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A Magyar Film- és Televízióművészek
Szövetségének közgyűlése
Január l O-en tartotta közgyűlését a Magyar Film- és Televízió-művészek Szövetsége. A
megnyitót Fábri Zoltán, a Szövetség elnöke mondta. az elnökség elmúlt négy évi tevékenységét, a film-tagozat munkdjdt Kovács András, a Szövetség főtitkára ismertette, a TVtagozat nevében Mihályfi Imre tartott beszámolot. Az alábbiakban az elnöki megnyitót és
a főtitkári referdtumot közöljük némi rövidítéssel.

Fábri Zoltán megnyitója
Utolsó közgyűlésünk óta ismét közel négy
év telt el. Lényegesen hosszabb idő, mint
amit alapszabályaink egy-egy választási időszakra engedélyeznek. Eddig - talán egyetlen hajdani eset kivételével - sohasem sikerült megközelítőleg sem betartani a kétéves
tisztújítási kötelezettséget, s minthogy a
közgyűlések időpont jának megválasztása
nem kizárólag a mi elhatározásunkon múlik, a történelmi tapasztalatok alapján alighanem elérkezett az ideje, hogy alapszabályunk idevonatkozó pontján - néhány más,
később ismertetendő korrekcióval együtt alkotmányosan változtassunk. Ha elkerülhető, minek feszélyezzen bennünket egy
szabály, amelynek betartásáról nem gondoskodhatunk, mert - mint a gyakorlat
már sokszor bizonyította - időpont ja mindig egyéb eseményekkel, a társ-szövetségek
hasonló jellegű találkozóival van szjnkronitásban, s ezeknek a ritmusát inkább a négyéves hullámhossz határozza meg.
Tagságunk létszáma az elmúlt választási
időszakban - különösen a TV-tagozat egyre jelentősebb aránynövekedése következtében - erősen megnövekedett. Az élet törvényének természetes érvényesülése következtében ugyanakkor elég nagy azoknak a
száma, akik utolsó közgyűlésünkkor még

aktívak voltak, ma azonban már nincsenek
közöttünk. B. Nagy László, Fehér Imre,
Demeter Imre, Hámos György, Keleti Márton, Máriássy Félix, Pauló Lajos, Pásztor
István, Pécsi Antal, Selmeczi Vera, Vilcsek
Anna. - Kérem tagságunkat és vendégeinket, hogy egyperces felállással rójuk le
tiszteletünket emlékük előtt.
Bizonyára sokan vissza tudnak emlékezni, milyen különös hangulati kettősség volt
szembetűnő
legutolsó találkozásunkon.
Egyrészt az elemző, terjedelmes beszámolók után jobbára inkább csupán az egyetértések deklarációja, mérsékelt vitaszellem,
borús, szinte depressziós, keserű hangulat a
szakmát - itt most elsősorban a játékfilmre
gondolok - előzőleg ért újabb drasztikus s
a Szövetség véleménye ellenére keresztülforszírozott,
egészségtelen
átszervezés
miatt. Másrészt a reménykedés abban, hogy
az MSZMP politikai bizottsága nem sokkal
előbbi, l 972-es határozata értelmében talán
mégis reménytkeltő együttműködés alakulhat ki a jövőben a Főhatóság és a Szövetség
között, s az a bizonyos "partneri" viszony
talán csakugyan kötelezően lesz komolyan
veendő a Minisztérium részéről. Különösen
indokolttá tették ezt a reményt a határozatnak olyan szövegei, mint (idézek): ,.A
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Művelődésügyi

Minisztérium feladata, hogy
a társadalmi felelősség érvényesítése érdekében a jelentősebb művészetpolitikai
döntéseket megelőzően konzultáljon a Szövetségek vezető testületeivel, kérje ki a Művészeti Szövetségek véleményét, állásfoglalását" - továbbá (újra idézek): "Növelni kell
az állami szervek, intézmények művészetpolitikai munkájának demokratizmusát
és
színvonalát. Az állami szervek, intézmények jobban támaszkodjanak a Szövetségek
munkájára, kezdeményezéseire,
véleményére a kultúrpolitikai
elvekhez igazodó gyakorlati teendők meghatározásában."
Ezek a szövegek mintha egyenesen arra
születtek volna, hogy véget vessenek annak
a nehezen elviselhető közérzetnek,
amit
közgyűlésről
közgyűlésre
panaszoltunk,
hogy tudniillik a szakma életébe semmilyen
vonatkozásban nem volt beleszólási lehetőségünk, bánnilyen kritikusnak
láttunk is
egy szimptómát vagy egy kialakult helyzetet. Ha egyáltalán sor került is véleményünk meghallgatására, az csak formálisan
történt,
foganatja, visszhangja sose volt,
hozzászólásunk ellenére döntöttek rólunk,
a szakmát szüntelenül
különféle,
eléggé
meg nem indokolható űrűgyek alapján örökös átszervezésben, irritált, nyugtalan állapotban tartva. Röviden: munkánk látszólagossága, feleslegessége. Mindig ez volt a főtéma.
Tisztelt Közgyűlés! Szövetségünk újjáalakulása, azaz 1959. május 31-e, tehát 18
éve ez az első közgyűlés, ahol az Elnökség
jelentheti a tagságnak, hogy a választási időszakban munkáját nem érezte értelmetlennek.
Azok a dokumentumok,
melyek alapján
többek közt mostani közgyűlésünkre szakosztályaink felkészültek,
az elnökség néhány kiemelkedőbb jelentőségű állás foglalásáról adnak hírt, amelyek ebben az időszakban úgy voltak eredményesek,
hogy nem
hangzottak el hiába. Felsőbb szerveink - az
utolsó két évben egyre fokozódó mértékben - hangsúlyozottan
támaszkodni kívántak, s támaszkodtak is rájuk. így jóakaratú
véleménycserék,
türelmes
megbeszélések
után történtek döntések a stúdió-struktúra
szembeötlő
hibáinak korrigálására
éppen
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úgy, mint a Balázs Béla Stúdió
eredeti
funkciójának és feladatának, azaz a Főiskolát végzett fiatalok műhelymunkája
otthonának helyreállítására.
Ez volt talán a két legérzékenyebb probléma, ami a 'legsürgősebben kívánta a beavatkozást, s mindkettőben
sikerült elvi véleménycserével,
közös jóakarattal
úgy
nyugvópontra
jutni, hogy előreláthatólag
egy hosszabb elkövetkező időszak fejlődő
eredményei fogják majd visszamenően igazolni az intézkedések egészségességét.
Utolsó közgyűlésünkön
mindenki által
ismert perspektíva
volt a' már említett
1972-es P. B. határozatnak
az a döntése,
hogy kétéves határidővel a különféle főhatóságok alá tartozó Művészeti Szövetségek
közös gazda, a Kulturális Minisztérium alá
töm örülj enek. A határozat végrehajtása az
előírt határidőre meg is történt. A mai alkalmat szeretném felhasználni arra, hogy
Szövetségünk nevében egyrészt köszönetet
mondjak a Szakszervezetnek,
s mindazoknak, akik a Szakszervezet
nevében gazdáink, partnereink
voltak, s gondjainkat
megosztották
velünk több mint 16 éven
keresztül, másrészt tagságunk nevében bizodalmunkat
fejezem ki, hogy új főhatóságunkkal az utóbbi időkben tapasztalt és
már említett jóakaratú és egymás megértésére törekvő viszony alapján fogjuk a jövőben is mindig dolgainkat intézni.
Az elmúlt választási időszak dokumentumai között szerepel egy elnökségi elaborátum, amelynek címe: "A magyar filmművészet helyzete". Ez egyike azoknak az anyagoknak, amelyeket emlékeztetőül
közgyűlésünk előkészítése céljából szétküldött az
elnökség. Sok összefüggést tesz elemzés tárgyává, amik közül nem egy érdemelne kűlön hangsúlyt, hogy megfelelő intézkedések
történhessenek.
Mégis egyet emelek ki a
sok téma közül, amelyre jelenlegi helyzetünkben különös figyelemmel kell lenni. Ez
a szin észkérdés.
A színészek státuszos munkahelye ma is
- éppen úgy, mint 30 évvel ezelőtt - kizárólagosan a színház. A struktúra nem változott. Akkor évente 4-5 film készült, s a
színészfoglalkoztatás
első számú munkahelye a színház volt. Azóta a film, a TV, a

Rádió, a Szinkron, az Országos Rendezőiroda a foglalkoztatottság akkor előre nem
is sejthető mértékű kényszerű felnövelésével teljesen változott, sokszorosára duzzadt
igényeket akar kielégíteni a 30 évvel ezelőtti konstrukcióra szabott színészállománnyal, s ráadásul még egyéb feszültségek
is előálltak: a TV-ben, a Rádióban, amelyek
a Minisztertanács főhatósága alá tartoznak,
rendezték a színészgázsikat, a Filmgyárban
ennek lehetőségét elutasította a pénzügyminiszter.
Ma az a döbbenetes szituáció alakult ki,
hogy a színigazgatók monopolhelyzete és
saját előnytelen honorálási lehetőségeink
miatt a produkciók tökéletesen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, s ráadásul mindig,
mindenütt, mindenki mindent velük akar
megfizettetni. Az egyeztetés nem ritkán
úgy történik, hogy egyes színházak kiadják
ugyan néhány alkalomra a színészt, de a
szereposztásban nem dublírozzák, hanem
előadásaikat inkább nem tartják meg, s az
elmaradt telt házak árát a produkción vasalják be.
Azt hiszem, nyilvánvaló, hogy ezeket az
állapotokat nehéz egészségeseknek nevezni.
Ha a Minisztérium nem figyel fel sürgősen
ezekre a jelenségekre, s nem teremt intéz-

ményesen a jogegyenlőség elvén lehetőséget
arra, hogy az állami színészek ne magántulajdonokként legyenek kezelve, akkor nem nehéz megjósolni - rövid időn belül
csődhelyzet állhat elő.
Tisztelt Közgyűlés! Ha az elmúlt választási időszakkai kapcsolatban a reménytkeltően megváltozott feltételekről és jobb közérzetünkről beszélünk is, azt azért mégsem
volna tanácsos elhallgatni, hogy a kollektív
célokért befektetett munka nem azonosan
oszlik meg a Szövetség tagságában, s egyelőre aránytalanul nagy részt vállal belőle az
elnökség. Vannak szakosztályok, melyek az
aktivitásnak minimális jeleit is alig mutatják, s nem kielégítő a fiatalok közéleti részvétele sem. Pedig itt volna már az ideje,
hogy nemcsak a közösségi életből, hanem a
vezetésből is egyre inkább kivegyék a részüket. Szerencsére természetesen vannak kivételek, ezeknek odaadását, munkáját azonban nem segíti a többiek részvétlensége.
Abban a reményben, hogy mai összejövetelünk lehetőségével a tagság élni kíván, s
aktív részvételével ezt nyilvánítja is, engedjék meg, hogy szeretettel üdvözöljem Szövetségünk minden megjelent tagját, tisztelt
Vendégeinket, s ezzel mai közgyűlésünket
megnyitom.

Kovács András beszámolója
Az előző közgyűlés filmes beszámolóját két
téma uralta: l. A játékfilmgyártás szervezetének megoldatlansága és ezzel kapcsolatban a Szövetség fellépéseinek hatástalansága, 2. A magyar játékfilm körüli viták.
Érthető, ha a két közgyűlés között a
Szövetség filmes tagozatának tevékenysége
ezeknek a kérdéseknek a tisztázására irányult.
Ismeretes a jelenlévők előtt, hogy 1971ben néhány átgondolatlan intézkedés amely ellen különben a Szövetség tiltakozott - megbénította
az alkotóműhelyek
működését, bürokratizálta a vezetést, kizárta a döntésekből a rendezőket. Mindez

feszültséget okozott a vezetés és a művészek között, atomizálta, elszigetelte egymástól a rendezőket, megrontotta a filmgyártás légkörét. Az elnökség és a játékfilmszakosztály ismételt állásfoglalásai is közrejátszottak abban, hogy egy évvel ezelőtt a
filmgyártás vezetői olyan szervezetet hoztak létre, amely újra megteremtette a műhelymunka feltételeit. Ezen az intézkedésen túl a filmgyártás vezetői az utóbbi
másfél évben bevonták a Szövetséget a
leglényegesebb döntések előkészítésébe. Az
élet természetesen nem ismeri a happy
endet, a jó intézkedések új ellentmondásokat is szülnek, rendszeres együttműködés a
Szövetség és a Minisztérium között azonban képes ezeket feloldani, még mielőtt
károkat okoznának.
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A Szövetség nem állami intézmény, hanem társadalmi szervezet, amelynek· feladata a művészi alkotómunkával kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdések tisztázása,
joga és kötelessége a kritika és a javaslattétel.
Ezzel a joggal éltünk, amikor követeltük
az alkotóműhelyek valódi önállóságának és
felelősségének növelését, ennek a kötelességünknek tettünk eleget, amikor sok vitában, tanulmányok megfogalmazásában kíséreltük meg tisztázni a magyar játékfilm
helyzetét a hetvenes években. Könnyű volna éppen most happy endet kanyarítani
ennek a drámának a végére, amelyről az
utolsó közgyűlésünkön annyi szót ejtettünk (1. Filmkultúra, 1973. l. sz.), hiszen
az utóbbi évben mérséklődőtt a viták hevessége, számos filmünk, az Árvdcská-tól a
Herkulesfürdői emlék-ig, Az ötödik pecséttől az Azonosítás-ig: a Vörös rekviem-től a
Kilenc hónap-ig kedvező hazai és külföldi
fogadtatásra talált, sőt, a magyar filmek
nézőinek a száma sem csökkent a múlt
évben, inkább emelkedett. Jóleső érzéssel
mondom ezt, de nem azért, hogy megnyugtassuk magunkat. A dráma nem zárult le,
tovább folytatódik, de ezek a kedvező jelek
alkalmasak arra, hogy ezeket is figyelembe
véve, higgadtabban gondolhassuk át azokat
az általánosabb tényezőket, amelyek
játékfilm-művészetünket

- de azt hiszem, nemcsak azt - befolyásolják.
Miután az elnökség beszámolóját ismertetem a két közgyűlés között végzett munkáról, hadd induljak ki abból, hogyan foglalt állást ebben a vitában, milyen szerepet
vállalt ebben a drámában az elnökség.
A múlt közgyűlés állásfoglalásainak megfelelöen, az elnökség továbbra is szembeszállt a pánikhangulattal, megkísérelte a-kialakuló negatív mítosz által elfödött új értékek számbavételét, tudatosítását a közvéleményben. Nem azért tette ezt, mert hivatalból ezt tartotta volna feladatának, nem
presztizsféltésből, hiúsági okokból vagy a
"mundér becsületének" védelmében, hanem azért, mert veszélyesnek ítélte a leg8

természetű. és előjelű elé~edetlenség összekeveredését, amely az apolitikus szórakoznivágyás ingerültségétől a
szektás szűkkeblűségen keresztül az ultraradikális fölényességig terjed, ismerjük a
sztereotíp reagálásokat: "van elég baj az
életben, hagyjanak békét velük a moziban",
"miért csak a hibákat mutatják", "ugyan,
ez a kincstári ellenzékiség a rendszer manipulációja, hogy levezessen feszültségeket".
Es különösen veszélyesnek tartotta, ha a
hangzavarban megkérdőjeleződnek
azok az
eszrnei-művészi értékek, amelyek nélkül elképzelhetetlen a továbbfejlődés. A sok roszszul feltett kérdés helyett azt próbáltuk
megválaszolni, tükröződik-e és hogyan napjaink magyar valósága ftlmjeinkben, ennek
a valóságnak a mozgása hogyan befolyásolja
ftlmművészetünk alakulását, a változó valóságban hogyan tölti és töltheti be a film a
művészet leglényegesebb funkcióját, azt,
hogy a nép önmegismerésének eszköze legyen, hogy az egyén általa jobban megismerje önmagát, és jobban el tudjon igazodni a mai világban.
A film és valóság, a film és közönség
kapcsolata mellett megpróbáltuk a közönség és valóság viszonyát is elemezni, hogy
reálisan értékelhessük a közönség változó
reagálását a magyar ftlmre. Tudjuk, hogy
éppen a filmművészet alakulását mennyire
befolyásolja a politikai mozgás, ugyanakkor
azt is tapasztaltuk, hogy ez a meghatározottság ritkán mechanikus, szerepet játszanak a szubjektív tényezők is, amelyek felnagyíthatnak vagy mérsékelhetnek hatásokat (e tényezökön nemcsak személyeket,
munkamódszereket értve, hanem az eszmei-művészi kérdések tudatosodásának
mértékét is).
Akik a művészet fejlődését nem a giccsregények szemlélete alapján nézik, amelyekben az istenáldotta zsenik a semmiből
kipattanva ontják remekműveiket, azok
tudják, hogy milyen sok összetevőből álló
folyamat egy-egy remekmű vagy hullámhegy kialakulása, és milyen nagy szerepet
játszanak ebben a felkészülés időszakai,
amelyeket természetesen senki nem tart annak, és milyen károkat okoz, ha türelmetlenül, a valóság és a ftlmművészet adott sákülönbözőbb

gainak figyelembevétele nélkül akarjuk siettetni a fejlődést.
Lino Micciche olasz filmkritikus írja
egyik cikkében, hogy: "a magyar film nem
hullám, nem iskola, hanem magatartás".
Ennek a szocializmus, a nép ügye iránt elkötelezett, realista magatartásnak az új jegyeit kerestük, ennek a lehetőségeit kívánjuk bővíteni, amikor kiálltuk és vállaltuk a
bírálatot, az állandóságnak és a változásnak
a dialektikáját, azt a kontinuitást, amely a
magyar film eléggé szembetűnő sajátossága,
kivált ha a filmtörténet olyan példáira gondolunk, mint a lengyel, a csehszlovák, a jugoszláv, vagy akár a francia film lendületé-·
nek megtörése egy-egy időszakban. Hangsúlyozni kell ezt, mert a nézőszám-csökkenés okozta nagy pánikban könnyen úgy
járhatunk, mint Gazdag Gyula Válogatás c.
filmjének egyik szereplője, aki hónapokat
fordít egy beat-zenekar szerződtetésére,
amely majd becsalogatja a nézőket, és aki
amikor a riporter megkérdi, hogy mit kezd
a fiatalokkal, ha bejöttek, azt válaszolja:
"ezen még nem gondolkoztam".
A művészetben természetesen elkerülhetetlen a minőségi egyenetlenség, nem hozhat minden év korszakalkotó műveket, a
valóságban sem kezdődik minden évben új
korszak, de ez az állandóság alapot biztosíthat arra, hogy amikor megérnek a társadalmi és művészeti feltételek, a korszakalkotó
művek megszülethessenek. Voltak, akik azt
mondták, a magyar film nem tud semmi
újat mondani a hatvanas évek óta, önmagát
ismétli, mások szerint feladta a hatvanas
évek vállalt feladatát. Azt, hogy
a hetvenes évek filmjei

nem különböznek gyökeresen a hatvanas
évekéitől, csak akkor írhat juk a magyar
film rovására, ha figyelmen kívül hagyjuk,
hogy a hetvenes évek valósága sem különbözik gyökeresen az előző évtized valóságától. Más módon ugyan, de ugyanazok a
politikai, társadalmi, morális problémák jelentkeznek, amelyeket a XX. kongresszussal elindult fejlődés tűzött napirendre. Semmilyen újatakarás vagy avantgardizmus sem
menti fel a művészt azoknak a kérdéseknek

