóan tolakodó természetét. Szemmel láthatóan abban a hiszemben alkot, hogy a
film lágy, lírai részletei kiegyensúlyozóan
hatnak. Holott a lírai effektusok, lélektani
szempontból, szintén drasztikus effektusok. A végeredmény az, hogya film muszterekre szakadva úszkál a moziból távozó
néző lelkének felszínén. Olyan össze nem
illő darabokban jön fel, amilyenekben lement. Egészében emészthetetlenűl.
Rubin Szilárd
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LATABÁR KÁLMÁN
Sok képet, pillanatot
őrzök róla; nem a
szerepek jutnak
eszembe először, hanem
a színész, aki mögött szerényen
sorakoznak az általa megformált figurák. Van köztük némi különbség, de mindannyian
feltünően hasonlítanak
Latobár Kálmánra. A
műfaj, melynek fejedelme volt, többet bíz
a színészre, mint a nagy, komoly hangvételű művek: a nevettetés
művészetében
a színész legalábbis társszerzője az írónak.
Kivált, ha az a műfaj .Jcönnyú"
(így szokták nevezni, egy igaztalan sznobság alapján), sőt, nem is műfaj, hanem
gyakran,
úgymond, "szórakoztató
ipar". Mégse Latabár legyen az ürügy annak bizonyítására, hogy nem egy-egy
műfaj, hanem a
művek színvonala rende1kezik
rangosztó
szereppel.
Annyit
ugyan itt is érdemes
elmondani:
Latabárt
éppúgy álesztétikai
skatulyákba
rakták, mint annyi elődjét és
kortársát.
Ezek a skatulyák
most
már
nem számítanak;
de egykor meghatározták Latabár
Kálmán
lehetőségeit.
Vagy
legalábbis korlátozták.
Például a film vonatkozásában.
Sok filmben
játszott,
csináltak afféle valódi "Latyi-filmet"
is, köztük nem egy maradandót
- már ami az
ő alakítását
illeti. Ez a chaplini
mére tű
színész mégsem érte el, hogy - filmen a maga álmait, a maga kompozícióit
valósítsa meg. Nem ő a felelős érte; ebben
100

is számos elődje, kortársa volt - s utódja
is lesz - ezen a tájon.
Chaplin kitalált egy maszkot, melyet évtizedekig nem vetett le. E nagy találmány,
e maszk mögül végezte el tragikus-komikus varázslatát.
Latabár maszkja az arca
volt, az eredeti, művészete az ősi mimosz
groteszk-furcsa
mozgása, a játék a testtel.
Az ő mozgása
beszélt, mint a legremekebb pantomim.
Sztereotipnak
gondolhattuk, mondhattuk
olykor. Mindig egyforma
- mond ták az érteni nem akarók, vagy a
nevetésüket
másnap szemérmesen
szégyellők. Egyforma, mert Látabár
volt mindig,

nem

követhetően,

nem

uuinoznutóan.

S

ebben a nem követhetőségben,
ebben
a
sztereotip
különcködésben
rejtezik
az
egyedülvalóság,
a megismerhetetlen.
Mikor a szerkesztőségi
nekrológban
búcsúztam
tőle,
Yorickhoz
hasonlítottam,
Hamlet csont-koponya-ember
emlékéhez.
Néhány nappal később megnéztem
a róla
készült televíziós
műsort, sok régi részlettel,
Iilmekből,
operettekből.
Láttam
újra szoknyában,
nőimitátorként;
nőnek is
olyan Latabár volt, hogy nem volt időm
gondolkodni
a szituáción - ennyivel volna fontosabb a művészet
maga, mint a szituáció? Igen, csapkod tam a hasamat, szegény Yorick, s szégyellnem kellett a megrendülésemet.
Latabár táncolt, mint nő, s

öLletek, geg-ek, trükkök
rajongeja
nem
szerette
annyira
a technikai
trükköket,
hogy az ő hangját más nyelven mondják
a mozgásához.
A Denevér-filmben
(ha most
készült
volna ilyen) csak ő lehetett volna Frosch.
Bécsben is, Berlinben is. Az Operaház előadásán (meg a Szigeten) talán nem is éreztük ennyire; csak most a képernyőre
rögzítve láttam
meg teljes nagyságában
a
rajzet.
Egy ügyefogyott
kisember mintha eldőlne, de az utolsó pillanatban
megtalálja
egyensúlyát.
Egy groteszk figura úgy tesz,
mintha játszana, ezért nagyon alaposan kidolgozta
mozdulatait,
annak
érdekében,
hogy a néző arra gondoljon:
milyen
jó
pofa ez a Latyi, tudja, hogy mi tudjuk:
móka az egész. De az egész nem volt móka,
az egész egy nagy clown művészi bűvészmutatványa
volt, Karinthy
Cirkuszának
ellenhőse,
aki már len t előveszi lát7iatatlan hegedűjét, hogy azon eljátssza a legszebb piszton-szólamot.

a mozgása annyira Latyis volt, ő a közönséggel
kacsintott
össze, gyerekek,
ugye,
tudjátok,
én a Latyi vagyok, de most ne
szóljatok, a partnerem
nem tudja az igazságot, nevessük egymást, gyerekek.
Férfi - nőruhában;
régi trükk, ugye Buster Keaton (a nevét ismerik
a világon), a Ritz-Brothers,
a Marx-Btothers
meg a többiek mind alkalmazták.
Ha Látabár
a Metrónál
angolul táncol
tangót mint nő, filmeket írnak neki Hollywoodban, Londonban,
de hát ő visszajött
Bécsből, Párizsból,
mert tudta, hogy magyar színész csak itt igazán magyar
színész, s végül is az ősével egy dinasztia
kezdődött el itt és akkor, amikor még élt
Bonaparte
Napóleon!
S Latabár
Kálmán,

A Fel a Jejjel című filmben Peti bohócot játszotta;
volt egy jelenete:
a kivégzés. Ezt vallom Latabár
"esztétikai
megfogalmazásának".
Játék a fegyverek
előtt
- nem új szituáció. De Latabál' játéka a
nyilas kivégzőosztag
előtt olyan játék
volt, ahol valaki nem a ravasz, megmenekülő Ludas Matyi, Zorró, Monte Christó
módján néz szembe a halállal, hanem egy
furcsa, szegény, drága kisember
mutatja
fel emberi nagyságát,
s hordozza elegánsan a kivégző osztagok puskái előtt. Tanult-e valakitől?
Nem tudom. F'ilmun és
színpadon
ez immár megfejthetetlen.
A
titkot
tudta:
úgy lépni, járni, mozogni,
hogy
odafigyelj enek,
nevessenek,
s azt
m.ondják (vagy inkább gondolják)
az emberek:
élni j ó, vagy legalábbis
szükségszerű, nevetni jó, de mindenesetre
érdemes.
Tudom, a színész-mesterség
más a filmen és más a színpadon;
manapság,
amikor a cinéma-verité
olykor az amatőrizmusba torkollik (itt most a színészi munkára gondolok), ez a különbség sokkal élesebb.
De ha vannak "rendezői"
filmek,
"szerzői" filmek, miert ne lehetnének
"szí102

nészi filmek" is? A magyar film - remek
művekben is, selejtben is gazdag - ne-

gyedszázada erre az utóbbira alig-alig gondolt; Latabár két igazán "rászabott" játékfilmjével - Fel a fejjel (Keleti Márton) és
Micsoda éjszaka (Révész György) - még
aránylag jó helyen áll: Tímár, Uray, Somlay ilyennel, sajnos, nem dicsekedhettek.
Néhány film -szkeccs (a Képzett beteg
például) inkább volt tanmese valamely különben helyes - cél szolgálatában, mint
eredeti, nem utánozható komikus művészetének megmutatása. Pedig olykor elmondtuk, megírtuk magunk is; de a nevetést néha skizofrén módon szégyenlő, kifelé szőrcsuhás, belül skót whiskys gondolkodás nem engedte, hogy az igazi Latabár-film megszülessen.
Még így is jelentős filmszínész volt; hatása óriási, s ezt nemcsak a filmek korabeli bemutatói bizonyítják, hanem a már
halála után megrendezett Latabár-sorozat
a Filmmúzeumban. A nézők tízezreit nem
az elmúlás szomorúsága állította sorba a
mozipénztár elé, inkább az életszeretet
meg a nevetés vágya.
Ezeket a Latabár-filmeket még sokszor
és sokáig vetítik; de talán egy új filmet
is össze lehetne belőlük állítani, a legjobb
képsorokkal, afféle film-életrajzot - nem
összevágott dokumentumra gondolok, hanem megkomponált
játékfilmre
- a magyar művészet egyik legkülöncebb, legnagyobb komikusáról. O is, közönsége is
megérdemelné.
Demeter Imre
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LÁTÓHATÁR

KOMPUTERFILM,
Franciaországi

"KINO-PRAVDA",

KÉPMAGNÓ

jegyzetek

A tours-i rövidfilmfesztivál két évi szünet
után újraéledt. Az 1968-as májusi események ezt is, mint annyi mást Franciaországban, elsodorták, és most a változásokat hangsúlyozva nyílt meg ismét. A válogató-bizottság láthatólag el akarta kerülni
a tiltakozások, botrányok, bojkottok fesztiválokon már megszekott rendjét, és levetített szinte minden számba jövő filmet
- négy nap alatt több mint százat - főképp a franciákat. Az óvatosság kettősen is
megbosszulta magát: a színvonal nem
emelkedett, s így is akadt egy tuoat filmrendező, akik tiltakozásul filmjeik visszautasítása ellen éjszakai vetítést rendeztek.
A "nyílt fesztivál" koncepció mégis hozott eredményt.
Információkat kaptunk
olyan filmekről is, melyeket egy szűk versenyprogram kihagyott volna. Láttunk például 6-8 éves gyerekek által készített filmeket, pszichológiai kísérleteket, vagy pl.
a magyar származású Étienne Rajk reklámfilmsorozatát. Így aztán kirajzolódhatott a mai rövidfilm gyártás néhány fő iránya - ahogy 1970 februárjában, Franciaországból látszik.
Animáció
Tours idén az annecy-i rajzfilmfesztivált
is helyettesítette, talán ezért a sok, magas színvonalú animációs film. E maga-

sabb színvonalnak véleményem szerint két
oka is van: egyrészt az animációs filmek,
még a 2-3 percesek is, hosszabb, átgondoltabb erőfeszítést kívánnak alkotóiktól,
mint az "élő" filmek legtöbbje. A figurák,
mozgások megtervezése, kivitelezése hetekig, hónapokig tart, ellentétben
egy
"élő" film 6-8 napos forgatásával. Alkotója "komolyabban veszi a dolgát", jobban
átgondolja a filmet. A másik tényező, hogy
az animációs filmektől elvárják a geget,
a fordulatokat, a humort, és nehezebben
elviselhető az unalom és üresjárat.
Legtöbbjük
kilépett
a hagyományos
"rajzfilm" skatulyából. Még az ún. "sztoris" filmekben sem ragaszkod tak egyféle
stílushoz - a konturos, hagyományosan
mozgatott figurák sokszor váltakoztak
folthatásra vagy kollázsra, absztrakt vonalmozgásra épített részekkel. A szovjet
Film, .film, .film (Hitruk) c., különben hagyományosan
felépített,
cselekményes
rajzfilm például egy-egy részében másmás technikát, festészeti stílust alkalmaz.
az orosz népművészettől a korai kubizmusig. A Relax c. olasz film két beat-gitáros "élő" snitt jével kezdődik, aztán a
pop-arton keresztül eljut a tiszta folt-vonal hatásokig, hogy aztán fokozatosan viszszatérjen a realitáshoz. De láttunk izgalmas kísérletet színes porok "al1imáció103

jára", sőt az absztrakt formák alkalmazásának szélső példájaként említhetném Az
észlelésről
című kanadai filmet, melyet
azonban nem ember alkotott, hanem számítógépek. Rendezője, Pierre Hébert különböző IBM komputerekbe
táplálta a
komplex programot, az ember percepciós
lehetőségeinek szélső kihasználásával. A
számítógépek maguk határozták meg a különböző effektusok alkotóelemeit - a geometriai formákat, a színek egymásra következését, mozgását, váltakozását. Ez a
tizenhat perces kisfilm jobban próbára
tette az ember szemét, mint az egész napi
műsor. A számítógépek hideg könyörtelenséggel indította k támadást a szem tehetetlensége, az emberi agy, idegrendszer
megszokott mozgásritmusa ellen.

Valóság és fikció
Aránylag kevés ún. játékfilm került vetítésre. A hollandok külön iskolát alkottak a megrendezett, többé-kevésbé
játékfilmszerűen elj átsza tott kisfilm ekkel. (Van
Zuylen, Ditvoorst, Paape). Többnyire a
szürrealizmus eszköztárát és a "drog" kialakulóban levő mitológiáját
használják
fel (az egyik film címe is ez: Frankenstein
cum canabis) brilliáns technikával (színes,
szélesvászon), rendkívül magas mesterségbeli színvonalon. Tér-idő ugrások, belső
monológok, hippi-ruhás
próféták, indiai
zene ... A filmek mindennek ellenére teljesen üresek, az alkotók zavarodottságát
tükrözik a világgal szemben. Láthatólag
semmi közölnivalójuk nincs, és a csillogó
technikai apparátus nem fedi el ezt a szomorú tényt.
Két gyenge lengyel kisfilm és egy költői
csehszlovák alkotás (Alagút, Ivan Renz
filmje) képviselte ebben a műfajban
a
szocialista országokat a magyar Szeretnék
csákó t csinálni-n kívül. A csehek láthatólag eredeti módon képesek folytatni a
Josef Kilián-nal megkezdett sort, a lengyelek viszont valami görcsös abszurditást
erőltetnek. Rajtunk kívül a franciák produkáltak meglepően nagy számban játékfilmeket. De mielőtt róluk beszámolnék,
beszélni kell a fesztivál egyik legjobb filmjéről.
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A Dobokkal és trombitákkal, (M. Carriére, kanadai) valóban a realitás és a fikció
határán áll. A zuávokról szól, arról a múltszázadi francia-kanadai katonai alakulatról, amely 1867-ben IX. Pius pápa segítségére sietett Olaszországban, hogy "megvédje a pápai trónt" a forradalmi Olaszország, Victor Emanuel csapatai ellen. Ötszáz-egynéhányan,
főleg papnövendékek
keltek útra, és egy évvel később tértek
vissza Kanadába
(egyetlen fő veszteség
nélkül).
Ala'kulatuk máig fennmaradt,
évente
három napot töltenek Quebeck
mellett táborozással, gyakorlatokkal, korabeli egyenruhában és fegyverekkel.
A színes, 30 perces film két síkon mutatja be a zuávokat. Egyrészt látjuk táborozásukat, gyakorlataikat - esetlen gyerekek, ügyetlen
aggok csetlése-botlása,
lötyögő múltszázadi egyenruhák, tört franciasággal kiadott parancsok, könnyező kitüntetettek, a sátrak hátterében az amerikai luxuskocsik - másrészt a zuávok
számára írt, olaszországi "hadjáratukat"
megelevenítő darab jeleneteit látjuk "eredeti" zuáv előadásban, "valóságos" csatatéren, lőporfüstben, puskaropogásban. A
kettő - a darab fikciója és a táborozás
realitása - teljesen egybeolvad; mulatságos amatőrelőadás, melyet azonban a
szereplők halálosan komolyan vesznek. A
rendező nem ironizál, mégis, a film egésze szürreálisabb minden szürrealista kísérletnél.

