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FORUM

Elkötelezettség -

a valóság teljes vállalásával

Beszélgetés Köllő Miklós stú dióvezetőve I
Az új stúdiórendszer kialakítása után megkértük Köllő Miklóst, a Hunnia Filmstúdió
vezetőjét, beszéljen azokról a művészí-alkotói lehetőségekről, amelyeket az új rendszer biztosít, a stúdióban folyó munkáról s
a rövid idő alatt szerzett tapasztalatokról.
- Megváltozott a filmgyártás eddigi szervezeti formája. Kérem, vázolja fel a jelenlegi helyzet lényeget, és azt, hogy mi tette szükségessé a változást?

- Általában nem vagyok híve a gyakori átszervezésnek, de a filmszakma ezzel vajmi
keveset törődik ... Négy-öt évig nyugton
marad, aztán lázba jön, s nagy viharok közepette átszervezi önmagát. Néha meggondolatlanul . .. . Ha különbséget kell tennem
a mostani és az öt évvel ezelőtti átszervezés
között, azt a régebbit, az öt évvel ezelőttit
érzem elhamarkodottnak,
átgondolatlannak. Amit akkor elrontottunk, most kellett
korrigálnunk. A figyelmesebb nézök még
emlékeznek azokra az évekre, amikor filmjeink - és nem is akármilyen filmek - főcímén római számokkal jelöltük a stúdiót,
amelynék közössége a filmet az ötlettől a
bemutatóig gondozta. Négy ilyen stúdió
volt akkoriban.
- Hosszúra nyúlna mindazoknak a művészetpolitikai-szernélyí okoknak a sorolása, melyek következtében az akkori stúdiók
hitele, önállósága megrendült, mindenestre
megmásíthatatlan immár a tény, hogy a

négy stúdió 1971-ben megszűnt, s funkcióját két vállalati jellegű játékfilmstúdió, a
Budapest és a Hunnia vette át. Most vjszont ez a két vállalat lépett le a színről, és
adta át helyét a Magyar Filmgyártó Vállalaton belül kialakított, játékfilmgyártásra hí-:
vatott négy új stúdiónak.
- Ugy tűnhet, önmagunkat ismételjük
komikus módon, mintha a hatvanas évek
négy stúdiója újraszülte volna önmagát a
hetvenes évek második felére. El is szomorod nánk valóban, ha nem vigasztalhatnánk
magunkat azzal, hogy az átszervezéseket
kisérő sok vita, vihar, megrázkódtatás nem
volt hiábavaló, hogy mindez tanulságokat is
halmozott fel, rnelyekböl a négy új stúdió,
a Budapest, a Dialóg, az Objektív és a Hunnia sok mindent hasznosíthat. Külön tanulmányt igényelne e tanulságok megfogalmazása, rendszerezése, és meg is érné a fáradozást, ha valaki erre a munkára vállalkozna.
Mi legfeljebb a mindennapi munkában próbálgatjuk az új helyzet lehetőségeit kutatni,
felismerni, kiaknázni.
- Milyen lehetőségekre gondol elsősorban?

- Elsőként
a műhelymunka
kedvezőbb feltételeit emIíteném. Sokat vitatkoztunk az elmúlt években a műhelyről,
jószerint el is koptattuk a szót magát is,
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zőkkel kialakított folyamatos, együttes
most is keresgélnem kell a pontot, ahonnét
munkában a filmkészítés teljes útját járhata szó igazi tartalma leginkább megközelíthető. Mert műhely az egész világ, ha a műre ja be az ötlettől a kész filmig, a film fogadmint egészre gondolok. Ha egy rendező jó
tatásának tanulságos utolsó fejezetéig.
filmet akar készíteni, idegrendszerében, ér- A stúdió Művészeti Tanácsa - ezt a
zékelésében, gondolataiban. ott munkál az címet viseli az említett munkaközösség egész világ. E pillanatban sem tudom, mek- nem ragadhat le a forgatókönyvek mellé,
kora a mi műhelyünk kiterjedése. Lehet, tudnia kell, hogy a filmnek a forgatókönyhogy egy épp forgatás alatt levő filmhez vön túl építőanyaga a kiválasztott helyszímost született meg a rendező legjobb ötlete
nek és a díszletek hangulata, atmoszférája,
a helyszínen, lehet, hogy valamelyik vágó- a képi ábrázolás és a zene összhangzata, a
szobában ebben a percben bukik felszínre vágás ritmusa, a színészi játék, és még sorolegy eddig ismeretlen összefüggés, pattan elő hatnám sokáig azokat a filmi eszközöket,
egy váratlan hatáselem ... Vagy, mondjuk,
amelyek íróasztal mellől, forgatókönyvben
épp Zalaegerszegen kószál valamelyik fil- alig-alig megközelíthetőek.
mesünk, és most akadt utjába az a jelenség,
- Es még valami. A stúdióknak a Maamelynek tartalma és kifejező ereje filmet gyar Filmgyártó Vállalathoz történt visszaígér. .. Tudatosulhat, térnává nemesedhet
térése egyben azt is jelenti, hogy a gyár a
a valamikori élmény egy könyvtári olvasó- magyar játékfilmek tágabb műhelyévé, közteremben éppúgy, mint egy keleti vagy vetlenebb gazdájává vált, érdekelt "lett a jó
nyugati nagyváros utcáján, séta közben ...
magyar filmek készítésében mind kultúrpo- Hol a határa a filmi műhelynek, ha a litikai, mind vállalati szempontból. En úgy
lelőhelyet is beszámítjuk? Lehet, hogy érzem , most természetesebben szervezhető
csak az itt-ott fellelt nyers gyémánt csiszo- együvé a filmeket készítő munkatársi gárda,
lása a dolgunk? Ülünk a csiszolókorong
mint amikor a stúdiók külön vállalatként,
mellett, és várjuk a jelentkezőket, akik ki- hivatalos szerződések útján próbálták a kérakosgatják elénk a formátlan, fénytelen
szülő filmek számára a legjobb feltételeket
gyémántrögöket?
Nem hiszem! ... Az el- biztosítani.
múlt néhány év egyik tanulsága éppen az,
- Utoljára maradt - pedig talán a leghogy a műhely elidegenedik az alkotóktól,
fontosabb, amiről itt szólni kell ha csak szelektál, kiszolgál, osztályoz ... A
műhely termelőegység. Teremtenie, alkot- a stúdiók önállóságának
nia kell, ha a munkáját jól akarja végezni. A
műhely munkaközösség, amely anagy tár- kérdésköre. Mennyiben lesznek önállóak tesadalmi-emberi összefüggések érzékelésére, vékenységükben, döntéseikben ezek a stús a részletmunkák pontos-gondos elvégzésé- diók? Bizakodó természetű vagyok, hiszem
re egyaránt képes.
és remélem, hogy az átszervezések nagy var- Első hallásra kevésnek tűnhet, ha az- gabetűiből mindenki számára világossá vált:
zal folytatom, hogy a stúdió mindehhez ké- csakis érdemleges önállósághoz társítható a
pest egy rendezői-dramaturgiai munka- felelősség szigorú követelménye. Máskülönközösség kialakításán fáradozik mostaná- ben egyik is, másik is elsikkad. Es hadd teban, s látszatra nem is tesz mást, mint ed- gyem hozzá, realista józansággal: rajtunk, a
dig, ti. forgatókönyveket rendel és fogad el, stúdiókon is sok múlik. Ronthatunk és jas ha kész a film, örül vagy kesereg a film víthatunk a helyzetünkön .aszerint, hogy
minőségétől
függően. Valójában többről
képesek leszünk-e olyan művészi teljesítvan szó. Egyebek között arról, hogy az el- ményre, amelyben ideológiai-politikai, álmúlt négy-öt évben jószerint kiaknázatlan
lampolgári felelősségérzetünk mindenki számaradt a forgatókönyvi munka során a ren- mára világosan kirajzolódik.
dezők sokrétű dramaturgiai-filmszerkesztési
készsége, amelyre most már számítunk,
- A szervezeti formákat mindig a bennük foglalt
meg arról is, hogy a dramaturgia a rende- tartalom igazolja. Igaz ugyan, hogy a gondolat, a
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film terv bárhol megszülethet, de nem mindegy,
hogy milyen alkotói közérzet segíti-ösztönzi a gon
dolat kibontdsdt, azaz: hogy az alkotó tud-e maga
mögött egy olyan közösséget, amelyhezarrtozonak érzi magát. Ebből a szempontból hogyan ítéli
meg az adott helyzetet?

- A közösségben, közösséggel folytatott
rnűvészeti munka nem mindig örömteli.
Felszínre buknak időnként bántó előérzetek, látványos sértődések, értetlenség egymás iránt ... Nincs felhőtlen helyzet egyegy forgatókönyv vitáján, a helyeslés mellé
felsorakoznak az aggodalmak, intelmek,
óvások, a kész filmek láttán gyakoriak a
csalódott sóhajok, a sóhajok heveny ellenérzést váltanak ki az érintett alkotókból, és
így tovább ... Mégis azt mondom, a nagypolitika mostanában közkeletű kifejezését
használva, hogyaműhelyközösségi
munkának "nincs alternatívája." Nincs, mert
igazán jó alkotói légkört csak úgy lehet biztosítani, ha a döntések határozottságát
meggyőző érvelés támasztja alá.
- A rendező, akár egyedül, akár rnunkatárssal, filmíróval vagy dramaturggal vág
bele a munkába, általában makacsul hisz saját elgondolásában. Dönteni kell tehát a
kezdeményezett téma sorsáról: igent vagy
nemet kell mondani. S ha a munka elkezdődik, és folytatódik, az értékelést, a módosító javaslatokat meggyőző erejű érveléssel
kell alátámasztani. Meggyőződésem, hogy
körültekintőbb, demokratikusabb tartalmú
lesz a döntés, a vélernényalkotás, ha abban
nem egy adott személy, a vezető érzékelése,
értékítélete, esetleg ilyen vagy olyan hangulata érvényesül pusztán. Ha egy felelősséggel megnyilatkozó közösség hoz ítéletet,
nagyobb az esélyünk a tisztánlátásra. Nagyobb, mert egy közösség színe előtt kell
érvelnie a vezetőnek, vitázhatnak vele a testület tagjai, kifejtheti a maga nézetét az alkotó, védheti az elképzeléseit. Ezek a viták
teszik világossá azt is, hogy a kultúrpolitika, és ezen, belül a stúdió, milyen követelményeket támaszt a filmi munkában.
- E tekintetben éppen

a viták,
az érvekben megfogalmazódó gondolatok,

igények adhatnak eligazítást az alkotók számára. Persze, a jó vit ához elvi alap szükséges. Tisztáznunk kell az értékrendszert, és
semmi esetre sem szabad összetévesztenünk
az érdekrendszerrel. A kettő. érvényesülési
törekvése nem mindig mutat egyazon irányba, s ha elsősorban a személyek vagy csoportosulások érdekeit tartjuk szem előtt,
Prokrusztesz-ágynak bizonyulhat a stúdió
egész koncepciója azok számára, akik az
itt-ott már szinte törvényesített csoportérdekek falába ütköznek.
- Itt említeném meg, hogy a stúdió Művészeti Tanácsa rendezői többségű, azaz: itt
alkotó bírál alkotót, művész ad tanácsot
művésznek, Sokan vélekednek úgy, hogy ez
bizony elég furcsa, majdhogynem képtelen
szituáció, hisz minden valamirevaló alkotó
külön világ, sajátos érzékelés, egyedi kifejezőformák birtokosa és rabja is egyben, tehát csak önmagát képes hangsúlyozni és ismételgetni egy másféle meggondolású, más
nyelvezetű, másik világot hordozó rendezőtársa témájával, filmjével kapcsolatban is.
Mire jó ez az egész? Csüggesztő gondolatmenet! Ha elhinnénk, egyszer s mindenkorra törölhetnénk szótárunkból a műhely
szót, és kételkedhetnénk
a nagy írók, költők, festők szavahihetőségében, akik nem
restellték megvallani, hogy értették, megértették, sőt el is fogadták egyik-másik palyatársuk intelmeit, jótanácsát, bírálatát ...
- Nem szeretném persze, ha bárki azt
hinné, hogy a közös munkában nem fordulnak elő olyan jelenségek, amelyekből az általam vitatott, a művész személyiségének
zártságát hangsúlyozó gondolatmenet táplálkozik. Elő-előfordul, hogy valóban a műtől idegen, amit követelünk. Vágtatásra, tüzes szenvedélyre biztat juk azt, akinek a
halkléptű, higgadt mesélés az erénye, és fordítva ... Aggályos, pedáns ok-okozati dramaturgiát kérünk számon olyanoktól, akik
a lírai-költői kötetlenség, hangulatok é~ érzetek nyelvén tudnak jól előadni, indulatosságra ösztökéljük a tárgyias pontossággal
építkező rendezőt, s vészes komolysággal
figyeljük a könnyedebb hangvételű, oldottabb kedélyű filmek elszántan mosolygó
szerzőit ... Sorolhatnám még sokáig főbenjáró bűneinket. Szelgáljon mentségül, hogy
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az ilyesféle veszélyek ellen is küszködünk,
amikor a Művészeti Tanács közösségét építgetjük. Egy jó összetételű közösségben
majdnem mindig akad olyasvalaki, aki jól, a
mű szelleme, jellege iránt fogékonyan tud
megszólalni, és gondolkodóba ejtheti a művel szembeni "ellenzéket".
- Nyilvánvalónak
tetszik, hogy a stúdió k kimondva vagy kimondatlanul a maguk saját arculatának kialakítására törekednek, és hogy ebben elsődleges szerepe lehet annak az esztétikai-gondolati kovetelmenyrendszemek,
művészi érzékenységnek, eszmei-gyakorlati értékrendnek,
amit a
művészeti tanács tevékenysége során megtestesít.
Megítélése szerint mutatkoznak-e jelei a Hunniaban egy karakteres arculat formdláddsdnak; s hogyan fogalmazható meg a stúdión belüli követelményrendszer?

- Karakteres arculat? . . . Kissé korai még
erről beszélni. Mi lehetne csak a Hunniára
jellemző ma, amikor még jórészt az előző
szervezeti rendszerben fogant témákból készülnek a filmjeink, sőt, forgatókönyveink
is. Ma még csak egy lassan, a mindennapos
munka sodrásában formálódó követelményszintről beszélhetek, pontosabban,
a követelményszint
emeléséről, de ez aligha megkülönböztető.
jegy a többi stúdióval szemben. Nem szeretnénk jellegtelen, sablonos, másodlagos ihletésű, eleve fáradt és szürke témákkal bibelődni. Ebben szinte szavak nélkül teremtődött egyetértés a stúdió Művészeti Tanácsának tagjai között. Úgy érzem, egy nyelven
beszélünk, amikor az ábrázolás hitelességét
követeljük mindenkitől...
Csak látszólagos az ellentét, amikor egyikünk a művészet öntörvényei, másikunk az ábrázolt valóság összefüggései felől közelít a műhöz ... Az eredmény, a végső követelmény
így is, úgy is egy: a társadalmi elkötelezettség számonkérése. Es ez nem véletlen. Az
elkötelezettség elképzelhetetlen a valóság
teljes vállalása nélkül.
- Mik a törekvéseink? Milyen filmeket
szeretnénk? Alighanem sokfélét. Kemény
hangzásúakat, erőteljes drámákat, amelyek
mélyítik a nézők élet- és önismeretét, lágyabb hangvételűeket, amelyek úgy nyúj8

tanak erkölcsi eligazítást, hogy közben
gyönyörködtetik is a nézőt, szeretnénk közelebb kerülni az emberekhez, nézőinkhez,
mert tudjuk, hogy velük közös örömöket és
riadalmakat élünk át, közös sorsunk az élet,
a halál, a szerelem, a fiatalság és öregség, a
társadalmi cselekvés és olykor a magány ...
Van miről beszélnünk, és jó, ha a művészet,
ha egy-egy jó film ver hidat közöttünk. Sokan neheztelnek a nézőre, mert az a szórakozásigényét
is leplezetlenül kinyilvánítja,
leplezetlenebbül, mint a katarzisigényét.
Nincs ebben semmi különös ... Ki fogja
fennhangon követelni: katarzisra vágyom?
- Bs itt már bele is botlottunk, mint
valami szögesdrótba,
a könnyű műfaj problémájába.
Mi történt a magyar filmvígjátékkal? Hogy
kerülhet ett a filmkultúra perifériájára?
Honnan szakadt ránk ez az érthetetlen tétovaság, óvatoskodás? Nem könnyű válaszokat találni ezekre a kérdésekre, mégis csábít
az alkalom, hogy néhány észrevételemet itt
elmondjam. Már nem tudom, mikor és hol
találkoztam
Gottsched mondatával, mindenesetre feljegyeztem magamnak, s ha
egyik-másik általam is támogatott vígjáték
sanyarú sorsában osztoznom kellett, újra és
újra eszembe jutott: "Nem kell börtönbe
vetni a rebellis bohócot, sem kalodába
csukni ... Célravezetőbb esztétikailag lesajnálni, margóra űzni." Ezt a tanácsot, úgy
érzem, megfogadtuk. Kiszorítottuk a perifériára a nevettetést, amely a mozgókép feltalálásával egyidős. A valóság vállalásáról beszéltem az imént, arról, hogy a jó filmek
témáit az éles társadalmi ellentmondások
környékén kell keresnünk.
- Közösség - individualizmus, társadalmi elkötelezettség - nihilizmus, cinizmus,
demokrácia - hatalommal való visszaélés,
szolgalelkűség. Komoly témák, pártos állásfoglalásra késztetik az embert. Bs tudjuk,
hogy a retrográd jelenségek bírálatában
mindenkor szövetségesünk társadalmunk
jogrendje, erkölcse, ideológiája. Szövetségesünk és támaszunk. Ha ugyanezeket a témákat szatirizáló indulattal, öniróniával, humorral próbáljuk vászonra vinni, furcsa,

riasztó, kriminalisztikai kifejezésekbe ütközünk: a nevetés öl, gyilkos szatíra, vitrio-

kozások között kitűnő, jeles, de elég gyakori a közepes és gyenge minöségű film is;

los gúny stb. S hogy a zűrzavar még na- Nem csodálkozunk ezen és főleg nem kárgyobb legyen, elhangzik az ellenkezője is hoztatjuk e próbálkozásokat. A vígjáték bu-

esztétikai foga\mazásban, hogy ti. a szatira

kása viszont - kiütéses vereség a .film a\-

kritizál, de le is vezeti a gőzöket. mármint a

kotói számára. És bizonyosan közismert,

kritizált jelenségekkel szembeni indulatokat, hogy a nevetés a nézőnek nyújtott elsősegély, mert épp a nevetés biztosítja a kigúnyolt jelenséggel szembeni distanciát a
nézőtér számára stb. Mi ez, ha nem épp a
Gottsched által tanácsolt .Jesainálasa" nevettetésnek, nevető nézőnek egyaránt.
- Csoda-e hát, hogy miközben egy szólamra szajkózzuk, hogyafilmvígjáték
(hadd ne bocsájtkozzam most a szatíra, a
humor, az irónia különbözőségeibe) .különösen alkalmas arra, hogy a jelenségekben
néha nagyon is sunyi módon bújkáló lényeget, a dolgok színét és fonákját, az ésszerűség látszatában fellépő ésszerűtlenséget, az
elfogadható ság álarcát öltő képtelenséget
meghökkentő hirtelenséggel közvetítse, és
ezzel megsokszorozza bennünk a felismerés
örömét, - elfelejtjük a műfaj megannyi eszközét, és önbizalmunkat veszítve a legvígjátékibb ötletünket is borús-komor ábrázattal
próbáljuk előadni? Így kifizetődőbb, így
előnyösebb, így veszélytelenebb.
- A kritika, megfigyelésem szerint, két
esetben élcelődik, ironizál nekiszabadultan.
Ha komoly szándékú, de csapnivalóan rossz
filmet készít valamelyik nemzetközileg még
nem jegyzett rendezőnk, vagy hogyha egy
kész magyar filmvígjáték nem üti meg a
Legénylakás, a Válás olasz mádra, esetleg a
magyar A tizedes meg a többiek szintjét. Ez
is oka a vígjátéki kedv lanyhulásának. A
kíméletlen türelmetlenség.
- Hány filmmel, hányféleképpen rugaszkodhatunk neki egyik-másik felismert,
mindannyiunk által értékelt komoly társadalmi konfliktus kibogozásának, ábrázolásának? Ha csak a mai tárgyú filmjeinket
számolom - és ennek voltaképp örülni lehet -, legalább évi 10-12 komoly hangvételű film keresgéli a leghitelesebb ábrázolási-közelítésipontot, s ha ezekhez sorolom a
mának üzenő történelmi témáinkat is, ez a
szám 14-15-re is tehető. Es ugyancsak
több év emlékeiből merítve, akad e próbál-

legalábbis a sportszerető közönség körében,
hogy a kiütött versenyzőt - a szükséges
testi-lelki regenerálódás érdekében - egy
ideig nem engedik ringbe lépni. Idő kell,
mire összeszedi magát, s ugyanazzal az ellenféllel újabb csatára kiáll.
- A filmvígjáték körül megélénkült eszmecsere kicsengése azt sugallja, mintha a fiaskákért elég jelentős mértékben filmműveszeten kivűli tényezők,
és különösképpen a befogadók - közönség, kritikusok - értékelését terhelné a felelősség. Vajon
így van-e?

- Itt visszatérnék
az önbizalom
kérdésére. Hogy miért? ... Mert nemcsak a
vígjáték, a szatíra művelőjének van szüksége
elégséges önbizalomra ahhoz, hogy a valóság nagyegészéből eredeti módon és halálpontosan tudja kiválasztani a kinevettetendő jelenséget, hanem önbizalomra van szüksége a társadalomnak is, hogy a nevetést elviselje, sőt igényelje. Csernyisevszkij bölcs
megjegyzése jut eszembe ezzel kapcsolatban: "A jó humorérzékű ember nagyon jól
lát mindent, ami saját helyzetében; külsejében, jellemében kicsinyes, haszontalan, nevetséges." Megkockáztatom
a gondolat
folytatását: a jó humorérzékű ember azért
képes beismerni az említett gyarlóságokat,
mert egyébként tisztában van a maga önértékével, annak alapjáról szemléli saját
örökölt-szerzett fogyatékosságait.
...,...Ezt társadalmi léptékben is érvényesnek tartom, és riadt értetlenséggel hallgatok
mindenkit, aki a társadalom nevében és a
vígjáték ügyében nyilatkozva, a társadalom
önbizalmát lebecsüli. Nem szeretném egyszerűsíteni a dolgot, tudom, hogy egyikmásik vígjátékunk joggal, és éppen a társadalmi érdekek jól felfogott védelmében támadható, bírálható. Hadd seperjek a magunkportája előtt is, nem lehetünk elége-
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dettek a felszínes viccelődés színvonalán
megragadt
vígjátékokkal.
Nincs igazuk
azoknak, akik azt hiszik, hogy az innenonnan, utcáról, folyosókról felszedett viccek frenetikus hatásúak csupán attól, hogy
a filmvászonra felkerülnek. A poros vicc a
filmvásznon is poros. .. A vígjátékhoz. akomikus látásmód mellett tisztázott világnézeti alap, jó politikai érzék, tamadhatatlan felelősségtudat
szűkséges, Es valóságismeret! ... Pontos diagnosztika.
- Ha nem tudjuk pontosan megjelölni,
pozitív eszmei alapról áttekinteni a szatirizálandó jelenségeket, féligazságok halmaza,
bőszítő hetvenkedés lesz a munka végeredménye. Es a komikum is elsikkad, ízetlen,
idétlen humorizálás tolakszik a helyére. A
"gyilkos" jelzőt a szatíra kíméletlenségének
jelölésére nem érzem eltúlzottnak (a "langyos szatíra" képtelen szó fűzés), de az pillanatra sem hagyható figyelmen kívül, mit
és kit, milyen társadalmi jelenségeket, tudati torzulásokat tűzünk a szatirikus játék
céltáblájára, rövidebben szólva: a szatíra kíméletlensége eszmei tartalom kérdése. A
korszerű eszmei tartalom kiküzdése a mi
dolgunk. Swift, Gogol, Shaw, Chaplin,
Gerrni, Forman kölcsönözhet
kedvet, invenciót a szatirizáláshoz, de tévútra kanyarod unk óhatatlanul, ha komédiáik recept jét
meggondolás nélkül követni próbáljuk ...
- Kissé hosszúra nyúlt ez a kitérő, a vígjátéki helyzet körűljárása. és lehetne folytatni még sokáig ... A komédia kűlönbözö
műfajairól a vígjátéki ritmus jelentőségéről,
a szellemes dialógusok
filmjeinkben
tapasztalt hiányáról stb. Meglehet könnyen,
hogy személyes nosztalgiák is befolyásolnak a vígjáték sorsa iránt táplált aggodalmaimban, s már úgy festek, mint egy-pánikba esett ornitológus,
aki valamelyik számára kedves és kiveszőfélben levő ragadozó
madár
ügyében
Jajong,
agitál,
strankozik . .. Mi lesz, ha kipusztul?
Elszaporodnak a férgek, amelyek természetes táplálékául szolgáltak, felborul a természet
rendje! A hasonlatot nem folytatom,
inkább bevallom, hogy a stúdió Művészeti Tanácsában, bár jó féléve dolgozunk
már
együtt, alig-alig esett szó a vígjátékról, a
szatíraról ...
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- A vidám műfajokat érintő szemlélet megváltoztatdsdn túl mit tart elsőrendűen fontosnak a stúdiá
követelményrendszerének
kialakításában?

- Érzékenyebb
nunk

lelkiismerettel

kell vizsgál-

a magyar film és a közönség
viszonyát.
Nemcsak a nézőszám -ijesztő
apálya miatt. A filmjeinket elkerülő nézőt
is csak abban az esetben sajnálhat juk úgy
istenigazából, ha valami lényeges, .számára
fontos dolgot szeréttünk
volna neki elmondani. Az alapgondolatunk
régóta nem
vitatéma körünkben:
tudjuk, hogy a filmezés országunkban
a· népi hatalom eszköze is, hogy mint szocialista művészet e
hatalom révén létezhet, és tudjuk, hogy
öncélú játszadozássá válhat egész tevékenységünk, ha nem fűti belülről a társadalmi
jobbító szándék. Ezért vizsgáljuk, vitat juk
elkészítendő filmjeinket talán fokozottabb
gondossággal, mint eddig, kutat juk, firtatjuk, hogy mi a közérdekű az alkotó szándékában, mit nyerhet a néző filmjeinkből
gondolatilag és emócionálisan.
- Teendőink közül kettőt emelnék ki.
Az egyik: közelebb kell jutnunk a nézőhöz,
az emberhez, mint társadalmi lényhez. Közvetlen valóságunk, a mai magyar társadalom, nem kínálja olyan nyílt an és harsányan a konfliktusait,
mint akár a tíz évvel
ezelőtti. Túl vagyunk az ötvenes évek nyomán támadt társadalmi-világnézeti
izgalmakon, túl az ország arculatát látványos módon átalakító kollektivizáción,
a gazdaságirányítás ésszerűsítésenek
elméleti vitáin,
sőt, a gyakorlatba történt átültetésének első tapasztalatain,
a népszaporulat
riasztó
hullámvölgyén, leszámoltunk jónéhány káros illúziónkkal ... Viszonylag nyugodt a
létűnk, munkában telnek a napjaink, a külszín nem harsog drámai témákat az alkotó
fülébe, a drámák, emberi tragédiák leginkább a bíróságok termeiben, a Kék fény
környékén mutatkoznak
rikító színeikkel.
Egyébként valahol mélyebben, rejtettebb
rétegekben húzódnak meg, a felületes szemlélő számára gyakran' észrevétlenül, és rendszerint az ártalmatlanság álarcát felöltve.

- Nem elégséges tehát a felszínt kapirgálni, bátrabban és tudatosabban kell társadalmunkat elemezni, mint ahogyan ezt az
elmúlt években tettük. Azt hiszem Leonyid
Andrejev jegyezte meg valahol, hogy az emberben több van annál, mint amit ő maga ki
tudna fejezni, s a művészetnek éppen az a
dolga, hogy ezt a többletet a maga eszközeivel felszínre hozza, tudatosítsa. Lehet a
társadalmat struktúrákban, a rétegmozgások
jellemzői alapján is vizsgálni, de az egyes
embert társadalmi viszonylataitól megfosztani egyértelmű a művészet halálával. Maga
a film is tudati jelenség, tehát kapcsolatot
tart történelmi, szociológiai, etnikai környezetével, belőle ered, ebből a környezetből táplálkozik a film eszmei világa, innen
adódnak a típusai is.
- Az absztrakt hős, akiből eleve száműzzük a cselekvésbeli, felfogásbeli jellegzetességeket, akinéllebecsüljük a foglalkozás,
az osztály, a réteg, hely és idő jélentőségét,
nem lehet felismerhető és hatást sem tudunk általa a nézőre gyakorolni. Pedig abban igencsak egyetértünk, hogy a nézőt a
művészi hatásfok növelésével tudjuk esetleges téveszméire döbbenteni, felülvizsgálatokra késztetni. E pp ez az, amiről másodsorban szólnom kell:
a művészi hatásfok,
és ezen belül is a művészetnek az a jellegzetessége, hogy egy-egy műben a közvetlen
deklaráció hatása nem igazán maradandó,
mélyebb viszont az élő anyagba beágyazott
hatás, a magatartásbeli normák árnyalatainak vizsgálata, az életfelfogás és ízlés áttételesen sugalmazott orientációja, a művész saját élményének revelatív megfogalmazása.
- Semmi esetre sem szeretném a szomszédos szellemi területek, az irodalom, a
művészetek, a tudomány nagy-nagy segítségét lebecsülni, sőt, ezt a segítséget fokozottabb mértékben kell igénybe vennünk. En a
"filmet látok - filmet csinálok" mottója
jegyében fogant terméketlen és kietlen alkotói attitüd ellen hadakozom. Nincs annál
kiábrándítóbb, mint amikor az ember hétnyolc már agyonjátszott film megoldásai-

nak eklektikus változatát látja viszont egy
kilencedikben. Meggyőződésem, hogy a
magyar film, miközben valamelyest feleszmélt az elmúlt évek megrázkódtatásainak
kábulatából - minden eddiginél mélyebbre
zuhanhat, ha nem él az erőteljesebb hatások eszközeivel. Szándékaink csak akkor
válnak igazán társadalmi érvényűvé, ha
megfelelő társadalmi ismeretanyag alapján
születnek, s ha a kifejezés magas művészi
szinten realizálódik, ebben tudnám összefoglalni a stúdió teendőit meghatározó fő
gondolatot.
- Hány film készül a stúdióban? Soknak vagy
kevésnek tartja? Várható-e, hogy az eddigieknél
több film készül az új gyártási rendszer keretei köz{?

- Évi öt filmet várnak minden stúdiótól.
Ez nem kevés, ha arra gondolok, mennyi
energiát, munkát jelent egy-egy film a stúdiók vezetői és művészi munkaközössége
sz-ámára. Nem sok viszont, sőt kevés, ha a
rendezők számához, a termékeny művésziszellemi kapacitáshoz mérem. Igaz, a filmkultúra területe nagy. Sok kisfilm, televíziós játék születika filmgyár rendezőinek
neve alatt. Lehetőség és kényszer is egy-egy
ilyen kirándulás, lehetőség a nézökkel való
másféle találkozásra, és kényszer, mert az
igazi alkotó a munkátlanság állapotát elviselni képtelen. Hogy
készülhet-e több film
az új gyártási rendszerben? ... Remélem.
Előbb-utóbb magunk mögött kell hagynunk a bűvös és meghaladhatatlan évi húsz
filmszámot, ha nem akarjuk, hogy az "új
raj", a belépő, pályakezdő fiatalok megkeseredett szájízzel ténferegjenek egészséges
szellemű, jó filmeket ígérő forgatókönyveikkel a hónuk alatt.
- Kik vesznek részt a Hunnia Művészeti Tanácsának munkdjdban, s van-e olyan elképzelés, hogy az
említetteken túl, valamely sajátos feladattal bővülhet a művészi közösség tevékenysége?

- Legegyszerubb talán a neveket felsorolni, hiszen közismertek. Elsőnek emIíteném
Simó Sándort, aki mint stúdióvezető-he11

lyettes, a tanács folyamatos tevékenységének,
az összejövetelek
napirendjének
szervezöie. A tanács további tagjai: Grunwalsky Ferenc, Kardos Ferenc, Sándor Pál,
Vitányi Iván és Zolnay Pál. Mint látható, a
Művészeti Tanács rendezőkből áll ... De
mert tudjuk, hogy ahol műhelymunka
folyik, ott az üzemi vakság sem ritka jelenség,
nagyon örülünk Vitányi Iván részvételének,
akiről szakmaszerte ismeretes, hogy sosem
volt közömbös számára a magyar film ügye.
- A beszélgetés során már említettem,
hogy a munkát egy rendezői-dramaturgiai
testület végzi, ezért a Művészeti Tanács felsorolt tagjain túl Biró Zsuzsa, Csoóri Sándor és Vásárhelyi Miklós nevét kell emIítenem, akik a tanács vitáiból részt vállalva, a
dramaturgia részéről adnak folyamatos segítséget a stúdió sokrétű munkájának elvégzéséhez. S ha mindehhez még hozzáveszem,
hogy alkalmanként
Bikácsy Gergely, Kertész Ákos és Tóth Zsuzsa is bekapcsolódik
a könyvek, filmek vitáiba, talán nem kell
bizonygatnom,
hogy esélyeink egy erős,
munkaképes közösség kialakítására elég biztatóak. A munkamódszer
még kialakulatlan, mert az új szervezeti helyzetbe mi - és
ebben közös a sorsunk a Budapest Filmstúdióéval - az előző évek örökségével léptünk be. A Hunnia még ái idén is 8-9 film
munkáinak terhét viseli a vállán, könyvtől
könyvíg. film től ftlmig élünk és dolgozunk
és alig-alig jut időnk arra, hogy a távlatokra
gondoljunk, sőt olykor indokolt egyik-másik rendezőnknek az a panasza, hogy a stúdió túlságosan magukra hagyja őket a realizálás, a film forgatása időszakában.
- Persze, ez a hajsza sem lehet akadálya,
hogy a kérdésben említett sajátos feladatok
egyike-másika ne jelentkezzen
követelőző
módon. Egyik ezek közül, és ebben a Művészeti Tanácsra nagy szerep vár, az utánpótlást ígérő fiatal rendezők szándékainak
támogatása, terveik gondozása. A másik jövőbeli feladat a vígjáték ügyében hárul a
Művészeti Tanácsra. Még nem tárgyaltunk
erről, így csupán a magam személyében javasolnám, hogy a négy stúdió hozzon létre
közös erővel egy

vígjátéki munkaközösséget.
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Rendezőkből,
akik különösen fogékonyak
a műfaj iránt, dramaturgokból, humoros látásrnódú, ironikus szemléletű írókból ...
Talán egy ilyen munkaközösség helyettesíthetné a külföld ön már sikerrel alkalmazott
gag-man rendszert. A vígjáték sikere kirnunkáltságán, kiérleltségén múlik, ehhez pedig
sok idő, sok munka, sok ötlet kell. Hiszek a
matematikai valószínűség érvényességében:
több embernek több jó ötlete lehet, mint.
egynek.
- Befejezésül szeretnénk arrál is hallani:kik azok
az alkotó k, akik a Hunnia Filmstúdióban jelentkeztek már filmtervekkel, s beszélhetünk-e rendezői csoportról mint a stúdió formálódó alkotógárdájáról?
- Erre a kérdésre nem is olyan egyszeru.
válaszolni. A rendezők,
mint ismeretes,
nem tartoznak a stúdiók állományába, elvi
és gyakorlati Iehetőségűk tehát, hogy bármelyik stúdió nál filmet készítsenek. Ez a
helyzet eléggé akadályoz abban, hogy bárkiről is kijelentsem: a Hunniáé ő, senki
másé. Nem juthatok más következtetésre,
ha az idei filmtermést fémjelző neveket sorolom - Szörény Rezső, Mészáros Márta,
Szornjas György, Szabó István, Sándor Pál,
Szász Péter, Zolnay Pál, Palásthy György
-, mert tudom, hogy közülük többen is élnek (iz új konstrukció által biztosított szabad választási lehetőségükkel.
azaz jövőre
másutt kívánnak ftlmet készíteni, és nem
tekintem véglegesnek és megmásíthatatlannak azok helyzetét sem, akik a jövő évre
vállalt filmjeink sorát nyitják. Legfeljebb
örömmel nyugtázhat om , hogy Simó Sándor, Maár Gyula filmje és az elsőfilmes
András Ferenc ígéretes vállalkozása a Hunnia évkönyvében fog szerepelni.
- Hogy kialakul-e majd állandó jellegű
alkotógárdánk?
Erre talán másfél-két év
múlva tudnék biztosabbat mondani. Addig
is ... tesszük a dolgunkat, és nyitottak vagyunk mindazok
számára, akik érdemes
film i tervükhöz
keresnek helyet, szövetséget, támogatást ...
(8. É.)

MÉRLEG

A hüség csapdájában
Fábri Zoltán: Az ötödik pecsét
Bonyolult dolog a tisztesség: nem elég
egyszeruen szenvedni és elviselni a hatalmasok ostorcsapásait vagy megalázásait. Persze: így is megy a dolog: ez is egyik formája
a tisztességnek, sőt hosszú időn át ez volt
egyik kitüntetett formája a keresztény etikának. A mártírok csak elszenvedték sorsukat. Aztán bonyolultabb lett az élet, és a
tisztességért már tenni is kellett valamit, sőt
olyan áldozatokat is kellett hozni, melyek
az egyéniség megnyomorodását hozták magukkal. Sánta Ferenc regénye ennek a
szörnyű konfliktusnak modellelemzése Fábri Zoltán filmje viszont arra törekszik,
hogy ezt a filozófiai-etikai problémát ne
csak bemutassa, hanem a néző idegszálaival,
jelenlétének szinte elviselhetetlen próbájával ismertesse meg. Más szóval: a filmbeli
azonosulás mechanizmusába bedobódva ő
maga is élje át ezt a dilemmát. Azt a
morális paradoxont, amit Gyurica, az órás
csinál végig: hogy meg tudja menteni a
rábízott gyerekeket, valami szörnyű aljasságot kell vállalnia. S nincs kitérője - sem
az önfeláldozó mártírhalálban, sem a lázadásban. Végig kell csinálnia saját emberi
megsemmisülését.
A néző érzéki jelenléte a film egyik
újítása. Mert egy filozófiai paradoxon még
csak elsuhan a néző feje felett, körülbelül
abban a magasságban, ahol a vetítőből a
vászonra ömlik a fénynyaláb: nem érinti
különösebben a néző személyiségét, De ha

a látható történet egyre jobban magával
rántja, ha képtelen kitérni szuggesztív hatásából, akkor ezek a gondolatok felforrósodnak, személyessé válnak, s már nem steril
filozófiai tételek. Fábrinak ez sikerül: a
megmutatás egyben a néző tetemrehívása.
sőt bezárása a filmbeli jelenidőbe. Ott kell
élnünk Gyuricáékkal, legalábbis a történet
utolsó harmadában.
Az első rész: egy vendéglői "tislizés"
kedélyes - bár újra meg újra rémülettől
áttört - képsora. Négy ember beszélget disznósültről, cigarettafajtákról, s közben
borozgat. Mígnem Öze Lajos is megszólal,
ő, azaz Gyurica úr. S máris elkezdődik a
film. Igaz, nem egészen az elején, de Oze
gesztusaiban, szeme lassú járásában, megfontolt beszédében, valami titokzatosságot
gerjesztő faszcináció támad, s mindjárt
érezzük, hogy oda, kell figyelni rá. Nem
tudom még, ki ő, miért ilyen feszes, jólöltözött, rejtélyes beszédű, de félelmetessége,
rejtélyessége lenyűgöz.
Gyurica csak úgy mellékesen bedob egy
kérdést: mi legyen az ember, Tomoceuszkakatiti vagy Gyugyu, azaz elnyomó, vagy
elnyomott. A három esti vendég más és más
választ keresgél erre a furcsa, látszatra
beugrató, ám a maga módján mégis valami
mély titkot sejtető kérdésre. Van, aki azonnal válaszol - a negyedik, a későn érkezett,
a besúgó. Ö természetesen Gyugyu akar
lenni, csak Gyurica úr nem hisz neki. ft.
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többi viszont mind hatalmas szeretne lenni,
főként miután az órás azt is elmagyarázza,
hogy ez a mesebeli hatalmas úr tiszta
lelkíismerettel él, hiszen fogalma sincs arról, hogy rosszat tesz, mikor levágatja
szolgái orrát, fülét: ő csak azt tudja, így
illik tennie egy uralkodónak, nemcsak a
szakma követeli így, hanem a szokás is.
Naiv és jóhiszemű. S ezt a jóhiszeműséget
irigylik meg elsősorban az asztaltársak. Meg
a jó életet.
Az az igazság, hogy a filmnek ez .a
harmada nagyjából hidegen hagyja a nézőt,
talán olykor unalmas is, mert néhány ismerős kép is előfordul benne - nyilasok
jönnek igazoltatni, valaki menekül az utcán, háborús légkör, rettegés: szóval számos, fejünkben, filmemlékeinkben élő klisé
tud .megszólalni rímként e képek egyikéremásikára. Fábri látszólag nem is sokat
törődik azzal, hogy izgalmassá tegye ezt a
bevezető és eléggé hosszú harmad ot :
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annyira, hogy talán a legérdekesebb játékos
itt az agépzongora,
mely valahonnan a
századfordulóról került elő, és dobj aival,
sípjaival szép kis zenét - mindig ugyanazt
- tud varázsolni a háttérben. Csakhogy,
mint mondtam, egy dolog már itt is beleakad a nézőbe: Öze Lajos, aki talán élete
legjobb alakításával formálja az órás titkait.
Neki úgy kell ezt a figurát hoznia, hogy
titokzatosságán átüssön a bélyeg, a halálraítélt ember megjelöltsége, az a különös
atmoszféra, mely a szenvedésre ítélteket
megkülönbözteti, S közben mindez csak
hátsó agyunk ban tudatosodhat, mert első
látásra úgy viselkedik, mintha valami rendőr lenne, vagy hivatalnok, provokátor, vagy
valami bürokrata lélek: inkább félni kell
szűkszavúságától, rejtélyes vicceitől.Pedig Öze semmi különöset sem csinál, talán
csak bolondját járatja a többiekkel, iddogál,
és szipkájából szívja cigarettáját. S mégis
érezzük, hogy ő a sors eljegyzett je.
Ami aztán ki is derül abban az átvezető
epizódsorban, melyben mind a négy figura
asztalon-borozáson túli életébe pillantunk
bele. Gyurica úrnak gyerekei vannak, sok
gyereke. S nem is az övéi: ő csak menti
őket. S ehhez a feladathoz növesztett egy
ál-egyéniséget, mint ahogy más álruhát ölt.
S hogy ő ezt ilyen félelmetes titokzatossággal tudja csinálni - ez az új a szituáció
ismertségében, a közhelyszerű környezetben: ez kelti fel kíváncsiságunkat, s ez
csábít bele ebbe amorális talányba is.
Ami eddig történik, az - másrészt annak is bizonysága, hogy a tétel-filmek
kora elmúlt: a tézisek átélhetetlenek lettek,
mert "vastagabb" történetek izgatják a
nézőket a sötétben, és a tételek akkor
válnak egyáltalán észrevehetövé. mikor már
néhány sokk megrázta a lomha agyat, s
láthatóvá tette a tételek emberi jelentését.
Amit eddig hallottunk Tomoceuszkakatitiről és Gyugyurói, az csak játékos elő-tézis
volt. Most jön a bizonyítás, s a tétel
kifordítása: minden másképp van.
Mert ez a négy ember csak "szabadságon
levő halott": másnap, mikor újra együtt
tisliznének - elviszik őket a nyilasok. (A
kis besúgó jól dolgozott.) Fogalmuk sincs,
miért kerülnek szembe a pofozókkal, - de

ez is hozzátartozik a sztorihoz és a rettegés
birodalmához. S ekkor lép be a második,
ezúttal már nyilván nem szándékolt filmhatás: a "civilruhás" férfi a nyilasházban az, aki feltalálja a kegyetlen embertelenítés
magasabb rendű pedagógiáját. Latinovits.
Egyáltalán: a jelenléte, mellyel a néző
konfrontálódik, az első mondatok, melyek
életről és halálról szólnak, a súly, mellyel
kiejti a szavakat, s a súly, melyet furcsa
képbeli jelenléte ad ezeknek a szavaknak.
S a néző máris kénytelen benne lenni a
sztoriban - maga is szereplőként. Eddig
csak csalogatták - Öze talányos, félelmetes
s mégis megnyerő gesztusaival. Most belerántják a konfliktusba. A filozófiai tétel
maris erzéki élménnyé válik, az ugyanis,
hogy nemcsak az lehet tisztességes, aki elnyomott vagy szenvedő, és nemcsak az a
becstelen, aki kegyetlen elnyomó, hanem
olykor kegyetlenséget kell elkövetni ahhoz
is, hogy tisztességes maradjon az ember,
mások érdekében ...