az újra és újra való tárgyalása alól, amelyeket a történelem még nem vett le a napirendjéről. Túl sok új hullám és iskola tűnt
el nagyon rövid idő alatt ahhoz, hogy ne
becsüljük sokra ezt a folyamatosságot.
Ahogy az öncélú újdonságkeresés gátolhatja az állandó értékek felismerését,
ugyanígy torzíthat ja el ítéletünket, ha
ugyanazokat a sikereket 'kérjük számon,
mint tíz éve. Nem feltétlenül a válság jele,
ha a hetvenes évek más hangvételű filmjeinek nincs olyan zajos visszhangja, mint némely filmünknek egy korábbi periódusban.
A társadalmi hatásnak (a művészi hatás más
vonatkozásait most nem érintve) sokféle
formája van. Vannak periódusok; amikor a
film közvetlenül vesz részt a társadalmi
küzdelmekben, máskor a hatás rejtettebb,
kevésbé látványos, de nem biztos, hogy
nem ugyanolyan intenzív hatásról van-e
szó.
Tíz éve a filmek egy része közvetlenül
kapcsolódott még a napi politika kérdéseihez is, a közönség reakciója tehát elementárisabb volt, a nyitott kérdések és a filmek
vitatkozó jellege, műfaji adottságai lehetővé
tették a vitát. Ma a sikeresebb filmek többsége áttételesebben fogalmaz, műfajánál,
hangvételénél fogva nem ad alkalmat hangos vitákra még akkor sem, ha társadalmunk leglényegesebb kérdéseit érinti.
A társadalmi akusztika is megváltozott,
nemcsak a film, hanem a többi művészeti
ágak és az irodalom körül is. Ma sokkal
ritkábban provokálnak művek olyan vitákat, mint amilyen egyik-másik filmünket
kísérte. Ez a változás bizonyos társadalmi
kiegyensúlyozottságra utal, olyan egyensúlyra, amelyet nem boríthat fel egy film
vagy vers, mint labilisabb periódusokban,
ugyanakkor jelez bizonyos közönyt is,
amely nem szükségszerű velejárója az
egyensúlynak. Amikor a magyar film közönségsikeréből és visszhangjából vissza
akarunk következtetni
filmművészetünk
minőségére, ezeket a művészeten kívüli tényezőket is figyelembe kell vennünk.
A magyar film a hetvenes években
ugyanazt az elkötelezett valóságkutató magatartást valósította meg más eszközökkel,
más műfajokban, más hangvétellel, mint az
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előző évtizedben. Az általános összefüggéseket kutató összefoglaló művek mellett
előtérbe kerültek a részleteket analizáló,
dokumentum-módszereket is felhasználó, a
morális és pszichológiai kérdésekre érzékenyebben reagáló filmek. Úgy véljük, a
mikrovilág analízise nem jelent elfordulást a
valóságtól, inkább jó értelemben vett alkalmazkodást az új valósághoz.
A hetvenes években ugyanis a filmművészeti ábrázolásnak olyan nehézségei jelentkeztek, amelyek a hatvanas években sokkal
kevésbé voltak ismertek, és amelyek rákényszerítették filmművészetünket a változtatásra. Ma a folyamatok sokkal kevésbé
látványosak vagy átláthatók, mint a hatvanas években. Egy dinamikus mozgás után
ma inkább az új helyzet okozta új ellentmondások feloldásán van a hangsúly. Ma
még nem bontakoztak ki a folyamatok a
maguk teljességében, kevés a távlat ahhoz,
hogy meg lehetne ítélni a rnűvészi ábrázolás
szempontjából, melyek azok a mozgások,
amelyek az emberi személyiség gazdagodásahoz járulhatnak hozzá, és melyek azok,
amelyeket kritikával kell kezelni, mert vagy
a "fogyasztói" vagy a "bürokratikus" magatartás torzító nyomait hordják magukon.
Ilyen helyzetben azért is nehezebb a
filmművészetnek, mert nem kapja meg azt
a segítséget az irodalom tól és a társadalomtudományoktól, amelyet az előző korszakokban megkapott, hiszen ezek a nehézségek nemcsak a film számára jelentkeznek,
hanem a szellemi élet egészét is
nagyobb eröpróbának

vetik alá

és arra késztetik, hogy maga is nagyobb
figyelmet fordítson a részletek analizálására, és inkább hipotézisekkel dolgozzon.
A művészet természetesen nem várhat
arra, amíg meglesz a szükséges távlata, amíg
teljesen kibontakoznak a folyamatok, és
megtörténik társadalomtudományi elemzésük. Nincs is szüksége erre, hiszen a konkrét filmi megjelenítésnek megvan az az előnye, hogy akkor is általánosít, ha részletet
rnutat be, úgy is teljesíti megismerő funkcióját, ha kérdőjeleket rajzol fel, él a képes
beszéd többértelműségével, és ha ezek a
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részletek hitelesek, és csoportositásuk nem
manipulált, akkor a szerzőt még az állásfoglalás hiányának vádja sem illetheti.
Figyelemre méltó és eléggé nem elemzett
jelenség, hogy újabban nemcsak az egyéniségnek a torzító korlátoktól, az aktivitást
gátló akadályoktól való felszabadításáról
esik szó, hanem a személyiség kibontakoztatásának legfőbb feltételéről, a közösségekről is, amelyekben az egyén teljes emberré válhat, kiveheti részét a közös küzdelmekből. A személyiséget deformáló tényezők elleni fellépés mellett egyre nagyobb
hangsúly esik a közösség igényének pozitív
vágyára, követelésére, és ha ez egyelőre még
a hiányérzet ábrázolásánál
fogalmazódik
is meg elsősorban, az megfelel annak a folyamatnak, amely társadalmunkban is még
csak kezdeti eredményeit érte el.
Az analízis saját módszere alakult ki a
fiatalok Balázs Béla Stúdiójában, ahol éppen a legtehetségesebbek a közvetlen filmezés eszközeivel kutatják a valóságot, és így
készülnek fel játékfilmjeikre. Az új eszközöket nem elvont spekulációk, hanem a valóság mozgásformáinak számbavétele és
elemzése során alakítják és próbálják ki,
mert jövő feladatuknak a valóság megragadását vallják. Ezek a kísérletek kiegészítik
és befolyásolják játékfilmjeinket is, az általuk adott retusálatlan kép új életanyagra
hívja fel a figyelmet, és kontrollt is jelent,
mennyire hiteles a játékfilm ábrázolása,
Több szociográfikus filmje van a Stúdiónak, amelyben a kísérletnek induló munka
önálló művet eredményezett, mert a részletek mögött képes volt észrevenni és kifejezni a rejtett összefüggéseket. Örülnünk kell,
hogy van vállalkozó kedv a filmművészek
utánpótlásában a valósággal való szembenézésre, az összefüggés keresésére, az állásfoglalásra, segítenünk kell ezeket a törekvéseket, annál is inkább, mert máris mutatkoznak egyes játékfilmekben a valóság kutatásának eredményei, olyan új életanyag és
olyan új eszközök tűnnek elő, amelyek a
közvetlen filmezés iskolája nélkül elképzelhetetlenek. Nemcsak anyagi lehetőséget
kell biztosítanunk ezekhez a kísérletekhez,
hanem lehetővé kell tennünk az eddigieknél
sokkal inkább a filmek szembesítését a közönséggel.

Amikor hangsúlyozzuk filmművészetünk
fő vonulatának
szocialista elkötelezettségét,

nem hallgathat juk el, hogy jelentkezik filmgyártásunkban a semmitmondás, a valóság
ellentmondásai elől való kitérés, az apologetikus vagy negatív leegyszerűsítés, tartalmi és formai szürkeség is. A rátermettség
hiánya, a szakmai felkészületlenség vagy felületesség, az eszmei következetlenség mellett az ilyen kudarcokban szerepet játszik
bizonyos bátortalanság is. A bonyolultabb
valóság rejtettebb kérdéseire nehezebb választ keresni, ezért vannak, akik - különösen, ha óvatoskodást észlelnek az előzetes
vagy a nyilvános kritikában - a könnyebb

ellenállás irányába fordulnak, jelentéktelen
konfliktusokkal próbálkoznak, bevált sablonokat vesznek elő, vagy homályossággal
próbálják eltakarni a maguk bizonytalanságát.
Tudjuk, nem biztosíthatjuk be magunkat
a bukás ellen, a remekművekre való görcsös
törekvés csak árthat, szükség van kockázatvállalásra, ezekben az esetekben azonban
éppen a kockázatvállalás hiányzott. A nemrég újjáalakult alkotóműhelyeknek fontos
feladata, hogya jó ügyek támogatása mellett fórumai legyenek az önkritikának is,
szűrjék ki az elhibázott terveket, és bátorítsák az újszerű tartalmi és formai keresést.
A két közgyűlés között többször is foglalkoztunk a vidám rnűfajok (vígjáték, szatíra, burleszk, groteszk) kérdéseivel, állásfog
lalásunkat és javaslatainkat publikáltuk a
Filmkultúrában, nemzetközi tanácskozást
kezdeményeztünk a témáról. (L. a Filmkultúra 75/6., 76/1.,76/2.,76/3. számait)
Az elnökség, kapcsolódva a filmszakszervezet és minden érdekelt intézmény erő feszítéseihez, számos vitát rendezett, feljegyzést fogalmazott a filmgyártást most már
egyre inkább bénító
színészkérdés

megoldására, de teljesen eredménytelenül.
Ennek bizonyára az volt az oka, hogy legtöbbször a színházak jóindulatára apellál-

tunk, részintézkedéseket javasoltunk, ahelyett, hogyegyértelműen kimutattuk volna,
hogy a jelenlegi helyzet, amikor a színész
teljesen a színházhoz van kötve, és szabad
idejében filmezik, de ez a munka nem szerves része- alkalmaztatásának, nemcsak a filmezés és a televíziózás színvonalát csökkenti, de a színházaknak sem biztosítja a
nyugodt művészi munka feltételeit. A kérdés olyan jelentős, hogy úgy látjuk, a közgyűlés nyilvánosságát is fel kell használnunk arra, hogy felhívjuk a figyelmet gyökeres változások szükségességére.
A színész a filmen nem "alakit", hanem
él, teljes személyiségével részt vesz az alkotásban, alkata, fizikai adottságai éppen
olyan fontosak, mint tehetsége. A szereposztás a színházban is fontos, filmen azonban szinte mindent eldönt, kire bízta a rendező a szerepeket, és nincs mód a szereplők
menetközbeni cseréjére a hatalmas költségek miatt. A magyar film egyik legnagyobb
problémája, hogy kevés színészünk van, de
szereposztásaink nemcsak az ideálistól, de a
lehetségestől is távol vannak, mert a színészek túlterheltsége minimálisra szűkíti a választás lehetőségeit. Filmjeink hatóereje ezáltal lényegesen csökken. További hatást
veszítünk el a színészekkel való normális
munka lehetetlensége miatt. Idő híján gyakran színházi olvasópróba színvonalán forgatjuk le a jeleneteket, ilyenkor a színészek
alig tudnak mást nyújtani, mint megszokott
sablonjaikat.
Ennek a tarthatatlan helyzetnek az a fő
oka, hogy a színészekkel kizárólagos joggal
a színházak rendelkeznek, színházi struktúránk pedig korszerűtlen, nem tartott lépést
a létrejötte óta eltelt közel 30 év változásaival. A színészek létszáma nem változott lényegesen az elmúlt évtizedekben, holott az
akkori 3-4 film helyett ma 20 filmet és
közel 100 TV-filmet forgat unk a filmgyárban, a TV más osztályai is hasonló mértékben foglalkoztatnak színészeket, a szinkronizált külföldi filmek száma a sokszorosára
nőtt, a rádió már 3 csatornán sugároz műsort. Ugyanakkor a színházak ma ugyanúgy
repertoár színházak évi 6-8 bemutatóval,
mint 28 éve, megalakulásuk idején, amikor
a színház volt a színész jóformán egyedüli
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munkahelye. Ha meg akarjuk szüntet ni a
mai állapotot, amikor a színész szabad idejében forgat, hiszen 6 hetes próba-idővel
számolva, az év szinte minden napját lefoglalja a színház, ki kell mondanunk, hogy a
film, a tv és a rádió korszakában a színész
nem a színház tulajdona, a magyar kulturális élet más műhelyei is számítanak alkotó
közreműködésére.

A változtatások csak akkor hoznak lényeges javulást, ha figyelembe veszik a következő alapelveket: 1. A színház ne legyen
monopol helyzetben a filmmel és a televízióval szemben, 2. A színész alkalmaztat ásának olyan formáját kell kialakítani, hogy
ne szabad idejében forgasson, 3. A művészi
munka honorálásának a mércéje az eredmény művészi színvonala és jelentősége legyen, 4. A színészutánpótlás képzését úgy
kell megszervezni, hogy az vegye figyelembe a film és a televízió igényeit - a mennyiséget éS a minőséget tekintve is. Az utóbbit
hangsúlyoznám, mert vannak kioszthatatlan szerepek. Túlzás nélkül állíthatjuk, lassan hiábavaló lesz az írók, rendezők és operatőrök erőfeszítése, a legjobb elképzeléseink is kudarcos vallanak, ha nem találunk
megfelelő színészeket, s nem tudjuk biztosítani a színvonalas színészi munka feltételeit.
Az elnökség több ízben foglalkozott
a forgalmazás
problémáival, és egyetértésben a filmgyártás és a forgalmazás vezetőivel, arra a felismerésre jutott, hogy a különböző részintézkedések mellett szükség van egy új forgalmazási koncepció kialakítására, amely a
fílm társadalmi funkcióiból indul ki. Fontos
hozzájárulás volt ehhez a múlt évi pécsi
szemle vitája, és bátorítást adott a közrnűvelődési határozat, majd törvény megfogalmazása, amely a mozit mint kulturális intézményt a művelődés fontos eszközének
tekinti.
Mint köztudott, a forgalmazás jelenlegi
rendszere, a mozihálózat még a filmipar
kialakulása kezdetén jött létre, amikor a
mozi egyetlen funkciója a profitszerzés
volt. Ahhoz, hogy megfeleljen ennek a
funkciójának, igen rövid idő alatt kellett
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megtérülnie a költségeknek, amíg a rövid
időre koncentrált reklám hatása még tartott. Ebben a szisztémában a film csak pár
évig eladható áru, azután legjobb esetben
muzeális tárgy, máskor fizikailag is megsemmisítik.
A szocialista művészet és kulturális politika kialakulása megváltoztatta a film funkcióját, a szórakozás mellett előtérbe került
az önrnegismerő, tudatformáló szerepe, a
forgalmazás formái azonban alig változtak;
Ez az ellentmondás csak akkor vált szembetűnővé, amikor a televízió elterjedésével és
az életmód átalakulásával megindult a nézőszám rohamos csökkenése. Fokozta a feszültséget - és ez nemcsak nálunk, hanem a
fejlett kapitalista országokban is jelentkezett -, hogy a filmművészet differenciálódott, a látványos, mozgalmas, cselekményes
filmek mellett kialakultak a lírai, intellektuális, leíró műfajok, amelyek már nem találták a helyüket az ezerszemélyes mozipalotákban.
Ismert a jelenlévők előtt a kapitalista
filmgyártás válasza a moziválságra: egyrészt
alakultak speciális kulturális mozik, de ez a
mozik csak kis részét érinti; a nagyközönséget úgy akarják visszacsalogatni, hogy olyan
műfajokat kedvezményeznek, amelyekkel a
néző nem találkozhat a televízióban, tehát
a sokkhatásra építő pornográfiát, a rém- és
katasztrófa-filmeket, Az utóbbi válasszal mi
nem tudunk mit kezdeni, a specialis mozik,
a filmklubok és a bokor-mozik építésének
tapasztalatát azonban nálunk is felhasználhatjuk. (Bokor-mozin azt értem, hogy nem
egy nagy terem épül, hanem ugyanabban az
épületben több kisebb. Nemrég olvastam
egy párizsi mozi hirdetését, amely már nem
két-három, de hét egymás melletti teremről
ad hírt!).
Míg a filmklub-mozgalom szépen fejlődik
nálunk, és a speciális mozik is kialakulóban
vannak - ha nagyon vontatottan is -, létrejött a magyar filmek mozija, amelyet a Szövetség évek óta javasolt, de amely a FÖMO
kétbalkezes vezetési módszerei miatt amelyeket remélhetően nem őriz meg az új
vezetőgárda - még nem tudott igazán kialakulni. Talán nem terhel né meg túlságosan a
Szövetséget, ha elvállalná egy-két évre a ma-

gyar filmek mozijának patronálását, részt
venne a műsorpolitika kialakításában, viták
szervezésében. Ez bővítené a személyes
kontaktust a közönséggel.
Sem a külföldi tapasztalatok, sem az
ésszerűség követelményei nem érvényesülnek azonban

hoz sem jut hozzá, sem a napilapok,
sem az erre a célra létrehozott Pesti Műsor nem közli sem a filmek alkotóinak
nevét (József Attila még panaszkodott,
hogy "neve áruvédjegy" - a mienk még az
sem), nem közlik a műfaj megjelölését és a
történet néhánysoros leírását sem, így a
néző egy cím alapján kénytelen "válasza mozifejlesztésben.
tani". Ez az információhiány éppen a legigényesebb nézőt érinti, aki "valamit" akarAmi mozi épült az utóbbi évtizedekben
na megnézni, ha tudná, hogy ini az, és a
Pesten, azok nagy, rideg hodályok; bár más- spontán, ún. szájpropagandának adja át a
fél évtizede követeljük közgyűléseken, saj- terepet, amely nem biztos, hogy éppen a
tóban, hogy másfajta mozikat kell építeni,
legjobb műveknek kedvez. *
ennek semmi hatása. Vita sincs, mindenki
-A jelenlegi mozihálózat és forgalmazás
egyetért, de ahogy az újságban az új tervekemlített és sok más kérdése mellett az új
rőlolvashattuk,
minden megy a régiben,
forgalmazási koncepció elsősorban a Balázs
olyan mozikat kezdenek építeni, amelyekBéla Stúdió tapasztalatai alapján megfogalről tudjuk, hogy már elavultak.
mazza más forgalmazási csatornák kialakíHa már a moziépítésnél tartunk, van még
tásának szükségességét is. Létrejöhetnek
ugyanis olyan művek is, amelyek meghatáegy ugyanilyen irracionális szituáció. A
rozott céllal, meghatározott nézöknek képesti mozik nagy része bérházak földszintszültek, nagy társadalmi igényt elégítenek
jén épült, és egészen jól használható - most
nem beszélve a berendezésükről, de ez ki - mint pl. a Balázs Béla Stúdió Nevelésűgyi sorozat-a, amelyet ha hagyományos
nincs összefüggésben a bérházak földszintmoziforgalmazásban akartak volna eljuttatjével. Ugyanakkor Budapesten felépülnek
sok tízezres lakótelepek, mozik nélkül. Pe- ni a nézőkhöz, ez a találkozás sosem jött
volna létre. A szerzők nem tehettek mást,
dig ezeknek a házaknak is van földszint je,
maguk vitték el a filmeket a nézőkhöz sőt, kihasználatlan. Nem építenek ide mofelújítva ezzel a húszas évek szovjet filmezit, mert valamilyen építési előírás tiltja.
seinek hagyományát. Az így létrejött köEmiatt Budapesten százezrek maradnak
mozi nélkül. Nem mozipalotákat kérünk,
zönségsiker bizonyította, hogyanézőknek
szükségük volt ezekre a filmekre, érdekelte
hanem olcsón létrehozható mozikat, amilyeneket már 50-60 éve építettek Pesten.
őket, de az is bizonyos, hogy moziban nem
Egy elavult forgalmazási koncepció csak
nézték volna meg. A jelenleg mostohán ke60- 70 milliós, kacsalábon forgó mozipalozelt rövidfilm ek, dokumentumfilmek, sőt
tákban tud gondolkozni, ennyi pénz meg televíziós dokumentumok ugyancsak ezen a
nincs, ez érthető. De akkor ne épüljön új
csatornán juthatnának el a nézőhöz, intenmozi? Reméljük, a közművelődési törvény
zívebb hatást gyakorolva, mintha kísérővéget vet ennek az irracionális gyakorlatnak.
filmként vagy rossz időben sugározva publíA közrnüvelődés egészét érinti az a kép- kálódnak.
telen helyzet is, hogy a sajtó, a televízió a
A film és közönség kapcsolatának egyik
kulturális információk közlését ipari rekalapkérdése
lámnak fogja fel, és egyre emeli az árát,
jelentős összegeket vonva el az amúgy is a filmkultúra terjesztése.
elégtelen
Örömmel üdvözöljük, hogy teljesült sokéves követelésünk, és a televízió elindított
filmpropagandától.
{gy alakult ki az a helyzet, hogy ma a
néző szinte a legelemibb filminformáció-