Májusi él mények
Térjünk vissza a franciákhoz. Rövidfilmgyártásuk fellendülőben van. A rövidfilmeknek adott állami támogatás növekedése, az olcsó filmkamerák és nyersanyag
is hozzájárultak
ehhez. A legfontosabb
mégis az, hogy az "új hullám" elkommercializálódása után most egy új nemzedék
jelentkezik, akik többé-kevésbé a maguk
erejéből próbálnak társadalmilag
fontos,
őszinte filmeket csinálni. J. P. Barjol például néhány filmjével igyekszik megtörni
a francia filmművészet hagyományos "Párizs-központúságát". La peau dure című
filmje egy falusi sírásó hiteles, cinema direct módszerrel feldolgozott arcképét raj-

zolja meg. Philippe Haudiquet a 36 órában egy kiskatona kimenőjét dolgozza fel
játékfilmes eszközökkel, de szigorú realizmussal.
A francia filmművészek számára érthetően az 1968-as májusi események jelentették a nagy élményt, filmjeik többsége erről ad számot, közvetve vagy közvetlenül. Az idei fesztivál az első a májusi események óta, és a sok, forgalmazásra nem került film mind ide kért bebocsátást. Közöttük jó néhány meg is marad a híradók szintjén. Néhányperces,
néma, inkább plakátnak, mozgósításra és
agitációra szánt, meglehetősen kezdetleges
filmek ezek; a filmreklámok
mintájára
nem tüntetnek fel egyetlen nevet sem készítőik közül.
A közös munka egyébként nem jelent
okvetlenül alacsony színvonalat. A májusról készült legsikerültebb film, a Classe
de lutte (Osztályharc) a példa rá. A több
mint félórás cin em a direct filmet az ún.
Medvegykin-csoport hozta létre. 1967-ben
Marker és Godard részvételével filmbemutatót rendeztek Besanconban az üzemekben, és itt született meg a "filmművészmunkás csoport" eszméje és programja.
68 májusában a csoport tagjai naponta
forgattak a filmesektől kölcsönkapott kamerákkal, és később a helybeli népművelési
központ segítségével állították össze első
közös filmjüket. A Classe de lutte már
a második a sorban, egy fiatal munkásaszszony sorsát kíséri végig - szó szerint 1967-től 1969-ig. Az első interjú 1967-ben
készült, az akkor még tétova és tanácsta'an munkásasszonnyal, aki a 68. májusi
sztrájkokban, gyűléseken a szemünk láttára válik vezetővé - ez a film legizgalmasabb része. És a kamera újra felkeresi később, amikor alacsonyabb munkakörbe helyezik, elbocsájtják. A cinema direct legjobb formája ez, egy figura fejlődésének valóban legfontosabb mozzanatait látjuk, amit egy kívülálló
filmes
szinte soha nem valósíthat meg, hiszen
nincs lehetősége, hogy hősével 2-3 évet
együttéljen.
A májusi események a konstruált, játékfilmesebb
művekben is tükröződnek.
A Les années difficiles fiktív krónika egy

egyetemista
fiúról, aki forradalmárként
vesz részt a májusi megmozdulásokban,
majd az évek múlásával - és itt észrevétlenül "csúszunk át" a jövőbe, az elképzeltbe - lassan megalkuvó polgárrá
válik ő is. Ugyancsak a cin em a direct eszközeivel dolgozik Paule Sengissen a Nyári
szemek című filmjében. Egy huszonéves
fiatalembert
látunk, a májusi eseményeket követő kiábrándultságban.
A főszereplő valóban
filmes, önvallornás-dialógjaí
rendkívül plasztikusan tárják fel a május utáni "forradalmi apály" rossz közérzetét.
Ugyanez a rossz közérzet, művészi és
politikai zavaradottság jellemzi a Cinema,
cinema (J. P. Lajournade) című filmet. A
rendező a Cinethique, az új ultrabaloldali
filmelméleti lap szerkesztője, filmje ehhez méltó agresszivitással tagad meg mindent, ami a filmművészetet jelenti; a filmet az imperializmus fegyverének, a tömegeket fertőző kapitalista kábítószernek
tartja.

A "Pravda"
Párizs, 1970. február 5, este fél kilenc. A
Modern Művészetek Múzeumának vetítőjében ülünk vagy kétszázan, a furcsa állványzatra helyezett színes párnákon. A
vásznon Godard új filmje, a Pravda.
Godard az utóbbi időben felhagyott a
profi-filmezessel. Mint az egyik "marxista
leninista" (maoista) sejt tagja, agitációs
politikai dokumentumfilmeket
forgat társaival együtt.
16-os kamerával,
kevés
pénzből, melyet
egy-egy
alapítvány tól,
szervezettől kapnak. Ezt a filmjét az amerikai Grove Press és a csehszlovák Filmintézet finanszírozta.
A film egyórás, és Csehszlovákiában forgatták. A nemzetközi imperializmus, a revizionizmus és a "szovjet szociálímperializmus" összefogásáról beszél. A csehszlovákiai forgatásnak egyébként nincs túlzott jelentősége. Skoda gépkocsik, egy sötét műhelysarok (ezt 10 percen keresztül
látjuk), villamosvégállomás felülről, és főleg villamosok, villamosok, közelről, hiszen a prágai villamosok szép pirosak.
A szöveg szemináriumi
kérdezz-felelek
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formájában szűntelenül hallható, s a kis
piros könyvek szellemében ad választ minden kérdésre, a képektől teljesen függetlenül. És a realitásoktól függetlenül
is,
amelyből Godard és barátai
láthatólag
semmit sem értenek. A film utáni sajtókonferencián
elhangzott Godard-válasz:
"Mi, kispolgárok, rájöttünk, hogy úgysem érthetünk meg semmit gondolkodásmódunkkal, ezért film ünk sem tükrözhet
semmi megértést. És Önök sem érthetnek
semmit, hiszen Önök is kispolgárok."
A tehetség, úgy látszik, nem óv meg senkit a demagógiától és dillettantizmustól.

A jövő
Párizs, rue Jacob, ötödik emeleti kis lakás. Televíziós kamerát tartok a kezemben,
nem nagyobb, mint egy 16-os felvevőgép.
Vállamon táskában a képmagnó. A képernyőn magamat látom, néhány perce
fény képez tek ezzel a géppel.
A képmagnó forradalma néhány
éve
kezdődött. Az idő és pénzigényes laboratóriumi munkák kiiktatása, az azonnali
visszajátszás nagy előnyök a televíziós
gyakorlatban is. A berendezések nehézkessége és költségessége határt szabott
elterjedésüknek. A fejlődés most újabb
szakaszba lépett.
A kezemben tartott berendezés súlya néhány kiló. A felvevőgépre szerelt mikrofon egyben a hangot is rögzíti (az operatőr, pontosabban a filmművész - hiszen
a felvételhez elegendő egyetlen személy
- fejhallgatón hallja vissza a felvett
hangot). A képmagnó teleppel egy óráig
működik folyamatosan, 16 mm-es magnószalagot használ, egy tekercs 20 percnyi
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anyag rögzítésére alkalmas. Azonnal viszszajátszható egy - a nagyobb magnetofonoknál nem terjedelmesebb felvevő és
lejátszógépen, amely bármely televízióskészülékre rákapcsolható. A kamera érzékenysége lehetövé teszi a normális szobavilágítás melletti felvételeket is (bár egykét plusz lámpa nagyot javít a képminőségen). A felvételek minősége a legjobb
tévéképpel egyenrangú. Elektronikus úton
nagy vetítővászonra is vetíthető (Toursban rendszeresen működött a város néhány pontján a fesztivál-információ ilyen
módon) és filmre kopírozható, a minőség
így egy átlagos 16 mm-es kép minőségével egyenrangú. Az egész berendezés ára
kb. 3500 dollár, profi filmesek számára
nem túl nagy összeg (egy kézi Arryflex
ára). A korlátlan
mozgasi lehetőség, a
nyersanyagproblémák
megszűnés e (pénz
és időtartam-problémáké
egyaránt),
a
zajtalanság, az azonnali kontroll Iorradalmian új lehetőségeket jelent. Egy arcot
akár egy álló napig fényképezhetek, hogy
azután utólag kiválasszam azt a néhány
percet, amely a legérdekesebb számomra,
magyarázza barátom átszellemülten.
Ő
egyébként Tanzaniába készül, filmet forgatni. Eredetileg 16-os technikával . akart
dolgozni, most "menet közben" állt át a
magnetoszkópra. Kényelmesebb, egyszerűbb. Egyre többen választják ezt a módszert az elavuló, hangos-keskeny kamera
helyett.
Mesélem, hogy mi itthon most akarjuk
bevezetni a Ifi-os forgatást. Rám néz:
"Miért kell az elavultat bevezetni, miért
nem kísérleteztek inkább az újjal?"
Nem kellene ezen elgondolkodni?
Kézdi Kovács Zsolt

ELLENVÉLEMÉNY

Utazás - Karinthy nélkül
Nem szükséges remekműnek tartani a regényt, az Utazás a koponyám körül-t.
Mondjuk csak: jó könyv, az Író életművének valóban kivételes csúcsai közé tartozik. Karinthy Frigyes sajátos önelemző
racionalizmusa,
a legszemélyesebb
élményt is átható, objektivizáló
figyelme
teszi keménnyé, élessé e prózát.
Mai tudattal, filmtapasztalatokkal és -élményekkel olvasva - nem is lep meg:
rnennyire kínálkozik egy film alapanyagának. Nemcsak az amatőr-filmvetítési jelenet miatt érezhetjük ezt; a regény leírásainak, valóságrögzítésének természete figyelmeztet: a "mozgófénykép" látásmódja
- öntudatlanul bár - hatott az íróra. S
hogy ma valószerűnek érezzük az Utazás ...
megfilmesítésének gondolatát, ebben biztos nagy része van Fellini Nyolc és [éljének. Ha a cím és a címlista Karinthy t
idézi: jogunk van számon kérni a rendezőn annak az írói műnek aszellemét,
melyből építkezik. Ha Fellini nyomába
lép, s olyan nyílt idézetet (átvételt) enged meg, rnint a cirkuszigazgató ostorpattogtatási
jelenete,
jogunk:
"szerzői
film"-ként elemezni.
Fogadjuk el a rendező nyilvánvaló szándékát: filmje nem csupán egyetlen regény,
hanem több mű alapanyagából épül. A sugallat magától az Írótól származik, aki tu-

datosan-tudattalanul
az életmű zárókövének, összefoglalásának is szánta: allúziókkal van tele saját korábbi alkotásaira.
Mindez a forgatókönyvben úgy realizálódik, hogya tárgyilagos, a művészi figyelem és önelemzés fegyelmével
építkező
"roman-vérité"-ből ki emelt képsorok mellé egy szürrealisztikus, álomszerű látomásvilág
keretein belül a szerző megjelenít
számos korábbi Karinthy-hőst, figurát, novella-szi tuációt.
Látomással indít a film - még a címlista előtt - s ezzel is zár: az Író (akinek
személye annyira nem, vagy oly következetlenül titkolt, hogy az egyik jelenetben még a "Frici" nevet is kimondják)
magányosan és zavartan bolyong egy kopár "kőfejtőben" (az elidegenedés? a magány? Antonioni? a korabeli magyar valóság? vagy a szenvedés sivatagában), álomszerű tájon. Rögvest ezután: már jönnek, indulnak is a vonatok, s nemcsak a
hangjuk (mint az írónál,
aki ha akarná, s
bírná látomással : akár kép ileg is fogalmazhatna), s pattannak fel a fehér ruhába
öltözött mozdonyvezetők (s csak a naiv
néző nem kapcsol előre, a beavatottak fölényével: az agysebészet ápolóit, műtőseit
jelképezik), minekutána látjuk az Írót a
Centrál kávéházi asztal mellett: keresztrejtvényt fejt. S pontban hétkor nem is
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csak e zajra, e dübörgésre figyel fel, de
látomásai is támadnak az "Aki ... on ...
terme ... kuko is...
szi" megoldatlan
rejtvényén való töprengés közepette. Látomásai vannak - a Cirkuszról, a cirkuszigazgatóról, a létra tetején hegedülni
készülő kisfiúról, s e világ élén: Énke, a
"racionalista márki", az "enciklopéciistaracionalista"
Karinthy
közvetlen filmi
áttételben megjelenített alteregója áll. A
film első és alapvető forgatókönyvi tévedése tehát: a Karinthy-novellák, karcolatok, filozófikus elmélkedések kulcsfiguráinak, valamint a regény utalásszerű hasonlatainak közvetlen képi lefordítása (lásd:
a kiszolgáltatott beteg úgy érzi magát,
mint az inkvizíció kezébe került kinvallatott eretnek, s valami megmagyarázhatatlan bűnért lakol), a jelképek, a lírai áttételek figurális summájának filmrevitele
hamis, téves filminterpretáció.
Legvilágosabb példája ennek a Cirkusz
című novella megjelenítésének, beépítésének módszere: noha az írás első személyben szól, nem tart és nem tarthat igényt
arra, hogy a kisfiúhőst képileg is a gyermek-Karinthyval azonosíthassuk. S a novella éppen attól az, ami, hogy egy képtelen s ugyanakkor - mint az álomban
- részleteiben roppant tárgyias drámai
folyamatot bont ki. Ami ebből itt megmarad: a harsány-durva
cirkuszigazgató
s a felismerhető alanyiság - a lírai tartalom és az általánosító jelképiség lehetősége nélkül. Olyan ez, mintha Ady t úgy
vinné filmre a rendező, hogy megmutatja, amint a költő a Magyar Ugaron jár, vagy
jelenetet formál abból, hogya Költő fülébe forró ólmot öntenek. Vajon csak az
"idézés" esztétikájáról, s nem etikájáról
is van itt szó?
Mivel a film három összefüggő egységben: a mű elején, közepén és az agyműtét-jelenetben variálja, bontja tovább e látornásvilágot - e megállapítás az egészre
fokozottan áll. Lapos kritikai, irodalomtörténeti közhellyel szolgál ez a Karinthyantológia : a cirkusz-keret összefüggő látomás, a művek át járnak, át játszanak egymásba, látszólag egységes világot alkotnak. Elemző irodalomtörténeti tanulmányban lehet ez sommáz ó igazság, - filmkép108