Mert ez a "civilruhás férfi" nem engedi
tovább veretni a begyűjtötteket. Többet
akar: lelküket. Önbecsülésük elvesztését.
Amíg ugyanis ezek itt bent szenvednek,
még hősnek is érezhetik magukat. Ezért
olyasmit kell velük csináltatni, ami beléjük
oltja az önutálat bénító érzését - és ezzel
elveszi kedvüket mindenfajta lázadástól.
Üssenek tehát pofon egy félig agyonvert
kommunistát. Aki megteszi - szabad. Aki
visszalép - meghal. Pont.
Az igazság az, hOgy ettől a jelenettől
féltem a legjobban. Részint mert nem
szeretem a sokkolást, részint mert ennyire
szemtől szembe kerülve egy etikai vagyvagy nelyzettel: nem is biztos, hogy jó
helyre vezet majd a sokk. Lehet, hogy elvakít, hogy eltériti gondolataimat, hogy elfoglal a vér, a hús, a borzalom, és nem jutok el a tulajdonképpeni kérdésig. Másrészt
arra is gondoltam, hogy ezek a túlélezett
konfliktusok - hatásukban - tompulnak
is: annyi filmrémséget láttunk már magas
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szinten is - az Eper és vér-től a Rubljov-ig
-, hogy a sokk-hatásnak már kialakult valami praktikus "letudási" mechanizmusa is
bennünk. Valahogy túl kell rajta jutnunk,
de úgy, hogy ezek a képek azért ne juthassanak a szürkeállomány mélyébe. Ez már a
néző önvédelme vagy fásultsága. S most,
ebben a szemtől szembe helyzetben mégsem tudom magam kikapcsolni: én is ott
vagyok Gyuricával. Ez Fábri egyik legnagyobb érdeme: megtalálta a megszokási
mechanizmus megkerülésének módját - s
újra ".eleven" húsba tud vágni kérdéseivel.
A történetet ismerjük: -a három borozgató cimbora több ·kevesebb bátorsággal
megtagadja az ördögi alternatívát, és inkább
meghal, semhogy kezet emeljen a szenvedőre. Egyedül Gyurica képes arra, hogy üssön
- kétszer is. Ez a lelki megsemmisülés.
Gyurica ugyanis nem tehet mást. Neki
csak luxuscikk lehet az egyéni morál, őt az
a tucatnyi gyerek sorsa köti elsősorban, aki
rábízatott. Nem szabad még gondolkoznia
sem: vállalnia kell ezt az erkölcsi kasztrációt. Nem csoda, hogy kezei, mint szárnyak !függetlenedni látszanak testétől: az
utcára érve úgy mozog, mintha repülni
akarna. Mint aki meg akar szabadulni véres
kezeitől. Lélekben már félig vagy egészen
halott - csak öntudata tartja itt a földön. S
most végre bombáznak: milyen könnyü lenne meghalni, mennyire megváltás lenne a
halál - de a ház, ahová haza megy, sértetlen. Neki élnie kell. Mert várják haza ...
A regény megtartja a történetet a széppróza és a tanmese határrnezsgyéjén, legfeljebb kicsit billenti át a fiction világába, az
elbeszélt realitásba. Fábri ezt a lebegő atmoszférát csak az első részben veszi át, aztán a tulajdonképpeni tanmesénél, Gyurica
morális paradoxonánál már szinte csak a
tiszta kérdőjel áll előttünk. Mégpedig egyszerre több öltözetben.
. Az első. Gyuricának nem lehet "egyéni"
lelkiismerete: nem ő határozza meg, mit tehet - kezét a rábízottak vezetik. Voltaképp
tehát ő is áldozat, hiszen élő halottat csináltak belőle a kínzókamrában, s ráadásul neki
magának kellett ezt a lelki kivégzést végigcsinálnia. Amíg csak az ő személyes életét
érinti ez a belső tragédia, addig a kérdőjelek
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is megválaszolhatók. Azaz: az egyéni morál
mindenképp alárendelendő a mások életének. S a film ezt az alapkérdést exponálja a
legélesebben. Igen ám, de hazafelé menet
már ugyanez a szuggesztív módon feltett
kérdés a többit is húzza magával, azokat a
kérdéseket, melyekre már nem olyan
könnyű válaszolni. Vajon a gyerekekhez
való hűség csak a másokhoz való hűség
megtagadása révén vásárolható meg? Hiszen Gyurica volt az, aki elítélően nyilatkozott az esti terefere során a náci vandalizmusról, és most ő is engedelmes eszköz lesz
egy ember - igaz csak morális jellegü kínzásában.
Mert ez a félig már halott áldozat nyilván
ennek a négy embernek morális ellenállásából is gyűjtött volna valami kis energiát saját túléléséhez - ami persze nem sikerül
neki. Másrészt Gyurica "megtörése" igazolja a nyilasok tételét az emberi aljasságról, s túl a kínzókamrán is pusztító hatása
lehet - ha egyáltalán kikerül onnan - a
híre ennek a gesztusnak. "Akadt olyan ember, aki még arra is képes volt, hogy saját
szabadulását ilyen aljas eszközökkel vásárolja meg". Hiszen senki sem tudja, hogy
Gyuricának milyen motívumai vannak, mi
az, ami erre a rettenetes lépésre kötelezi őt:
kivülről, a normális élet felől nézve, úgy látszik, pusztán a teljes emberi lealacsonyodás
vezeti. S ha valami, úgy ez a hatás szívódhat
fel környezetében: akár a nyilasok terjesztik, akár az esetleg életben maradók. S ez a
hatás, a gesztus társadalmi továbbélése maga is pusztító. Vajon megengedhető ez?
Rémes kérdések, s a válasz mégiscsak az lehet, hogy Gyurica csak így tehetett, csak a
morális mártíromságót
és mások lelki megrontását vállalhatta - ha ember akart maradni egyáltalán -, s ha nem akart egy tucat gyermeket elpusztítani.
A következő kérdőjel voltaképp ennek a
nézőpontnak más változata: igaz-e a "kisebb rossz" elmélete? Gyurica úgy gondolkozik - ha egyáltalán tud még gondolkodni
-, hogy neki csak két bűn között van már
választása: egy embert lök sírba, vagy egy
tucat gyereket. S ebben a zsákutcában, ahol
csak bűnök között lehet választani, legfeljebb arra lehet vigyázni, hogya kisebb bűnt

kövesse el. De vajon a kisebb bűn elkövetése - morális 'lépés-e még? Vajon igaz-e
egyáltalán ez a gondolkozásmód? Fábri
egyértelmű en felel: az, amit Gyurica csinál
- nyilvánvalóan bűn. Attól, hogy vannak
neki motívumai, hogy a rábízottak otthon
visszavárják, és az életet várják benne vissza
- attól még nem válik erénnyé az, amit a
kínzókamrában csinál. Csak kisebb bűn marad. S az a sorsa, hogy ezzel a bűntudattal
élje le maradék életét. Tehát általánosabban: ilyen kiélezett szituációban a kisebb
rossz elkövetése az egyetlen lehetőség - de
ettől még a "rossz" nem válik "jóvá".
Most már jönnek a nehezebb kérdések is.
Vajon ez a kisebb rossz - a nagyobb elkerülése céljából - általánosítható morális patent? Lehet-e, szabad-e a kisebb bűnöket
elkövetni. - hogy nagyobbakat elkerüljünk? Ad-e ez felmentést minden kis bűnre? Hol a határ a felmentésben? Igaz, Fábri is, Sánta is úgy fogalmazza meg a kisebb
bűnt, hogy az voltaképp csak erkölcsi jellegű legyen: Gyurica nem kínozza fizikai
értelemben tovább a csigán lógó véres testet, csak lelkileg töri össze. S a filmképen
úgy látszik, hogy a pofont már nem is érzi a
szerencsétlen: kiszenved már előtte. Szigorúan morális szempontból mégis úgy áll a
kérdés, hogy szabad-e embert áldozni más emberek életéért? A film maga ezt a
távoli kérdést már nem teszi fel ilyen direkt
formában - csak a nézőt kényszeríti arra,
hogy tovább gondolja a látott-átélt sokkot,
és eljusson ehhez a kínzó kérdéshez. S mit
válaszolhat rá - a történet szellemében?
Azt, hogy Gyurica a sajátját adja cserébe.
Úgy követi el a bűnt, hogy közben odadobja saját emberségét, s vállalja az élő halott sorsát: talán így egyeniegbe tud jutni.
Talán - mondja Fábri is. Mert a tanmese
nem zárul egyértelmű - tehát egyszerű tanulsággal. Ami azt is jelenci, hogy ebben a
"milyen áldozattal" kérdésben nincs, nem
lehet általános formula.
S végül: ebben a modellben ott él a "tisztakezűek" és a "piszkoskezűek" szembeállításának kritikája is. A három asztaltárs akik pedig mind a gondtalan zsarnok sorsát
választották képzeletben - tiszta kézzel
halnak meg. Gyurica az egyedüli, aki be18

piszkítja a kezét, és természetesen lelkét.
De vajon "piszkos"-e valóban? Megint bonyolultabb a válasz, mint amit az eddigi
közhelyek sugallnak. Hiszen ha nem követi
el ezt a lépést - sokszoros gyilkossá lett
volna. Esetleg némi utopisztikus mentséggel, hogy "talán" akadtak volna 'jótét lelkek, akik megmentik a gyerekeket. De ez a
talán részint túlságosan gyenge lábon áll,
hiszen senki sem tudja, hogy Gyurica mivel
foglalkozik szobái mélyén, hogy van neki
egy másik élete is, így aztán a segítő kezek
sem siettek volna védelmet nyújtani a gyermekeknek. Másrészt: ez a mentség is formális, mert a gyerekek rábíz attak Gyúrica
órásra, s ez alól a rábízatás alól semmilyen
mentséggel nem lehet kibújni.
A piszkos kéz tehát valamiképp szükségszerű viselete annak, aki jót akar tenni. Más
szóval: nem lehet angyalian tiszta ruhában
járni annak, aki jót akar cselekedni egy
szörnyű világban. S így a piszkos kéz egyúttal a cselekvő ember magasabbrendű moráljának is egyik alkatrésze. Az egyszerű
emberek számára még megadatik a tiszta
kéz - persze relatíve tiszta formában: az
asztaltársak mindegyikének megvan a maga
kis házi bűnöcskéje. A másokért cselekvő
ember számára viszont már nem adatik meg
ez a luxus. Ez is a mártíromság egyik formája, azé a mártíromságé, rnelyre az ötödik
pecsét utal: mikor feltörik az ötödik pecsétet - írja a Jelenések könyve - előjönnek fehér ruhában azok, akik tudják az
igazságot, és mártíromságot vállalnak érte.
Csak ezt a lélekpusztító mártíromságot még
János sem tudta - apokaliptikus fantáziájaval sem - elképzelni.
Ez már a legmélyebb, legproblematikusabb rétege a film erkölcsi modelljének. S
az is igaz, hogy erre már csak azok gondolnak, akiknek mindenről ez jut eszükbe. De
benne van, mert annak idején, Sánta nagyszerű regényének vitájában is felmerült ez a
mozzanat - akkor élesen és.igazságtalanul
kritikus atmoszférában. Fábri ezt a jelentést is vállalja, - azzal, hogy még tisztább
morális magasságba emeli: a cselekvő ember
védelmében mondja el Gyurica történetét.
S a hatvanas évek Sánta-vitájának revíziójaként is.

El tudja-e viselni a film ezt a szinte steril
etikai szigort? Azt az egyre feljebb törő,
egyre elvontabb gondolati tartalmat, mely a
történelmi anyagból kibontakozik? Itt már
szkeptikusabb vagyok: ott viseli el, ahol a
nézőt kíméletlen erőszakosságával beleráncigálja a véres-szörnyű történésbe, az első
harmad, az átvezető rész legfeljebb ennek
ellenpont jaként szólal meg. Ebben á szerke-

zet ben ez a film a végéről kezd élni, és a
befejező harmad kezdi éltetni az elejét is:
Fábri nyugodt szerkesztésmódja itt talált új
elbeszélő formát és szerkezetet. Mondhatnám, hogy új műfajt is, a tézis-filmek utáni
gondolati film első darabját forgatva. S így
ezzel a megszorítással lett maradandó, szép
alkotás.

AZ ÖTÖDIK PECSÉT színes, magyar, Budapesti Játékftlmstúdió, 1975.
R: Fábri Zoltán, I: Sánta Ferenc regényéből Fábri Z,
O: Illés György, Sz: Dégi István, Horváth Sándor, Öze Lajos,
Márkus László, Apor Noémi.

Almási Miklós

,Tükör által -

talányosan

Szörény Rezső: Tükörképek
A Tükörképek analitikus film. Egy történetet úgy bont elemeire, hogy végül is nekünk kelljen összerakni a részeket egésszé.
Elmondhatná a történetet lineárisan is, de
feltételezésem szerint ezt a lehetőséget nem
a modorosabb megoldás kedvéért veti el
Szörény Rezső rendező, hanem azért, mert
nem a történet érdekli. Hanem a magatartás. Erzsébet magatartása. Ezért van arra
szüksége, hogy mi is úgy ismerjük megErzsébetet - fokozatosan -, akár az ideggyógyintézet főorvosnője. Mozaikrészletekből. Tükörképekből.
A történet egyszerű. Egy húsz év körüli
lány élete válságba kerül. Leányanya, de
gyermeke apját nem szereti, és nem akar
hozzámenni, bár a fiú elvenné. A bíróság a
kislányt az apának ítéli, mert Erzsébet főnöke, az üzemi óvoda vezetőnője, valamint
az üzem KISZ-titkára egyaránt azt állítja
róla, hogy nem alkalmas gyermekek nevelé-sére, (Ezt megelőzően Erzsébet és a főnöknő többször összekülönböztek.) Erzsébet
mindennel megpróbálkozik, még azzal is,
hogy ellopja kislányát, majd amikor fölkeresi a gyermek apját ~ valószínűleg azzal' a
szándékkal, hogy mégis közösen találjanak
valamilyen megoldást -, kiderül, hogy annak már menyasszonya van, aki ragaszkodik a fiúhoz is, a gyerekhez is. Erzsébet
közben a szerelmében is csalódik: a fiú, akit
szeret, csak kalandnak tekintette viszonyukat, és egy idő után otthagyja. Erzsébet de20

presszió s állapotba kerül, eltépi a személyi
igazolványát, és céltalanul kószál a Szabadság-hegyen. A Normafánál találnak rá, és
beviszik az ideggyógyintézetbe. Itt először
napokig nem hajlandó megszólalni, Azután
sem, hogy fölkutatják kilétét. Egy műsoros
est hoz fordulatot a magatartásában. Ezután már hajlandó leírni, hogy mi történt
vele, és visszatér az életbe.
A film konstrukciójából mindenekelőtt
az következik, hogy Szörény t nem a "hogy
jutott Erzsébet idáig? " sematikus kérdése
érdekli. Az előtörténet töredékekben fölvillanó képei elsősorban nem mint társadalmi motívumok vagy lélektani magyarázatok
foglalkoztatják a rendezőt. Ebben az értelemben a Tükörképek hasonlít Szörény első
filmjére, az Idegen arcok-ra. De itt már a
szociológiai megközelítés is háttérbe szorul.
Az Idegen arcok-ban egy fiatal köztörvényes elítélt szabadulása utáni beilleszkedését, társadalmi rehabilitációját próbálta figyelemmel követni két pszichológia szakos
egyetemista. Mint a film kritikusai rámutattak, alighanem azon a steril kísérleti szituáción volt a hangsúly, amelyben a két egyetemista megfigyeli "alanyának" reakcióit.
Részben hasonlít ehhez Erzsébet és a főorvosnő viszonya a Tükörképek-ben.De csak
részben. Egyrészt mert itt nem "utókezelésről" van szó, másrészt a steril szituáció nem
a kísérlet kedvéért jön létre, hanem adott
tény: a főorvosnő nem tud semmit Erzsé-

betről, tehát· minden eszközzel a steril szituáció megszüntetésére törekszik. Ugyanakkor sok hasonlóság is van a két film alaphelyzete között. Barta, a fiatal köztörvényes
az Idegen arcok-ban éppúgy ellenáll a pszichikumába beavatkozó idegennek, mint Erzsébet a Tükörképek-ben.
Az első film esetében a föloldás elmaradt, most pedig mintha homályba volna burkolva.
Persze azért a Tükörképek
rendezője a
töredékekben fölvázolja a "szabályos" háttértörténetet,
csak éppen rendkívül szűkszavúan. Erzsébet és a gyermek apjának viszonyára például egyetlen snitt et sem veszteget. Ezzel világossá teszi, hogy nincs közöttük humánus értelemben vett társas kapcsolat, tehát az lenne erkölcstelen, ha Erzsébet hozzámenne. A másik fiút, Erzsébet
szerelmét sem' ismerjük meg sokkal jobban,
Szörény itt is mellőzi a szerelmi idill játékos kibontakozásának
kommerszfilmekből
ismert képsorait, azaz csak jelzi őket. A
munkahelyi konfliktusok
szintén csupán
jelzésszerűek.
Erzsébet
fölkeresi a gyár"
egyik dolgozóját, hogy gyermekének óvodai problémáját megbeszélje vele, de durva
elutasításban részesül, konfliktusát az óvodai főnöknővel az utóbbi egyetlen dühös
replikája érzékelteti egy virtuális vita részeként, a KISZ-titkár véleményét csak mint a
gyermekelhelyezési per tanúvallomását halljuk. Van még egy fontos, bár kissé homályos mozzanat: Erzsébet és barátnője névtelen levelet küldözgetnek
a gyár különféle
funkcionáriusainak,
és ezekben egy képzeletbeli középkori lovag, "az igazság bajnoka" aláírással erkölcsi felháborodásuknak
adnak hangot a címzettek társadalmi magatartását illetően.
Ez utóbbi mozzanatban a rendező részéről megfigyelhető
valamiféle, a gyermeki
romantikának
kijáró távolságtartás,
amely
már-már ironikus.
Es ha ehhez hozzávesszük azt a - szintén a múltból fölvillanó
- röpke jelenetet, amelyben Erzsébet és barátnője egy tavaszi vagy nyári nap bakfisszíveket fájdalmas bizsergéssel eltöltő hangulatában fölveti a "haljunk meg együtt"
örök kamaszkérdését,
akkor elérkeztünk a
film egyik sarkalatos pont jához. Ahhoz a
ponthoz tudnüllik, ahol el kell döntenünk:

valóban depressziós-e Erzsébet, vagy csak
szerepet játszik.
Nyilvánvalóan
egyikről sincs szó.: Szörény megpróbál végigegyensúlyozni azon a
keskeny pallón, amely a normális embert
elválasztja a depresszióstól. A szoIíd átmenetekre kíváncsi. Az "egészségesekben" rej21

lő túlfeszítettségre, amely bármikor átbillenhet depresszióba. Es az "idegkiborultak" lényegében tiszta belső tudatállapotára, amely paradox módon kívülről, mintegy
elidegenítetten láttatja számukra a depressziós folyamatot. Ha Erzsébet pusztán
elmekórtani eset volna, legföljebb egy tudományos .oktatófilm hősnője lehetne. Ha viszont csak szerepet játszana, akkor ebben a
minőségében lennénk kénytelenek csaknem
elmekórtani, de mindenképpen perifériális
esetnek tekinteni. Valójában a két állapot
finom átmenetével van dolgunk. A kérdés
éppen az, hogy Erzsébet apátiája, idegi túlfeszítettsége, kezdeti neurózisa átmegy-e
depresszióba, azaz a lány belesüllyed-e állapotába, egyre inkább elmélyítve azt vagy megpróbál ellenállást kifejteni vele
szemben, és egy idő után kilábalni belőle.
De ez a konfliktus csak utólag fölismerhető, Magát a folyamatot éppen az teszi
művészileg izgalmassá, hogy a rendező - és
a szerepben kiváló Jana Plichtová - továbbra is megőrzi a bizonytalanságot Erzsébet
valódi állapota felől, és ezzel a feszültséggel
fönntartja a figyelmünk et.
Kétségkívül van valami már-már kínosan
feszélyező Erzsébet rezzenéstelen arcában,
makacs hallgatásában. Valósággal fölgyülemlik bennünk a türelmetlenség: szólaljon már meg, történjen végre valami. A feszültségnek ez a mesterséges fönntartása (és
itt ismét a flash back technika gyümölcsözik) Szörény erős kompozíció s és hangulatteremtő tehetségére vall.
Erzsébet megpróbál kilépni az életéből.
Nem meghalni akar, hanem megszabadulni
a személyiségétől, és ez nagy különbség. Az
öngyilkossági szándék leszámolást jelentene, a személyi igazolvány eltépése és a
hosszú haj rövidre nyírása (ebben van valami rituális) csak azt, hogy nem vállalja tovább eddigi lényét. Ez, ha tudat alatt is,
már magában hordja a mássá levés egészséges igényét. Erzsébet tehát nem pszichopatológiás eset, sorsa ennyiben túlmutat az
egyedi jelenségen, társadalmi értelemben átélhetövé és modellálhatóvá válik. Először a
főorvosnő mondja ki (rögtön azután, amikor Erzsébet hajlandó megszólalni), hogy
problémája nem az ideggyógyintézetre, ha22

nem az odakinti világra tartozik. Maga Erzsébet is olyasféleképpen fogalmazza meg
sorsának tanulságát a film végén, hogy rá
kellett jönnie: története lényegében nem
különbözik a másokétól.
Szörény filmje végűl is azt mutatja meg,
hogy vállalnunk kell a sorsunkért a felelősséget. .Nem léphetünk ki "előző" életünkből, nem szüntethetjük meg a személyiségünket, nem vonulhatunk ki a társadalomból, sőt: nem is háríthat juk át a társadalomra a megoldást. A főorvosnő nem segíthet
Erzsébeten, jóllehet mindent megpróbál,
hogy segítsen. Eszközei természetesen az
orvospszichológus eszközei, de ezek (mivel
Erzsébet orvosi értelemben nem beteg) néhány szokásos teszt-feladaton kívül ugyanazok, mint amelyekkel a hétköznapi "kiborulásokat" próbálja gyógyítani a nemszakember: baráti beszélgetés, fölhívás arra,
hogy őszintén mondja el a problémáit, hja
le őket stb. A főorvosnő azonban lényegében tehetetlen, és az ábrázolás mélyén bujkáló irónia, amely a sérült és a "normális"
ember kapcsolatát - azaz éppen a kapcsolat hiányát - jellemzi, megint visszavezet
Szörény első filmje, az Idegen arcok hasonló motívumához.
Érdekes módon, közvetve, mégis a főorvosnőhöz való furcsa viszonya lendíti ki Erzsébetet csököttségéből. A betegek műsoros estjén utánozni kezdi a föorvosnőt, az
akcióval kilép passzivításából, újra rövidre
zárja a társadalmi áramkört, és ezzel lehetővé teszi az oda-vissza kapcsolatok fölvételét. Sajátos kerülő vel fokozza ez a mozzanat az iróniát. A műsoros est ugyanis a főorvosnő ötlete (természetesen pszichoterápiás ötlet), és korábban ő maga kérte meg
az egyik - gyógyultan már távozásra kész
- beteget, hogy adjon elő valamit, segítsen
neki Erzsébettel kapcsolatban. Végül is ez a
férfi kezdi parodizálni a főorvosnöt, bár korábban ingerülten visszautasította a szereplési felhívást, jelezvén véleményét az eljárásról. A paródia ugyanezt a véleményt erősíti
föl. Úgy tetszik tehát, hogy Erzsébetet éppenséggel a társadalmi mentőakció elleni
lázadása "gyógyítja meg". Itt az a bökkenő,
hogy ezt a fajta orvos-beteg viszonyt
(amelyben ráadásul az orvos csakugyan

nem tudja, valódi beteggel van-e dolga) nem
lehet szélesebb értelemben modellnek tekinteni. A film befejezése enyhít is valamelyest Erzsébet és a főorvosnő viszonyának feszültségén, de ezzel meg az a baj,
hogy a lány "kapitulációját"
túl hirtelennek érezzük.
A Tükörképek kétségtelen erénye, hogy
a főhősének passzív magatartásában jelzett,
egyszerre társadalmi és egyéni konfliktust
mindenféle deklaratív szájbarágás nélkül,
pusztán az intenzív ábrázolás révén jeleníti
meg. De a deklaráció elkerülésének szándéka némileg talányossá is tette a filmet.
Egyfelől érezzük, hogy a társadalom felelőssége csaknem szatirikus hangsúlyt kap
(KISZ-titkár,
gondnok,
üzemi vezetők),
másrészt azt, hogy Erzsébet is önsorsrontó
módon vétkes. De éppen a legfontosabb viszony - Erzsébeté és a főorvosnőé - marad
kidolgozatlan,
elnagyolt, homályos. Ha az
ábrázolás célja az volt, hogy e kapcsolat lehetetlenségét, netán abszurditását tükrözze,
meg kellett volna találni a lehetőséget, hogy
a tükörképekben
ne csak elmosódott körvonalak, talányos életdarabok
villanjanak
föl. Az élményanyag hátországa hiányzik
még, amit akkor is dúsan, gazdagon ott kellene éreznünk a konfliktus mögött, ha a
rendezőnek
stilisztikai szempontból
csak
redukált megjelenítésre, lecsupaszított,
szikár kifejezési formára volt szüksége.
Szörény Rezső mindezek ellenére tehetséges filmje helyenként még küzdeni látszik
a ritmustalanság
(talán pontosabb
fogalmazásban: a hangulati egyneműség) gondjával, de ez egyrészt a dramaturgiájából, másrészt vállalt témájából fakad. Tulajdonképpen csodálnunk kell, hogy egy film, amely
nagy részében a központi szereplő hallgatására épül gondolatilag - és nemegyszer hangulatilag is -, ennyire beszédessé válhat.
Kétségkívül nagy szerepe van ebben Jankura Péter kameráiának. amely nem hagyja
magát elvont szépészetre csábítani, és hasonlóképpen
nem hajlandó megtelepedni
egy-egy érdekes arcon. (Legalábbis a kelleténél tovább.)

De az igazi nagy teljesítmény J ana Plichtováé. (Es persze a rendezőé, a színészvezetésben.) Az, hogy a néma tekintet nem válik szenvelgővé, neki köszönhető.
Rejtelmes, se szép, se csúnya arca, összeszorított
ajka egyszerre tükröz keménységet és riadtságot. Ahogy időnként elindul a főorvosnő
szobája felé, de egy zavaró harmadik jelenléte vagy egy elutasító mozdulat beléfojtja
a szót, és csak a mozdulatlan arc közli vívódását - mindez különleges színészi teljesítmény. A depressziós tünetek feszültsége
mindvégig kiélezetté és - nem túlzás! - izgalmassá teszi külső eszközökről teljesen lemondó, csaknem gesztusok nélküli alakítását. (Állapotát
- mondhatnánk megfelelőbb szóval.) Kontrasztként
különösen hatásos az emlékképek elevensége, s ezekben
Kútvölgyi Erzsébet szinkronhangja
egyenrangú a cseh színésznő játékával.
A helyzetek helyett pusztán képekre és
dialógusokra
épülő filmszerkezet
(talán
mint negatívumot ezt róhat juk föl egyedül
a Tükörképek dramaturgiájának)
nem ad
különösebb lehetőséget a színészi erények
csillogtatására. A főorvosnőt játszó Bodnár
Erika mégis föl tudja építeni a figurát, éreztetve az orvos szakmai keménységét, a magánember érdeklődés, fáradtság és fásultság
között ingadozó hangulatát - és még a hivatását lelkiismeretesen gyakorló orvos önkínzó elbizonytalanodását
is. Öze Lajos,
Temessy Hédi, Sarlai Imre, Takács Katalin
egy-egy - kényszerűen - sorsok nélkül ábrázolt ideggyógyintézeti
arcot hoz elénk.
Bár az emlékképek szereplőinek még ennyi
"érdekesség"
scm jut, Bálint András a
KISZ-titkár
bírósági monológjából
finom
iróniával telített mély jellemportrét
rajzol.
A Tükörképek nem hibátlan, de biztató
film. A melodrámától
bizonyosan
irtózó
Szörény Rezső egy melodrámára is csábító
témát világosan, racionálisan, tárgyszerűen
dolgozott föl. Mindvégig el akartam kerülni
a megjelölést, nehogy valaki epigonizmust
gyanítsen. - bergmani célkitűzéssel, noha
még távolról sem bergmanian.
Koltai Tamás
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"A jó és a rossz határán"
Szörény Rezső: Tükörképek
Ha egy filmben különleges, illetve különleges helyzetben élő lényeket ábrázolnak óriást vagy törpét, vadembert vagy a jövő
évezredből érkezett csiszolt agyú idegent -,
a választásnak
meghatározott
funkciója
van: a rendező mintha azt mutatná meg,
hogy milyen a világ fölülről, azaz az óriás
nézőszögéből,
vagy alulról, a törpe perspektívájából, vagy arról van mondanivalója,
hogy milyenek az emberi történések az ősi
rituálé értékrendszerében,
s hogyan olvashatók le a jelentések a számítógép tervszerűségével berendezett világban.
A rendező szélső helyzetekbe sodor, s
arra késztet bennünket, hogy az életterünktől távoli és szokásrendszerünktől
idegen
módon lássunk, ezzel megéljük az óriás
gőgjét, a törpe rémületét, a vadember mágikus hiedelmét, s a kompjuter-agy rációját.
De minthogy mindezekben a helyzetekben magammal viszem e világi tapasztalatomat és képzeletemet, nem nagyon tudok
átlépni a szemléletnek és az ítéletnek felkínált másik tartományba,
hanem ott topogok hol az óriásoknak, hol a törpéknek,
hol a vadembereknek,
hol a logaritmus
agyúaknak a határterületén.
Ilyen határterületen
járok mint néző
akkor is, ha egy filmnek - mint a Tükörképek-nek is - elmegyógyintézeti
betegek a
hősei. Az ő szemükkel láthatok,
az ő
sorsukat élhetem meg azokkal a tapaszta-

24

lataimmal és vágyaimmal, amelyekben hozzájuk állok közelebb.
Ahogyan lehetnek mondanivalók,
amelyek csak óriások és törpék közt érthetők,
úgy lehetnek élmények, amelyek csak az
elmegyógyintézet légkörében hitelesek.
Szörény Rezső első játékfilmje is határhelyzet-történést
mutatott: feltételesen szabadlábra helyezett fiatalember imbolygott
az alvilág pereme és a társadalmi beilleszkedés közt. A már börtönön kívüli helyzetben
a szereplők újrateremtették
a börtön-helyzetet, a rab és a börtönőr alá-fölérendelési
viszonyát.
A kérdés, amelyet a film készítője hőseinek a gondolkodásában,
álmaiban, viselkedésében vizsgált: lehet-e és szabad-e beavatkozni a személyiségbe, még ha jóhiszeműen
is, s ha igen, akkor hol van ennek a határa?
Megengedi-e a jószándék, hogy beprogramozzunk egy lelket, akárha csupa jótulajdonságot próbálunk is belé táplálni?
Szörény második játékfilmje is ezt a
problémát feszegeti. Novák Erzsébet óvodai
dolgozó egy nap, valahol a Normafa környékén, levágja haját, széttépi személyi igazolványát, megsemmisíti papírjait (kivéve
gyermekének
fényképét),
nem szólal meg
többé, névtelenül, személytelenül készül az
öngyilkosságra.
majd ellenállás nélkül fogadja el, hogy beszállít sák az elmegyógyintézetbe.

Az Idegen arcok-ban Barta János számára a börtön meghatározó volt: ettől
kezdve a külsö hatások ellen úgy védekezett, mintha börtönőrrel állt volna szemben: fondorlatosan, ellenségesen, ha kellett
alázatosan, de mindig a bizalmatlanság készenléti állapotában.
Novák Erzsébet, a Tükörképek szomorú
tekintetű, szeplős arcú hősnője valósággal
bekéredzkedik
az elmegyógyintézetbe,
mert a téveszme és az egzaltáció légköre, a
hamistudat az a világ, amelyhez haragja,
negativizmusa hozzáillik. Az elmegyógyintézettel Erzsébet mintha olyan közeget keresett volna, amelyik kívül esik a realitáson.
Talán nem is az elmegyógyintézetbe igyekezett beszokni, hanem a társadalomból próbált kiszokni:
A határhelyzetnek, amelyet a film készítője választott, talán az a jellernzője, hogy
az elmebeteget fantáziájában, terveiben,
esetleg cselekvéseiben nem korlátozza a
valóság. Másként reagál a történésekre, ta-

tán spontánabb lehet, szándékában, képzeletében gátlástalanabb.
Erzsébet szélsőséges reakcióinak gazdag
társadalmi indítékháttere van. Minthogy
történetét nagyrészt ernlékeiből, képzeleti
felidézéseiből tudjuk, nem megállapítható,
hogy valós társadalmi történést látunk-e,
vagy egy egzaltált lány kivetített rémképeit
a világról. Ezt jó lenne tudni, de nem tudjuk. Inkább csak sejtjük, hogy a társadalmi
megpróbáltatások sora igaz. Nem akar
együtt élni gyermekének apjával, a társadalom nevében megbüntetik és elveszik tőle
gyermekét. Szerelmet talál, találkozójukra
a társadalom nevében rátömek, megszégyenítik, kikergetik. Szerelme elzüllik, el kell
hagynia, egyedül marad. Munkájában valami jót akar, a társadalom nevében megnyirbálják jószándékát és visszakényszerítik
a konformizmusba.
E vesszőfutásban kiderül, hogy Erzsébet
nem remélhet semmit. Az intézményeket a
filmben olyan emberek képviselik (a gond25

nok, az ifjúsági funkcionárius, a bírónő, az
óvodai vezetőnő), akikhez nem jut el a lány
jószándéka, csupán a nehezen alkalmazkodót látják benne, a gyanúsat, aki kilóg a
sorból.
Eközben kezdetét veszi Erzsébet első
menekülése: menekülés a fantáziába a személyes és intézményes környezet nyomása
alól. Nem tudjuk, hogy milyen fokban valódi és milyen fokban képzeleti Erzsébetnek
és barátnőjének a kereszteshadjárata az
igazságért. A kórlélektani ismeretek alapján
inkább fantáziának, vagy legalábbis nagyrészt fantáziának látnám. A minden gazságot leleplező, igazságtevő szerepét játssza.
Levelekben figyelmezteti a gondtalan, embertelen, hamis vezetőket, hogy változzanak meg, legyenek szolidárisak, emberségesek, legyen bennük több bizalom. A leveleket Erzsébet és barátnője egy különleges
lény nevében írják alá: Chaim Sholaum lovag, cetvadász, az igazság bajnoka. Ezzel Erzsébet egy másik ént is választott magának:
kilép önmagából, s a természetfölötti igazságosztó szerepét játssza.
De ez sem tölti be életét, nem adja meg
neki az igazságért küzdők belső kielégülését. Egyre nyugtalanabb, újabb és újabb
konfliktusokba sodródik. Ahogyan a mélylélektani pszichiátria leírná, mintha indulati
örvénybe került volna, érzelmei újra és újra
visszakanyarodó, egyre kevésbé ellenőrzött
emocionális görbéket írnak le, és egzaltált
cselekvések felé hajtják. Ilyen örvényszerű
reakció a gyermekrablás (bár lehet, hogy ez
is nagyrészt fantázia).
Ez talán Erzsébet második menekülési
kísérlete lenne: önsorsrontó életvezetési
fordulatok, kritikátlan viselkedés, kompromisszumképtelen és belátásképtelen egzaltáció, a nyugtalanság irreális, cselekvéses
megfogalmazása (kórlélektani kifejezéssel:
"acting out").
A harmadik menekülés valószínűleg az
elmegyógyintézet. Ennek a filműek a világában kórház is, hajótöröttek kikötője" is.
Erzsébet igyekszik megőrizni névtelenségét,
elutasít minden kapcsolatot: nem beszél,
még nevét, személyi adatait sem mondja
meg.
a negativizmus páncélja előbb-
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utóbb feloldódik, a belátási fordulat érlelődik, Erzsébet visszakanyarodhat.
A fordulatot többféle párhuzamos hatás
válthatta ki. Az egyik talán maga az ijesztő
környezet: a súlyos téveszmék, a hamistudati fantáziák burjánzása mint tükör
mozgósíthatta a belső erőfeszítést. Emlékek
bukkantak fel, s a lány mintha élesztgette
volna életének ezeket a visszajáró élményeit, mintha az elmegyógyintézeti kerítések közé szorított élete váltakozott volna
az előző, az elhallgatot élet epizódjaival. A
film pszichológiailag meggyőző ábrázolási
módja ennek a kettősségnek a váltakoztatása. A nappali ábránd építkezése ez, s
Erzsébet merengő odafordulásával az öngyógyító felidézés útját járja.
A következő tényező talán egy másik
beteg szerepe, rokonszenvi hatása. A film
férfi hőse alig látszik betegnek. Mintha ő is
csak beszökött volna az elmegyógyintézetbe. Foglalkozása filmrendező, gesztusaiban,
tekintetében, kíváncsiságában a film készítőjének .alteregója. .Mintha gondolatban
küldte volna be, hogy a kamera szemével
lásson, s képviselje az alkotó érdeklődését
és humánumát.
A rendező talán úgy gondolta, hogy egy
körültekintő, fegyelmezett ember könnyen
kijátssza a pszichiáter figyeimét és egészségesen, mégis beteg-helyzetben ismerheti
meg ezt a világot. Ez a melléktéma a film
egyik lényeges mondanivalóját tartalmazza:
aki elmebetegről akar filmet készíteni, az
élje meg a beteg helyzetét, aki a lélek
drámáját akarja felmutatni, próbálja megélni ezt saját élménnyel. Tudjuk a pszichoterápiás képzés gyakorlatából, hogy ez a
fajta megélés a konfliktusok megértésének,
a beteggel való együttérzésnek lényeges
feltétele.
Lehet, hogy Szörény ezzel a hősével
válaszol az Idegen arcok-ban megfogalmazott kérdésre: ahhoz, hogy valaki beavatkozzék egy másik ember sorsába, ennek az
a feltétele, hogy belülről ismerje meg ezt a
sorsot, ne kibic-helyzetből, kívülről és
messziről próbálja igazgatni.
Az orvosnő Erzsébet fordulatának talán
legfontosabb tényezője. Mintha már a ren-

dező feleletét valósítaná meg: egyaránt
mutat személyességet és felelősségérzetet,
elfogadja Erzsébetet olyannak, amilyen, s
ennek az érzelmi kapcsolatnak a hátterén,
talán az azonosítás csatornáján át indul el
Erzsébetben az érdeklődés a másik ember
iránt, a visszakanyarodás a valósághoz. Ez
már a negyedik menekülés, ezúttal a realitásba. Erzsébet ismét átlépi, de most visszafelé, a hamistudati tartomány határát.

A Tükörképek egyik lappangó témája a
lelki egészség és a lelki betegség határa. Hol
helyezkedik el ezen a skálán Erzsébet?
Egyáltalán, beteg-e, s ha igen, milyen kórképnek felelnek meg a tünetei. A film
készítői mintha inkább azt sugallnák, hogy
Erzsébet nem pszichiátriai értelemben beteg,
tüneteinek társadalmi indítékháttere: családi konfliktus, munkahelyi bonyodalom,
szerelmi katasztrófa stb. Szabálytalan ember, s mint ilyen nehezen illeszkedik be a
szervezett intézményrendszerbe. Igazságkereső szenvedélye, pedagógiai elgondolása
amellett szól, hogy még kreativ készséggel
is rendelkezik. Mindez együttesen már elegendő ahhoz, hogy sokhelyütt bizalmatlanságot váltson ki, a sablonok áradatában (pl.
a bírósági tárgyalás tanúinak a vallomásában) gyanússá válik, bizalmatlanul kezelik.
A film készítői, mintha az elmúlt évtizedben világszerte terjedő antipszichiátriai
irányzat álláspont jával rokonszenveznének
(jóllehet nem valószínű, hogy ez szándékos
választás vagy csatlakozás lenne). Ez az
irányzat nagyjából azt hangsúlyozza, hogy
a tulajdonképpeni pszichiátriai beteg igen
ritka, s a kallódók, a nehezen alkalmazkodók, a társadalmilag megbélyegzettek egyszóval a Novák Erzsébetek - azok,
akiket pszichiátriai osztályokon kezelnek.

A pszichodinamikai felfogásban azonban
Erzsébet minden társadalmi konfliktus ellenére is kezelésre szoruló pszichiátriai beteg: zaklatott, irreális életvezetése, az üldöző szerepének (fenyegető levelek) valós
vagy fantáziabeli vállalása, a teljes indulati
vezérlés, az öngyilkossági szándék, a negativizmus - együttesen mutatja a messzire
visszanyúló, hosszú kezelést igénylő kóros
folyamatot.
A film készítői nyilván helyesen ragadták
meg, hogy ebben a kórtörténetben, mint a
kórtörténetek legtöbbjében, a társadalmi és
környezeti háttér a meghatározó. De ha e
betegségben a társadalmi tényezők is az
elsődlegesek, valószínűleg a döntőek, meggyógyítani mégiscsak a pszichiáter fogja
azzal az emberséggel, belső megéléssel, saját
élményen gyakorolt megértéssel, amely
egyben Szörény válasza is a beavatkozás
határainak a kérdésére.
A mondanivalójában gazdag, elgondolkodtató film, s a nézőpont, amelyből Szörény
két filmjében is megmutatni igyekszik a
világot, egy Kassák-verset juttat az eszembe. A vers címe "A mérleg serpenyője". A
zeneszerzőről szól, aki "N aponta átlépi ci jó
és rossz határát s néha tarka virágcsokorral
a kezében érkezik meg onnan ... "
Szörény minden filmjében megpróbál
átlépni valamilyen határt: hol a börtönnek,
hol az elmegyógyintézetnek a kapuját.
Mintha ki akarna jutni abba a veszedelmes
határövezetbe, ahol az emberségnek és főként az emberformálásnak a próbatétele
folyik.
Valóban ki akar jutni a jó és rossz
határára. Igényes célkitűzés. Lehet, hogy
kijut. Oszintén kívánom neki.
Mérei Ferenc

TŰKÖRKÉPEK színes, magyar Hunnia Filmstúdió 1975.
I: és R.: Szörény Rezső, O: Jankura Péter, Sz.: Jana Plichtová, Bodnár Erika, Cserhalmi György
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Szabó György: A magyar western felé
Szomjas György: Talpuk alatt fütyül a szél
Nem téved, aki e film kissé keresetten borzongató címéről a múlt század végének
valamelyik rikító színű ponyvafüzetére
asszociál, a borítón bitóval, betyárral, holdfénnyel, holló val. Szornjas György és alkotó csoportjának műve, a Talpuk alatt fütyül
a szél ugyanis - hol gúnyorosan, hol
őszinte megrendüléssel, hol hatáskeresőn
- mintha éppen ezt a sok igaz és hamis
romantikát meg kalandot kínáló (mondjuk
így:) "ponyva-folklórt" kívánta volna föléleszteni, mintha ezt a korántsem tanulság
nélkül való, úgynevezett "népkönyvirodalmat", Gramsci elemzéseinek egyik kedvelt
tárgyát szerette volna a modem világba
átemelni. Ez pedig, tegyük hozzá rögtön,
rokonszenves merészségre vall. Mert ha az
ilyen átemelő, föléleszteni kész gesztus
határainkon kívül manapság majdhogynem
divat is (az olasz televízióban futott nemrég
például egy ilyen fogantatású sorozat), nálunk mindenképpen újnak mondható, és
meglepőnek, szokatlannak, figyelemre feltétlenül érdemesnek.
Rokon témájú, népiesnek szánt "gyöngyösbokréta-filmek", történelminek látszó,
kosztümös mese-illusztrációk, igaz, születtek Magyarországon már szép számmal a
korábbi korszakokban, s a felszabadulás
után, de mindig más jelleggel és funkcióval,
még ha kerengett bennük betyár vagy
pandúr is. Hol egy-egy valóban klasszikus
vagy annak tartott irodalmi munka hű
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"megfilmesítésének"
szándéka testesün
meg bennük. hol a parabolisztikus célzat (s
így a történetnek-helyszínnek csak demonstrációs értéke volt), hol pedig egyszeruen
csak az, hogy - mint "ifjúsági filmek" pedagógiai-szórakoztató (s 'legtöbbször illuzorikus erkölcsi renddel hitegető) küldetést
vállaljanak.
Ez az ízig-vérig betyár-történet azonban
~ mely bizonyos momentumaiban hiteles,
ráadásul meggyőzően alkalmazott néprajzi
ismeretanyagot, s jó ihletésű zenét használ
fel, meg az iróniával sem áll szerencsére
hadilábon - nem akar magára ölteni semmilyen (tőle idegen) magasztos köntöst,
nem akar közölni semmi mást, mint amit
mond és megjelenít, nem akar semmiképpen se másnak feltűnni, mint lényege, nyílt
mellel vállalja hát műfaját, a kalandfilmet.
annak minden sztereotípiájával együtt. Van
tehát, legalábbis annyi van pisztolypárbajból, üldözésből, verekedésből, fröccsenő
vérből, telt kebelből, vágtató lóból, cselvetésből, esti tájból és tanulságból, mint
amennyi egy vadnyugati filmben. Aki az
izgalomkeltésnek ezzel a fokával beéri, nem
csalatkozik: noha természetesen ásatag
fegyverekkel dolgoznak a szereplők, a golyó itt is mindig az ellenfél homlokának
közepét üti át. a férfiasság (persze szerelemmeí markánsra húzott) magasabbrendűsége
itt is az ököljog segítségével fénylik fel és a
"jó" meg a "rossz" párviadalát itt is rend-

kívüli tulajdonságokkal
bíró hősök vívják
meg, a "tömeg" csak bámulhatja őket.
A történet ennek ellenére, vagy inkább
ezekkel együtt sem nélkülöz némi eredetiséget, sőt bájt, időnként humort (amikor
például a rabló-pandúr-Viszonyt
a végén
szinte megfordítja),
s nem idegen tőle a
költőiség sem. Visszatér a Pusztára az onnét
árulással eltávolított
öreg betyár, Farkas
Csapó Gyurka (Dzoko Rosic alakításában),
hogy bosszút álljon elveszejtőin, meg hogy
helyreállítsa a korábbi szokásokat. A világ
azonban ezalatt megváltozott.
a réteken
csatornázásba kezdenek, hogy szántóföldet
lehessen nyerni, s bármennyire
is ellene
szegülnek e törekvésnek a nomád élet hívei
(így természetesen nemcsak a pásztorok, de
a rajtuk élősködő betyárok is), igyekezetük
szemlátomást bukásra van ítélve. Szükségképpen el kell hullania főhősünknek
is
Mérges Balázs csendbiztossal szemben (kitűnő ebben a szerepben Bujtor István),
még ha maga a rendfenntartó
közeg is
tisztában van vele, hogya marcona külsejű,
ám aranyszívű főbetyár felakasztásával egy
már-már idillikusnak tetsző korszak ér véget. S amikor már fütyülhet a szél talpa
alatt, magunk is mintha úgy éreznénk:
igazságos rend omlott
össze így, az a
kedélyesség hunyt ki, melyben rendre eredménytelenül
kergeti a pandúr a rablót,
rabló a pandúrt, Kandur Bandi receptje
szerint, kölcsönösen igazolván egymás létét
és értelmét, anélkül azonban, hogy valaha is
döntésre jutnának. Hiszen bármiféle végső
döntés mindkettejük végét jelenti.
A film dramaturgiai fő konfliktusa első
pillantásra
tehát nemes és érzelmekben
gazdag, reá is lehetett rakni nosztalgiából
mindazt, ami a "szabad" nomádság meg a
"humánus",
(paradicsomi) hajdanvolt közállapotok fogalomköréből
hazai tudatunkban él. Farkas Csapó Gyurka és Mérges
Balázs igazából kézenfogva
keringenek,
egyik tételezi a másikat, mihelyt ellentétpárjuk e körtánc ból kiszakad, kirepül az
önfeledt
pörgésből
a másik is. A film
azonban
nem szűkül le kettejük
okkal
mosolyogtató-megindító
küzdelm ére, nem
éri be a különféle trükkök és kölcsönös
átejtések anekdotáinak
felfűzésével (tehát

az olyan, önmagában
kerek és narratív
eseménysorok
egymásutánjával,
mint például az az epizód, melyben a vén ravasz
elköti a csendbiztos jól őrzött istállójából a
remek paripát, vagy az aJókait,
Móriczot
idéző "szerelmi vonal", melyben piruló s
mezei ártatlansággal és áruló dajnával egyaránt találkozhatunk).
Nem éri be azzal
sem, hogy a két központi figura mellé
odarak egy fiatal betyárt,
aki besúgóvá
züllik, talán azért, hogy a rabló-pandúr
játék sok humoros lehetőséget kínáló Iíráját
lélektani drámává dúsítsa, komoritsa, s így
megzavarja. hanem szükségesnek tartja azt
is, hogy a szokásos sablon-mellékalakokkal
benépesített
színen, a természetesen
csak
gyáva segéd-pandúrok,
csak csaló kocsmárosok, csak pénzhajhász "városiak",
csak
jellegtelen parasztok statisztálása mellett a
pusztai
társadalom
életforma-váltásának
szociális kérdéseit is felvesse. De sajnos úgy
(és ezért nem tudunk örülni e kétségtelen
igényességnek), hogy egyértelműen a hajdanvolt "szabad"
nomádság paradicsominak vélt életrendje és hierarchiája mellett
kötelezi el magát, az ezt felváltó világgal
szemben. Holott ez a filmben néha felsejlő
újabb világ, mely feltöri a réteket és a rideg
állattartás nyilvánvalóan elavult (bár mégoly romantikus)
változataival szemben a
földművelés rendjét vezeti be, a kor parancsolta drasztikummal, ez a világ bizony ott
és akkor szükségszerűen győzedelmes, mert
a másikhoz képest fejlettebb, előbbre vivő,
mert haladó bb.
A történelmi hulláshoz kapcsolódó nosztalgiával azonban - ezt az Elfújta a sze7 óta
tudjuk - az ilyen váltásokat és azok csakugyan fontos szereplöit nem lehet hitelesen
megjeleníteni.
Semmi okunk rá, hogy ne méltányoljuk
egy kalandfilm társadalmi igényességének
tisztességes szándékát, de nem hallgathatjuk el, hogy e szándék csak zavart kelt
akkor, ha a filmben csak felületesen tud
realizálódni,
ha "szempontjait"
zavarosan
érvényesíti, és még inkább, ha szemlélete
ezen a téren elhibázott.
A Talpuk alatt
fütyül a szél egyenetlensége, sőt eklektikája
ugyanis jórészt ebből a szemléleti tévedésből következik. Úgy látszik, magyar wes-
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tern-t (noha in abstracto ezzel a társadalmi
kusan sikerül elemezni a valós tény-anyaérdeklődésével mindenképpen összetettebb
got, talán nem kellene folytatni e kritikus
és igényében elmélyültebb, mint az átlagos jegyzeteket. Hiszen egy olyan jellegzetes
amerikai, ahol viszont a technika látszik
történelmi válság-helyzet került a szerenfejlettebbnek) nem lehet csinálni úgy, hogy esés és jószemű kutatók kezébe, melyben
a dramaturgiai kellékeket a vadnyugati fil- általánosan törvényszerű, hogy a "banditizmekből veszem, a figurákat a hazai (igaz, mus" kisarkítja a problémákat, és fordulanéprajzzal, történelemmel részben hitelesí- - tos-mutatós cselekményben, a ,jó" és a
tett) romantikából, szociális ítéleteimet
"rossz" szó szerinti küzdelmében kínálja fel
viszont egy olyan társadalomfilozófiából,
a kalandot, ha nincs az avítt szemlélet
mely tulajdonképpen nem más, mint egy gátlása, lehetett volna találni igazi hőst is
illuzorikus múlt századi eszmetan jó-rossz
bőven.
átfestése. Mindez az elképzelések tisztázatIgen ám, de Sárrét gondját és érdekessélanságára és némi konformizmusára mutat,
gét a film nem helyezte el a haladás,
legalábbis az elemzéstől való meghátrálást
valamint a maradiság koordinátáiban (holtekintve ott, ahol a "geg" már nem elég. ott csak így lehetett volna, mint jelenséget,
Nem is sikerült szervesen eggyé olvadnia a átvilágítani és megérteni). A film nem vette
sokféle elemnek, s így a hatás sem éri el a észre, hogy nyersanyagának semmi köze
magasabb fokot. Hiába fütyül úgy a szél, nincs - se konkrétan, se átvitten - az
mint Jancsónál (ez a Szegény legény ek óta
indián-kérdéshez, mint ahogyavasútépítés
törvényszerű, akárcsak az elnyomó gépezet
küzdelmeinek sem a rézbőrűekéhez. Akik a
felállításának dekoratív rendje), hiába majd- prérin és őserdőkön utat vágtak a modem
nem olyan fordulatos az erőszak, mint
közlekedésnek, ugyanúgy hősök és áldozaKardosnál (ráadásul ugyanazzal a vezetőtok, ahogy a rettentő életformájukat védő
színésszel, mint a Hajdúk-ban), velük ellen- indiánok, szembeállításuknak nincs jogotétben Szomjasnak nem sikerült megtalálsultsága, a történelem (elismerem, kissé
nia azt a centrális egy nézetet, ahonnét
absztrakt) szemszögéből nézve viszont nem
vállalkozása a kétségtelenül mutatós, szelle- kétséges, hogy melyik hősiességnek és áldomes ötletek szintjéről a csakugyan drá- zatnak van értelme, és melyik látszik értelmaibb magaslatok felé indulhatott volna el, metlennek, a vele szemben megmutatkozó
természetesen a saját műfaján belül.
embertelenség vetületében pedig szívszoHolott ez a nézőpont, ahonnét mindent
rítóan tragikusnak, noha a tragikum nem
átláthattunk volna, szinte kínálja magát. A kímélte nyilván a tőkések érdekeiért puszforgatókönyv bevezetője világosan utal' is tuló munkásokat sem. Eligazodni, éppen
rá, amikor fölemlíti az 1833-as sárréti és ezért, a sokféle tragikum között csakis
vele összefüggésben lévő vizek rendezéséazzal a: szemlélettel lehetett volna, mely az
nek históriáját (a pásztorok itt ugyanis, a ellentétek játékában pontos analízisre kélegelőket féltve, rendre átvágták a készülő
pes, és mindig az adott helyzet valóságcsatornákat). De rögtön el is tűnik a társa- -anyagából indul kir nem pedig - fordított
dalmi realitásnak ez az aspektusa, mihelyt
metódussal - bizonyos sztereotípiák alkal- hamis, bár tetszetős analógiával - ezt a mazása vagy alkalmazhatósága kedvéért a
történetet ahhoz a csakugyan vadnyugatitársadalmi helyzetek mindegyikét sztereohoz hasonlítják
a szerzők (Szomjas
tip analógiákkal véli megérthetőnek. PonGyörggyel társulva Zimre Péter), amelyben
tosabban: ha másutt készült ruhát húz
a vasútépítő fehér telepesek visszaszorítotrájuk, s nem veszi észre, hogy az így
ták az indián őslakosságot. Ha nem hurkocselekménybe öltöztetett alakok nem molódunk bele rögtön ebbe az analógiába
zognak, nem mozoghatnak a másutt kiala(ahol, ki tudja, a "fehérek" talán a parasz- kult sablonok szerint, kivált nem akkor, ha
tok? ), ha nem csak apropót keresünk a a sorsukat formáló dramaturgiába belejátmagyar westernhez, ha a sárréti történet
szik a múlt századi magyar romantikus
több, mint helyi couleur, ha tehát dialektiantikapitalizmus gyermeteg ideológiája is,
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az a szépelgő, harnis illúzió it mindrnáig
melengető érzés-rendszer, mely gondolatiság híján a betyár-romantikát a-historikus,
nem-realista módon használja fel.
Úgy mondják, az amerikai western egész
nemzedékeket itat át - gyerekkorukban egyfajta szemlélettel, melyben az ősök küzdelmeire nemes fény derül, melyben hősök
és antihősök izgalmas harcában a jónak kell
győznie, melyben bizonyos emberi (kisemberi) értékrendszer sejlik fel, talán naivul
és egyszeruen, de mindenképp világos választási lehetőséget kínálva. Nálunk sokban
hasonló sugárhatás éri az egymást követő
fiatal generációkat a századvég eszményítő
kalandregényeiből, illuzionista történelmi
tablóiból, de sok ebben a hatásban a
különbözöség
is. Nem véletlenül lehet akár
kapásból is felsorolni őket: szinte mindig
civilizáció- és város-elleni, sajnos a földhözragadtság és maradiság álláspontj áról antikapitalista szemlélet húzódik meg ezekben,
mely - talán a német teoretikusok hatására
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- a Rousseau-i vadembert alakítja át Közép-Kelet-Európa magányos igazságtevő farkasává, mindig a megbonthatatlanul harmonikusnak vélt feudális állapotok védelmében. Ne feledjük: az amerikai cowboy a
tolvajok ellen köti fel pisztolyait, ci gonosz
maffia vagy a mindent felvásárló gazdag
hatalmasságok visszaszorítására indul harcba, saját vagyonkája (és, bizony, a plebejus-polgári demokratizmus) védelmében,
szerencsére rrem ismeri tehát a hűbériség
tetszetős "rendjét", melyben a hamis tudat
rég feledtette a szabad paraszt vagy polgár
személyiségének jogait, és ahol mindenféle
mítosz fedi el az "úr és paraszt egységében"
(hogy Eckhardt Sándor egyik könyv-cimét
idézzük) az antagonisztikus ellentéteket.
Figyeljük meg ezt a filmet is: bármennyire
vakmerő néhány pillanatában, amikor persziflálja a hamis romantikát, groteszk túlzásig viszi a banális jeleneteket, így az
üldözésekét például, vagy a "természeti
idillekét" (lásd a tehénlepényben lábát melengető szegény pásztort), nem riadva vissza
a naturalisztikus megjelenítéstől sem, főhőséül mégis egy olyan figurát választ, aki nézzük bárhonnan is - végeredményben
csak rossz ügyet képvisel, hamis eszményekbőlépül.
Farkas Csapó Gyurka, akit népies műgonddal mintha Durbints sógornak öltöztettek volna, rokonszenves fortéllyal tud
kifogni mindenféle ármányon, különleges
tartásban lő, szívós és kegyetlen, ahogy
illik, fáj is a szívünk érte, amikor a parasztok (gyáva had) egyébként nem ok nélkül
legyűrik, de Farkas Csapó Gyurka bizony
nem átall a szegényektől lopni, rabolni (az,
hogyagazdagoktól is lopna, csak említődik
a filmben, ezt viszont láthatjuk is), a Cosa
Nostra módszereivel nem átall pásztoroknak "védelmet kínálni", napszámosokat kifosztani és lelőni, csakhogy helyreálljon a
csatornázással megbontott régi rend, a néki
megfelelő. Igazabbak ezek a betyárok, gondolja magában a nemesi Mérges Balázs,
akinek "megvan a véleménye a városiakról" , igazabbak sok úgynevezett becsületes
embernél, és hihetnénk is neki talán, ha
látnánk legalább, mégis miben tisztességesebbek, túl a lefelé megfélemlítésen, felfelé

