
S Z EMLE 
ÉLNI FOG EZ A NÉP 

A népfelszabadító harcok , győzel
mes 'befejezése országunk fejlődése 
tekintetében a korlátlan lehetőségek 
távlatát nyitotta aneg. Politikai, gaz
dasági és kulturális életünk terén le
dőltek azok az évszázados korlátok, 
amelyek akadályozták a fejlődést, 
amelyek kerékkötői voltak a népi 
erők kibontakozásának. A filmmű
vészet, a filmgyártás terén az első 
kezdeményező kísérletezések már a 
megszállók еИеппј hanc idején meg
történtek, az ország első szabad te
rületein, egyelőre csak a lehetőségek
hez mérten, természetszerűleg sze
rény eszközökkel, szük keretek közt. 
Ez volt a ma-i jujgaszláv filmgyártás 
magja, mert a régi Jugoszláviában 
filmgyártásról nem is beszélhettünk. 
Mindössze egy-két primitiven előállí
tott zsiurnál és kulturfülmet készítettek. 
A felszabadiuMs sal ezen a téren is 
megindult a munka olyan mértékben 
és lendülettel, mint azt tapasztalhat
tuk egész oirszágépítésünkben. Népi 
államunk biztosította a szükséges, 
anyagi előfeltételeiket, válLakatok ala
kultak és kezdett kifejlődni a fiatal 
jugoszláv filmgyártás. Sok akadályt 
kellett leküzdeni, amiig a munka, ki
bontakozhatott, a káiderhiiány ezen a 
téren még fokozottabban éreztette 
hatását, mint máshol. Pedig az or
szág népei türelmetlenül várták az 
első hazai filmek elkészítését és be
mutatását. Az egyre növekvő; kultur-
isények különösen a iilminüvészét te
rén jelentkeztek erőteljesen. 

Mikor a sajtónk kjözölte a híreket 
az első hazai hangos-filmi közeli be
mutatójáról, a közönség várakozása 
niiég türelmetlenebb lett és -amikor 
megjelent!ejk egy-egy városban vagy 
faluiban a »Szlavica« elpadását hirde
tő plakátok, tömegek sorakoztak fel 
a mojzik jegypénztárai előtt. Zsúfolt 
nézőterek előtt pergették első mű
vész-filmünket é s ez az, érdeklődés 
még csak hatványozott mértékben fo
kozódott az »Elni fog ez a nép« be
mutatásakor. A közönség, mert a ma
ga történelmét látja a filmben, a leg

nagyobb iigyeleinmel kiséri az elő
adást, észrevehető az a nagy hatás, 
amit a nézők ejzreiben kivált ennek 
a filmnek a tartalma. í iatása nem 
mindennap!:, hisz tárgya és képei ina 
már mind bennünk élnek. Így vissz
hangja mélyre hat és napokon ke
resztül a •beszélgetések főtémája cz a 
film. Mindig visszatérünk egy-egy 
jelenetének meg tárgy állására, s érezni 
azt a rendkívüli pozitív hatást, ame-
ilyet dolgozó tömegeinknél kiváltott 
az új jugoszláv filmgyártás kitűnő 
terméke. Elsőrendű nevelő ereje van; 
egyszerű igazságával, témája nagy
ságával, művészi eszközökkel mutat
ja az útat, amelyen a dolgozóknak 
a legsúlyosabb történelmi pillán a tok
ban haladniok kell és amely valóban 
egyedül vezet ki abból a káoszból, 
ahová' afc uralkodó osztályok juttat
ták a világot. 