pel sugall va: legalábbis tévedés. Hiszen a
Karinthy-novellák kép ileg autonóm egységek, nem egyetlen összefüggő kavalkád
részei, melyek egyetlen látomásban felidéződhet nek. Pláne nyitányként, rögtön
az elején. Nem térek ki arra, hogy így lesz
stílusában is harnis ez az anyag: egy félresikerült, kínos burleszk, mely sem az író
lírai vénáját (szentimentalizmusát?), sem
nyelvi és az értelem képtelen megfordításaival élő humorát nem engedi valójában
megjelenni;
mindössze a film "művészportréját" kérdőjelezem meg. Az író-hős
oly romantikus lángelme itt, amilyenek
talán már csak raktárakbari porosodó tankönyveink lapjain élnek ma már: a
Lángelme, aki képzeletvilága Kozrnoszának Jelenéseit lejegyzi, sőt a jövőbe lát:
szenvedése, élményei, tapasztalásai a második világháború s korunk borzalmainak
képét villant ják fel koponyájában, - Váteszként, előre.
E patetizáló film-interpretáció mellett a
címadó regényanyagából
mindössze egy
összefüggő történetre való jelenetsor maradhat meg. Ne firtassuk most, hogy bármiféle forgatókönyvírói szuverenitással kiolvasható-e a regényből a korabeli irodalmi élet, a "kávéházi" író-újságíró-kollégaknak
ez a hangos, hecces, otromba,
nemtörődöm, üzleties összképe, s vajon a
szöveg ad-e módot arra, hogy az író-férj
és felesége bonyolult, s végső soron megrendítően drámai és ellentmondásos kapcsolatát a .Jcikapós orvosfeleség" , a "kisszerű, házsártos szépasszony" portréjáig
lehessen
egyszerűsíteni
(Déry könyve
után, melyben - bármily ellenérzéseket
váltott is ki - épp ennek az asszonynak
az alakja nem egyszerűsíthető közhelyszerűvé). Nem, mindezt ne vitassuk itt, csupán arról essék szó: Karinthy "a velem
esett meg" személyességét úgy emeli megrendítően általános szintre, hogy a hirtelen és rejtélyesen támadó kórnak s az
orvostudománynak
kiszolgáltatott ember
megaláztatásának és ezzel párhuzamosan
emberi szolidaritásnak "hiteles" tőrténetét
eleveníti fel. A fokozódó rosszullétek, a
vakság, a fájdalomba, rettegésbe zártság
egyre mélyebb bugyraiba kalauzol. Ha ez
kimarad a forgatókönyvvé
transzponált

regényből, olyasmi marad ki, ami már lényegi. Ettől lesz a bécsi idegklinika a "féltékeny férj" s nem a halálos beteg, agytumoros ember tortúrájának színterévé, s
az orvosok: a feleség körül legyeskedő
szépfiúkká, Plötz professzor motyogó szenilissé. A regénynek ezt a drámai szálát
nem pótolhat ják a Pázmány lovag balladás sorai, mert hiányzik előttük a "dráma"
egyre emelkedő vonala, melynek a csúcsán szólal meg. Ha ez hiányzik, Arany
sorai csupán melodramatikusnak
hatnak,
s a látványos "extenzív totalitás" pótléka
marad az agyműtét, a szenvedés illusztrálására: a lebombázott, felrobbantott Karinthy-panoptikum,
s a hallucináló látóterébe bombavetők meredek berepülései.
Nem csoda tehát az sem, ha a könyv 01'vos-arcképcsarnokából mellékfigurák kapnak jelentős helyet, s tűnnek el "ama
gyulák", szinte teljesen, és Olivecrona
arca sem, csak szeme villanhat fel az operációs sebész-maszk mögött.
Felejtsük el, vagy próbálj uk elfelejteni
most a "Karinthy-textust",
igyekezzünk
egy magyar irodalmat nem ismerő, az íróról-soha-nem-hallott idegen szemével nézni ezt a filmet...
Az inspirációs forrásra, a minta-vétel helyére - Fellinire már utaltunk. Gyanítom, hogy az operáció, majd a gyógyulás felé vezető történet lényegi cselekmény-vázári
túl a tájékozatlan néző nem sokat ért a filmből, a
cinikus alterego és a Találkozás egy fiatalemberrel című novella kissé részletesen ki emelt párbeszédeit kivéve: tippjei
lehetnek csupán, ki kicsoda, és miért került vetítővászonra. A naiv néző zavarának oka - a forgatókönyv
számunkra
már ismerős hibái mellett - két alapvető
ábrázolási problémában keresendő.
A egyik: látszólag szerkezeti. A film a
"látomás" síkjáról közelít a valósághoz,
abba dob bele, mielőtt megtudhatnánk, ki
hallucinálja e kavalkádot, miért látja ezt a
szürreális álmot - zavarbahozó részletezéssel, színgazdagsággal. Ezzel telik a film
első képsora. Ha már "Fellini" , - kellene
a való és az irreális egymáshoz fűzésének
az a szerves folyamata, mely fokozatosan,
mintegy "crescendószerűen"
követni engedi a művész (író vagy rendező) bensőbb

világának, látomásainak
menetét. Jöhet
rendező, aki szuverén módon új filmszerkezetet, új struktúrát teremt (sőt van: Anderson a Ha ...-ban teljesen nyitva hagyja
a két sík közötti kapcsolat kérdését, sőt rájátszile vessük el a fogódzókat), az álomvalóság reláció többféle összeépí tése képzelhető el: ezé a film é alapvető en téves.
S ez szorosan összefügg azzal a másik
ábrázolási kérdéssel, mely magával, a
"cirkuszi színtérrel" kapcsolatos. A film
számára veszélyes színhely ez. A kamera
csak igen nagy körül tekin téssel közelí theti meg, s kerülhet beljebb: zsinórpadlása, álgerendázata, reflektorai óhatatlanul
film gyári műteremhez kezdenek hasonlítani. Szinte azt mondhatnánk:
csak 7dvülről mehet be, egy stilizálatlan világból. Révész György filmje mindjárt bent
van, s nehéz - szinte lehetetlen - elfelejtenünk, hogy ez a helyszín művi, filmgyári díszletvilág: a cirkusz és annak zsúfolt részletei nem is válhatnak jelképes
~rtélművé. S itt találkozik össze a "naiv"
és az írói alapanyagot ismerő néző ellenérzése: Karinthy vásári repülőgépje nem
ilyen, nem vursli-díszlet: színtere csak va1ami másnak. S másfelől: a színes film
naturális közegében túlságosan közel kerül, lelepleződik mindez, nincs mód, hogy
- a stilizáló segítségével - általános értelmét foghassuk fel. Ebből a művi látomásból s a lényege-vesztett operáció-történetből tényleg csak egy mélyértelműnek
tűnő, valójában ügyetlen záróképig
lehetett eljutni: a Stockholmban írt levelezőlapokat a .Jcőfejtőben" bolyongó Író piros magyar királyi postaládába dobja be.
A címzett nyilván az utókor, a lap talán
nem is levelezőlap, s az értőbbek az Uzenet a palackban c. versre is gondolhatnak.
Latinovits, Törőcsik, Ránki György. A
főszereplő valóban bámulatra méltó fiziológiai beleéléssel, a színésznő a Szonja-jelenet epizódszerűségét is teljessé formálva, s ezen a ponton a zeneszerző is: szellemes, gunyoros, többértelmű parafázisaival, - ők hárman segítenek hozzá, hogy
Karinthy újabb posztumusz találkozása a
filmmel ismét ne csak - félreértés legyen.

r ogarassy

Miklós

BOLDOGTALAN

JÁTÉKOK

A Dillinger- vitához
"Ki merné bevallani, hogy nem érti? Micsoda szegénységi bizonyítvány.. . De azt
hiszem, szánalmasabb szegénységi bizonyítvány lesz azoknak a magyarázkodása,
akik mind értik, így vagy úgy, vagy
amúgy, vagy ellenkezőleg, és egyre bonyolultabb szakkifejezésekkel."
Az előbbi mondatokat Benedek István
Pöttyös revolver című írásának legvégéről
kölcsönöztem (Filmkultúra
1969/6), amolyan mottóféleségnek, ön-fígyelmeztetőül,
hogy magyarázkodásba ne bonyolódj am az
általa oly könnyen elparentált mű, a Dillinger halott ürügyén szólva, még akkor
sem, ha érteni vélek valamit a filmből. Benedek István tényeket indulattal és némi
humorizálással helyettesítő építményével
szemben a védekező magyarázatra nincs
is semmi szükség; szerencsére a vele többnyire kitűnően vitatkozó B. Nagy Lászlónak sem jutott eszébe efféle könnyelműség.
A filmben megjelenített "dologról" és
ábrázolásáról azonban érdemes lenne véleményt cserélni, mert a Dillinger halott
fölkínálja a lehetőséget korunk jellegzetes összefüggéseinek értelmezésére, a továbbgondoló-részletező-asszociáló
töprengésre, jó alkalmat szolgáltat a különféle
álláspontok félreérthetetlen megrajzolására, a képben összevont gondolatok fogalmi
kifejtésére. Az optimális kritika pedig éppen erre: a megértésre és a megértetésre
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hivatott. A felelősség nem korlátozódik
hát a személyeskedés - legyen akár Ferreriről szó! -, az a:ktuális morál vagy a
paranoia diktálta torzítások körére, hanem
kiterjed az elhallgatásta és a hallgatásra,
az értelmezési lehetőségek elmulasztására
is.
Marco Ferreri filmjének értelmezését az
itt és most érvényességének meggondolásával kezdeném, mert én sem tartom kielégítőnek az átvétel olyan indoklását,
hogy "a film kiválóan érzékelteti azokat
a problémákat, amelyek a tőkés országokban a haladó értelmiséget a fogyasztói társadalommal kapcsolatban foglalkoztatják"
- s különösen akkor nem, ha ez valamiféle leszűrt és összevont végső okként
fogalmaztatik-idéztetik
meg. (Igaz, én a
Rocca és fivérei-t
sem aposztrofálnám
úgy, mint "a polgári életforma brutalitását nyíltan fölszínre hozó" filmet, ahogy
Benedek vitapartnere, B. Nagy teszi érvelése során egy mellékmondatban - de
ezt csak az ilyenféle megfogalmazásoktól
való idegenkedésem miatt jegyzem meg.)
Azt gondolom, és remél em, hogy az átvevőket döntésükben az a meggyőződés,
de legalábbis feltételezés vezette, hogy a
filmben levő problémák igenis foglalkoztatjáIk nálunk a haladó értelmiséget, méghozzá - sajnos - nemcsak elméleti okokból, a tőkés országokat leleplezendő, ha-

nem saját maguk, világuk, közösségük
miatt is. Ahogy a Nagyítás-ban
feltűnő
hulla sem a tőkés társadalom, a polgári
életforma csődjére, hanem saját bűneire
figyelmeztethette a nézőt, ha ugyan némi
kétes naivitással nem tekintette azt is
üres játéknak, cinikus és erkölcstelen
blöffnek, amely arra tanít nagy művészi
erővel, hogy mindegy: ott van-e a bokor
mögött az áldozat hullája vagy sem.
Játékok,
boldogtalan
játékok
persze
vannak a Nagyítás-ban és a DiLlinger halott-ban is, méghozzá éppen a mindegy,
az egyenértékűség és így a fölcserélhetőség hátborzongató játékai, a cselekvésvágy
és az ellenőrizetlen tevékenykedés önmozgásai, melyek újra meg újra vakvágányra
futtat ják a keresgélő, áttörni vágyó, a fölszín és az álkonkrétság
kérgén minden
áron át jutni akaró hősöket.
Glauco játékai is ilyenek Ferreri filmjében, apró tevékenykedés ek, megkezdett
cselekvés-futamok, amelyek mind elfulladnak, félbemaradnak, mind jelentéktelenné válnak a következő, véletlenszerűen
fölbukkanó futam ígéretének fényében. A
meg-megújuló érdeklődés hamar ellobban
Glaucóban, a kielégülés átmeneti, a főzés
esetében éppen úgy, mint a Sabinával való
szeretkezésben. Egyik sem juttatja Giaucót más viszonyba a valósággal, egyetlen
millimétert sem jut előbbre, körbe-körbe
forog önmaga körül, anélkül azonban,
hogy ez különösebben izgatná. Glauco a
filmben már nem méri föl, csak elszenvedi
az álkonkrétság és az áltevékenység szorítását, csak hűségesen eljátssza a neki
jutó, számára adódó szerepet. A jellegzetes férfi-szöszmötölés ekben, "szuszogásokban" fölcsillanó rokonszenves gesztusok,
megragadó rezdülések Glauco értékeit villant ják fel, amelyek valószínű gazdagon
bomlottak volna ki egy értelmes
tevékenységet kínáló élet kereteiben. Az egymásra következő kis jelenetek koreográfiái
azonban - melyek emlékeztetnek Beckett
dramaturgiájára - sorra kisiklat ják a történéseket, a pisztollyal való végzetes játékot kivéve. Glauco végig vakon, előre
megfontolt terv nélkül cselekszik, a mindennapiság nyomorúságát már egykedvűen fogadja, nem tud és nem is akar a je-

lenségvilág mögé hatolni, s ha meg is kísérli, föllobban ó vonzódásának, a véletlen
kihívásának vagy rosszérzésének engedelmeskedve - amikor szó szerint: a filmvászon mögé akar nézni; a sík képet térbe
bűvölné; felesége fejébe szeretne látni; az
alvó asszony lélegzetét fölveszi magnóra
és visszajátssza, a "belsejét" kutat jaezekben a kutatásokban
sem tudatosan
cselekszik. Távol marad önmagától, rezignált keserűséggel szemléli az "eseményeket", amelyek jóllehet véletlenekkel zsúfoltak, ám lényegükben már régen meghatározottak,
Glauco előzetes életében eldöntöttek - a bukás visszavonhatatlan.
Megmarad hát Glauco a manualitás szintjén, szöszmötölésein átüt infantilizmus a,
de áttetszik szorongásának árnya is; együgyű derű ben botorkál a tények és tárgyak között jelenségről jelenségre. Élete
már olyan, mint az a műanyagkígyó, amelyet alvó, meztelen feleségén táncoltat:
megszólalásig hasonlít az igazira, de mégsem az. Allegóriát vagy akár szimbólumot
keresni az egyes mozzanatokban vagy tárgyakban éppen ezért teljesen haszontalan
és fölösleges. Ferreri és hőse között űr
van, kettejüket egyetlen szál sem köti öszsze. Ahol nincs meg ez a távolságtartás,
ahol szimbolikus a kép és a szöveg (a gazmaszkok, a kísérlet bevezető képsorában),
ott a didaktizmusnak külön szerepe van,
és megítélésem szerint nem az, amit B.
Nagy tuajdonít
neki. Glauco unatkozva,
derűs érdektelenséggel hárítja el a lapos
szövege t és az áttetsző-okító képet: amiről szó van, az számára nem tanulmány,
hanem végigprábált élet. Ezt azonban csak
a továbbiakban
érthetjük
meg, mikor
Glauco belép a lakásba; itt kezdődik, ebben a térben játszódik le a dráma, egy
élet és állapot végkifejlete, utolsó futama,
és zárul le a revolverlövéssel, azzal a
pillanattal, mikor Glauco kilép a lakás ajtaján. A többi a rendező ironikus utójátéka, a bevezető képsor keserves-csúfondáros ellenpárja.