pajtáskodáson. Forgassuk a dolgot akárhogyan is, végeredményben a társadalmi haladás ellenére szeretné rokonszenvünket
elnyerni a főhős, ráadásul a "földtúrónak"
becézett szegények kárára, valami megmagyarázhatatlan,
tehát mitikus "gavalléria"
dzsentroid erkölcsi kódexének
folytonos
erőltetésével,
majdhogynem
allergiásan
mindenkire, aki (például az ellenfél oldalán) nem ezt a gáláns-gátlástalan
stílust követi, hanem (mondjuk) a két keze
munkájából szeretne megélni. Igaz, a filmben emlegetik néha a kupeceket, felbukkan
néhány jól öltözött városi úr is, meg a
hadsereg néhány fa-arcú lovasa, de ezzel ki
is merül a "politikum",
intarzia a mű
testében. Akár akarjuk, akár nem, be kell
érnünk azzal, hogy a Pusztának korábban
"tiszta" törvényrendje
volt, s minden bonyodalom az ördögi progressziótól
származik.
Igy viharzik el a fordulatos, ötletekben
gazdag történet a reáliák világából a "magá-

nyos lovas" mítosza felé, mintegy anémet
borúlátó történetfilozófusok
kedvelt alkonyá ba, így oszt fordítva igazságot és degradálja a csakugyan magyar cowboyokat (parasztokat, pásztorokat, kanászokat, kubikosokat, kondásokat, juhászokat) okvetetlenkedő, bajkeverő, ide-oda futkosó arc nélküli tömeggé és így sikkad el benne a szokások, környezetrajz, viselkedéstan tekintetében példamutató
valóságigény
(mely a
kosztümökben
nem találta meg a megfelelőt). Időn-téren túli virtus-kutatás, a "kivagyiság" öncélúsága - a történelmi- és osztály-kereteket
szétoldva nem is juthattunk
máshova.
Szemlátomást
megvannak ehhez a jól
kidolgozott filmi eszközök is. Beidegzetten
követi a betyár és a jólelkű dzsentri történetének fordulatait a beállítás, a fényképezés, a szereplő-mozgatás,
ahogy beidegzett
színpadiassággal örökíti meg az úgynevezett
szürke tömeget is. Ragályi Elemér képeire a
költészet éppen ezért csak egy-egy fólklo33

risztikus közelinél, és a természet megidézésénél lopakodhatott
be, az ő jóvoltából
kelhet fel oly poétikusan a hold a pusztán,
nyughatik a nap, gazdagodhat az "alföldi
filmfestészet" Sára Sándor által megnyitott
galériája (Árvácska), szép és nagyvonalú
hátteréül
annak a történetnek,
melyben
mindjárt az elején gyanús könnyedséggel

r -Ó,

képes porrá égetni egy pipa szerény parazsa
a földbe ásott ormótlan
bitófát. Ezt a
non-sense-t vehetjük akár allegorikusnak is,
hadd jelezze, hogy a magyar filmgyártás
bátran elindult már a western felé, de
előrehaladását egyelőre az elmélyültebb valóság-ismeret akadályozza.

LPUK ALATT FÜTYüL A SZÉL színes, magyar, Hunnia Játékfilmstúdió Vállalat, 1975.
R: Szomjas György, I: Szücs Sándor néprajzi gyűjteményébó1
Zimre Péter és Szomjas Gy., O: Ragályi Elemér, Z: SeM Ferenc,
Sz.: Djoko Rosic, Vladam Holec, Bordán Irén, Bujtor István

Szabó György

Barátság a tajgában
Kurosava: Derszu Uzala
Lehet, hogy a barátság is olyan, mint a
szerelem? Eljön hirtelen, látszólag nem is
válogat túlságosan, ragaszkodás és önfeláldozás ha kell, de az együttlét lehet kikezdhetetlen biztonságérzet is. Emberek találnak egymásra, és ebben a különleges érzelemben fejlődik ki igazán és gazdagon
egyéniségük. Mérlegre kerül benne erk ölcsük, bátorságuk megméretik jellemük, önzésük, áldozatkészségük. Gyakorta egymástól távoli alkatok kerülnek egymás mellé,
esetleg éppen ellentétes természetek. Es
csodálatosképpen az ellentétek egymás kiegészítését szolgálják, a távolság a még
szorosabb kapcsolat igényét, mindez együttesen pedig a kölcsönös megbecsülésben
nyeri el koronáját. Valaha, a romantika
idején, barátok is tettek vallomást egymásnak, udvaroltak is. Ez, úgy tetszik, nem
túlságosan ízléses formája a kölcsönös tiszteletnek és vonzalomnak, és kevésbé hisztériás korokban ridegebbeknek, markánsabbaknak képzeljük a baráti kapcsolatokat.
Mégis, ki vonná kétségbe ezek mögött a
romantikáéval azonos hőfokú érzelmeket,
vagy egyenesen a rajongást?
Similis simili gaudet - tartja a latin
mondás, de vajon valóban ilyen egyszerű-e
a kérdés? Ahhoz hogyeldöntsük, többet
kellene tudnunk arról is, mit is kell értenünk ezúttal hasonlón. Eszerint Petőfi és
Arany, hogy csak egy magától kínálkozó
példát vegyünk, lelkük mélyén hasonlato-

sak lehettek, holott a tények ellentmondani
látszanak. Inkább talán az ideálokban, elképzelésekben, vágyakban lehettek hasonlatosak, miképpen az a két, egymástól
hallatlanul távoli kultúrájú ember, akik
Kurosava Akira Derszu Uzala című szovjet
-japán koprodukcióban készült filmjének
hősei. A tudós kapitány, aki térképészeti,
néprajzi expedíciókat vezet ismeretlen területek földeritésére és a nanáj (vagy régebbi
nevén gold) vadász, akinek ezek a területek
a mindennapi létezés színhelyei.
Valóságos személyekről van szó, éltek
valamikor mindketten: Arszenyev kapitány
a neves tudós és író, aki a nanáj Derszu
Uzala alakját több elbeszélésében örökítette meg. Hogy mekkora sikerrel, arra elég
Gorkijt idéznünk, aki a történetek megjelenése után lelkendezve írta a szerzőnek:
"Önnek
sikerült magában egyesítenie
Brehmet és Fenintere Coopert - s ez,
higgye el, nem csekély dícséret. A gold'
alakját kitűnően írta meg: számomra élőbb
és művészibb figura, mint a Bőrharisnya ..."
Kurosava számára kétségtelenül ennek a
két embernek a szokatlan, vagy legalábbis
nem mindennapi barátsága volt vonzó elsősorban, ugyanakkor azonban az ember és a
természet harmonikus kapcsolatának nosztalgiája is megérintette. Azaz talán valamiféle menekvésnek is gondolhatta (tudjuk,
nem lett az) korunk jeges és kaotikus
világából, talán hitte, miként a varázsló
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hiszi, hogy megidézheti a letűnt boldogságot, az élet minden formájának szerves
együttlétezését, ahol - az animista Derszu
szavai szerint - mindenki és minden, még a nap is (ő a legnagyobb) - ember,
vagy legalábbis egykori létezők szelleme. Ez
kétségkívül gyönyörű ideál, de mindeképpen csak ideál, s annak is olyan, amelynek
megközelítése egyre reménytelenebb, egyre
elképzelhetetlenebb. Ennyiben tehát önámítás is. De mégse feledkezzünk meg
szépségéről, hiszen alighanem az emberen
múlott, hogy ez elérhetetlen ideállá misztifikálódott, hogy mára a nosztalgiák rózsaszínű ködébe utalódott. A kegyetlen emberen. Ezt fejezi ki Kurosava Derszu halálával, ettől olyan iszonyatos számunkra
meggyilkolása.
A "Derszu Uzala" lehetne kalandregény
is, hiszen ami Arszenyevvel és expedíció ival
1902-től hosszú éveken át történt, az bőségesen elég anyag lenne akár egy sorozat
számára is. De már Arszenyevet sem ezek a
kalandok érdekelt ék elsősorban, jóllehet
naplójában sorra lejegyezte őket,Kurosava
számára pedig - az említettekből kövétke36

zőleg - még kisebb a kalandok jelentősége.
A misztikumra oly fogékony japán lélek
valójában igen otthonosan mozog abban a
szellemiségben, amit a nanáj hordoz. A
mindent megszemélyesítő, "átlelkesítő"
animizmus különös lényekkel, különös fenyegetésekkel, különös félelmekkel zsúfolja
tele a környezetet, amely amúgy is hasonló
érzéseket sugall. Amikor például az expedíció éjszakai nyughelyet választ magának a
film elején (Derszu érkezése előtt), Kurosava fontosnak tartja bemutatni (miképpen
Arszenyev le is írta), hogyan módosítják a
tűz fényei, az árnyak és a megcsillanások a
környező fákat, sziklákat - babonás érzeteket sugallva annak is, aki ez irányban a
legcsekélyebb hajlandóságot sem mutatja,
Ezen a ponton a néző úgy érezné, hogy
Kurosava - a róla kialakult képnek megfelelően - pillanatok alatt átvált abba az
expresszionista lebegésbe, amely már a lélek megjelenése a tájban, a belső realitás.
Váratlanul azonban visszahúzódik a gondolat, elsimulnak az árnyak vibrálásai, megjelenik Derszu, és elindul a történet abban a
csaknem teljes linearitásban (leszámítva a

keretjáték
visszaemlékező megoldását),
amely az egész film sajátja.
A kapitány számára Derszu nem mindennapi ember. Olyan tudás ismerője,
amely számára szinte elérhetetlen, csak a
természettel ilyen szoros szinbiózisban létező emberé lehet. Egyúttal pedig olyan
tiszta erkölcsök hordozója is, hogy az
csodálatba ejti ezt az intelligens férfit.
Kurosava mintha egy kissé önmagát képzelné a kapitány helyébe, mintha némi iróniával szemlélné a kiművelt intellektust, akinek ügyetlenségeit sorról sorra igazítja el a
civilizálatlan nanáj vadász. Ennek az iróniában kifejezett kételynek a keserűsége mindvégig ott kísért a filmben. Annál inkább is,
mivel Derszu sem isteni csodalény, hanem
csupán egyike azoknak a mindennapi embereknek (udegék, kínaiak, koreaiak, tazok
stb), akik itt élnek az Usszuri őserdeiben, a
Szihote-Aliny hegység sziklái között.
Természetesen Derszu is megérzi, hogya
kapitány jó lélek, aki ugyan egészen más
világból jött, de hajlandóságot mutat ennek
a világnak a megértésére, szeretné megis-

merni azt, időről időre íratlan törvényeinek, erkölcsi szabályainak is alárendelve
magát. Kivált olyankor, amikor rá kell
döbbennie a nanáj viselkedésének hallatlanul tiszta és magasfokú erkö1csiségére.
(Derszu sót, gyufát, rizst, szárazfát hagy az
erdei vadászkunyhóban, hogy ha valaki
odaérkeznék, találja meg a legszükségesebbeket. A nomád vadászoknak ez egymás
segítése életeket ment itt a tajgában, mínden jóravaló vadász kötelező nek tekinti
önmagára nézvést.)
Kurosava elmond nekünk egy történetet, amely nem túlságosan drámai, noha
bővelkedik drámai fordulatokban, nem túlságosan lírai, jóllehet egy testvéri közösség,
barátság költői története, inkább azonban
mégis epikusan megjelenítve, mégcsak a,
didaktikus kioktatástól sem visszariadva: az
em bernek meg kell őriznie eredendő kapcsolatát a: természettel, ahonnét maga is
származik, ha egyáltalán ember akar maradni. Mélységes aggodalom, mélységes humanitás szól ebből a filmből, ugyanakkor
valamiféle - az alkotójától nem várt -
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rezignáltság is. Sőt, a film végére ez a
rezignáció már - mondottuk - kifejezetten
iszonyatba csap át. Iszonyodásba az érthetetlen gyilkolástól,
kegyetlenségtől.
Ezt

érezhették meg talán azok is, akik odaítélték a filmnek a legjobb külföldi alkotásnak
szánt Oscar-díjat.

DERSZU UZALA színes, szovjet-japán, 1975
.
R: AIdra Kurosava, I. A.. Kurosava és Jurij Nagibin, O: Aszakadzu Nakai,
Fjodor Dobranranov, Z: Iszaak Svarc,
Sz: Makszim Munzuk, Jurij SzoIornin, V. Kremene, A. Pjatkov

Fábián László

A riportút vége
Antonioni:

Foglalkozása: riporter

Antonioni új filmje csemege lenne egy igazi
filmkritikusnak: minden kockája jelentéssel
teli, színek, alakok bonyolult rendben rímelnek, a dialógusok és a képek hibátlan
arányban egészítik ki egymást stb., stb. A
magamfajta (azért nem is olyan) egyszerű,
mert irodalmon iskolázott néző azonban noha a film mondanivalója szíve szerint
való, s noha Antonioni ezelőtti két filmjét a
század kevés mesterművei közé sorolja minduntalan azon kapja magát, hogy az
órájára pislog, s van érkezése ismeretlen
nézőtársa spontán suttogását is meghallani:
"Ennél az Antonioninál senki nem tud
unalmasabban filmet csinálni."
Igen nehéz magyarázatot találni jelentésérték és esztétikai érték ilyetén különválására. Nemcsak azért, mert ez általában is
nehéz, hiszen az esztétikai érték szavakban
kifejezhetetlen, s csak a jelentés szavaival

próbálhat juk egyáltalán megközelíteni, hanem azért is, mert a film története - még
vázlatosan elmesélve is - izgalmas, feszült.
A főhős, egy David Locke new középkorú riporter, Afrikáról készít dokumentumfilmet. Nem jelentékeny figura, a szavak segítségével nem tud kapcsolatot találni
a világgal, s azért nem, mert mindig elfogadja az elibe tálalt hazugságot, noha tudva
tudja, hogy hazugság. Nem sikerül eljutnia
az épp hatalmon levő kormány ellen harcoló Ellenállási Front táborába sem. A sivatagi oázis szállodájában találkozik a rá
feltűnő en hasonlító David Robertsonnal.
Robertsonnak se kutyája, se macskája, halálos beteg, s a "kiterítenek úgyis" erkölcsös cinizmusával utazgat a világban, most
éppen fegyvert csempész a geri11áknak.
Locke-kal szemben mindenesetre a tettek
embere.
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Ezért, amikor egy hirtelen szívroham
végez vele, Locke magát csempészi a helyébe, s átveszi Robertson útlevelét, holmijait, repülőjegyét, életét. Münchenbe megy.
Ott összeköttetésbe lépnek vele az Ellenállási Front emberei (egy fehér, egy néger).
Hatalmas összeget kap tőlük, azokért a
fegyverekért, amiket állítólag megszerzett
nekik, s a szimpatikus négertől hálás szavakat hősies segítőkészségéről, a mozgalmukba vetett hitéről ...
A kapott pénzen Robertson noteszéhez
igazodva Spanyolországba rándul. A noteszba bejegyzett újabb randevú ra azonban már
nem jön el senki. Nem csoda, mi láttuk,
ahogy az afrikai kormány emberei (egy fehér, egy néger) még Münchenben lekapcsolták a gerillák megbízottait, s a fegyverszállítójuk (Robertson) kilétét eltitkoló diszting-

vált négert a fehér kormánypárti arcul rúgja, leüti, kinyírja.
Az ál-Robertson Barcelonában összeakad
egy rejtélyes fiatallánnyal (akit már Londonban is láttunk egy pillanatra az újságíró
háza előtt). Társulnak, együtt nézegetik
Gaudi buja szépségű szecessziós palotáit,
autóznak a mesés boldogságot árasztó spanyol tájakon. A férfi elárulja a szerepeserét
a lánynak, akinek tetszik Robertson aktivitása, ösztökéli a férfit, játssza végig a játékot. Sétakocsikázásuk azonban hamarosan
meneküléssé változik.
Locke felesége és tévéproducere keresni
kezdi Robertsont, mint olyat, aki utoljára
beszélt Locke-kal. Nyomukban az afrikai
kormány két embere, akik 2. fegyvercsempész Robertsonnal szeretnének leszámolni.
Amikor a feleség felfedezi, hogy Robertson

neve alatt a férje rejtőzik,a
kutatásba bevonja a spanyol rendőrséget
is. LockeRobertson a lánnyal az oldalán egy darabig
menekül, aztán feladja: egy kis szálloda szobájában vár.
Elsőnek az afrikaiak érkeznek, s miközben a szálloda előtti, ablakrácson keresztül
láttatott, napfényben fürdő kihalt térre gúnyos ellenpontként
bikaviadal pattogó zenéje szűrődik, s a viadorok hősi pózában
vöröskabátos kisfiú ugrat a középre, a szimpatikus, disztingvált néger bemegy a szállodába, s mi csak a hangtompítós pisztoly alig
észrevehető kattanás át halljuk. Hamarosan
befut a rendőrség is Locke feleségével.
"Felismeri?"
- kérdezi a rendőr a feleséget. "Soha nem láttam." "Hát maga?" fordul a fiatal lányhoz. "En igen." De hogy
semmi kétségünk ne legyen Locke-Robertson halálának értelmetlensége
felől, Antonioni még az arcunkba vágja az utolsó képet: a lebukó nap irreálisan giccses, rőt sugaraiban a szálloda homlokzatán
a felirat:
.Dícsfény-szélló" .
Mi az értelme mindennek?
Ami az eddigi Antonioni-filmeknek
is: a szabadság lehetőségeinek a feltérképezése világunkban.
Milyen szabadságról van szó? Arról, amelyet a materialista hagyomány történelmi
térként határoz meg. A szabadság olyan
történelmi tér, amelyet a "történelmi test",
azaz a társadalom, az osztály, az egyén aktivitása realizál, és szabja meg kiterjedéseit.
Antonioni
véleménye egyértelmű: ez a
történelmi tér egyre zsugorodik, a modern
embert egyre elviselhetetlenebb
kötelékek
pányvázzák le egy helyre. Hogyan lehet eljutni a nem-szabadságból
a szabadságba, a
hazug, langyos mindennapokból
az "igazi"
valóságba?
Az első válasz a Nagyítás-ban található.
A mindennapi ismertség világát, hogy elénk
táruljon a maga valóságosságában,
ki kell
szakítani intim-fetisizált bizalmasságából, le
kell leplezni a maga elidegenedett brutalitásában. Hogy az ember megláthassa a valóság
igazságát, távlatot kell nyernie, meg kell
fosztani a mindennapiságot
ismertségétől,
erőszakot kell rajta elkövetnie. A Nagyítás-ban, ebben az "ismeretelméleti"
remekműben ez történt meg. Számomra azt mond-

ta: a megismerés szabadsága a miénk. Tudni mindent tudhatunk.
Bizalmas híranyagok, illegális kiadványok, zártkörű filmvetítések, utcasarki beszélgetések ellensúlyozzák-kerekítik egésszé a hivatalos tényeket, s
eredményezik
azt, hogy nehezen lehet átverni a mi világutazó riporterünket-fotográfusunkat,
aki tudja, mit jelent, ha egy
(afrikai) államfő maroknyi banditának minősiti a szabadságharcosokat,
nemlétezőnek .
politikai ellenfeleit, aljas koholmánynak
a
saját, törvényesített
vérengézését megörökítő filmtudósítást,
s demokratikusnak
a
golyó, illetve kötél általi halál közötti választást. Igaz, nagy ára van e tudásnak: nap
mint nap egész lényünket
be kell vetni,
nem elég a gép objektivitása, azt ki kell pótolnia személyiségünk
minden szubjektivitásának, s nagy ára van azért is, mert a megismert valóság éppen nem rózsás, hol itt,
holott kerül elő a bokor alól egy-egy hulla.
Ha azonban e tudás, e felismerés tettekben akar megtestesülni, akkor mindig az <1&rül ki, hogy ez lehetetlen. Mesébe, fantáziaképbe, a giccs testetlenségébe, maszkajátékba, egy.szóval valami irreálisba kénytelen átváltani nemcsak Antonioni három utóbbi
filmje, hanem a hasonló kérdéseket feszegető művek egész sora, M. Ferreri zseniális
Dillinger halott-ja, L. Anderson Ha című
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filmje, aT. Richardson

rendezte A könnyű-

lovasság támadása stb.
Az autentikusság
elérésének következő
lépcsőfoka
az egzisztenciális változtatás,
melynek során az egyén ráébred saját lehetőségeire és választ közöttük. N em a világot, hanem a világhoz való viszonyát változtatja meg. Az egzisztenciális változtatás
nem a világ forradalmi átalakítása, hanem
az egyed individuális drámája a világban.
Antonioni a Zabrziskie Point-ban is, a Riporter-ben is az egyénnek ezt a drámáját
vetíti elénk. Mert látnunk kell, csak azért
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viszi hősét a diáklázadások Arnerikájába, illetve a forrongó Afrikába, hogy ne érhesse
szó a ház elejét: hogy nem ott tesz próbát,
ahol a történelem történik, ahol mozog a
föld. Valójában azonban mindig az európai
civilizáció reneszánsz óta kitermelődött szernélyisége keresi a saját lehetőségeit, mindig
az egyes ember a kiindulópont,
s a valóság
mégoly erőszakos átalakítása is csak színfal
lelkének drámájához. (A modern fiImművészet ből hamarjában csak egyetlen jelentős
ellenpélda jut az eszembe, G. Pontecorvo,
aki Az algíri csatá-ban, de főként a forradalom fázisait anatómiai pontossággal feltáró
Oueimadá-ban arra helyezi a hangsúlyt,
hogy a forradalmi cselekvés miképpen emeli még halálukban is szabaddá az érte küzdőket, illetve miként fosztja meg egyéniségüktől az ellene fordulókat.)
A Zabrziskie Point-ban a cselekvési szándék megtörik a vastagbőrű világ bevehetetlen bástyáin. A frontvonalak azonban még
világosak maradtak. A Nagyítás-nak a megismerés szenvedélye adott lélegzetelállító
feszültséget. A Zabrziskie Point - noha
kudarc a tárgya - még mindig dinamikus
szemléletet sugall, a betonvilág elleni gyűlöletet áraszt: az egészet felrobbantani!
Sőt,
Antonioni
a fiatalok táborában rátalál a
szabadságra is, a gáttalan-gátlástalan
szerelemben.
Új filmjében mindennek
nyoma sincs.
Hiszen arról egy mukkot sem tudunk. hogy
Locke-Robertson
milyen cselekvésbe nem
tud bekapcsolódni. Az afrikai kormány emberei csak azért ellenszenvesebbek,
mint a
gerilIák, mert látjuk kegyetlenkedésüket,
de
az utóbbiak kiléte, céljaik, akcióik is teljes
homályban maradnak, sőt, Antonioni ironikusan üres szavak ká változtatja őket, s a
történelmet tragédiák örök körforgásává.
Mint ahogy mindent üres szavakká fokoz
le. A riporter sem tud kitörni hálójukból,
két élet sem elég erre neki. A film alapmondanivalóját Locke-Robertsori példázata vetkőzteti pőrére. A szállodai ablakrácsok mögött a vakról mesél, aki negyven év múltán
hirtelen visszanyerte látását - s ettől elvesztette korábbi biztonságát. Az elébe táruló
világ félelmesnek, kegyetlennek bizonyult,
s először szobája börtönébe, majd öngyil-

kosságba kényszerítette. A riporter, a szavak embere megpróbál mássá alakulni, de
nem sikerül. Marad a halál, a szintén üres,
értéktelen halál, hiszen azért sem kell semmit tenni, elég az embernek másvalakinek
mondania magát.
A riportút végere kiderül: a szabadság lehetőségei megszűntek, az értékek elapadtak
e földön. A Foglalkozása: riporter ennek az
értékelhalásnak a lassú, pepecselgető (bár
mesterien kiszámított) bemutatása. S talán

ez a baja. A szabadság megsemmisülése, a
csőd, a kudarc ugyanis szintén dráma - tragédia és komédia! -, de kollektív dráma, és
nem magánügy. Antonioninak, aki pedig
olyan okos, annyit tud a világról, hogy akár
kelet-európai is lehetne (ezért is szeretjük),
e téren kelet-európai kollégáitól lenne mit
tanulnia. Különben - pályája logikája szerint - vagy a hallgatást, az elnémulást kell
választania, vagy ismételgetheti a Nagyítás
előtti önmagát.
Bojtár Endre

FOGLALKOZÁSA: RIPORTER (professione: Reporter) színes, olasz-francia-spanyol
R: Michelangelo Antonioni, I: Mark Peploe, Peter Welles,
M. Antonioni, O: Luciano Toroli, Z: Ivan Vandor,
Sz: Jack Nicholson, Maria Schneider
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VISSZHANG

Szeretet plusz húsz dollár
Bogdanovich: Papírhold
Elkészültéhez képest némi késéssel érkezett
meg Bogdanovich újabb filmje, de azért
eléggé idejében ahhoz, hogy a korábbi siker
még eleven emléke felfokozott figyelmet,
várakozást előlegezzen neki. Az utolsó mozielőadás ugyanis, amelyik a rendező nevét
ismertté tette, a mai napig nem kerűlt le
véglegesen a műsorról, hol itt, holott
bukkan fel váratlanul, több éves jelenléte
tartós hatásról árulkodik.
Utólag visszatekintve is elgondolkodtató,
milyen zajtalanul indult, s aztán mennyire
szívó snak, makacsnak bizonyult ez a siker:
az igazi mozit áhítók, noha csalódtak várakozásaikban, mégsem érezték becsapva magukat, s ugyanakkor azok sem emeltek
érdemleges kifogásokat ellene, ha jelentőségét kétségbe vonták is, akik - egyébként
joggal - az "új-Hollywood" képviselőjeként tartották számon alkotóját, s nem
feledkeztek meg arról, hogy a világhírt
hozó mű tőszomszédságában olyan pillekönnyű komédia született, mint az időközben nálunk is bemutatott Mi van doki?
A furcsa fogadtatás és a hosszú utóélet
magyarázatához minden bizonnyal nagyon
sok tényezőt kellene figyelembe venni, s
elsősorban magának a műnek alaposabb
elemzését kellene elvégezni, ide azonban
most csak annyi tartozik, hogy Az utolsó
mozielőadás-ban Bogdanovich-nak a legszokványosabb eljárások eredeti kombinációjával olyan nóvum ot, olyan egyszeri,
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megismételhetetlen formát sikerűlt teremtenie, amelyikből hiányzik ugyan a stílus
szigora, de föllelhető benne a kifejezés
artikulált rendje, amelyik zárt, minden
elemében összetartó egész - a divat felemelheti, vagy változatával visszavetheti,
sorsa mégsem teljesen kiszolgáltatott az
idők fordulásainak.
A műalkotásokat, főként ha ilyen meglepetésszerűen és ilyen gyanús közegből
jönnek, manapság hamar körülindázzák
az
asszociáció k sokágú fonadékai: természetesnek tekinthető, hogy ez történt Az utolsó
mozielőadás esetében is. De bármennyire
sokfélék voltak és lehetnek Az utolsó mozielőadás-sal kapcsolatos asszociációk, egy
dolog mindenképp rögzített a filmben,
mégpedig az a felismerés, hogyamozinak
- amely hajdan a század (korra jellemző)
kultikus intézménye volt, amely valaha
képes volt vágyakat, példaképeket, divatot
diktálni -, szóval e sajátos illúzió-vallásnak
- amelyik egyik ágon a művészettel, a
másik ágon, a sztárok emberfölöttiségének
tiszteletén át a hittel is rokonságban állott
- megfellebbezhetetlenül
és visszavonhatatlanul vége.
Csakhogy ez a keserves élességgel fogalmazott, fájdalmas-elégikus búcsú különös
pillanatban született, éppen akkor, amikor
Hollywoodban már kiteljesedett az a fordulat, amelyet néhány évvel később egy 1974es cannes-i fesztiválbeszámolóban Bán Ró-

bert találó Mándy-parafrázissal "új idők
mozijá-"nak keresztelt el.
Az időpontok egybeesése akár a sors
fintorának is tulajdonítható, de tekinthető
egy korhangulathoz gyorsan alkalmazkodó
tehetség megnyilvánulásának, vagy odasorolható a film diadalút ját magyarázó okok
közé: bármi legyen a kommentár, a tény
attól még tény marad, s ez sokak szemében
igencsak kétségessé tehette a búcsú őszinteségét, ám a rnű minősége - régi igazság sohasem a szándék tisztaságán vagy tisztátalanságán múlik, Nem önmagában nézve,
hanem a hozzánk eljutott amerikai filmek
sorában szemlélve, ily módon Az utolsó
mozielőadás valóban Janus-arcú alkotás:
egyszerre emblémája és hitelrontója az "új
idők mozijá" -ban kifejeződő törekvéseknek.
Egyetlen mű fölépülhet borotvaélen is,
szüntelen munkával telő rendezői pálya
azonban aligha fér meg rajta, az újabb
filmek, a Mi van doki?, most pedig a
Papírhold már vitathatatlanul az "új-Hollywood" képviselőjének dolgai, a nevezetes
alkotás felől közelítve - egy megreformált
vallás hit nélküli papjának bravúros ceremóniái. Ez a hit nélküliség persze el is különíti
Bogdanovichot Hollywood reneszánszának
többi alakjától: amíg amazok igyekezete
általában arra irányul, hogy a régi "álomgyárba" a lehetőségek szerint minél gazdagabban áradjon be a hétköznapok valósága,
a mai Amerika, s mozivá transzformálódása
közben se veszítse el a szolíd társadalomkritikához szükséges hitelét, addig a Mi van
doki? vagy a Papírhold rendezője láthatólag nem sokba veszi az ilyen nemesítő
megfontolásokat. Számára a mozi státuszának megrendülése egy jóval nagyobb változás része, oka tehát nem a régi eszközök
elégtelensége, sőt - a két film tanúsága
szerint - mintha ezek felfokozásában látná
az esélyt arra, hogy a hétköznapok kisszerűségén enyhítő illúziót legalább a hozzá
nagyon közel álló nosztalgia váltsa fel.
Ezért, hogy már a Mi van doki? is
sűrítményként hat, Hollywood egyik leghagyományosabb filmtípusának, a burleszknek stiláris kivonataként. Tárgyak fatális
felcserélése, üldözés, az átláthatatlan hely-

zetekben botorkáló figura, semmi sem
hiányzik, még a habostortával dobálózás
sem: csak éppen az érzelmi azonosulás
lehetősége bárkivel a szereplők közül. A
filmben minden és mindenki kellék, a
gyönyörű város, az "isteni Frisco" éppúgy,
mint a szekszepiles Barbara Streisand, valamennyi csupán a nevettetés leheletfinomságig precizirozott gépezetét szolgálja, s furcsa érzés még leírni is, hogy a gag, ez az
ugyancsak vaskos, közvetlen hatáselem
Bogdanovich adagolásában túlfinomultan
tökéletes, mert lényege egyesegyedül önmagában, az ötleten érzett örömben van.
Igen, igaz: pillekönnyű komédia a Mi van
doki?, de telistele gondosan kirajzolt arabeszkekkel, amelyeknek vonalközein óhatatlanul átdereng a rajzolatoknak valamikor
életet adó, a megmunkálással ugyan kevesebbet törődő, mégis elevenebb, emberibb,
egyszervolt burleszknek messzi távolba
vesző emléke.
A Papírhold még inkább sűrítmény, mint
az előbbi, csak más típusé, a pikareszk-filmeké, mely változat különösen kedvelt
formája "az új idők mozijá" -nak, tulajdon-.
képpen már a fordulat, nem természetes,
inkább "fogadott" apja, a Szelíd motorosok, ez a túlontúl ragaszkodó utódoknál
sokkal politikusabb indulatú film is a vándorlás dramaturgiájára épült, nyomában pedig gombamódra szaporodtak a hasonló
jelenetezésű művek. (A nálunk bemutatott
amerikai filmek közül tavaly kettő is tudósított a műfaj hollywoodi felpezsdüléséről,
a Szelíd motorosok születésével egyidejű
Ejféli cowboy s a három-négy évvel későbbi
datálású Madárijesz tő.)
A típus előállításához szükséges kellékek
a Papírhold-ban rendre előkerülnek: autós
kóborlás az országutakon farm okon és kisebb-nagyobb városokon át, ahol néha ellenséges, néha közömbös a környezet, a két
vándornak - mert e figurák mindig párban
járnak - ez esetben egy kislánynak (a
serdülőkor határán) s egy férfinak (még
innen a negyvenen) ellenségeskedésből
összetartozássá szilárduló viszonya, a kapcsolatukat
szükségszerűen
megbillentő
"harmadik" epizodikus feltűnése, a kalandok nagyságrendjének egyenletes fokozása,
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minden együtt van tehát, sőt Bogdanovich
mintha még abba is belenyugodna, hogy az
efféle konstrukciókhoz nélkülözhetetlen a
világos, határozott erkölcsi nézőpont,amelynek közvetlen jelenléte pedig, eddig látott
művei szerint, tőle kiváltképp idegen. Lemond viszont az újmódi pikareszkek egyik
legvonzóbb sajátságáról.
az amerikai jelen
filmes feltérképezéséről: szüzséül ugyanis
olyan történetet választott, amely valamikor a harmincas években játszódik. Persze,
még innen is nyílna esély a tárgyiasabb
megközelítésre, de a rendező a múlt dokumentum-érvényű felidézésének lehetőségével sem él, a Szelíd motorosok óta világhírűvé lett operatőr, Laszlo Kovacs kamerája elé kerülő, szellemesen válogatott, ám
sokszor hivalkodóan jellegzetes motívumok
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csak a stilizációt szolgálják,
a kitűnően
összeállított zenével együtt a nosztalgia
hangulatának erősítésére hivatottak.
Ez a mű nem ismétli meg Az utolsó
mozieláadás izgalmas paradoxonát, ahol is
a texasi kisváros szinte észrevétlenül ható,
mikrorealista eszközökkel készült, aprólékosan pontos rajza az ötvenes évek elejéről
hűséges közvetítője volt a visszatekintés
jelenidejében uralkodó általános közérzetnek, itt a múltba fordítás csupán a már
emlitett különbséget jelzi, azt, hogy Bogdanovich elképzelése más, mint társaié,
akik a megreformált mozi fontos küldetésének a valóság utáni éhség csillapítását gondolják.
A nagyvonalú stilizáció azonban csak
külsö, legszembetűnőbb jegye a lemondás-

nak, a közös táboron belüli elkülönülésnek,
miként az is, hogy a színes technikával
forgatott Mi van doki? után a rendező
megint visszatért a fekete-fehér filmhez.
Sokkal fontosabb, hogy amikor sűrítményéből elhagyta a dramaturgiai kellékekhez
valóban nem tartozó, ám a műfaj megelevenedésében nagyon is szerepet játszó verista
igényt, akkor - akarva, akaratlanul felborította
azt a kényes egyensúlyt,
amely az újfajta pikareszk-filmek általános
jellemzője, s amelyet sommásan úgy lehetne összefoglalni, hogy a kamerával beutazott Amerika nyers valósága a moziban
mintegy kiegészült a cselekmény gyakorta
kárhoztatott érzelmes epizódjaival.
Az egyik hatott a másikra és viszont, a
valóság időnkénti brutalitását, a tények

néhol felháborító érzéki konkrétságát gyengéden csillapították a csavargótörténetek
szokásos fordulatai, ugyanakkor a közeg
megkövetelte ezek alaposabb kidolgozását,
az elmélyültebb lélektani indoklást - nagyszeru színészi teljesítményeket is előesiholó, minél hitelesebb ábrázolást. Bogdanovich a nosztalgia felkeltésének reményében most merész elszánással vállalja az
érzelmességet mindenestül (a hasonlatnál
maradva: koncentráltan), s ha mellette,
ellensúlyozásul - tehát nem helyette, mint
a Mi van doki? -ban - csupán a játékos
stilizációt nyújtaná, akkor újabb filmje még
kevesebb szót érdemelne, mint akár a pikareszk divatj át jelző tucatművek.
De a Papírhold mással is szolgál: az oly
sok elmélkedésre okot adó amerikai érzel47

messég belső megvilágítású rajzával. Mert a
rendező nem hatódik meg filmje történetén
- amelyik egyébként éppúgy irodalmi
adaptáció, mint Az utolsó mozieldadásé
volt, még csak különösebben elfogadtatni
sem akarja, az egészből láthatólag az érdekli
igazán, hogy milyenek lettek volna ezek a
szabályosan bonyolódó helyzetek az igazi
moziban. S kutató buzgalma közben rátalál
az érzelmesség amerikai változatának egyik
legfőbb jellemzőjére, a szeretetnek és az
üzletnek szétválaszthatatlan összefonódására, a kettő érdes különállását homályoszavaros egyveleggé olvasztó gondolkodásmódra.
Kezdetben - és szinte mindvégig - ez a
meghatározó an közös a két főszereplőben:
érzelmeik gyakorlatias működése. Ahogy a
férfi megjelenik a kislány édesanyjának
temetésén - áhítatos arc, az ajkakon titokzatos mosoly -, majd ahogy innen-onnan
összeszedett virágait a behantolást meg sem
váró aprócska gyülekezet elvonult ával a
koporsóra dobja, a csokor után küldött
suttogó szavak, amelyek a kenetes szertartás profán ellentéteként az elhunyt valaha
oly "forró fenekét" dicsérik - mindez
együtt tökéletes "belépő". Ugyanígy a kislányé is: a férfi az üzletet jótékonysággal
álcázva felajánlja, hogy elviszi autóján a
legközelebbi vasútállomáshoz, útközben aztán betérnek ahhoz az emberhez, akinek
testvére, mert részegen vezetett, az anya
halálának okozója volt. A gyerek kihallgatja
beszélgetésüket - a férfi azzal fenyegetőzik, hogy pert hoz az egész családra, végül
megelégszik némi készpénzzel - s reakciója
igencsak praktikus: ha a papám vagy, tartsd
meg az összeget és veled maradok, de ha a
rokonokhoz kell utaznom, akkor " ide a
pénzt!".
A két bemutatkozás, egyben a történet
kiinduló helyzete nemcsak a színészek jóvoltából remek (Ryan O'Neal alakítja a
férfit, Tatum O'Neal a kislányt), hanem
azért is, mert magában rejti a további

kapcsolat minden lényeges elemét. A férfi
lehetne kíméletlen, de ahhoz gyengédebb és
gyávább is, a kislány pedig felháborodhatna
gyermeki módon, ő viszont túl kiszolgáltatott érzelemsóvárgásában és egzisztenciális
bizonytalanságában gyaránt. A lehetetlen
helyzet számos ponton kikezdhető persze,
hisz az egész történetnek nincs sok logikája, de a benne megnyilatkozó szemlélet
hitelessége már nehezebben, az egymásrautaltság finom hálóját ugyanis Bogdanovich
durván materiális szálakból szövi, ezzel
ment át sok mindent az érzelmesség természetrajzából a pikareszk fordulataiba.
A Papírhold országutat járó egyéb figuráira is jellemző az érzelmek működésének
hasonló mechanizmusa, többek közt ezért
marad emlékezetes a "harmadik" tündöklésének és bukásának jelenetsora. A kellékek
leltárában szereplő, uniform erkölcsi nézőpont azonban arra kötelezi Bogdanovichot,
hogy mindezt viszonyít sa valamihez. A társadalom intézményesített szélhámosai ily
módon kitagadtatnak az érzelmek dialektikájából, s szükségszerűen ördögi vonásokat
öltenek, aminek szomorú következménye a
boldog vég, a főszereplők képviselte gondolkodásmód angyalivá lényegülése: a szeretet és üzlet vegyülékéből fokozatosan elpárolog az utóbbi. A furcsa keverék, aminek Bogdanovich most helyenként izgalmas
analízisét nyújtja, természetesen régóta ismerős, csupán az elegyítés módja szokatlan.
A hajdani "álomgyár" recept j ei szerint
ugyanis ez többnyire rózsaszínű éterré változott, a művészet tégelyében viszont, hisz
oda is belekerült (hányszor emlegették a
tengerentúli regényről, drámáról, filmről
szólva!), hihetetlenül megnőtt az elemek
.széttartó ereje, anélkül, hogy kapcsolatuk
elhomályosodott volna. A Papírhold a nosztalgia fényében egynek mutatja a kétféle
sűrítést, pedig nem azonosak: Bogdanovich
rejtőzködése hajlamos, különös tehetsége
sem képes összebékíteni őket.
Lakatos András

PAPÍRHOLD (paper Moon) fekete-fehér, amerikai, 1972.
R: Peter Bogdanovich, I: Joe David Brown .Addíe Frey" c. regényébó1 Alwin Sergent,
O: Lászlo Kovacs, Sz: Regan O'Neal, Tatum O'Neal
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LÁTÓHATÁR

Cannes'76
1.
Egy fesztivál a maga teljességében mindig
több a bemutatott
filmek "matematikai"
összegénél, hiszen az egyes filmek világlátásából kirajzolódik a kortársi filmművészet
- vagy reprezentált irányzatainak - esztétikai orientációja,
s ugyanakkor ebben a
képviseletben megnyilvánulnak
azok az elvek, értékkritériumok
is, amelyek - a válogatás szempontjait meghatározva - az esztétikai közgondolkodást
leginkább jellemzik. Cannes, a nyugati világ hagyományosan
legrangosabb filmfesztiválja - ezt a funkciót ebben az esztendőben
is betöltötte.
Programjában,
hangulatában,
sajtójában
egyaránt érzékelhető volt, hogy egy olyan
pillanatban kerül megrendezésre, amikor a
békés egymás mellett élés hajójának vitorlájába hidegháborús szelek is beleakaszkodnak, s ha útjából nem is tudják visszafordítani, de menetét lassítani vagy átmeneti
kitérökre kényszeríteni
ideig-óráig sikerülhet nekik.
Ez tükröződött
abban a tényben, hogy
soha ilyen szűk és lehat áro It nem volt a versengő nemzetek mezőny e, a szocialista országok közül mindössze egy magyar film és egy "fél": Jancsó Miklós olasz-jugoszláv
koprodukcióban
készült alkotása - szerepelt a versenyben, a harmadik világot a
francia. Jean Rouch Három tanács című "nigériai" filmje, valamint egy indiai filmalko-

tás (Az éjszaka vége) és a chilei Littin Mexikóban gyártott műve (Actas de Marusia}
képviselte. De még az úgynevezett Kis-Európából is hiányoztak olyan országok, mint
Hollandia, Belgium, Dánia, Finnország, Portugália, Görögország stb., a svédek csak versenyen kívül szerepeltek - Bergman filmjével (Szemtől szembe) -, s magát a francia
filmművészetet
is - Gerald Blain filmje
mellett (Egy gyerek a tömegben) - az angol Losey (Mr. Klein) és a bemutatója tiszteletére hirtelenében franciává naturalizált
lengyel Polanski (A lakó) képviselte. A rendező szervek is érezhették ennek a helyzetnek a fonákságát - és megszüntették a
filmek nemzetiségi meghatározását.
Ezzel azonban még inkább kiugratták a
fesztiválnak azt a sajátos "fejlődési"
tendenciáját, amely a nemzeti művészetek versengéséből mindinkább a nagy multinacionális filmtrösztök propaganda-fórum ává teszi. Egyaránt kiütközött
ez abból a tényből, hogy - tisztelet a néhány kivételnek az igazi művészi élményt a versenyen kívüli
alkotások
jelentették
(Rosi, Bertolucci,
Bergman filmjei), s azokból a tiltakozásokból, amelyek hivatalos formában (szovjet
részről, az arab filmkritikusok
szövetsége
részéről) és a sajtóban kérdőjelezték meg a
fesztivál szelekcióját.
Ellenvethetnék,
hogy talán aminőségi
elv következetes alkalmazása alakította ki a
fesztiválnak ezt a sajátos arculatát. Ám ép-
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pen ez a minőségi elv tűnik problematikusnak, helyenként túlságosan is "átpolitizáltnak", másutt egyoldalúnak. Indokoltan merültek fel olyan kérdések, hogy egy fesztiválon, amelyen a művészkedő dilettantizmus otromba megnyilatkozásai is teret kapnak, amelyen állatfilmtől (A karom és a
fog) a rutinosan megrendezett
gicesig és
melodrámákig szinte minden szóhoz juthatott, miért nem léphetett a nyilvánosság elé
egy Hejfic-film vagy egy Ajtmatov-megfilmesítés -- amit a Szovjetunió ajánlott fel -,
vagy a tuniszi Nagykövetek
című film alkotás (amely a Franciaországban élő arab vendégmunkások faji megkülönböztetését
állítja pellengérre), vagy éppenséggel a francia
Cassenti érdekes filmje - A vörös plakát a nácik által kivégzett, emigrált ellenállók
(köztük magyarok), a Manouchian-csoport
sorsáról és ma élő emlékéről. (E két utóbbi
filmet kereskedelmi vetítésen láthattuk.) Es
szóbeszédből
értesültünk
egyéb - svájci,
angol, lengyel - filmekről, amelyeket hiányoltak a fesztiválról. Es nem volt okunk
kételkedni kollégáink igazában.