• 
Bosznia hegyei közt hősi harcát 

vívja a nép, amely nem alkuszik, ha
nem kérlelhetetlenül harcol a meg
szállás és a fasiszta elnyomás min
den fajtája ellen. Harcol szabadsá
gáért, függetlenségéért, (fejlődése to
vábbá előfeltételeinek biztosításáért. 
Éis a szialbadságharcosiok mind erő
teljesebb csapásokat mérnek a gyűlölt 
ellenségre. Levegőbe repülnek a meg
szállóik vonatai, hull az ellenség, 
mint kasza alatt a kövér, megért fü 
és a felhőkbe nyúló hegyormok ie-
lett a harcok egy-ejgy sikeres akció
ja, után felhangzik a győztes örömteli 
éneke. Napról -napra terebélyesed :.k a 
nép felszabadításáért folyó harc, ami 
nem ilsí lehet máskép, hisz ezt a har
cot az egésjz nép vívja, öreg, fiatal, 
férfi, nő és gyerek. Nem csak Bosz
nia népe harcol, hanem a többiek is, 
akik az egész orisziág területéről ide-
sereglettek döntő párviadalra a hala
dás ellenzőivel, a népeket eltiporni 
akaró íasizmussal. ö s s z e kell fogni, 
őszintén, minden hátsógondolat nél
kül azoknak, akik a sötét erők ellen
ségei, mert azokat láthatatlan, de 
erős szálak fűzik egybe tekintet né l 
kül országhatárra, nyelvre. Ez a nép 
jobb jövőjéért folyó harc a magja 



ennek a filmnek, etf kovácsolja egybe 
az »É(Lni fog ez a nép« cselekményét. 

JFelejfietetlen sziép része а filmnek 
а csendes, Miail't. Qreirnecsaíliji népte
len falú' laz ide neon messze dúló 
harc idején. A kihalt utcákon* alig 
élőlény és. iriieisisziről a hegyek fölött 
idemorajlik az ágyúk hangja. Ott, 
Kozarán, rvívja a hajricosokkal együtt 
élet-halál harcát a falai népe. Nem 
messze áll a hairc és a faluban ma
radtak, néhány anya, fiatal Hiány, 
gyermek, aggodalmas, sötét arccal 
várijaik a híreklet. Lovas 'futár v.ái>n 
át a falun. Az egyik házikó előtt 
megáll, vijzet kér. Egy id&seibb asz-
szony feléje nyújtott edényét mohóin 
eniel'i két kézzel szájához, miközben 
a kérdező, csupa-gond arcok felé par 
szót mormol a súlyosi harcokról. To
vább vágtat é s ismét bántó csend ül 
a falura. És az' (aggodalmaktól lassú, 
fáradt nőkezek, csak a hegyeken 
küzdelemre gondolva, kübontjiák haj-
faiiataikat, hogy mint a népi hagyo
mány mondja, a harcosok xitjai ne 
kúszá'lódjanak össjze, szerencsésen és 
győztesen térjenek vissza. 

A fegyveres harc szellemi forradal
mat idléz elő. A gyarmati sors miatt 
kai Ultrában e'irnianadt, felnyomott tö
megekben megdöbbenti sorsaikat és 
helyzetüket, kiutat keresnek az el
maradt életformák közül. í gy kerül 
kézbe a ceruza, a füzet, í g y hajol 
kemény .akarattal a könyv, az újság 
fölé'a íbetüvetés rejtelmeit tanuló, ha
ladni akaró '.paraszti fej. A harca ki
tanult, ravasz, ellenséggel igen pssze-
tett. Nem elég a bátorság, tanulni 
kell, írni-olivasni, továbbképezni ma
gát minden harcosnak, mindenkinek, 
a-kv hailadni akar. A feliszabadított te-
ízületen a nép egyszerű fiai, az ör-
szágépítés legegyszerűbb feladataitól 
kezdve az összetettebb államszervező 
feladatokig, nap mint nap új feladatok 
megoldása elé ík/erüloek. Ezért tanul
ni kell, (ha lépést akarunk tartani a 
тиерек nagy versenyében, ha nem aka
runk lemaradni a fejlődésben. Ezek 
a tények hatalmas* változásokat idéz
nek elő a boszniai tájakon. A faluba 
ketrüHt hajlotthátú professzornak bő
ven (akad tennivalója. Kedvvel, sze