*A Pesti Műsor - mint febr. l O-i új számában láthattuk - ígéri az információ bővítését. - K. A.
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egy filmmel foglalkozó műsort, a Filmszem-et, amely - ha néha kancsal is még ad bizonyos információkat filmművészetünk törekvéseiről. Úgy véljük azonban,
hogy a televízió többet építhetne aktuális
és kulturális műsoraiban a magyar filmre,
ideértve a dokumentum- és népszerű-tudományos stúdiók produkció it is, amelyek
érthetetlen okokból kevéssé jutnak el a
képernyőre.
Uj módon kell megfogalmaznunk a filmesztétikai nevelést az iskolában. A legfiatalabbak film esztétikai nevelését elintézettnek véltük néhány iskolai óra megtartásával. Még ha ezt jól csinálnák is, amiről azonban nincs szó, teljes aszinkronitás van aközött, hogy a fiatal naponta több órán át néz
filmet és televíziót, ugyanakkor évente csak
néhány órát tölt azzal, hogy megtudjon valamit ezekről a művészetekről. Nem az órák
szaporítását javasoljuk, hanem azt, hogya
film és a tévé épüljön be iskolai életébe,
éljék át a fiatalok, hogya filmművészet
kötődik mindahhoz, ami őket körülveszi
iskolában és otthon. Ennek érdekében ösztönözni kellene az iskolákat, hogy szerezzenek maguknak vetítőgépet, vagy ahol van,
használják rendszeresen, és a forgalmazást,
hogy szervezze meg az iskolák filmellátását.
Ez a folyamat már elindult, kibontakozása
számunkra ugyanolyan életbevágó, mint
volt az új magyar zene kialakulása idején az
iskolai énekoktatás Kodály-módszere és a
kórusmozgalom. A holnap közönségéről
van szó.
A filmművészet klasszikus értékeinek állandó műsoron tartása nélkül elképzelhetetlen a filmkultúra terjesztése, ezért nélkülözhetetlen, hogy megvalósuljon a Filmmúzeum mellett egy második terem, amely
ezt a feladatot teljesítheti.
Szövetségi vitáink állandóan visszatérő
témája
a filmkritika.
Nem szeretném reprodukálni ezeket a vitákat, egy részük amúgy is reprodukálhatatlan, másrészt a kritika helyzetének megítélését nem az határozza meg, szeretik-e egymást a művészek és a kritikusok, hanem az,
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hogy betölti-e a kritika legfőbb funkcióját,
a mű és a befogadó közötti kapcsolat alakítását (amin nem a mű reklámozását vagy
feltétlen dicséretét értjük). Tudjuk, a magyar filmkritika nem homogén, nagy szemléletbeli és tehetségbeli különbségek vannak, némelyek ítélőmestetnek képzelik magukat, akinek le kell osztályoznia a dolgozatokat, ez jeles, ez elégséges, ennek a
szerzője pedig hagyja el a pályát, a filmet
előregyártott vagy rögtönzött impresszionista esztétikai normákhoz mérik.
Szerencsére vannak olyanok is, akik a
társadalmi mozgásból próbálják megérteni a
filmet, nyitottak az új tartalmak és formai
megoldások irányába, a művek mellett a
tendenciákra is figyelnek. Az ilyen kritikát
alkotásnak tartjuk, a filmművészet részének, amely maga. is hozzájárul a valóság
megismeréséhez, amikor a művet a valósághoz méri, és önálló következtetéseket von
le nemcsak a mű, hanem a valóság lényegéről is. Amelyik kritikus erre nem képes,
amelyik lemond a műnek a valósággal való
szembesítéséről, az nem lesz képes eljutni a
filmművészeti jelenségek igazi rnegértéséig,
formai, műfaji, dramaturgiai problémákat
fog észlelni ott, ahol pedig társadalmi, eszmei problémák jelentkeztek. Így nézve, a
gyakorló művésznek és a kritikusnak
ugyanazok a gondjai, ugyanazokkal a nehézségekkel kell megküzdenie, ugyanazok a
céljai. Ezek a célok alapot adhatnak a művészek és kritikusok jobb együttműködésére.
Az elnökség a két közgyűlés között a
rövidfilm műfajok közül
a dokumentumfilm kérdéseivel
foglalkozott részletesebben. Vitáink, ide
értve a Balázs Béla Stúdió közművelődési
csoportjának Tahiban rendezett vitáját is,
egyelőre a kérdések megfogalmazásáig jutottak el. A válaszok nagyon eltérnek egymástól, további tisztázó viták szükségesek,
különösen arra a kérdésre, hogy kielégítik-e
a rövidfilm ek a társadalmi igényeket: lépést
tartanak-e a társadalmi tudat fejlődésével.
Sokkal nagyobb az egyetértés a lehetséges
funkciók körüIírásában. A kísérőfilm-igé-

nyek mellett három szükségletet kellene kielégítenie a dokumentumfilmnek: így a társadalmi folyamatokat komplex módon elemző, közvetlen visszacsatolásra törekvő dokumentumfilmek iránti igényt (amely a jelenlegi 17 perces formában aligha elégíthető
ki), eleget kellene tennie - mert még a
televízió sem teszi ezt fölöslegessé - bizonyos történelmi dokumentálási feladatnak,
történetírói kötelezettségnek. Egy hiány
magyarázza, mire gondolunk: ha valaki
filmdokumentumokat keres az elmúlt harminc évről, alig talál: sem a nagy fordulatok, sem a mindennapok nincsenek lefényképezve vagy megőrizve. Es szükség volna
kísérleti filmek készítésére, formai kutatásokra, a műfaj megújítását célzó erőfeszítésekre. Csak a műfaj funkcióinak a tisztázása
alapján lehet megítélni a jelenlegi szervezeti, gyártási keretek alkalmasságát; vagy
azt, van-e szükség változtatásokra, ötletszerű átszervezgetés csak elodázza a megoldást.
Az elnökség még sok témát megvitatott,
a kiküldött tájékoztató felsorolja ezeket,
így a fesztiválok kérdését, az ifjúsági és
gyerekfilmek ügyét, a Balázs Béla Stűdiá
kérdéseit, a film helyét a közművelődésben

stb., ezek mind nagyon fontosak, mégis egy
olyan területről szólnék befejezésül, amelylyel nem foglalkozott külön az elnökség, ez
pedig az animációs filmgyártás. Arról a műfajról, amely az utóbbi években világszerte
elismert eredményeket produkált nálunk.
Hibás gyakorlatunk, hogy azzal foglalkozunk többet, amit vitatnak, ami bajban van,
pedig az eredmények is megkövetelik, hogy
számon tartsuk őket, mert így tartósíthatjuk a fellendülést. Ne tekintsük liát természetesnek animációs kollégáink sikereit,
vizsgáljuk meg, mi a titka kibontakozásuknak - hiszen emlékszünk, valamikor meg
akarták szüntetni ezt a műhelyt, és főleg
kérdezzük meg, mire van szükségük ahhoz,
hogy tartsák a színvonalat.
l:3eszámolómban volt szó eredményekről,
amelyeket ez a négy év hozott, de még
ennél is több a tennivalókról, ami előttünk
áll. Talán a legfőbb eredmény az, hogy
megteremtődőben vannak a feltételei annak, hogy a Szövetség megtalálja helyét,
funkcióját a ftlmgyártás folyamatában, és
bízzunk benne, hogy ez nagyobb aktivitásra
készteti nemcsak az új elnökséget és az új
szakosztályi vezetőségeket, hanem a Szövetség minden egyes tagját.
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MÉRLEG

A nagy villamos-mese
Szabó István: Budapesti mesék

Lassacskán rendezem gondolataimat. Túlságosan közeli még a látvány élménye, az
áttekintéshez időre van szükségem.
Hadd legyen ez az írás egyúttal saját benyomásaim tisztázódásának története is.
Ne csak azé a villamosé, melyről Szabó
István filmje szól. Mert azt most is, s szinte
az első kockáktól kezdve érzem, hogy a
Budapesti mesék cím nem jó. Hacsak nem
értem félre a filmet. De hát mit csináljak?
Vállalnom kell saját félreértéseimet, vagyis
élményemet. Márpedig én ebben a második
világháború után, valahol egy magyarországi nagyváros közelében talált, ismeretlen
vízparton fölfordult villamoskocsiban az
emberi újrakezdés szimbólumát látom. Új
történelem hajnalán jelennek meg azok a
férfiak és nők, akik a villamost nagy nehezen kerekére állitják, a rozsdás sínekre tolják. Lehet ez a nagyváros Budapest is?
Igen, de számomra - és ráadásul ezt érzem
nagyon rokonszenvesnek a filmben - lehet
bármelyik hazai, sőt külföldi európai város
is, hiszen végül is a villamos önkéntes utasai
vágyta város képe sohase jelenik meg a filmkockákon. De nem jelenik meg semmiféle
város sem. Ez a cím elleni érzésem indoklásának legfőbb érve: villamoskocsink mindvégig erdők, hegyek, szabad tájak között
gördül elképzelt, de ismeretlen célja, egy
bizonyos város felé. A város tehát megint
csak jelképnek minősül, amíről az utasoknak, később már lakóknak igencsak halvány, vázlatos elképzeléseik vannak.
Akkor viszont miért Budapesti mesék a
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cím? Es miért mesék, mikor én legalábbis
egyetlen történetet láttam?
S ha már mese s számomra olyan érdekfeszítő mese volt, miért ne nevezhetném el,
magánhasználatra legalább, A nagy villamos-mesének?
Szabó Istvánnál úgyis fölbukkant már a villamos (Apa, 1966), akkor
is forgaimon kívüli, elhagyatott kocsiról
volt szó, fiatalok tolták végig a vágányokon, földíszítették mindenféle levelesággal,
énekeltek is hozzá. Örülök neki, hogy a
villamos akkori pillanatnyi lét éből mostanra egész történelem lett, ha akarom egy új
civilizáció története. S ha így fogom föl,
eljátszhatok a kíméletlen gondolattal: mi
volna, ha a kozmikus vagy háborús katasztrófa sújtotta földre leszálló idegen bolygó
űrhajósai semmiféle más útmutatót nem találnának a földi életről, csak Szabó István
filmjét, valamilyen atombiztos, cementtel is
beburkolt ólom csőben? Az idegen űrutasok nyilván mohón forgat nák le maguknak
a filmtekercset, hogy legalább valamit megtudjanak rólunk, az elpusztultakról.
Nem lenne szokatlan nekik a villamosmese szimbolikája. űrhajónak tekintenék a
villamost, űrhajósoknak a benne utazó, lakó, szaporodó, harcoló és változó, különleges alkatú lényeket. Idővel a nyelvüket is
megfejtenék, de ez nem nagyon érdekelné
őket. Ök azt az üzenetet igyekeznének kihámozni a villamos és a furcsa kétlábú,
kétkarú lények viszonyából, amit a történet
mese-jellege rejt magában. Kiszámítanák,
hogy a villamos és a különleges lények által

a térben megtett út és az eltelt idő nem . föl. hogy az ő bolygójukon népszerű a kölvalóságos tér és idő, a mi fogalmaink szerint
tészet mindenféle fajtája. Azt mondanák:
talán történelmi térnek és időnek neveznék
ha a villamos jelkép, akkor lehetne akármi
el ezeket a játékos dimenziókat.
más is, repülőgép, vonat, rakéta, s terét és
Aztán a mese eseményeire összpontosítaidejét a föld kisszerű körülményei
közül
nák figyelmüket.
kihelyezhetjük
a kozmoszba is. S akkor taA folyóparton
elinduló rozoga villamosnakodni
kezdenének:
hogy ezek szerint
ban saját vágyaikat ismernék föl. Azt monmelyik fontosabb, a villamoskocsi vagy a
danák: az itteni értelmes fajta is el akart
rajta élő, küzdő
lények?
Észrevennék,
jutni valamilyen más világba, abba, amit
hogy az utasok némelykor egyáltalán nem
sajátos módon városnak neveztek el. De ha
számítanak annyit a mesélő számára, mint a
értelmes lények, vajon miért egy villamossal
szerkezet, amivel mozognak. Azt is rnegfiindultak évtizedekig tartó űrutazásra?
Az
gyelnék, hogy időnként szeretik, máskor
idegenek tudósai nem tudnák másként fölgyűlölik járrnűvűket.
Arra gondolnának teoldani ezt az ellentmondást, csak így: a földi
hát, hogy a villamos igazában véve nem
lények bizonyára játékból mondták rá egy
más, mint a rajta utazók önkivetítése, vagyócska villamosra, hogy űrhajó,
ahogy az
is hogy végül is nincs más, csak a villamos, s
ember gyerekkorában rossz lábost nevez ki
az utasokkal
nem érdemes foglalkozni.
vonatnak vagy hajónak. S ettől a fölismeCsakhogy nézzük sorjában - mondanák -, a
réstől vezérelve most már könnyedén értevillamos útjának korszakai vannak, s ezeket
nék meg, hogy voltaképpen költészettel van
mindig a lények közti változások okozzák.
dolguk, verset olvasnak, amit költőjük kéElőször, mikor nagyon kevesen tolják és
pekben Írt Ic. Ennek nagyon megörülnének
élvezik még a kocsit, nem parancsol nekik
- ahogy én is megörültem -, mert tegyük
senki, mindenki szíve szerint igyekszik elő17

remozdítani az ügyet, vagyis a villany nélküli villamost. Aztán amikor többen lesznek, egy szemüveges tudós, orvos-féle, kifinomult, de vezetésre gyönge lény lesz a
vezetőjük. Fölveszi a környék háborús sebesültjeit is a villamosra. De így nagyon is
elszaporodik a villamos-lakók száma: verekedés, valóságos új háború lesi a túlzott
népsűrűségből. ellentétes akaratokból. Az
új lakókat kiverik a villamosból, minden
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menne a régi rendben, de a régi lakók követik a vezetőt, a jámbor értelmiségit, és egyszer, amikor az erdőbe megy, agyonverik,
fölakasztják. Egy ideig ekkor egy művész,
egy festő-féle a legfőbb irányadójuk, de
egyszer, amikor a sín elfogy a villamos alól,
ő fekszik oda a hiányos részre, hogy egy
fatörzset szilárdan tartson, rníg a villamost
áttolják fölötte, és a súly halálra nyomja.
Csak a szerelme akar emiatt öngyilkos lenni, levágják a kötélről, de a megrázkódtatástól elveszti a szeme világát. A többiek szót
se ejtenek a festő haláláról. Mennek tovább
a villamosukkal, melynek ezúttal egy kis
katona, egy kis dühös katona lesz a vezetője. Ezt a kormányzást azonban végképp
nem tűrik a civilizált élet más formáihoz
vonzódó villamoslakók. Megverik, az erdőbe kergetik a kis katonát. Közben hull a hó,
tűzvész tombol a villamos útjában: újra kell
festeni az egész alkotmányt. Aztán úgy látszik, véget ért az útja: egy újabb folyónál
megszűnnek a sínek. Nincs tovább. A lakók
azonban tovább mennek villamos nélkül is:
most már tutajjal. De egy iszonyú felhőszakadás gondolkodásra készteti őket: egy
munkás azt mondja, legjobb lenne visszamenni a jó öreg villamoshoz, szétszedni,
darabonként átszállítani a vízen, és az új
országban összeszerelni; a szorgalmas, ügyes
szerelő vezetésével mindez sikerül, A szerelmesek közben megszületett csecsemoi
nagyra nőnek, elérik a sokat emlegetett Remizt is, de tovább kell menni, s végül a
város előtt összefutnak a más tájakról, más
gyalogos, szorgalmas lények tolta villamosok csoportjával.
Ez volt tehát a cél - mondják egymásnak az idegen űrhajósok -, nem egy villamos, hanem sok villamos. S ezzel egyúttal a
város fogalmához is közelebb jutnak: a város a villamosok, a magányosan küszködő
villamos-emberek vagy ember-villamosok
békés találkozása, egyesülése.
Persze lehet, hogy - mint gyanítom is űrhajósaimmal együtt alapjában félreértem
Szabó István szándékát, és ennek következtében talán elkészült filmjét is. Lehet, hogy
a rendező csak Magyarország 1945 utáni
történetét akarta elmondani és értelmezni.
Ez esetben - úgy érzem - filmjében több

is, kevesebb is van, mint kellene. Hiszen
témájához mindenképpen képletszerű, mitikus formát választott - s éppen ezért tetszik, amit csinált. Tetszik, hogy filmjének
hősei nem egyes, központi emberek, hanem
egy egész csoport, melyben éppen ezért
senkinek sincs neve. Neveket kimondatlanul is csak az alakok cselekedetei ragasztanak egy-egy kiemelkedő nőhöz vagy férfihoz. Szabó István tehát semmiképpen sem
a formai, hanem a tevőleges, funkcionális
társadalom híve. Lehet, hogy ebből a fölfo_gásából következik a József Attila-i "pa-

mint az ő szándéka? En szabad elvi kísérletet vártam egy képletszerű, mítosz-féle
filmtől - ő harminc év tapasztalatait akarta
képekbe, költészetbe foglalni? Akárhogy
is, az előbbi többet adott volna nekem is
másoknak is. A költészetét megkötő realizmusával, azt hiszem, megfosztotta magát az
átélt időszak konfliktusainak igazi elemzésétől is. Nem is beszélve arról, hogy filmje
- mivel olyan rokonszenves módon megszabadult a tér és idő kötöttségeitől - nagyobb elrugaszkodássallehetett volna a jövőnkről megálmodott képlet, kép is. Utó-

pok, katonák, polgárok után így lettünk
végre mi hű meghallói a törvényeknek" sor
számomra iskolás fölépítési elvül való elfogadása a mesében. Mert akár történelmi leckére, akár általános emberi, társadalomfilozófiai elgondolásainak megfogalmazására
vállalkozott ebben a filmjében, nagyobb
szélsőségek: nagyobb kockázat, tehát nagyobb szabadság kiterjedésében kellett volna mozognia.
Vagy talán az én várakozásom volt más,

pia. Mert talán ez a műfaji meghatározás
illik legjobban a filmre: utópia. Csakhogy
akkor okvetlenül át kellene nyúlnia a jövőbe is. Márpedig én a történetet, a mesét
mindvégig a múltban érzem, visszatekintésnek s nem előrenézésnek tehát.
Ez nem csökkenti annak a nyilvánvaló
ténynek az értékét, hogy rendezőnk ezúttal
összefoglaló műre vállalkozott. A megoldás
viszont kétségkívül kisebbíti a műét. Elsősorban, az az érzésem, azért, mert szépség
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és igazság-valóság nincs összhangban, nem
áll egyenlő magasságban Szabó István új
filmjében. Pontosabban: szebb a film, mint
amilyen gazdag gondolatilag. Es ezt azért is
sajnálom, mert jónéhány olyan képpel távoztam a vetítésről, amelyek nagyobb távlatot is kitölthetnének. Az operatőr, Sára
Sándor itt megint egyenrangú társa volt
rendezője terveinek. Hiszen Szabót a legnagyobb vonzalom talán ahhoz a villamoskocsihoz fűzi, melyet Sára már az első kockákon is olyan esendő, látomásos ragyogásban
mutat föl. Agyamba vésődik ennek a föltámadt villamosnak, tehát tárggyá vált optimizmusnak a képe a völgyhajlatok között
is, amint szakadó hóesésben, a tetején integető fiatal férfi lelkesedésétől is feszülve
gördül tova az ismeretlen felé. Az éjszakák
és nappalok váltakozásában, az évek, évtizedek és évszakok forgása közepette olyan
már ez a Sára-fényképezte, Szabó-költötte
villamos, mint egy eleven lény, mint egy
nagy őskori mammut, amely megvédte az
embert a fagytól, esőtől és más lények támadásától.
Idővel annyira azonosulok a villamossal,
ahogyan csak egy nomád válhat eggyé a
lovával. Es amikor a folyóhoz érve megpillantom a mi villamosunk tökéletes ellentétét, a tönkrement, bordájáig korhadt, szerencsétlen, elhagyatott s többé már föl nem
támasztható villamost, boldogan ismerek rá
saját sorsom ajándékára: a tovább gördülő,
újrafestett kocsira, benne bizakodóan utazó
társaimra. Mert vannak más társadalmak,
melyeknek villamosa az a félrevetett, ragyavert, rozsdás vízió. S éppen az a hiányérzetem, hogy Szabó Istvánnak, ha már történelmi leckét ad, állandóan és kegyetlenül
bele kellett volna botlatnia villamosa lakóit
ebbe a másik, sötétebb lehetőségbe, hiszen
a század nem fukarkodik ilyen példákkal.
Mi lehet az oka, hogy a Budapesti mesék
egész sor bizonytalanságot,
gondolati
hiányérzetet, végső fokon csalódást ébresztett bennem? Arra gondolok, hogy talán
éppen a villamos költői metafórája, ez a