2.
Ám nézzük azt, ami jelen volt. Milyen esztétikai törekvésekről tanúskodnak?
Milyen
tematikákat helyeztek előtérbe? Úgy tűnik
- s ezt a fesztivál összképén túlmenően a
zsüri döntései is alátámaszt ják -, hogy a
mai film divatok előterében a naturalizmus
és az esztétizáló szépelgés álköltészete áll.
Esetenként összefonódva: mint naturalista
esztétizálás vagy esztétizáló naturalizmus.
A tőkés világ filmművészete - tisztelet a
kivételeknek
- a valóság nagy és átfogó
összefüggéseinek feltárása helyett mindinkább a naturális felszín aprólékos, részletező visszaadására törekszik, mögéje bújtatva valóságértelmezése
hiányosságát,
felszínességét, vagy éppenséggel bátortalanságát.
Stiláris vívmányai az emberi élet intim
vagy eltorzult szféráinak élethű visszaadásában tetőznek - mint az egyébként nem
kvalitás nélküli német Wim Wenders
50

Az idő sodrában
című filmje esetében, aki alighanem az
anyagcsere folyamatainak (a hányásnak és a
székelésnek) naturalista ábrázolásával vívta
ki a sznob kritika elismerését, amely vala
miféle új "écriture" -ként, eredeti filmnyelvként ünnepelte - gyomorkavaró gusztustalansága mellett elviselhetetlenül vontatott,
unalmas - előadásmódját.
(A film a filmkritikusok díját is megkapta, igaz, hat szavazattal kilenc ellenében, de mivel ez a kilenc megoszlott, relatív többséget szerzett.)
De a naturalizmus "kutatási köre" nemcsak
animális létünk "belgyógyászi" vonatkozásaira terjed ki. Közismertek
szexológiai
"kutatásai"
és az a "pszichológiai" érdeklődése, amely a lelki élet elferdüléseinek
ecsetelésére
irányul. Ez a naturalizmus
ugyanis - mint stilizáció - éppen azzal torzítja el a valóság hitelességét, hogy az élet
egy-egy kiemeit jelenségcsoportjára
korlátozódva, mesterkélten felnagyít ja a szóban
forgó dimenzió
szerepét,
s mintegy az
összes többit annak alárendeli.
Az olasz Ettore Scola valóban nagy mesterségi tudással rendelkező, kiváló filmrendező, s ez bemutatott filmjében,
Csúfak, koszosak, gonoszak -,

.

annak minden kockáján
érződik. Igazán
nem mondhatjuk
rá, hogy unalmas vagy
szellemtelen,
hogy a rendezés díját amennyiben
szűken, csak a megjelenítésre
alkalmazzuk
a fogalmat - érdemtelenül
nyerte el. S mégis az az igyekezete, hogy
hősei kivétel nélkül és a film rninden jelentében csúfak, koszosak és gonoszok legyenek - hogy ez legyen egyetlen "emberi"
ismérvük, tulajdonságuk
-, végül is egy
olyan világ megjelenítéséhez vezet, amelyet
ízlésünkön túlmenően világnézeti okokból
sem tudunk elfogadni.
Róma egyik nyomortelepén,
"bidonville" -jében játszódik a film története, nem
messze
a Szent
Péter-székesegyháztóI,
amelynek kupolája állandóan feltűnik a
horizonton.
Pugliából felköltözött
egykori
parasztok eszkábálták össze vagy huszonöt

Rosi: Előkelő holttestek

esztendeje szörnyűséges és túlzsúfolt kalibáit: a matracok a földön, WC a ház előtt, s
a legkisebb komfortról beszélni is eufémizmus. De Sica feledhetetlen Csoda Milánoban-jából, Pasolini Accatone-jából
ismerjük
ezt a világot - de mennyivel más belső tartalommal.
Szülők és gyerekek, fivérek és nővérek
között nyoma sincs itt valamiféle emberszabású kapcsolatnak - szeretetnek, szolidaritásnak,
segítésnek. A homoszexuális
prostitúcióból
élő kisebbik fiú gátlás nélkül
szeretkezik sógornőjével, de a leskelődő papa is megzsarolja menyét szerelmével. A részeges, félvak és lusta családfő - Nino
Manfredi remeklése - ezenkívül eszelős
megszállottsággal rejtegeti egymilliós vagyonát -, ami még Iírában is szép summa nyomorgó családja elől, veri a feleségét,
gyanúsít ja, fenyegeti a családját, s harmadiknak egy prostituáltat visz a "hitvesi ágyba". A család a mama kezdeményezésére
patkányméreggel
kíséreli meg eltenni láb
alól, s megszerezni kincsét. A sikertelen me-

rénylet után - hősünk ugyanis kihányja a
mérgezett vacsorát - a papa előbb eladja
vityilóját
a fejük fölül egy ágról szakadt parasztcsaládnak, majd miután ezek is beköltöznek számos pereputtyal,
éjszaka rájuk
gyújtja az "épületet".
Ert jük Scola szándékát,
aki szakítani
akar azzal a szentimentális
szemlélettel,
amely a nyomorban csak a társadalom jobb
sorsra érdemes áldozatait látja, s nem veszi
észre annak züllesztd=erkölcsromboló
hatását is. A hangsúly azonban ezen az is-en
van, s azáltal, hogy az egyik végletre a másikkal felel, hogy az idealizáló széplelkűségre csak a sötét színeket meglátó feketével válaszol - már nem a társadalmat, hanem annak áldozatait ülteti - en bloc - a
vádlottak padjára.
S "luxuskörnyezetben"
valami hasonló
játszódik le a másik olasz versenyfilmben,
Mauro Bolognini

A Ferramonti örökség
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Losey: Mr. Klein

című művében. E múlt század második felében ugyancsak Rómában játszódó történet
középpontjában is egy gyűlölködő család
áll, amelynek mindegyik tagja a papa vagyonát- az örökséget - szeretné elhalászni
a többiek orra elől. Ök nem csúfak és piszkosak - hiszen a főszerepet a női alakítás
nagy díját Törőesik Marival ex aequo elnyerő, divatos szexbomba, Dominique Sanda játssza -, csak gonoszak és gátlástalanok. Különösen a főszereplő hölgy, ez az
álszent, angyalarcú Jókai-figura, aki hozzámegy az egyik Ferramonti fiúhoz, elcsábítja
a másikat, végül maga a papa is az ő ágyában leli halálát. A szerelmes félj elzüllik, a
szerelmes fivér öngyilkos lesz, ám végül is a
nem szerelmes sógor - a politikus-képviselő
- szerzi meg a vagyont, perrel támadva meg
kétszeres gyilkossággal gyanúsított sógornőjét. Jogilag abszurditás a film, hiszen a
gyilkosság nem bizonyítható, s ha mégis
elítélik, nem az örökségtől fosztják meg,
hanem kivégzik vagy börtönbe csukják.
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"Eszmeileg" viszont erőltetett az az - önmagában helytálló - gondolat, hogy az
olasz közélet rothadásnak indult (ilyen emberekre van szüksége Itáliának, mondják a
képviselőre a film végén), kívülről beleapplikált reflexió csupán.
Az ember rossz. Eredendően és reménytelenül gonosz, kegyetlen ösztönállat - hirdetik ezek a filmek, s ebbe a sorba illeszkedik a spanyol Ricardo Franco:
Pascual Duarte
című alkotása is (amelynek főszereplője,
José Luis Gomez a férfialakítás díját kapta
meg). Egy spanyol paraszt a hőse ennek a
nagyepikai, a gyerekkortól a halálos ítéletig
ívelő életrajznak, amelytől a plasztikus
szépséget, a spanyol festők: Ribera, Murillo
ihletését éppúgy nem vitathat juk el, mint
ahogy azt a politikai bátorságot sem, hogy
a mai Spanyolországban tisztességes hangon
szól a Köztársaságról. Ám ez a hős sokszo-

ros gyilkossá válik. A vérengzések sorozata
(s ez még érthető) a feleségét halálosan
megrúgó öszvér látványos és borzalmas
összeszurkálásával kezdődik. Majd minden
ok nélkül a kutyáj át, majd egy vetélytársát,
ezután - éppúgy indokolatlanul, mint a kutyája esetében - saját édesanyját, végül a
falu - vele hangsúlyozottan emberséges földesurát gyilkolja meg hasonló kegyetlenséggel. S minderre az lenne a magyarázat,
hogy egy elidegenedett világban él gyerekkora óta, ahol csak erőszakosságot lát maga
körül. Elfogadhatjuk ezt indokként? Nem
az erőszak mitizálása ez? Vagy a liberális
pszichologizálás gyerekes túlhajtása, ami
néha még a mi tévénk Kék fényében is kísért. A film védelmezői Camus. Mersaultjára, Faulkner Joe Chrismas-ára hivatkoznak. De ami egy esetben, egy író mesteri
realizmusával ábrázolva elfogadható, "nagyüzemivé" válva már - önmagában - elfogadhatatlan magyarázatként. Egy egész élet
nem állhat csupa action gratuite-böl, Nem
egy spanyol szegény paraszt története ez a
film, hanem egy beszámíthatatlan őrülté erről azonban a film alkotója nem hajlandó
tudomást venni.
Másfajta erőszakosságról szól Martin
Scorcese nagydíjas

-

I
I

Taxisofőr

-ie, csak abban egyezik meg R. Franco
filmjével, hogy éppúgy nem tud elemző és
meggyőző magyarázatot adni rá, mint a
spanyol rendező. New York erőszakos világa ez, prostituált jaival, stricijeivel, kábítószer-üzéreivel és élvezőivel, őrült forgalmával és zsivajával, s egy elnökválasztási év
gyilkos politikai küzdelmeivel. Travis, a
taxisofőr - vidékről felkerült, volt vietnami
katona - szenved ettől az atmoszférától, és
a magánytól, ami a nagyvárosban körülveszi. Megismerkedik egy lánnyal, de a kulturális különbségek Feménytelenségre kárhoztatják szerelmét. Hősünk eszét veszti, s
minden pénzét pisztolyokra költve, valamiféle revolver-hőssé képezi ki magát. Aztán abban a vágyában, hogy egy fiatal prostituáltat
kiszabadítson kizsákmányolója
karmaiból, három embert öl meg "hősi"

Bergman: Szemtől szembe

ámokfutásában. Valamilyen csoda folytán,
bár maga is sebet kap vérengzései során, Mkerül elmenekülnie, és - itt következik a
legérhetetlenebb, legelképesztőbb fordulat
- a szerencsétlen pszichopata valóban hőssé alakul át a rendezői koncepcióban.
Bizony a futószalagon gyártott tucatfilmek közül való ez az alkotás, amelyben
minden a kimódolt hatás kedvéért történik.
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-t is, amelynek főhőse új lakásba költözik, és
Ha Pascal Duarte gyilkos őrületében valatudatában átalakul a lakás előző, öngyilkosmiféle vallásos miszticizmus sugallatát érezságot elkövetett bérlőjévé,
egészen addig,
zük, Travis - colt jaival és mindenféle kaliberű fegyvereivel - a ponyvairodalom és a .hogy női ruhába öltözve, magát kikészítve,
ugyanúgy öngyilkosságot
követ el, leveti
konvencionális amerikai melodrámák ihlemagát az emeletről. Polanski "pszicholótését viseli magán. A film ellentmondásos
giai" leírását akarja adni ennek a folyamatsajtójából aligha lehetett volna megjósolni,
nak. De ez annyira erőltetett,
légből kahogy a fesztivál legmagasabb kitüntetését
nyeri el. Inkább magyarázat erre Scorcese
pott, hogy tulajdonképpen
a horror sem
tavalyi filmje (Alice nincs itt többé) és az
"jön le" a vászonról, a borzalom is hidegen
amerikai államalapítás
kétszázadik évforhagy, s Polanski előző filmjei manirrá meredulója - amelynek ünnepségei a fesztivál
vedett ismétlésének tűnik.
napjai alatt kezdődtek -, s amelyből a franKétségkívül Polanski is és más említett
ciák is ki akarták venni részüket.
rendezők is - mindenekelőtt
Ettore Scola
S ugyancsak egy - eltussolt, bűnbakra
. vagy Bolognini - más és más eszközökkel
hárított - gyilkosság áll Daniel Schmied Az
és kvalitásokkal, de helyenként az atmoszangyalok árnyéka c. - a fesztivál vitathatatférateremtés, a rendezői virtuozitás mestelanul leggyöngébb és legzavarosabb - "műreinek mutatkoznak.
S a szocialista orszávének" középpontjában.
Ez a "fausti" pregok kritikusai vagy a marxista kritikusok
tencióval fellépő, versben dialogizáló, álfilotöbbnyire nem ezt a mesterségbeli tudást
vonják kétségbe, amikor a zsüri ítéleteivel is
zófiai ponyva akadémikus terminológiával
vitatkozva, a maguk kétségeit megfogalmazbeszélgető prostituált jainak zavaros bőlcselzák. De felteszik azt a - számunkra alapkedéseivel, kibogozhatatlan
miszticizmusávető jelentőségű - kérdést: hová vezet a
val megoldhatatlan rejtvényt ad fel az érteltechnikai tudásnak, az esztétikai árnyalamezés számára. Maga a történet azt mondja
tosságnak
ez a demonstrációja?
Nem ízlésel, hogy a nagyhatalmú zsidó vállalkozó differenciákról
van
tehát
szó
ezekben
a vilehet, hogy könyörületből,
valami eltorzult
tákban,
illetve csak olyan mértékben,
em berségből, szolidaritásból
- megöli az
amennyire a világnézet ízlést meghatározó
ezért könyörgő prostituáltat (hogy ez miért
tényező.
kívánja a halált, nem tudjuk eldönteni), akinek apja (ma homoszexuális kabaré-bohóc)
valamikor náciként az ő szüleit pusztította
el. Ám bármilyen bárgyú miszticizmussal
3.
önti le és kísérli meg elsatírozni a rendező
A naturalizmus vagy a naturalista esztétizáés a forgatókönyvíró
ezt a gyilkosságot lás filmjeiről térjünk át az esztétizmus vagy
az gyilkosság marad, lehetőséget nyújtva a
film olyan értelmezésére, amire - legyünk
az esztétizáló naturalizmus filmjeire. Hogy
jóhiszeműek
- az alkotók, dilettáns metafiez az első hallásra gyanakvást keltő diszzikai ködevésükben, talán maguk sem gontinkció milyen különbségeket takar, az tadoltak. A lényeg az, hogy végül is igaza van
lán kitetszik majd példáinkból. Kezdjük taannak a francia lapnak, amelynek kritikusa
lán - ennyi elfogultságot megengedhetünk
ezt írta: "Az angyalok árnyéka veszedelmes
magunknak - a mi filmjeinkkel. Magyarfilm lenne, ha sokan megtekintenék.
Ez
országot Maár Gyula
azonban aligha valószínű, hogy bekövetkezzék."
Déryné, hol van?
S hogyagyilkosságokról
az öngyilkosságra térjünk át, ugyanez a borzalmat hajcírnű alkotása képviselte - lényegében sikeszoló naturalizmus jellemzi Polanski horrorresen. A film kritikai fogadtatása nagyjából
megegyezett a hazai sajtóéval. A France
filmjét,
Soir aznapi fesztivá1cikkének ezt a címet
adta: "Egy magyar színésznő, akinek már
A lakó

Jancsó Miklós: Magánbűnök, közerkölcsök

esélyei vannak" és általában kiemelték a lapok Töröesik Mari kiváló alakítását (amiért
ex aequo díjat is kapott), és elismerően nyilatkoztak a rendező képességeiről is. A Le
Monde kritikusa például ezt írta: "Déryné
problémáiban nincs semmi érdekfeszítő. Es
mégis, ezekből a statikus jelenetek ből sajátos báj, hangulat árad. Helyenként Csehovra gondolunk. Ha elkerüli az esztétizmus
csapdáit, Maár Gyula minden bizonnyal a
jövő rendezője."
Jóindulatú,
baráti biztatás, érdemes megszívlelni. Annál inkább,
mert a legtöbb kritikában - olykor kevésbé
megértő formában - ez tűnt a film sebezhető pontjának. Még a film sajtófogadásán
is elhangzott kérdés a magyar filmek esztétizáló jellegével kapcsolatban (holott ez az
optika legalább olyan mértékben adódik a
fesztivál-válogatások
ízlésbeli
egyoldalúságából,
mint filmtermésünk
egészéből). S ezt az optikát erősítette Jancsó

Miklós filmje is, aki ugyan ez alkalommal
nem hazai színekben versenyzett - filmje
olasz-jugoszláv koprodukcióban
készült -,
de ahogy mondjuk, Bartók amerikai kompozícióiról, Zichy Mihály grúziai grafikáiról, vagy irodalmunk külföldön napvilágot
látott alkotásairól sem mondhat le a magyar kultúra, Jancsó is magyar művész, függetlenül producerei nemzetiségétől. Annak
tekintette a francia és nemzetközi sajtó is, a
Le Monde például "Magyar esztétizmus és
francia intimizmus"
címet adta Jancsó és
Gérard Blain .- vele egy napon bemutatott,
jelentéktelen - filmalkotásáról szóló beszámolójának.
Jancsó filmjén -

Magánbünök, közerkölcsök
- érezhető a törekvés, hogy megújítsa eddigi stílusát és egy szélesebb közönséghez
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szóljon filmjével. Az az egy tény önmagában megvilágítja ezt, hogy filmje háromszáznegyvenhárom szekvenciából áll össze,
míg a megelőző Elektra csupán tizenegyet
tartalmaz. Ettől azonban Jancsó rendezői
alkata, művészete - szerencsére - nem
változott meg. A zene és a tánc népi jellegét
a bécsi valcerek, polkák, Strauss-melódiák,
katonaindulók muzsikája váltotta fel, a
magyar puszta helyébe a dimbes-dombos
hegyvidék került, a paraszti nép helyébe a
felső tízezer. Ami azonban változatlan: a
vizuális gazdagság, a művészi fantázia, az
elragadó képköltészet. Jancsó ezzel a filmjével bebizonyította, hogy jelentősége nem
egy filmcsinálási technika megalkotásában
rejlik csupán - abban is természetesen -,
hanem mindenekelőtt abban a művészi
látásmódban, amely mindent megemel,
"bearanyoz", amire rátapad a maga plasztikus szépségével, a zenének, a mozgásnak, a
látványnak abban az összekapcsolásában,
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amelynek alkérniáját nála senki sem ismeri
jobban.
S ez filmjének pozitív oldala, aminek
akkor is örülhetünk, ha - sajnos - súlyos
negatívuma is van. Jancsó egy olyan filmben újította meg stilisztikáját, amely tematikailag a legigénytelenebb és legsemmitmondóbb minden eddigi alkotása közül.
Ilyen tartalmatlan forgatókönyvből Jancsó
még nem dolgozott - s ezt olyasvalaki
mondja, aki nem először vitatkozik Jancsó
forgatókönyveivel. A Mayerlingi tragédia
szabadon értelmezett történelmi eseményéről szól a film, a fiatal trónörökös (Rudolf)
és udvari köre tragikus végű - a főhercegi
pár (öngyilkossságnak elhíresztelt) megöletésével végződő - lázadásáról a "paternalista" Ferenc József önkényuralma ellen.
Ez a lázadás a perverz játékok és a kollektív
kicsapongások formájában nyilvánul meg.
A szexuális aberrációknak, a szabadosságnak azonban - nincs meghatározott "osz-

Scola: Csúfak, koszosak, gonoszok

tálytartalma" vagy politikai töltése. (Különösen a polgári világ, vagy az arisztokrácia
keretei között.) Kicsapongani - jobbról és
balról egyaránt lehet. Es Jancsó meg sem
kísérli, hogy valamiféle történelmi hipotézissel vagy reális értékű politikai mondanivalóval közeledjen az eseményhez, hogy a
készülő palotaforradalmat ideológiailag is
megvilágítsa. Bezárva a maga bacchanáliáinak körébe, minden igyekezete az arisztokrata aranyifjúság és a hozzájuk csatlakozó
vándorcirkusz megrészegült dorbézolásának
fantáziadús leírására irányul, középpontjában a főherceg hermafrodita szerelmének Vetsera Máriának - különleges attrakcióival.
S ha igaz is, hogy e bátor jelenetek
elkerülik a vulgáris pornográfiát, végül már
a művészi erotika is kihull belőlük. Találóan írta róla Baroncelli, a francia filmkritika doyenje: "Egy ilyen jellegű alkotásnak
sajnos megvannak a maga határai. Itt elég

gyorsan elérünk hozzájuk. Az első beállítások, amelyek a trónörököst és társait mutatják, elbűvölnek. A kamera gyöngédsége,
a kép fűzés folyékonysága, a színek és a
zene mágiája, a szereplők szépsége - csak
meghajolhatunk ennyi tökéletesség előtt.
Az orgia közepén kezd fáradtságunk nyomasztóvá válni. Ami sok, az sok. Sok a
pezsgőből, sok a forgatagból, sok a meztelen nőkből, sok a malackodó tréfákból:
beteltünk és szeretnénk már kegyelmet
kérni. A szerző esztétizálása néma kürtté
válik. Hatalmas tehetsége körbe forog ...
Jancsó Miklós sokkal jelentősebb filmművész annál, hogy megelégedhessen vizionárius szeszélyeivel."
S az esztétizáló naturalizmus filmjei sorába tartozik Visconti Az ártatlan-ja is, amelyet a nemrég elhunyt zseniális mester
tiszteletére mutatott be a fesztivál. Kár
volt. Hiszen a nagy művész iránti kegyeletünk inkább azt kívánta volna, hogy szemet
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Mazursky: A következő állomás Greenwich Village

huny junk e félresikerült
utolsó alkotása
fölött, nem hogy reflektorfénybe
állítsák.
D' Annunziót szerette volna rehabilitálni a
rendező ezzel a filmjével, de ez a rnúltszázadi melodráma
a csélcsap férjjel, a
hűtlen feleséggel s a beteges féltékenységből megölt gyerekkel, majd végül a férfi
öngyilkosságával
inkább az olasz író reménytelen elavultságát és másodlagosságát
demonstrálta - Visconti ama stiláris erőfeszítése ellenére, hogya
felső tízezer, az
arisztokratikus
szalonok világát az utolsó
filmjeiben
megszokott
rafináltsággal
és
pompával ábrázolja. Ebből a filmjéből azt a
nemesebb alapanyagot is hiányoltuk, amely
megelőzően Mann-, Proust-, Camus-megfilmesítéseit jellemezte.

Két kategóriáról
kell még szólanunk. Röviden néhány jól
megcsinált, valóban szórakoztató,
de nem

58

túl nagy igényű alkotásról - mint a MetroGoldwyn-Mayer
negyedszázados
terméséből Gene Kelly által összeállított szemkápráztató musical- és táncfilm-antológia,
a
Hollywood. .. Hollywood, a már aggastyán örökifjú Fred Astaire és Gene Kelly
bravúros főszereplésével,
mint az angol
Alan Parker gyerekekkel eljátszatott mulatságos gengszterfilm-paródiája,
a Bugsy MaIon e, mint Hitchcock fordulatos, izgalmas,
visszafogottan megrendezett krimije, A családi összeesküvés vagy Paul Mazursky kedves és kitűnő színészekkel eljátszatott komédiája a Következő állomás, Greenwich
Village stb. Es részletesebben arról a néhány filmről - három versenyen kívüli -,
amelyek valóban fesztivál-rangot
adtak a
rendezvénynek.
Közös jellemvonásuk, hogy
az emberi tudat alakulásában vizsgálják különböző
eszközökkel
- korunk tőkés
társadalmának
sebeket okozó, eltorzító-elidegenítő hatását, pszichológiára töreksze-

Scorsese: A taxisofőr

nek, amely azonban az egyes emberi sorsokban az általános tendenciákat
mutatja fel.
A spanyol fasizmus világába vezet el
Carlos Saura Cria Cuervos című filmje,
amely egy gyerek szemén keresztül, szorongásainak, félelmeinek tükrében láttatja velünk azt a fojtott, nyomasztó,
babonás
hiedelmekkel,
beteges
komplexumokkal
terhes világot, amely a mai spanyol életet s ezen belül is a vezető rétegekhez tartozók
életét (a film egy katonatiszt családjában
játszódik)
- jellemzi. Saura, ha tehetné,
alighanem gyilkos filmpamfletet készítene a
francoizmus
ellen. A cenzúra felügyeletében, amellyel közismertek konfliktusai, a
művészi atmoszférateremtés
eszközeit használja fel, hogy légkörével és légkörében
ábrázolja azt az emberi megnyomorítottságot, azokat az elfojtott vágyaktól, ambícióktól, eltorzult indulatoktól szétroncsolt
életeket, amely és amelyek a francoizmus

brutális
elnyomórendszerének
közvetlen
ábrázolásában "akadályozott"
művész szenvedélyes tiltakozását
fogalmazzák meg a
fasizmus ellen.
S ugyancsak a fasizmus - a nácimegszállás - problémakörébe
száll alá Joseph
Losey

Mr. Klein

című filmalkotásában.
Kafkai ihletésű mű
ez, amelynek főhőse, Robert Klein a saját
személyiségét keresi - titokzatos névrokona, a másik Robert Klein utáni nyomozásában, akiről biztosan mi magunk sem tud ...•.
juk, hogy valóban létezik-e, vagy csak az
öntudatlan
lelkiismeretfurdalás
teremtette
fantom hősünk életében. Ez a film ugyanis
a maga szürrealizmusát
is közvetlenül
a
valóság talajába ágyazza, mind társadalmi,
mind lélektani vonatkozásban,
és Losey
művészete éppen abban a késhegyen tán59
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coló egyensúlyban rejlik, amely a valóság (a
nácizmus valósága) abszurditását, a kafkai
szimbolizmus szintjére emeli, anélkül, hogy
feloldaná abban.
Hőse, Robert Klein, ez a jóképű (Alain
Delon játssza), nőktől elkényesztetett, gazdag, XIV. Lajosig visszamenően katolikus
és francia műkereskedő, a film elején zsidók megkopasztásával - eladni kényszerült
értékeik, műkincseik áron aluli felvásárlásával - növeli vagyonát, magatartásával azt
az együttműködő, de a helyzetet legalábbis
elfogadó, a konjunktúrát kihasználó burzsoá réteget képviselve, amely közömbösen
figyeli a meghurcolt kisebbség tragédiáját.
Aztán egy véletlen, egy jelentéktelen apróság zökkenti ki biztonságából. Lábtörlője
alatt a "Zsidó hírek" című információs
bulletint találja. A szerkesztőségben tiltakozik a küldése ellen. Csak gyanút ébreszt
ezzel. .. S aztán nyomozni kezd, egyre
megszállottabban és rögeszmésebben a
"másik", a zsidó Robert Klein után ... s a
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végén az Auschwitz felé induló vonatba is
beszáll - pedig megmenekülhetne, barátai
nevét kiáltják, hogy kiemeljék a halálmenetből -, hogy találkozzék vele. Vagy talán
- hiszen Robert Kleinként csak őt látjuk a
stadionban - önmagával csupán.
Más ez az "átváltozás", mint Polanski
hősének látványos és erőltetett metamorfózisa. E realitást és irrealitást, konkrétet és
absztraktot mesteri stílusegységbe olvasztó
filmnek ugyanis valóban az emberi lélek
adja fedezetét, a maga gyakran titokzatos,
rejtett, de mindig a valóságban gyökeredző
törvényeivel.
Es ez rokonít ja a fesztivál másik kiemelkedő alkotásával, Ingmar Bergman
Szemtől szembe
című filmjével. A különbség, amely a napjainkban játszódó történetet Losey filmjétől elválasztja, hogy hősének, Jenny
Isaksson pszichiater doktornőnek fantomjai

Polanski: A lakó

- s ez a történelmi helyzet jellegéből
adódik - sokkal tárgytalanabbak, meghatározatlanabbak (de nem kevésbé valóságosak), mint Robert Klein testet öltött rémképeié. A látszólag boldog házaséletben élő,
sikeres, kiegyensúlyozott doktornő hideg
mérlegelés alapján egy doboz altatóval megmérgezi magát, belehullva a fantomjaival
benépesített
öntudatlanságba,
álmaiba,
majd - az öngyilkosságot időben felfedik felébredve a klinikai ágyon, szembenéz
mindazzal, amit mind ez ideig elfojtott
magában. Ez a helyzet, amely a történet
csontvázát adja.
Egyszerű szituáció. Bergman a krízist
néhány mesteri finomsággal érzékeltetett,
de mégis könnyen érthető ténnyel készíti
elő, Jenny családi, társadalmi, szakmai
helyzetéről. Ezekhez járul egy titokzatos
öreg hölgy szorongást keltő fel-felbukkanása Jenny rémlátásaiban, felkészítve arra,
hogy behatolj unk a hősnő tudattalanjába, a
film második részében, az életbe való

visszatérés után. Traumatikus - és megvilágosító - álom- és emlékképek, orvos barátjával, családjával való beszélgetések során
tárulnak fel Jenny életének rejtett sebei,
mindazok a magában hordott félelmek,
lelküsmeretfurdalások,
amelyek életútját
szegélyezik. Bsa szorongás, amely nem
mindig logifikálható. Mégis a "feltámadt"
Jenny eljut az élet igenléséhez, és a film
végén megfogalmazza azt a gondolatot - a
film alapeszméjét -, amely értelmet ad
annak: "A szeretet mindent átölel, még a
halált is."
Annak következtében, hogy Bergman
visszatér Az út vége és más régebbi filmjei
lenyűgözően megjelenített, jelképes fantomjaihoz, ez a filmje kevésbé homogén és
összefogott, mint a Jelenetek egy házasságból, amely a maga közvetlen realitásában
vált mesterművé. Mondanivalója azonban,
végső kicsengésében, túllép a szorongásnak,
a reménytelenségnek azokon a most is
fullasztó erővel ábrázolt pokolkörein, ame61

lyek filmjeit általában jellemzik, és az Elet
és a Halál bergmani problematikájához
hozzátársított harmadik "elemben", a Szeretetben - mi emberi szolidaritásnak is nevezhetjük - rátalál arra a közvetítő láncszemre, amely kapcsolatot
teremt ember és
ember között. Keservesen megharcolt optimizmus ez, de mégis optimizmus, mégis a
van remény, az élni érdemes hitvallása,
amely oly ritka - csaknem egyedülálló Bergman filmjeiben.
Hogy korunk centrális problémái realisztikus formában is fórumra találtak a fesztivál programjában, az mindenekelőtt
a két
versenyen kívül bemutatott
olasz film és a
chilei Littin Mexicóban forgatott történelmi freskójának az érdeme. Francesco Rosi
Előkelő holttestek
című alkotásában most is egy bűnügyi film
kereteit használja fel arra, hogy a mai
Olaszország erkölcsi-politikai
struktúráját
egy röntgenfelvétel hitelességével átvilágít sa
és leleplezze. Egy vidéki városban sorra ölik
meg az ügyészi-bírói testület kiemelkedő
notabilitásait.
Rogas felügyelő - a bűnüldözés megszállottja - fel is fedi a gyilkost,
egy valamikor gyilkosságért ártatlanul elítélt patikus személyében, akinek a bosszú
az elszenvedett börtönévekért rögeszméjévé
vált. De felettesei minden áron a baloldali
felforgatókat kívánják felelőssé tenni a gyilkosságokért, s ebbe az irányba akarják az ő
munkáját is terelni. Rogas hasztalan küzd
az igazságért, sorra tartóztat ják le, kínozzák
meg az ártatlan embereket.
Kétségbeesésében
- bár ő maga nem
kommunista
- egy barátja tanácsára
a
kommunista
párt titkárához fordul, hogy
felfedje az igazságot. De már minden lépését figyelik, és a titkos találkozás pillanatában két puskagolyó végez mindkettőjük
életével. A hivatalos verzió halálukról amit a hatóságok lanszíroznak -, hogya
megbomlott idegrendszerű, üldözési mániában szenvedő felügyelő ölte meg a párttitkárt, majd utána maga is öngyilkos lett. S
itt következik
a fordulat,
amely annyi
különféle értelmezésre és vitára adott alkalmat a fesztiválon. A kommunista
párt is
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elfogadja ezt a "magyarázatot".
Felelős
vezetője így válaszol Rogas barátjának, amikor az figyelmezteti, hogy a hivatalos jelentés hazugság, barátja tökéletesen egészséges
volt: "Az igazság nem mindig forradalmi."
Persze kérdéses, hogy egy mondat mégha záró mondat is - annullálhat ja-e egy
nagyszerűen
elkészített
filmalkotás
érdemeit, és mindenesetre érdekes Rosinak magának a válasza arra a kérdésre, mit akart
ezzel mondani, vajon az Olasz Kommunista
Párt "politikai kompromisszum"
programjával szándékozott-e
vitába szállni: "Ez a
mondat rémálommá vált számomra a film
cannes-i bemutatója
óta. Nem gondoltam
volna, hogy ennyi kommentárt és értelmezést fog kiváltani. Nos hát, mindössze azt
akartam mondani vele, hogy ha Itáliában
vagy
másutt
egy
olyan
provokáció
történne,
amilyent az Előkelő holttestek
ábrázol, a nagy baloldali pártok, amelyek
az igaz társadalmat
hivatottak
vezetni,
kénytelenek lennének elfogadni ezeknek a
módszereknek
a realitását, tudomásul venni, hogy a reakciós hatalomnak megvannak
a maga játékszabályai,
és elkerülni azt,
hogy a csapdájába essenek. Hogya tüntetőket felvonultassák a harckocsik ellen, ami
öngyilkosság lenne. Számomra ez a vezetés
felelősségtudatát
jelenti. Mint művész és
mint intellektuel azonban megengedhetem
magamnak azt a luxust, hogy úgy vélekedjek: az igazság mindig forradalmi. De a
jelenlegi helyzetben a baloldal politikusainak másfajta felelősségük van, mint nekem."
Másfajta vitákat váltott ki a fesztivál
legnagyobb szabású és méretű - kétrészes,
öt óra negyven perces - alkotása, Bernardo
Bertolucci
Huszadik század
című nagyívű, gazdag történelmi freskója,
amely a múltszázadi nagyepika legjelentősebb alkotásait
idézi emlékezetünkbe,
a
modern olasz történelem több mint egy fél
évszázadát öleli fel, két, ugyanabban
az
órában, ugyanabban az emiliai udvarházban
született hősének - a földbirtokos
és a
zsellér unokájának - összefonódó sorsában.

Rohmer:

o márkino

Ezekben a vitákban már a film (s különösen
első része) rendezői érdemeit fanyalogva
elismerő, csak éppen mondanivalóját elutasító jobboldal csapott össze a filmet
lelkesen ünneplő baloldal kritikusaival.
A "vád" Bertolucci ellen az, hogy mint a Figaro kritikusa írta - " ... művészetét egy pártos ideológia, egy politikai
credo szolgálatába állította". Nos, ezt a
vádat nem lehet tagadni. Maga Bertolucci is
azt felelte arra a kérdésre, hogy választási
agitációnak tekinthető-e a filmje: Sajnos
nem, a film ugyanis csak a választás után
kerül bemutatásra Itáliában. Ám ami e
"vád" esztétikai indoklását illeti, a kritikus
saját osztálykorlátait árulja el csak vele:
"Nem felejthet jük el, hogy a földbirtokos
ebben a korban, még a római pater familias
szerepét töltötte be (ti: századunk elején),
élet és halál jogos ura, gyermekei és nem. zetségenek
(gens) tagjai felett. Miért a
szavak keménysége, hiszen ami ma igazság-

talanságnak tünik, nem rnindig volt annak
felfogható. "
Nos, Bertolucci filmje valóban hadüzenet
ennek a "világszemléletnek". De már ami a
másik "vádat" illeti, mely szerint: "Bertolucci
parasztj ai
szocialista
elveikkel
... mind jók, bátrak, elszántak feladatukban és uraik által kizsákmányoltak. Az
utóbbiak viszont mind.gyűlöletesek ... " egyszeruen nem felel meg a ténybeli igazságoknak. Éppen a figurák árnyalatossága
teszi értékessé Bertolucci filmjét, az a
gondolat, hogy nem eredendő emberi rossz
vagy jó tulajdonságok, hanem a társadalmi
helyzet határozza meg a hősök viselkedését,
a burzsoázia tagjai nemcsak gyűlöletesek,
de szánalmasak is, tehetetlenek is, gyávák
is, a maguk hamis tudatának foglyai is,s a
parasztok - a forradalmárok - sem mentesek egyéni indulataik, jellemük esetlegességeitől.
A történelem lép színre ebben a filmben,
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az osztályharcok története, az egyes emberi
sorsok tükrében, anélkül, hogy' az alkotó
kilépne hősei jellemének belső logikájából,
és didaktikus leegyszerűsítéssel és magyarázatokkal erőszakot tenne a feltárt életútak
egyediségén és egyszerűségén. Olmo - a
zsellérgyerek - és Alfredo - a gazda életút jában egy korszak valóságos társad alomrajza bontakozik ki. Mindez azonban a
film nyelvén és eszközeivel. Ez a "regény"
ugyanis már a filmművészet méhében fogant, és vállalkozásának arányai ellenére
sem viseli magán az irodalmi művek átültetésének oly gyakori és elkerülhetetlen gyermekbetegségeit. Külön telitalálat, hogy a
film struktúrájában a történelmi periódusok az évszakoknak felelnek meg: a nyár a
két főhős gyerekkorának és ifjúságának,
egészen az első világháborúig, az ősz és a tél
a fasizmus hatalomrajutásának esztendeit
,jelképezi", míg a tavasz az újjászületést, az
antifasiszta ellenállás diadalát, egy jobb élet
reménységét.
A történelmi visszapillantás eszközeivel
szól a jelenhez a chilei Littin alkotása, az
Actas de Marusia
(Feljegyzések

S ezzel a politizáló filmeknek is végére
értünk. Talán még egy - kissé talán elnyújtott, eszközeiben akadémikus, de mondanivalójában elkötelezett és progresszív - indiai filmet, Shyam Benegál Az éjszaka vége
című alkotását, és a francia Eric Rohmer
művészi eszközeiben kifinomult, de mondanivalójában "örökérvényű", német nyelvű Kleist-megfilmesítését, a Von' O bárónő-t, (bravúrja a teljes szöveghű ség) érdemes megemlítenünk, hogy teljes képet adjunk erről a fesztiválról, amelyben a múlt, a
retro túlsúlyban volt a jelennel szemben, és
az "écriture", a stílus - tisztelet az említett
kivételeknek - elhomályosította a mondanivalót.

Marusiábol). A korai munkás-

mozgalom egyik sztrájkját
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film - helyenként Jancsó Miklós stílusára
emlékeztetve -, de a brutális katonai elnyomás és a népi ellenállás - amely megrendítő erővel bonatkozik ki - világosan
érzékelteti - amit szinte a film minden
kritikusa észrevett -, hogy ez a történet
akár a mai Chilében is lejátszódhatna, hogy
nemcsak a múltat idézi fel a rendező, de a
jelen ellen is tiltakozik.

eleveníti fel a

Gyertyán Ervin

Salam Taskent
Az 6si mohamedán üdvözlés újjáéledt ezekben a napokban (május 19-29.) az Afrikai,
Azsiai és Latin-amerikai Országok Negyedik
Taskenti Filmfesztivdlján. .Balam fesztiváll" - hallatszott lépten-nyomon: "SaIam
Taskent' - ez volt a refrénje annak a dalnak is, melyet Pakisztán Iszlám Köztársaság
népes delegációja a fesztivál napjaiban költött és a záróünnepélyen adott e16,fergetefordulatról, ami az elmúlt két-három évtiges sikerrel.
Népek találkozója volt. 21 ázsiai, 32 afri- zedben bekövetkezett a világban, arról,
kai, 12 latin-amerikai ország mint rész t- hogy megjelent és egyre nagyobb er6t vev6,45 európai és észak-amerikai ország politikai és müveszi er6t - képvisel földünmint vendég, összesen több mint 300 kül- kön az úgynevezett "harmadik világ'.
döttel jelent meg, filmjeik voltak a névjegyeik. Nem filmverseny volt ez, díjakat
A filmek elátt hadd szoliak még a fesztisem tűztek ki, baráti talalkozo volt, s a
vál
városáról, az üzbég vendégszeretetr61 és
"névjegyek" arról tudósítottak: kik vaarról
a felejthetetlen h a n g u l a t r ó l,
gyunk, milyenek vagyunk, hol tartunk,
amit
a
világ minden részér61 összesereglett
hová tartunk! A taskenti fesztivál jelszava:
mohó,
kiváncsi,
fegy~lmezetlen, vidám em"A békéért, szociális haladásért és a népek
bereknek
mármint
a fesztivál vendégeibarátságáértf'
nek
megteremtettek.
Ezt a várost tíz évOlyan filmeket hoztak erre a feszttválra,
vel
ezelátt
romba
döntötte
a földrengés. Újamelyek e jelszó jegyében ezt a politikai
jáépítették.
Szép,
modem,
építészetileg ízprogramot reprezentálták. Voltak közöttük
léses
és
az
évezredes
üzbég
kultúra hagyoszép és müveszileg magas szinvonalú alkományait
felelevenít6,
korszerű
új város
tások, és voltak, nagy számban, gyengék.
épült.
A
véletlen
úgy
hozta,
hogy
éppen a
De az utóbbiak is hiteles névjegyek voltak:
fesztivál
megkezdése
el/itt
néhány
nappal
naivan vagy sematikus eszközökkel, kezdetÜzbegisztánban
újból
megmozdult
a
föld.
leges dramaturgiával, nem ismerve és haszTaskentben
csak
a
csillárokat
himbálta
nálva a szakma rafinált fogásait - de tiszta
hittel és 6szintén szóltak izgalmas és meg- meg, de a patinás Bukharában és különösen
a Bukhara m elletti kisvárosban, Gazli-ban
renditd változásokról. Arról a történelmi
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Littin: Feljegyzések Marusiából

ismét házakat döntött össze a földrengés. A
különgépből kiszálló riadt fesztiválvendégeket azzal fogadta a helyi repülőtér tisztviselője, hogy nincs mitől tartani, Taskent
földrengésbiztos módon épült újjá. Tapasztaltuk - igaza volt.
.
Taskent a Szovjetunió negyedik legnagyobb városa, lakóinak száma megközelíti
Budapestét. Es ahol a fesztivál vendégei
megjelentek, ebben a nagyvárosban leállt a
forgalom, körülvették a vendégeket, a fiatalok autogramot gyűjtöttek, az öregebbek
"Salarn" -mal és mellükre tett kézzel, meghajlással teázni hívták a vendégeket.
Az üzbég főváros lelkes népének szeretete és érdeklődése nemcsak a fesztivál vendégeit, hanem a filmeket is kísérte. Naponta négyszer zsúfolásig megtöltötték a
fesz tiválpalota több mint 2000 férőhelyes
vetítőtermét (pénzért vásárolt jegy ekkel! ), s
a város többi moziját is, ahol a fesztivál
filmjeit játszották.
Száztíz játékfilmet és száztizenöt dokumenturnfilmet mutattak be a fesztiválon.
Átfoghatatlan bőség, informáciááradat, s
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közben egy-egy jó előre beharangozott,
vagy éppen váratlan müveszi élmény. Ez
utóbbiakból hadd említsek néhányat. A fehér hajó, Szovjet Kirgizia filmje, BoIo t
Samsijev rendező alkotása, Csingiz Ajtmatov Magyarországon is jól ismert elbeszéléséből készült. A cannes-i visszautasítás után
valamiféle leegyszerűsítetten politizáló agitfilmet vártak a fesztivál vendégei, ehelyett
egy szep, poetikus filmet kaptak, melyben
a jó és a rossz, a szeretet és kegyetlenség
örök témája érzékeny müveszi eszközökkel
elevenitádik meg a filmvásznon. Ha valamiféle összegező megfogalmazást próbálok találni,ezen a fesztiválon a filmek túlnyomó
többsége politika-centrikus film volt, A fehér hajó ember-centrikus filmalkotás.
Az ázsiai mezőny másik ilyen, megkapóan szép, ember-centrikus filmje a vietnamiak Két anya cimü müve volt. A kolontzátorok fiatal nőket fogdosnak össze, a
szép vietnami táncosnő (a nagyon tehetséges Lit y Zu játssza) férjét lelövik, s úgy tűnik, pici gyerekét is golyó találja. Az
asszony megszökik elfogoitol, üldözőit fél-