Glauco - és Ferreri - játékai,
noha
nem szimbolikusak, az értelmezés számára
bonyolultan összetettek, többértelműek, de
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nem hiszem, hogy ellenkező értelmű ek fényképész, de feloldódása alkalmazkodás,
lennének. És ez érvényes a szimbolikus
belenyugvás a szétválaszthatatlanul
összetorlódott világ látszataiba, főhajtás a szubjátékokat rendszerré szervező alkotásokra
jektiv és objektív, az intuitív és a tárgyias
is, mint amilyen a Nagyítás például,
amelynek vergődő hőse ugyanúgy a lé- misztikus mértana előtt. Rosszul és rosszkor talál Thomas közösséget. Akimázolt
nyeg és jelenség, a való világ megismerésének bonyodalmaival játszadozik, mint a arcúak vidám társasága nem igazi cselekrezignált Glauco. Ott egy folyamat, itt egy
vésre, változtató tettre, csak a kollaboralá sra nyújt lehetőséget, s hogy Thomas
végeredmény
látható, ott szimbólumok
ezt elfogadja, hogy beáll az álkonkrétság
rendszere pereg, itt egy eseménysorozat,
amely nem törekszik minden áron arra,
játékosai közé, ez számára lehet tragikus,
hogy jelentsen valamit. Érdemes ezért de az értelmezővel ez sem feledtetheti,
ha néhány mondattal is - az ismertebb és hogy egy megalkuvás szemtanúja. És fhomas felelőssége, az ő alakjában szimboli"jelenteni vágyóbb" Nagyítás értelmezésével érvelnem.
zált figurák, a mindenkori
fényképészek
Antonioni filmje a megkínzott fénykéfelelőssége sokszoros, mert tudomást szepész, Thomas föloldódásával végződik; a rezhetek egyszer az autentikus életről,
mert megnyílt előttük a valóság leleplezékimázolt arcú, ütő és labda nélkül teniszjátékot imitálóknak visszadobja a nem lé- sének lehetősége. És ez egyként érvényes,
tező, képzeletbeli labdát, s ezzel lezárja a időszerű a világ bármely tájékán.
maga nagy dilemmáját is - ha vissza lehet dobni a nem létező labdát, akkor eltűnhet a létező hulla is, akkor a valóság
"Hogy az ember megláthassa az elideelveszett, akármi megtörténhet, és annak
genedett mindennapiság igazságát, távlaaz ellenkezője is. Hiába fényképezte le az tot kell nyernie, meg kell fosztania a mináldozatot, hiába mutatta az objektivitásdennapiságot
ismertségétől,
"erőszakot"
ban csalhatatlannak ismert felvétel a bo- kell rajta elkövetnie, Milyen társadalomkor mögött a hullát és a revolvert, hiába
ban és milyen világban kell az embernek
térdelt a halott mellett a kísérteties park
poloskává,
kutyává és majommá "válnia"
zöldjében, és egy másik képsorban hiába
ahhoz, hogy adekvátan fejeződjék ki vahullottak le sorban a drapériák, hogy a lóságos képe? Milyen "erőszakos" metavégső lila mélyén brutális an és visszataforákban és hasonlatokban kell az embert
szítóan ott kalimpáljon előtte a "mezteés világát bemutatni ahhoz, hogy az emlen" valóság két idétlen kamaszlány alakberek meglássák saját arcukat és felisjában, vagy ismét másutt hiába döbben
merjék saját világukat? Számunkra úgy
rá a festővel szeretkező nő nyers, "meztetűnik, hogy a modern művészet,
költészet
len" arcára - Thomas, a fényképész,
és színház, képzőművészet és film egyik
mégis visszadobja a labdát. Ezt a mozdu- fő elve éppen a mindennapiságon
tett
latot persze lehet többféleképpen
értel"erőszak", az álkonkrétság lerombolása."
mezni és értékelni: megítélésben, de egy- Karel Kosik cseh filozófus ír így A konkáltalán: a film egy-egy rétegének fölnarét dialektikájá-ban, és azért idéztem hoszgyításában az adott világhoz való viszo- szabban. mert szavai ugyancsak illenek a
nyunk, nézeteink és aktuális vívódásaink
Dillinger halott című filmre. Glauco nem
ölthetnek alakot. Mert lehet szükségesváltozik csúf páncélos bogárrá egy regnek, az életbenmaradás
mozdulatának, a gelre, de feleségének megölésével Ferreri
művész győzelmének, végül is sikernek
ugyanúgy, ugyanolyan végletesen, abszotartani - mint Márkus György teszi a lutizálva mutatja be és rombolja le a minFilmkultúra 1969/3. számában -, amelydennapiságot, mint Kafka. Nem normális
lyel a hős feloldja kívülállását, társul a kö- hát Glauco tette, de csak annyiban, hogy
zösség játékaihoz, csakhogy boldogtalan
a művészi fokozás jegyében a mindennajáték ez is, a bokor mögött fekvő hulla
piság logikáját valósítja meg végletesen.
emléke megzavarja békéjét. Tovább él a Mesterien pereg le, épül föl a revolver föl112

bukkanásától a gyi1kosságig az egész mechanizmus, olyan precízen és tisztán, mint
ahogyaszétszedett,
majd megolajozott
revolver alkatrészei állnak össze, hogy végül betöltsék funkciójukat. Glauco, a tevékenykedő ember belesodródik ebbe a
logikába, ördögi áramlatba, benne él,
nincs egyetlen kapaszkodója sem, hogy
kikerüljön onnan. Összerakja a revolvert,
és a revolver összerakja a gyilkost. Ferreri mindezt - összes előzményével és
egész környezetével együtt - belülről érti
és támadja, de kívülről láttatja és távol
tartja magától. Szó sincs tehát arról, hogy
ez a film az értelmiségi vagy akár a nyugati értelmiségi kiúttalanságról vallana. A
DiLlinger
halott csak a "dillingerizmus"

csődjét mutatja be, boldogtalan játékait
pergeti le mély iróniával, amely a Tahitibe tartó mesevitorlás előtt is jelen van,
természetszerűleg burkoltabban, a sokszínű-értelmű játékokba . szőve. Dillingerrel
és Glaucóvallehetne hát csak vitánk, a kitörési kísérlet módszereivel - s különösen annak, aki jobbat tud ennél, aki tudja
a megoldást -, és azzal a társadalommal,
amely a "dillingerizmust"
kitermelte (és
amelynek persze Dillinger és Glauco is
egy-egy tagja); de Dillinger halott, és elbukott Glauco, a mindennapiságot konzerváló társadalommal szemben pedig éppen
az ő történetük bemutatása lép fel romboló indulattal.
Horgas Béla

Olvasóink írják
Magyarázható-e

Glauco pszichológiája?

Ha van valaki kulturális
életünkben,
aki elragadhatja
Brassai Sámueltől "az utolsó magyar
polihisztor" megtisztelő eimét, az bizonyára senki
más, mint Benedek István. Lévén ő tanult ideggyógyász! rnestersége mellett egyenrangúan
lenyűgöző hozzáértéssel honos a művészet világában is.
Mi sem látszik tehát természetesebbnek,
mint
az, hogy ha Benedek professzor figyelmére érdemesít bármely tudományos vagy művészi produktumot, akkor annak legteljesebb, legpontosabb analízisét adja. A Filmkultúra
1969/6. számában megjelent értekezése a Dillinger
halott
cimű filmmel kapcsolatban mégis míndvégig kitart az "áUagnéző" mentalitásánál.
Jogát ettől
senki el nem vitathatja,
de azt talán megkérdezhetjük
az írás keltette hiányérzet
alapján:
bárha a film hősének,Glaucónak
furcsa tetteit
megfosztja is az elmebetegség esetleges tételezésétől,
tiltakozván
"a skizofrén ek nevében", de
vajon a beteg - félbeteg egészséges lélek
diagnosztizálásában
oly járatos pszichiáter beérheti-e ennyivel egy különös léleksors vizsgálatánál ? Még ha pusztán szakmai közelítéssel próbálkozna is.
Bár itt ennél nyilvánvalóan
többről
lehetne
szó. Mindenekelőtt
műalkotásról,
"fikcióról",
s
nem dokumentumfilmbe
zárt esettanulmányról.
S ebben a vonatkozásban
mégiscsak a filmnyelvi
értelmezés az elsődleges.
A filmek értelmezésében
- mint tudjuk - az
átlagnézők
jelentős része eszképista; kikapcsoló-

dást, szórakozást
keres, nem akar a való élettel, annak valós problémáival
találkozni. Ez a
típus elutasítja,
illetve észre sem veszi a film
kettős - referenciális
és poétikus - funkciójából az utóbbi t, kizárólag referenciális
tartalma
érdekli, vagyis hogy mit közöl a világról, mi a
szavakra
lefordítható
cselekményrésze,
explicit
mondanivalója.
Példa kell? Hazai filmtájakon
Jancsó körül
burjánzik leginkább az "átlagnézők"
rnéltatlankodása, ujságok számos olvasói levele ítéli műveit hieroglifikus nak, sifrírozottnak.
Azért hábarognak, mert megcsalatottnak
érzik magukat.
Ugyanis "a néző - idézünk Kardos Endre leveléből, (Zalai Hírlap, 1970. febr. 10.) - szórakozni, igen s z ó r a k o z n i megy a moziba. Ha
rej tvényt akar fejteni, akkor otthon kényelmesen előveszi a rejtvényújságet
meg a lexikont, és
ezzel foglalatoskodak. A moziban át szeretné magát adni a gyorsan pergő cselekmény varázsának. De gyakran nem ezt kapja, hanem a tömény unalmat, szédelgő szereplőkkel, érthetetlen, zavaros történettel...
Miért? Ezt nem érti
meg az egyszerű néző."
Igen, az általában iskolázatlan, kisműveltségű
"egyszerű
néző" nem érti meg. Ezt tudomásul
kell venni - bár nem szabad belenyugodni, de
erről majd később. Viszont, hogy a kivételes
műveltségű Benedek professzor sem értené? írásában kétszeresen marasztalja el a Dillinger halott-at. Egyszer mint műalkotást
is rossznak
tartja, oly szuszogósan
hosszadalmasnak,
"hogy
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a néző közben elunja az életét"; másrészt mint
társadalmi terméket nevezi károsnak, veszélyesnek. Nevezetesen abbéli hatásában, hogya néző
minden bizonnyal úgy értelmezi: a ki Ül' ült kapcsolatokat revolverlövésekkel
kell elintézni.
Kétségtelen, hogyatömegkommunikációnak,
azon belül is a filmnek különösen
nagy a befolyása. Az azonosulás, a valakihez, valamihez
való csatlakozás, a belső kapcsolódással
való
külső
formák átvétele a kommunikációs
helyzetekben messzemenően
biztosított. A közönség
introjekciója abban áll, hogy azonosul a hősökkel, netán még a gengszterekkel is.
Műkődík
azonban valami lélektani törvény is,
miszerint a közönség a hozzá hasonló karakterű
személyekre figyel fel elsősorban. Rokonszenv
vagy ellenszenv formájában, egyszerűe n csak rezonál. Az identifikáció
a legfőbb
motívációs
erővel, a kiváló képességekkel és jellem tulajdonságokkal rendelkező személyekkel jön létre, akiknek nagy a vonzóerejük. Hogy ellenszenves, gonosz és ártó személyeknek is lehet nagy vonzóereje? Ezt Benedek professzor bizonyára jobban
meg tudta volna világítani, de nem tette.