valóban remek telitalálat tévesztette meg
Szabó Istvánt. Mint nekem, a nézőnek, neki
is annyira természetesnek, egyszerűnek tűnhet ett, hogy csak a villamos útját kell végigkövetnie, s máris elmondhatja mindazt, amit
ő a mi társadalmunkban szeret és fontosnak
tart. S közben megfeledkezett a villamostársadalom útjába kerülő és a valóságban is
oda került félelmetes akadályokról. Ugy látom, a valódi összeütközés - és ennek a
szónak itt igen kézzelfogható jelentése van,
villamosról lévén szó -, a konfliktus, az
igazi ellenfél: az ördög, a boszorkány, a
hétfejű sárkány hiányzik ebből a történelmi
meséből. Kis villamoskocsink társadalma
nem egész létét fenyegető s megkérdőjelező
küzdelmeken keresztül jut el önmaga magasabbrendű forrnájáig, vagyis céljáig. hanem
spontán fejlődésen át. Ezért, hogy nem önmagát változtatja meg időről időre, hanem
csak vezetői kicserélésére van szüksége.
Nem mintha ezek a vezetők két táborra
tudnák szakítani ezt a kis társadalmat: elég
az egyik megölése, a másik önkéntes áldozata, a harmadik elűzése, majd a negyedik
diadalmaskodása, alkalmassága, s csoportunk biztosan vezérli az élet útjain villamosát. Szabó István szerint tehát az egy társadalom lehetősége és föladata, hogy külsőbelső tárggyá tett megvalósítási eszközét,
azaz azt a formát, melyben él és küzd,
megőrizze, ápolja, hű legyen hozzá. Ehhez
a kitartáshoz és hűséghez majd megteremnek időről időre a megfelelő vezetők is. A
legfontosabb a villamosban való hit, az a
hit, hogy vele eljuthatunk a városba, más
ugyanilyen villamosban hivő társadalmakkalegyütt.
Ha idáig megyek töprengéseimben, megértem Szabó István történelem fölfogását ,
ha nem is értek vele egyet. Csak az a kérdés: valóban az volt-e rendezőnk szándéka,
ami pusztán képekben, költői metafórákban beszélő filmjéből az én értelmezésem
szerint kihüvelyezhető?
T ornai József
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Hétköznapjaink .könnyed szatírája
Dömölky János: A kard
Ez az új magyar játékfilm sokkal jobb, érdekesebb és fantáziadúsabb, mint amit képzeletszegény címe után (és az alcím: En vagyok a falurossza egyedül ... ) feltételezni
lehetne. Író írta, rendező rendezte, igencsak
csupasz ötletkéjére a jelen elgondolkoztató
és ugyanakkor nevettető története rakódott
rá, tehát jó mulatság lett, s így ráadásul
feltehetően még emlékezetes híradás is lesz
belőle a hetvenes évekről. Noha természetéből következően (mert vígjáték) gunyoros
a kép, mellyel szembesít bennünket, Csurka
István szatirikus interpretációja a "fékezett" groteszk néki oly ismerős módszereivel a mai magyar társadalmi realitás alakjainak és lehetséges helyzeteinek egész sorát
tudja indító (és Jékely Zoltán egyik versében fölle1t) helyzetére kristályosítani.
A végeredmény, vagyis a kész mű felől
tekintve, természetesen a most először mozivászonra komponáló rendezőé, Dömölky
Jánosé a fő érdem e sikerért, már a szerzőtárs kiválasztása miatt is (a forgatókönyvet
közösen írták), ezúttal azonban - a rossz
szokástól eltérően - először hadd emlékeztessünk arra a gyakran mellékesnek kezelt
filmművészeti alaptételre, miszerint nem
árt sohasem, ha egy produkció csapatmunka, ha a tollforgató szakmabeli, ha a
dialógusok életesek, a jellemrajz találó, a
történet fordulatos, ha szellem uralkodik
benne és nem szellemeskedés, tételek, görcsös kiszámítottság, vagy érzelgős önkifejlet. A film papírra vethető nyersanyaga végeredményben az a szövet, ami nélkül még a
legjobb szabó sem tud ruhát varrni, és nem

közömbös az sem, hogy ennek mmosege
milyen (mert aztán már szabhat juk).
Mármost: A kard története először is szépen van megszőve, és szálai erősek, mintázata pedig elegáns, változatos, szívderítő.
Sokágú, ám szilárd a váz, melyre a találó és
kritikus megfigyelések, egy-két mondattal
is élővé lehelt figurák, realitás és abszurd
határán villódzó jelenetek teste rárakódhatott, mégpedig ág-bogain is ugyanolyan homogén élet-matériából, mint amit az elbeszélés egésze mint szerkezet (záró-pontján
újabb gonosz fordulattal) a maga módján
tükröz. Ezzel a többlettel, mely a gegből
müalkotást teremtett, hazai jelenünk mosolyogtatóan kemény s ugyanakkor megbocsátó-fanyar szatírája kerekedett ki.
Pedig nem akármiről, hanem egyenest a
nemzeti érzés problematikájáról is beszél,
mégpedig olyan kihívó természetességgel,
mintha nem tudná: éppen erről szólni talán
a legnehezebb. Néhány bevezető-tájékoztató képsor csak Bojti Sándor vállalati igazgató-helyettes és szemrevaló feleségének bécsi kóborlásairól, hogy prezentáljon két átlagos turistát (magyar turistát persze, azok
közül, akik minden tekintetben "megengedhetik maguknak" a nyugati utat) - és
máris szembetaláljuk magunkat a karddal,
meg mindazzal, amit jelent és jelenthet. Ettől kezdve a film már nem bemutat vagy
elmesél, hanem kérdezget, s nem engedi ki
nézőjét a csúfondáros provokálás vibráló
légköréből. Idegen nem sokat fog érezni
ebből az atmoszférából, a hazai közönségnek azonban abban a pillanatban köze lesz
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a műhöz (és nemcsak mint spektákulumhoz, semlegesen néznivalóhoz, idő-agyoncsapóhoz lesz köze), amikor Bojti Sándor
egy árverési kiállításon felfedezi azt a pallost, mellyel az összeszövetkező Zrínyit és
Frangepánt a Habsburgok lefejeztették, és
elhatározza, hogy nem engedi tovább hányódni, hanem megszerzi a hazának: Nem
kívánhatnánk tőle, akárcsak magunktól,
hogy harmincezer schillinget összekaparva
meghozzon egy ilyen (később teljesen feleslegesnek bizonyult) áldozatot, a gondolata
azonban egy ilyen gesztusnak nyilván mindannyiunkban felmerűlne, hiszen a határainkon túl (legalábbis az én nemzedékem ilyen
még) többszörösen érzékeny az ember arra,
ami Magyarországgal, s még inkább történelmével, valamilyen módon összefügg.
Bojti Sándor, akiről a filmben egy főszerkesztő örömmel nyugtázza majd, hogy szerencsére "jócsengésű magyar" neve van, ott
lép át az átlagosból a különösbe, hogy nemcsak játszadozik a Kard megszerzésének
gondolatával, hanem cselekszik is, amikor
szembefordul tehát egész középszerű életének beidegződéseivel, fellázad önnön kategóriái ellen, és az őrültség, valamint a hazai
vesszőfutás fenyegető veszedelmét is vállalva, pénzzé teszi még státusz-jelkép autóját
is, hogy kibújhassék sablonjainak "rövid
pórázából" , hogy kipróbálja - mint mondja
is -, mekkora a személyes hatósugara, döntési képessége, végső soron mekkora a szabadsága.
Csakhogy, várakozásával ellentétben, idehaza nem babérkoszorú, rezesbanda és szónok fogadja, hanem elképedt vámos, gyanakvó vizsgálat, hivatali értetlenség, a rendhagyó (tehát kategorizálhatatlan) eset megannyi velejárója. Miféle indoka lehet egy
eddig oly középszerű igazgatóhelyettesnek,
hogy megváljék odakünn nemcsak a "valutás" nyaralástól, de még autójától is? Miért
szerez meg ezért cserébe egy műtárgyat,
melyből neki semmiféle személyes haszna
nincs, sőt, ilyesfélét nem is kíván? Egyáltalán, miféle ember lehet az, aki nem a megszokott módon cselekszik, hanem kibújik a
néki rendszeresített skatulyából, vagyis
megbízhatatlan, szeszélyes és konok?
Az államgépezet úgy-ahogy még napi24

rendre tér az ügy fölött, a vám-bűntett vádja elesik, az emberek reagálása azonban veszélyesebb, mint a törvényeké. Bojti Sándort nem veszik többé komolyan a munkahelyén, felesége (mielőtt kitennék) megalázó ellenőrzésen esik át, a régész-tudósok
valami igazoló telefonra várnak, ahelyett,
hogy a lelkes honfitárs nemes gesztusát
megköszönnék, s bár akad csodálója is egy
fiatal lányba n, az csak a hős iránt érez
vonzalmat, de nem a hús-vér férfi iránt.
Bojti ráadásul megmakacsolja magát, az értetlenségre értetlenséggel válaszol, vállalja
az őrültséget, és Duna-parti nyaralójába köl. tözik, hogy annak garázsában az egy szál
kardnak "magán-múzeumot" nyisson, ám
hiába szögeli ki hirdető-tábláját a pecsenyesütőé mellé, egy lelkes muzeológust meg a
helyi tanács vezetőjét kivéve, senki nem
érdeklődik. Igaz, a termelőszövetkezet végül is megvenné a kardot a falunak, de
ehhez Bojti téesz-tagsága szűkséges,
egy
holdas éjszakán nem marad más választása
tehát főhősünknek, mint hogy széles ívben
a folyó közepébe hajítsa minden bajok okozóját, és föladja az egészet.
Csakhogy most meg (mert éppen szükség
volna valamilyen hazafias példázat ra) a sajtónak-rádiónak-televíziónak
lesz hirtelen
szüksége a kardra. Mulasztásokat helyrehozni soha nem vagyunk restek: kerül, amibe kerül, kotró hajó érkezik, vizibúvár-csapat, fekete autó, riporter, zenekar, hivatali
rehabilitáló küldöttség.
Sikerül előkaparni a
pallost, minden jóra fordul - egyes-egyedül
Bojti Sándor nem az már, aki volt. Szemlátomást beleunt az egészbe, sőt, belefásult,
nincs köze se a kardhoz, se megdicsőüléshez, már nem érdekli önnön lehetőségeinek
és helyének, akció-rádiuszának fölmérése,
már gépies, szenvtelen, beéri a sablonokkal,
szinte a gyilkos szerszám áldozata lesz maga is.
Történetünk - mint látnivaló - kalandos szatíra a javából: egy jóhiszemű Csicsikov vándorol át benne társadalma különféle
állomásain, miután egy rendkívüli ötlet erre
a pályára lökte. Kizárólag ennek az ötletnek a kipattanására nehéz a történeten belül racionális magyarázatot találni. Első pillantásra akár azt is hihetnénk: Bojti kiszá-

míthatatlan gesztusában a xx. századi irodalom szabadság- és személyiség-próbáinál
oly gyakori action gratuite nyilatkozik
meg, még ha közép-európai módon is. Csakhogy ez az action inkább dramaturgique.
szabályos mese-fordulat, mely a "mi történnék, ha ... " ősi képlete alapján a kollektív
képzeletbelit teszi valóságossá.
Dömölky János és Csurka István mintegy
a magyar virtus össznépi reflexióit vetíti rá

főhősünkre
egy mesterien határesetté kiképzett helyzetben, ahol a döntés a normális és az abnormis irányába is nyitva van.
Bojti dilemmája, majd választása és mindaz,
ami ebből következik, egycsapásra biztosítja a nézőtér figyelmét, sőt, kíváncsiságát,
de
nemcsak - hogy úgy mondjam - vegetatív
szinten, hanem a magasabb érzelmi-értelmi
szinten is. Hiszen a "mi történnék, ha ... "
kérdésébe általánosabb, összetettebb és ne-
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mesebb problematika van elrejtve, a köz- és
a magán-szférát egyaránt érintő dilemma,
ami világszemléleti is, ugyanakkor viszont
ez a problematika már-már abszurd helyzetben kap "súroló fényt", hogy göcsörtjei és
humor-lehetőségel jobban kingorjanak.
A főhős szélsőséges felajzottsága, csakazértis-igazságkeresése, valamint e különös
hevület hazai fogadtatása csakugyan a komikum forrása lesz, ennek következtében
(bennünk) hol a kritikáé, hol az együttérzésé a domináns szerep. Nincsen eszményítve sem a főhős, sem a környezete, hol
egyiktől veszünk távolságot és a másiknak
adunk igazat, hol fordítva, sőt, a bírálat
meg a szimpátia alkalmanként keveredik,
ítéletünket ezért (még ha kritikai is) nem
rontja meg ellenszenv vagy gyűlölet.
Bojti Sándor jellembeli átalakulásának
két pontja között azonban - a maga helyén
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és funkciójában - ez a bonyodalom-sorozat
persze egyáltalán nem másodlagos. Ami
benne - váltakozva: nevetésre és elmélázásra késztető jelenetekben - lepereg, az hétköznapjaink könnyed szatírája, és briliáns
lehetőséget ad a "különösségnek" a legkülönfélébb magatartás-formákkal való szembesítésére.
A kiinduló kérdések, a nemzeti-problematika felhangjait itt már csakugyan inkább sejteni lehet, felismerni semmiképp.
Ami ütközik bármelyik fórumon (vámhivatal, múzeum, rendőrség, vállalat, társaság,
otthon, stb. stb.), az nem a honfiúi érzések
változatainak boncolására szolgál, hanem a
megszokottól eltérő viselkedés különféle
konfliktusait mérlegeli, azt a játékot, melyben a személytelenség gépezete (telistele,
természetesen, személyes indulatokkal és
érd ekkel) olyan individuális gesztus-rend-

szerrel találja magát szemben, hogy igazában nem is tud mit kezdeni vele. Mindez
tág lehetőséget kínál a rendezőnek a kiszámíthatatlan, mégis logikus fordulatok egész
komikumának bemutatására, olyan képet
kerekitvén ki mai életünkről, mely torzít
ugyan, de éppen e gúnyrajz ban hordja realizmusát.
Végül is saját magunkat nevetjük a filmben, ha nevetünk, és mi változunk is, leszünk mássá, megértőbbé, elgondolkozóbbá, amikor a vetítés véget ér. Valamit megismertet ez a mű a valóságból, tehát változtat is, annak törvénye szerint, ami minden
valós tükrözés sajátja, s ezáltal hagy keresztmetszetet jelenünkről az utókorra is.
Realista portrék egész galériája rögződik
például benne. Néha csupán egy-egy mondattal (így, teszem azt, a Bojti-féle "magánmúzeumba" látogató falusi tanácstitkár

"Jó, meglesz, Feri" -jével) képes személyiség-rajzot adni, mégpedig úgy, hogya karakter társadalmi helyzetét is jelölni tudja
(a villanásra szereplő tanácstitkár esetében
például úgy, hogy ez a "funkcionárius-mondat" nemcsak rokonszenvünket kelti fel, de
a közéleti ember otthonos magabiztosságáról, nyugodt méltóságáról
is elárul valamit).
A kard produkciója szerencsére nem esik
abba a hibába, hogy (szatíra lévén) a jellemeket vagy a helyzeteket, viszonylatokat,
reakciókat torzítsa, hanem azt a nálunk,
kivált vígjátékban, oly sokszor feledett tételt követi, miszerint az abszurdumot soha
nem a figurák vagy epizódok deformációjában, hanem a történet egészének tét jében
és szerkezetében (így, többek között, vágásaiban) lehet megtalálni.
Dömölky János, a gyakorlott televíziós
és immár "mozis" rendező igencsak tudatá-
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ban van ennek. Ritkán látni ennyire lendületes, okosan és szellemesen bonyolított filmet e kategóriában, ahol még az egymással
ellentétes vagy egymásra rimelő képsoroknak is humorértékük van, mely ugyanakkor
gazdaságos, kerüli a terjengősséget, jó érzékkel dobál ki lankasztó jeleneteket még a
technikai forgatókönyvből is, feszültséget
tud tartani, színészeit jó érzékkel mozgatja,
szabad utat enged a film stílusának kialakításában is jelentős főszereplő, Haumann Péter játékának, pontosan választja meg a
helyszíneket (nem ment rnűterern be még a
szerkesztőségi szobáért sem), kerüli az alantas ábrázolásmódot (így: Bojti balul sikerült
szomorú szerelmi kalandiánál), ugyanakkor
szabadon él lírájával (mint a megdicsőülés
tévé-riportiának fájdalmas iróniájában).
Néhány szál a történetben nincs ugyan
"elvarrva", így például tisztázatlan a hajdanvolt-pap muzeológusért aggódó Hédi
funkciója, a kömyezetrongálásra tett félszeg utalás, legfőképpen pedig a hivatali
kálvária irrealitása, mely oktalanul túlzottnak és erőltetetten sablonosnak látszik.
Ezeket a kétségtelen hibákat és nem-valós

momentumokat azonban könnyen feledtetni tudja az egész sodrása és a gazdagon
elszórt megfigyelések hitele. (Hogy a legapróbbat említsem: egész életformát emel
fel a poézisbe az a suta mondat és mozdulat, ahogya Bojti nyaralójába érkezett tévé-stáb egyik fiatalja a természet fölfedezésének gyermeki örömével nyúl a fához:
" N,ezd ,sz ilva.I")
Ne feledkezzünk meg végül a film erős,
ám finoman visszafogott érzelmességéről
sem (nem érzelgősséget mondok!), hiszen
ennek áramában találkozhatott a líraiságát
soha nem titkoló Dömölky János nemcsak
a magát gyakran (de sikertelenül) érzéketlennek álcázó Csurka Istvánnal, hanem az
operatőr Zsombolyai Jánossal is, akinek
nem kis része van abban, hogya mügond az
egész alkotásra jellemző lett. Csak örülhetünk, hogy ilyen elegáns, pergő, gondolatés érzelem-gazdag, s mint mondani szokás,
igényesen szórakoztató film készült, végre
bizonyítékául annak, hogy esztétikai érték
és jó mulatság ma sem egymást kizáró vagy
egymásnak ellentmondó fogalmak.
Szabó György

A KARD színes, magyar, Budapest Játékfilmstűdíö, 1976.
R.: Dömölky János, I.: Jékely Zoltán verse nyomán Csurka István és Dömölky- János, O.: Zsombolyai
János, Z.: Tamássy Zdenkó, Sz.: Haumann Péter, Szemes Mari, Sinkovits Imre, Temessy Hédi, Öze Lajos,
Kállai Ferenc
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Álmok és ébredések
Günther: Lotte Weimarban
Mager, "Az elefánthoz" címzett weimari
fogadó pincére így kiált fel lelkesülten, amikor özvegy Kestnerné, vagyis Charlotte
Buff, világszerte ismert nevén: a "Werther"
Lottéja, kiszáll a fogatból: "Udvari tanácsosné asszonyom, Isten hozta, mint mindig! Bizonnyal lélekemelő estét méltóztatott eltölteni múzsatemplomunkban. Szabad karomat biztos támaszul felajánlanom? Boldog Isten, udvari tanácsosné aszszonyom, meg kell mondanom: Werther
Lottéját Goethe kocsijából kisegíteni, ez
olyan élmény - hogy is mondjam? - méltó
a megörökítésre."
Thomas Mann tán legszebb regénye, a
"Lotte Weimarban" ftlmvásznon - ez az
esemény is méltó a megörökítésre.
Lilli Palmer mint Lotte - hadd idézzem
újra a locsifecsi, fürgeszavú pincért - még
méltóbb a megörökítésre.
Egy öregedő polgárasszony, rengeteg gyerek anyja, meglátogatja nővérét Weimarban.
S ha már felkereste a szépséges kis thüringiai városkát, megragadja az alkalmat, hogy
találkozzék ifjúkori szerelmével, az immár
költő-fejedelem, miniszter öreg Goethével.
Levélkét küld - mikor számíthat a fogadására?
Az .ihlető, a múzsa. Az egykori szerelmes, a költő. Esemény nyilván két öregedő
ember életében. Es esemény - legalábbis
ezt gondolhatjuk - az irodalomtörténetben.
Lotte, érezhető füllentéssel, azt írja
egyik fiához intézett levelében: keveset várt

ettől a viszontlátástól vagy inkább új ismeretségtő1. Majd - és most már nem füllent
- őszintén, kicsit keserűen hozzáteszi:
"Még semmit sem mondtam neked arról,
hogyan láttam viszont a nagy embert, nincsen is sok megjegyezni valóm róla. Csak
annyi, hogy új ismeretséget kötöttem egy
öreg emberrel, aki ha nem tudnám, hogy
Goethe, és még ha tudnám is, nem hatott
reám kellemesen. Nagyon elfogulatlan voltam, ő meg a maga merev modorában megtett mindent, hogy szívélyes legyen hozzám. Erdeklődéssel, emlékezett meg rólad
és Theodorról, fiával egy növényt mutattatott nekem, melyet Theodor küldött neki
stb." Ennyi volt a találkozás. Goethe számára még kevesebb.
Negyvennégy év telt el 1772 és 1816
ősze között. Két világhíresség találkozott
újra - Weimart lázba hozta a hír: Lotte
Weimarban ! -, a mereven kegyes, szertartásos udvari ember - aki elfelejtette, hogy ő
volt valaha a szenvedelmes Werther - és a
sokgyerekes wetzlari polgárasszony, aki
nem felejthette el - hiszen a közvélemény,
a világhír sem engedte volna -, hogy Lotte
volt valaha. Ez a szerelem egy új élet érzést
teremtett, amikor a regényke megjelent,
amit máig wertherizmusnak illik nevezni. A
később
márványklasszikussá
változott
Goethe utat nyitott a romantikának, heves,
meggondolatlan, szélsőséges érzelmek lobbantak olvasóiban.
A romantikusok - szerte a világban valóban élték ezeket a szenvedélyeket, legtöbbjük ifjan rá is fizetett. Nem hittek
29