Megható volt látni Tanzánia első játékrevezetve sikerül át jutnia Laoszba, ahol egy
filmjét,
mely egy vidékről a fővárosba csephozzá hasonló fiatal anya befogadja, elrejti.
pent
rokonszenves
néger Háryjánosról,
Ezt ar asszonyt hamarosan - a partizánoknagyvárosi
hányattatásáról,
s végül egy fakal tartott kapcsolata miatt - halálra kílusi
téesz-ben
való
révbe
jutásáról
szól. Munozzák. Pici leánykdját a vietnami nő neveli
latságosan jó a főszereplő, de az elsőfilmek
fel, anyjaként. A film kerete a győzelem
minden naivitása, kiforratlansága nyomja rá
napjaiban játszódik, amikor is a felnőtté
bélyegét a film dramaturgiaiara. rendezéérett laoszi leány beleszeret egy fiatal vietsére. Ott volt Szomália első játékfilmje is,
nami ka to ná ba. Kiderül, hogya katona hősaz ügyek és mulatságok, melyben a korrupt
nőnk halottnak hitt fia. A fordulatos és karégi rend és a forradalmi ifjúság tisz ta szánlandos történet megrendítő és hiteles lélekdékú, egyszerű hősei ütköznek meg, sajnos
ábrázolással párosul. Felejthetetlen
a két
didaktikus feldolgozásban.
asszony első találkozása, a menekült befoDivat a fesztiválokat
nevekkel fémjelezgadása, a megosztott titkok, a közös rémüni.
Megjelentek
ezek
és
ezek. Öles betük a
let az ellenségtől stb. Nagy kár, hogy az
.
lapok
cím
oldalán,
hangzatos
riportok a ráellenség ábrázolásában nem sikerült az alkodióban,
televízióban
stb.
Taskent
e téren
tóknak elkerűlniok a sablont: a rosszak példás
mértéktartást
tanúsított.
Sz
erény
en
arcnélküli, vadállatias figurák.
és
minden
reklám,
minden
feltűnés
nélkül
Nagy feltűnést keltett a fesztiválon az
töltött el tíz napot a fesztiválon Antoniont.
emigrációban élő chilei Miguel Littin mexiA
Moszfilmet Csuhráj képviselte. Ott volt
koi produkcióban készült filmje, a FeljegyGuzmán,
a chilei film rendezője. Indiából
zések Marusiából. A film főszerepét
az
Raj
Kap
ur,
és apja hírnevével vetekedő Rast
olasz Gian Maria Volonte alakítja. A cselekfia,
Kioko
Cuda, a japán film világ ismert
mény 190 7-ben, Chilében játszódik,
egy
sztárja,
a
török
Fatima Girik, és még sokan
bánya város forradalmi megmozdulását
és
mások.
Ma
még
bizonyára semmit sem
kegyetlen elpusztítását ábrázolja, hatalmas
mond
a
magyar
közönségnek
Abakar
megjelenítő erővel. A máról és a mának szál
Szamb
szenegáli
filmrendező,
vagy
Jean
ez a történelmi film. S ha már Chilenel tarBaptist
Elanga
kongói
rendező,
Francisco
tunk: szolidaritási
nagygyűlés
keretében
Norden columbiai rendező, Sebastian Alarmutatták be Patricio Guzmán A chilei csata
con, emigrációban élő chilei rendező neve.
cimü nagy erejű dokumentumfilmjét,
AIÁm
ezek a müvészek és még sokan mások,
lende utolsó évének hiteles kránikáját.
akik
a fesztiválon
részt vettek, s akik a
A fesztivál programjában szerepelt a tanemrég
felszabadult,
vagy még ma is elvalyi cannes-i fesztivál nagydíjas filmje, a
nyomás
alatt
élő
országok
új filmmüveszeLángoló évek krónikája cimü kétrészes mü,
tét
képviselik,
minden
bizonnyal
méltók
Algéria forradalmi mozgalmáról, felszabaarra,
hogy
nevüket
megismerjük.
Lehetsédulásáról. Ez a szó minden értelmében felges, hogy filmjeik ma még nem űtik meg az
nőtt filmalkotás - igaz, emberi alakokkal,
európai ízlés mértlkét, de Taskent bebizohiteles történelmi háttérrel - a klasszikus
nyította, hogy ezentúl számolni kell velük.
szovjet filmek legjobb hagyományait folyMarkos Miklós
tatja.
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A hagyomány és a jelen harmóniája
Gaál István: Sodrásban
Tizenkét év múltán néztem meg újra Gaál
István első filmjét, a Sodrásban-t, Tucatnyi
esztendő veszedelmes próba bármely film
számára. A távolság még nem elegendő,
hogy a rnű az értékek maradandóságának
mércéjével mérettessék, a közben eltelt idő
azonban
a korszerűt
könnyen
divat jamúlttá, a szemlélet, a stílus eredetiségét
közhellyé, jó, ha nem nevetségessé változtathatja. Az idő gonosz varázsló, voltunk
már tanúi néhány otromba tréfájának. Erthető a szorongás, amely erőt vesz az emberen kedves film emlékei újra megtekintése
előtt.
Úgy látszik, léteznek kellemes meglepetések is. A Sodrásban fiatal maradt, izmos,
ránctalan, megőrizte az ifjúság érzékeny és
heves vérmérsékletét,
amellyel 1964-ben
berobbant a magyar filmművészetbe. Akár
jelképnek tekinthetjük
azt az önfeledt vidámságtól tomboló játékot, az egészséges
energiák mámoros elszabadulását, amellyel
a szünidei falusi nyaralásra
hazaérkező
diákok birtokba veszik a Tiszát. A magyar
film sodrásában
egy egész fiatal filmes
nemzedék úszott, bukott le a mélységbe,
hogyamederből
iszapot vagy értéket hozzon a felszínre.
Mi lehetett az a konzerváló erő, ami megtartotta a jellegzetes első film üdeségét, s
mindeddig megvédte az idő rombolása ellen? Annak idején a kritikák elsősorban
felszabadult, dinamikus képi látásmódjáért
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üdvözölték a Sodrásban-t, de a szemléleti
beidegződés önkéntelenül külön választotta
egymástól az irodalmi-pszichológiai
alapanyagot az újszerű képi világtól. Párhuzamosan elemezték a társuk véletlen halálától
felnőtt-létre
ocsúdó fiatalok konfliktusát,
brutális kiűzetését a gyermekkor
paradicsomából és Sára Sándor gyönyörű, drámai
fényképezését.
Erdekes módon, éppen az
irodalom tudós Klaniczai Tibor figyelmeztetett máig érvényes, kitűnő tanulmányában,
hogy itt a nézőnek az eddigi irodalomközpontú film elemzés helyett egy merőben
más minőséget kell szemrevételeznie, s ez a
más minőség sokkal nagyobb jelentőségű a
magyar filmművészet
továbblépése
szempontjából, mint azt első fölületes tekintetre
hihetnénk. A Sodrásban "leszakadt az irodalom köldökzsinórjáról,
nem megfilmesített irodalmat nyújt, hanem eleve filmben
elgondolt, képsorokban tolmácsolt rnondanivalót . .. Megértéséhez, élvezéséhez, tartalmának, mondanivalójának
az átéléséhez
képi kultúrára van elsősorban szükség ... a
film képeinek a művészi játéka sokszorta
többet tolmácsol, mint önmagukban a dialógusok, vagy önmagában a ,story'. Aki
csak ez utóbbiakra figyel, valóban keveset
kap - körülbelül annyit, mintha egy operából csak az áriák szövegét hallaná."
Klaniczay, amikor a Sodrásban fordulatot ígérő jelentőségére fölhívta a figyelmet,
ezt a nagyobb művészet-esztétikai összefüg-

gések erővonalainak felvázolásával tette.
Szerinte a Sodrásban szakítottazzal a közkeletű szemlélettel, amely a múlt századi
realizmus ábrázoló módszerének, stíluseszközeinek eredményeit az elbeszélő művészetben általános esztétikai normává emelte,
"Az esztétikai és írodalomelméleti törvé nyszerűségeket, általánosításokat elsősorban a
regényműfaj adottságai és sajátságai alapján
fogalmazták meg...
A realizmus címén
így nemcsak a 19. század egyik nagy stílusának a meghosszabított uralma következett
be, hanem az irodalomnak, s ezen belül elsősorban az elbeszélő-prózának a hegemóniája, sőt a más műfajok és művészetek területére való expanziója is." A Sodrásban
újranézésekor talán éppen ez a műfaji függetlenség, az önállósodás átélt és átélhető
öröme, a kötetlen mozgás a más mínöségű
szabad közegben ragadja meg elemi erővel
ma is a nézőt. A Sodrásban képei szépek és
kifejezőek, de nem ez az elsősorban jellemző rájuk. Szép és kifejező képeket az ideig
is gyakran láthattunk a magyar filmekben,
mintegy hangulati aláfestésül, fölerősítéséül
a dramaturgiai mondanivalónak. Itt azonban maguk a képek hordozzák a dramaturgiai mondanivalót, legyen az boldog, dondtalan viháncolás a Tisza hullámaiban, legyen leltározás egy szoba élettelen tárgyai
között, vagy egy elkomorodó fiúarc, amelyről leolvashatjuk a szerelmét magával vivő.
vonat kigördülését a pályaudvarról, az arc
mögött az állomásépület üvegében homályosan visszatükrözve a kifutó szerelvényt,
vagy legyen a jövendő festőművész és matematikus meglehetősen spekulatív párbeszéde a szobrászműterem ablakában az odakinti mezei munka csodálatos, mozgó festményének háttere előtt, melynek életszerű,
gazdag valósága, a kompozíció mértani
pompája nyomban másodlagossá halványítja az elhangzó dialógust. "Szó, szó,
szó" - mondja a kép dramaturgiája, mit
érnek a fiatalság fellengzős, magát kereső
nagy szavai a munka nyugalmat, örök biztonságot sugárzó valóságához mérve? Különös megfigyelni, hogy a dialógusok, amelyek egyikét-másikát annak idején sutának,
megfogalmazatlannak éreztük, jobban tűr-

ték az idő múlását, mint sok elsődlegesen
irodalmi alapanyagú, Kiváló minőségű szövégből szőtt filmdrámáéi.
Gaál István filmjének képdramaturgiája
előkészítette a terepet az új filmes nemzedék számára, s talán nem túlzás azt állítani,
hogy az idősebb Jancsó stilizált filmnyelvének megértését és elfogadtatását is megkönnyítette a más kifejezési formákhoz
szokott közönség tudatában. A forgatókönyv megszűnt Biblia lenni, az irodalmi
ihletésű forma tilalomfáj ledőltek, a nézők
és kritikusok egyaránt kezdték megtanulni,
hogy a drámai konfliktust nemcsak a párbeszédekbőllehet kihallani.
Bizonyára nem véletlen, hogya gyermekbetegség heveny lázaival hadakozó középiskolai filmesztétika oktatás tankönyve isegyik alapfiImjéül választotta a Sodrásban-t, a képi kifejezés sajátosságainak szemléltetésére. A filmesztétikai nevelés hősies
erőfeszítései sem feledtetik azonban a dolgok mélyén rejlő képtelenséget, hogy ma,
amikor a modem pedagógiai reformok nyomán a matematikát is úgy próbálják tanítani, mint a gondolkodás művészetét, a
filmművészeti oktatás száraz matematikai
képletekbe próbálja belegyömöszölni a művészet megközelítésének és megértésének
folyamatát.
A Sodrásban-t annak idején lírai-drámai
vallomásként fogadtuk az ifjúság érzelmi és
morális érési folyamatáról. Inkább egy korosztály lélektani konfliktusára figyeltünk
benne, s kevés jelentőséget tulajdonítottunk a társadalmi viszonyok közvetett ábrázolásának. A fiatal alkotók életkorukból
következően magától értetődő adottságként kezelték a társadalom forradalmian új
szerkezeti változásait, úgy mozogtak a szocializmus földrengése nyomán kialakult terepen, mint a számukra öröktől fogva létező, lehető legtermészetesebb vidéken, nem
is fordítva figyelmet az új geológiai képződ-s
ményekre, a társadalmi táj szerves, odatartozó részének tekintették ezeket.
A felszabadulás után nevelkedett, fiatal
filmes saját életkörülményeit
felidézve,
nem érzett semmi rendkívülit abban, hogy
a szegény falusi nénike unokája biológusnak készül, a paraszt fiú festőrnűvésznek,
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hogy a jómódú orvosgyerek, a boltossegéd,
a paraszt-ivadékok
öröklött komplexusok
nélküli baráti közösséget alkotnak, ahol
még hátsó gondolatként
sem merül fel a
származás különbsége, a társadalmi rétegek
hierarchiáj a.
Gaál István és Sára Sándor képei az iparosodó alföldi vidéket, a falu és a város egy-
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re inkább összemosódó körvonalait minden
különösebb rácsodálkozás nélkül mutatták
be. Most, újra nézve a filmet, éppen ez az
ártatlansága, a politikai háttér hangsúlytalan természetessége adja külön varázsát és
igazság-erejét. Felkiáltójelek nélkül is sokkal hitelesebben tudósít egy korszak belső
társadalmi változásairól, mint a direktül po-

litizáló filmek többsége. Ezek a napi aktualitást megcélzó művek a napi aktualitás elévülésével maguk is elévültek.
A szemlélet manipulálatlansága, az egészséges, romlatlan, fiatalos ízlés teremtett
máig példamutató harmóniát az oly ellenségesen különbözőnek vélt minőségek, mint a
népi hagyományok továbbélésének költészete és a modern tudományos gondolkodás, a paraszti népművészet tárgyai és a
Henry Moore-szobrok reprodukció i, a preklasszikus zene, a régi sirató ének és a táskarádióból felhangzó dzsesszmuzsika között,
Az egységesnek látott, korszeru világképben nemcsak békésen megférnek, de kiegészítik, új dimenziókkal gazdagítja egymást a
hagyomány és a jelen valósága, a megszerzett műveltség és a személyes tapasztalat, a
paraszti és a városi kultúra értékei. Az új
ismereteket gyűjtő és feldolgozó, mindenre
nyitott tudatban Vivaldi és Frescobaldi zenéje, a magyar népművészet emlékei, a modem képzőművészet formái és a mai való-

ság benyomásai jelképesen is összefonódnak.
A dialektikus gondolkodás hátterét nélkülöző, újra és újra éledő elfogult vitákhoz
a Sodrás ban napjainkban is megszívlelendő
higgadtsággal, ha úgy tetszik bölcsességgel,
érzelmileg elkötelezett igazság-ösztönnel
szól hozzá. A Sodrás ban nemcsak azért maradt hamvasan fiatal, mert a művészi ábrázolás el nem mosódott, el nem szürkült tehetségével készült, de talán még inkább
azért, mert tehetségesen és önállóan gondolkozott a világ indulatoktól és előítéletektől zagyvált, hamis ellentétpárokba rendezett jelenségeiről.
Tizenkét év telt el Gaál István első filmjének bemutatója óta. A magyar filmművészet nagy utat, hegyeket, völgyeket járt be
ez idő alatt. A Sodrásban azonban ma is
tiszta forrásnak bizonyul, amelyhez nemcsak alkotója, de az újabb filmművész nemzedék egyaránt visszajárhat meríteni.
Létay Vera
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A FILM ÉS KÖZÖNSÉGE

Mit jelent önnek a film?
Válaszol: Somlyó György író
- Mit jelent önnek a film, érdeklődési körében hogyan rangsorolja, mennvire fontos
mozzanat az életében?
- Nekem nagyon fontos a film, pontosabban: a művészet fontos. Mindenféle művészet. Kezdettől a művészet egésze érdekelt, nem is tudtam soha, és mind kevésbé
tudom külön látni őket, nem az egymáshoz
viszonyított
fontosságuk
érdekel elsősorban, számomra az a legfontosabb, amiben
azonosak. Lukács György esztétikájának
egyik' alaptételeként,
az egyes embernek
"az emberi nem öntudatáig" való emelkedése, enélkül, úgy látszik, az emberiség
semmi módon nem létezhet, semmilyen
emberi közösség, a legprimitívebbtől
a legfeilettebbíg, szinte azt lehet mondani: ez az
igény az emberi lény egyik legdöntőbb,
megkülönböztető
jellemvonása. Az emberi
társadalomban
betöltött
e rendeltetésük
szempontjából
semmi különbség nincs a
film és a költészet között.

- Tehát a film elsősorban mint müveszet érdekli ...
- Természetesen,
elsősorban mint művészet, bár tudom - saját magamon is észlelern -, hogy a filmnek - a "mozinak" van másfajta funkciója is. De borzasztó
nehéz tisztázni, vajon ez valóban másfajta-e, hogy az, amit sokan művészet-alattínak gondolunk, akár a filmben, akár a többi művészetekben - az irodalomnak is megvan a maga irodalom-alatti rétege -, volta-
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képpen és végső soron nem ugyanazt a
funkciót tölti-e be, mint az úgynevezett
magas művészet? Szerintem aki a moziba
csak szórakozni megy - akár társadalmi
helyzete, akár személyi adottságai folytán
~, az is a rnűvészetnek ezzel az alapvető
jellegzetességével - az önmagán való túlemelkedés szükségletével - találja magát
szemben, azt óhajtja, az ösztönzi rá. Es azt
is tudom - mivel magam is a művészet
egyik ágában próbálok tevékenykedni
-,
hogy a művésznek is különféle rétegekre
van szüksége önmaga művészi kiteliesítéséhez, szórakozni is akar, alkotó és befogadó minőségében
egyaránt. Persze, hogy
kinek mi szórakozás, az rendkívül egyéni.
Tizenhat
éves koromban
én legjobban
Kanttal szórakoztam. De azért akkor is, ma
is kűlönböző
színvonalú
szórakozásokra
volt és van szükségem. Sokszor előfordult,
hogy csak úgy "elmentem a moziba" eleinte a magam, később inkább a fiam kedvéért. Ma ez már ritkán fordul elő, most
már a nagy fiammal is inkább "megnézek
egy filmet", azt, ami érdekel. Régen is megtörtént, mostanában is. megtörténhet,
hogy
egy filmmel, amit egyébként minden szempontból rossznak, ócskának tartok, egész
jól eltöltök két órát, arról nem is beszélve
- ennek már bonyolult lélektani háttere
van -, hogy olykor a legértéktelenebb
látványok is megindíthatnak
a nézőben érdekes, értékes gondolatmeneteket.

- Azt hiszem, a legócskább filmben is
akad információ ...
- Amiben értékes információ van, azt
már nem is tartom olyan rossznak. Ami igazán rossz, abban információ sincs, legalábbis nem intellektuális információ. Hangulati vagy ilyesféle persze lehet ... az már
maga információ, ha akár anzix-szerű képeket látok egy olyan világról, amit személyesen nem láthattam. Persze az igazán silány
film ben még ezt sem kapom meg, mert abban minden hamisan van megjelenítve, tehát dokumentárisan sincs értéke. Mégis nehéz a határvonalat megvonni: tizenhat-tizenhét éves koromban, amikor a legfőbb
szórakozásom éppen nem ez volt, hetenként többször is beültem barátaimmal a
Bodográf moziba, megnéztük, amit éppen
adtak - és néha nagyon jó volt a nagyon
ócska film is, mert másképp segített kilépni
magamból, mint a "nehéz" olvasmányaim.
- A kellős közepébe ugrottunk a mai
filmesztétikai és filmszociolágiai vitáknak.
a legneuralgikusabb pontot érintettük: a
.irnüveszfilm" és a "közönségfilm" polarizációját. Hogyan vélekedik erről?
- Hamisnak, hibásnak tartom a probléma ilyetén fölvetését. Olyan ez, mintha
"művész-irodalom" és "nem-művész-irodalom" között akarnék különbséget tenni.
Természetesen: az irodalomnak és a filmnek is végtelen a skálája, a legócskább giccstől a legcsodálatosabb remekműig. De hogy
hol a határ - a művészet és a nem-művészet
határa -, ki mondja meg? Teszem azt, valaki moziba megy, véletlenül "művészfilmet" lát - de nem tudja, hogy az: nagyon
jól elszórakozhat, még akkor is, ha sok mindent nem ért meg belőle. Hiszen a megértés
- hogy miből mit ért meg az ember - megint csak nem pusztán filmprobléma, az
egész művészet, sőt az egész emberi kommunikáció problémája. En eddig ötször 01vastam el a "Háború és béké" -t, és bizonyára még mindig rengeteg mindent nem értettem meg belőle, nem fogtam fel, nem tudatosítottam, nem dolgoztam fel magamban.
Nem beszélve arról, hogy nemcsak az a kérdés, mit értettem meg, hanem az is, hogyan. Hiszen mindenki csak a saját felfogóképességével érthet, s a művészet olyan

közlés, amit az ember csak az egész életével
képes megérteni, mert ahhoz szól, abba
kapcsolódik. Hogy a "Háború és béké"-t
olvasva vagy egy Fellini-filmet nézve ki mire rezonál: az egész életétől függ. Es mindenkinek szükségképpen más az élete. A
művészet a mindnyájunkban megbúvó legprimerebb élményeket mozgósítja, s mivel
ezek mindnyájunkban többé-kevésbé másképp játszódtak le, senki sem ért meg mindent teljesen és ugyanúgy - mindenki egy
kicsit másképp ért mindent. A megértés különösen a művészet megértése - elgondolhatatlanul bonyolult folyamat. Gyerekkoromban, Balatonbogláron, ahol elemi iskolába jártam, minden tornaórán a Csínom
Palkó kezdetű dalt énekeltük. Ami engem
illet, őrületes lelkesedéssel, de tulajdonképpen nem értve, illetőleg félreértve a dal szövegének néhány részletét. A "dali pár pisztolyom" helyett én mindig "taliván pisztolyom"-at énekeltem, s azt, hogy "menjen
táncba ki-ki köztünk az ő jegyesével" úgy,
hogy "az őjeges éggel". Az "őjeges" az ég
jelzője volt, nem tudtam mi az, bár abban
az időben azt se igen tudtam volna, hogy
"az ő jegyese". De az "őjeges"-t - úgy látszik - tudtam, mert az tetszett, rettentően
tetszett nekem. Vagyis hát nem értettem,
sőt teljesen rosszul értettem a szöveget, halandzsaszöveget énekeltem nagy lelkesedéssel, és mégis sokkal jobban értettem ezt a
kis költeményt, dalt, mint most, amikor
már tudom, hogy ki-ki az ő jegyesével megy
a táncba, de ez nem sokat jelent nekem.
Akkor elementárisan hatott rám, a benne
rejlő müveszet sokkal nagyobb mértékben
volt számomra eleven, mint most, hogy
tudom, az "őjeges ég" félrehallás volt, és
azt is, hogya .Jődingom" mit jelent, amiről
akkor sejtelmern se volt, épp úgy nem értettem, mint a "taliván pisztolyomat" , mégis
jobban tudtam, mi az. Nem akarok ebben
elmélyedni, de az biztos, hogy az, ki mit ~
mennyit ért meg valamiből, végtelen skálán
rnozog, mind a műalkotások, mind a befogadó ember érzékenysége szempontjából.
Es semmi esetre sem csupán a műveltség
foka húzza meg a befogadás képességének a
határát, az ember az egész lényével, az
egész életével fogadja be és érti meg a műal-
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kotást. Lehet, hogy vala ld nem is hallott
még Tolsztojról, s talán csak a negyed ét
vagy a tizedét érti, de ez a tized rész elementárisabbanhat
rá - mert közvetlenül
kapcsolódik az életéhez -, mint az egész
arra, aki látszólag nagyon jól érti és tudja,
hogy történetileg a kritikai realizmus szentélyébe kell őt elhelyezni, mert ez "kötelező", Mindezzel csak azt akarom mondani:
a "művészfilm" és "nem-művészfilm"
problémája rosszul föltett kérdés.

- De a polarizálódás folyamata valóságos jelenség ...
- Igaz ez? Én nem tudom, mert az
utóbbi időben sajnos ritkább an járok moziba, és inkább azokat a filmeket nézem meg,
amelyeket
művészfilmként
tartanak
számon. De én nem tudom: a Nyolc és fél
"mű',észfilm"
volt?
Szerintem nagyobb
közönségsikere volt, mint sok úgynevezett
közönségfilmnek,
amit aiért
csináltak,
hogy sok pénzt keressenek vele, és mert "ez
kell a közönségnek".

- Kik a kedvelt "filmszerz6i" ?
- A kedvelt filmszerzőim azért persze
azok közé tartoznak, akiket az említett kategorizálás a művészfilmek
alkotói közé
sorol. Az utóbbi évtized legfontosabb filmalkotóinak - én is, mint sokan mások Fellinit, Bergmant, Antonionit
- bár, A
riporter némileg kiábrándított,
gyengébbnek éreztem, nem igazán mélynek - és J ancsót tartom. Nem azért, mert ez szintén divat lett az utóbbi időben, de Jancsóval kapcsolatban nekem is egyre több a hiányérzetem. Milyen jó volna, ha valamiképpen ki
tudna bújni néhány olyan manír hálójából,
amely - úgy érzem - mindinkább eluralkodik az ő zseniális tehetségén. (Nem mintha
az ilyen jámbor óhajokat valami nagyon jogosultnak tartanám.) Persze minden nagy
művésznek vannak manírjai - akisebbekét
azért nem vesszük észre, mert nem érdekesek. Minden nagy alkotónak megvannak a
maga sajátos adottságai, amelyekből nem
lehet csak úgy egyszeruen kilépni, hiszen
voltaképpen ezekben rejlik zsenialitásuk, az
a néhány felfedezés, ami az ő nevükhöz fűződik. Vagyis a zsenialitás részben a manírokban van - idézőjelbe téve a szót. De az
igazi zsenialitás abban is megmutatkozik,
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hogy az ember képes legyen váltani. Gondoljunk például Bergman váltásaira. És Fellini is mindig kész a megújulásra, szerintem
a Rómá-val és a Bohócok-kal megint új útra
lépett, még akkor is, ha ez az előzmények
- az eddigi út - szerves folytatása.

- Fellini-élményét ön esszéiben is megfogalmaz ta ...
-

Igen, többször írtam róla. Fellininek
az a megkülönböztető
sajátossága - amit
egyébként szintén nem én fedeztem fel,
többen megírták -, hogy ő a filmművészet
költője. Talán innen az a különös vonzalom, amit iránta érz ek. Annyi bizonyos,
hogy a filmművészetben eddig ő valósította
meg leginkább azt, amit "szerzői filmnek"
mondanak, bár ezt megint abszurd elnevezésnek érzem, rossz, félrevezető kategóriának. A félreértést éppen Fellini példája bizonyítja, aki soha nem egyedül írja a filmjeit - közismert, hogy nagy írói stábbal
dolgozik -, mégis ő az, aki a szerzői filmet
megvalósította,
abban az értelemben, hogy
a filmet lírai, költői kifejezőeszközzé avatta, s hogy homogén, teljesen egyénileg - és
önéletrajzilag
- meghatározott
életművet
tudott építeni egy olyan művészeti ágban,
amelynek minden produkturna szükségképpen kollektívára
épül, tehát ha mégoly
"szerzői" is, nem kerülheti meg az egész
borzasztó masinériát, a filmgyártás "ördögi
gépezetet". Ez a homogén és lírai karakteru
életmű minden pontján valamiképpen a cirkuszból indul ki, a cirkuszba torkollik, a
világ pokoli cirkuszát ábrázolja. Ugyanakkor csodálatosan
feloldott pillanatai vannak, szerzője nagyságának talán éppen az a
titka, hogy akármilyen pokoli ez a cirkusz,
ez a Fellini-féle világcirkusz, mindig föllelhető benne a megváltásnak egyetlen csodálatos hangja - méghozzá nem kimondva.
Senkit nem akarok rnost kritizálni, legkevésbé Jancsót, akit. - ahogy említettem épp olyan zseninek tartok, mint Fellinit, de
az ő művészi "megváltásai" régebbi szóval:
katarzisai nem olyanok, mint a Szerelmem,
Elektra végén elhangzó szöveg, amely a vörös helikopter képeit kíséri. Fellininél ez
olykor csak egy hang, többnyire trombitahang, mint a Bohócok végén is, amikor az
üres porondot látjuk, az a trombitaszóló,

amely mintha az Országúton-ból visszhangzana, vagy mint a Nyolc és fél-nek az a zenei motívuma, amelyik az Amarcord-ban
újra visszatér. Fellini kezében a kép és a
hang - a zene - egyenértékű kifejezőeszköz, s néha éppen az utóbbi - egyetlen zenei motívum - a mű betetőzése. Mindenesetre a saját útját járja, s nem tudja kizökkenteni erről az útról a film masinériája. Jó
példa ő arra, hogy nemigen jöhet létre műalkotás, még egy kollektívát feltételező rnűnem ben sem anélkül, hogy ne valakinek az
egyéni koncepciója
legyen az uralkodó.
Mennél inkább képes valaki önmagát filmen
megvalósítani, annál nagyobb filmrnűvész.
Mennél mélyebben tudja egy film az alkotóját kiaknázni - egyetlen individuumot,
de az egyetemes ember színvonalán -, annál inkább műalkotás. Igazi műalkotás szerintem minden művészeti ágban s minden
műfajban - a filmben is - akkor jön létre,
ha alkotója joggal megteheti - méghozzá
műve minden alakjára, minden képére vagy
szavára vonatkozóan - a Flaubert-nek tulajdonított
híres vallomást: .Bovaryne én.

vagyok!'
- Bergman is a megváltást áhítja ...
- Igen, de ő sokkal tudatosabban
tör
egyfajta megváltásra, mint Fellini, és neki
ez' kevésbé sikerül.

Talán éppen azért nem.
- Talán éppen azért nem, és talán azért
sem, mert nála mindig kísért a megváltásnak valamilyen vallásos formája. Fellinire
gondolva, a megváltást - nagyon idézőjelben, minden vallásos motívumától megtisztítva - úgy értem, mint az emberi lény önmegváltásának a lehetőségét. Ezt érzem Felliniben. Ez nincs meg Bergmanban. Ö tudatosabban tör a megváltásra - de a kárhozatot ábrázolja. A drámát. Szerintem az igazi,
a szó eredeti értelmében vett drámát senki
nem vitte még jobban filmre, mint ő. Az a
sűrítettség - és egyszersmind a megformálás hallatlan tisztasága -, az emberi kapcsolatok ábrázolásának
az a merészsége csap
meg filmjeit látva, amit a legnagyobb drámákból ismerünk. Nagy mitikus pillanatai
vannak.
Például a Suttogások és sikolyok-ban a betegség, a halál, a halálfélelem,
a halál megjelenése, a halál jelenléte és az

abból való megváltásnak egy pillanatában
annak a cselédlánynak a csodás, ősi anyasága - mindebben valami ritka gyönyörűség, leonardói szépség van. Azt hiszem, különben nem is lehet másképp: Bergman
pontosan azt tudja, amit Jancső egyáltalában nem tud, viszont sejtelme sincs arról,
amit Jancsó tud nagyszerűen. az emberi tömegek mozgásáról. Most nem holmi látványos tömegjelenetekre
gondolok, hanem az
em beri történelemnek
azokra a modellizált
mozgásformáira,
amelyek Jancsó filmjeinek
egyedülálló koreográfiáiban
jutnak kifejezésre.

- (Jn a Fényes szelek-ről írt cikkében kapcsolódva a film körüli vitához - ez t írta: "Az események gyors változásában a
benne résztvevő, azt irányítani látszó alakok szinte észrevétlenül és öntudatlanul
cserélnek helyet és szerepet a történelem
mozgásához viszonyítva...
Minden általunk ismert forradalom ez egyik alapvető
belső problémája talán sehol sem látható
szűkszavúbb és érzékletesebb, általánosabb
érvényű müveszi megfogalmazásban, mint e
film "kepkoreogrdftaiában-; sokat vitatott
állandó értelmetlen loves-meneseben: A
»szemelyiseg történelmi szereperol«, amiről
a film hősei sikertelenül és helytelen mádszerekkel próbálnak vitat indítani...
a
filmnek valóban sikerül izgalmas vitaanyagot szolgáltatnia." Erre gondol?
- Erre. Ezt még azzal egészíthetném ki,
hogy nemcsak a Fényes szelek, hanem Jancsó egész műve egyetlen nagy történelmi
modell a forradalom
mozgástörvényeiről.

- Általában hogyan lellemezne Jancsó
filmművészetét?
Mi benne a sajátosan
egyéni?
- Nem hiszem, hogy én újat mondhatnék erről, hiszen Jancsó művészetéröl már
sokan írtak, komoly, alapos, terjedelmes
tanulmányok
jelentek
meg róla, nemrég
magam adtam ki a szerkesztésemben a Corvin ánál megjelenő "Arion" nyolcadik számában
Biró Yvette Jancsó művészetét
elemző munkájának egyik részletét. Talán
annyit mondhatnék
- két másik művészet
analógiáját véve kölcsön -, hogy Jancsó
filmművészete
egyrészt freskószerű,
másrészt koreografikus. Érdekes módon ennek
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magyar filmművészet igen jelentős tényező
volt az elmúlt évtizedben. S ennek értékét
csak fokozza, ha a statisztikát vesszük, azt,
hogy évente hány film készül Magyarországon, s ehhez képest hány igazán értékes.
Azt hiszem - ami a teljesítményt
illeti nincs okunk szégyenkezésre. Felületes ismereteim alapján én három főbb irányzatot
különböztet ek meg jelenkori filmművészetünkben. Az első az, amit Jancsó neve fémjelez. Ö egyedül is igen jelentősen képviseli
ezt, tehát akkor is a magyar filmművészet
egyik fontos iránya volna, ha egyedül ő
képviselné. De ehhez az irányzathoz tartozik szerintem például Grunwalszky Ferenc.
Nemrég bemutatott filmje, a Vörös rekviem
is a forradalom
problematikáját
érinti,
elemzi, s másrészt ő is freskószerű képekkel, koreografikusan megkomponált mozgásokkal dolgozik, bár némileg másképp, intimebb hatásokra törekedve. Es a jancsói
metodikából indult ki első filmjeiben Maár
Gyula is. A másik - ezt kevésbé értékelik,
holott megérdemelné - az a poetikus, vagy
nem is poetikus - nem szeretem ezt a szót
,
inkább
artisztikus-nosztalgikus-lírai
irányzat, amit leginkább Huszárik Szindbád-ja, valamint Makk Károly és Tóth János Macskajáték című filmje fémjelez. Egészen különlegesen helyi jellegű, csak itt kialakulhatott, sajátosan magyar színekből kikevert valami ez, mindenesetre
olyasmi,
amit más nemzetek filmművészetében soha
nem fedeztem fel. Egyes elemei persze másutt, másoknál is megtalálhatók,
de így ebben az együttesben - sehol és senki másnál. Ennek legújabb megnyilvánulása Maár
Gyula Déryné, hol van? című filmje. Ebben a stílusban a Jancsóéval egyenértékű
képi megfogalmazással találkozunk, de egészen más jellegűvel, az exteriőrök helyett
inkább enteriőrökkel
- abban a mélyebb
- A magyar filmalkotók közül eddig
értelemben, hogyakülsőknek
is enteriőrcsak Jancsóról beszélt. Kiket említene
még? Összbenyomása alapján mit tart a jellegük van, mint például a Szindbád-ban a
korcsolyázásnak,
amely külső ugyan, mégis
magyar filmmüvészetről általában?
bensőséges. Itt nyoma sincs a freskó-jelleg- Nem tudom megítélni a magyar filmnek, ez inkább a kisméretű tájképek bensőalkotás egészét, ehhez hiányosak az ismereséges hangulatait, nosztalgiáit idézi, hallatteim, sok filmet nem láttam. Az az érzésem
lan érzékenységgel, varázslatos teremtőerőmégis, hogy bármennyire gyengék legyenek
vel. Talán még Szabó István filmjeinek egy
is azok a filmek, amelyeket nem láttam része is ehhez a vonulathoz tartozik, ha az
azt hiszem, én főként a jókat látom -, a

a kettőnek - egy hatalmas álló és egy nagyon mozgalmas
művészetnek,
művészi
módszernek - az egysége, együttese adja az
ő műveinek struktúráját.
Freskószerű abban az értelemben,hogy
általában nagy tereket és nagy tömegeket ábrázol, az alakok
sokasága szerepel Jancsó filmjeinek majdnem minden szekvenciájában, és ugyanakkor nagy terepen, olyan terepen, amelynek
eléggé. sajátos és jellegzetes attributumai
vannak: nagy füves, dombos vagy sík terek,
hegy, víz. Es mindez nagy, majdhogynem
Csontváry-méretekben.
Es ezeken a tereken
rendkívül
sok alakot mozgat. Mondják,
improvizál. Lehet, de azért ez bizonyára
nagyon előkészített, csak- dialektikusan értelmezhető improvizáció. A modern költő
vagy regényíró módszeréhez hasonlítható,
aki a nyelvet" társszerzőjéül" választja, számít a sugallatára, előre csak a kerete van
készen annak, amit írni fog. Ugyanígy Jancsó: a kiválasztott helyszíntől, az odarendelt tömegektől, az időjárástól és még sok
minden egyébtő l vár ihletést, és szerencsére
- úgy látszik - legtöbbször kap is. Másrészt, ez a filmművészet koreografikus, azaz
sokkal többet fejez ki mozgással - majdnem tánccal -, mint általában a film művészete. Nem abban az értelemben, hogy lefotografálja a táncot - ezt már sokan megtették -, hanem az alakoknak olyanfajta
"táncát" valósítja meg, amely csak filmen
lehetséges, pontosabban csak az ő filmjeiben lehetséges. Ez a "tánc" gondolatok és
eszmék kifejezése, alakjai a század legfontosabb, legizgalmasabb kérdését, a forradalom
megtervezésének,
véghezvitelének,
vívmányai megőrzésének bonyolult problematikáját táncolják körül, mozgásuk mintegy a
történelmi mozgás természetrajzát világítja
meg éles fénnyel.
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ő költőisége valamelyest kopárabb - várogikus sorsú Losonczi Géza és közölte vesiasabb - is, mint Huszáriké vagy Makké.
lem, hogy meg kell szerveznem a filmlektoEhhez az irányzathoz tartozik' tulajdonképrátust, én leszek a vezetője. Tiltakoztam,
pen Ranódy is, aki mintegy az archetípusát
nem értek a filmhez, csak épp most tanualkotta 'meg ennek a sajátosan magyar, lírai
lom a színházat. Az nem fontos, mondta,
realizmusnak. A harmadik irányzat annyiegy a fontos - talán jellemző ez az akkori
ban rokon a Jancsóéval, hogy ugyancsak
időkre
-, megvesztegethetetlennek kell lentörténelmi érdeklődésű,
de nem annyira az
ni. Ennek az egyetlen követelménynek taegyetemes, inkább a magyar, s ezen belül is
lán eleget is tettem rövid működésem soa sajátosan paraszti történelem iránt. Kósa rán.
Ferenc, Csoóri Sándor és - nem utolsósor- Azér! mást is tett, ..
ban - Sára Sándor neve jellemzi és fémjelzi
- Bevontam a lektorátus rnunkájába néezt a vonulatot, amely tulajdonképpen a
hány kortárs író-barátomat, Sarkadi Imrét,
költészetünkben is meglévő - a Nagy LászHubay Miklóst, B. Nagy Lászlót, Kormos
ló, Juhász Ferenc és persze ugyancsak
Istvánt. Tény, hogy többüknek jelentős szeCsoóri képviselte - nagyon fontos iránynak
repük lett a filmművészet további fejlődéséa filmi megfelelője. Eszmei-gondolati síkon
ben, de ez nem az én érdemem. Említésre
ez érintkezik a Jancsó-féle iránnyal, csak
méltó még, hogy ami kérésünkre és Hubay
kevésbé intellektuális és ideologikus, indramaturgiai közreműködésével írta Illyés
kább emocionális-folklorisztikus
szinten
Gyula a "Két férfi" című "fihnregényt",
mozog, E három vonulat, azt hiszem, a amelyből később a Föltámadott a tenger
filmművészet világviszonylatában is jelen- készült. Akkoriban úgy véltük, hogy a matős, talán jelentősebb, mint amennyire ná- gyar filmművészet ügye a jelentős írók belunk becsülik. Es akkor még Fábrit - és kapcsolásán fordul meg. Ez afféle érzéki
másokat - nem is említettem. Fábri művé- csalódás volt, ami a magyar filmművészet,
szete sokarcú, egyrészt - a Körhintá-ra illetőleg filmgyártás akkori helyzetéből favagy a Hannibál tanár úr-ra gondolva - a kadt. Ma már más a véleményem erről: nem
lírai realizmus egyik anticipálója,
másrészt írókra van szüksége a filmgyártásnak, ha- ha a Dúvad-ra, a Húsz órá-ra vagy újabb
nem művészi - igazán művészi - és nem
filmjeire gondolunk - az emberi konfliktuipari szándékra. Annyiban igazunk is volt,
sok brutális összeütközéseit nagyon érzéke- hogy akkoriban főként az írók vihették, vitnyen ábrázoló művészt is fölfedezhetjük
ték be az ipari, kereskedelmi, szórakoztatábenne, tehát valami olyasmit, ami az emlí- si szándékhoz képest ezt a többletet a filmtett egyik vonulatba sem illeszthető be. S gyártásba. De mára a filmművészet, a maemlíthetném még a dokumentaristákat is, gyar filmművészet is felnőtt; nagykorú lett,
Kovács, András már klasszikus Nehéz embe- a rnűvészi töltést, a művészi tendenciát
rek-jétől a fiatal Dárday Jutalomutazds-ésg,
most már nem az íróktól kell várni, hanem
Elek Judit filmjeiig, és még sok más alkotót
a filmrendezőktől, az operatőröktől, általáés alkotást, akik és amelyek nem fémek be ban a filmművészektő'I.
ezekbe a skatulyákba. Mindezt joggal tart- Az író nem lehet a film müvesze?
hatjuk jelentős és sajátosan magyar hozzájá- Ha van benne filmművészeti érdeklőrulásnak az egyetemes filmművészethez.
dés, ha ki akarja magát fejezni az íráson
- Ha jól emlékszem, önnek "az idők
kívül más közegben is, akkor igen! De akkezdetén" személyesen is része volt a makor ezt már nem mint író teszi, hanem mint
gyar filmművészet szervezeti és szemlelett
valami más. Amikor Cocteau, Robbe-Grillet
megalapozásában ...
vagy Pasolini a film eszközeivel fejezték ki
- úgy kerültem akkor én a film világá- magukat, akkor nem arról volt szó, hogy
ba, mint Pilátus a krédóba. 1949-ben a filmet írtak, hanem éppen arról, hogy kilépNemzeti Színház dramaturgia voltam, ép- tek az irodalomból és filmet csináltak, úgy,
pen hogy elkezdtem tanulni a színhází dra- mint bármelyik másik rendező. Cocteau
maturgiát - egyszercsak behívatott a tra- például. kiválóan rajzolt is. De nem mint író
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rajzolt, hanem mint olyan ember, aki rajzolni is tud. Vagy ahogy Chaplin zenét is
szerzett a darabjaihoz. Tehát más dolog az
irodalomból kiindulva eljutni a filmművészethez, és más dolog kívülről filmet "írni".
A filmet tudniillik nem írják. Az írónak
mint írónak szerintem a film egyáltalában
nem hoz semmit, legföljebb pénzt, vagynagyobb hírnevet.

~ De a filmben szavak is vannak, és ezeket jó, ha író írja ...
- A filmnek jó. Az írónak nem hiszem,
hogy nagyon jó.
- Ugy vélem, az íróknak és a filmmüve-

szeknek is jobb, ha eleven szellemi
kapcsolat van köztük, mint ha céhszerűen
elzárkóznak, elidegenülnek egymástól.
- Ebben tökéletesen
egyetértünk.
Nagyon fontos, hogy a különféle művészeti
ágak művelői szoros baráti és alkotói kapcsolatban legyenek, ihlessék egymást, egy
közös szellemi áramkör részeseiként. Azt is
fontosnak
és nagyon természetesnek
tartom, hogy a film a meglevő irodalomra támaszkodik. De az ilyesmi nem úgy történik, hogy Huszárik filmet írat Krúdyval, hanem úgy, hogy filmet csinál Krúdy írói rnűve vagy művei alapján, úgy veszi az írót alapul, mint az életet, mint egy sajátos világot,
mint ahogy "Piero della Francesca" című
költeményemben
én a reneszánsz freskót
veszem tárgynak és ihletőnek. De nem csináltatnék magamnak, és nem is csinálna nekem egyetlen festő sem freskót csak azért,
hogy én arról verset ítjak. Ez persze nagyon
végletes, utrírozott
példa. Mindezzel azt
akarom mondani: az együttműködést,
a
szellemi kapcsolatot
én is fontosnak tartom, de nem hiszek annak a fontosságában,
hogy az írók a filmnek szánt műveket írjanak. Ez sem az irodalomnak, sem az egyes
íróknak nem lehet az elsődleges célja, és
haszna sem igen lehet belőle. Ezt mutatja
egyébként az egész világ filmrnűvészete. A
század igazán nagy írói közül szinte egy
sem "írt" filmet. S különösen a legértékesebb filmalkotásoknák
nemigen van köze
nagy írókhoz. A "kommersz"
filmek egy
része sokkal inkább születik irodalom-közelben, vagy úgy, hogy hasonlóan kommersz (és mát úgy nagy sikerű) irodalmi
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műveket dolgoz fel, vagy úgy, hogy irodalmi remekműveket
húz le a maga szintjére.
Ebben újabban főként a televízió jár elöl.

- Sorolhatnám az ellenpéldákat. On is
említette, hogy Fellini írói teammel dolgozik, s ami a "hazai pályát" illeti, elég, ha a
Jancsó-Hernádi és a Kósa-Csoóri kettősökre - e kettősökön belül az írói kozreműködés jelentőségére - hivatkozom.
- Vannak ilyen szerenesés találkozások.
De úgy érzem, hogy az említett kettősökben is Hernádi és Csoóri részben mint filmművészek vesznek részt. N agyon is benne
vannak a műben, ha nem is ők rendezik a
filmet, de - hogy úgy mondjam - a "rendezői kezük" azért benne van. Es - ismétlem - ezek nyilvánvalóan kivételesen szerenesés találkozások.

- Ha jól tudom, ön is kísérletezett már
film írással. .. .
- Igen, többször is, mindig sikertelenül.
Egyszer Jancsóval, egyszer Fábrival is. Nagyon régen.

- Mi okozta a sikertelenseget?
- Valószínűleg az, hogy kivéve a nagyon
szerenesés találkozásokat,
az irodalomban
is előforduló társszerzéseket, filmet is - ha
műalkotásról
van szó ~ csak egy eredeti
egyéniség csinálhat, bármennyire kollektív
tevékenység produktuma
is a film. Igazán
művészit csak akkor lehet alkotni ebben a
közegben is, ha az valakinek a koncepciója.
Két többé-kevésbé eredeti koncepció már
nem nagyon fér össze, még stíluskoncepció
sem, még akkor sem, ha egyébként a partnerek sok mindenben egyetértenek, sőt hasonló ízlésű ek. Mindezzel nem akarom azt
mondani, hogy az írók ne vegyenek részt a
filmgyártásban,
eszem ágában sincs, vegyenek részt, vegyen részt, akinek kedve van és
akit hagynak részt venni. A művészet világában különben sem lehet semmiféle receptet vagy kategóriát mereven alkalmazni. En
csak azt mondom: globálisan nézve a filmművészetnek
nem elsősorban írókra van
szüksége. Persze igaz az is, hogy a filmbeli
párbeszédek sokszor rendkívül szegényesek,
hamisak, rosszak, és ez részben abból fakad, hogy a rendezők nem vesznek igénybe
írói segítséget. En nem mondom, hogy segítséget ne vegyenek igénybe, és azt sem,

hogy ne születhetnék nagyszerű film egy
író és egy rendező együttműködéséből. Ehhez mindenekelőtt az kell, hogy általában is
közösebb szellemi szférában, termékenyebb
kölcsönhatásban éljen a film, a képzőművészet, az irodalom, a zene - az egész művészet.
- Miben látja a film müveszi specifikumát?
- A film valami újat hozott az emberi
szemlélet számára. Egyrészt megmutatja a
mikrokozmoszt - e tekintetben párhuzamosan halad egy sor fontos tudományos
felfedezéssel -, tehát sok olyan dolgot tár
elénk, amit egyébként nem látnánk vagy
nem vennénk észre, a tárgyi világnak olyan
részleteit mutatja meg, teszi érzékelhetővé,
amelyeket semmilyen más eszközzel - sem
irodalommal, sem festészettel - nem lehetne az ember számára közvetíteni. Ennek az
ellentétele, kiegészítő oldala, hogy átlépi a
távolságokat, szinte megszünteti az egzotikum tényét, a legtávolibb tájat, világot, életet is olyan természetesen teszi elénk, mint
a magunkét, s ettől az egzotikus nem-egzotikus, a távoli a legközelebbi dolog lesz. E
kettős képessége révén a film - és kűlönösen a filmművészet - a tárgyi világhoz és a
saját belső világunkhoz vaíökapcsoíatunkat
oly mértékben tudatosította, ahogy azt
semmiféle más eszközzel, a legrealistábbenteriőr-festészettel, de még a legezoterikusabb - vagy éppen legnaturalistább - irodalommal se lehetett volna tudatosítani. A
film egész szemléletünket befolyásolta,
megváltoztatta.
- Hogyan látja a filmművészet jövőjét?
- Ha a múltjából következtetek, akkor
mindenekelőtt a múlandóságát látom. A
Mire megvirrad a harmincas években, a
Nyolc és fél a hatyanas évek elején reveláció
volt, mára mindkettő többé-kevésbé megfakult. A filmművészet legkiválóbb alkotásaiban is van valami romlandó anyag. Nem
tudnám meghatározni, mi az, csak példákkal szolgálhatok. Például Conrad Veidt tragikus gesztusai a Hindu síremlék-ben ma
harsány derültséget keltenek a Filmmúzeumban. Egyáltalán mi az, hogy "filmmúzeum"? Azokat a színházakat, amelyekben Ibsent, Shakespeare-t, SzophokIészt

játsszák, kinek jutna eszébe "színházmúzeumnak" nevezni? A film médiumában az
egészen specifikus műfajok látszanak egyelőre maradandó nak, Chaplin, Buster Keaton, a burleszk, talán a korai Eizenstein és a
korai Bunuel, az Un chien andalou - nemrég láttam -,amely ugyan nem a filmművészet csúcsa, de ma is úgy hat, mint amikor
készült, csak annyira avult el, mint egy
szürrealista festmény. Nem értékelem túl
ezt a filmet, nála - a tömeghatás szempontjából - sokkal fontosabb, jelentősebb filmeket tömegével sorolhatnék, csak azért
emelem ki, mert ez évtizedek múltán sem
avult el, nem vesztett az értékéből. Az expresszionista kifejezés Eizensteinnél, a szürrealista kifejezés Bunuelnél, a burleszk
Chaplinnél, a francia "humeuor noir", ami
tulajdonképpen - a burleszkkel együtt - a
szürrealizmus népszerűbb előzménye: egyelőre körülbelül ennyiből áll a filmművészet
maradandósága. Mit mondhatnék a jövőjéről?
- Köszönöm a beszélgetést.

SOMLYÓ GYÖRGY 1920-ban született Balatonbogláron. Apja: Somlyó Zoltán. Középiskolai ta.
nulmányait Budapesten, egyetemi. tanulmányait
részben Párizsban, a Sorbonne-on végezte, fílozöfia-irodalom-folklór szakon. 1949-ben a Nemzeti
Színház dramaturgja, majd a Filmlektorátus vezetője. 1950-51-ben az Irodalmi Újság költésze ti rovatvezetője. 1955-50:t>an a Magyar Rádió irodalmi osztályának vezetője. Költő, műfordítö, esszéista. Eddig tizenkét önálló verskötete, valamint
összegyűjtött műfordításainak két kötete jelent
meg. Tanulmányait A költészet évadai címmel a
Magvető Könyvkiadó adta ki, négy kötetben. Az
Arion Nemzetközi Költői Almanach szerkesztője.
Az Írószővetség költői .szakosztályának vezetőségi
tagja, a Magyar Pen .Club Intézőbizottságának és az
Országos Béketanácsnak tagja. Részt vesz a Robert
Graves-díj és a Füst Milán-jutalom zsürijében.
Négyszeres József Attila-díjas, a Munkaérdernrend
arany fokozatának tulajdonosa.
(Nádasy László)
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A művészi befogadás -

és belső felépítése

Az alábbiakban M. Kagan szovjet film teoretikus "A müveszi tevékep,ység mint informaciórendszer' c. tanulmányának egyik fejezetét közöljük, mely tanulmánnyal a szerző az
Iszkussztvo Kino c. folyóirat által indított - a film tudomány mádszertani problémáival
foglalkozó _ vitához szólt hozzá. E tanulmány érdekessége kettős: egyfelől az a modszertani javaslata kelt figyelmet, mely szerint a műveszeti tevékenység komplex vizsgálatát
információ elméleti megközelítéssel kell végezni, másfelől új megvilágításba kerülnek benne a müveszeti tevékenység információrendszerének "láncszemet', nevezetesen a müvesz
alkotó munkáia. a müveszeti alkotás, valamint a müveszt befogadás.
Amellett, hogya müveszi tevékenységet információrendszernek tekintsük, Kagan
szerint mindenekelőtt az szál, hogy mindeddig még soha nem tanulmányozták azt a maga
teljességében, rendszerének egészében: a gnoszeologiai,
pszichológiai és szemtotikai
megkozelitesű kutatások egyoldalú, abszolutizáló tendenciákat foglaltak magukban,
eredményeik pedig mechanikusan nem foglalhatók egységes rendszerbe. "Az objektív
megközelítés arra késztet - írja Kagan -, hogy e!ismerjük mindegyik tudományos értékét
is és korlátozottságát is, vagyis azt, hogy kölcsönösen kiegészítik egymást." Erre az
"objektív közelítésre" nyújt lehetőséget az információ elm élet, aminek Kagan szerint igen
nagy mádszertani jelentősége van.
Fontos megjegyzése azonban a tanulmányírónak, hogy amikor az esztétika az információelmélethez fordul, ez nem jelenti valamiféle új "információs esztétika" vagy i.kibernetikus esztétika" létrehozását. Az esztétika - az általa tanulmányozandó jelenségek elvi
megközelítése és általánosításának mértéke folytán - filozófiai tudomány volt, most is az,
és mindig is az lesz. Az itt tanulmányozott problémák és törvényszerűségek sorában
azonban vannak olyanok, amelyeknek vizsgálata információs-kibernetikus
összefüggésekben látszik legbiztatóbbnak.
Egyébként Kagan szerint teljesen nyilvánvaló, hogy a müveszetben sajátos közlések
adásával és vételével van dolgunk, a közlések kódolva vannak a müatkotásokban. amelyekből a befogadó vonja ki azokat, ha képes dekodolni az adott szöveget. Nem lehet tehát
komoly ellenvetést tenni az ellen, hogy a müveszi közléseket az információ területére
soroljuk. és létrehozzuk a " müveszi információ" fogalmát.
M. Kagan tanulmánya hangsúlyozza, hogy az információs szemlélet alkalmazása a müvészi tevékenység tanulmányozásában új ismereteket, új törvényszerűségek feltárását igeri
_ s elsősorban éppen a filmművészet területe a legalkalmasabb komplex mivolta miatt e
törvényszerűségek vizsgálatára.
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A müveszi tevékenység információrendszerének
felépítése háromrészes: az alkotó tevékenység, annak terméke, a műalkotás és a müveszi befogadás. M. Kagan tanulmánya
mindhárom láncszem információs szemleletü elemzést felöleli, kimutatva azok információs struktúráját és törvényszerűségeit.
Terjedelmi okoknál fogva ezúttal a tanulmánynak
a müveszi befogadás elemzésével foglalkozó fejezetét közöljük.