netettel végzi munk&ját, mert itt, a 
nehéz körülmények közt is, (maradék
talanul megkapja fáradozásaiért azt, 
ami ,a tanítónak a legtöbbet jelent: a 
megbecsülést, a szeretet, a szabad 
kenyér testvéri megosztását. A da
rab legközvetlenebb jelenete, ahogy 
két kis parasztgyerek osztozikodik a 
na(gy kincs, a\ ceruza ikjettévágásán, 
kinek jiut d nagyobb fele? Ebben a 
jelenetben ininíQs semmi mesterkélt
ség, egyszerű eszközökkel a legmü-
vészilbb hatást éri el a rendező. 

• 

Első művész-filmjeink igazolják, 
hogy kulturális életünk is milyen ha
talmas vál'toziáison ment keresztül. A 
tőkés-világ idején holmi detektív, 
cowboy filmek1 és szeralimi limonádék 
segítették elterelni a tömegek figyel
mét a munkás é s a tőkés közötti' vi
szony főiproblémiáiiról. Ma már a dol
gozók tiszta életszemléletét hirdetik 
filimje'nk. Pár éves filmgyártásaink 
oly jelentős eredményeket ért el, 
amelyek a fejlődés legszdbb távlatát 
nyitják mieg Mmmüvészetünk előtt. 

Aizi eredményeik elismerése termé
szetesen nem jelenti azt, hogy film
jeink most már -tökéletesek és nin
csenek hibáik, amelyeket javítani 
kell. Az » i ln i fog ez a nép« nem zárt 
kosmWzsciójú filmdráma. Pergő képei
ben soksizor a dokumentáris Ülm Jel
legét ölti és egyes jeleneteiben csak
nem izisiurnálszerű. Általaiban több rea
lisztikus és művészi elem javára 
szolgálna. A filmben szereplő színé
szek még nem rendelkeznek megfe
lelő filmszínészi gyakorlattal. Szín
padi színészek, akiknek imég nem 
volt a'lkalimuk teljesen elsajátítani a 
filmművészet minden fortélyát. Sok 
ismerős arcot fedezünk fel a színé
szek között a noviszád'i Nemzeti 
Szinház művészei közül is, köztük 
a Krlyo szerepét kitűnően alakító 
Sztojkovics Alekszandrat, aki Jago-
da öreganyját játszó színésznővel a 
legjobb alakítást nyújtotta. A tömeg
jelenetekben, amelyek sikerültebbek, 
mint a »Szliávicá«^ban, maga Gre-
mecsualja népe miüködik közre. Na
gyon sokan voltak közülük olyanok, 
akák maguk is átélték a filmben most 



megismétiliődő jeleneteket é s ezért 
nem is esik olyan nehezükre valóban 
életesen megjátszani a nagy történel
mi napokat. 

Második művész-filmünk különösen 
•a fényképezés terén mutat lényeges 
fejlődést, ami érdekes mieglesetéseket 
hozhat a közeljövőben és ezért kíü-
Iönös érdeklödiéisisel várjuk a követ
kező filmek bemutatását. S ha te
kintetbe yesslz.ük, hagy jdenleg több 
in int 10 új művészfilm forgatása fo-
lyiik, ú g y ez azt is jelenti, hogy a 
jövőben aiz ország népeinek igényeit 
már nagyolbb lehetőséggel elégítheti 
ki a jugoszláv fiSmtejmelés. 

Kun Szabó György 

SZÍNHÁZ 

A MINISZTER FELESÉGE 

•»Ridtentcm dicere vemun« — ne
vettetve megmondani az igaizat, de 
nem elnézően és .nem is megbocsátó-
an, hanem könyörtelenül és éles, el
ítélő hangon, — ez a szatíra. És 
mivel mi a drámáiban nem mehetünk 
el vállvono&iató neintörödömséggel a 
kérdés mellett, hogy a sz nipadra ke-
riilő darab tragédia-e, bohózat-e 
vagy éppen szatíra, mielőtt most to
vább mennénk, föltétlenül meg kell 
határoznunk a íntífaj követelményeit. 