Goethének, az udvari embernek, de hittek a
teremtménynek, Werthernek, aki Goethe
sosem volt. Ök tudták, az önmagát elemésztő Kleist, a paloták ellen lázadó Büchner, a
lélek alvilágának ördöngőse, E. Th. A. Hoffmann, a mellbaját szelíd poézissal kúráló
Novalis, és annyian még: a Werther szeren
volt, a szenvedély irodalmias póz. Es valószínűleg tudták: csak Lotte szerette igazán
Goethét, Goethe egy életen át - hosszabbrövidebb szakaszokban - mindig mást szeretett; Charlotte Buff csak vonzalmának volt
a tárgya, alkalom egy regényalakhoz. Az a
sok-sok szegény nő - okosak, mint Frau
von Stein, butuskák, mint Friedrike Brion s
a későbbi feleség, Christiane Vulpius mind elhitték, hogy Goethe szereti őket,
pedig csak önmagát szerette. Az életét,
mely valóban .Díchtung und Wahrheit",
költészet és valóság volt. Es a verseit, drámáit, Itáliát, a mítosszá varázsolt antikot, a
fény játékait, különös köveket, ritka növényeket, a nagyherceget, egész családjával és
valamennyi bőkezű, busásan kihasznált jótevőit. Es szerette nyilván Napóleont is,
hisz talán ő volt az egyetlen, aki a legenda
vagy a valóság szerint azt mondta rá: "voilá,
un homme!" Vagyis - íme egy ember. Özvegy Kestnerné most mást tapasztalt, s valószínűleg neki volt igaza.
Ki volt Lotténak Goethe? - Werther.
Es Goethének - Lotte?
Charlotte Buff - írta - "azok közé tartozott, akik ha nem is keltenek heves szenvedélyeket, mégis arra vannak teremtve,
hogy általános tetszést keltsenek. Könnyű
alkotású, csinos alak, tiszta, egészséges természet, s az abból fakadó vidám élettevékenység. Ilyen tulajdonságainak látása nekem is mindig jólesett, és szívesen kerestem
azok társaságát, akiké volt, megosztottam
velük azoknak az ártatlan örömöknek élvezet ét, melyek az ifjúság számára mindig
adódnak, s nagyobb fáradozás és költség
nélkül megszerezhetők! " Ennyi volt az ifjú
Lotte, ő is fáradozás, de főleg költség nélkül megszerezhető!
Es milyen volt a "Werther" Lottéja?
" ... megismerkedtem a legtiszteletreméltóbb teremtések egyikével, olyan ismeretséget kötöttem, amely kissé közelebbről érin30

ti szívemet, megismerkedtem a legszeretetreméltóbb teremtések egyikével, egy angyallal . .. Nem vagyok képes elmondani,
milyen tökéletes, és miért tökéletes ez a
lány. Minden gondolatomat magához láncolta. Annyi egyszerűség - annyi értelem,
annyi határozottság mellett, és a lélek nyugalma az igazi tevékeny élet mellett ...
Egész lelkem az alakján, a hangján, a viselkedésén csüggött ... "
Hogyan válik meg az ifjú Goethe Charlotte Bufftól? Jóformán búcsú nélkül. Es
hogyan mond istenhozzádot a megtört szíW, halálba induló Werther Lottéjának?
"Bár részesültem volna abban a boldogságban, hogy érted haljak meg! Lotte, érted
adni oda magamat! Bátran, örömmel halnék meg, ha visszaszerezhetném vele életed
nyugalmát, gyönyörűségét. De ah, csak kevés nemesnek adatott meg, hogy övéiért
ontsa vérét, és halálával új, százszoros életet
lobbantson barátaiban" .
Özvegy Kestnerné, gyermeknevelési és
konyhai gondjai közt, nyilván iparkodott a
hősnőt túlélő múzsa szerepét is betölteni.
Olvasta a .Dichtung und Wahrheit'l-et és
Goethe véleményét az igazi Lottéról, és olvasta - ronggyá olvashatta - a "Werther"-t. Es ámulhatott - hát melyik Lotte
is ő, melyik a kettő közül? Lehetséges-e,
hogy mégsem ő volt a modell? A "Werther" Lottéja amolyan búcsú-ajándék volt
csak, egyáltalában nem költséges, sőt gazdagon jövedelmező? De kétségeit e1csitíthatta
a közvélemény, s mint Werther Lottéja élte
le életét.
Ez a színes konfliktus a valóságos és az
irodalmi Lotte között, ez adta az alapot
Thomas Mannak. E kiábrándító látogatás a
mese vázát, vagy inkább alkalmat két tökéletes lélekrajzra, Lotte és Goethe lélekrajzára, s lehetőséget, hogy egy-egy fejezetben, I
regényes elemekkel dúsítva, megrajzolhas- i
son néhány lehetséges Goethe-portrét is, a
felülmúlhatatlan szépségű hetedik fejezetben pedig, az önmagát kommentáló Goethe '
révén, megalkothasson egy Thomas Mannönvallomást is.
Thomas Mann regénye filmvásznon - vakmerő vállalkozás. A forgatókönyvet is író
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Egon Günther és a Lottét megszemélyesítő
Lilli Palmer sok kockázatot, veszélyt rejtő
vállalkozása.
A főcím - a mai Weimar hétköznapi
életével, wartburgjaival, ügyes-bajos dolgaik

után siető embereivel - kissé fölöslegesen
azt kívánja sugallni: Weimar örök, Goethe a
mában is örök. Ebbe a lassan elfoszló mai
Weimarba hajt be a delizsánc, Lottéval, savanyú leánykájával, talpraesett cselédjével,
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és szinte a mából siet elébe Mager pincér,
kivárhatatlan
szózuhataggal,
csitíthatatlan
reverenciával kalauzolva avendégfogadóba
- Lottét, egy irodalomtörténeti
fogalmat.
A film aprólékos gonddal, olykor szó
szerinti hűséggel követi Thomas Mannt, a
regényt. Es ugyanilyen aprólékossággal, hűséggel formálja ki a környezetet. Valóban,
ilyen lehetett 1816 őszén a weimari "Az
elefánthoz" címzett vendégfogadó, itt rninden fal, szönyeg, függönybojt, pohár, kávés
csésze hiteles, mégpedig nem vadonatújan
hiteles, érezzük, e fogadóban régóta laknak,
a tárgyakat
használták,
a függönyöket
többször mosták, a bútorhuzatokat
többször tisztították, semmi sem hat úgy, rnintha erre az alkalomra került volna oda a
filmgyár bútor- és varroda-részlegéből.
Épp
ily hiteles, XIX. század eleji, a fogadó halljának nyüzsgése, egy-egy felbukkanó alak,
hiteles még a mulatságos szász tájszólás finom alkalmazása is. Ugyanakkor sikerült
Thomas Mann kicsit mindig ironikus szemléletével megmutatni a tárgyakat, embereket, egy-egy filmszakasz elmés képsorával
olykor még a varázsos manni körmondato-
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kat is film i mozgásként visszaadni. Es a
rendezőnek nyilván egyik legfigyelemreméltóbb erénye: tud thomas-rnannin körülményeskedő, s ugyanakkor - legtöbbször eltalálva a helyes, szükséges mértéket - thomas-rnannin érdekes, lendületes is lenni.
Akár a regényt lapoznánk, sorra jelennek
meg a látogatók,
könnyedén
felvázolva
egy-egy köztudatban élő, vagy Lotte számára meglepő Goethe-portrét,
mintegy az utókor kaján véleményét és elismerését. Az
öregedő Lotte állandóan szembesítődik
a
múltjával,
s már-már elhiszi, hogya "Werther" Lotte-élménye
volt igaz, és nem a
"Dichtung und Wahrheit" fanyarul udvarias
Lotte-ábrázolása.
A lelkes amatőr ango1 festőnöcske.
az egyik látogató, majd Reimer, a
hajdani titkár, pókhálós agyú filiszter, majd
a költő-fejedelem fia, az iszákos, szertelen,
apja árnyékában szerepet játszani kénytelenített August von Goethe, majd - hogy egy
mai" Werther" szerelmi háromszögét idézze
- a hevült, felvilágosult
kékharisnya,
a
"múzsalány"
Adele
Schopenhauer.
Es
Lotte előtt, zaklatott álmában - hisz idős
már, kifárasztotta az utazás, zsebkendőjével

az arcán elszunnyadt, s időnként fel-felriad
- megjelenik a múlt, kettejük múltja, úgy,
ahogy a valóságban sosem volt, ahogya
regényke hagyományozta az utókorra egy
szenvedélyes ifjú szerelmét, vad csókjait,
lángolását. Nem, nem így volt! - kiált felriadva. Es álmodik tovább, a Werther-élmény Lottéja jelenik meg mint sosem-volt,
bűvölő valóság. Ezek a csalfa emlékképek,
álmok s özvegy Kestnerné dúlt felébredései a
valóságra - kitűnő ritmusban váltogatják
egymást, az álmok lebegése időtlenül- idilli,
a felébredés gyötrelmei, tiltakozásai, nagyon is valóságosak. Az álom beli képzelgések párás, áttört pasztell-színei szinte szívfájdítón mosódnak át a valóság ősziesen
sárgásrozsdás színeibe, az egész filmkompozíció - Erich Guskó az opera tőr - őszies
sugárzású, meghitt, melankolikus alapszínébe.
Mindeddig magával ragadó a filmre alkalmazás varázsa.
Adele Schopenhauer elbeszélésének tolmácsolása - persze itt is Thomas Mannhoz
híven - külön film és külön történet. A
forgatókönyvíró rendezőnek itt le kellett

volna mondania a kétségkívül vonzó, de
érdekességében is hosszadalmas kitérőről.
Engedelmesen szót fogadott az írónak - a
regény hatodik fejezete ugyanis így kezdődik: "Schopenhauer kisasszony elbeszélését
itt zavartalan összefüggésben tolmácsoltuk" . A regényben ezzel a beiktatott külön
regénykével nem akad el a mű lendülete tudjuk, érezzük a figyelmesen hallgató
Lotte jelenlétét. A filmben Lotte eltűnik:
August von Goethe, Ferdinánd, a sebesült
katona és Ottilie Pogwisch, a Goethe-fi későbbi felesége wertheries háromszöge, a maga pontos-gondos megfogalmazásával, eltereli figyelmünket Lottéról. A műhöz való
hűség egyedül ebben a hosszú betétben
bosszulja meg magát - a mozgalmas rész
eltereli figyelmünket az egészről.
S ekkor jelenik meg először Goethe. A
regény - és talán az egész manni életmű egyik legszebb fejezete a hetedik. Thomas
Mann tudta, melyik pillanathoz érkezett el.
Addig csak megszámozta az egyes fejezeteket, e fölé - a német eredetiben - ezt írta:
"A hetedik fejezet". Goethe ébredése. Tökéletes Goethe-profil a keskeny ágyon, a
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weimari ébredéskor. "De kár hogy eltűnik!
- halljuk a szellem-hangot. - Hogy véget ér
a mélység derűs látománya, s mint valamilyen szeszélyesen adakozó .és kifoszt ó démon intésére, semmibe foszlik, és én felbukkanok. Oly gyönyörű volt! Most pedig
mi van veled? Hol térsz magadhoz? Jéna
ez? . Berka? Tennstedt? Nem, ez a weimari
selyempaplan, az itthoni falikárpit, a csengőzsinór. Lám, telivér erőben, dicső pompában ébredsz! Jól van, öreg! Sose búsulj,
vidám aggastyán!"
.Így kezdődik a belső monológ, így, mintha egy ária hosszan kitartott, zengő magas
cé-vel kezdődne. S e feltilmúlhatatlan, figyelmet és érzelmeket egyaránt ébresztő
kezdet után Goethe félig még álmodó, már
öntudatos ön-elemzése, hol lírai hevületben, hol kaján önismerettel, hűtötten. Az
egész ember - a "voila, un homme!" -,
vagyis a nagyság és esendőség elemzése. IndokIása az embernek és az életműnek.
Goethe, egyedül önmagával, s nemigen téved, aki azt hiszi - kicsit Thomas Mann is
egyedül önmagával, önnön arcképét is rögtönözve.
A fílm - s ez egyik legjobb erénye hitelesen tudja ábrázolni a kétarcú embert,
a lángelmét és az udvarnokot. Egy pillanat
csak a belső monológ, épp amennyi felütésként szükséges - és már érkezik Lotte a
frauenplani költő-rezidenciába, már gyülekeznek a vacsoravendégek. A némileg kisvárosias és kékharisnyás készülödésben Lotte
válja a hajdani ideált, várja azt, akit a "Werther" olvastán elhitt. Mind feszültebb a
helyzet. Remek, csip-csup arcképek. villanások Weimar szellemi előkelőségeíről, igen
gondosan megszervezett kavargás - és megjelenik a kegyelmes úr. Feje akár egy istené,
alakja zömök kicsit, járását akár totyakosnak is nevezhetnénk, magatanása nagyszabásún leereszkedő, -Lotte egy rebbenő, még
reménykedő pillantására kegyesen bizalmas. Megkezdődik a vacsora. Goethe az asztalfőn, mellett e Lotte, de nem a legendás
Lotte, hanem özvegy Kestnerné, és Goethe
csacsog, mesél, s nem veszi észre, egyre
nevetségesebb, nem csoda hát, hogy amikor
bőséges borozgatás közben egy kínai bölcset idéz - "A nagy ember csapás a társa34

dalomra" - kitör a nevetés, végighullámzik
mindenkin, hisz végre! végre! leleplezt e magát, végre prédául dobta magát az addig
kushadó, tiszteletteljes közvéleménynek.
Élvezi ezt a mind szertelenebb, már-már
kegyetlen nevetést --;;csak özvegy Kestnerné, Lotte nem nevet. Egy tétova tekintet, s
a tekintetben szeretet, szánalom. A rendező
ezt a mozgalmas képsort lendületes crescendóval építette fel, valósággal zeneien - most
is híven Thomas Mannhoz -, kurta közelikben, egymásnak felelő arcokban. S a középpontban mindíg Lottéval.
A kiábrándító, nagyon valóságos búcsú
után - Lotte a miniszter és költófejedelem
kocsijában. Egyedül. De mellette - a nagy
szellem, talán a keresett ember. Es szellemhangok, Goethe hangja, a romolhatatlan
Wertheré. "Szunnyadó szívemben szunynyadjatok drága képek, mily boldogító pillanat lesz, ha majd egyszer együtt felébredünk." Lotte a regényben derűsen búcsúzik
megöregedett barátjától - a filmen végigsírja ezt a képzeletbeli kocsikázást, együttlétét egy illúzióval, amely mégis értelmet
adott életének.
Hűtlenség? írói-rendezői önkény? Lehet. De a film Lottéjának és Goethéjének
képzelt találkozása nem végződhetett másként.
Thomas Mann a filmvásznon? Szinte képtelenség. Történeteit visszaadni lehet, sikerült is. De Thomas Mann nem volt jelen,
figurái voltak jelen, néha-néha a légköre is.
A hangja, ez a senkivel össze nem téveszthető, ez tűnt el, sikkadt el. A Királyi fenség
filmváltozata inkább a becsült előd, Fontane világára emlékeztetett. Az Egy szethamos vallomásai mozgalmasan közvetített
egy szélhámcs-történetet - de megírhatta
volna akárki. A Halál Velencében csodálatos, plörőzös, estélyiruhás dekorációvá módosult - itt egy másik alkotó lángelme,
Visconti igyekezett, már-már a nevetségességig, a maga világát a Thomas Mannéba
helyettesíteni. Ennyi tévedés után - s ki
kételkednék, lesz még néhány! - Egon
Günther munkája mindeddig a leghívebben
szolgálta, legvonzóbban közvetítette a lángelmét. Vagyis - Goethét. Es Thomas Mannt.

Persze segítőtársai akadtak. Elsősorban
Lilli Palmer, a regény kissé elhízott Lottéja
helyett egy karcsú Lotte, az öregedés szépségével, s mennyi színészi érzékenységgel,
tapasztalattal. Nem volt szüksége szavakra
- milyen csodálatosan beszél németül,
mennyi zenével! -, egy szemvillanása , egy
gesztusa közölte azt is, ami - ahogy mondani szokás - a "sorok között van", s e
sorok nem akármilyenek. Martin Hellberg
- akárcsak egy hajdani rajzon: Goethe-hasonmás, ezzel segítve azon, hogy nem tudott Lilli Palmer színészi partnere lenni.
Ugyanilyen Goethe-hasonmás - de a Wertheré - Hilmar Eichhorn, az egykori Lotte

szerepében egy jövendő Lilli Palmert ígér
Martina Wilke.A zenét Karl-Ernst Sasse írta,
elsősorban ízlését kell dicsérnünk, telitalálat: Mahler szimfóniájának idézése.
Es ami külön bekezdésbe kívánkozik: a
komolyka kis Adele Schopenhauert, ezt a
lelkes-csalódott múzsalányt, aki már a romantikusok hírnöke és nem Goethe csodálója, Jutta Hoffmann személyesítette
meg. Eppúgy egyenrangún Lilli Palmerrel,
mint Mager pincér szerepében Rolf Ludwig,
a nagyszeru Theo Lingent [uttatva eszünkbe. S kettőjükről mondhatnánk-e többet?
Thurzó Gábor

LOTTE WEIMAR BAN (Lotte in Weimar) színes, NDK, 1975.
R.: Egon Günther, 1.: Thomas Mann regényéból E. Günther, O.: Erich Gusko, Z.: Karl-Ernst Sasse, Sz.:
Lilli Palmer. Martin Hellberg, Martina Wilke,Hilmar Eichhom, Jutta Hoffmann, Hilmar Baumann, Monika
Lennartz, Rolf Lúdvíg
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A forradalom komédiája Mnouchkine:

1789

Elöljáróban: egy kis zsörtölődés

Néha azért még messzebb van a Hold a
Földtől, mint Párizs Budapesttől ... Legalábbis egyik-másik fílm nehezen teszi meg
a két főváros közti utat. S ha a lassúságot
időnként hajlandók vagyunk magyarázni,
mint mondjuk A háborúnak vége esetében
(itt nyilvánvalóan megvárták, míg a valóság
fejlődése igazolja, sőt meghaladja a filmíró
eszméit), az 1789 esetében egyszeruen nem
fogható fel, miért kell három esztendő ahhoz, hogy ez a produkció a magyar nézők
elé kerüljön?
Ami annál is kirívóbb, mert a fílm híre
nagyon fürgén járt., már 1970-ben tudtunk
arról, hogya párizsi Theátre du Soleil milyen eredeti komédiát alkotott a nagy francia forradalomról, 1971-ben már a legnagyobb példányszámú napilapunk közölt
egy teljes oldalas beszámolót erről, majd
ugyanott azt is olvashattuk 1974 májusában, hogy Ariane Mnouchkine, a rendező
az utolsó tizenhárom előadás alapján filmre
is felvette a világhírűvé lett produkciót.
Az idén pedig,: az 1789 című film magyarországi vetítésekor 1977-et írunk ...
Végül isjobb későn, mint soha. Hogy e túl
gyakran tetten érhető késedelmeskedést
mégis érdemes fírtatní, annak egyebek közt
az is az oka, hogy minden ilyen elmaradás
legendákat szül, s a végre szemtől szemben
látott film (színház, könyv stb.) immár
nemcsak önmagának, hanem legendájának
is kénytelen megfelelni, ami ' nem mindig
sikeriil. Ráadásul a várakozási idő alatt
olyan másodkézből nyert tájékoztatások,