Igy kénytelenek vagyunk helyette megkísérelni a Glauco bemutatta
életszakasszal
kapcsolatban létrejöhető néző-reakciók feltárását.
Különféle azonosulásra
gondolhatunk. Valaki
például megkívánja
Glauco magas jólétű életformáját. Vajon nem képzelhető el ez a részleges identifikálódás
anélkül, hogy végső tettével is azonosuljon? Kérdésben a válasz. Mint
ahogyan
magát az egész filmhatást
is téves
volna abszolutizálni.
A megnézett film hatása - értékétől függően
- - rendszerint néhány nap, esetleg már néhány
óra múlva elhomályosul, vagy el is tűnik, mint
ezt számos tömegkommuníkáctós
hatásvizsgálat
igazolta.
Még továbbmenően ; a film hipnotikus hatását
kétségbe nem vonva sem kell túlzottan aggódnunk
Glauco
pisztolylövéseinek
befolyásától.
Mert - cyranói modorban - mondhatnánk tudományosan: a hipnózis mi nt posztszuggesztiós
parancs csak adekvacio
esetében
érvényesül.
Kényszeríthetünk
például valakit arra, hogy holnapután délben 12 óra 5 perckor nyissa ki harmadik emeleti ablakát. Megteszi. De már arra,
hogy ugyanekkor ugorjon is ki rajta, vagy dobja
k; házastársát,
csak abban az esetben
sikerül
rábírni a hipnózis erejével, ha az illető lelki alkatában megvan - bármily mélyre fojtott formában is - az öngyítkosságra
vagy a gyilkosságra való hajlam. Ily módon értelmezendő
a
film szuggesztív hatása is.
Másrészt ne feledjük; az a közönség,
a serdülők, a műveltség fékberendezésével
kellőképpen
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el nem látottak, akiikre esetleg ilyen veszélyek
hatnának. azok meg sem várták, míg kínos aprólékcsságú
tevés-vevés ében Glauco eljut a revolverlövésig,
hanem
megjegyzések
kíséretében
vagy anélkül már jóval előbb elhagyták a nézőteret, éppen azért, mert nem bírták ki a film
"szuszogósságát".
S harmadjára
tágítsuk kissé
a vizsgálandó
kört. Egy film, egy tévéjáték, egy fecske önmagában sem tavaszcsinálásra,
sem személviségkárosíto
hatásra nem képes. Csakis többszörös
ismétlődéssel.
Még egy "szívdöglesztő" Angyal
vagy Kloss kapitány köré vont történetből
is
egész
sorozat kell ahhoz, hogy maradandóan
hasson - ámde ne tévelyedjünk a kr írní hatásvizsgálatának
merőben más flórája és faunája
közé.
A Dillinger e fenti vonatkozásban teljesen ártatlan, ártalmatlan.
Más kérdés, hogy éppen ez
lett volna-e a fő vizsgálandó
téma. Szerintünk
nem, hanem az, hogy mint szernélyiségben, illetve mínt valaminek
a megszemélyesítöjében
mit tartsunk róla, hová tegyük, hogyan
értelmezzük.
A film bevezető képsorában - nevezhetnénk
talán mottónak, előjátéknak?
- hangzik el az
"egydimenziós" ember kifejezés. Kulcsként vagy
nem kulcsként (az előbbi a valószínű), de mindenesetre felüt jük rá a fejünket. Mert nem először találkozunk
ennek az akár megnevezett,
akár csak érzékeltetett
új embertípusnak
a figurájával.
Filmnél maradva: a 4510 Eahrentieit
utópisztikus társadalmának
elgépiesedett, dehumanizálódott lényei jutnak
elsőre eszünkbe, akiknek
életformája azáltal is rokon - az ember és ember helyett - az ember és a gép kommunikációjában élő Glaucoéval, hogy kiteljesült formában
mutatja meg a minden érzelmi vonatkozást feladott emberi lények társadalmát.
És pontosan ez a fogós problémája a Dillinger halott círnű filmnek, amire esetleg még az
átlagnéző is, de korunk értelmiségi, gondolkodó
embere feltétlenül
kívánesi.
Ennek a magyarázatát várta volna tehát a polihisztor pszichiátertől, aki minden találgatónál
érvényesebben
tudná elemezni, hogy reális veszély-e ez az egydimenzióssá válás, avagy csak egy társadalomtudományi fikció. Ezt a választ még várjuk.
Elvégzésre vár továbbá a filmek hatáselemzése, film és közönség kapcsolatának
vizsgálata
a legkorszerűbb
(s részben hozzáférhető irodalommal
rendelkező)
szociológiai
és
szociálpszichológiai
módszerelckel.
Sürgető
szükségét
épp e film körül kialakult vita is bizonyítja.
Földi Katalin
reklámpszichológus

A morális állásfoglalás szükségessége
Legelőször
talán
azt
kellene
leszögeznem,
hogy csak annyiban kívánok vitába szállni B.
Nagy Lászlóval, amennyiben elvi kérdések tisztázásával nem a filmet, de az emberi szó jogát
szeretném megvédeni.
Lehet - nem vonom kétségbe -,
hogy B.
Nagy jobban ért az esztétikához mint "tudományos" diszciplinához, mint Benedek, de úgy gondolom, ez nem jogosítja fel sajátos magyarázatokra.
Lehet, hogy Benedek nem a "dörzsölt" esztéta
pozíciójából szól hozzá a filmhez, és ezért nem
is tart be bizonyos szabályokat, amit B. Nagy
természetesen
"szemére" olvas. De úgy gondolom, mind az, aki az esztétikai látásmódot követeli meg, és ennek érdekében
a rutin által
körültapogatható
kört ír le, az még hely telen ebbül jár el, mint aki talán járatlanságból,
vagy
teszem fel, mert szélesebb körű koncepetót
vesz
alapul ._ így szól a dolgokhoz. Természetesen
itt nem kívánom eldönteni a hozzászólások
mínőséget, mert nem az a célom. Csupán annyit,
hogy Benedek hozzászólása a "leg"minimálisabb
igényeket tekintve is, legalább annyira
jogos,
mint B. Nagy előre megalkotott rendszerén, vagy

mondjam így, bölcseleti életszemléletén belül elmondott megállapításai.
Mindenesetre B. Nagy ugyanúgy "abszolút irreveláns", magyarul:
önkényes, valójában
nem
létező összefüggés során jut megállapításaira. Ha
következetes volna, nem erről az oldaláról próbál ta volna "megfogni" Benedeket.
Mert az bölcseletileg és emberileg abszurdum,
hogy valamihez úgy szóljon hozzá az
ember,
hogy csak objektív voltát adja vissza a dologról az észrevételében.
S minthogy
egy film
önmaga világán belül esztétikai
képlettel dolgozik, azt nemcsak megérteni
kell vagy lehet
a szemlélőnek a meglevő korlátok figyelembevételével, hanem tudomásul kell vennünk, hogya
jelenség erejével legalábbis állásfoglalásra
késztet a léttel szemben. Amennyiben ezt tagadjuk,
akkor kérdésessé válik az esztétikai szemléleti
forma, ami minden hiedelem ellenére nemcsak
a logika szabályait hordozza. S minthogy ezt nagyon is felrótta B. Nagy Benedeknek, úgy vélem,
nem tudott az önmaga által meghúzott "körön"
kívül lépni, és ezáltal nem is mondott semmi
érdemlegeset. Pedig úgy gondolom, Benedek szívesen fogadta volna ezt, amit abból következtetek, hogy újra megnézte a filmet.
Komáromi

Egy "magánfelmérés"

János

tanulságai

Hová tűnt a közönség? Lesz-e "új közönség"?
Ezek a kérdések foglalkoztatják
ma élénken a
firmszakmát,
rendezőket,
kritikusokat
egyaránt,
és a mozi jövőjét féltő, jónéhány nézőt, filmrajongót.
Tagadha tatlan tény a közönség számbeli csökkenése, főként az ún. "művészfilmeknél".
Keressük a hibát a rendezőkben, akik egyre többet,
egyre aktívabb részvételt követelnek a nézőtől.
de éppígy hibáztat juk filmesztétikai
oktatásunkat, amely hagy még kívánnivalót
maga után.
A megoldás késik. Egyelőre.
Pedig a probléma nem megoldhatatlan.
Véget
nem érő vitákon vajúdik az ún. "művészmozi"
kérdése. Atalakitanak-e
néhány fővárosi és vidéki nagyvárosi
mozit "művészmozivá"?
Kapjon-e az igényesebb ízlésű filmközönség is alkalmat arra, hogy garantáltan
színvonalas
filmeket nézhessen meg? Pedig a jó filmízlésű közönség nemcsak
vágyálom. Hadd bizonyítsam
ezt egy általam végzett felmérés sel. A megkérdezettek mindegyike egyetemi előfelvételt nyert
(jelenleg katonai szolgálatunkat
töltjük), tehát
azonos színvonalú műveltséggel rendelkezik. J ó

néhányuk négy éven át tanult filmesztétikát,
valamennyien rendszeres mozilátogatók.
A kérdés:
nevezze meg a legemlékezetesebb,
legjobbnak
tartott tíz filmet, s ugyanúgy a legrosszabb emléket hagyott tíz filmet is. A legjobbak végső
listája így alakult:
1. Nagyítás
87
2. Szegénylegények
63
3. Ha ...
49
4. Fényes szelek
38
5. Biciklitolvajok
34
6. Megbilincseltek
28
7. Országúton
27
8. 12 dühös ember
25
9. Bilincs és mosoly
24
10. Csillagosok, katonák
20
Idilli a kép? Lehet, de igaz. A felsorolt tíz
film között, büszkén mondhatom,
egyetlen értéktelen alkotás nincs. S mindezek mellett olyan
művek maradtak le egy-két pont eltéréssel, mínt
a Zorba, a görög, a Ballada a katonáról, a Rocca
és fivérei.
Hozzátartozik
a teljes igazsághoz, hogy igen
jelentős szavazatot
kapott néhány inkább ro115

mantikus

és kissé giccses alkotás, mint a Casaa Cartouche,
és az Öfelsége kapitánya.
Érdemes megfigyelni az első tíz sorrendjét. A
pontszámok a megemlítés gyakorisága és a megemlítés sorrendje szerint alakultak.
Ha csak a
megemlítés
gyakorrságát
vesszük
figyelembe,
első helyen a Szegénylegények
végez. Figyelemre
méltó eredmény. Vizsgáljuk tovább a listát. Az
első tíz között három magyar film szerepel, s
ez, figyelembe
véve filmgyártásunk
kapacitását, nem rossz eredmény. Ha jobban megfigyeljük, kiderül, hogy mindhárom
magyar film alkotója azonos: Jancsó Míklós. Egyértelmű állásfoglalás a művész körül napjainkban
is folyó
vitában.
A külföldi filmek közül három amerikai szerepel a listán. Ez talán nem tűnik túlzottan reálisnak, azt nézve, hogy egyik-másikuk
kim ondottan jobb filmeket előzött meg. Gondolok például a Bilincs és mosoly-mo
blanca,

A két klasszikus
olasz alkotás helye vitathatatlan (Országúton,
Biciklitolvajok),
eredményes
volt de Sica filmjének
tavalyi újbóli bemutatása, valamint az Országúton
vetítése a televízióban.
Két angol film szerepel még a listán, a Ha. , "
Lindsay Anderson
nagydíjas
alkotása (bár itt
talán közreiátszott,
hogy friss élmény volt), valamint az első helyezett, Antonioni "angol filmje", a Nagyítás.

Erről érdemes megjegyezni, hogy kevesebb listán szerepel
mint Jancsó Szegénylegények-je,
de ahol szerepel, majdnem kivétel nélkül mint
legemlékezetesebb
filmélmény.
így alakult ki a legjobbak sorrendje;
biztatóan. Ám nézzük a legrosszabb
hagyott filmeket:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Limonádé Joe
A múmia közbeszól
Dorellik jön
Szevasz, Vera
A veréb is madár
Eltávozott nap
7. Fényes szelek
8-9. Szemüvegesek
8-9. Ismeri a szandí-mandit?
10. Bözsi meg a többiek
Szembetűnő:
nem kevesebb
gyar film szerepel a listán.

mint

nagyon
emléket
29
18
15
II
10
9
8

7
7
6
nyolc

ma-

S bár vannak itt tényleg nem fenomenális alkotások (A múmia közbeszól, A veréb is madár, Bözsi meg a többiek),
de néhány itt szereplő alkotás magyarázatra
szorul.
Mindkét listán szerepel a Fényes szelek, amely
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Illusztrálja
a mű körüli kedélyhullámzásokat.
valamint
azt is, hogy viszonylag igen kevesen
említették
meg rossz filmélményeik
között, de
ők mínt legemlékezetesebb
"rossz" filmet. Szerepel itt a Iegújabb rendező-generáció
két jeles alkotójának
filmje, Simó Szemüvegesek-je
és Gyarmathy
Líviától
az Ismeri
a szandimandit?

Ez, bevallom, kissé érthetetlennek
tűnik, talán magyarázata
az, hogy mindkét
film viszonylag szűk szakmai
közönség érdeklődését
vonzza. Egy-két szó a két ·külföldi filmről. Mind
a Limonádé
Joe, mind a Dorellik
jön heves ellenzést váltott ki, s előfordult, hogy némelyek
tízszer is leírták volna a filmek címét a listára. Látva a két művet, az ellenszenv nem érthetetlen.
A felmérés tanulsága kézenfekvő, talán ennek
alapján még mérészebbnek
hangzik a kijelentés: lesz új közönség l
Lesz, mégpedig fiataljainkból,
akik kőzül
nagyon sokan érdeklődnek
nem csak a filmek, de
a filmművészet
iránt.
A következő lépés, azt hiszem, a filmforgalmazásra és a Moziüzemi Vállalatra vár. Teremtsenek megfelelő körülményeket
ahhoz, hogy ez a
közönség
rendszeresen
megismerkedhessen
a
filmművészet jelentős askotásaival,
s egyre gyarapodhassék.
Hogy ez még milyen nagy feladat, arról hadd
írjak egy személyes élményt:
Kalocsán
vagyok
katona, s a helyi Otthon
filmszínház műsorra tűzte az Utazás a koponyám
körül
című filmet. Első dolgunk
volt,
hogy csoportot szervezzünk
a film megtekintésére. Hátra volt kitűzve az első előadás, futva
tettük meg az utat, a mozi ig, hogy odaérjünk.
A műsorplakát
torpantott
meg. "Hat órakor az
Utazás a koponyám
körül
című film helyett az
EmbeT1'ablók
című NDK Icalandfilmet vetít jük."
Felháborodásunkra
az üzemvezető így reagált:
"Kérem, itt nem értik a filmet, Ha lenne 100
-150 néző, én isten bizony levetíteném."
Időközben befutott egy újabb katonacsoport.
ők is a filmet keresték. Bosszankodtunk.
Katonák vagyunk, az időnk meg van határozva.
A
Karinthy-filmről
Iernaradva,
csalódottan
ültünk
be a nézőtérre, végignézni a szívderítő kalandfilmet, s vártuk a kalocsai közönséget.
A film megkezdődött,
s a nézőtér igen levegős volt; vagy százan néztük végig a főhős csodás kalandjait.
Az üzemvezetőt az előadás után nem láttuk ...
Ferencz Zoltán
Kalocsa