Humor vagy szatíra kell,. — ugrik 
elénk a kérdés, ha a színházi bemu
tató tianuflságait é s az összhatást 
mérlegeljük? 

A лшисиг fúrnom művészi eszköz és 
ha igazaim művészi, akkoir ártatlan is. 
Fölmenti, miintegy föloldozza az em
bert apró botlliadozásai alól, mert 
szereti. Nem tagadja meg tőle a ro
konszenvet, még akkor sem, ha ezek 
a botladozásolk nem csupán sjzavai-
bam, db hirtdeni vagy akár1 meggon
dolatlan icsellekedeteiiben (megnyilvá
nulnak. Oe még a g ú n y eszközeihez 
sem nyúl. mert hősét menteni акат-
ja, hogy átsegítse együgyüségein és 
megkapajrüntsa számára az elégté
telt. A humor nemcsak nevettetni, 
de mélyen tsajnáiltatni, is. tud, hisz 
macáénak vallja mindaízt, amit mond 
és azonosulni tud vele. A humor az 

alkotó társadalomból 'hajt ki, annak 
a kéipét tükrözi a maga eigészséges 
kacagásán i s . . . A szatíra soktel 
keményebb s amennyire művészi 
eszköz, annyira fegyver is, mert ami
kor a hulló, ^romboló társadalmat 
vagy életíoirtmiát hírálja, annak bel
ső hajait kutatja, a bajokban nem a 
fogyatékosságot > látja,, hanem a 
b ű n t , .amely a cselekedetek minden 
fondorlatiában ott fészkel és benne 
él a szándékban is. A szatíra nem 
emberi botlásokat, (hanem társadiai
mi betegségeiket fed föl é s pellen
gérre állít 

N'usies Branisziláv alakjai nem íbár-
g y ú figurák, nem ás botladozók, ha
nem a tőkés rend-szer mindem hájjal 
megkent kuíárai, építői és s^olgaiel-
kei. Apraja-naigyja imindatz. H a a v íg-
játé'kelem néha el is önti a darabot, 
mert Nnsics szerette és tudta meg
nevettetni a közönséget, e mögött 
mégis ott érezzük a társadalombírá
lat sokszor szinte merészen éles 
hangját «és az ítéletet is, amelyet oly 
könyörtelen csattanással kimond a 
hataliom, a vagyon felé kapaszkodó 
kn zsákmányoló osztály fölött 

Hiteles-e a: kiéip? Nnsics életműve 
és írói inagatairtása hitelesítették. 
Szerfalában és a régi Jugoszláviában 
a politikai és a társadallmii élet sza-
tírikiuis .a>rca. A »csainsrlija.« messze a 
magasban, a nép fölött élit s kiket a 
polgári élet mohósiága magával ra
gadott, azok is oda tartottak. 

A nyárspolgár ebiben a környezet
ben jó alanynak bizonyult, mert 
egyedüli vágya az érvényesülés és 
a. tiölötte élő [nagytőkések, álilamjfér-
íiak iés az államapparátus f díszterei' 
életmódjainak majmolása. Zsivfca 
asszony. PopoviiCs Szima miniszteri 
tanácsos felesége is fölifelé néz, hogy 
leteile annál jobban taposhassoia A 
miniszteri előiliéipitetés csak alkajlom 
arra, hotgy ez a rabfaiátiuis törtető 
asszony megmutatkozzék a maga 
igázd vfclóságfálbati és pflilanatinyi 
tündöklésével fényt vessen imándar-
ra, aimjii körül\öjtHe fonrityog, .zaljíik, 
amö: voltaképpen körüllvesizii é s ami' 
az egész viiliáigiának egyedüli liéttiyer-
ge. Nincs e&yetlen. olyan alak se k>ö-