Ha a művészi alkotás mint folyamat saját
termékében, a műalkotásban "alszik ki",
akkor befogadása során ez a termék mintegy újra "kigyúl" és a rnűvészi tevékenység
új, folyamatos formáját szűli meg. Ennek
elemzésében a következő megfontolásoknak kell döntő jelentőségűeknek lenniük:
l. A művészet befogadásának folyamata
az ember tevékenységének
specifikus for-

mája - természetesen, szellemi, pszichikai

nak végpontja, tehát objektív végcélja az
ember mint szemelyiseg formálása (ezt a
legmeggyőzőbben Sz. H. Rappaport művei
mutatják ki. Ld. pl. "Művészet és érzelem"
- Iszkussztvo i emocija - 2. kiad. M.,
1972.). És ellenkezőleg, míg a művészi
alkotás" kimenetelenet" az alkotó módszer
áll -

mint

a tehetség

és a szakértelem

gyakorlati tevékenységének irányát meghatározó beállitottságok rendszere =, addig

tevékenység, a művész gyakorlati tevékenységétől eltérő, de tevékenység, vagyis a a művészet befogadásának aktusát a pszichikai beállítottságok rendszere készíti elő
műalkotásba kódolt művészi információ
- ezt a terminust közvetlen, pszichológiai
aktív kivonása, nem pedig passzív "tükröertelmében használjuk -, melyek a művészi
zése". Ezért mélyértelmű az "együtt alkobefogadás összes mechanizmusának tevétás" fogalma, amelyet gyakran használnak a
kenységi
irányát meghatározzák. Továbbá
művészetpszichológiában a művészí befogarníg a rnűvész alkotását az határozza meg,
dás jellemzésére. Noha, mint később látni
hogy van tehetsége és szakértelme, addig a
fogjuk, ez a fogalom nem képes a művészeművészí befogadás mint együttes alkotás
tet befogadó ember tudatában lezajló folya- azt követeli a befogadótól, hogy rendelkezmatok teljességének jellemzésére, igen kífezen a szakértelem és tehetség tükrözött
jezően
jelöli meg a művészí befogadás formáival: az első a müveszet befogadásáleglényegét,
és megkülönbözteti a tudo- ban való jártasság formájában jelentkezik,
mányos művek, az ideológiai, műszakí és melyet - akárcsak a szakértelmet! - a
más szemiotikai tárgyak (nem művészi szötapasztalat során, a műalkotásokkal való
vegek) befogadásától.
közvetlen érintkezésben és azok tanulmá2. A művészet befogadása tehát olyan nyozásában lehet megszerezni, a második
tevékenységnek
bizonyul, mely mintegy
pedig a befogadó tehetsegessegenek formámegismétli a müvesz alkotó tevékenységéjában, abban, hogy képes feldolgozni a
nek felépítését ("együtt alkotás" J, de "forművészi információt, melyet valamely műdított sorrendben"
ismétli meg, mivel eb- vészeti ág nyelvén közvetítenek neki. - K.
ben a folyamatban valósul meg annak az Sz. Sztanyiszlavszkij nem véletlenül mondinformációnak a dekódolása, amelyet a ta, hogy "nemcsak tehetséges színészek,
művész az alkotás folyamán kódolt. A hanem tehetséges nézök is vannak" (jellemművészi alkotás és a vele együtt alkotó ző az a jólismert tény is, hogy a zene, a
művészi befogadás viszonyát ezért jogosan festészet, a tánc, a költészet megértésének
tekinthetjük tükrös szimmetridnak, vagyis képessége és ezeknek a művészeteknek a
fordított mozgásnak egy analóg (izomorf)
szeretete már kora gyerekkorban megmudinamikus rendszerben.
tatkozik és feltátja, hogy a befogadás tehetValóban, míg a művész alkotásának kiin- ségének éppúgy veleszületett alapjai vanduló pontját személyiségének tulajdonságai
nak, mint az alkotás tehetségének is). A
alkotják, addig a rnűvészi befogadásban a "befogadás tehetségének" ízlés a neve. (Felbefogadó személyisége a rnűalkotás hatásá- tétlenül meg kell jegyeznünk, hogy a "zse81

ninek" és az "ízlésnek" ezt a kapcsolatát
először L Kant állapította meg.)
Ami pedig a művészi befogadás összes
fent felsorolt alrendszerének belső felépítését illeti, ennek elemzése azon a rendkívül
gazdag empirikus anyagon kell alapuljon,
.nelyet a tudomány történet gyűjtött össze,
valamint az izomofizmus gondolatán, melyre a művészi kommunikáció mint információrendszer tanulmányozásánál alkalmazott
szemléletünk épül.
Mivel a rnűvészi befogadás a művészi
alkotáshoz képest tükrös szimmetriát mutat, fordított sorrendben kell vizsgálni - a
befogadó beállítottságainak rendszerétől
kezdve, és azzal végezve, hogya befogadásban részt vesz konkrét, személyiségbeli
tulajdonságainak teljessége.
D. Uznadze kiemelkedő szovjet pszichológus és tanítványai létrehozták a beállítottság elméletét, miután kimutatták, hogy egy
sor tényező hatására az emberi pszichikum
állandóan valamiféle keszűltségi állapotban
van, hajlamos bizonyos cselekvésre, és hogy
ez a beállítottsága lényeges hatást gyakorol
magára a cselekvésre. Sajnos, a tudósok
mind ez ideig nem vizsgálták külön a
beállítottság szerepét a művészi befogadásban, noha semmi kétség nem fér ahhoz,
hogy ez a beállítottság itt is megtalálható és
.előkészíti, valamint irányítja a müalkotások
befogadásának folyamatát.
A műalkotás befogadására való specifikus beállítottság már akkor létrejön, amikor elindulunk a moziba, a koncertre, a
múzeumba, és ezzel már fel is készülünk
arra, hogy éppen művészi, nem pedig valamilyen más élményben lesz részünk. Ez a
beállítottság általában öntudatlanul alakul
ki, noha bizonyos szerepet a befogadó
tudatos önhangolása is játszhat itt. A beállítottság még konkrétabb jelleget ölthet bizonyos olyan indikátorok hatására, amelyekkel a művészeti alkotás rendelkezik. llyen
indikátor lehet mondjuk a "tragédia", "vígjáték", "bohózat", "paródia", "hősi elbeszélő költemény" stb. műfaji alcím, az
indikátor szerepét játszhat ja az a művészi
intézmény is, amelyben a befogadás aktusa
végbe megy, hangversenyterem vagy varieté, drámai színház vagy cirkusz, opera vagy
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operettszínház, végül hasonló indikátor lehet a kritikai cikkben olvasott- rövid tartalmi ismertetés vagy a barátoktól hallott
ajánlás, vagy a mozi bejáratánál látható
plakátok. Előfordul azonban az is, hogya
mű semmiféle jelzést nem ad, és úgy
nézünk meg egy új filmet, vagy kezdünk
olvasni egy regényt, hogy nem tudjuk előre,
milyen műfajú, és milyen beállítottságot
kíván a befogadása. Ebben az esetben a
befogadás folyamata a beállítottság önálló
keresésével kezdődik, annak a kulcsnak a
kitapogatásával, melynek segítségével feltárhatjuk ennek a műnek a lényegét.
A filmművészet befogadásának kutatói
teljesen helyesen jegyzik meg, hogy egy
film általános értékelése a különböző
kategóriájú nézők beállítottságától függ: "Egyszóval itt fontos, ha ugyan nem döntő
szerepet játszik a néző beállítottsága a mü
befogadására"
(A film és a néző. Egy
szociológiai kutatás tapasztalata - Kino i
zrityel. Opit szocilogicseszkogo isszledovanyija - L. N. Kogan szerkesztésében, M.,
1968, 176. old.) Csak azért lehetségesek
azok a kérdések, amelyeket például a
szverdlovi nézőknek tettek fel egy kérdőíven: "Milyen (külföldi) országok filmjeit
szereti? " - ez a válogatósság, mely a néző
filmművészeti tapasztalatán, a kritikai cikkek ismeretén, a barátok reakcióin alapul,
határozza meg bizonyos kategóriájú filmek
látogatottságának bővülését (Ieszűkűlését)
és annak létrejöttét, amit R. Ingarden
"előzetes emóciónak" nevezett, és végül, az
egész befogadási folyamat irányát. Ugyanakkor egyelőre sokkal jobban el tudjuk
képzelni a nézők beállítottságának társadalmi meghatározottságát - hála annak a nagy
munkának, amelyet Szverdlovszk, Moszkva
és Tallin szociológusai végeztek -, mint a
beállítottság esztétikai természetét és működésének pszichológiai mechanizmusait.
Egyébként az utóbbi időben a kutatás
egyre gyakrabban és egyre biztosabban
halad ebben az irányban - ennek egyik
legközelebbi példája lehet az "Ertékek és
beállítottságok" c. külön fejezet Sz. Ginzburg könyvében. (Sz. Ginzburg: Egy filmelmélet vázlatai - Ocserki tyeorii kino M.,1974.)Emellett
találkozunk azzal az

elképzeléssel, mely az esztétikai beállítottságot az ízlés pszichológiai szubsztrátumának tekinti. "Az esztétikai ízlés alkotja
véleményünk szerint az esztétikai beállítottságot, mely az ember esztétikai tapasztalatában alakul ki" - írja L. N. Sztolovics.
(L. N. Sztolovics: Az esztétikai érték természete - Priroda eszteticseszkoj cennosztyi
- M., 1972. 207-208. old.) Úgy tűnik
azonban, hogy az "ízlés" és a "beállítottság" fogalmainak azonosítása nem teszi
lehetővé, hogy kimutassuk az esztétikai
befogadás mechanizmusának valódi bonyolultságát, amelyben a beállítottságoknak és
az ízlésnek különböző funkciói vannak és
különbözö a pszichológiai természetük.
A rendelkezésünkre álló megfigyelésekre
támaszkodva és az általunk választott kutatási irányt követve, hajlamosak vagyunk azt
állítani, hogy itt a művészi befogadásban
nem egy valamilyen beállítottsággal van
dolgunk, hanem a beállítottságok sokaságaval. A művészi befogadás pszichológiája
terén végzett kutatások nagy anyagának
általánosításakor nem véletlenül beszélt P.
M. Jakobson "az olvasó, néző, hallgató meg
nem fogalmazott, de aktuálisan ható elvárásainak (vagyis beállítottságainak - M. K.)
valamiféle rendszeréről. A művészi alkotással találkozva erkölcsi és esztétikai kérdésekre várnak feleletet, érzelmi hatást is
várnak, valami újat is várnak az élet megismerésében, azt is kepzelik, hogy az adott
műben maga a rnűvész fog feltáruini ... "
(P. M. Jakobson: A pszichológia és a
művészi befogadás - Pszihologija ihudozsesztvennoje voszpriatyie - "A művészi
befogadás" c. gyűjteményes kötetben Hudozsesztvennoje voszpriatyie, L., 1971.
76. old.). De csak akkor lesz jogunk az
elvárásoknak - vagy beállítottságoknak ezt a sokaságát rendszernek nevezni, ha
feltárjuk ennek a rendszernek szükséges és
elégséges összetevőit és azok kapcsolatait
egymással. (Ld. M. Sz. Kagan: "A rendszeres megközelítés rendszeres megközelítéséről" - O szisztyemnom podhode k szisztyemnomu podhodu - Filoszofszkie Nauk i, 1973/6.) Van lehetőségünk ennek a
kérdésnek a megválaszolására, ha abból a
feltételezésből indulunk ki, hogy az adott

rendszer izomorf az alkotó módszert létrehozó, gyakorlati beállítottságok rendszerével, végső soron pedig a müveszi tevékenyseggel mint olyannal.
A tapasztalat alátámasztja, hogy a befogadóban először is van bizonyos hedonisztikus beállítottság, amely abban fejeződik
ki, hogy esztétikai élvezetre számít a művészi alkotással való érintkezésben. Kétségtelen másodszor, hogy van bizonyos kommunikativ beállítottsága is, mely abban a
hajlandóságában mutatkozik meg, hogy
közvetlen érintkezésbe lép más nézőkkel
vagy hallgatókkal, valamint közvetve érintkezik magával a mű szerzőjével (vagy szerzőivel), ami leggyakrabban a mű hőseivel
való érintkezésen keresztül valósul meg.
Harmadszor: ismeretes, hogy a művészi befogadásnak van egy többé-kevésbé fejlett
megismerő beállítottsága, vagyis előzetes érdeklődés a mű mint bizonyos ismeretek
forrása iránt (egy ismeretlen országról, egy
távoli korszakról, furcsa foglalkozásról, egy
híres ember életéről, vagy egyszeruen a szerelem, a barátság, a hőstett, az alkotó aktus
pszichológiájáról ... ) Nyilvánvaló, negyedszer, az értékelő beállítottság a művészet
befogadásában - az a törekvés, hegy a műalkotásban a befogadókhoz az értékorientációk szerint közelálló szereplőkkel lehessen
találkozni, melyek ki tudják váltani belőle
az átélést. Végül, élhet benne az a többé-kevésbé zavaros remény, hogy megnyilatkozhat "együttes alkotásnak" nevezett, saját
aktivitása, vagyis saját képzelete részt vehet
az alkotó aktusban.
A beállítottságnak mind ez az öt fajtája
alkotja azt a dinamikus rendszert, amelyben minden elem uralkodóvá válhat vagy
minimumra csökkenhet egy sor objektív és
szubjektív tényezőtől, vagyis annak a műnek a sajátosságaitól függően, melyre a befogadó felkészül, valamint a befogadó saját
jellemétől, érdeklődésétől, esztétikai felkészültségétől. stb. függően. A fejlett művészi
ízlés a beállítottságok egész rendszerének
meglétét tételezi fel azzal, hogy ez a rendszer minden egyes konkrét esetben dtrendeződik.
Az ízlés elemzésére rátérve, azonnal meg
kell jegyeznünk, hogy pszichológiai szerke83

mind a nézők, mind egyes kritikusok és nézete egyelőre ugyanolyan tisztázatlan, mint
ha
maguk a művészek körében is ...
a művészi tehetség szerkezete. Már a XVIII.
Ha
a vállalt módszertani álláspontunkról
században megállapították, amikor először
közelitjük
meg az ízlés elemzését, struktukerült a figyelem középpontjába az ízlés az
rális
hasonlóságot
fedezünk fel benne a teesztétikában, hogy az ízlés különböző
pszihetséggel,
mivel
az
elsőnek azt az informáchológiai mechanizmusokat foglal magába:
ciót
Kell
dekódolnia,
amelyet a második
A francia felvilágosodás képviselőinek ezzel
kódolt.
a témával kapcsolatos ítéleteit általánosítva
Valóban, az ízlés munkája annak a speciA. F. Loszev és V. P. Sesztakov megjegyezte, hogy a XVIII. századi gondolkodók sze- fikus nyelvnek a megértésével kezdődik,
amelyen a mü szól hozzánk - a filmnyelv,
rint az ízlés nem tartozik sem az érzéshez,
a festészet, a szobrászat, a tánc stb. nyelvésem az értelemhez, sem az észhez, noha
egyszerre "rendelkezik az értelem, az ész és nek megértésével. A művészet nyelvének
az érzés erényeivel". (A. F. Loszev, V. P. megértése nélkülözhetetlen előfeltétel annak a tartalomnak a feldolgozásánál, ameSesztakov: Az esztétikai kategóriák törtélyet ezen a nyelven fejeznek ki. Természenete - Isztorija eszteticseszkih katyegoríj M., 1965, 263. old.) I. Kant megindokolta
tesen, a művészi szöveg "olvasásának" kéezt az értelmezést, és az ízlést az érzés és az pességét a művészettel való érintkezés taértelem harmóniájának tekintette. Lehet-e pasztalata során szerzi meg az ember, ennek
azonban azt gondolni, hogy ezzel a két
a képességnek a fejlesztése fontos célja a
pszichikai erővel ki is merül az ízlés strukművészi képzés és nevelés folyamatainak.
túrája?
Nem fér kétség azonban ahhoz, hogy bizoErre a kérdésre nem fogunk választ talál- nyos hajlam valamely művészi nyelv megérni a modern szakirodalomban. A beállítotttésére és a megfelelő művészi - zenei, fesságokhoz hasonlóan az ízlést sokkal aktí- tői, költői - szövegek "olvasásának" igénye
vabban kutatják nálunk szociológiai szem- születésétől fogva megadatott az embernek,
vagyis az egyén pszichikumának szerkezeti
pontból, mint pszichológiai szempontból.
Az ízlés elemzésének szentelt kis számú
sajátosságaiban gyökereznek, csak ezért találkozunk a gyermeknél egy bizonyos műmunkákban - A. Sz. Molcsanova majdnem
tíz évvel ezelőtt megjelent könyvétől (A. vészethez való vonzódás korai és spontán
Sz. Molcsanova: Ízre, színre...
- Na megnyilatkozásával, miközben más művévkusz, na evet - M., 1966.) kezdve V. K. szetekhez teljesen közömbösen viszonyul,
Szkatyerscsikov egészen a közelmúltban ki- "süket" rájuk, mert ezek "semmit sem
mondanak" - szó szerinti értelemben - az
adott brosúrájáig (V. K. Szkatyerscsikov:
adott gyermeknek. A filmnyelv megértéséAz esztétikai ízlésről - Ob eszteticseszkom
nek ez a veleszületett hajlama láthatóan
vkusze, M:, 1974.) - még csak fel sem vetik
hiányzik, mert ez a nyelv rendkívül közel
pszichológiai struktúrájának kérdését, mintáll a való élet "nyelvéhez" . Ez a közelség
ha az teljesen világos lenne, pedig egyetlen
azonban veszélyes, hiszen azt a képzetet
pszichológiai tankönyvben sem találkozunk
az ízlés jellemzésével a többi pszichikai je- szüli, hogy a filmnek általában nincs semmiféle nyelve, hogy úgy lehet érzékelni,
lenség sorában, úgyhogy semmi alapunk
mint magát az életet. Ennek a téves illúziósincs arra, hogy az adott kérdést megoldottnak tekintsük. Ami pedig az ízlésnek a műnak az eloszlatása a fiatalság esztétikai nevészet értékelésében játszott szerepét illeti, velése során feltétlenül szűkséges aspektus a
itt mint az egyik friss és igen világos példáfilmízlés kialakításának folyamatában, mely
ra, elegendő arra hivatkozni, hogy néhány
elvben általánosan hozzáférhető, de valójánéző, sőt kritikus is nagyra értékel bizoban egyáltalán nem minden egyén szerezte
nyos égbekiáltóan ízléstelen filmeket, és meg ...
rögtön világossá válik, mennyire lényeges az
Itt "kezdődik" az ízlés, de kétségtelenül
ízlés esztétikai funkciójának problémája, és nem vezethető vissza csupán erre a momenmennyire aktuális nevelésének feladata tumára. Második szükséges összetevője az