KŰLFÓLDI
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A filmművész és a társadalmi megrendelés
dolgozó művéMegrendelésre
szet
kissé
kétértelmű en
hangzik ez ma is a művész, a
krí tikus,
sőt, még a megrendelő szájából is. Egyik oka ennek az lehet, hogy a művészetre vonatkozó mai reflexiók kritériumait a kritikus számára a
költészet, a dráma, a próza, a
festészet
szabja
meg, azaz a
művészet olyan területei, amelyek sokban elvesztették
"megrendelésre
dolgozó
művészet"
mívoltukat,
legalábbis
a megrendelés nem tekinthető
a művet tartalmilag
lényegesen formáló tényezőnek. Vannak azonban a művészetnek
olyan területei, ahol a megrendelés
mechanizmusa fontos szerepet játszik: az építészetben,
a monumentális
festészetben
és szobrászatban,
az ipari tormatervezésben, az alkalmazott
grafikaban. A film nél hasonlóképpen
nem vitatható
a
megrendelés
szerepe termelési, forgalmazási,
pénzügyi és technikai okokból.
Fel kell tehát tennünk a kérdést: ki a megrendelő,
kinek
a nevében
határozza
meg a
filmtermelés
programját,
mit
követel a művésztől, és milyen
jogait ismeri el? A magán film-

producerek
működésén
alapuló
filmtermelés alapelve, amint azt
Cukor megfogalmazta:
"a közonségnek
mindig igaza van".
Ezek szerint tehát a közönség a
megrendelő; a producer - saját jól felfogott érdekében
csak annak igényeit közvetíti.
A valóságban azonban a producer bizonyos szelekciót végez, a
legkönnyebben
elkészíthető
filmeket választja ki, s ízlés tekintetében a közép szer felé, lefelé nivellál. A szocialista rendszerben a film ugyancsak megrendelésre
dolgozó
művészet,
azzal a különbséggel,
hogy itt
létezik a szükségletek
racionális elveken alapuló rangsorolása, amely a kultúrpolitikában
jut kifejezésre.
Milyen szükségletek
számára
biztosít preferenciát
a szocialista producer?
Első helyre a
nevelő célzat kerül, az emberi
magatartásmódok
alakítása,
a
társadalmi
haladás
eszméinek
tudatosítása;
helyet
kap rajta
kívül még a "méltó szórakoztatás" igénye és végül egy harmadik, nehezebben
körvonalazható igény is: a film nemcsak
a nevelés és szórakoztatás
eszköze, hanem a tágan értelme-

zett nemzeti
kultúra
része is,
olyan alkotás, amelybe általánosított, érett formában a nemzeti sors és szellem vonásai is
beleíródnak. A társadalmi megrendelés tehát nem a közönség
pillanatnyi
szükségleteit
fejezi
ki, hanem a társadalom
általánosított,
politikusok
és művészek által megfogalmazott
szükségleteit, fejlődésének meghatározott szakaszában
és távlatai
mellett.
A társadalmi
megrendelés
a program, valamint
a művészet és a művészek
számára
megfogalmazott
konkrét
tematikai és esztétikai útmutatások
tekintetében
- változó volt. Az
ötvenes évek első felének sematízmusa,
normatív esztétikája
ment e vonatkozásban
a leglegmesszebb; a tematikai és szerepalakításí
útmutatások
elképesztő aprólékossága
és aggályos betartása
ráadásul
nemegyszer a művészi
invenciót
korlátozó kommersz filmtermeléshez hasonló műveket
produkált. Ma a program megfogalmazása általában
óvatos és általánosságban
mozog; megkövetel bizonyos alapvető eszmei értékeket, megjelöl bizonyos ál117

talanos témaköröket,
és igyekszik biztosítan i a műfaji egyensúlyt a lengyel filmtermelésben,
konkrét tartalmi elemek és esztétikai
formák
meghatározása
nélkül. A filmtermelés
programjának
ez a tág és rugalmas meghatározási
módja látszik az egyetlen lehetséges eljárásnak.
Felvetődik
a kérdés, fejlődhet-e a megrendelére
dolgozó
művészet, amely még a megrendelés ilyen tág megfogalmazása mellett
is csak
kevéssé
függ az alkotói képzelet szabad,
feszélyezetlen
munkájától,
nem
mutatkozik-e
természetes
tendeneia a formák megrnerevedésére, a nyelvezet
sematikussá
válására, egyszóval nem fenyeget-e a művészi fejlődés normális ciklusának
lefékeződése?
Így jutunk el egy alapvető
kérdéshez, a művész problémajához: ki a művész a megrendelésre
dolgozó
művészetben,
hol a helye ebben, melyek [ogai és kötelességei, milyen a viszony közte és a megrendelő
között ?
A történeti visszatekintés
azt
mutatja, hogy a művész pozíciója sajátos fejlődésen ment át.
Régen, mondjuk a középkortól,
a művész egyfajta mcsterember
volt, akinek ugyanúgy megvolt
a maga szakmai titka, mint a
többinek; a megrendelés
teljesitőjének
funkciója
így természetes volt számára, azt elfogadta, sőt még örült is, hogy nincs
magára hagyatva. A társadalmi
fejlődés során azonban a művész nem maradt meg csupán
szakmai
titokkal - esztétikai
tudattal
- rendelkező
mesterembernek, hanem az erkölcsi és
társadalmi
tudatot is képviselő
alkotóként
lép fel. A megrendel ő és a művész közötti harmóniát biztosító elv már nem
a művész teljes aláreridelődése
a megrendelő
programjának,
hanem
mindenekelőtt
a világnézeti összhang közöttük.
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A viszony a művész és a megrendelő között tehát ma aszerint alakul, megértette-e
a megrendelő a művész funkciójának
ezt az átalakulását,
ezt a fejlődési
dialektikát,
és aláveti-e
magát ennek, vagy tagadja, s
nem fogadja el az alkotórnűvész új személyiségét,
rosszhiszeműséggel
gyanúsít ja, bizalmatlan vele. A művész szerepének és funkciójának
ez a megváltozása kicsiben végbement a
filmművészetben
is: hőskorában
a producer határozott meg mindent,
a rendező,
a forgatókönyvíró,
a színész csak techníkai végrehajtó
volt. A producer és a művész közötti drámai
konfliktusok
Stroheimtől
Welles-en keresztül Felliniig és
Bergrnanig
mindig
abból
adódtak, hogy ezek a művészek
nemcsak
esztétikai
tudatukat
akarták kifejezni, hanem erkölcsi és társadalmi
tudatukat
is.
Lassan
azonban
a magánproducerek is kezdik elfogadni nem "nemeslelkűségből,
hanem
realitásérzékből
-,
hogy
egy
visszafordíthatatlan
folyamat
eredményeként
megváltozott
a
viszony köztük és a művész között, s nemcsak a kifejezési formák
körében, hanem
nézetei
kifejezésében
is mind nagyobb
szabadságot
biztosítanak
számára.
A szocialista társadalomban
a
művész
erkölcsi és eszmei, s
nemcsak
szűken
értelmezett
szakmai-mesterségbeli
szerepe
kezdettől
fogva
elismert.
A
szovjet
filmművészet
váratlan
kibontakozása,
Eizenstein,
Pudovkin, Dovzsenko alkotásai
a
filmalkotó új státusával is öszszefüggtek.
A művésznek nemcsak joga, hanem kötelessége is
a szocialista
társadalomban
a
valóság önálló megismerése,
a
személyes
elkötelezettség
kora
problémáival,
sajátos kifejezési
módjának keresése. Mégis, hoszszabb időn át olyan művek keletkeztek, amelyek
épp azokat
az értékeket nélkülőzték,
ame-

ly eket csak a művész
egyéni
látásmódja
kölcsönözhet nekik.
A megrendelő és a rnűvész viszonya a művész új státusának formális elismerése ellenére - az utóbbi rovására torzult. Bár a szocialista művész
és a szecialista megbízó nevelési és megismerési
céljai azonosak, ez nem jelenti azt, hogy
a megismerés
útjai
és szempontjai,
s a megfogalmazás
módja is azonos. Ellenkező esetben a művészet elveszítené létjogosultságát.
A filmtermelés
szervezeti
rendszerének
figyelembe kell vennie az eddigi tapasztalatokat,
tiszteletben
kell
tartania a felelősség és a funkciók megosztását,
mert ennek
hiányában
a megbízó művésznek képzeli magát, a művész
pedig megbízónak
tekinti magát, s egyformán nem vesznek
tudomást a közönség jogairól.
A lengyel filmművészetben
a
művész ma gyakran lemond a
valóság megismerésének
jogáról, elkötelezett
értelmezéséről,
ami passzivitásban,
a művészi
keresés
hiányában,
a
viták
kerülésében
nyilvánul
meg.
Mindez felveti az alkotói morál
kérdését. Olyan döntésekről van
itt szó, amelyeket egyetlen művész sem kerülhet meg: viszonya a világhoz, a társadalomhoz, az eszmékhez; a művészethez és annak funkcióihoz, amelyeket véleménye szerint el kell
látnia, végül pedig önmagához
- azokhoz
az
áldozatokhoz,
amelyeket
kész elviselni, és a
konfIí'ktusokhoz,
amik rá várnak. A filmművészetnek
mint
megrendelésre
dolgozó művészetnek megvannak a maga jól
kitapintható
korlátozó tényezői,
s e határokon belül kell keresni
azokat
a valóságos, fájdalmas
és nehéz dilemmákat,
amelyekben a filmalkotónak
döntenie
kell. Vajon az a művész érdemel-e erkölcsi elismerést, aki e
korlátozások
láttán lemond az
alkotásról,
vagy az, aki e határok között dönt téma és for-

manyelv, igazság és hazugság
problémáiról;
aki
makacsul
újra és újra, váltakozó szerencsével, a megbízó
helyeslése
vagyelmarasztalása
közepette
eszmei, erkölcsi és
megkísérli
felfogását
kifejezni
esztétikai
A hiteles
alkotás
műveiben?

tudás és tehetség mellett mi ndig bátorságot,
kitartást,
erős
akaratot is követelt. Ezek a jellemvonások
a
jelentős
mai
filmalkotó profiljának integráns
elemei; maradandót
nem azok
alkottak, akik kedvüket vesztve
az alkotás korlátaitól,
felhagy-

tak
vele, hanem
azok, akik
minden
helyzetben,
minden
konkrét konfliktusban
felkutatták a legjobb és egyben lehetséges megoldást, bátorságot, elkötelezettséget
és mcsszetekintést tanúsítva.
(Kino,

1970. 1. sz.)

Agnes Varda és underground
A kaliforniai nap ragyogva tűz
be a hatalmas
ablak
üvegén,
épp rá az ágyra, s a korai órához képest túlzott fénybe borítja a szobát. Így hát azok,
akik az ágyban alusznak, kénytelenek minden este kimódolni,
hogyan takarják el az ablakot,
mert se redőnye, se függönye
nincsen. E célra valami tulitarka anyagot választanak, mely
szelíden
megszűri
a fényt, s
arany meg más nyájas színekkel illeti őket. így föl tudnak
készülni az ébrenlét
óráira, s
legalább egy morzsányi szépséggel kezdik a napot. Ha viszont
elfelejtik este betakarni az ablakot, kegyetlenül csap szemhéjukra
a forró napfény, s elrontja az egész napjukat.
Ilyen elemi érzéki élményekkel találkozunk
Agnes Varda
Amerikában készült filmjében,
a Lions Love-ban (Oroszlánok
szerelme). Nem Var da az első
rendező, aki kapcsolatba
hozza
alakjait és környezetüket
és a
lélektelen tárgyak taktilis értékét hangsúlyozza. De nála talán
erősebb e szándék, mint másnál. S amit a filmjei ről mond,
az is mintha ezt támasztaná alá:
- A lányaPointe
courte-ban
bennem az acél képzetét kelti.
Mert
a
nagyvárosból
jött,
s az ember kénytelen róla vonatra és vágányra gondolni. És
a férfi a fa képzetét kel ti, mert
az apja hajóács volt. A Le Bonheur
(Boldogság) fákról
szól,
meg persze másról is, közösüIesről,
kirándulásról.
Fákról.
Mert a férfiak úgy viselkednek, mint a fák. És ha az em-

ber hosszú ideig, figyelmesen
néz egy fát, észreveszi, hogy az
is változik, akárcsak az emberek. Senki sem nélkülözhetetlen, morrdják, de ez csak az ember munkájára áll, mert személye a maga nemében egyedülálló. Ugyanígy
egy
fáé
is.
Egyedülálló
és változik. Ez a
természet.
De Várda
minden elem közül
leginkább a vízhez, a tenger vizéhez vonzódik: Mert
az
apám görög volt - mondja. Én nem vagyok meg tenger nélkül. Hiányzik az illata.
Apja görög volt, de ő már
Belgiumban született, I928-ban.
Gyerekkorát
Sete-ben
töltötte,
majd
Marseilles
mellett
élt,
egyetemi tanulmányait
meg a
Sorbonne-on
végezte. Húszéves
korában a Théatre National Populaire kinevezett tényképésze.
Ott találkozik először a színházzal, Jean Villard mellett, aki
a brechti színjátszást Franciaországban
meghonosította.
Első
filmjéről azt mondja: - Amikor I954-ben első filmemet, a
La Pointe courte-ot készítettem,
semmit se tudtam a film törvényeiről.
Én
nem
voltam
Truffaut
vagy
Godard,
aki
örökké filmeket
nézett. Talán
ha hét filmet láttam életemben ... még azt se tudtam Carné ki volt, a nevét
se hallottam. .. És még énrám mondják, hogy a nouvelle
vague
nagymamája
vagyok! kicsit
feszeng, mikor ezt előadja, hisz
Alain Resnais volt a Pointe
courie dramaturgja (ő akkor már
készített egy-két kisfilmet), s öt

évvel később készült híres filmjét, a Szerelmem, Hirosirná-t
általában Várda
e filmnovellájából eredeztetik.
Eredetileg
nem is akartam e témáról filmet készíteni - mondja Varda
a Point e courte keletkezéséről.
- Regényre
gondoltam. De fölvázoltam a regény néhány jelene tét, és megmutattam
egy segédrendezőnek, s ő azt mondta,
filmre kívánkozik. És akkor belevágtarn, némi kölcsön-pénzzel.
Aztán Kínába ment fériyképezni, s megcsinált egy sor kisfilmet.
E kisfilmek
elemei t,
szemléletmódját
későbbi játékfilmjeiben is viszont látjuk.
I958-ban, a toursi fesztiválon találkozott későbbi férjével,
Jacques Demyvel. - Egyikünk
sem nyert - jegyzi meg Varda,
bár ez csak a feszti vál díjaira
áll, mert Var da későbbi filmjei
- különösen
a Cléo 5-7-ig
sokat nyertek Varda és Demy
szellemi kapcsolatával;
a Cléo
talán ennek köszönheti befejezésének optimizmusát,
sőt, főszereplőjét, Corinne Marchand-t
is, akit Várda Demy Lola című
tévéjátékában
ismert
meg. A
film
stílusára
a valóság Cléo
aggódó szemével látott mikrorealista
képe, a dokumentáris
ábrázolás és a költői hangvétel
különös
kettőssége jellemző.
A Cléo-t újabb kisfilm követte,
a Salut les Cubains, majd egy
Párizsban, I964-ben készült játékfilm, a Le Bonheur. E színköltemény Várda
természetközelségéről,
az anyagi világ iránti
affinitásáról
vall. Filmjét "az
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ösztönök földalatti
nevezi -, s joggal.

folyójának"