36

filmen

vagy nem teljesen értő tanúvallomások is
megjelennek, amelyek ténybelileg is tévesek, s fölös zavart keltenek. Természetesen
ezúttal is volt ilyesmiben részünk.
Csak egyetlen példát illusztrálásul: nem
nagy dolog, de némileg megvilágítja helyzetünket.
A már említett egészoldalas beszámoló,
amely egyébként több kiváló leírást tartalmaz, felidézi a darab kezdetét. "A kikiáltó
bejelenti XVI. Lajost. Es Mária Antoinette
szökik Franciaországból, Varennes-nél a
postamester felismeri és a helyi forradalmi
bizottság fiatal tagja visszakíséri őket Párizsba. (... ) Megtörténik a csoda: az állóhely közönsége utat nyit, a nézőtéren halálos csend, az átvonulókat gyűlölködő tekintetek kísérik, a nézők öntudatlanul beleélték magukat a játékba. Az előadás az első
percben csatát nyert."
A leírásban az a fő hiba, hogy kimarad az
indítás lényege: a szökést nem azért ábrázolja a darab, hogya nézők beleélését elősegítse. Ellenkezőleg, az egész egyfajta
brechti elidegenítési technikával épül fel, s
hogy a közönség félre ne értse a nyitány t, a
narrátor még szájba is rágja a tanulságot:
,,1gy is el lehet mesélni a történelmet. Mi
más módot választottunk."
Főszereplő -

a nép

Az indító képek - ezt nem köteles észrevenni a Párizsba vetődött magyar utazó - a
francia televízió egyik hires sorozatát parodizálják. De azt észre kell vennie annak, aki

beszámolóra vállalkozik, hogy a paródiás
kezdet egy művészi módszer megbélyegzése, s egy másik módszer előkészítése.
E másik módszer, az autre maniere lényege
az, hogy a népet állítja a központba. Nem a
király, a királyné, vagy az őket "visszakísérő" Barnave a történelem igazi főszereplője, hanem a nép - ezt sugallja a darab. Az
ábrázolás éppen ezért a népi komédiák látásmódját érvényesíti. "Rémdráma vagy vásári komédia" - hirdeti a film alcíme, de a
megvalósított produkció alapján a vagy helyett nyugodtan írhatunk ést: ez történelmi
rémdráma - egy vásári komédia megfogalmazásában.
A hangvétel, a nyelv, a féktelen szabadszájúság épp úgy a népi [arce-ok világát
idézi, mint a szemlélet, amely kímélet nélkül csúfolja ki a hatalmasokat és a hatalom
leigázott jait, 'sőt - egy kivétellel- magukat
a forradalmárokat is. A bábtechnikára emlékeztető jelmezek, gesztusok, mozgások
egyformán karikíroznak, a szereplők bábsémák, akik önjellemző szövegeikkel gyakran nem a hiteles történelmet keltik életre,

hanem annak utólag megfogalmazott tanulságait. "Minden jó a miénk, a szar az övék."
"A nemesség vagyok, a népen hízom" - az
ilyen és ehhez hasonló tömörítő önjellemzések eleve kizárják a história naturalisztikus ábrázolását, mindent a közben eltelt
két század tapasztalatai felől értékelhetünk.
A forradalom hires vezérmondatai közül
is elhangzik néhány, de az idézés módja itt
is stilizáló s utólag értékelő: amikor Mirabeau a királyi ultimátumot azzal utasítja
vissza, hogy "csak a szuronyok hatalmának
fogunk engedni", akkor a jelenet és a szöveg kétségtelen pátoszát tudatosan ellensúlyozzák a színészi gesztusok, amelyekkel a
rendező érvényesítteti a lázadó gróf későbbi alkudozásairól szerzett ismereteinket,
és így tovább.
Komikus és mégis megható jelenetek mutatják meg, milyen illúziók éltek a népben,
amikor a király kiadta nevezetes rendeletét
a panaszok összeírására. A jelenetsor végén
gúnyos poénként csattan a zárókép: a parasztok a betűket sem ismerik, hogyan is
fogalmazhatnák meg panasz aikat? A pol37

gári forradalom tragikus ellentmondását
elevenítik meg előttünk, miközben látszatra
csak egy vásári bohózat zajlik a színpadon.
Azaz a színpadokon. Már a színházi előadás leírásaiból is megérthettük, hogy
Mnouchkhine együttese egyszerre több
színpadon játszik, hol erre, hol arra az
emelvényre tapadhat a nézők figyelme,
noha sohasem kizárólagosan csak egyre,
mert valamilyen módon mindig sokoldalú
sokkolás hatása alatt állnak. Mivel a film részben a keskenyfilm korlátai miatt is általában nem tudja visszaadni ennek az
egyszerre és együtt zajló fergeteges eseménysorozatnak a hangulat át , feltétlenül
hatáskülönbség lehet a színpadi és a filmre
vett játék között. Feltételezem, hogy a
színpadokra figyelő nézőt általában felforgatóbb benyomások érhették, márcsak
azért is, mert a moziban a néző még oly
nagy tömegben is bizonyos fokig magányos
lény, nem válhat egy közös játék szereplöjévé.
Egy ponton azonban igen valószínű,
hogy a film hatása felérhetett a színpadoké38

val, sőt felül is múlhatta azt: a Bastille
bevételét idéző káprázatos képsorokban. A
Tölténygyár párizsi emelvényein egymástól
elszigetelt csoportok adták elő a legendás
ostromot, a filmen minden egybeolvad, s
lenyűgöző érzelmi erővel követeli ki a néző
azonosulását. Ami annál is különösebb,
mert lényegében egy szavalókórus egyszerű
recitálásáról van szó, az együttes nem
igyekszik túlzott an "cselekménybe" formálni a történteket, legtöbbször pusztán
elmondják azt, amit állítólagos dramaturgiai törvények szerint látnunk kellene ...
Soha nem hittem volna, hogy ennyire
"színszerűtlenül" és "filmszerűtlenül" ilyen
döbbenetes emóciókat lehet kiváltani.
E képsor a film eszmei és művészi magaslata (a kettéválasztásnak itt nincs is sok
értelme). Egyszersmind talán ez az egyetlen
része a produkciónak, ahol a vásári komédia technikájától messze eltávolodik a rendezés. Itt vált a film, s a bohózat, a paródia,
a szatirikus stilizálás síkjairól egy patetikus
régióba kerülünk, de ez a pátosz nem hangzik hamisan, tökéletesen elfogadtatja ma-

gát, s azt az eszmét, hogy a történelem
fószereplője - legalábbis bizonyos pillanatokban - csakugyan a nép.
Eszmei egyszerűsítések

Az igazság egyszerűsítve is igazság marad.
Ahol azonban a történések túlságosan is
bonyolultak, sőt nem is egyértelműek, ott
ez a tömörítési technika óhatatlanul leegyszerűsítésbe csap át. Ezt látjuk a film befejező részeiben.
Mint fentebb már szó volt róla, egyetlen
forradalmár kerüli el a karikírozó ábrázolás
csapásait, ez a kivétel - Jean-Paul Marat. Ö
a nemzetet megmentő doktor, saját szavai
szerint is, de a film szerint is. S ennél azért
valamivel szövevényesebb dolog a történelem.
A záró rész képei emlékezetes summázatokban foglalják össze az 1789-ben kitört
forradalom végkifejletet: "Nemzetgyűlés úr
emberekről szólt, nem négerekről" - tehát
az emberi jogok nem értendők a feketékre.
"Amikor a közcsend veszélyben forog, a

katonai erőket fel kell használni a rend
helyreállításra" - a forradalom megdöntötte az ancien régime-et, de egy új rendet
hozott létre, amely ellen lázadni éppúgy
bűn, mint korábban is bűn volt a lázadás.
"Ebredjetek fel!" - kiáltja Marat, ki (a
film szerint) egyedül fordul szembe azokkal, akik meghirdetik a forradalom befejeződését, Mert a forradalomnak nincs vége,
csak a filmnek, amely befejezésül Babeuföt
idézi: "a társadalom célja - a közös boldogság".
.
A forradalom kifejletének ilyen felfogása
kétségtelenül nagy történelmi igazságot.sűrit magába, azt fejezi ki, amit ma már minden tisztességes ember elismer, hogya' polgári forradalom nem valósította meg az
igazi szabadságot, egyenlőséget és testvériséget.
De a teljes igazság bonyolultabb, hiszen
tudjuk, hogy a polgári forradalom a maga
korában nem tehetett többet annál, mint
amit tett. Semmiféle komoly anyagi feltétele nem volt meg annak, hogy Marat vagy
Babeuf eszméit akkoriban megvalósítsák.
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De ha így van, s nehéz volna ezt cáfolni,
akkor nem teljesen igazságos az egyetlen
Marat-t állítani ebbe a kivételes csodadoktori szerepbe.
Ha egy mű az egész forradalmat szatirikusan ábrázolja, akkor nemcsak Mirabeau,
Barnave, Lafayette érdemel bírálatot, no
és persze főleg a bukott rend garnitúrája,
hanem azok is, akik azt hitték, hogy pusztán derék deklarációkkal és némi üdvös terrorral azon nyomban megvalósítható a földi
paradicsom. S amikor a dolgok nem teljesen úgy alakultak, mint áhították, elkezdték irtani az ellenforradalmárok után egymást.
Az 1789 című produkció hátterében ott
áll az l 960-as évek végének Franciaországa:
a diáklázadások, az újbaloldali reménységek, forradalomvárások hangulata csap ki
az egész műből, A magyar néző, saját tapasztalatai alapján, aligha láthatja ilyen egyszerűnek a forradalmakat. De nagyon elfásult néző lesz az, akit nem fog megragadni
ez a produkció.
Egy nagyszerű együttes

Mnouchkine-ék nyilatkozatai alapján olyan
legendája támadt e műnek, mintha az
együttes valamiféle különleges történelmi
kutatásokat folytatott volna a forradalom
hiteles restaurálása érdekében. Oszintén
szólva én nem találkoztam semmi olyasmivel e játékban, amihez ilyen kutatások kellettek volna. Ennek a káprázatos együttesnek, amely előbb színpadra vitte, majd
filmre alkotta a maga forradalmi látomását,
igazi értéke a lelkesedés, az elragadó közös
munka, a jókedvű, szellemes, helyenként
vadul fergeteges művészi lelemények felfedezése és megvalósítása.
Ez a felforgató fantázia nem hozott létre
irodalmi értékű színdarabot, a szó valódi
értelmében itt darabról nem is lehet beszélni. Ez színpadi produkció, illetve filmre

komponált színház, amely a maga nemében
egyedülálló. Eredménynek ennyi épp elég.
Mnouchkine sokat köszönhet operatőrjeinek. A nyugati szaklapok bírálták ugyan
a film hanghibáit s a felvételeket is, amelyeket nyilván roppant megnehezítettek az
előadás körülményei, mégis többet kapunk
itt egy színházi teljesítmény megörökítésénél: a tömörítések, gyorsító vágások, kiemelő közelképek vagy éppen összefoglaló
tablók gyorsítják a ritmust és hangsúlyozzák a leglényegesebb mondandókat. Néhány beállítás - még a karikírozó jelenetekben is - finom tapintattal emlékeztet a
forradalom halhatatlan képi ábrázolásaira.
A film alapján úgy látom, hogy az eredeti színházi előadásban kimozdították
ugyan a közönséget megszokott helyéről, s
ezzel bizonyos fokig közvetlen szemlélővé
tették, de valóságos szereplővé nem léptették elő. Annyi történt csupán, ami persze
nem kevés, hogy lehetőséget adtak a nézöknek: ne "páholyból" figyelje a történelmet.
A film ismét távolságot teremtett a történés
és a figyelők között, kárpótlásul viszont
olyan feszültre fogta a játékot, hogy annak irttenzitása minden bizonnyal felülmúlja a színpadiét.
Az együttes tagjai között nincsenek világhírű színészek, s e film sem teszi őket
azzá, márcsak azért sem, mert itt senki sem
főszereplő. E kavargásból egyébként a leghíresebb sztárnak is meglehetősen nehéz
lett volna kiemelkednie, itt egyetlen, ezerfejű test mozog a lámpák fényében: a forradalmi tömeg, amelynek király és jobbágy
egyaránt része.
Jó, hogy nem szinkronizálták a filmet.
Hársing Lajos lényegre összpontosító feliratai elegendő segítséget adnak a nézőnek ahhoz, hogy követhesse a játékot, és elmerülhessen a történelem egyik legkülönösebb
megidézésében.
Fekete Sándor

1789 színes, francia, 1974.
R.: Ariane Mnouchkine, O.: Bernard Zitzermann, Michel Lebon, Jean-Paul Meurisse, Sz.: a Théatre du
Soleil tagjai (René Patrignani, Mario Gonzales, Genevíeve Peuchenat)
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Egy "korosztály feletti" film
Palásthy György: Tótágas
Harold Lloyd abban látta filmjei sikerének a
titkát, hogy mindenkihez, minden korosztályhoz tudott szólni általuk. Ez a korosztályfelettiség hajdan szinte művészi s egyben üzleti követelmény is volt, megszabta a
film tárgyát, hangvételét, kifejező eszközeit. Van ma is értékelhet ó esztétikai következménye ennek az elvnek, de hosszú távon
a filmművészet fejlődésének gátjává válhatott volna. Nem elég persze tudomásul venni ezt a követelmény-változást, eleget is kellene tenni annak. Oly módon is, hogy egy
ország filmrnűvészete ki kellene hogy alakítson kifejezetten a gyerek-korosztályokhoz szóló filmrepertoárt. Ez a hosszabb
időre készítendő filmanyag esztétikai nor-

mákban, minőségében nem különbözhet a
telnőtteknek készült filmekétől (legröljébb
jobb és színvonalasabb lehet), csak témában, mondanivalóban.
Jó néhány filmrendezőnk készít filmet
kifejezetten gyereknézők számára. Palásthy
György is közéjük tartozik, sót ó szóban és
cikkben hadakozik a magyar "gyerek filmpark" létrehozásáért. Mégpedig elgondolkodtató érvekkel. Mert az például természetes, hogy már a bölcsődés gyerekeknek is az
óviláguknak megfelelő, ismereteiket bővító, érzelmi életüket kielégitő könyveket
adunk a kezükbe. Legnagyobb költőink ró
műveikkel azonos színvonalú gyerekverseket írnak (Weöres Sándor). A különböző
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évjáratokhoz szóló regényekkel vezetjük be
gyerekeinket a "nagy" irodalomba, s Jókai,
Gárdonyi, Móricz, Molnár Ferenc regényei
a csalogatók, az olvasókedv-csinálók. De éppen a tizenkilencedik századi romantikusok
vagy az Egri csillagok, a Pál utcai fiúk, a
Légy jó mindhalálig figyelmeztetnek arra,
hogy a gyerekolvasmány sohasem jelenthet
egyet a művészi igény leszállításával. Sőt.
Gyerekolvasmányaink szinte egy életen keresztül kísérnek bennünket.
E "műfaj" filmbeli megfelelőjét követeli
Palásthy György is több mint egy évtizede.
S a Tótágas-ban talált is valamit. Valamit,
ami nemcsak saját pályáján jelentős állomás, hanem fontos és tanulságos pillanata
lehet a mai magyar filmművészetnek.
Az a gyanúm azonban, hogya Tótágas
végül is "korosztály feletti" film. Mihalkov
gyerekregényéből írta a forgatókönyvet
Horgas Béla (aki már bizonyította, hogy
van érzéke a gyermeki pszichéhez), de már
az irodalmi forrásanyag is úgy szól a gyereknek, hogy a felnőtt is értsen belőle. A
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didaktikát azonban háttérbe szorítja Lendvay Kamilló elragadó muzsikája. Mert a
ftlmben végül is azonos szerepet játszik a
szín, a mozgás és a dallam. Jó közérzetet
teremtve, szinte fiziológiai hatást keltve
felnőttnek, gyereknek egyaránt, ha hajlamos ezeknek a természetes fizikai hatásoknak az élvezetére.
A felnőttek nélkül maradt városban mámoros örömünnep tombol: a gyerekek örülnek a szabadságnak. Megszűntek a mindennapi élet apró, ám az ő szemükben mégiscsak lényegi kellemetlenségei, a rend, a
rendszeresség, az igazodás szabályai az élet
minden mozzanatában, az ébredéstől az étkezésekig, az iskolában töltött óráktól a
családi élet napszakáig. A film fényes képsorai ezek a magukkal ragadó öröm-kavalkádok, s azt hiszem, a film legfontosabb és
legművészibb részei is. Olyannyira, hogy
a beléjük feledkező néző nem is gondol
arra, mi jöhet ezután? A dramaturgia törvényeinek megfelelően a kiábrándulás, a
csalódás, a bűnhődés, amely az adott témá-

ban eleve magában hordozza a szájbarágós
didaktika fenyegető kikerülhetetlenség ét.
Tudja-e emelni a rendező a magas c-én kezdett dallamot - ami itt nem véletlen szókép, lévén musicalról szó.
.A felnőttek nélkül maradt városban be is
következik a fordulat. Kiapadnak az áramforrások, kiürülnek az élelmiszer-raktárak,
a sötétség és az éhség kínzó magánosság
érzését kelti, s a gyereksereg az addig fölöslegesnek tartott szülők társadalma után áhítozik.
Ha már didaktika, hát legyen kövér mondhatja erre a néző, aki úgy ítéli meg,
hogy a szülők és a gyerekek közti érzelmi
kötődés, szellemi kapcsolat úgyszólván háttérbe szorul a fiziológiai-biológiai szükségletek mögött. Milyen szép lenne, ha a gyerekek teli hassal, meleg szobában, kriptonfényben jajgatnának az anyai simogatás,
egy okos apai szó, kedves, nagyanyai, álomba segítő mese után. Ám a fizikai és a
szellemi-érzelmi kötődések gyerek és szülő
között átkozottul összebonyolíttattak, ana-

tómiai szétzsigerelésük szinte lehetetlen.
Legföljebb nagyképűsködni és fontoskodni
lehet körülöttük. Persze azért Palásthy
filmjében is vannak iránytjelző villanások,
az anyja után ok' nélkül bömbölő kölök,
vagy az ezermester apját emlegető kamasz
pillanatai, de azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy mint említettem. ez a
film zenés-táncos játék, musical. Olyan
film, amelyet a gyerekek végigtáncolnak és
végigénekelnek.
Ez a filmtípus bizonyos mértékben meghatározza a mondanivaló körének átmérőjét. A lelki, érzelmi élet mélységeit nem
barangolhat ja be tetszés szerint, s ábrázolás
helyett nemegyszer csak jelzésre szorítkozhat. Ez önmagában nem lehet baj, csak
annyit kérhetünk számon minden művészetben az alkotótól, amit művészete és
műformája, kifejezésmódja megenged. Legföljebb azon vitatkozhatunk, hogya megfelelő témát megfelelő formában bontotta-e
ki a művész?
Azt hiszem, az irodalmi nyersanyag sze43

renesés filmbeli megfogalmazásra lelt a Tótdgas-ban. Megkapó, bájos történetke, képtelen kiindulópont ból levezetett valósággal.
Azt hiszem, szörnyű lett volna, ha ebből az
üde hangulatú játékból mélylélektani, pedagógiai tankölteményt fabrikálnak.
A film helyenként nemcsak rendezői bravúr, hanem a gyerekidomítás csodája is. Palásthy több száz főnyi gyerektömeggel dolgozott, azaz amatőrökkel. hiszen a balettiskola leendő profi táncosai is amatőrök
még, és a rendező ezt nem is igyekezett
titkoíní. A gyerekek jateka, hanghordozása,
beállításai, mozgása nemcsak azt érzékeltetik, hogy itt játékról, képtelen meséről van
szó, hanem azt is, hogy mindezt szűkségszerűen amatörök játsszák. A rendezői
munka profi-mivolta éppen abban egyérteImü, hogy nem is próbált agyerekekkel
profi-látszatot keltetni. Es ez is a természetesség hamvát kölcsönözte a filmnek.
Palásthy már korábbi filmjeiben is tanúsította, hogy őt nagyon érdeklik mindennapi életünk valóságos - legprózaibb mozzanatai, A reggelíkészítés, az öltözködés, a mosakodás, az iskolábamenet, a gyerek és a felnőtt mindenféle sivár. hétköznapi gondja-baja.· Filmjeinek cselekménye
nem meseautókon száguldozik a végkifejlet
felé. hanem villamoson vagy gyalog. A törpe a fűrdökádban, a varázsló a spájzban, a ló
a balkonon, vagy az elefánt a gyerekszobaban csak arra jó, hogy jobban odafigyeljünk
a valóságra. Csakhogy amíg korábban a tejeskávé elkészítésének ritmusa kedvéért vétett a filmbeli tempó ellen, e filmjében a
film-ritmushoz tudta igazítani a valóság ütemeit. Bs ez fontos művészí vívmány. Ettől
válik műve megkapóvá, sodróvá, hitelessé a
müfáian belül.
Tetszik-e majd ez a film a nézőnek?
Nem tudom. Az viszont bizonyos, hogya
filmművészet napjainkra már-már eljutott a
lehetőségek végső határáig. A közönség figyeimét már alig van mivel továbbcsigázni.