84

átélés képessége, hogy érzelmileg

belehelyezkedjünk a művész által felépített képi
világba, ami lehetővé teszi a néző, az olvasó
és a hallgató számára, hogy közvetlenül
érintkezzen azokkal az értékekkel, melyek
képszerűen tárgyiasulnak az adott műben.
Az ízlésnek ez a momentuma
azonban
harmadik mechanizmusához
vezet el bennünket - az adott mű mondanivalájának,
megismerő oldalának megértéséhez (az ízlésnek ez a gnoszeológiai momentuma mindig megvan és "hat", de különösen világosan mutatkozik meg hatása az úgynevezett
"intellektuális
művészet" alkotásainak befogadásakor - nemcsak a medernek esetében, mint Bergman filmjeinél, hanem a
Goethe Faust jához hasonló klasszikusoknál is).
Az ízlés negyedik pszichológiai mechanizmusa az együtt alkotás képessége, amely
az élet azon képszerű modelljeinek feltétlenül szükséges reprodukálásában
mutatkozik
meg, amelyeket a művész képzelete hozott
létre. Ez a szükségszerűség nemcsak abból
fakad, hogy sok esetben - a legvilágosabban ez az irodalomban mutatkozik meg - a
művészet nem állít elénk képet, hanem a
képzeletünktől kívánja meg ennek a képnek
az önálló reprodukálását,
hogy lelki szemünkkel és lelki fülünkkel fogadjuk be,
nem kevésbé lényeges, hogy az olyan művészetekben, mint a festészet, a színház, a
film, ahol a képet látszólag az orrunk elé
állította maga a művész, és csak azt kívánja
tőlünk, hogy lássuk meg, ismerjük fel és
~~~m~~~~mw~~W~ct~
veteinek a nézőtől - azt, hogy építse fel
teljesen azt a képet, amelyet a művész
egyáltalán nem fejezett be, mégpedig a kép

befejezését minden egyes nézőnek önállóan
kell elvégeznie., összes művészi és élettapasztalata alapján.
Es végül, az ízlés ötödik momentuma,
ötödik pszichológiai mechanizmusa,
amelyet a művészi tevékenység
konstruktív
oldalának
léte és a műalkotásban
való
tárgyiasulása szül - az a képesség, hogy
esztétikai élvezetet érezzünk az adott (auditív, színes, plasztikus, mimikai) konstrukció
mint egy olyan rendkívül megszervezett
egész befogadásakor és ertekelesekor, mely-

ben minden egyes elem törvényszerűen
kapcsolódik a többihez (a stílusegység!), és
ahol ennek a kapcsolatnak
a garanciája a
tartalom
egysége, mely meghatározza
a
formák adott rendszerét és teljesen feltárul
benne.
Látjuk, hogy az ízlés rendkívül bonyolult
pszichikai jelenség, hogy vannak benne
racionális és emocionális
momentumok,
megvan benne a képzelet aktivitása és az
esztétikai élvezet képessége, és hogy ugyanakkor ebben a pszichológiai szinkretizmusban saját belső logika, saját struktúra érvényesül, melyet a műalkotás felépítése határoz, meg, ahol az ízlésnek kell a lehető
legnagyobb teljességgel bekódolnia a benne
rejlő információt, ami meg is magyarázza,
miért izomorf a műalkotással. Az is érthető, hogy ha az utóbbi struktúrája dinamikus, akkor az ízlés struktúrájának
is ilyennek kell lennie - ellenkező esetben nem
tudnánk
elvégezni szükséges átalakítását
akkor, amikor Bach fúgájának befogadásáról Strauss keringőjére térünk át, vagy egy
bohózatról Shakespeare egyik tragédiájára,
az Andrej Rubljon-ról a Vidám fickó-ra.
Míg az ízlés, akár a tehetség, bizonyos
természeti,
veleszületett
pszichikai hajlamok kifejlődése, addig a művészi befogadás
képessége, akár a művész szakértelme, szerzett dolog, tisztán a tanulás és a tapasztalat
terméke. Es pontosan ugyanúgy, ahogya
szakértelem - a valóságos hatóerő - segítsége nélkül a tehetség csak képesség, potenciális erő marad, úgy az ízlés is csak a
befogadó által megszerzett jártasságok segítségével valósítja meg lehetőségeit a művészi befogadásterén.
Ezért ahhoz hasonlóan,
ahogy a szakértelem struktúrája megismétli
a tehetség struktúráját, a müveszet befoga-

dásában való jártasság struktúrajának is meg
kell ismételnie az ízlés struktúráját. Es
valóban, a teljesértékű művészi képzés arra
tanítja az embert, hogya)
megértse a
különböző művészetek nyelvét, b) értékelje
a művészi képszövet megszerkesztésének
különböző módjait és c) a képi modellek
felépítésének módjait, d) könnyen feldolgozza a művészi alkotások megismerő tartalmát és végső soron e) szervesen beleélje
magát a bennük foglalt művészi információ-
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ba, mivel a befogadás összes fent felsorolt
momentuma mintegy szélesre tárja a kaput
a mély és erőteljes művészi átélés előtt. Es
ez az átélés vonja be a művész befogadásba
a néző, az olvasó egész lelki világát és tárja
fel előttünk az egész folyamat végső pontját
- a művészetnek az emberi személyiségre
gyakorolt hatását.
A befogadó szemelvisege a müveszi információ mozgásának végpontja. A dolog
lényegét tekintve ez az információ nem
más, mint a szemeiyisegek kozti kapcsolat
egyik módja - a művész mint személyiség
végtelenül sok ember személyiségével érintkezik, akikhez művészete fordul. A művészet célja az, hogy hatást gyakoroljon az
emberre mint személyiségre, formálja az
embert mint személyiséget, építse és átalakítsa az emberi személyiségeket. Ezért a
művészet befogadása nemcsak a befogadó
beállitottságainak rendszerétől, ízlésétől és
jártasságától függ, hanem a befogadó mint
szemelyiseg lelki világának egész gazdagságától. Ez a legvilágosabban a művészi befogadás folyamatára jellemző értelmező momentumban mutatkozik meg, amely nincs
meg a tudományos, műszaki és egyéb más
alkotások befogadásánál, amennyiben azok
nem mint személyiséghez fordulnak az emberhez. Így születik meg az a jelenség,
amelyet Sz. H. Rappaport találóan a művészi befogadás "variációs sokféleségének"
nevezett. (Ld. A szemiotika és a művészet
nyelve című cikkét A zeneművészet és a
tudomány - Muzikalnoje iszkussztvo i nauka - c. gyűjteményes kötetben. Második
rész, M., 1973.)
Amennyiben a művészi befogadás, akár a
művészi tevékenység, az ember egész személyiségét magába vonja, annyiban eza
folyamat mindkét esetben a személyiség
struktúrájának megfelelően zajlik le. Ez azt
jelenti, hogy a befogadó értelmezési aktivitása, a dologba bekapcsolódó asszociációk
jellege, az átélés, az együtt alkotás, a
művészi nyelv megértésének képessége az
olvasó, ci néző, a hclllgatószemelyiseg mind
az öt potenciáljának valóságos tartalmától
és fejlődésétől függ: l. attól, mit és hogyan
tud az életről, a természetről, a társadalomról, az emberről, önmagáról, 2. attól, mit és
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hogyan becsül az életben, 3. attól, milyen
irányokban és hogyan bontakozik ki alkotó
tevékenysége, 4. attól, milyen a kommunikációs potenciálja, 5. attól, milyenek a
művészi igényei, érdeklődése, ízlése, művészi kultúráj ának szintje. A befogadó személyiségének mindezek a rétegei egyrészt
közvetlenül hatnak a műalkotások befogadásának jellegére, másrészt pedig maguk is
ki vannak téve ezen alkotások hatásának,
megőrzik befogadásuk nyomait és valamiképpen megváltoznak tartalmukat nézve,
hála annak a tapasztalatnak, amelyet a
művészetben az ember illuzorikus életében
szereztek. A személyiség következésképpen
a művészet befogadásának alanya és hatásának tárgya is.
Teljesen nyilvánvaló, hogy mindez a művész személyiségére is vonatkozik abban a
mértékben, amennyiben nem a művészi
értékek alkotójaként, hanem fogyasztójaként szerepel, többek között, mint első
nézője, első olvasója, első hallgatója annak,
amit ő maga hoz létre. Ennek a tudathasadásnak vagy megkettőződésnek még azért is
van óriási jelentősége, mert a művész korrigálja az alkotó folyamatot abból az élményből kündulva, amelyet ő maga kap
alkotásától mint befogadó és kritikus. Ily
módon a "művészi tevékenység" rendszere
bizonyos fokig bezárul: nyitott a külső
hatások előtt, melyek úgy hatolnak belé,
hogy a társadalom formálja a művész és a
befogadók
személyiségeit,
ugyanakkor
azonban autonóm, amennyiben saját magát
alakítja.
Így a művészi befogadás struktúrájának
elemzése lehetőséget nyújt arra, hogy magát a művészet funkcionálását társadalmi
szerepeinek obiektivan létező rendszereként értelmez zük.
Már volt alkalmunk kimutatni (Ld. M. Sz.
Kagan Előadások a marxista-leninista esztétikáról, 2. kiadás, L" 1971, X. előadás),
hogya művészet polifunkcionális, és hogy
alapvető funkcióit a müveszi tevékenység
struktúrája határozza meg. Erre az elemzésre utalva és pontosabbá téve azt, így vázolhatjuk fel ezeknek a funkcióknak a rendszerét: 1. az emberek érintkezésének megszerzésével a művészet kommunikativ funk-

ctora tesz szert, 2. mivel ismereteket terjeszt a világról, az életről, az emberről, a
művészet felvilágosító funkciát kap, 3. a
személyiség érték orientáció inak, világszemléletének és eszményeinek formálásával a
művészet az emberek társadalmilag irányított nevelésének eszközévé válik, 4. azzal,
hogy fejleszti a személyiség alkotó potenciálját és esztétikai örömet okoz az embereknek, a művészet teljesíti esztétikai-heurisztikus, hedonista funkcióját, 5. végül
pedig azzal, hogy hat a személyiség művészi
potenciáljára és az ember müveszi nevelésének alapvető eszközévé válik, a művészet
betölti ötödik társadalmi funkcióját.
Míg az esztétikai nevelést, melynek célja
az ember és a világ esztétikai viszonyának
alakítása és fejlesztése, nem egyedül a
művészet valósítja meg, hanem az emberek
egész életgyakorlata - érintkezésük a természettel, munkatevékenységükkel, a lét
struktúrájával stb., stb., addig a művészi
nevelés a művészet specifikus funkciója, és
csak bizonyos mértékben segíthet neki ebben a művészetkritika, a művészettörténet,
az esztétika. A művészetről szóló tudomány tulajdonképpen a személyiség művészi képzését valósítja meg, és a tudományos művészettan csak annyiban vesz részt
a művészi nevelésben is, amennyire a képzés általában kapcsolódik a neveléshez.
Mindenesetre a művészet befogadásának
közvetlen tapasztalata nélkül semmilyen
művészettörténeti könyv, cikk, előadás és
oktatás sem képes sem a művészi igény,
sem a művészi ízlés alakítására.
Úgy tűnhet, hogy a művészi nevelés,
mint az embemek magához a művészethez
való viszonyának alakítása, a művészet önmagán végzett munkája, és ezért nem tekinthető társadalmi szerepén ek. A dolog
lényege, azonban éppen abban rejlik, hogya
személyiség művészi potenciáljának formálása 'es fejlesztése nemcsak neki magának,
hanem az egész társadalomnak is nagy
érték, hiszen az csak akkor használhatja fel
hatékonyan a művészet eszközeit az emberek erkölcsi, politikai, vallásos (vagy ateista) nevelésére, amikor a művészet nagy
helyet foglal el életükben, vagyis amikor az
embereknek szerves igényük, hogy állan-

dóan művészi tapasztalatban legyen részük,
és azt bővítsék és mélyítsék, és ezt az
igényt csak maga a művészet tudja felkelteni és erősíteni. Ezért a művészetnek a
személyiség művészi potenciáljának fejlesztése terén végzett munkáját egyik fő társadalmi funkciójának kell tekinteni, mely feltétlenül szükséges helyet foglal el azoknak
a szociális szerepeknek a rendszerében,
melyeket el kell játszania.
Még csak azt kell hozzátennünk, hogy ez
a rendszer nemcsak megint izomorf a fent
vizsgáltakkal, hanem dinamikus jellegű is,
képes a sok objektív és szubjektív, külső.és
belső feltételtől függően változtatni minden
egyes funkció részarányát. Amikor összefoglaljuk a jelen cikkben móndottakat,
külön meg szeretnénk jegyezni, hogy az itt
megalapozott koncepció sikeres alkalmazása a konkrét művészi jelenségek művészettörténeti, szociológiai vagy pszichológiai kutatásában megköveteli annak a logikának a kimutatását, ahogy áttérnek az
általánosról a különösre, arról pedig' az
egyedire, vagyis az alkotás és befogadás
állandó törvényeiről azok specifikus megjelenési formáira valamely művészet területén
- mondjuk, a filmben, a színházban, az
irodalomban stb., innen pedig a művészi
tevékenység minden egyes megismételhetetlen megnyilatkozásának egyediségére. Ebben az esetben modellünk elveszti látszólagos merevségét és mechanikusságát, hiszen
mindössze csak valamely dinamikus rendszer strukturális vázának értelmezik, amelyben minden egyes tömb és minden egyes
elem viszonylagos önállósággal rendelkezik
és ezért a variációk széles skáláját teszi lehetővé mind minőségi, mind mennyiségi :
szempontból. A konkrét művészettudornánnyi elemzésben életfontosságú, hogy ne
·tévesszük szem elől ezeket a változásokat.
Nem kevésbé fontos azonban, hogy meglás:
suk a fától az erdőt, vagyis hogy ne tévesszük szem elől annak a tevékenységi területnek a teljességét, minőségi sajátosságait
és belső megszervezésének törvényszerűségét sem, amelyet eközben kutatunk, vagyis
a művészi tevékenység, a művészet teljességét.
Ford.: Berkes Ildikó
M. Kagan
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KÖNYVEK

Filmtörténet, filmhatás, filmelmélet
Ny. Lebegyev, Sz. Ginzburg
és G. P. Brunetta tanulmányai
Ny. Lebegyev: Figyelem, mozgófénykép műfogásoknak,
Amint a könyv előszavában V. Zsdan professzor
megállapítja: "Nyikolaj Lebegyev mint a szovjet
filmtudomány megalapítója került be a filmtörténetbe". Lebegyev hosszú és termékeny életút jának
mintegy keresztmetszetét, életművének chrestomatia-szerű válogatását tárja elénk a kötet.
Lebegyev sohasem volt kabinet-tudós, mindig
aktívan részt vett a szovjet közéletben, a filmkritika, a filmoktatás és a filmgyártás szervezésében is.
Miként életrajzi bevezetőjében írja: "Én mindenekelőtt politikus és szociológus vagyok".
A könyv első része a kritikust és a publicistát
mutatja be, 1922-tó1 l 964-ig. Mindjárt a 20-as
években keletkezett írásokból megállapíthatja a
mai olvasó, hogy Lebegyev milyen irigylésre méltó
módon volt képes az akkori legaktuálisabb ideológiai és művészetí problémákat úgy megragadni,
hogy állásfoglalásán ma sincs semmi igazítani való:
véleménye, ítélete megegyezik a filmtörténet-tudomány azóta hosszas vitákban kialakított végső
ítéletével. Eizensteinró1, Pudovkinról, Vertovról,
Kulesovról szóló írásai ezért ma már a szovjet
filmtörténetnek alapvető dokumentumai közé tartoznak. A Patyomkin páncélos-ról például röviddel
a bemutatója után írta le a következő szavakat:
" ... a film művészek holnap, holnapután és még
sokáig nagyítóval fogják tanulmányozni
ezt a
nagyszerű filmet, osztályozni fogják műfogásait,
tanulni és tanítani fogják az ifjú nemzedéknek a
filmiskolákban". S ezt a történelmi távlatot az akkori - jelen és közelmúlt összefüggéseibe ágyazva villant ja föl: "Ez a film a Kulesovoknak,
Vertovoknak és a film többi fiatal mesterének is a
győzelme, akik megvetették az alapját azoknak a
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amelyeket oly ragyogóan fejlesztett tovább a .Patyomkin".
Lebegyev a művészi játékfilm-termés legjavának
kritikai támogatása mellett aktívan részt vett a
szovjet "kultúrfilm"
(dokumentum-,
oktató film
stb.) megteremtésében, szenvedélyes cikkekben és
fölszólalásokban sürgette a filmtudomány szervezetének kialakítását, a filmoktatás fejlesztését.
A könyv második része a filmművészet specifikumának problémáival foglalkozik, ezen belül külön tanulmányban a filmpublicisztika, a filmhíradó
elvi kérdéseivel.
A harmadik rész Lebegyev filmtörténészi munkásságából ad ízelítöt - csupán ízelítőt, mindössze
két tanulmány rövidített változatával. De mindkettő olyan témát tárgyal, amelynek elismerte n
épp a szerző a legjobb értője, ismerője. Az egyik: a
szovjet hangosfilm születése. A másik: a szovjet
filmfőiskola, a VGIK története.
Végül a negyedik rész - "A film és a néző" - a
szociológus Lebegyevet mutatja be. Különösképpen érdekes a film újabb kori "nézőválságával"
kapcsolatos gondolatsor, a televízió és a film
kapcsolatának
kétségkívül "fIlmközpontú" , de
semmiképp sem egyoldalú tárgyalása.
(N. A. Lebegyev. Vnyimanyie: Kinyematografl O
kino i kinovegyenyii.
Sztatyju, isszladovanyija,
visztuplenyiia: Moszkva, .Jszkussztvd', 1974.440
p.)

Sz. Ginzburg:
Filmelméleti tanulmányok
Két részbó1 áll Ginzburg könyve: az első a film és anéző viszonyáról értekezik rendszeres kifejtésben,

a filmérzékelés, illetve a filmbefogadás "anatómíáját" - így nevezi e rész szerző adta alcíme vázolja föl, a második rész a nem-játékfilm jellegű
műfajokkal foglalkozik.
A filmhatás elemzése a filmábrázolás fotográfiai
természetével kezdődik, majd a nézői "jelenlét"
effektusának analízisével folytatódik: a filmtér és a
filmidő érzékelésének feltételeit veszi sorra a szerző. Külön fejezet foglalkozik a mozgás kifejezésének és ábrázolásának problémáival (a "kifejezés"
és az "ábrázolás"
megkülönböztetése
alapvető
jelentőségű ebben a könyvben: a kifejezés és a
valóság naturális visszaadását, az ábrázolás közvetett, funkcionálisan alakított visszaadását jelenti),
a szín szerepével, a zene és a naturális hangok
fölhasználásával, a szó, a beszéd művészi hatásával.
Igen érdekes, általános esztétikai érvényű az azonosulás és az elidegenülés effektusának - illetve
nézői magatartásának - elemzése, amí voltaképpen
a filmérzékelés és befogadás feltételeinek összegezése. Végül a nézői értékrend, a műfajok és a
nézők kapcsolatának alakulása kerül bonckés alá
Ginzburg könyvének ebben a részében.
Ginzburg filmelméletének alapgondolatát alighanem a következő mondat tartalmazza: ." ... a
fílm, egy-egy alkotásának létrejötte közben, nem
csupán számításba veszi az emberi érzékelés sajátosságait, hanem állandóan imitálja és modellezi
annak mechanizmusait." Ezt a szempontot minden
részprobléma elemzésében érvényesíti. Különösképpen a montázs kérdéseit tanulmányozóknak
ajánlatos olvasmány ez a filmelmélet.
(Sz. Sz. Ginzburg.

Ocserki teorii kino. Moszkva.

.Jszkusszitvo", 1974. 264 p.)

G. P. Brunetta: Umberto Barbaro
és a neorealizmus eszméje
Kézenfekvő volna e könyv címében az olasz "idea"
szót nem "eszmének", hanem "fogalomnak" fordítani. Szándékosan írunk "eszmét". A neorealizmus
fogalmi meghatározása - post festa - fontos
feladata lehet a filmtörténetnek,
ámde Umberto
Barbaro nem ezzel foglalkozott. Barbaro a fasiszta
Olaszországban egyszál egyedül, szinte megszállottan hirdette cikkeiben és a Centro Sperimentálén
tartott előadásaiban nem a neo-, hanem általában
véve a realizmus szükségességét a filmművészetben.
A neorealista iskola létrejöttében igen nagy szerepe
volt Barbaro elméleti munkásságának, de nem
azért, mintha kidolgozta volna a neorealizmusnak
valamiféle előzetes fogalmát. A neorealista filmművészet - és irodalom - a fasizmussal 'való szembe-

fordulásból, a retorikus, hazug álművészettel való
szembefordulásból és a nép felé fordulásból jött
létre. Barbaro tanítványaiból verbuválódott a neorealista filmművészek törzsgárdája.
"Barbaro - írta róla l 959-ben Gianni Puccini az egyik legnagyobb és legmodernebb, szellem,
tanítómester
volt, akit csak ismertünk. Az ő
türelmes és olykor. drámai tanítómunkája, amely
egy európai mester munkája volt, úgy vélem,
legalább két filmművész-nernzedék fölnevelésében
játszott szerepet, amelyet nem félek grandiózusnak
nevezni. Semmi kétség: nélküle az olasz film
sohasem robbant volna be az élvonalba a Róma
nyílt város-sal és a Biciklitolvajok-kal. Tudván vagy
tudatlan, filmművészetünk legjelentékenyebb
alkotói, Viscontitól Rosselliniig, De Sicá-tól magáig
Felliniig, mind köszönhetnek neki valamit, azt,
amí - végső soron - egységes iskolázottságra vall
bennük."
Erró1 a Barbaróról szól Gian Piero Brunetta, a
fiatal olasz filmesztéta monográfiája. Nem Barbaro-monográfia, hanem Barbaro első korszakának,
háború előtti működésének a monográfiája.
Neorealizmusról is, Barbaróról is szólva - az
olasz filmtörténet valamelyes ismerői megértik aligha lehet nem szólni Luigi Chiariniró1 is. Barbaro barátja és küzdőtársa, egyben igazi, termékeny ellentmondásra ösztönző vitapartnere is volt
azokban az években. Némiképpen leegyszerűsítve,
de mégsem jogosulatlanul azt mondhatnánk, hogy
az artisztikus hajlamú és érdeklődésű Chiarini volt
a neorealizmus formai ösztönzője, míg Barbaro a
tartalmi kérdések fölvetője. Brunetta meglehetős
kíméletlenséggel utasítja el az idevágó olasz filmelméleti irodalom hagyományából túlságosan is
kézenfekvően következő, sőt "kívánatos" eljárást,
hogy Barbaro munkásságát minduntalan Chiariniéval vesse össze. S alighanem igaza van e szuverén
döntésében.
A háború utáni években ugyanis
Barbaro "a pálya szélére" szorult, mellőzték,
csupán a köteles tisztelettel emlegették föl olykor
korábbi munkásságát. Chiarini csillaga viszont épp
ekkor hágott zenit jére. Elkerülhetetlen volna az
aprólékos vita mindazokkal, akik ebben részesek
voltak, ha Brunetta is afféle "ikercsillagnak" tekintené kettejüket. S elkerülhetetlenül
túl kellene
lépnie a maga szabta időbeli korlátokon is: az
1930-tól 1943-ig terjedő időszak keretein.
Ezzel az eljárással viszont módszeres, alapos,
csaknem teljes képet tud rajzolni Barbaro elméleti
munkásságáról a megjelölt időszakban. Hozzáértően tárja föl a Croce esztétikájával való fokozatos
leszámolás történetét,
a szovjet fílmrnűvészek,
mindenekelőtt Pudovkín elméleti munkásságának
nagy hatását Barbaro realizmus-fogalmának kiala-
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kulására, az olasz realista irodalom (Verga) és az
olasz némafilm realista próbálkozásai (Nino Martoglio) elméleti földolgozásának
Barbaróra jellemző útját-módját, a hagyományok bevonását a
kortársi filmművészet megváltoztatására irányuló
"partizán-csatározások"
fegyvertérába.
Brunetta könyve ertékes hozzájárulás egy im-

már történeti korszaknak nem' történetí-fílológíai,
hanem elméleti-esztétikai megvílégításához.

(Gian Piero Brunetta: Umberto Barbaro e (idea di
neorealismo (1930-1943)_ Padova. Liviana Editrice. 1969. 170 p.)
Csala Károly
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Mit csinál a filmben a rendező?
Mihalkov-Koncsalovszkij
cikke
Mit csinál a filmben a rendező? . .. Oszintén szólva, ha a
stáb összes többi résztvevője elég
jól érti szakmáját, ha tudják a
dolgukat, a rendező nélkül is
teljesen tisztességes film jöhet
létre. És minden meg is lesz
benne, kivéve azt, ami a művészetet művészetté teszi - a megismételhetetlen szerzői egyéniséget, a művész személyiségét.
A nagy művészt mindig fel
lehet ismerni filmjéről, sőt annak
egyetlen kockájáról is...
Emlékszem, amikor a főiskolán tanultam, sokáig kinlódtam azzal,
hogy rájöjjek Fellini Cabiria éjszakái című filmje végének titkára. Meg akartam érteni, miért
sírok mindannyiszor, amikor ezt
a jelenetet látom. Annyit veszödtem ezzel a filmrészlettel, mint a
majom a szemüveggel az ismert
mesében, ide-oda tekertem a vágóasztalon, minden egyes kockát, minden egyes montázsillesztést megvizsgáltam,
"ízlelgettem" , és semmit sem értettem.
Miró1 is van szó? A montázsról?
Nem, a montázs a legelemibb
módon készült. A rendezés?
Nem, a jelenet megrendezése
rendkivül primitív. Semmi rafináltság, semmi bonyolult szerkesztés. Akkor hát mi rázza meg
az embert?

Sokkal később, négy-öt film
forgatása után, amikor már igazán elkezdtem dolgozni a film
terén, értettem meg, hogy nem a
montázsról, nem a jelenetrendezésről, nem a beállításról van
szó. A világszemléletró1, az életés emberszemléletró1. Ez a nagyszerű Felliniben. A fiatal rendezőnek általában úgy tűnik, hogy
ha megismétli a formai eljárásokat, ugyanolyan nagy hatást ér
el. Aztán, amikor megnézi a kész
filmet, megdöbben: miért nem
sikerült, hiszen mindent olyan
zseniálisan kigondoltam?
Vegyük, mondjuk, Glt:ib Panfilov bármelyik filmjének forgatókönyvét! Sőt, ne is a forgatókönyvet, hanem annak teljes rendezői kidolgozását az összes beá1lítással, megjegyzéssel együtt.
Adjuk oda ezt egy közepes rendezőnek, hogy forgasson belőle
filmet ugyanazokkal a színészekkel, ugyanazzal az operatőrrel.
És mi lesz belőle? Semmi se lesz
belőle. A lényeg - a gondolat, az
érzés, a hangvétel - eltűnik,
mint víz a homokban. Tehát meg
lehet ismételni a formát, de nem
lehet megismételni a lelket, az
emberi egyéniség lényegét, mert
az minden igazi rendező nél megismételhetetlen.
Úgyhogy a rendező nem egy-

szerűen a forgatás megszervezője, aki utasításokat ad a vele
dolgozó szakernberekhadseregének. O a film alkotója, aki a
lelkét, a saját látásmódját leheli
bele, a saját művészi világát valósítja meg a filmvásznon.
Természetesen, rendkívül fontos a szakértelem és a forma
kérdése is. Nem minden - sajátos és világos művészi világgal
rendelkező - szerző képes átadni ezt a vásznon. Vegyük Alekszandr Vologyint.
Különbüző
rendezők: Mitta, Todorovszkij
készítettek filmet forgatókönyveiből, és ezek Vologyin filmjei
voltak. Amikor azonban maga
próbált a kamera mögé állni,
nem sikerült megteremteni
a
vásznon ezt a vologyini világot.
Hiányzott belőle a filmérzék.
Vannak rendezők, akik maguk írják a forgatókönyvet. Mások a filmdramaturgok alkotásaihoz folyamodnak, akiknek szintén erős alkotó egyéniségeknek
kell lenniük. Ilyen nálunk Gabrilovics, Grigorjev, Gabriadze ...
Egyszer az egyik színházban
valamelyik színész közölte rendezőjével, hogy szerepében fontás problémák felvetésére lát lehetőséget. Mire a rendező (a
nagyon tehetséges és éles nyelvű
Alekszej Gyikij) azt válaszolta:
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"Amennyit felvetsz, annyit vigyél is!" Szerintem nagyon pontosan és tömören fogalmazott. A
rendező tehetségét is ezzel mérhetjük: mennyit tud felvetni és
vinni, többet vagy kevesebbet
annál, amit a forgatókönyv szerzője kínál nekí.
Nem
keveset
szerepeltem
mint forgatókönyvíró, de rendezői munkásságomban gyakorlatilag mindig
mások
forgatókönyveihez folyamodtam. A különböző egyéniségek kölcsönhatásából valamiféle szikra pattan
ki, a film más levegőre, más
dimenzióra tesz szert. Hiszen a
rendező nemcsak a vászonra másolja az író világát, hanem átereszti önmagán, saját látásmódján.
Számomra nagy esemény lett
találkozásom Jevgenyij Grigorjev
dramaturggal. Mindig a realista
iskolához tartozott, Ö maga sofőr volt, apja, fivére is sofőr.
Úgyhogy kitűnőerr ismeri az egyszeru ember életét, nyelvét, jellemét. Általában az igazság odaadó
híve, realista.
És egyszercsak olyan forgatókönyvet ír, ahol a szereplők
majdnem hexameterben beszélnek, és olyan szavakat mondanak ki, amelyeket általában szégyellünk kimondani, mert már
elcsépeltnek tűnnek. A szüzsé
rendkívül banális, a világszemlélet azonban megdöbbentően világos, eleven, meglepő. Hogy adjuk ezt a ftlmvásznon? Hiszen az
életben nincs ilyen, az emberek
nem beszélnek szabad versben,
és nem tárják fel ilyen nyiltan
legrejtettebb érzéseiket.
De hiszen a művészet mindig
az élethűség megszegése. Az élet
másolása nem művészet. A színész a legigazibb könnyeket onthatja a vásznon, a nézőtéren
pedig egyetlen könnycsepp sem
hull. ..
Ugyanaz az esemény teljesen
más reakciót válthat ki a különbözö műfajú alkotásokban ...
Csak mintegy előre meg kell
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állapodni a nézővel. hogyan kell
ezt befogadnia. A műfaj ennek a
megállapodásnak az eszköze, a
játékszabályok ismertetése, aminek már a film első kockáiban
meg kell történnie. Ezért szándékosan hangsúlyoztuk
a Szerelmesek románcá-ban a történtek
feltételes voltát - bevettük a
fílmkockába a világosító berendezéseket, a forgatás színhelyének környezetét ... Sajátos világot hoztunk létre, ahol az érzelmek hőfoka magasabb, mint a
mindennapi életben.
Egy világ megteremtése - talán ez a rendező fő feladata,
bármilyen fílmet forgat is - vígjátékot vagy westernt, pszichológiai drámát vagy tragédiát. És
ennek a fílmi világnak a törvényei hatnak át mindent: a párbeszédet, a színészi játékot, a
díszletet, a zenét, a rnontázst ...
Természetesen a szö nagyon
fontos a ftlmvásznon, de a filmi
ábrázolás minden konkrétsága
mellett szerintem a film közelebb áll az olyan szón kívüli,
érzékileg felfogható és konkrétságtól mentes művészethez, mint
a zene. A film igen gyakran nem
a racionális gondolkodó apparátusra hat, hanem az értelem kihagyásával az érzelemre. Mandelstam mondta, hogy a költészet
nem a szavakban rejlik, hanem
abban, ami a szavak között
van ... Néha az ember megkérdezi moziból hazatérő barátját:
"Na, milyen volt?" "Vacak!"
"És miró1 szólt?" "Egy fiú és
egy lány. Szeretík egymást. Halálunalom." A másik meg azt
mondja a film után: "Elragadó!"
"Miró1 szöl a film? " "Egy fiú és
egy lány. Szeretik egymást. Csodálatos!" Néha két különböző
film tartaimát
is majdnem
ugyanazokkal a szavakkal lehet
elmondani, de teljesen eltérő érzelmeket váltanak ki. Az egyik
nagy művészet lehet, a másik
gyenge
utánzat.
Emlékszem,
mennyit kínlódtunk Irina Kupcsenko és Irina Mirosnyicsenko

színésznőkkel Szonya és Jelena
Andrejevna éjszakai beszélgetésével a Ványa bácsiban. Önmagában a szöveg végtelenül költői,
úgy tűnt, elég, ha a színésznők
őszintén elmondják és megvan a
jelenet. Próbálni kezdünk, és
nincs meg a jelenet. Nincs meg
az a fő dolog, amit nehéz szavakban meghatározni. Pedig mindkét színésznő tehetséges, jól játszik ...
Két nő, aki egy férfit szeret,
bánatosak, magányosak, mindegyik a maga problámáira gondol. Ölelésük mindent megbocsátás, egymásba hatolás. Végre,
úgy látszik, minden sikerült.
Megtaláltuk a hangvételt. Felvettük. Nézem. a vásznon.Semmi.
Minden eltűnt. Űres. Nincs benne az emberi lélek élete - amiért
érdemes
Csehovhoz
fordulni.
Meg voltam győződve arról,
hogy a jelenet megbukott. Mégsem forgattam újra: nem tudtam,
hogyan. Aztán amikor a hangszalagra rávettük a hajnali eső
kopogását, a lombok suttogását,
egy reggeli madárka megszakadt
csicsergését, hirtelen megszületett az az érzés, amely látszólag
végképp elveszett.
Honnan?
Miért? Nem tudom. Nem tudom megmagyarázni. Az alkotás mélységesen egyéni, szubjektív, ösztönös dolog.
Nem lehet logikusan levezetni és
paragrafusokba foglalni il szakma
törvényeit. Minden alkalommal
újra fel kell fedezni, minden
alkalommal új "biciklit" kell feltalálni. A futószalagon gyártott
biciklik nem felelnek meg a művészetben. Hiszen a költészet,
Majakovszkij szavaival élve, csupa utazás az ismeretlenbe.
Pontosan ugyanennyire lehetetlen meghatározni azokat a
törvényeket, amelyek szerint a
színészekkel kell dolgozni. Mindig az adott színésztől és lehetőségeitől függően más-más utat
kell találni a hatás elérésére ...
Ha amatőrökkel dolgozunk, néha be kell csapni őket, annyira

nehezen feledkeznek meg arról,
hogy rájuk irányul a kamera
lencséje. Akkor kell forgatni,
amikor próbát jelentünk be, és
aztán el kell játszani a már felvett jelenet leforgatását.
A film létrehozásának folyamatát valószínűleg a célba röpülő lövedék röppályájához lehet
hasonlítani. Számos eltérítő erő
hat rá: a gravitáció, a levegő
ellenállása, a szél stb. Hogy elérjük a célt, előre kell tenni a
szükséges javításokat.
Hasonló parabolát ír le a rendezői elképzelés is a film létrehozása során. N em lehet minden
olyan erőt beszámitani, ami el
fogja téríteni pályájáról. Az ember előre elképzelt színészeket
akar, aztán egészen másokat talál. Napos idő kell, erre a forgatás egész ideje alatt egyszer sem
süt ki a nap. Háromszáz fős
tömegjelenetet gondoltunk el, de

az asszisztens csak nagy nehezen
tud összeszedni ötvenet is. Remek jelenetet vettünk fel, aztán
kiderül, hogy selejtes a szalag, és
már semmit sem lehet újra csinálni. ..
Jó dolog, ha van lehetőség az
újraforgatásra.
Chaplin például
nagy filmjeit a forgalmazás előtt,
előzetes bejelentés nélkül bemutatta egy munkásnegyed kis mozijában. A terem különböző
pont jain ülő asszisztensek pedig
figyelmesen jegyezték a közönség reakcióit ... És minden részletet, ahol nem volt meg a kívánt
reakció, annyiszor dolgoztak át,
ahányszor csak kellett ...
A gyártás feltételei sajnos
nem mindig engedik meg, hogy
valamit újra forgassunk. Mit takargassuk, sok rendező azzal
próbálja igazolni minden hibáját,
hogy így is tervezte, ezt az eredményt várta. Az "ami sikerült,

azt akartuk" elv értelmében járnak el. Általában nálunk a rendezés színvonala sok kívánnivalót hagy maga után, de ez már
külön téma ...
Amikor felvettek a főiskolára,
nem volt kétségem afelól, hogy
mindent tudok a rendezői munkától. Amikor első játékfilmemet kezdtem forgatni, Az első
tanító-t, már úgy gondoltam,
hogy majdnem mindent tudok.
Aztán a Sánta Aszja története
után rájöttem, hogy még távolról
sem tudok mindent ... És mínden új filmmel egyre jobban
kitágultak a szakma keretei, és a
film világa egyre problematikusabbá vált. És aztán az ember
megérti, hogy ez a világ annyira
beláthatatlan,
hogy nem lehet
elmesélni sem egy, sem száz
cikkben sem.
(Szovietszkil

Ekran,1976j5)

Cavalcanti Angliában
Elísabeth Sussex, tervezett könyvéhez - The Rise and Fall of
British Documentary (Az angol
dokumentumfilm
felemelkedése
és lehanyatlása) - interjúkat készített az angol filmművészet neves személyiségeivel. Az ezekben
a beszélgetésekben
elhangzott
vélemények új szempontokkal
gazdagítják az angol filmművészetról, mindenekelőtt az angol
dokumentumfilm
iskoláról való
ismereteinket, és ráirányít ják figyelmünket néhány rejtett, vagy
kevésbé fontosnak tartott tényezőre. A Sight and Sound-ban
megjelent tanulmányában Elisabeth Sussex azokat a tapasztalatokat adja közre, melyek Alberto Cavalcanti angliai működésére
vonatkoznak.
Az
összegyűlt
anyagban azt keresi, hogy Cavalcanti mivel járult hozzá az angol
dokumentarizmus
kibontakozásához az 1930-as években, s
hogy milyen szerepet játszott a

tevékenység nem volt lehetséges.
játékfilmgyártásban,
az Ealing-i
Volt egy olyan időszaka is, amifilmgyárban.
kor száműzték a filmgyárakból,
Tudvalevő, hogy Cavalcanti teljes nevén Alberto de Almeida . "mert a franciák, akárcsak az
amerikaiak, úgy gondolták, hogy
Cavalcanti - Brazíliában szülea némafilm rendezőinek nem letett, s hogy az 1920-as években
het semmi köze a hangosfilmekPárizsban mint az avantgardista
hez." De azután mégis érvényefilmesek jelentős egyénisége tűnt
sült Cavalcanti, a Paramountfel, az ekkoriban forgatott Csak
gyár számára az amerikai filmek
pár óra (Rien que les heures) c.
filmje nevét nemzetközileg is- francia és portugál verzióit készítette el. Ezután egy sorozat saját
mertté tette.
filmje következett, francia vígjáSzerenesésnek
mondható
tékok voltak ezek, "kommersz
Elisabeth Sussex-nek az a törekszempontból
rendkívül sikerevése, hogy interjú-alanyát művések,"
de
"nagyon
primitívek" a
szetének avantgard e korszakáról
hang
felhasználása
tekintetében.
is faggatja, mivel így sikerül felCavalcanti azonban épp a hangfe dnie , hogy Cavalcanti 1934gal akart kísérletezni. "A hanggal
ben, harminchét évesen miért is
való bánást a legnehezebb móment Angliába, hogy valójában
don tanultam meg" - mondja-,
miben is áll hozzájárulása az an"először azt, hogy hogyan kell
gol dokumentaristák művészetéfelvenni párbeszédeket, de úgy
hez. "Cavalcanti akkor jött Angtartom, hogy a dialógus csak
liába" - írja -, amikor a hangosigen kicsi része a hangnak, nem
film bevezetése miatt már több
ebból áll a hangosfilm." Mihelyt
éven át semmilyen avantgardista
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Grierson megkapta hangfelvevőgépét, felbontotta szerződését és
Angliába jött.
John Grierson, az angol dokurnenturnfílmesek vezetője lúvta
is, várta is és boldog volt, amikor
megérkezett: "Nálam a fiúk semmit sem tudnak a hangról." Cavaleanti lett tehát az angol dokumentumfílm-ískola
elsőszámú
,,hang-felelőse". Kísérletezhetett
kedvére és sokat dolgozhatott.
Az interjú készültekor 79 éves
filmrendező úgy véli, hogy megfelelt azoknak a várakozásoknak,
amelyekkel a dokumentaristák
fogadták, sőt: nem egy filmjüknek a kiválósága elsősorban az ő
érdeme. A Coal Face-ről [Szénporos arc) mondja: "Teljesen
magam vágt am , szerkesztettem
ezt a filmet. Enyém az egész
hangkompozíció" Majd így folytatja: "Végeredményben ez egy
kis film volt. Kísérlet az Éjszakai
posta (Night MaiI) című műhöz.
Ez
utóbbival
kapcsolatban
Auden és Britten azt a címet
ruházták rám, hogy én voltam a
,,hang-rendező", holott ilyen feladatkör tulajdonképpen nem is
létezik. Ennél a filmnél sokkal
többet csináltam: a vágás egészét, az egész mű koncepcióját."
A
dokumentumfílm-iskola
mesterei: Grierson, Rotha és mások: azonban vonakodnak elismerni Cavalcanti ilyen nagy mértékű részvételét a mozgalom
munkájában. S tekintve, hogy pl.
az Éjszakai posta az egyetemes
dokurnentumfílm-müvészet
kimagasló alkotása, többek között
épp a hang újszerű használata
miatt - a polémia egyáltalán
nem jelentéktelen. A helyzetet
nehezíti az a tény, hogy Cavalcantí nem szerepel a fílm főcímlistáján, Cavalcanti szerint azért,
mert Grierson nem engedte,
Grierson szerint pedig azért nem,
mert Cavalcanti arról önként lemondott. Ez utóbbi kérdésben
az igazság aligha kideríthető, bizonyítja ezt Elisabeth Sussex állásfoglalásának hiánya is. De ta-
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ián nem is olyan fontos, hogy
kiderüljön.
- Annyi azonban bizonyosnak
látszik - s ez a tanulmány újdonsága, érdeme -, hogy Cavalcanti volt az, akinek az elképzelései befolyásolták a legerőteljesebben a filmek hangvilágának
művészi megformálását. Mesterségbeli tudását sem akkor, sem
ma nem vonja kétségbe egyetlen
angol dokumentumfilmes
sem.
Basil Wright pl. így nyilatkozik:
"Rettenetesen hálás voltam Cavalcantinak és mindig is hálás
leszek. Eltekintve barátságától,
amelyet sikerült megszereznern,
mindazokért a dolgokért, amiket
azokkal a filmekkel kapcsolatban tett, amelyek készítésében
én is közreműködtem. Ilyen volt
a Ceylon dala (Song of Ceylon),
és az Éjszakai posta. Cavalcanti
elgondolásai a hang alkalmazásáról annyira felszabadítóak voltak, hogy ezernyi ötletet keltettek életre az emberben."
Cavalcanti művészi hozzájárulása az angol dokumentumfilmiskola
munkájához
kétségbevonhatatlan. Közte és a csoport
(kivált Grierson) között az eltérés nem alkotómódszerbeli, hanem elméleti jellegű, szemléleti
volt. (S ma a vitatkozók ezt a
már akkor meglevő különbséget
vetítik vissza - az alkotói területre.) Hogy miben állt (és áll ma
is) ez a nézeteltérés? Cavalcanti
világosan megfogalmazza: ,,Az
egyetlen alapvető eltérés az volt,
hogy én kitartottam
amellett,
hogy bolondos megjelölés az,
hogy dokumentumfilm.
Én azt
tartottam,
hogy a film mindig egyforma, akár kitalált történetet mutat be, akár valóságot,
és azt tartottam, hogy a filmeknek el kell jutniuk amozikba.
Grierson apránként megkezdte
kialakitani azt az elméletet, hogy
ezeket a filmeket egy egészen
más, mozikon kivüli forgalmazásban kell a közönséghez eljuttatni. Azt gondoltam, ez bolondság, éppen úgy, mint ahogy a

filmek elnevezését is annak tartottam. Én azt mondtam, ha egy
film jó, akkor azt mindenütt be
lehet mutatni és be is kell mutatNincsen semmi indok arra,
hogy miért készítsünk olyan műveket, amelyeket a tiszteleteseknek és az egyhází kultúrtermeknek stb. szánunk. Komolyan
megtárgyaltuk ezt azokban a régi, kellemes napokban Griersonnal, főleg a dokumentumfilm
címkéró1 vitatkoztunk ... "
Amikor kitört a második világháború, John Grierson Kanadába ment, s egy rövid ideig
Cavalcantí vezette az angol dokumentumfílmeseket.
Majd a
posztot át kellett adnia lan
Dalryrnplenak, mivel ő brazíliai
volt. Cavalcaritinak lassan megszakadt a kapcsolata az angol
dokumentumfilmesekkel.
A búcsúintés nem volt méltó az
együtt végzett munkához. Film
and Reality (Film és valóság)
címmel ugyanis Cavalcanti egy
ftlmantológiát készített, amelyben az angol dokumentaristák
filmjei hamis beállításban szerepeltek. Ez természetesen dühödt
felháborodást
okozott
soraikban, de a film betiltását nem
tudták elérni.
Tanulmánya további részében
Elisabeth Sussex Cavalcantinak
az Ealing-i gyárban folytatott
produceri-rendezői
tevékenységéről számol be. A gyár vezetőjét, Sir Michael Balcon-t idézi,
aki szerint kitűnő producer és
rendező volt, olyan, aki tudta mi
kell a közönségnek, s ezt filmjeiben meg is tudta valósítani. Sok
filmrendezőt .Jekörözött",
többek közt a nálunk is ismert
Charles Frend-et. Sir Michael
Balcon szavai szerint Cavalcanti
működése meglátszott a gyár termelésén.
.Ettől kezdve az
Ealing-i filmek már magukon viselték a gyár sajátosságainak jegyét." Nincs okunk rá, hogy ennek jelentőségét kétségbe vonjuk, a tanulmányíró Elisabeth
Sussex sem teszi. Annyit azon-

m.

ban
szeretnénk
megjegyezni,
hogy hozzánk sokkal közelebb

Beszélgetés -

állnak az angol dokumentumfílm-ískola alkotásai, mint az

Ealing-i filmgyár sikeres alkotásai.
(Sing and Sound, 1975. Ösz)

az animáció költőjével

A Séquences c. kanadai folyóirat
fennállásának húsz éves évfordulója alkalmából külön számot
szentel a hires anímécíósfílm készítőnek, "az animáció költőjének", Norman McLarennek. Az
újságírók megtekintették McLaren filmjeit, majd hosszú beszélgetést folytattak az alkotóval.
Az első kérdések a pályakezdést érintették.
McLaren Skóciában született
1914-ben.
"A filmmel való első találkozásom? Volt egy szomszédunk,
aki mielőtt elköltözött a házból,
egy csomó dolgot elajándékozott. Nekünk egy kis dobozt
adott. A dobozban egy kis vetítőgép és néhány filmtekercs volt.
Akkoriban persze még inkább a
film csodája, mint művészete érdekelt."
,,12 éves koromban már sokat
gondolkoztam
magamról és a
problémáimról is. Félénk és zárkózott voltam. Kamaszkoromban mindvégig kisebbségi érzésem volt korombeli társaimmal
szemben. 18 éves koromban elhatároztam, hogy olyan pályát
választok, ahol sikereket érhetek
el, és bebizonyíthatom,
hogy
mégsem vagyok értéktelenebb a
többieknél. Úgy éreztem, a rajz
és a festészet az, amiben bizonyíthatok. Beiratkoztam a Képzőművészeti Főiskolára. Már két
évet . töltöttem ott, amikor az
igazi filmművészettel megismerkedtem. Szülővárosomban
láttam ugyan filmeket gyermekkorom óta, de azok hollywoodi
produkciók voltak, s csak időtöltésül szolgáltak."
,,19 éves koromban beiratkoztam a Film Society-be. Ekkor láttam Pudovkin és Eizenstein filmjeit és érdeklődni kezd-

sősorban Oscar Fischinger V.
tem a filmművészet iránt. RövidMagyar tánc c. filmjét. Ez a film
filmeket is láttam, amelyek nagy
győzött meg gondolataim helyeshatással voltak rám. Arra a köségéró1. Absztrakt filmeket akarvetkeztetésre jutottam, hogy a
tam készíteni, zenével összekapfilm sokkal érdekesebb, mint a
csolni absztrakt képeket - de
rajz meg a festészet."
nem tudtam, hogyan fogjak hoz"Harmadéves koromban csatzá. Amikor Oscar Fischinger
lakoztam egy kisebb rendezőfilmjét láttam,
úgy éreztem,
csoporthoz, amelyet három fiamegvan a megoldás. A másik hatal tanár és nehány nálam időtás Emile Cohl-é. Láttam Dráma
sebb diák hozott létre. Emléka bábok között (Drame ehez les
szem, olyan terveket készítetfantoches 1909.) c. filmjét, és
tem, amelyek teljesen egyszemegdöbbentett a kifejezés tisztarűek voltak, míg társaim általásága, a vonalak egyszerűsége és a
ban nagyratörő, költséges, követcsodálatos
átváltozások.
Nem
kezésképpen megrendezhetetlen
felejtkezhetem meg Alekszandre
terveket adtak be. Akkor vetetAlekszejev Éj a kopár hegyen
tem fel, hogy készítek egy filmet
(1933) c. filmjéről sem. Lelkesía Főiskola egy napjáról. Elfogadtett a termékeny képzelőerő, a
ták, s így ez lett az első fílmem."
nem technikai, hanem alkotói
"A következő évben a Skóciai
fantázia, a merész átváltozások
AmatőrfIlmfesztivál
zsürijébe
és a szürrealista gondolat. A
meghivták John Griersont. Én
két filmmel indultam a fesztivá- . szürrealizmus ekkoriban ugyanis
erősen befolyásolt. Végül Len
lon. Az első egy teljesen egyszeLye-t emliteném, és technikáját,
rű és rövid absztrakt fílm volt. A
amellyel hatott rám: azt a techmásodik- viszont egy technikailag
nikát, hogy közvetlenül a filmaprólékosan kimunkált 20 perces
szalagra rajzolt. S hozzá kell tenfilm, amelyben újonnan kapott
nem még a két általános érvényű
kamerám minden gombját és bilhatást: Pudovkinét és Eízensteilentyűjét kihasználtam. A fesztinét, akik főképp a montázzsal
vál utolsó összejöveteién Griertettek
rám hatást."
son értékelte a filmeket. MásoMcLaren
egy darabig Londondik filmemet teljesen rossznak
ban dölgozík Grierson irányítása
találta. Elismerte ugyan, hogy a
alatt, majd 1940-ben New Yorkfilm ügyesen van megcsinálva, de
ba utazik: "Tudtam, hogy Euróhelytelenítette a szerkezet és a
pában elkerülhetetlen a háború.
forma hiányát, s azt, hogy érzéMint operatőr részt vettem a spaseimet és gondolataimat csak telnyol polgárháborúban.
Tapaszjesen összevissza módon tudtam
talataim megráztak, és mély sekifejezni. A sors iróniája, hogy
beket okoztak. Nem tudtam, kiGrierson a fődíjat absztrakt kisbírok-e még egy háborút. Idegfilmemnek ítélte. Kijelentette,
összeroppanástól tartottam. Ugy
hogy ez a film valami újat hozott
éreztem, el kell mennem valahoa fílmmüvészetbe."
vá. Amerikát választottam."
McLaren ezután arról beszélt,
Filmjeivel azonban tiltakomilyen művek és művészek hazott a háború ellen. Korláttalan
tottak rá elsősorban. "N égy hapokol (Hell unlimited) c. fílmje
tást különböztethetnék
meg. El-
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1936-ban készült. ,,Akkoriban
politikailag rendkívül elkötelezett voltam, a skót kommunista
pártban
dolgoztam.
Mindannyian láttuk, hogyan lesz Hitler négy év alatt egyre erősebb.
Rémítő volt. Magam is meg akartam tenni mindent ellene. Tudtam, hogy egy film nem képes
megakadályozni a háborút, de
mégis ki akartam fejteni a véleményemet."
"New York-ban egy ipari filmeket gyártó társaságnál kaptam
állást. Háború volt. 1941-ben
Grierson Ottawában megalapította a Nemzeti Filmhivatalt (O.
N. F.), s engem is meghívott Kanadába.
Megjegyeztem.
hogy
meg kell beszélnem mindezt a
főnökömmel is. Az pedig nem
egyezett bele távozásomba. Ekkor Grierson meglátogatott New
York-ban. Állandóan arról faggattam, mit kell majd csinálnom
Kanadában. Attól féltem ugyanis, hogy háborús dokumentumfilmeket és propagandafilmeket
fognak kérni tőlern. Grierson
azonban szilárd maradt: "Jöjjön,
és majd meglátja, hogy nem fog
csalódni - mondja, - Így jöttem
tehát Kanadába."
A továbbiakban arról a technikáról
kérdezték
McLarent,
amely olyan híressé tette: a filmszalagra rajzolás technikájáról.
Már főiskolás korában kísérletezett vele, majd Len Lye hatása
nyomán továbbfejlesztette a kísérleteket. "Emile CohI-tól megtanultarn - mondja McLaren -,
hogy a vonalak, a figurák nagyon
egyszerűek legyenek, hiszen a
keskeny filmszalagon elég nehéz
volna nagy kitetjedésű alakokat
ábrázolni. "
McLarent mindenekelőtt
a
mozgás érdekli. Filmjei valamilyen módon mindnyájan a mozgásra épülnek. A mclareni költészetnek - mint többen is megállapítják - lényegi eleme a mozgás. Így mikor arról kérdezik,
hogy a technikát vagy a mozgást
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tart ja-e fontosabbnak, természetesen a mozgást emeli ki: "Bevallom, a technikai szempontok
nem nagyon érdekeltek. Találtam egy nagyon egyszeru és nem
túl költséges technikát - azt,
hogy a filmszalagra rajzolok -,
és a továbbiakban több filmben
is felhasználtam. Maga a technika tehát nem vonzott különösebben. Annál inkább megragadott
a mozgás és a kép."
Eleinte tehát anyagi szükségszerüségből használta ezt a technikát, később pedig már azért is,
mert szinte korlátlan szabadságot biztosított számára az alkotásban. "Ezekben a filmekben
kicsit úgy érezhettem magam,
mint egy festő, ecsettel és állvánnyal, vagy mint egy író, aki
megszerkeszt egy levelet. Gyakorlatilag ugyanis úgy dolgoztam, hogy odamentem az asztalhoz, fogtam az ecsetet, tollat, és
rajzolni kezdtem. Ez nagyon személyessé és bensőségessé tette a
munkámat."
Hasonlóképpen anyagi szükségból származik egy másik híres
eljárása is: az, hogy a szokásos
hangfelvételi
technikától
eltérően kézzel festette néhány film
hangját is. 1940-ben nagyon kevés pénzzel a zsebében érkezett
New York-ba. "Hat hónapon keresztül nem találtam munkát.
Egy nap meglátogattam a Guggenheim Múzeumot, és felfedeztem absztrakt festményeit. Bementem a múzeum igazgatónőjéhez, megkérdeztem, hogy érdeklik-e az absztrakt filmek, s mikor
igennel válaszolt, felajánlottam,
hogy megmutatok neki egy sorozatot. Elkészítettem a filmeket,
de mivel nem volt pénzem hangszalagra, elhatároztam, hogy a
hangokat is - akár a képeket magam fogom megfesteni. Lépésról lépésre rajzoltam a képeket, majd egy-egy kép után
mindjárt a hangot is. A meghallgatáshoz nem volt semmilyen
felszerelésem. így tehát azzal is
hízeleghetek
magamnak, hogy

képes voltam lerajzolni a hangot,
anélkül, hogy hallhattam volna."
" Valószínűleg azért lettem
filmrendező, mert nem lehettem
táncos vagy koreográfus"
mondja McLaren. A mozgás mellett a zene az, amely alapvető en
meghatározza
filmjeit. "Több
filmern egy bizonyos zeneszám
feletti elragadtatásom
hatására
született. Néha annyira fellelkesít és megragad a zene, hogy a
felkeltett érzéseket mindenképpen láthatóvá kívánom tenni,
mert azt szeretném, hogy mások
is ugyanazt érezzék, amit én."
"Mielőtt
belekezdenék
egy
filmbe, tucatszor is meghallgatom a hangszalagot. így szinte
rokoni közelségbe kerülök a zenével. Mostanáig csak tánczenét,
dzsesszt vagy népzenét alkalmaztam. A komoly zenére hosszú
ideig nem gondoltam, mert önmagában is teljesnek és tökéletesnek éreztem. Akármit tettem
volna mellé, rontotta volna az értékét, még akkor is, ha esetleg
tökéletes
filmet rendezek. A
klasszikus zene nem erre való gondoltam." i969-ben mégis változtatott elképzelésén, mert úgy
érezte, egyik filmje (a Szférdk]
kiválóan illik J. S. Bach zenéj éhez.
McLaren életművét a szüntelen kísérletezés, sokoldalúság, ötletgazdagság jellemzi. Megvilágítja ezt néhány film keletkezéstörténete: a Kis fantázia (Little
phantasy 1946.) c. filmje úgy
született, hogy munkatársa háborús filmet készült forgatni Németországról. "Arra kért, készítsek egy két-három perces betétet
a XIX. századi dekadens német
romantikáról.
Elolvastam
néhány könyvet erről a témáról. És
egy nap megláttam a svájci festő,
Arnold Boecklin egyik képét.
Számomra ez a festmény jelentette a XIX. századi német romantikát.
Elhatároztam
tehát,
hogy kísérletezni kezdek ezzel a

képpel. Lefényképeztem, és bevontarn pasztellel. Aztán elkezdtem animálni."
A Blinkity Blank c. ftlmben
eredeti technikáját
módosítja.
"Ez alkalommal ahelyett, hogy
átlátszó ftlmszalagra festettem
volna, teljesen fekete szalagot
használtam, amelyre kés, varrótű
és borotvapenge segítségével karcolt am a képeket. A ftlmszalag
teljes átlátszatlansága természetesen megnehezítette
az egyes
képek elkülönítését. Ez vezetett
ahhoz, hogy kihagyásos animációval dolgozzak.
Elvetve a
hagyományos módszert, amely
szerint a fílm másodpercenként
automatikusan 24 kockából áll,
én széttördeltem a képek folyamatosságát, és hol ide, hol oda
helyeztem el egy-egy képet, úgy
hogy a film nagyobbik része fekete maradt. Amikor ezeket az
egyedülálló képeket vetítik, valóban csak a másodperc huszonnegyed részéig látszanak, de a retina ellenállása következtében a
fény még sokáig a szem előtt marad."
Volt egyszer egy szék (Il était
une chaise 1957.) című fílmjében egészen más technika jelentkezik. A film arról szól, hogy a
szék fellázad az ember ellen, hiszen miért mindig ő legyen az,
amin ülnek? A fílrn szereplői tehát az ember (egy valóságos ember) és a szék (egy valóságos
szék). "A filmben alkalmazott
eljárás' ugyanazon az elven alapul, mint a marionettfigurák: nylonzsinórt kötöztünk a székre, és
annak segítségével mozgattuk. A
ftlmben nincs animáció, de lassított sebességgel forgattuk. Azt a
jelenetet, amikor a szereplő fut a
szék után, úgy oldottuk meg,

hogy a zsinórt hozzákötöttük a
szereplő és a szék lábához is - s
aztán fordítva vettük fel a jelenetet. A valóságban a szereplő húzta maga után a széket."
A Pas de deux (1967.) McLaren egyik legszebb ftlmje, "megszületése fontos dátum a filmművészet és a táncművészet számára is" - írja egyik méltatója.
Ebben a ftlmben szintén új technikai megoldással találkozunk:
az ún. pixillációs felvételi technikával, amelyet McLaren dolgozott ki, s amelynek az a lényege,
hogy az emberi mozgást különkülön beál1itott fázisokban veszi
fel. Kidolgozásáról McLaren a
következőket
mondja: "Mindig
is érdekelt a balett, mert legtisztább formájában a legínkább
mentes az elbeszélői konvencióktól. Én a mozgásban ugyanis magát a mozgást szeretem. A sokszorozott képek ötlete az 50-es
években, egy párizsi utazásom
során ötlött fel bennem, amikor
az egyik moziban egy egyszerű
reklámflimet
láttam,
amely
egyetlen plánból állt: egy nő
ment lassított felvételen. Tulajdonképpen négyszeresnek lehetett látni. Az 50-es évek végén
elkezdtem kísérletezni magam is
ezzel a technikával. Az eredmények rendkívül érdekesek voltak.
Leftlmeztem egy futó embert és
negyvennégyszeresére
sokszorosítottam a képet. Mindez nagyon
könnyen előállítható a laboratóriumban. Úgy találtam, hogy előnyösen felhasználhatnám ezt az
eljárást egy ftlmben, de a film témáját tekintve semmilyen ötletem nem volt. 1966 táj án találtam egy témát, és megmutattam
a Kanadai Balett igazgatónőjé-

nek, akit érdekelt. Ettó1 kezave
szoros együttműködés alakult ki
közöttünk.
Ennek eredménye
lett a Pas de deux.
A zenét a forgatás után tettük
a filmhez, Technikailag lehetetlen lett volna, hogy egyszerre
vegyük fel a képpel, hiszen a
képek megsokszorozása lassított
felvételt követelt. Rendes ritmusban vettük fel tehát a táncosokat, majd minden felvételt
szétszedtünk,
s a test minden
mozdulatát elemeire bontottuk.
A táncosok ugyanis nem táncolhattak lassítva. Ezek után olyan
zenét kellett találnunk, amely
megfelelt a film új ritmusának.
Hosszas keresés után végül egy
román pánsipos népzenei felvételt tartottunk a legalkalmasabbnak."
McLaren arra a kérdésre,
hogy életében melyik díjnak
örült a legjobban, ezeket mondotta: "Egy nap levelet kaptam
egy New York-i javítóintézetbó1.
Megírták nekem, hogy a gyerekek annyira ellenálltak minden
nevelési formának, hogy szinte
lehetetlenné vált a fegyelmezés.
Hogy valamiképpen megpróbáljanak a végére járni állandó lazadozásuknak, levetítették nekik
Szomszédok
(Voisins 1952.) c.
ftlmemet,
amely
ugyanilyen
konfliktushelyzetben levő embereket ábrázol. A levélben megírták, hogy a film olyan mély benyomással volt a fiatalokra, hogy
a vetítést szinte áhitatos csendben ülték végig. A film olyan
helyzetet
mutatott
számukra,
amilyenben ők is élnek, s amelyet jól ismernek. Ez a kísérlet
helyreállította a neveltek és az
intézet nevelőinek kapcsolatát."
(Séquences 1975. október)

A lengyel kritika a krakkói fesztiválról