Bár Varda és Demy
stílusa
alapjában
különbözik,
a Le
Bonheur
szín-világán
fölfedezhet jük Demy látásmódjának
hatását: Varda itt az emberek ruháinak
színét
környezetükhöz
hangolja, a házak homlokzatát
domináns színekre festi, s jelenetváltáskor
a képek nem a
szekott feketébe, hanem fehérbe, kékbe vagy vörösbe olvadnak. A szexuális jelenetek melegek és őszinték. Varda Resnais-t megelőzve él az ismétlés
roman tikus-drámai
eszközével.
Egyik nagy témája a szerelem, a másik a halál. Művészetének a sötétebb tónusát tükrözi
1965-ben
készített
Les
Créatures
círnű filmje. A megnémult
fiatalasszony
romantikus története Noirmoutierben, a
breton
tengerparton
játszódik.
Varda és Demy Noirmoutierben,
egy
szélmalom
magányában

szekott dolgozni; ilyenkor néha
napokig nem szólnak
egymáshoz; a némaság és a lelki egység e személyesen
átélt élménye, a megnémulás
gyermekkori félelme mind közrejátszott
a film születésében.
Az emberek és a tárgyi világ közelségének érzékeltetése,
a szakadatlanul fúvó tengeri szél, a film
egyik-másik jelenete (például a
sakkjelenet)
meglehetősen
sok
absztrakt
elemet visz a filmbe. - Csak azt sajnálom, hogy
nem volt merszem még absztraktabbra
csinálni
jegyzi
meg ezzel kapcsolatban
Varda.
Két évvel ezután rándult
át
Amerikába, s ennek az útjának
a gyümölcse a Lions Love. Először a Fekete Párducokról
akart
filmet készíteni, de megbűvölte
a kaliforniai
táj, s első tervét
elejtette.
A film összekötő kapcsot jelent az "underground"
film Warhol iskolája - és a War-

hol nyomdokán, a változó Hollywoodban,
a nagy
stúdiók
anyagi támogatásával
megindult
játékfilmgyártás
között. A környezet ebben is nagy szerepet
játszik; Vardát
boldoggá
tette
a . tengerszag.
és ezt a filmen
is érezzük. Bár témája elsősorban a szerelem és a boldogság
keresése, a film kollázs-jellegű
- belejátszik
a hippi vi lág dokumentáris
ábrázolása, a poli tikai riportázs
is.
A Lions
Love
valószínűleg
Varda legjobb műve, s ha szabados és kissé szíbarita mű is,
érzelemvilága
spontán, minden
elidegenítő
hatása mellett emberközpontú.
E filmjében
"az
ösztönök folyója" mélyen és sebesen áramlik, s Amerika krítikus, de szeretetteli
ábrázolása
a hagyományokat
tagadó, de
örök éber és jószemű rendezőre vall.
(Films
márc.)

and

F'ilming

1970. febr.-

Portré Jules Dassin-ről
Dassin életpályáj át két részre
osztotta a sors: a negyvenes
években kerek tíz évig Hollywoodban rendezett, majd átjött
Európába, s egy rövid amerikai
kirádulást
ki véve itt dolgozik
mind a mai napig.
Születését tekintve amerikai:
Connecticutban
született francia
bevándorló
szülőktől.
A család
utóbb New Yorkba költözött, és
Dassin - egy a nyolc gyerek
közül
Harlemben
élte gyermekkorát.
Harlem
akkor még
nem volt tiszta néger gettó, egymással is háborúskodó négerek,
zsidók, írek és - bár kevesebben - olaszok lakták. Legnagyobb gyermekkori
emléke a
válság nyomorúsága
- az énezés és a hideg...
a hideg mondja.
Első amerikai sikere a Tall-tale
Heart (Az áruló szív), ez a Poe
novellájából
készült kisfilm. A
kis méret és a monumentalitás
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nem mond egymásnak
ellent:
Dassin már ebben a filmjében
is önmaga:
egyetlen, növekvő
feszültségű pillanatot ábrázol. A
mai
rendezőkkel
ellentétben,
minden filmjét
egy-egy nagyjelenetre építi. Sokat köszönhet
Hitchcock-nak,
mellette tanulta
meg a feszültség fölépítését és
ábrázolását.
Hitcht
a film
egyik legnagyobb technikusának
tartottam,
és tartom
még ma
is - vallja. De egyvalamit nem
tanult meg tőle: az előzetes aprólékos tervezést. - Az én filmjeimben kevés az előzetes tervezés. Sokat improvizálok.
Ha
készítek is előzetes tervet, az
csak a légkörre,
a környezetre
vonatkozik. Én is azok közé a
szerencsétlenek
közé tartozom,
akik
képtelenek
dönteni, míg
ott nincs előttük
a színész. Ez
valószínűleg
a színház
maradéka; sajnálom, de ez az igazság. A jelenet valóságos tartal-

mát a próba és rögtönzés bontja
ki; ha ez megvan, akkor már
makacsul
ragaszkodom
hozzá,
hogy úgy vegyük fel. És nem
szoktam túlforgatni.
Kevés felvételt készítek.
A Tell-tale
Heart mulatságos
véletlennek köszönhette létét: a
stúdióban
ki tudja, miért?
- azt hitték, hogy Dassin Louis B. Mayer unokaöccse. így jutott anyaghoz, színészhez, díszlethez. De a tévedés kiderült, s a
film dobozban maradt, míg más
híján,
hirtelen
szükségből,
ki
nem küldték egy Culver Cit y-i
moziba. Onnan indult diadalútjára - s ezzel fordult meg Dassin élete.
De a Tell-tale
Heart
sikerét
Dassin
képtelen
volt 1947-ig
megismételni.
Akkor készítette
el a Brute Force-ot (Nyers erőszak). Akkoriban
épp liberálisabb szelek fújtak Hollywoodban, a pillanat kedvezett a szo-

ciologí kus, realista
filmalkotásoknak. A történet
börtönben
játszódik; a náci szellemű börtönigazgató szadizmusán
fölbőszült rabok megpróbálnak
kitörni a börtönből. Csupa erőszak és halál; sikerét mégsem
az elég szokványos keretnek, hanem a stílusának
köszönheti.
Dassin Burt Lancester
személyében megtalálta az ideális színészpartnert.
Lancester
sima
volt, mint a párduc, csupa fojtott és fegyelmezett erő. Színész
a javábólDassin mindig színeszekkel dolgozik -, de játéka
kifinomult,
teljesen mentes az
akkori amerikai
filmben
még
élő
némafilm-hagyományoktól,
a túljátszott gesztusoktól.
Dassin amerikai 'korszakában
másik
nagy sikere a Naked
City
(A meztelen
város). A
filmben a szabályos
detektívthriller valamennyi szokványos
elemét megtaláljuk:
a meggyilkolt szőke szépséget,
a körülmények ártatlanul
meggyanúsított áldozatát, a hajszát a közismerten
erős és veszedelmes
gyilkos után. Új viszont a detektív reális, életszagú
ábrázolása. A film stílusa a neorealizmus közeli rokona; teljes egészében New Yorkban
készült,
hiteles utcajelenetei.
interiőrjei
később iskolát teremtettek.
Dassin hollywoodi pályafutásának a mccarthyzmus
vetett
végett, őt is megfosztották az alkotás lehetőségétől.
- Nem maradt bennem semmi keserűség
- mondja.
Persze, akkor nagyon utáltam
a dolgot. Utáltam ezt az egész
McCarthy-féle
lelki
torzulást.
De nem keseredtem el. Ami azt
illeti,
sok
szempontból
még
örülök is neki. Olyan életet teremtettem magamnak, amit élvezek. At jöttem Európába. Igazam volt.
Tíz esztendei hollywoodi működés után nem volt könnyű
filmrendezői pályafutását
Európában
újra
kezdenie.
Nem

mintha nem előzte volna meg a
híre, de így is hátrányos
körülmények közt indult. - Olyan
országokban kellett dolgoznom,
amelyeket
alig
ismertem,
s
olyan
nyelveken,
amelyeket
úgy kellett megtanulnom.
Szégyellem
bevallani,
de
még
franciául sem tudtam. Pedig illett volna. Hiszen francia szülőktől származom, de odahaza,
gyermekkoromban
sose beszéltünk franciául, és New Yorkban
nőttem fel.
Ami azt illeti, még akkor is
csak tanulta a francia nyelvet,
míkor első nagysikerű
trancia
filmjét készítette (Du rififi ehez
les homes). Nem volt
könnyu
dolog - emlékezik vissza Dassin. - Az volt a legnagyobb baj,
hogyatechnikusokkal
nem
tudtam megértetni
magam. A
színészekkel
minden
rendben
volt. Ahhoz, hogyaszínésszel
megértesse
magát az
ember,
nem kell nyelvtudás. Néha azt
kérdem
magamtól, nem azért
olyan néma-e ez a film, mert
nem tudtam franciául? Az emberek még ma is emlékeznek
huszonnyolc perces néma jelenetére, a rablásra - de hát nem
ez a film egyetlen néma részlete.
Persze a "néma" szó nemigen
illik rá e jelenetre. Bár se zenét, se párbeszédet
nem hallunk, a kis zörejek ravasz hangszerelésének
köszönheti feszült
csöndjét. Jellegzetesen
dassin-i
"nagy" jelenet - csöndje kiáltó
ellentéte
a
gangszter-fllrnek
szárazon hangos tűzharc-jeleneteinek.
A

Du

rififi

ehez

les

homes

Auguste Le Breton regényéből
készült,
ő is írta Dassin-nel
együtt a forgatókönyvet,
mégis
jellegzetesen szerzői film, s két
nagy jelenete
már
a camerastylo
példájává
teszi. Komoly
kri tikai sikere volt: elismerték,
hogyagengszterfilm
műfajában kiváló mű, sőt, az európai
filmművészet
kiemelkedő alkotása.

Dassinnek megis három évet
kellett várnia, míg újabb filmet készíthetett,
1957-ben. Címe: Akinek meg kell halnia (Celui qui doit mourir). A film Nikosz Kazantzakisz
regényéből
készült, Kréta szigetén
játszódik, és a török megszállás idejét idézi. Bár a regény sikerének egyik titka Kazantzakisz
sodró erejű szenvedélye, a filmen ennyi
szenvedély
kicsit
sok, és a nézőben némi ellenállást szül. Ez volt Dassin első
olyan műve, amelyben Melina
Mercouri
(későbbi felesége) játszotta a főszerepet (a passiójáték Mária Magdolnáját,
a falu
prostituált j át) ; ebben
nyilvánult meg először Dassin vonzódása a vallási, politikai utalások, párhuzamok
iránt, és itt
használta ezt az eszközt eszmei
mondani valójának
kifejezésére.
1960-ban Dassin megint Görögországban
filmezett; ott készült Never on Sunday (Vasárnap sohasem) című filmje jelentős közönségsiker t aratott. A
film az amerikai jellemet figurázta
ki. Sikerében Mercouri
játékának
megint oroszlánrésze
volt.
A nagy alakítás igazi lehetőségét Mercouri mégis a medernizált Phaedrá~ban
kapta. A film
cselekménye
Görögországból
Londonba, Párizsba, majd onnét vissza Görögországba
kanyarodik. A színhely, a téma
szinte követi a dassin-i nagy jeleneteket. - Tudtam, hogy amit
meg akarok csinálni, az alapjában irreális, alapjában képtelen, s így kénytelen vagyok a
formai szépség
eszközéhez folyamodni - mondja Dassin. A
művészi ábrázolás
szempontjából oly kockázatos
tragédiát
csodálatos
magabiztossággal
bontotta ki; a fiát megütő apa,
s sportkocsiján Bach-zenére öngyilkos sebességgel száguldó, és
a sziklafalról
a tengerbe
forduló fiú, a halálos adag altatót bevevő Phaedra képét görög napfény és a parasztasszó121

nyok kórusa váltja föl, s teszi időtlenné.
- Szívesen készítenék filmet
a mai görögországi
állapotokról is - mondja Dassin -, csak
ez meglehetősen
nehéz. - így
hát a Görögországban
játszódó
filmek sorának a Phaedrá-val
egyelőre vége szakadt. A Topkapi, ez a nem
különösebben
sikerült gengszter-komédia
Isztambulban
játszódik
(ennek is
Melina Mercouri játssza a főszerepét), a Marguerite
Duras
regényéből írt 10,30 p. m., Summer (Nyáron,
este fél tizenegykor) pedig Spanyolországban.
Ezt egy amerikai kiruccanás
követte, Dassin elkészítette John
Ford Besugó-jának modern változatát, az Uptightet. A színhely
Írországból
az Egyesült Allamokba kerül, az ír forradalmárok helyét négerek foglalják el,
a konfliktus
a Black Power
mozgalomhoz
kapcsolódik,
pszichológiailag
árnyaltabbá válik, a szereplők tettei motiváltabbak. A film kifejező-eszközei is modernebbek.
Politikailag talán
tartózkodóbb,
mint
Dassin eredetileg
szerette volna, s kifejezi Dassinnek azt a
néger barátai előtt is többször
hangoztatott
nézetét, hogy ostobaság a négerek ügyétől el-

A latin-amerikai

Az
amerikai
intermezzót
1969-ben egy olasz film követte
- A törvény Roger Vaillard
La loi című regényének
filmváltozata.
Szereposztása
parádés: Melina Mercouri, Gina Lellobrigida, Marcello Mastroianni,
Yves Montand, Pierre Brasseur,
Paolo Stoppa ... - Ahogy viszszagondolok rá - mondja Dassin -, ez volt a legjobb forgatókönyv, amit életemben írtam.
Főszerepét egy tizenöt éves kis-

lány
testére
szabtam. - De
producere különféle anyagi viszontagságok
után kijelentette:
- "Lesz pénz, ha Lol lobr igidával csináljuk".
"Milyen szerepben?" - kérdeztem.
"Hát a főszerepben!"
"Megőrült!"
"Még
meggondolhatj a." Hazamentem,
és átkozottul
rosszul
éreztem
magam. De annyira
gyötört a
tudat, hogy már annyi embert
összecsődítettem,
hogy annyian
adták fel a film kedvéért egyéb
munkájukat,
hogy az a sok színész csak ül itt, és semmi t se
csinál, hogy három nap alatt átírtam a könyvet. Tiszta őrület
volt. Lidércnyomás.
És azt a
remek
forgatókönyvet...
Még
hozzá se kezdtünk, a film megbukott. És tudtuk is, mind tudtuk ...
Dassin
jelenleg
Franciaországban dolgozik, Romain Gary
önéletrajzi
írásából készít Hajnali ígéret címen filmet. Miről
szól? - Belebetegedtem
a háborúba - írja Gary a Hajnali
ígéret-ben
-,
képtelen voltam
egy lépést tenni, mert féltem,
hogy eltapos ok egy han gyát, s
nem bírtam elviselni egy vízbefúló bogár sóhaját.
(Films

and

Filminq,

1970. feb-

ruár-március.)

filmgyártás előretörése

A chilei Vina-del-Mar-ban
megtartott II. Latin-Amerikai
Filmszemle két vonatkozásban
is sajátosnak
bizonyult. Nyilvanvalóvá tette, hogya
film mint
kifejezési
eszköz
kiváltságos
szerepet
játszik
a különböző
nemzeti
kultúrák
felfedezésében és megismertetésében.
Rádöbbentette
az embereket, hogy
e kontinens országainak különbségeí
ellenére
a
művészek
közös cél elérésén fáradoznak,
földrészük
közeli Ielszabadításán munkálkodnak.
Konkrétan
megfogalmazódott
az az igény,
hogy minden
ország teremtse
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idegeníteni, maguktól elzárni a
haladó gondolkodású
fehéreket.
Franciaország,
Görögország,
Törökország,
Spanyolország ...
Dassin a szó igaz értelmében
nemzetközi
filmrendezővé
lett.
Vajon
nem
kozmopolita-e?
- Nem. Nem hiszem ... méluségesen amerikai nak érzem magam - vallja. - Most, hogy viszszamentem elkészíteni ezt a filmet, még jobban éreztem, mint
valaha. Ha egy kicsit is jobban
mennének
ott a dolgok,
csak
Amerikában
rendeznék
filmet. Nagy érzelmi megrázkódtatás volt visszamennem,
s
megint ott dolgozn om ; s közelről látnom,
hogy mi folyik
ott. Minden erjed, csupa ígéret,
erőfeszítés,
remény;
annyira,
hogy én is szeretnék benne lenni, és filmet készíteni róla.

meg a saját filmművészetét,
figyelmen kívül hagyva az amerikai és az európai példákat. A
filmművészek
világosan
látták
nemcsak az elérendő cél t, de az
ehhez szükséges
eszközöket is.
Solanas és Gretino, két brazil tílrnes a "Cine Cubano", a
"Cine del Tercer Mondo" és a
"Tricontinental"
című lapokban
leközölt
cikkében
az afrikai,
ázsiai,
latin-amerikai
mu veszek alkotási nehézségei vel és
perspektíváival
foglalkozott.
A
harmadik
világot vizsgálva, a
filmtermést
három kategóriába
sorolták.