A szerelem, a csók a szexualitást mérséklettel adagoló filmjeinkben is unalmas epizód.
Aktok, verekedések, erőszak, szadizmus,
háborús rombolások - már-már a lehetőségek végső határáig haImozódnak a filmvásznon. Es a nézőnek mégis mintha mindez
kevés lenne. Annyi tank robban föl, autó ég
el, ház omlik össze, híd zuhan a mélybe,
szem folyik ki egy-egy közepes filmben,
amennyit talán a fIlmtörténet egy-egy megelőző évtizedében együttvéve sem vittek
vászonra. Es miközben dúl a verseny borzalomkeltésben és ijesztgetésben, izgalomcsigázásban, Palásthy azzal rémiszti a nézőt,
hogy egy gyerek leugrott harmincöt centi
magasról - esernyővel - és most ott fekszik a földön. Es nincs orvos. Es mégis, ez
van olyan szívszorító pillanat, mint amikor
egy másik filmben sok-sok sebesült haldoklik magárahagyottan. Es van mersze az
ufók és űrkutyák "támadásainak" korában,
a sugarfertözéstől való rettegés idején azzal
borzolni föl az idegeinket, hogy elfogyott a
szilvalekvár a Közértben.
Palásthy minden bizonnyal tudja már,
mit csinálna másképpen, ha holnap újrakezdené forgatni ezt a filmet. Gondolom, őt
sem elégítik ki a felnőttekről szóló képsorok. Lehetséges például, hogy jobb lett volna kutyával küldeni a levelet a szűlőkhöz. s
nem papírsárkánnyal, bár ez utóbbi talán
jobban megfelel a mese hangulatának. Ám
nincs sok kedvem fontoskodva méricskélni,
boncolgatni a filmet, mert a Totágas jó
érzéseket keltett bennem. Magával vitt egy
tündéri gyerekvilágba, amely mégis naturálisan valódi volt, megfürdetett ennek illúziójában, hangulatában. Elveztern a jó ritmusú komédiázást. Es nemcsak gyerekbolond szülönek lehet élmény, jóleső kikapcsolódás ez a hétköznapi eseménytelenségében is mozgalmas cselekmény, hanem mindenkinek, akinek még nem tompultak el az
érzékei a "sokkolni" igyekvők filmjeitől.
Szalay Károly

TÓTÁGAS színes, magyar, Hunnia Fílmstúdiö, 1976.
R: Pa1ásthy György, I.: Szergej Mihalkov könyve nyomán Horgas Béla, O.: Forgács Ottó, Z.: Lendvay
Kamilló, Sz.: Alekszandr Szorokoletov, Kovács Tibor, Simon Kata, Moór Mariann, Dégi István, Miklóssy
György
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A sivárság káprázatai
Fellini: Satyricon

1969 szeptemberében a velencei filmfesztiválon megbukott a Petronius Satyricon-jából készült új Fellini-film, a kritikusok nem
bocsátják meg, ha a művész megfogadja tanácsaikat, ha tetszetős hasonlítgatásaikat
útmutatásként értelmezi. Az édes élet-ről
írott igényesebb kritikákban ugyanis, mintha összebeszéltek volna a bírálók, rendre
felbukkan Néró barátjának neve: "Kétségtelen, hogy Az édes élet nagymértékben öszszefügg a Satyricon-nal. ... Fellinit korunk
Petroniusának tekinthetjük" - írta Guido
Aristarco, a jezsuita Enrico Baragli pedig az
ókori regény ürügyén a krisztiánus erkölcsöt kéri számon: ,,Az édes élet-ben még a
Satyricon-nál is hangsúlyozottabb a bűntől
való undor, a bűnbe való belefárad ás ...
csakhogy a puszta undor még nem keresztényi erény" - írja, meghatározva ezzel a
történelmi tanulságot, amelynek kimondását elvárja a rendezőtől. s előírva a kritiku-

soknak, milyen kulccsal nyitogassák majd a
regényből készült fílm jelképrendszerét.
Nemeskürty István Felliniről írott könyvében a rendezőnek egy kerekasztal-beszélgetés során elhangzott kijelentésére hivatkozva - miszerint filmjében a kereszténység előtti erkölcsi állapot ábrázolását akarta
adni -, megállapítja, hogy a Satyricon az
emberi történetet atformáló társadalmierkölcsi mozgalom vigiliájának, a kereszténység hajnalának körképe. A film utolsó
képsoraiban egyenesen a forradalmat megtestesítő Messiás eljövetelének kifejezését
látja: "Rengeteg a célzás, utalás, előkép: a
herrnafroditát úgy csodálják a pásztorképű,
faragatlan falusiak, mínt a kis Jézust Betlehemben, a hermafrodita halála a betlehemi
gyermekgyilkosságra való célzás, Eumolpus
furcsa végrendelete pedig akarva-akaratlanul a "vegyétek és egyétek: ez az én testem" -re utal. Mindez felfogható profán gú45

nyolódásnak is, bár aligha az: inkább egy
primitív, ösztönös, mohó vágyakozás művészi kifejezése, vágyakozás olyasmire, ami
nemsokára tökéletesebben, végérvényesebben megfogalmazottan, tételes vallásba öntve megjelenik."
Csak az a bökkenő, hogy tíz évvel korábban már eljött a Messiás . .Az édes élet-ben
helikopteren függve, tárt karral úszott
Róma fölött, de a kegyelem és a kinyilatkoztatás nem segített sem Marcellón, sem
Steineren. A megváltás balul sikerült. S ha
Fellinit a kereszténység vígíliája érdekelte,
mit akart Petroniustól?
Titus Petroniusról, akit Néró az "arbiter
elegantiae" címmel tüntetett ki, az Annales
XVI. könyvének 18. és 19. fejezetében
pontos jellemzést adott Tacitus. Bithynia
proconsuljaként, majd consulként "tetterős
és intézkedésre termett férfinak mutatkozott", híressé mégsem a köztársasági Róma
államférfiaihoz méltó hivatali tevékenysége
tette, hanem gátlástalan züllöttsége, amit
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rafinált okosságával életrnűvészetnek, "a
természetes egyszerűség megnyilvánulásanak" fogadtatott el, így került Néró bizalmas barátai közé is, "mert a császár csak
azt tartotta kellemesnek és puhán áradónak, amit Petronius eleve jóváhagyásra ajánlott". Kivételes befolyása felkeltette Tigellinus irigységét, aki bevádolta, valószínűleg
nem is bizonyítékok nélkül, hogy részt vett
a Piso szervezte összeesküvésben. A Cumae-ban tartózkodó Petronius parancsot
kapott, újabb utasításig ne hagyja el a várost. Ismervén cimboráját, halálra ítélte magat, telvágatta, eIköttette, újra megnyittatta
ereit, miközben barátaival csevegett, meztelen táncosnőkben gyönyörködött, verseit
szavaltatta, rabszolgái közül egyeseket megjutalmazott, másokat véresre veretett; halála éjszakája, ha kevésbé orgiasztikus volt is,
nem különbözött a többitől. De nem hagyta vagyonát a császárra, mint a többi áldozat, hanem alaposan beolvasott neki, felsorolta "bűneit, a megrontott ifjak s asszo-

nyok nevével együtt. .. s lepecsételve elküldte Nérónak", Vajon hány volt közülük
az ő ötlete inek áldozata?
Klasszikus formában ezüstkori tartalom
- egymásnak kibékíthetetlenül ellentmondani látszó tulajdonságok alkották Petronius jellemét. Néró orgiáinak szertartásmestere s eszelős rémuralmának könyörtelen
kritikusa, a kor egyik legélvetegebb s legcinikusabb figurája s a tűrhetetlen közállapotoknak - a tisztségviselők korruptságának, a
vallásiképmutatásnak - harsány leleplezőj e
egyszerre gyűlöli és élvezi a jelent, megveti
társadalmát, lenézi művészetét, kineveti Lucanust és fölényes gúnnyal parodizálja Senecát, ugyanakkor őszintén visszasírja a jellemesebb múltat, de élni nem tudna másként, csak így, veszélyesen, mindig a halál
árnyékában, bűnös en és bűnözve. A sztoicizmus, ennek a magatartásnak ideológiája,
megengedte az élet élvezését, de megkövetelte a heroikus ellenállást legalább a végső
pillanatban: "ezek a Néró-korabeli férfiak,

míg otthon élték a hedonista életet, a fórumon állták a sztoikus igazságot . . . - írta
Révay József Petronius és kora c. művében
-, a politikai és irodalmi ellenzék halált
megvető hősei a gyakorlatban maguk is epikureista életet éltek." Mindez persze könynyebben kiolvasható a Tacitus adta jellemzesből, mmt Petronius regényéből. A film
hetedik fejezete, Az öngyilkosok villája
idealizált élettény , nem a Satyricon-ból kölcsönzött irodalmi anyag.
A regény 63 és 65 között íródhatott.
Nem kulcsregény: bár Trimalchiónak vannak nérói tulajdonságai, modellje mégsem a
caesar volt, a nérók korában ugyanis az
apró nérók is szaporán tenyésznek. Valószínű, hogy az eredeti teljes társadalmi tablót
adott, a terjedelmes műből azonban csak a
XV. és XVI. könyv részletei maradtak fenn,
a töredékekből pedig csak a társadalmon
kivül tengődő kalandorok és a felkapaszkodott újgazdagok világát ismerjük meg - s
Petronius nemesebb ik énjét. Aki a silá47

nyabbikra is kiváncsi, olvassa el a verseit:
egy antik Paul Géraldy giccses szenvelgéseit, telve hamis nosztalgiával, színészkedésseI. Témái ismerősek a Satyricon-ból, de
a regényben szenvedély lesz a szenvelgésből, telibetaláló szatíra a színészkedésből.
Versben érzésről, prózában az érzés fonákjáról beszél, a versben pózol, a prózában
otthon van, mert köntörfalazás nélkül
mondhatja a magáét. Tehetségének motorja
a gyűlölet volt, amit a fáradhatatlanul gyűjtött tények és kulisszatitkok tápláltak, a
nérók és trimalchiók koráról mindent tudott. A műveltség látszata mögött felfedezte a félműveltséget, a művészet nagyhangjában a dilettantizmust, a gazdag dőzsölésekben az ízlés- és örömtelenséget. "Aki ilyen
aprólékosan ismeri a legrafináltabb fényűzési cikkek eredetét, árát, rnűvészi becsét
- írja Révay József -, aki írókkal és költőkkel, mitológiai és történelmi nevekkel s
eseményekkel valóságos zsonglőr módjára
játszik, aki látható gyönyörűséggel élvezi a
fejük tetejére állított helyzeteket, aki a régibb és újabb irodalomban, a görög és római mese- és anekdota-kincsben olyan csodálatos könnyedséggel mozog, aki ilyen páratlan művészettel használja a jobb társaságok finomkodó beszédmodorát, utánozza a
felkapaszkodottak úrhatnám előkelősködését, s egyúttal ennyire ismeri és bizonyos
helyeken ennyi tudatos következetességgel
alkalmazza a népnyelv fordulatait, kiszólásait, közmondásait: az korának okvetlenül
egyik legműveltebb szelleme volt." S legnagyobb realistája.
A Satyricon-t nem összefüggő cselekmény, hanem a kalandok s a kalandok közé
ékelt elbeszélések egyenes időrendje teszi
egységessé, s természetesen az állandóan
színen levő szereplők azonossága. Az elbeszéléseknek szerkezeti szerepe van, lezárnak
és előkészítenek egy epizódot. Eumolpus
Lichas hajóján beszéli el az ephesusi özvegy
történetét,
megpecsételve
Tryphaena,
Lichas és a kalandorok kibékülését; a női
hűtlenség hétköznapiságát példázó anekdota persze némi erkölcsi tanulsággal is
megfejeli a történteket.
Fellini nem a hajón, hanem Trimalchio
lakomáján mondatja el a mesét, s ahogy
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megeleveníti, a kopár színtér, a szereplők
koreografált mozgása átalakítja a regényben
csak pikáns példázatot. Kezdetben mintha
görög sorstragédiává változtatná. A keresztrefeszítettet őrző katona, a sírboltban férje
tetemén zokogó, önmagát halálra szánt özvegy a végzet írta szerep betöltőjének látszik a baljós alkonyatban. Nem változik
sem a színhely, sem a mozgás lassú, szertartásos pátosza, ám a katona elhagyja őrhelyét, a nő hagyja megvigasztalni magát, végűl a kivégzett bűnöző ellopott holtteste
helyére a férj kerűl. A bájos özvegy megmenti katonáj át a kötelességmulasztás
miatt rá váró bűntetéstől: "inkább akasztok
fel egy holtat, mint veszítek el egy élőt."
A filmben komikus jelenet előzi meg az
ephesusi hölgy és katonája történetét. Trimalchio Habinnas művészkedte síremlékéhez vezeti vendégeit, s eljátssza halálát, a
rabszolgák s a degeszre zabáltatott-itatott
vendégek persze kétségbeesetten zokognak.
Azonban hiába fakulnak meg a színek,
alusznak ki a fények, a végzetesből lassan
hétköznapiba forduló sírbolt-jelenet sem
mond mást, legfeljebb hangsúlyosabban
mondja, hogy ez a világ már elszakadt a
mitikustól, már nem ismeri az igazi. tragédiát, annak, ami itt történik, nincs igazolása, parabolisztikus megfelelője a megszenteltben, az isteniben.
Trimalchio egyaránt dicsekszik vendégeinek műveltségével és gazdagságával: "Vannak olyan vödörnyi nagyságú ivókupáim,
körülbelül száz ... - itt hiányos a szöveg hogyan gyilkolta meg Cassandra a fiait, s a
halott gyermekek úgy fetrengenek, hogy
húsból-vérből valónak hinné őket az ember. Aztán van egy füles serlegem, melyet
patrónusaim egyike hagyott rám örökségül,
s melynek domborművén Daedalus Niöbét
épp bezárja a trójai falóba" - három mítoszt zagyvál egybe, Cassandrát összetéveszti Medeával, Pasiphaet Nióbéval, Odüszszeusz falovát Deadalus tehenével, úgy ismeri tehát kora műveltségét, ai antik római
élet szellemi alapjait, mint Marcello a hatvanas évekét.
A regényben mindez csak a szatirikus
ábrázolás kelléke, adalék Trimalchio egyéniségéhez, a filmben azonban vallomás, űze-

net, Fellini közlendőjének bizonysága a látvány kétségbevonhatatlanságával.
A fürdő
- barlang, a római bérkaszárnya, az Insula
Felicles - Bábel tornya, az aréna - labirintus, a bikamaszkot viselő hőssel vívott küzdelem - a királyi méltóságra pályázók rituális feladata a mino si Krétában. Mindez
persze nem a felsőbbrendűvel való kapcsolat lehetőségét adja a regény és a film hőseinek, hiszen a mítosz ugyanúgy kaland számukra, mint a lelepleztetés
például Lichas
hajóján.
A szimbólumokat Fellini csupán egy veszélyes helyzet hatásos kereteként jeleníti
meg, a mesét mondja el Trimalchio színvonalán is érthető, közhelyes jelentésrétegére
hivatkozva, s a világmagyarázatot
mellőzi.
Mit is kezdenének figurái a dolgok rejtett
természetének
ismeretével?
Elég, ha ölni,
lopni, csalni tudnak, hogy a bajból kievickéljenek. Ezért alakítás nélkül emelhette át
Petronius alakjait a filmbe: az éleseszű és
leleményes Encolpiost, Ascyltost, a gátlástalan kalandort, Gitont, a simulékony, érdekeire vigyázni tudó fiúszeretőt, Eumolpust, a szószátyár költőt, aki mindig könynyen vált át az intellektuálisról az erotikusra. S a rabszolgasorból a kisvárosi hierarchia
csúcsára kapaszkodott
Trimalchiót,
aki
nemcsak kezdő tőkéjét szerezte patrónusától, de eltulajdonította
életformáját is.
"Ha most végignézünk az egész társaságon - summázza Révay József -, amelynek tagjaiban a kozmopolitává differenciálódott Róma társadalmi életének néhány fő
típusával megismerkedtünk,
az a benyomásunk, hogy itt minden a szeretkezés körül
forog: őrült tánc a kéj körül, perverz, falánk és lihegő testek, az érzéki élvezetek
minden förtelmes formája, szinte elképzelhetetlenül gazdag változatokban,
ez a világpolgárok életprogramja. " S e nemi szabadosság aligha az emberi szabadságkeresés

formája, mint a kritikusok vélték, mégcsak
az "istenséggel
való egyesülés korlátlan
egyéni lehetősége" sem, mint Nemeskürty
feltételezi, csupán a társadalmon kivül álló
számára is elérhető kielégülés, akinek nem
adatott meg az, amit az establishmentbe
beilleszkedő
Trimalchio
kiügyeskedhetett
magának.
Encolpios esetével bizonyítja az ábrázolt
világ végletes kisszerűségét Petronius is, Fellini is. Encolpiost impotenciával büntette
Priapus, mert valami stiklit követett el papnője ellen; a rnítosztól elszakadt Rómában
csak ennyit jelentett az isteni törvény. Férfiasságát sem a büntetést hatálytalanító vallási szertartás, hanem olcsó kuruzslás adta
vissza, útnak is indult gyorsan, hogy mielőbb kamatoztassa. Nem tudjuk meg, mit
mesélt neki az utolsó képsorban a görög
fiatalember, azt sem, milyen véget ért, csak
sejtjük, hogy a kalandorok végzete várta
valahol, árokpart, börtön vagy kötél ... De
nem a Messiás.
A filológiai kutatás bebizonyította,
hogy
amit egyes értelmezők Petronius regényében kereszténységre utaló motívumnak véltek, ősi, a kereszténység születésénél jóval
korábbi, vándor meseelem; Fellini sem alkalmazta másként, más célból őket, mint
forrása. Megváltani csak azt lehet, aki áhitozza a megváltást, s Encolpios egészen
másra áhítozott. Hősei megválthatatlanságát, világuk sivárságát káprázatos képsorokkal ellensúlyozza
a rendező. Az ellentét
néha feszültséget teremt, néha unalmassá
válik, mert amit elmond, drámaibban elmondta már tíz évvel korábban. A Satyricon mese, tanulságait gyakran rutinos fogások teszik a jelen számára is érvényessé,
ritkán is vágnak húsba. Szórakoztató, látványos epizód Az édes élet és az Amarcord
között.
Sík Csaba

SATYRICON színes, olasz, 1968.
R.: Federico Fellini, I.: Petronius Arbiter nyomán F. Fellini, Bernardino Zapponi, Brunello Rondi, O.:
Giuseppe Rotunno, Sz.: Martin Potter, Hiram Keller, Salvo Randone
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Egy évforduló fényei
Radványi Géza: Valahol Európában

Gazdagok vagyunk az évfordulókban. Ha
szabadjára engednénk magunkat, akár naponta megemlékezhetnénk valami sorsdöntő eseményről.
Valóságos, emberi értéküket azon mérhetjük le, hogy milyen módon és milyen
mértékben mozgatják meg történelmi tudatunkat. Nem a megemlékezők stiláris jártasságáról beszélek, hanem magáról az eseményről. Sokszor valódi sorsfordulók napjai is belső következmények nélkül múlnak
el, mert az emlékező társadalom vagy személy éppen fejlődésének más irányú periódusát éli, máskor kisebb jelentőségű dátumok is felbolygatnak, gondolatokat és érzéseket indítanak útnak bennünk, mert háttérrel látják el napi tapasztalatainkat, és
előre is vetnek némi váratlan, kósza fényt.
Ekkora nekifutás után már le merem
írni: történelmünk új korszakának első és
sok szempontból máig felül nem múlt filmJe, a Valahol Európában - harmincéves. A
kezdet pillanatának emlékműve ez, azt hirdeti renten, lllyés Gyula másfajta műalkotásra írott szavaival élve, hogy
milyen mélységből indította sorsát
újra ez az ország,
a magasságot nézve rendületlen.
Nem próbálok ebből az évforduló s alkalomból szabályszerű bírálatot vagy filmtörténeti esszét remekelni. Az előbbihez a kedvem kevés, az utóbbihoz az ismereteim. A
mazsolákat egyébként is régen kicsipegették a kalácsból: a film néhány képsora főként a vursli-vi1lámjelenetek és különösképpen Hitler olvadó viaszfigurája - és né50

hány mondata - főként a " Könyörgöm,
akasszuk fel!" - közkinccsé és szállóigévé
vált, a sztori közismert, a szereplők teljesítményét ezerszer méltatták már. Legfeljebb
annyit jegyeznék meg, hogy ezt a filmet
légköre, miliője, és főként nyers, erőteljes,
és lélektanilag megalapozott játékstílusa
avatja a kibontakozó olasz neorealizmus
legjobb alkotásainak méltó kortársává, sőt
talán egyben-másban még elődjévé is. A mai
néző számára különös élvezet, hogy ráismerhet a siheder Gábor Miklósra és a bakfis
Bánki Zsuzsára - mai gesztusaikból eltalálhat a régiekhez és viszont, de még nagyobb
élvezet, hogyeljuthatunk
a magyar film
siheder-korához, mely egyszerű, de korántsem könnyen emészthető vadóc-igazságokkal szolgált, olyanokkal, amelyek fölé a tökéletesen magyar környezet és történet
csorbítása nélkül fel lehetett írni az "Európa" szót.
Radványi Géza remeklése abból a szempontból egyedülálló mindmáig filmtörténetünkben, hogy műve könyörtelenül és
humorisztikusan fejez ki egy fontos történelmi pillanatot. A könyörtelenség nyilvánvaló: a rendező patkány-asszociációkat fecskendez belénk, vándorló, pusztító, éhes
'gyerekhada valóságos patkányfalka, a lakosságnak a maga szempontjából igaza van, ha
irtja őket. A háború embertelen alaphelyzete a gyerekeken mutatható be a legrémítöbben: ők ugyanis eleve áldozatok, egyrészt mert nem felelősek a háborúért, másrészt mert még normális körülmények között sem feladatuk, hogy gondoskodjanak

magukról. A filmben ezek a kétszeres áldozatok potenciális hóhéro kká válnak, átveszik a külvilág morálját, mégpedig magától
értetődően, mert alternatívát sehol sem tapasztalnak. Ezen a ponton azonban viselkedésük - a szó legtágabb, korántsem tréfás
értelmében - humorisztikussá is válik. Minden olyan kiélezett helyzetbe beszivárog a
humor, amelyben az egyének vagy embercsoportok vágyai és tettei szembekerülnek
az ésszerűséggel, sőt, humor abban is rejlik,

ha valaki vagy valakik logikusan jutnak el
olyan magatartáshoz, mely gyökeresen ellentmond ésszerűségről alkotott köznapi
képzeteinknek. Persze ha a gyerekek patkányokként rohannak meg egy teherautót,
majd a vezetőjét, ha tehát a külvilág arra
kényszeríti őket, hogy logikájukban, sőt
mozgásukban is eme tiszteletreméltó állatokhoz idomuljanak, akkor e humoros
tényállást nem rekeszizmaink, inkább borsódzó hátunk regisztrálja. Vagy: feltétlenül
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humoros, ha két idegen gyerek csoport köszönés helyett borzalmasan összeverekszik
a kevéske élelem birtokáért, és a nagy tusakodásban tönkre is teszi ezt, és ha az egyik
csoport vezetője a "Mit csinálnak ezek?"
kérdésre azt válaszolja, hogy "Ismerkednek", akkor ezzel ironikusan meg is fogalmazza e tényállás komikumát. Rendkívüli
helyzetben az ismerkedés nem bemutatkozással kezdődik, és nem játékkal folytatódik, hanem rögtön rátérnek a lényegre: a
létért való harcra. A "Könyörgöm, akaszszuk fel!" sem egyszeruen vicces beköpés,
tündéri gyerekszáj, hanem annak a borzalmas tényállásnak a humorisztikusan paradox megfogalmazása, hogy a gyerekek számára egy öregember megölése épp olyan
szórakoztató játék, mint békebeli kollégáik
számára az ólomkatonákkal és játéktankokkal végrehajtott képzeletbeli gyilkosságok.
A létezés groteszk könyörtelenségére
figyelő éles film pillantás, éppen filmszerűségével, művészetté varázsolja a publicisztikus indulatokat is. Ez az első általam ismert
magyar film, amelynek egyetlen kockáját
sem lehetne más művészet közegében elképzelni. Dialógus-rendszere és festőisége is
kiváló, de szaggatott, merész dramaturgiája