Néhány éve sokat beszélnek a rövidftlmek válságáról. Ezt a v-éleményt sajnos a krakkói nemzetközi fesztiválok is igazolják. Az

idei mérleg a következőt mutatja: a 93 versenyftlmbó1 J. 01szewski, a Film kritikusa szerint
csak 14 volt jó és egy szolgált rá

a remekmű elnevezésre. A többi
átlagos vagy színvonalo n aluli
volt. A lengyel beszámolók megegyeztek abban, hogy az animá-
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ciós film helyzete a legnehezebb.
Két-három évvel ezelőtt még azt
írták, hogy a rajzfílmeseknek,
bábosoknak korlátlan lehetőségeik vannak a kísérletezésekre.
Most kiderült, hogy a korábbi
optimizmus túlzott volt. A mai
animáció nem szívesen kísérletezík, szívesebben él a már .felfedezettel" .
Az idei krakkói fesztivál műsorán mintegy 20 animációs filmet láthattak a kritikusok, fílozofikus történeteket és szatirikus
tréfákat. A jugoszláv Borislav
Sajtinac NSZK-ban készült Szojáték c. filmje rövid jelenetek
sora, amelyek groteszk, görbetükörben mutatják be a modem
élet néhány szituációját. Minden
egyes jeleneteknek hangzatos CÍme van - Altruizmus, Nonkonformizmus, Állhatatosság stb. -,
és mindegyik a fekete humor
példája. Stojan Dukov: En passant-ja, vagy a magyar Foky Ottó: Babfilm-je ezzel szemben
megelőzték a kombinált technikát alkalmazó kísérleteket. Az
Ekran kritikusa szerint különösen nagy tetszést aratott
a
Monsieur Pointu c. kanadai fílm,
amelyben
egy hegedűvirtuóz
küzd hangszer ével. A pantomim
összekapcsolása a rajzolt rekvizitumokkal
érdekes eredményt
hozott, frissítette ennek a rövidfilm-műfajnak az elbeszélésmódját. A képművészet újszerű felhasználásával
próbálkozott
a
svájci Georges Schwizgebl Perspektívák c. művével.
Bizonyos fokig eltérő reflexiókat váltottak ki a dokumentumfilmek, amelyeknek többféle
típusát vetített ék Krakkóban. Az
Ekran híradása szerint a rövid
riportoktól a portréfilmekig minden műfaj szerepelt a fesztiválon. Az alkotók természetesen
különbözö megfigyelő és kutató
apparátussal dolgoztak. A dokumentarista filmes rögzítés ma
már olyan tökéletes, hogy segítségével szinte minden helyzetet
és eseményt meg lehet vizsgálni.
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Ennek ellenére a dokumentumfílmek mégsem nyertek olyan
jelentőséget a fesztiválon, hogy
annak színvonal át emelték volna
és karakterét meghatározták volna. Az idei szemle jelszavának
megfogalmazásában: "A mi XX.
századunk" ígéret rejlik, a fesztivál azokat a filmeket helyezte
előtérbe, amelyek korunk problémáiról, a világot érintő fontos
kérdésekró1 szóltak. Milyen eredménnyel?
A fődíjat Rajk Makszim egy
napja c. jugoszláv film kapta,
amely egy elmaradott faluban
élő libapásztorról szöl, Az Ekran
véleménye szerint a filmben CÍmével ellentétben - a főszerepet a libák játszották. úgy tűnik,
hogy a zsüri kizárólag esztétikai
megfontolások alapján ítélte oda
a díjat, különös tekintettel az
operatőri munkára. A Film kritikusának más a véleménye, szerinte a jugoszláv film méltán
nyerte el a fő díjat. Rajk Makszim libapásztor munkája a gépesített farmok korában anakronisztikus. Azt feltételezi, hogy
ha ez a film két-három évvel
korábban keletkezett volna az
ironikus hangvétel dominált volna benne. A film rendezője, Lavonics az egyszerű libapásztor
életén keresztül autentikus értékeket tudott ábrázolni.
A dokumentumfilmek fontos
változata a film portré. A közelmúltig ezekben a filmekben kifejező személyiségű embereket
mutattak be: munkásokat, orvosokat, sportolókat
stb. Igaz,
hogy a portré hagyományos változatának sok híve van továbbra
is: Krakkóban látható volt többek között aNina
c. szovjet
film, amely egy negyvenöt éves
vasgyan
munkásnőró1
szólt.
Ugyanakkor a modern dokumentum-portré
általában
rendkívülibb embereket választ hőséül, olyan embereket, akik szakmájuk vagy élethelyzetük révén - érdemelnek figyelmet.
A dokumentumfilm új témá-

kat is keres. Időnként eleger j a
nézőpont
apró
változt isa,
hogy a látszólag kimerített .éma
új jelentést kapjon. Erre példa az
Együtt a katonákkal című szovjet film, amely az egyik különdíjat kapta. A szovjet fílmművészet számos montázsfílmmel lepett meg a II. világháború krónikájából. Láthattunk fílmeket a
háború különböző aspektusairól,
különféle
harci műveletekről,
egységekről és emberekró1. És
íme most tudatosult valakiben,
hogy a filmoperatörök munkája
is egy film témája lehet: sikereik
és haláluk a harcmezőn. Megkapó, különleges film született.
-Van a társadalmi kérdésekkel
foglalkozó dokumentumfilmnek
olyan típusa is, amely aszociális
rossz különböző formáit: a nyomort, a munkanélküliséget,
az
elnyomást, a bűnözés növekedését, a társadalmi egyenlőtlenséget stb. mutatja be. Ezeket a
filmesek olyan tünetként ábrázolták, amelyet lehet gyógyítani.
A Film kritikusa szerint csak
egyetlen remekmű volt a fesztiválon, ez a Dierick Bouts c. belga
film, amely a művészetről szól.
A fesztiválon bemutatott, a művészetről szóló filmeket az jellemezte, hogy a műalkotás folyamatát csak leírni tudták, de
kommentálni
nem. A Dierick
Bouts főhőse egy XV. századi
flamand festő, aki vallási témájú
képeket festett, többek között
Krisztus szenvedéseiró1. André
Delvaux rendező meg akarta érteni és magyarázni Bouts életművét, és rekonstruálta azokat
az életkörülményeket,
amelyek
között a flamand festő alkotott,
megpróbálta alkotói inspirációinak a forrásait feltárni. Például
meghívott a forgatásra 12 színészt, bibliai jelmezbe öltöztette
őket, és eljátszatta velük az Utolsó vacsorát. Megfigyelte viselkedésüket, mozgásukat, gesztusaikat, bizonyára Bouts is hasonló
módon figyelte meg festőműhelyében modelljeit. Milyen apró

mornentumok
befolyásolhatták
Bouts munkásságát?
Delvaux
képzelőereje
és érzékenysége
lenyűgözövé teszik a fílmet.
"A mi XX. századunk" filmbéli tanúi sorából a' kritikák kiemelik a Kulcs c. fllmet, amelyet
Palesztina Felszabadítási
Szervezete mutatott be. A film címe
a házukból kiűzött palesztinoknak arra a szokására utal, hogy
átmeneti lakásukban (ez az átmenetiség sokuk számára 28 éve
tart!) őrzik hazájukban maradt,
elhagyott lakásuknak a kulcsát.
Ezek közül a házak közül az
izraeliek sokat a földdel tettek
egyenlővé, a kulcs szimbolikus
jelentőségűvé nőtt, visszavonulhatatlanul
elvesztette
eredeti
funkcióját. Ez a palesztin elbeszélés a ház nélküli emberekról,
ház nélküli népról megrázó hatású. De lokális jelentésén kívül
szélesebb kérdéskört
is érint,
olyan népeknek a problémáit,

akiknek felszabadulása még nem
következett be ...
A lengyel kritika örömére úgy
alakult, hogy a jugoszláv film
mellé a díjazottak listáján a lengyel Andrzej Piekutowski Prológ
címü filmje került. Látszólag
egészen más ez a film: Piekutowski száraz, tárgyszerű riportot készített egy Lublin környéki falu életéról. A környéken
szénrétegeket fedeztek fel, megjelennek a nagyipari beruházások
első képviselői. A lakosok azt
beszélik, hogy erre az isten és
ember által elfelejtett vidékre
most jött el a nagy gazdasági
fellendülés lehetősége. Néhány
nyilatkozó
mondatai
mögött
azonban
kétségek
húzódnak
meg: vajon a modem kor inváziója tényleg olyan hasznos? Vajon nem hoz pusztulást a gazdálkodás helyi formáira, vagy szélesebben - bizonyos regionális
kultúrára?
Piekutowski filmjét

kritikusai hatásosnak látják, bár
tárgyszerű és mellőzi a nosztalgikus, érzelmi akcentusokat.
Két francia filmben a modem
ipari civilizáció aspektusából találkozunk ugyanezekkel a problémákkal. Az egyik Gerard Samcon Gőz és szikrák-ja, amely egy
gőzmozdony-temetőt
mutat be,
a másik Pierre-Marie Goulet Itt
című alkotása, mely Párizs egy
régi kerületének
lebontásáról
szól. Mindkét film azt a kérdéskört elemzi, hogy ezek a régi
konstrukciók
bizonyos
történelmi, kulturális eseményekkel
együtt születtek, tiszta emberi
értékek szimbólumává
váltak.
Végül az utolsó film ebből a
csoportból a japán Kevés szó
szigete, amelyet K. Hiramatsu
rendezett. A fllm a Kopár sziget
dokumentumváltozata.

Rohmer,
mégpedig klasszikus
irodalmi alkotások megfílmesítésébe, sajátos módszerrel, mint
ezt az első vállalkozása, a. Heinrich von Kleist ,,0. márkinő"
címu elbeszéléséből
készített
filmje is tanúsítja. A Kleíst-adap
tációt az NSZK-ban forgatta, és
ebből az alkalomból a Filmkritik
különszámot
szentelt Rohmernek, benne mindenekelőtt egy
terjedelmes
interjút
közölve,
amelyet alkotói módszereiről készítettek Rohmerrel.
Filmjeinek tartalmi, eszmei
vonatkozásairól nem sokat árul
el az az interjú. Az "erkölcsi
történetek" közös magvául csak
annyit említ Rohmer, hogy valamennyi egy férfiról szól, aki
keres egy nőt, és helyette egy
másikat talál. Nyomban ezután
technikai kérdésekre terelődik a
szó. Rohmer a térbeli realizmus
eszményét
vallja.
Eredendő
igénye, hogy a valóságos térben

is és a filmek térvilágában is
tájékozódni tudjon, és más rendezőkkel ellentétben, kiváltképp
olyanokkal, akik egyenesen a
térviszonyok
összekuszálására
törekszenek, ő nagy gondot fordít arra, hogy a nézőt pontosan
felvilágosítsa a cselekmény helyszínének
térviszonyairól.
Ezt
olyan szigorúan veszi, hogy nem
hajlandó arra a közkeletű filmes
fogáiWl, sem, amely szerint a valóságban különböző
helyeken
található tér-részleteket egyazon
összefüggő helyszín részleteiként
szokás megjeleníteni - "összecsalják" őket, ahogy a filmesek
modják. Mindig megkeresi azt a
helyszínt, amely a forgatókönyvben előírt minden követelménynek megfelel, vagy egy adott,
valóságos helyszín képére igazítja
eredeti elképzelését.
A térábrázolásban Rohmer a
klasszikusan egyszerű módszerekkel él: a történést .frontalí-

(Film 1976. június,
Ekran 1976. június)

Eric Rohmer új filmciklusa
Eric Rohmer francia filmrendező
az ötvenes-hatvanas évek fordulóján az új hullám sodrásában
tűnt fel filmjeível. 1959-ben, 39
éves korában rendezte első nagy
játékfilmjét, Le signe du lion (Az
oroszlán jegyében) címmel. Ezután hat "erkölcsi történet" következett, ő maga illette ezzel a
műfaji megjelöléssel időközben
ciklusba rendeződő filmjeit. A
La baulangére de Moneeau volt
az első (A monceau-i pékné), ezt
követte a La carriére de Suzanne
(Suzanne karrierje) - ezek még
16 milliméteres technikával készültek, és hosszuk sem tett ki
normál terjedelmű játékfilmnyit
-, majd következtek a hírből
már nálunk is ismertek: Ma nuit
ehez Maud (Éjszakám Maudnál),
La eolleetionneuse (A gyűjtőnő),
Le genou de Claire (Claire térdel), L' A mour, r apres-midi (Szerelem, délután).
1975-ben új ciklusba kezdett
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san" ábrázolja, tehát mintegy a
legkézenfekvőbb szemszögből, és
nem váltogatja nyakra-főre a
szernszöget, és gyakran használja
az "ansnitt"-technikát,
mikor
két egymással beszélő embert
fényképez, azaz hol az egyiket
mutatja a másik arca mellől, hol
a másikat az előbbi mellől, de a
kettejük közti tengelyt át nem
lépve.
A térbeli realizmus a filmek
francia módra analitikus realizmusának lényeges tartozéka, de
sokszor tartalmi jelentőségű is,
azaz cselekményeiemmé lép elő,
hogy a megismert térben ki hol
tartózkodik a másikhoz képest
(ez a helyzet alakul ki A
monceau-i pékné végére), vagy
pedig a helyszín jellege, zártsága,
egysége elválaszthatatlan a szereplők egymás közt kialakuló
viszonyaitól (mint például A
gyűjtőnő-ben - e szerencsétlen
címfordítás olyan nőre kíván célozni, aki férfiakat "gyűjt").
A térbeli realizmus fontos feltétel ének tekinti Rohmer az
összetartozó
részek fényviszony ainak egységét vagy folyamatosságát is. Ez néha olyan technikai nehézségek elé állította,
hogy kénytelen volt műterembe
vonulni és mesterséges fényviszonyokat teremteni, habár nem szívesen tette - már amikor egyáltalán tehette, mert úgyszólván
amatőr módra készült első filmjeinél ilyesmiről szó sem lehetett.
Hasonló problémákkal kellett
szembenéznie a hangfelvételeknél. Kezdetben direkt hangról,
tehát a képpel együtt fölvett
eredeti hangról nem is álmodhatott, habár mindig is ezt tartotta
eszményinek, és legutóbbi három filmjét már így is vette fel.
Előfordul azonban, hogy adva
van ugyan pénz, apparátus, hangmérnök, mégis lehetetlen eredeti
hangot fölvenni, ilyenkor Rohmer is utószinkronizálni kényszerül. De jól jellemzi módszerét,
hogy például A gyűjtőnő-höz,
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amely a dél-franciaországi tengerparton
játszódik,
alaposan
tanulmányozta a vidék faunáját,
és csak olyan madarak és rovarok hangjait használta fel háttérzörejként, amelyek valóban élnek ezen a vidéken, vagy hogy
ugyanebbe a filmbe az utószinkronizálás során sok olyan zörej t,
hangeffektust visszacsempészett,
ami a forgatáskor zavaró, kiküszöbölendő mozzanatnak minősült volna. Eredeti hangot itt
többek közt a forgatás helyszínén tapasztalható állandó repülőgépzaj miatt nem tudott felvenni, de végül utólag mégis alákevert bizonyos helyekre ilyen
zajt. Arra a paradox jelenségre
figyelt föl, hogy kontraszthatásával a megfelelő helyen adagolt
motorzaj
még idillikusabbnak
éreztethet egy idillikus helyet.
"Egy zajnak csak akkor van jelentése, ha viszonyban áll valami
mással, például egy motorzaj,
amely össze rombol valamilyen
természeti hangulatot, éppen ezt
a hangulatot képes kiemelni."
Az ilyen zörej eknek nincsen
szimbolikus jelentésük, "csak azt
a képzetet húzzák alá, amely
olyan emberekről él bennünk,
akik a tengerparton süttetik magukat a nappal."
A képi megformálásban Rohmer alapelve, hogy operatőrével
együtt sohasem szabad a festői
hatások csábításának engednie,
mert a fotografálás más minőség,
mint a festés. Habár utóbbi filmjei színes filmek, némi nosztalgiát érez a fekete-fehér film
iránt. "A Kodak színpalettájától
nagyon nehéz egyéni színvilág
felé eltérni." Előre lehet tudni,
mit fog látni az ember a vásznon.
Ezzel szemben tökéletlenségeivel
még ma is a szépség váratlan
meglepetéseit tartogatná a 35
milliméteresre
felnagyított
16
milliméteres film. Állandó operatőrének, a spanyol származású
Almendrosnak különleges adottságaként tartja számon, hogy a
festőiségnek
tett minden en-

gedmény nélkül sajátos fotográfikus szépséget tud teremteni,
nemegyszer éppen abból, ami a
valóságban csúfnak mínősülne.
Az emberi arcok fényképezése
terén ennek egyik fogása Rohmeréknél, hogy nem akarják a
színészt az egész forgatás során
külsőre mindig egyformának találni. Soha senkit sem sminkelnek, és ha valakinek "rossz napja" van, akkor a filmen is
"rosszul" fog kinézni, még ha
előzőleg jól nézett is ki. Igy
egyazon színész különféle arcai
között mintegy életteli feszültség jön létre, a szépség forrásaként.
Kezdetben egyáltalán nem élt
a kocsizással Rohmer, megintcsak megfelelő alkalmatosság híján. A monceau-i pékné-t rugószerkezetes kamerával vette föl,
amely legföljebb 17 másodperces
felvételeket tett lehetövé, és jóformán csak panorámázni lehetett vele, ami azóta Rohmer kedvelt gépmozgása, a kocsizással
viszont most is csak módjával él.
Többnyire totálokat és félközelieket
vág egymásra,
olyan
"ósdi" technikával, amely annyi
idős, amennyi a film maga. "Azt
akarja", mondja róla Almendros,
aki egyébként Truffaut állandó
operatőre is A vad gyerek óta,
"hogy minden a legegyszerubb
módon jusson el a közönséghez.
Azt hiszem, nagyon francia dolog ez, abban az értelemben,
hogy tisztaságra,
c1arté -ra törekszik." Ö mondja el Rohmerról azt is, hogy filmjeit úgyszólván nem is kell vágni, és alig van
hulladékuk. Csak azt veszi föl,
amire szükség van, és hogy mire
van szüksége, azt pontosan tudja
előre. A gyűjtőnő-t, melynek
vegso változata
:?600 méter
'hosszú volt, 5000 méter nyersanyagból forgatta. Minden jelenet egy-két beállításból áll, és ha
föl is veszik valamelyiket többször, rendszerint az első felvételt
használja, és csak azt kopíroztatja.

"Nagyon erősen hatott rám
Bazin. ,.", mondja egy ízben
Rohrner. "Hiszek a film alapvető
realizmusában, Jobban mondva
hiszek a fllmbeli két alapvető
objektivitásában.
Akárcsak Bazin, magam is szinte feltétlen
hive vagyok még mindig Lumíere-nek. Lumiere csapásán haladok, nem pedig Mélies-én, hisz
tudja, Lumiére és Mélies jelölte
ki a film két fő irányvonalát.
Akárcsak Lurniére, én sem szívesen viszem túlzásba a montázst .. ,."
A legutóbbi vállalkozását, a

Kleist-elbeszélés megfilmesítését
is ez a már-már fanatikus, doktriner realizmus, vagy talán helyesebben: objektivitás-igény hatja
át. Rohrner minuciózusan kídolgozott, kész forgatókönyvet vélt
felfedezni az ,,0. márkinő" szövegében - egyébként meghökkentő, hogy mennyire nem alaptalanul - és ezt a szöveget ültette át szinte szöröl szóra haladva
filmre. Megpróbálta tökéletesen
rekonstruálni az elbeszélés miliőjét is, és szereplőivel pontosan a
Kleist jelezte gesztusokat, reakciókat, emóciókitöréseket
ját-

szatta el, tudatosan archaizmusokra törekedve. Rohrner a hatvanas években a francia iskolatelevíziónak dolgozott, és sok kisfilmet készített történelmi alakokról, témákról. Nyilván ezeknek tanulságait ís hasznosítja
most induló adaptáció-sorozatában, amely persze, mint már első
darabja is jelzi, nem szokványos
kivonatolásra,
illusztrálásra törekszik, hanem alighanem azt az
"érzelmek iskoláját" folytatja,
amelyet már az "erkölcsi történetekben" is művelt.
(Film kritik, 1975. különszám)

Bergman: Az intuíciómra hagyatkozom
1975
novemberében
Ingmar _Az, hogy a színész mindig alkotó
Bergman látogatást tett Kaliforember, s az intuíciórnnak arra
niában, s ez alkalommal szeminákell irányulnia, hogy miként szarimot tartott az American Film
badíthatom fel - értik mire gonInstitute's Center for Advanced
dolok? - ezt az energiát, ezt az
Film Studies felkérésére. A köalkotó energiát, a színészeimben
tetlen beszélgetésen neves amevagy színésznőimben. Nem tudrikai írók s fllmszínészek vettek
nám megmagyarázni, hogy ez
részt, s az Bergman művészi
hogyan történik. A varázslathoz
munkájának
úgyszólván valasemmi köze: annál több a tapaszmennyi vonatkozását érintette.
talathoz. De azt hiszem, ha szíA beszélgetés anyaga az Amenészekkel
dolgozom
együtt,
rican Film 1976. január-februáigyekszem valahogy radar lenni.
ri számában jelent meg, s legfonIgyekszem
kitárulkozni,
mert
tosabb részeit az alábbiakban együtt kell létrehoznunk
valakivonatosan - közöljük.
mit. Ösztönzéssel és ötletekkel
- Lenne szives talán arról
szolgálok, ösztönzést és ötletebeszélni, hogyan dolgozik együtt
ket kapok. Az adok-nak és kaa színészekkel?
pok-nak ebbó1 a mesébe illő hul- Bonyolult
kérdés,
akár
lámzásából
teljesen
hiányzik
egész este erró1 beszélhetnénk,
minden logika, itt a megérzések
ugyanakkor nagyon egyszerű is, játszanak szerepet, a logikát úgy
mert ha tudni kivánják, hogyan
kell megkeresnem utóbb. Tudolgozom a színészekkel, hát rödom, ha úgy kéne dolgoznom,
vid és pontos választ adhatok: az
hogy ezt a hullámzást kikapcsointuíciómra
hagyatkozom.
Az
lom, az rémitő lenne, a legkeseregyetlen szakmai eszköz, amit
vesebb munka mind a magam,
alkalmazok, az intuícióm. Ugy
mind a színészek számára.
tapasztaltam, hogy ha színpadon
- Van agresszív rendező is.
dolgoz om színészekkel, ha stúAgresszív rendező és agresszív
dióban, mindenképpen csak érszínész, s az eredmény mégis csozem, soha sem tudom, hogyan
dálatos. De számomra elképzeloldjak meg egy szituáció t, hohetetlen. Nekem mindvégig kapgyan működjek velük együtt.
csolatban kell lennem a színé- De egyvalami nagyon fonszekkel, mikor a közös munkát
tos számomra, nagyon fontos.
megkezdjük, az első, hogy meg-

teremtsük a biztonság légkörét
magunk körül.Ezt nem én teremtem, nemcsak én, együtt teremtjük meg. De valamennyi szituációra kiterjed, valamennyi döntésre, nehéz döntésre - s ilyen
százával akad naponta -, és ez
nem meggondolás kérdése. Nem
intellektuális folyamat, egyszerű
intuíció dolga. . : Utólag föltehetem a kérdést: Mi volt ez? Vagy
mi volt az? De közben az ember
képtelen végiggondolni minden
lépést.
- Igy is ír, az intuiciójára
hagyatkozva?
- Igen, igen. Iráskor a legjobb időszak, úgy vélem, mikor
fogalmam sincs még, hogy mit s
hogyan csináljam. Csak játszom.
Lefekszem a díványra, vagy nézem a tüzet. Kimegyek a tengerpartra, leülök, s nem csinálok
semmit. Csak játszom, s ez csodálatos. Mikor a tervern kész,
akkor kezdődik a neheze. Le kell
üln öm reggel tízkor, s neki kell
látnom a forgatókönyv megírá~nak. S ilyenkor valami nagyonnagyon furcsa dolog történik:
megesik, nem is olyan ritkán,
hogy a darab szereplői nem akarják, amit én akarok. De már azt
is tudom, tapasztalatból, hogy
ha megpróbálom rákényszeríteni
őket, hogy azt csinálják, amit én
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akarok, akkor kész a művészi
katasztrófa. llyenkor szabadjára
hagyom őket, csináljanak, amit
akarnak, s amit ők mondanak, az
számomra oké. Azt hiszem, ezt
másként nem is lehet. Az intellektuális döntések később következnek.
- Látták a Kiáltások és suttogások-at? Azt vagy fél évig
hordoztam magamban, s nem
tudtam róla mást, mint hogy
három nő járkál egy vörös szobában, s fehér ruhát visel, de hogy
miért, arról fogalmam sem volt.
- Miutdn megirt egy forgatókönyvet, forgatás közben is továbbfejleszti az alakokat?
- Nem. Mindig színészekkel
dolgozom, sohasem amatőrökkel. Egyszer készítettem csak dokumentumfílmet. Az amatőr
mindig önmagát alakítja, s az
ember belehelyezheti olyan szituációba, ami elmélyíti a viselkedésének értelmét. De ha az ember képzett színészekkel dolgozik, akkor előre el kell döntenie,
pontosan kell tudnia, hogy melyik szerep mit szolgál. Ezt előtte mindig megvitatjuk, csak aztán kezdjük a forgatást. Ilyenkor
kötetlenül beszélgetünk, s ötleteket vetünk fel. Ez igen kellemes.
De közben már sosem szabad
megfeledkeznünk róla, hogy mit
is akarunk.
- Nincs veszélyesebb, mint
elkalandozni és improvizálni. Az
ember persze rögtönözhet a műteremben, de nagyon föl kell
készülnie előtte, mert rögtönzést
rögtönözni művészi szemetet
eredményez. . .. Szép dolog az
ihlet meg a lelkesedés meg minden, de én nem kedvelem. Szerintem, ha már a műterernben
vagyunk, ott csak aszigornak
van helye.
- Es mit mond a szinészeinek? Próbál velük?
- Nem. Isten ments. Nem
mondok semmit. Mielőtt a forgatásnak nekikezdenénk, rengeteget beszélgetünk. Ezek olyan vitafélék. Nem is tudom. De ha
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már a rnűteremben vagyunk, fur- álmokat a filmjeibe, ahogy megcsa dolgokat mondunk egymás- álmodta őket?
- Már kétszer is megtörtént.
nak. Egy-egy hangot csak, vagy
Egyébként az írás, a filmezés és a
tréfálkozunk, vagy megérintjük
egymás kezét. A kulcs-szöt ke- festés nagyon közel áll az álmodáshoz. Szerintem a film befogaressük, mert fontos, hogy ne
beszéljünk túl sokat. Ha sikerül dása is hipnotikus folyamat. Az
megőriznünk ezt az intuitív kap- ember ül egy sötét teremben,
csolatot, akkor alkotó munkát
egy pontot néz, egy világos folvégzünk.
tot, s nem mozdul. Csak ül,
- Megmagyarázza a szinémozdulatlanul, s a figyeImét ott
szeinek a film mondanivalojdt?
szemben arra a világos foltra
- Jaj, dehogy. Szó sincs róla. összpontosítja. Ez pontosan
ugyanaz, mint amit egyik-másik
Ami azt illeti, eszembe se jut
semmi olyasmi, mint mondani- hipnotizőr művel. Megvilágítegy
való, meg jelentés, meg más ef- pontot a falon, azt mondja az
féle. Mindig meg vagyok lepve, embernek, kövesse a tekintetéha az emberek valamelyik fi- vel, közben beszél hozzá és hiplmem mondanivalójáról faggat- notizálja. A televízió egészen
nak, hiszen ha filmet készítek, más. Az ember odahaza ül, világosság van körülötte, ismerősök,
akkor egyszeruen kapcsolatot
akarok létesíteni az emberekkel, szól a telefon, kimegy, megiszik
egy kávét, a gyerekek zajongael akarok mondani egy történak. A szituáció egészen más.
netet nekik, meg akarom hatni
- Ön gyakran beszél zenéről,
őket, vagy valamilyen érzést akas tudjuk, hogy nagy zenekedrok fölkelteni bennük. Néha, ha
mondanivalóm van, minden fél- velő. Azt is tudjuk, hogy a zene
resikerül. Ezért aztán nem is szerves alkotórésze a filmjeinek
Véleménye szerint mi a zene
beszélünk ilyesmiró1. Csak szakszerepe, azonfelül, hogy általámai dolgokat mondunk: - Itt
ban hanghatás?
vigyázz.Lassabban. Ne rohanj.- Igyekszem választ adni a
A legfontosabb, hogy füle legyen
az embernek - füle a rendező- kérdésre. Szerintem mikor a nének és füle a színésznek -, hogy
rnafilm meghalt, s jött a hangosmeghallják egymást. Megesik, film, a némafilm éppen fejlődőhogy mikor egy jelenetet nézek,
ben volt, csodálatos fejlődés
behunyom a szemem, s csak úgy előtt állt. Dehát most már hanfigyelek, mert a hangok révén is gosfilmünk van, tehát kombinállátni lehet. Fura, de igaz.
nunk kell a hangot és a képet. A
- A filmjeiben gyakran keve- hangsávval sok mindent kezdredik az álom és a valáság: Ugy
hetünk. A zene némi gondot
érzi, e kettő egyformán fontos?
okoz nekem, a filmnek magának
- Igen. Az én szememben a is megvan a ritmusa. A zene
filmezés és az álom nagyon kö- pedig alapjában véve, mint Strazeli valami, mármint hogy a jó
vinszkij mondta, nem más, mint
filmek készítése. Gondoljunk ritmus. Sem ez, sem az nem
csak az idő játékára: az ember intellektuális hatóerő. Ezért azolyan hosszúra vesz valamit, tán veszélyesnek tartom a zene
ahogy tetszik, épp mint az álom- alkalmazását, de különféle hanban. Vagy olyan kurtára, mint gok - konkrét és szintétikus
álmában. A rendező filmalkotói
zajok - alkalmazása érdekes leminőségében álmodó ember. Azt het, s azt hiszem, csak most
teszi, ami tetszik. Mindent meg- kezdjük megtanulni, hogy mit
tehet. Szerintem ez a legvonzóbb tehet együtt a hang és a kép. És
az egészben.
ez elbűvölő lehetőség.
- Hgyik-másik művét karna- Pontosan úgy viszi át az

ra-darabnak nevezi, a kamara-zene mintdjdra: Ezt hogy érti?
- Ez nem az én szavam.
Strindbergnek volt egy kis színháza. Alig nagyobb, mint egy
szoba, talán ha százan fértek
bele. Itt nagyon kevés szereplővel, nagyon egyszeru díszletek
között játszódó darabokat adott
elő. Ö hívta ezeket a darabokat
karnara-daraboknak.
Tó1e loptam a kifejezést.
- El tudja képzelni, hogy
ilyen filmeket készített volna, ha
történetesen
Amerikában
dolgozik?
- Kizárt dolog. Lehetetlen.
- Milyen viszonyban van a
kamerával? Erőfeszítésébe kerül
legyőznie a kamera okozta technikai nehézségeket ?
- Ha a szellemi munkaeszközünk az intuíció, a fizikai a kamera. Szerintem a kamera erotikus valami. A legizgatóbb kis
masina, ami valaha létezett. Az
én szememben nincs le nyűgözőbb dolog, mint mikor az operatőrömmel,
Sven Nykvisttel
munka közben egy emberi arcot
veszünk szemügyre a kamerával,
zoommal közelebb hozzuk, figyeljük a jelenetet, az arc változását. Nagyon fontosnak tartom
a színész kamerához viszonyított
mozgásának koreográfiáját,
hiszen a jó színész maga is érzi,
hogy a kamera szemével nézve
mikor van jp, és míkor rossz
helyzetben. Ha jó helyzetben
van, logikus helyzetben - állhat
akár háttal is -, érzi, hogy rendben van a dolog, ösztönösen biztonságban érzi magát, és a legtöbbet hozza ki magából.
- A kamera és a színészek
kapcsolatának kérdése jelenetró1
jelenetre fölmerül. Úgy jó, ha a
kamera a színész legjobb barátja,
és a színész biztos benne, hogy a
kamerát jól használjuk. Éreznie
kell, hogy tekintettel vagyunk
rá, mert a rendezőnek sose szabad elfelejtenie, fíogy ő a kamera
mögött, a színész a kamera előtt
áll. Meztelenül, a lelke meztelen.

Meg kell bíznia bennünk, hallatlanul nagy tehát a felelősségünk.
A kezünkben
tartunk valakit,
tönkre tehetjük, vagy segíthetjük
alkotó munkájában. A kamera
mögött állni sose nehéz, a kamera előtt mindig kihívást jelent,
gondot - ott az ember arca, az
ember teste, minden lelki gátlása, s mindaz a nehézség, amit az
arckifejezésének, a mozgásának a
korlátai jelentenek. A színészeknek nem hazudhatunk: teljesen
őszintének kell lennünk velük
szemben. S minél jobb a színész,
annál jobban szereti az igazságot.
- A film keszites melyik fázisában határozza meg a kameraállást?
- A felvételt megelőző este.
Hazajövök, nekiülök a forgatókönyvnek, s gondosan végigolvasom a másnapi tervet. Végiggondolom, s följegyzem a színész
és a kamera koreográfiáját. Mikor reggel Svennel találkozunk évek óta dolgozunk együtt -, röviden, öt perc alatt, átfutunk a
jeleneten.
Én
megmondom,
hogy nekem mi az elképzelésem
a kameraállással,
a színészek
mozgásával kapcsolatban, s hogy
milyennek képzelem a jelenet
légkörét. Ez egy napra elég,
többet nem is kell beszélnünk
róla. Sven fantasztikusan
jó
munkatárs.
Csodálatos ember.
Csöndes, szerény. De egyszerre
minden megvan, semmi bonyodalom, belenézhetek a kamerába, azt látom benne, amit szerettem volna.
- Mielőtt a jelenetet forgatni
kezdenék,
próbál a díszletek
közt a színészeivel?
- Nem, soha. Ha képzett színészekkel próbálok, kiesnek az
intuitív munkából, s azt játsszák,
amit megtanultak, s amit minden
este játszanak. Ha viszont sikerült megteremtenünk a kellő atmoszférát, akkor valahogy ösztönösen megértik, hogy a jelenet
mit jelent. Ha az ember a mínden esti játékhoz szokott színésszel túl sokat próbál, akkor

valami új kezdődik, talán valami
intellektuális folyamat. Ez lehet,
hogy nagyon jó dolog, de fílmezéskor igen veszedelmes, mert a
színész szemébe, kiül, hogy
"most ezt csinálom, most azt,
most meg amazt.". Tudatában
van, hogy mit csinál. Márpedig
intuitíve kell játszania.
- Mondana valamit a színház
és a film hasonlóságairól és kűlönbségeiről?
- 6, a kettő egészen más.
Egészen más, mert a filmezés az
neurotikus dolog. Minden más
alkotómunkához
képest abnormális. Fizikai erő kell hozzá. Statisztikai értelemben talán ha három perce t forgat az ember egy
nap. Ez a félelmes: hogy' három
percet. A színházak, Svédországban, tíz-tizenkét hétig próbálnak
egy darabot. Elkezdik a próbát
nagykényelmesen,
talán fél tizenegykor délelőtt, üldögélnek,
lazítanak, mondván, hogy "Ha
nem megy ma, majd megy hétfőn vagy jövő hét közepén." Ei
a természetes munka, ez nem
idegbajos ügy ... Ha most, isten
ments, választanom kéne, s valaki azt mondaná: .Jngmar, eleget
filmeztél és rendeztél már színházban is: most válassz" - akkor
biztos, hogy a színházat választanám .. ,
- A szinházi rendezői elképzelésein változtattak-e filmrendezői tapasztalatai? Láttam egy
rendezését, a Hedda Gabler-t, a
Nemzeti
Szinhdzban, s meglepett, hogy mennyire filmszerű
volt.
- Mikor
a Színművészeti
Akadémián tanítottam,
mindig
azzal kezdtük, hogy megvitattuk, mi kell a színházi előad~hoz, Vagy száz dolgot is fölírtunk a táblára: színpad, színész,
jegy, jelmez, pénz, fényszóró,
smink, színházépület - majd sorba letöröltünk mindent, ami nélkülözhető. Mind többet és többet - végül még a rendezőt is.
Három dolog maradt - mit gondol, mi?
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- A színész?
Egy: színész, igen. Úgy
van.
Üres tér, azaz hogy szinpad?
- Az nem nélkülözhetetlen.
- Szöveg?
- Kézirat, igen. Azaz közlendő. Hívjuk így, jó? És a ~larmadik?
- Közönség?
- Közönség, igen. A diákok
nem voltak biztosak benne, hogy
ez nélkülözhetetlen-e, de szerintem feltétlenül. Ez az én színházi
teológiám. Tehát színész kell,
közlendő kell, és közönség kell.
Ha ez megvan, akkor már előadás is van, mert az előadás nem
a színpadon, hanem a közönség
szívében játszódik. Ezt fontos
tudni. És filmkészitéskor sokat
tanulhatunk
a színháztól, hisz

ahhoz még ennyi sem kell, csak
az a fantasztikus kis masina, a
kamera, meg némi nyersanyag, a
film. Ez minden.
- Olvastam egyszer egy híres
filmrendezőről,
aki azért nem
szeretett színházban rendezni,
mert ott csak egy kameradllás
van. Önnek sok filmjét láttam
már, s megfigyeltem, hogy stilusát tekintve mind eltért a másikától
- Nekem nincs stílusom azazhogy nincs stílusunk. A filmrendező, akit emlitett, bizonyára
hihetetlenül fantáziátlan ember
volt, mert hiszen a színház nem
ismer korlátot, maga az abszolút
korlátlanság. Gondoljon csak a
Shakespeare-i színpadra.
- Fog még fekete-fehér
met készíteni?

fil-

- Nagyon remélem, mert az
elbűvölő dolog.

- Miért van az, hogy filmjeinek
főszereplői
többnyire
nők, s férfialakiai ritkán kerülnek előtérbe?
- Szeretek nőkkel dolgozni.
Sok színészbarátom van, s ragyogó együtt dolgozni velük, de
a filmezés javarészt idegek dolga,
és a nőknek sokkal jobbak az
idegeik, mint a férfiaknak. És a
nÓK elsősorban nem nők: hanem
emberek. Isten bocsássa meg: az
az érzésem, hogy a primadonnák
mindig a férfiak, s nem a nÓK.A
mi társadalmunkban nagyon nehéz színésznek lenni: színésznönek nem annyira.
(A merican Film,
1976. január-február)

A folyóiratszemle recenzió it készítették:
Berkes fldikó, Zalán Vince, Erdélyi Agnes, Papp Pál, Györffy Miklós, Göncz
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Árpád

Kardos Ferenc-Kardos

István

Az ékezet
Részletek az irodalmi forgatókönyvből
VASÚTI KOCSI (Nappal)
A sárga búzatáblák egyhangú szépségét fák törik meg, a vonat lassan kanyarodik. Péter most teljes szépségében látja a lapos, elnyúló tájat. A szél
finoman mozgatja a kalászokat, a délutáni fény a
meleg levegőben megcsillan tja a porszemeket.
(...)
Péter a fapados ülés legszélső helyére szorult, az
ülés mellett a padhoz húzva két hatalmas bőröndje
áll. Színre, nagyságra teljesen egyformák. A fiút
tétlenségre, mozdulatlanságra késztetik amellette
iszogató, szunyókáló bácsik-nénik, a szuszogva pihenő kisgyerekek, a szabadságról visszatérő, ácsorgó katonák, és az egymásra borultan alvó házaspárok látványa. Figyeli a viIágosban alvó emberek
természetes fészkelődését,
az arcukra rásimult fáradtságot, hallgatja egyenletes levegővételüket.
Jelenlétük, arcuk, mozdulataik kockánként illeszkednek össze a fiúban, egy régen tapasztalt egésszé.
( .)
Péter mellett két férfi igyekszik a szomszédos
kocsi felé, egy asszony valami üdítőitalt hoz a gyerekeinek. Néhányan szótlanul kikerülik a két bőröndöt, van, aki legalább az egyikbe belerúg, van
akit kifejezetten idegesítenek ezek az útakadályok.
-. Vigye az útból! - morog egy nagy darab

..

férfi.
- Nehéz - mondja Péter -, örülök, hogy eddig
elhoztam.
A férfi megvető pillantást vet a szakállas arcú,
látszólag gyenge fizikumú útitársára, széles mozdulattal nyúl a bőröndért.
Megemeli, majd beleroppan a dereka, de nem
adja fel. A bőrönd lassan elindul a felső polc felé.
- Vigyázzon! - mondja Péter.

A bőrönd már majdnem a helyére kerül, amikor
az emelő férfi egy pillanatra elveszti az egyensúlyát, hozzáüti a bőrönd fedelét a polc széléhez. A
bőrönd fémes csíllogású zára felpattan, tartalma a
hirtelen támadt résen szinte kivágódik. Vékony és
vastag, vászon és bőrkötéses könyvek, színes borítólapos folyóiratok, kiadványok hullanak, szállnak, zuhannak az olajos vonatpadlóra.
Az önkéntes erőművész megsemmisülten áll az
utazók gyűrűjében.
- A fejünkre is eshetett volna ... - suttogja a
legrosszabb lehetőséget egy idős asszony.
- Én figyelmeztettem magát ... - mondja Péter a megdermedt férfinek.
Az unalom és a szunyókáló hangulat persze egy
pillanat alatt elszáll a kocsiból. A kalauz is előkerül, lábával finoman közelebb rúgja Péterhez a
"Varázshegy"-et, egy idős férfi felteszi a szemüvegét, böngészni kezd.
( .)
- Tessék mondani, nincs meg véletlenül a Kőszívű ember fiai? - kérdezi az idős, szemüveges
bácsi. - Láttam a moziban, nagyon felkavart ...
Péter körülnéz a földre hullott könyveken.
- De megvan - mondja -, csak lehet, hogy a
másikban ...
- Abban is könyvek vannak? - csodálkozik
valaki.
- Ezt megvenném ... - forgatja az egyik szótárt egy középkorú érdeklődő -, jó lesz a gyereknek. Soha nem lehet tudni, hogy hova fújja az embert a szél ... Az apám is mesélte, hogy Olaszországban milyen jól hasznosította a latin érettségijét ...
- Nem eladó ... - mondja Péter, maga is megijed hangja keménységétól.

..
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- Akkor minek cipeli. . . Ezt az egyet igazán
eladhatja. Lezárta már az elszámolást ... ?
- Ezek az én könyveim ... , nem eladók ... lehajol, kezdi összeszedni a könyveket.
( .)
A kalauz felvesz egy könyvet.
Megfordítja, az árát nézi:
- Száztíz forint...
- motyogja csodálkozva.
- A lottó n nyert maga ... ?
- Kidobott pénz ez - nevet a MÁV-tiszt -,
ahogy olvassa az ember, úgy fogy az értéke. Az
utolsó betűnél már egy buznyákot se ér.
- Az Egri csillagokat sráckoromban tízszer is
elolvastam - vitatkozik Péter. - Amikor anyámék
leoltották a lámpát, mondtam magamnak tovább,
kívülről ...
( ;)
- Nincs valami olyan, amiben csak képek vannak? - kérdezi egy nő. - Sajnos otthon hagytam
a szemüvegem ...
A szemüveges kisöreg közben felkattintotta a
másik bőröndöt is, tovább kutat a Kőszívű ember
fiai után ...
A másik bőrönd élettelibb, itt a könyvek mellett egy váltás fehérnemű, szappan, fogmosópohár,
fogkefe is van ...
Egyre nagyobb szeretettel nézik az útitársak ezt
a szegény ágrólszakadtat.
( .)
- Nem vagy te író, fiam? - kérdezi váratlanul
a szemüveges kisöreg.
- Miből gondolja?
Az öreg egy könyvre mutat.
A címlapon Hemingway szakállas képe.
Péter nevet, végighúzza a kezét a szakállas arcán.
- Nem ...
A kisöreg végre megtalálja a keresett könyvet.
Megnézi, hogy milyen vastag, súlyra is megbecsüli.
- Meddig utazol? - kérdezi csendesen.
- Két kötetes ... - töri le Péter, odaadja a
második kötetet. - Magának adom ...
- Csak kölcsönbe ... - vágja rá az öreg.
Péter a zsebébó1 egy cédulát húz elő, odaadja a
kisöregnek.
- Ide tessék küldeni ...
Az öreg elolvassa a címet.
- Agyárba?
- Oda ...
A kisöreg zsebre vágja a cédulát, hozzákészülődik az olvasáshoz.
Péter körülnéz a kocsiban.
Könyveit széthordták ...
- Olyan hosszú az út, megengedi fiam. . . mentegetőzik egy jobbérzésű.

..

..

..
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Péter arcán átfut a mosoly.
.
Ez mégis más, mint a könyvtárak ~sendJe, az
előadótermek egyhangúsága, a nyelvtani sz~rkezetek kötelező közege, és a vizsgák maganyossaga ...

*
GYÁRUDVAR (Nappal)
A gyárudvaron az igazgató fiatal munkást kerget.
A gépműhely ajtaja előtt utoléri.
.
A fiatal munkás védekezően felemeli a karját,
de az igazgatót nem lehet megállítani.
Péter és Seregy az emeleti ablakból igazi jelenetet látnak a vásári komédiák stílusában.
Az igazgató alapos munkát végez, nem elégszik
meg egy pofonnal, hosszasan ütlegeli.
- Itt vetik a munkásokat? ... - döbben meg
Péter.
- Nem veri, csak ösztönzi...
- legyint Seregy.
. ,
- A munkás ütlegelése ... - kezdene vitat Péter, de Seregy közbevág.
- Az áldozat a saját fia ... - mondja Seregy.
- Ez a jelenség csak jó hatással van az üzemi demokráciára. Példát statuál! Prémiumot se kapott a
kölyök. .. - Seregy a fejéhez emeli a kezét, a
szokásos mozdulattal jelzi, hogy a diri bolond egy
kicsit ...
Az igazgató kergeti a fiacskáját, bekergeti az ajtón, majd pár másodperc után ismét megjelenik,
körülnéz.
Az udvar üres ...
Megigazítja a ruháját, még egyszer körülnéz. Pár
lépést tesz, ismét visszanéz.
Amikor az udvar közepéig ér, hirtelen taps hallatszik.
Az irodák ablakai hirtelen megtelnek emberekkel. A gépműhely ajtajában is vigyorognak a munkások.
A kis jelenet főszereplője meggyorsítja lépteit.
Mögötte egyre erősebben hallatszik a taps, a
névtelen telefonálóban színházrendezői hajlam is
lappanghat.

*
SPORTPÁLYA (Nappal)
A városi sportpálya feldíszítve válja a város dolgozóit.
A labdarúgó pálya körül, a megszokott közönségen kívül, most feltűnően sok nő és gyerek ácsorog.
Félmeztelen általános iskolás fiúk özönlik el a
pályát. Tizenkét, tizenhárom, tizennégy éves srácok ...

Félmeztelen szakközépiskolás srácok épülnek
be a sorok közé. Minden tíz kisebb srácra jut egy
nagyobb ...
Megszólal a zene.
Ezerszer begyakorolt mozdulatokkal kezdődik
a tornaünnepély.
Fiatal testnevelő tanár falfehér arccal figyeli,
hogy a második sorban hárman is eltévesztették a
ritmust ...
A zene végén mindenki a pálya szélére szalad, és
a lelátó előtt élő jelmondatot formáznak.
A mondat lassan alakul. . . végre mindenki elfoglalta a helyét.
A taps már dörrenne is, csak egy kis hiba csúszott az élő mondatba, az "ÉLJEN" szóról hiányzik az ékezet.
Péter felkapja a fejét a helyesírási hibára. Átdobja magát a vaskorláton, a pályára rohan. Futás
közben ledobja az ingét, egyetlen gyors mozdulattal kibújik atlétatrikójából, félmeztelenül rohan az
"ÉLJEN" csoport felé.
Eléri a csoportot, a hiányzó ékezet helyére veti
magát.
Lassan mozog, megadja az ékezet előírt dőlésszögét.
A lelátóról felcsattan a taps.
A falfehér tornatanárba lassan visszatér az élet.
Az igazgató és a köré gyűlt gyári kollektíva
büszkén tapsol.
Péter leszegett fejjel fekszik, észre se veszi, hogy
a tornatanár már magához rendelte a srácokat ...
Lassan felemeli a fejét.
Egyedül van.
Feláll.
Meghajol, integet, üdvözli a közönséget, a pálya
szélén futni kezd. A zúgó tapsban hálálkodik a tornatanár, vadidegenek szorongatják a kezét ...

*
KULTÚRHÁZ (Nappal)
A képzőművészeti szakkör első s egyben alakuló foglalkozása.
Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt. A
szakkö r szinte az egész gyárat vonzáskörébe rántotta.
A fiatal műszaki rajzoló fülig érő szájjal vigyorog, boldogan fogadja és invitálja a terembe a művészet iránt érdeklődő gyári dolgozókat.
A dolgozók egyre jönnek, sőt újabb és újabb
dolgozók jönnek. Főleg férfiak.
Az érkezők alkalmi rajztáblákat szorongatnak.
Rajzpapíroktól és térdre fektetett kartonlapoktól
fehérlik il terem.
Egy férfi rajzlap nélkül jön.

- Elfogyott ... - mondja -, a földművesszövetkezeti boltban egy darab nem maradt ... Csak
a mai napon többet adtak el, mint fennállásuk óta
együttvéve - mentegeti hiányos felszereltségét.
Néhányan be se jöttek, csak az ablakoknál támaszkodnak.
Sári néni megszokott szürke takarítóköpenyében ül a modell helyén, pár lépésre tőle, a falnak
támasztva, munkaeszközei hevernek.
Sári néni mozdulni se mer, nehogy az alaphelyzet, amibe Péter rögzítette, bármit is módosuljon.
A fehér rajzlapok még üresen ásítoznak.
A szakkör tagjai különben se sok figyelmet
szentelnek a modellnek, főleg az udvarra tekintgetnek, a várakozás izgalma fűti őket ... Egyesek
már türelmetlenebbek, egyre több kérdő tekintettel találja szembe magát a fiatal műszaki.
A fiatal műszaki széttárja a karját, a némajáték
pontosan jelzi a mondanivalót: "Énnem tehetek
semmiről."
Néhányan tapsolnak.
Péter felkapja a fejét.
Sári néni is ídegesen-mocorog a széken.
Nem erről volt szó ...
Azt mondták
.
Arról volt szó
.
Elterjedt ...
- A pesti lányt akarjuk - kiabál be valaki a
hátsó helyek védelmébó1.
- Valódi modellt ...
Sári néni egyre tanácstalanabbul
nézelődik,
most veszi észre, hogy még senki se rajzolta le ...
- A pesti lányt ígérték ...
A fiatal műszaki odasornfordál Péterhez.
- Kérlek, te mondtad, hogy a képzőművészeti
szakkörben Éva is részt vállal. Amikor ott, nálad. . . biztos emlékszel. úgy gondoltam ... Csak
azért mondtam az embereknek ...
Péter érzi, hogy elpirul, annak örülne a legjobban, ha most megnyílna alatta a föld.
- Azt mondtad ...
- Azt - vágja rá rögtön a fiatal műszaki rajzoló. - Megmondom őszintén ...
A szakkör légköre egyre több feszültséggel töltődik meg ...
- Benn van még...
- mondja a fiatal műszaki. - Megkértem, hogy fejezze be az egyik rajzom ...
A szakkör hangoskodik.
- Az igazi modellt hozzák ...
- Kinek jut eszébe egy takarítónőről valami
is ... - mondja egy csendesebb kételkedő. - Egy
modellnek az élet szépségét kell tükrözni . . . Legalábbis szerintem ...
- Piszkosak a folyosók ...
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- A fürdökben áll a
- A gépműhelyben
ajánlgat ják a jobbnál
Sári néninek.
Cselekedj már! -

víz ...
leesett a vakolat...
jobb munkalehetőségeket

szakkör tagjai elismerően tapsolnak, végre a hátsó
sorokból is jóllehet látni.
A látvány diadalünnepe ez.

*

mondja a műszaki rajzoló.
GÉPMŰHELY (Nappal)

*
KULTÚRHÁZ (Nappal)
Az egész terem néma csendben figyel. Mindenki
Péter arcáról akarja leolvasni, hogy van-e értelme
egy percet is maradni.
Csalódott moraj fut végig a képzőművészeti
szakkörön, amikor Péter egyedül jön vissza.
- Így nem lehet visszaélni
.
- Az emberek bizalmával
- kiabálnak.
- Aki egy kicsit ad a gyárra
.
Hirtelen abbamarad minden kiáltozás.
A teremben mély csend támad.
Sári néni kinéz az ablakon.
Éva jön át az udvaron egy olyan ruhában, hogy
az emberek egy pillanatra elfelejtenek levegőt
venni.
Éva belép a kultúrházba.
A volt faliújságosra rá se néz, a fiatalember száraz torokkal nyel egyet, lassan megdörzsöli a szemét,
Sári néni sértődötten feláll. Fogja a munkaeszközeit, zörögve, csörömpölve kivonul.
Péter próbálja Éva nézését, egy pillantását elkapni, de reménytelen.
Éva a modell székéhez lép.
Megfogja a széket, a falhoz viszi. Minden mozdulata megtervezett. Most már egyedül uralja a teremnek ezt a részét.
Kibújik a csodaruhából.
A csend mérhető,
Lassan oldódik a feszültség.
N

N



A székek, asztalok közben halk zörgéssel megindulnak, a szakkör tagjai egyre közelebb húzódnak a modellhez.
A szakkör szinte családias jelleget ölt ...
Éva mereven tűri a férfiközösség közeledését,
mozdulatlanul ül.
A padok, székek, asztallábak között egy egér
szerencsétlenkedik ...
A gondnok, úgy látszik, rossz munkát végzett.
Most éppen Éva meztelen lábfején bukdácsol az
egér ..
A lány felsikolt, csak a székre tud menekülni.
Az egér halálra váltan menekül végig az alagútrendszere felé.
Éva áll a székben, sikoltozik, a képzőművészeti
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A darus jókedvűen fütyörészik.
A daru minden ablaka csillog-villog, a két fülesablak kifordítva, több tükör is követi a kis raktároslány mozdulatait.
A lány kiad egy öntvényt.
A lány haja legalább olyan szépen csillog, rnint
az alumínium-öntvény, a kettő együtt meg kifejezetten jól mutat.
A darus ma valahogy szebbnek látja a hatalmas
vasöntvényeket is, amiket a megmunkáló gépekhez
emel, gyorsan dolgozik, pontosan.
Most kávéznak" - figyeli a raktárt.
rnrtelen egy integető kezet vesz észre.
Még egy pillantást vet az ablakokra, aztán leállítj a a gépet.
Lassú, lomha mozgással lemászik.
A raktár előtt elmegy, de nem néz be az ablakon.
A hosszú ülő munkától elgémberedett tagokkal
csoszog, mozgása lelassult, töredezett.
A raktár mellett hirtelen körülfogja a gyári
munkavédelmi bizottság.
A bizottság élén Seregy mérnök.
Seregy nagyon titokzatos.
Steril szondát vesz elő a köpenye zsebéból.
A szondát bemutatja a bizottságnak.
Minden előírásos.
A jegyzőkönyvet vezető kis csaj előre furakszik.
A gépműhelyben leáll a munka.
A munkások körülállják a darust és a bizottságot.
A raktáros lányok is kijönnek araktárból.
Juli érdeklődve figyeli, hogy mi történik.
- Felmerült a gyanú, hogy a szaktárs - kezdi
Seregy - alkoholos állapotban kezdte meg a munkát.
Seregy egyik munkatársa közben felmászott a
daruhoz, a munkavédelmi előírásokat nem szegi
meg, csak az ablakon át számolja meg az üres borosüvegeket.
- Tíz ... - kiabál -, de az ülés alá nem látok be.
A munkások együttérzően figyelik a darust, a
végeredményt illetően azonban nekik nincs sok
kételyük.
- Figyelem magát napok óta ... - mondja Seregy. - Mint egy alvajáró ... Tántorog, dülöngél.

- Mit csináljak ezzel? - kérdezi a darus, forgatja a kezében a szondát.
- Fújjon bele! - biztatja Seregy.
- Velem kevesebbet gatyáztak!·
mondja az
egyik munkás. - Csak ráleheltem a rendőrre, s már
adtam is a jogosítvány t ...
A darus bele fúj aszondába.
Lassan kifújja, kipirult arccal.
A közönség némán figyel.
Semmi elváltozás.
Seregy zavartan köhög.
- úgy látszik, rossz ... - mondja Seregy munkatársa.
A darus visszaadja a szondát.
Ránéz Julira.
A lány ragyog az örömtó1, igaz, hogy a többiek
is mind vigyorognak.
A darus visszafordul, vigyorog, dü1öngélni kezd.
Az egész gépműhely dó1 a röhögéstől.
Szarnkó Juli a hasát fogja, úgy nevet.
A darus eltántorog a gép létrájához. Lassan felkapaszkodik ...

*
IGAZGATÓI IRODA (Nappal)
Az igazgató titkárnője sértődötten kivonul, hova jut ez a gyár, ha az igazgató munkaidőben ilyen
nőkkel társalog.
Éva ijedten, de eltökélten áll az igazgató szobájában ...
- Hivatni tetszett ...
Az igazgató még befejezi annak az iratnak vagy
tervrajznak a tanulmányozását, ami előtte fekszik
az asztalon ... csak aztán lát a következő soros
ügy megoldásához.
Végre nyugodtan megnézheti Évát.
Feláll, üdvözli Évát.
- Az osztályvezetője elmondta, hogy jól végzi
a munkáját ... Sokat fejlődött, javult a munkafegyelme, megfelelő a munkatársaival is a kapcsolata ...
- Igyekszem ... - motyogja Éva.
- Jól érzi itt magát?
Éva ránéz az igazgatóra.
- Igen is ... meg nem is ... - rnondja -, de
ez nagyon bonyolult.
- Közösséghez ...
- Nagyon magányos vagyok - vág közbe Éva
csendesen.
Az igazgató hellyel kinálná, de Éva csak mereven áll, úgyhogy ő is kénytelen állva maradni.
- Értse meg - mondja az igazgató - az én
helyzetem is. Egy ekkora gyár a vállamon ...
- A legalkalmasabb
vállakon nyugszik a

gyár ... - mondja Éva, felemeli a szemét: - Ez
meggyőződésem ...
Az igazgatót jó érzés járja át ...
- Szóval ... egy ekkora gyár, a terveket is teljesíteni kell. Az emberek ügyeivel is foglalkozni
kell. Meghallgatni őket, úgy ítélkezni ... Ez nem
könnyű ...
- Tudom - mondja Éva -:, nem mindenki
képes ennyi feladattal megbirkózni ...
Az igazgató visszamegy az íróasztalához.
Kinyitja a fiókját.
Egy levelet tesz a lány elé.
- Egy névtelen levél. . . - mondja. - A névtelen telefonok mellé, most egy névtelen levél ...
Az igazgató kiteríti a levelet.
A fehér lapra valaki kivágott betűkkel, szötagokat ragasztott egymás mellé.
- .A levél Önre vonatkozó mocskolódások, vádaskodások halmaza - mondja az igazgató. Éva
felé fordítja a levelet.
Éva lassan olvassa a levelet, olvasás közben a
szemében könnycseppek jelennek meg, testét lassan rázza a felháborodott zokogás, de uralkodik
magán.
Az igazgató feláll.
- Gondoltam, jobb, ha tud róla. Az aljas tamadásról ...
Éva csak sír.
Az igazgató ügyetlenül mellé lép, védőleg fel
emeli a kezét.
Éva azonnal az igazgatóhoz bújik, most már a
férfi mellén zokog tovább ...
- Olyan magányos és védtelen vagyok...
zokogja.
Az igazgató bátorítóan simogatja.
- A magány, az szörnyű dolog ... - mondja
-, jól ismerem ezt az érzést ...
- Egy férfinél más. . . - szipogja Éva. - Az
igazgató úrnak különben is ott a fia ... van, akiről
gondoskodhat ...
Az igazgató majdnem rosszkedvű lesz, már azon
gondolkodik, hogy eltolja magától a nőt.
- Nem tudom, kinek állhatok az útjában
szipogja Éva. - Kilépnék, s elmennék innen
.
- Ez nem ok arra - mondja az igazgató határozottan -, egy ilyen név nélküli, felelősség nélküli
vádaskodás. Én fogom magát megvédeni.
- Köszönöm - mondja Éva csendesen. - Tudtam, hogy .az igazgató úr méltó lesz a bízálmamra ... Tudtam, hogy jól választottam.
- Miró1 beszél? - dadogja az igazgató.
Éva közel lép a férfihez.
Ránéz.
Az igazgató majd összerogy a nézésben rejlő ígérethalmaz súly a alatt.
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- "Másé? . nem, senki e világon
Nem bírta volna a szivet,
Az ég akarta, hogy világom
Te légy - s tied vagyok, tied!"
Az első "te" szónál az igazgató arcán rosszallás
fut végig, de csak egy pillanatig tart a kellemetlen
érzés, ismét elbűvölik a nő szavai:
- "Te voltál, ki a félhomályban
Szobdmnak árnyán megjelent,
Kit én körülem sejtve, látva,
Szerettem már mint idegent?"
Az igazgató is nyel egyet, pontosan olyan száraz
torokkal, mint a diákkorában faliújságfelelős műszaki rajzoló, amikor Éva megjelent a képzőművészeti szakkörön.
- ... "Bármint legyen! Kezedbe tettem
Szivem sorsát, ítélj, határozz!'
Az igazgató közelebb lép a lányhoz.
- "De bízom az ön becsületében,
Kezesem ez s oltalmam nékem."
Éva a "nékem" szö pillanatában az igazgató
karjai közé esik.
Az igazgató döbbenten áll, a szerelmi vallomás a
szívébe markolt.
- Milyen levélről beszéltél a végén? - kérdezi
tanácstalanul.
- Megörülök ezekkel a levelekkel ...
- Én ennek a levélnek a megírására készültem ... de ez az aljas -, mutat a névtelen levélre megelőzött ...
- Gyönyörű levél - suttogja az igazgató. Vak voltam ... Micsoda sorok ...
- Csak kölcsön vettem őket...
- mondja
Éva. - Puskintól.
Az igazgató elsápad.
Nagyon halkan mondja.
- Tatjána levele Anyeginnek . .. - mondja
boldog mosollyal.
- Az - süti le a szemét Éva.
Az igazgató n átfut az emlékezés, valami gyanú
üti meg:
- Csak talán ... az, valahogy ... másként kezdődik . .. úgy emlékszem, hogy az első sorai
ugyancsak híresek ...
- Az elejét nem mondtam ... - mondja Éva.
- Hogy is van?
- "Én írok Önnek - e lépéssel
Mondhatok-e még egyebet?"
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- Ez az! - ujjong az igazgató, átöleli Évát,
megcsókolja. - Ezt nekünk írták ...
Éva elszomorodik.
- Ennek a történetnek nagyon rossz a vége ...
- mondja.
- Átírom - öleli meg az igazgató Évát -, mit
tudott Puskin az életről ... abban a korban. Mikor
is élt? ...
Éva erre a kérdésre már nem felel, csak az igazgató karjaiba omlik!

*
Az irodaajtót belülről kulcsra zárja az igazgató.
A megszeppent titkárnőnek megáll a levegőben a
keze az írógép fölött.
Az igazgató egy szöt sem szél Péterhez. A fiú
ácsorog. Az igazgató a sarokban levő mosdóhoz
megy. Megmossa arcát, a kezét. A hideg VÍzjót tész
neki - gondolja Péter, és úgy érzi, valamit mondania kellene. Fölsandít a három reprodukcióra,
amelyek valahogy visszakerültek a falra.
- Csodát akartam ... _: motyogja sután.
Az igazgató föl pillant, csak a tükörben látja a
válla fölött a fiút. Kipirult arc, dacos szemek -,
mintha a saját fiát látná verés előtt, vagy után.
- Nézd fiam - kezd beszélni még a tükörnek,
- te megbolondítasz itt mindenkit, fölizgatod az
embereket. Ez egy termelő üzem, ezt elismered?
- les föl újra a tükörbe az igazgató.
- Világos - motyogja Péter.
- Hagyj békén az embereknek. Mi nem vagyunk kíváncsiak a bűvészmutatványaidra.
Összeolvasol mindenféle zagyvaságot és azt várod, hogy
az élet az után igazodjon.
Egy hirtelen ötlettellekapja
a mosdófülke faláról a tükröt és megfordul.
- Mit látsz benne?
- Magamat - mondja a gyerek.
- Csak tükörképedet. Te összetéveszted a valóságot a tükörképével, de én megtanítalak az igazságra - kezdi magát felhúzni a férfi.
Péter némán bámul farkasszemet a saját képével, olyan közel, szinte az orrához nyomta a tükröt
az igazgató.
- Látod? Mi nem bántunk téged.
Az igazgató hangja majdnem barátságos, csak
ahogy hirtelen odavágj a a tükröt a földhöz, Péter
úgy érzi, az ő arca tört millió darabra.
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