Az első kategóriába
a hagyományos
"amerikai
stílusban"
készített filmek tartoznak,
melyek kizárólag a fogyasztók igényeinek kielégítésére készülnek,
amelyeknél
a legfontosabbnak
a bevételt tekintik. A második
kategóriát a szerzői filmek (FelIi ni, Bergman,
Rocha, Jancsó
művei)
alkotják.
Ezekben
az
alkotásokban
a művész a saját
gondolatait
igyekszik
formába
önteni. Az effajta művek
gazdaságilag és politikai hatásukat
illetően egyaránt
margínálísak
maradnak,
de elkészítésükre
a
filmipar keretei közott lehető-

ség nyílik. Végül a harmadik
kategóriába
sorolható művek a
harcos, politikai tendenciáj ú alkotások, melyek közvetlen propagandát fejtenek ki. Az ilyen
filmeket ma és a jövőben is
csak 16 mm-es formában
lehet elkészíteni, és a párhuzamos filmhálózatban
(egyetemek,
f'ilrnklubok) terjeszteni.
Az első kategória természetesen hiányzott a Vina-del-Marban vetített programból. Annál
nagyobb számban kaptak 'helyet
a második és harmadik
kategória filmjei. A szemlén felvonult a latin-amerikai
filmművészet majdnem
minden
tendenciája. Sok tényt, így például
a brazil új hullám érvényesülését a feszti vál szemléletesen
bizonyította.
A brazil új hullám megerősödését
annak köszönhette,
hogy sikerült megnyernie a közenséget
és a forgalmazókat
a fiatal
rendezők
műveinek,
Így megtörténhetett,
hogy a legutóbbi Velencei Fesztiválon bemutatott
brazil film
(Andrade: Macunaima)
ugyanabban az időben Brazília 18 premier mozijának
műsorán
szerepelt, és sikerét tekintve James Bond-ot is túlszárnyalta.
A kereskedelmi siker jótékony
ragyogása
nem élteti
ugyanilyen mértékben az argentin és
mexikói
filmművészetet.
Buenos-Aires-ben
például
Hugo
Blancho
Invázió
círnű, Jorge
Louis Borges-szel közösen készített
figyelemreméltó
művét
az egyik mozitulajdonos
nem
volt hajlandó levetíteni. Ugyanaz a mozitulajdonos
rendszeresen programoz
Bergmanés
Fel lirii-filrneket.
Az
argentin
filmesek
alkotószabadságát
az
újonnan bevezetett cenzúra-ren-

delkezésekkel

is alaposan

meg-

nyírbálták.

Mexikóban - a rendezők vallomása szerint - független művek létrehozása szinte elképzelhetetlen.
A Filmintézet
szigorúan ellenőrzi a filmgyártást. A
forgatókönyv elbírálása után a
forgalmazáshoz
újabb engedély
szükséges.
A cenzúra-folyamatot a film elkészülte után rendezett ellenőrző vetítés zárja le.
Érthető, hogy a chilei példa
- a brazíliai mellett az egyetlen pozitív eset - ilyen körülmények
között még nagyobb
jelentőséggel bír. A Iilmszemle
műsorán öt chilei film szerepelt.
Az öt alkotás közül
négy elsőfilmes rendező műve volt. Közülük
az egyik legérdekesebb a
szemle rendezőjének,
dr. Aldo
Francia-nak
Valparaiso
című
filmje. Végtelen
mértéktartás
jellemzi ezt a művet, melyben a
szerző a város
szegénysorsú
gyerekei nek életéről ad megragadó képet. A neorealizmus
hagyományát
követő
alkotást
egyénivé teszi alkotója
látásmódja. Belülről szemléli és mutatja meg - saját tapasztalatai
alapján - ezt a különös
világot.
Loearno-ban
figyelt
fel
a
nemzetközi
krítika
a másik
chilei filmre, Raul Ruiz Nagyon
szomorú tigrisek
círnű groteszk
erkölcsrajzára
melyben a santiagói középrétegeket
gúnyolja
ki a rendező. Ruiz, a rnűfaj legjobb alkotásainak színvonalát is
elérő filmjében, ügyesen használja ki a könnyu
felvevőgép
adta mozgáslchetőségeket.
Műve
minden
kétséget
kizáróan
az
avantgarde
filmművészet
kiválóságává avatja alkotóját.
Helvio Soto, a Caliche
sangriento
rendezője a westernek

stílusára
emlékeztető
színes
filmjében első ízben mert válIalkozni arra, hogy a harmadik
világban tabuként
kezelt hadsereget
filmje
középpontjába
állítsa, mégpedig elég kétes bemutatásban.
Kolumbia és Ur ugay 16 mmes filmeket küldött a szemlére.
A művek témáját a diáklázadások szolgáltatták.
A müvészet ezekben az alkotásokban az
események bemutatása és értékelése mögött háttérbe szorult.
A kolumbiaíak Camillo Torresről, a forradalmár
papról, az
utcai harcokról
(Támadás),
a
rendőri
brutalitás
áldozatairól
szóló filmjeikkel
a mindennapos erőszakról adtak ízelítőt a
szemle nézőinek. Az uruguay-i
filmekből
több szakmai
gond,
kevesebb
spontaneitás,
de
ugyanazok az indulatok
és elkötelezettség érződik (Liber Arce).
A heves, gyakran lázító hangú filmeket lehetetlen
nyil vános moziban bemutatni. Három
lehetőség kínálkozik:
a szakszervezetek, egyetemek és filmklubok hálózata
révén ezek a
filmek eljuthatnak
a nézőkhőz,
közönségre
találhatnak.
A harcos filmművészet
nem helyettesítheti a közvetlen politikai akciót, de elősegíti a társadalmi
folyamatok
meggyorsulását,
a
tömegek
öntudatra
ébredés ét,
cselekvésre ösztönzi őket. Ilyen
értelemben
a "harmadik
filmmüvészet" fogalma értelemmel
telik meg. Kifejezi azt a különbséget,
amely a két előbbi
kategóriába sorolható hagyományos és az új, forradalmi töltésű, a társadalom átalakításában
aktív szerepet vállaló filmmüvészet között fennáll.
(Le Monde,

1969. december

26.)

Szuperprodulcciók alkonya?
1960-ban Hollywood még a régi.
Látszólag semmi sem sejttette,
hogy az idő eljárt a valaha bálványozott
klasszikus
amerikai

filmipar felett. A változás először aParamount
vállalatnál
következett be. A vállalat irányítását Stanley Jaffe vette át.

Első
intézkedésként
csökkentette a sztárok fizetését, és a
stúdiók
élére az üzleti adminisztrációban
járatos
szakern123

bereket állított. A film társaságot irányító vezetők új generációja megpróbált
szembenézni
azokkal a gazdasági
tényekkel,
amelyeket
apáik és nagyapáik
képtelenek
voltak felismerni. A
régi típus ú vezetők apró-cseprő
kérdések
megvitatására
fordították
energiáj uk nagy részét.
Az eltelt öt év alatt például a
másik nagyvállalat, a 20th Century Fox számtalanszor
foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy
megváltoztassa-e
a nevét, és ha
igen, mikor. Időközben azonban
a sikertelen
filmek miatt dolIárrní lliókat veszített el.
Az amerikai
filmgyártás
fő
problémája
az, hogya
televízió
az évek során semmit sem veszített jelentőségéből. Az emberek egyre kevesebbet
járnak
moziba. Az 1940-es évek óta a
lakosság 30%-kal növekedett. A
belépődíj ak csupán
1959 óta
megkétszereződtek.
Mégis az elmúlt
évben
a jegypénztárak
brutto bevétele 24%-kal alacsonyabb volt, mint 1946-ban. Furcsa, hogy amikor
Hollywood
művészibb, nagyobb érdeklődésre számító munkákat készített, a
filmek - úgy látszik -- elvesztették vonzásukat.
1969-ben a hét nagy filmvállalat közül öt veszteséggel zárta az évet. Deficit jük együttesen több mint száz millió dollárra becsülhető. A nagy iparvállalatok és bankok erőszakos
közeledésének
és bekebelezési
kísérleteinek
a filmipar vezetői
nem tudtak többé ellenállni. A
Gulf and Western Industries a
Paramount,
a
Transamerica
Corporation
és a Kinney National Service
a United
Artists és a Warner Brothers, és a
Las Vegas-i játékkaszinó-király,
Kirk Kerkerian
pedig a Metro
GOldwyn
Mayer
irányítását
vette át.
Az új vezetők
nemzedéke
csak hosszas ostrom után foglalhatta
el az irányító posztokat.
Sikereiket
nem
verték
nagydobra.
Hiányzik
belőlük
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elődjeik, a Goldwynok és Mayerek nagyvonalúsága,
de képzettebbek és nagyratörő k.
Megbizatásuk az, hogy megreformálják
a filmkészítést;
velük a filmipar az elektronikus
számítógépek és a szigorúan
ellenőrzött költségvetések
korszakába lépett. A hollywoodi filmgyértásban
a Iegújabb felbuzdulás az, hogy minden
áron
csökkenteni
kell a költségeket
és a várható
veszteségeket. A
százmillió
dolláros hiány
egy
része is valójában
abból adódott, hogy a veszteségeket
leírták a rnunkálatok
költségeiből. A filmek
elbírálásának
kritériuma
az, hogy tud-e a
film előreláthatólag
annyi tiszta
jövedelmet hozni, amennyit terveztek. Novemberben
a régi
Hollywood legutolsó nagytökése, Jack Warner is visszavonult.
Még búcsúztatása
előtt 62 függőben levő terve közül az új vezetők 45-öt minden
teketória
nélkül töröltek.
A régi időkben a nagy stúdíók mintegy 50
filmet
készítettek
évenként.
I970-ben az átlag 15-re csökken.
Hollywoodi
számítások
szerint egy film bruttó-jövedelme
két és félszer kell hogy meghaladja a ráfordítások
összegét.
Egy apró számítási
hiba
sok
mindent tönkre tehet. A hibákat ma már nehezen bocsátják
meg a filmiparban.
A Warner
új elnöke, Ted Ashley mellébeszélés
nélkül
kijelentette,
hogy ha egy 15 millió dolláros
film kudarccal végződik, akkor
a felelős veheti a kalapját
és
mehet. Ilyen körülmények
között a 20 millió dollárért
készített Hello, Dolly! nagy kockázatot
jelentett.
A 4 millió
dolláros
határt
túllépni
már
nagy merészség,
AParamount
és az MGM kevés kivételtől eltekintve
még a 2 millió dolláros határ túllépését
sem engedélyezi.
Az efféle
megkötöttségeket
Hollywoodban
a múlt évig elképzelhetetlennek
tartották.

Amikor azonban Peter Fonda és
Denis Hopper
bebizonyították,
hogy 400 ezer dollárért is lehet
filmet csinálni, méghozzá elég
jót, akkor megtört
a hagyomány jege. Az Easy Rider erkölcsi és anyagi sikere figyelmeztetett arra, hogy a nézők 75%át a 30 éven aluliak alkotják.
A takarékossági
hullám
a
sztárok
jövedelmét
is érzékenyen érinti. A stúdiókat
felbátorította a The Graduate sikere.
Ez a film nagy nevek nélkül
is a filmtörténetben
számon
tartott anyagi sikerIistán
- 43
millió dolláros bevétellel
a
harmadik helyre került. Az ismert sztároknak
szembe
kell
nézniök
az idő múlásával.
A
filmipar új törekvése az, hogy
megnyerje
a fiatalokat
magának. Ez a törekvés
bizonyos
realizmussal
párosul. "Az idősebb sztároknak idős embereket
kell alakítaniok, ha továbbra is
velünk
akarnak
dolgozni"mondta az MGM új elnöke, James Aubray. "Burt
Lancester
Deborah Kerr-rel nem alakíthat
többé ifj ú szerelmespárt,
mert
ez nevetséges lenne." A Screen
Actors Guild-et, a sztárok szakszervezetét
nyugtalanítják
ezek
a jelenségek.
A szakszervezet
elnöke, az ismert színész, Charlton Heston azzal a kéréssel fordult az amerikai
kormányhoz,
hogy állami támogatással
siessen Hollywood megsegítésére.
Az új vezetők piaci stratégiája és tervei az ifjúságra épülnek. Hollywood legnagyobb reménye és kihívása az, hogy a
fiatalabb
generációt
megnyerje
magának. A fiatalok
azonban
őszinteséget követelnek
a filmtől.
Felháborítónak
találják,
hogy dollármilliókat
költenek
kommerszfilmekre,
mikor ezért
a pénzért már egy egész várost újjá lehet építeni. Hollywood arra számít, hogy az új
közönség
megnyerés ével nemcsak létét, hanem szemléletét is
átmentheti.
(Time, 1970. február
9.)
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