és főként agyerekfalka mozgatásának monumentalitása és aprólékossága hamisítatlan
filmes bravúr. Radványit éppen pontossága
és humorérzéke segítette abban, hogy megőrizze filmje stiláris egységét még a történet
utolsó harmadában is, amikor a groteszk
elemek derűsebb égtájak felé ívelnek, és
megszületik a remény jegyében az utopisztikus gyerek-közösség látomása, a jelképes
varázsú rege a Marseillaise-ről, és a ma már
kissé melodramatikusnak ható gyerekhalál
után beköszönt a ma már kissé túl felhőtlennek ható végkifejlet. De az is lehet, hogy
ez a végkifejlet avatja igazán hiteles történelmi alkotássá a Valahol Európában-t.
Amikor az öreg muzsikus, akit a filmben
Simon Tamásnak hívnak, de akit emlékezetünk inkább a felülmúlhatatlan Somlay
Artúr nevével ruház fel, megindul a városba, hogy összezongorázza a gyerekcsapatnak a még hiányzó pénzt, és csillogó szemek bámulnak vidáman távolodó alakja
után, felmerül bennünk akaratlanul is a
gondolat, hogy talán nem a film a ludas
abban, hogy ma túl bizakodónak érezzük
ezt a befejezést.
Eörsi István

VALAHOL EURÓPÁBAN fekete-fehér, magyar, 1947.
R.: Radványi Géza, 1.: Balázs Béla, Radványi G., Fejér Judit, Máriássy Félix, O.: Hegyi Barnabás, Z.:
Buday Dénes, Sz.: Somlay Artúr, Bánki Zsuzsa, Gábor Miklós, Bárdy György, Horváth Laci
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Öregember, pecsétes, gyürött kalapban
Jean Gabin halálára

Jean Gabin meghalt.
Hetvennégy évesen, ekkora múlttal a tarsolyában, meghalhat az ember?
Filmen számtalanszor meghalhat a szinész. Négykor és negyed hétkor és fél kilenckor is. Fiatalon vagy középkorúan, öregen vagy "öregnek maszkirozva", váratlanul
akár vagy dramaturgiai/ag nagyon is előkészítve. A legmegrendítőb b film-halál sem
kelti a jóvátehetetlenség érzetét: a pergés
miatt. A mozgó kép ugyanis borzasztóan
eleven, mintha a lényegéhez tartozna a
,,folytatása következik". Moziban a szinesz
játszik a halállal. Es a halál is eljátszik ővele, hiszen meghalhat még a mozigépész "jóvoltából" is: megszalad egy tekercs, lelassulnak a mozdulatai, .Jdmerevedik", szeme
fennakad.
A filmszinesz valódi halálhíre elvonatkoztatásra kényszerít, a mozitól nemelyest
elvonatkoztatott belső számvetésre, mert a
moziban nem lehet gyászolni. Mint mások,
én is pergetem magamban - filmcímek, jelenetek, mozzanatok, hangsúlyok tolulnak
fel, futtatom magamban a számomra emlékezetes Gabin-i gesztusokat, a mosolyát, az
én töredékes Gabin-élménytörténetem mis
en scene-iet. Szükségem van rá, mert a moziban képtelen volnék gyászolni, ott a nekrológ elemei gyorsan szétoldódnak.
"Láttam" a temetésről néhány kockát.
Ahogy azt kétezer kilométer távolságból filmen - meg lehetett ítélni: a szertartás
megrendítő volt, sok tízezer francia búcsúztatta az élő francia film történelem nagy
halottját. Nyilván ott szorongott a tömeg

élén a szellemi és társadalmi e1et sok kiválósága, mögöttük világosító k, régi bühnések,
kellékesek, kiöregedett script-girl-ök, a
sminkesek, akik nem sokat pacsmagoltak
Jean Gabin arcán az elmúlt fé/évszázadban,
néz ők, barátok, szeretők, rokonok, filmgyártók, film-imádók, forgalmazók, pincérek, csaposok, ló-szakértők - betöltve a
híradónak is borzasztóan eleven mozgókép
kereteit. . . valahogy az egész olyan hangulattalan volt az "Oreg" beközelítése nélkül.
Elfogadom: az ő testét emelintették ravatalra, mégis neki magának is elő kellett volna
lépnie egy bizarr pillanatban, mondjuk egy
kissé megbotránkoztatóan gyűrt Eden-kalapban, mely pecsétes is, malteros is, kelletlenüllendíti fel az elhunyt" tiszteletére" ...
egyáltalában nem leplezve, hogy volna
mondanivalója "arról ott".
Most persze ide kívánkozik a kitétel:
"volt mondanivalója". Volt. Volt bőven
mondanivalója, el is mondta, bár inkább
úgy fogalmaznám: Jean Gabin prófétája
vagyantiprófétája volt az ő elhitetően "penetráns" különvéleményének.
Ime a vezérszavak a felevszdzadnyi, szinte
áttekinthetetlen
színész-életműhöz,
amelyek éppúgy jelenthetik egy .iszerepkör"
vegigbolyongását film től film ig, mint ennek
a szerepkörnek a "megteremtését", életmű,
amely filmtörténetet írt maradandó és kevésbé maradandó darabjaiban, a kort is dokumentálta, annak cezúráival, korszakváltásaival, terméketlen folyamatosságával.
Hogyaszínészete
. elhitető, nem szorul
magyarázatra. Filmcímeket idézek: Ködös
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utak, Mire megvirrad, A nagy ábránd, A
kikötő Máriája, Átkelés Párizson, A nagy
családok, A szicíliaiak klánja, Archimedes,
a csavargó - mindegyikben törvényszerűen,
mondhatnám vaskosan vagy testesen volt
(van, lesz) jelen. Romolhatatlanul. Stílusproblémái sem lehettek, mert amit felvállalt, az az alkatának és a filmbeli funkciójának egységéből következett - mint tennivaló, mint cselekvés, mint mikrolétezés,
mint érzés, indulat, látomás-elem, ábránd.
A plebejus Jean Gabin nem akart másnak
látszani, csak amire termett.
"Véleménye": a kikötők, az ivók, a mühelyek, a kültelki utcák, a lágerbarakkok, a
fapados kupék (e mások számára oly sokszor csak jellegzetes helyszinekl neki otthonául szolgáltak, vagy inkább szolgáltak volna, ha netán vaksin létezik bennük, ha felszivádik bennük. Csakhogy ő inkább meg
akarta ismerni a természetüket és a korlátaikat, au, ami értéktermelő bennük, és azt
is, ami pusztító.
Az
Filmlexikon Jean Gabin-cimszavdban olvastam, hogy a szerelmes szerepkorből kiválva rezonőr alakokat játszott. Nos,
ez több, mint tévedés. Számára "megismerni" egyet jelentett azzal, hogy áthatolni,
.anegtapasztalnt', Úgy "rezonált" a világra,
hogy végigverekedte a történeteit. Tágra
nyíló szemmel játszotta végig szerepeit: a
szerelmet, a kalandot, az üldöztetést vagy a
hűség próbáját. Azt a filmbeli valóságot,
amelyből menetközben testére szabott véleményt formálhatott. Persze nem ot-tiz
mondatos erkölcsi summázatokra gondolok, hanem testreszabott magatartás-véleményre, s ez Jean Gabin játékában mindig
éberség volt a tompultság közepette, ütés
volt a rúgásra, félig kimondott trágárság a
hitványa kra vagy az olcsó elérzékenyülésre,
szarkasztikus reagálásaz úriember-modorra,
morálra.
Szerencsefia, kiváltságos volt, mert franciás kimélet/en "szinész-véleményével" akkor lépett fel, amikor a francia film talán
mindmáig legfontosabb korszakába ért, s a
műtermekben és a külső helyszíneken Renoir, Carné, Duvivier dolgozott megannyi
eredeti, jellegzetes színész társaságában:
Michel Simon, Jouvet, Michele Morgan,

vi
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Blanchar, Brasseur, Harry Baur, Arletty,
Fernandel, Jules Berry ... hogya legnagyobbakat emlftsem.
Kétélű, mégis igaz, ha leirom, hogy szerencsefia volt abban az értelemben is, hogy
"véleményezhette" az első vikigháborút, a
háború utáni sanda békeéveket, a lappangó
és nyilt erőszakot meg az indokolatlan meghunyász ko dást, azután a második világháborút is, a legújabb időket. A nagy szinészegyéniséghez áradtak a feladatok, mert
a kor bővelkedett eseményekben és a kor
francia filmművészete igényt tartott ezek
ábrázolására s Gabin kulcsfigurdjára: De a
kor ellentmondásokban sem szűkölködött:
a polgári értékrend megbomlása miatt minden valamirevaló európai müvesz számkivetésre kényszerült, ha meg akart maradni
;,fehérek között europai'í-nak:
"Csak nem alámerűlni" és "nem fölébe
kerekedni" - e két, szinészi ösztönéből
fakadó tiltáshoz kellett felnőnie. Intellektuálisan is. Ez volt az ő sajátos európaiságának feltétele.
(Néha úgy tűnik, hogy e látszatra kűlönc, valójában különös szinészegyéniség
leginkább Eric Knight: Légy hű magadhoz
Clive-jenek francia mása. Gabin, akárcsak a
regény hős, követi a történelem csapdákkal
meglyuggatott útjait, de nem vakon, mert
nem hajlandó a hivatalosan deklarált polgári értékrend kategóriáiban gondolkodni.
Clive, a frontharcos, a jó bajtárs, áldozatkész ember Dunkerque után még egyszer
nem hajlandó vérét áldozni az elaggott
chamberlaine-i Angliáért, inkább lesz hadiszökevény, ütött-hajszolt "senki", hogy
saját ítélőszékéből folytathassa le a tárgyalást hazája történelme ellen, amelynek szekerébe végül újra befogja magát, mert az
elesettek, akisemmizettek
(az övéi) pusztulnának az áldozata nélkül. Jean Gabin
mint (örök Clive) örökös frontharcos, hadiszokeveny, szökevény-töprengő és áldozatvállaló, szerepeiben perelte az "övéi"-hez
rideg és kíméletlen Franciaországot.)
Volt a lényében valami nallattanul rokonszenves bárdolatlanság. Ahogy i.nekizűdult" - nem is egyvalakin ek: ficsúmak, kispolgárnak, képmutatónak, hivatalos közegnek, aljaembernek ... - az egész mögöttes-

nek. Kimondta, még inkább kipréselte a
szavakat s azok célba találtak. A szo keveny-baitdrsiasságot kifejezte úgy is, hogy
szitkozodva igazodott a másikhoz, de úgy
is, hogy gyűlölködve és akarnokoskodva,
valósággal kizsarolta a "teljesítményt".
Mindig is éltem a gyanúperrel, hogy például
A nagy ábránd lenyűgöző figuraegyüttesében Jean Gabin volt a legkevésbé hősies,
mégis az ő megátalkodott, bárdolatlan, elnyűhetetlen szabadságvágya inspirálta a
többieket. Franciák és németek, nemesek
és kozrendüek, bátrak és gyávák között ő
volt az az ember, aki haza akart jutni, mert
az ember természetes állapota az, hogy otthon legyen, szó szerint értve: ott legyen honos, ahol nem mások narancsszavaiszerint él.
Élni "A színész él a vdsznon" - pontatlannak tűnik ez a meghatározás Jean Gabin
nekrológjában, mert belelopakodik az az
esztétikai zönge, hogy "életszerű a játéka".
Jean Gabin a nagy kivételek egyike, filmjeiből őt magát illeszthetem össze, filmjei,
mint egy családi fényképalbum lapjai végigmesélik az életét: miként viaskodott a szerelemmel a jóképű fiatal fiú, hogyan vált
darabosabbá az arca, mikor ivott megszokásból és mikor szükségből, mik voltak
gondolati summázatai és megsejtései az átvirrasztott éjszakáknak, mikor vette észre,
hogy őszül, hogy nem fog többé vigyázni a
.vonalatra" , hogy többé nem áll kamera
elé, majd hogy miért ne állna oda? - amikor belül semmi sem kopott meg.
Egy ember konttnuitdsa, miközben a történelmi díszletek változnak, az életkörülmények korsz erüsodn ek, a panoptikum i
megmerevedés veszélyét hordozza magában. Mit akar még ez az ősvilági lény? mormogja a sokszor kíméletlen befogadó. S
az még szánalmasabb, amikor akorszakból
kiöregedett figura lépést vált, modort cserél, felzárkózik, ráncait felvarratja. Jean
Gabin a nagy kivételek egyike, neki megadatott, hogy szinte utolsó percéig (és most
már a jövőben is) ragaszkodjunk a film-szem élyiségéhez. Hogy miert? Nos, az ötvenes
évek közepén például, amikor a francia új
hullám még csak teoretikusan készülődött a
kiüresedett francia filmgyártás megújítására, akkor lépett elő Jean Gabin Bourvil-lal az
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Átkelés Párizson-ban. Ez a film a német
megszállástól megnyomorított, torz, kétes
viszonylatokkal terhes Párizsban kísérte végig a két férfi útját. Az egyik: verejtékező,
kiszolgáltatott niemand, feketezák kulija, a
történelem becsapott ja és kthasználoia, a
másik: .ipenetrdnsan" látó, maróan ontronikus, "védett" alak, aki csak azért cipeli,
üvöltő kutyákkal a sarkában, a hústól dagadó bőröndöt, hogy mindent láthasson.
Franciákat, amint franciákra vadásznak.
Kollaboránsokat. Feketézőket.
Nácikat.
Megbélyegzetteket.
Áldozatokat.
Hogy
személyes élményként tapasztalja meg a
kérlelhetetlen törvényt: áron alul, értéken
alul is tart a nyüzsgés. Ha meggondoljuk,
Jean Gabin kereshetett volna magának egy
jelentős .imaqut" -szerepet is, abban megrázó emléket állítva az ellenállásnak, ő mégis ett választotta, mert ebben a szerepben
hajlama és a "penetráns" élettény - hogv ti.
ő 1942 és 46 között Amerikában "védetten" dolgozott- jobban találkozhattak. Igy
az ő filmbeli jelenléte egyszersmind azt is
dokumentálja, hogya hús-vér Jean Gabin
feldolgozta a maga számára a megszállást.
Es még tovább! A francia új hullámmal
egyidőb en, s talán még azon is túl: tegnapig
- Jean Gabin szabadon prófétálhatott a
filmszerepeiben. Modernebb a lakások berendezése, gyorsabbak a gépkocsik, korszerűbbek a börtönök, tudományosabb a bűnözés és a bűnüldözés? Mindez mit változtat azon - gondolhatta a furfangos észjárású francia "Oreg" -, hogy a talapzatok
elöregedtek, hogy ez a korszerü Franciaország valamiképpen túlélte önmagát? A
csavargó egyre korszerűbb eszközök hulladékaiból él, de él, és nem az eszközök rabjaként, s így a puszta léte is lázít, felüdít,
vonz, megkísért. Anarchista az Öreg? Azt
hiszem, több annál. Félévszázadnyi népélet
kulcsfigurája. Dühöng vagy nevet, megráz a
mancsaival. vagy gúnyolódva fejezi ki a szeretetét, beszlopál vagy szinjázan, könnyelmű vagy fukar, beosztó - egyre megy. Nélküle nincs jövő. Ugy értem: Jean Gabin-ra a
jövő filmművészetének
éppúgy szüksége
lesz, mint a jövő társadalmának. Az Öreg
halhatatlan.
Dániel Ferenc

MŰHELY
Mesterség és művészet
Tanárok és volt tanítványok

a Főiskola munkájáról

Az intézményes, iskolai keretek között folyó filmrendező- és operatőrképzést - mint az
köztudott - vildgszerte a szervezett, ipari meretü filmgyártás kialakulása hivta életre,
miután a mesterség közvetlen elsaiatitásanak gyakorlata - az inaskodás a tekintélyes
filmmüvészek mellett - már elégtelennek bizonyult ahhoz, hogy ily mádon kellő számban megfelelő szakmai szinvonalon álló filmszakemberek nevelddienek. Hazánkban - az
egykori Szinmüveszeti Akadémia továbbfejlesztésével - a felszabadulás után létesült
Szinhdz- és Filmművészeti Főiskola 1951-ben bocsátotta ki a végzett rendezők és operatőrök első evfolyamát, s azóta tisztes nemzetközi elismerést vivott ki magdnak az itt folyó
oktatás szinvonala s nem utolsósorban a végzettek későbbi müveszi teljesítménye réven.
Az elért eredményeket nemcsak a széles körű elméleti, szakmai képzés, valamint legjobb
filmmüveszeinknek az oktatásban való közvetlen részvétele tette lehetővé, hanem a
Főiskola nem szünd készsége az önmegújitdsra, az oktatás és a gyakorlati képzés folyamatos korrekctotára: Amikor az aldbbiakban közreadjuk volt növendékek es.jelenlegi tanárok
véleményét a Főiskola oktató-nevelő munkájárol, akkor éppen ezt a jobbitó, az eredményeket megőrző-megújitó szdndekot kivánjuk erősiteni.
Fejér Tamás: Az elmélet kezdetben 'óhatatlanul háttérbe szorult

- Önnek voltaképp már 1948 óta nincs kapcsolata a Főiskolával. De azt megelőzően
körülbelül másfél éven át részt vett a filmfőtanszak letrehozásdban, oktatási programjának kidolgozásában. Mint tudjuk, a
háború előtt az akkori Szinmüveszeti Főiskolán nem folyt filmmüvész képzés.
- Igen, a szakmát korábban legfeljebb a
gyakorlatban lehetett megtanulni, ha valaki
összeköttetései révén filmközelbe került, és
elleste, amit látott. S ez nem volt könnyű
dolog, mert a már befutott filmesek létérdeküknek tekintették, hogy inkább misztifikálják a mesterséget, mintsem magukra
szabadítsák a fiatalok konkurrenciáját.
Mégis, ezekben az időkben kitűnő szakemberek nőttek fel, talán éppen azért is, mert
a gyártási körűlmények
voltaképp művészetellenesek voltak, gyakran napok alatt
forgattak le egy filmet, nem legenda, hogy
a díszlet et kézzel tartották hátulról a felvétel alatt, hogy aztán gyorsan hozzák a kö-

vétkezőt. Ez az ipari szellem megkövetelte
a határozottságot, a döntésképességet és az
általános rutint. Az sem véletlen, hogy a
háború utáni filmes generáció olyan sokat
tanult azoktól az öregektől. akik még a régi
"iskolát" járták. Aki vette a fáradságot,
hogyasszisztáljon,
ügyeljen Bán Frigyes,
Keleti Márton vagy Gertler Viktor mellett,
az ugyanúgyelleshette a fogásokat, ahogy
ők tették egykor.
- Tehát a Főiskola lényegében csak a két
háború közötti magyar filmgyártás nagyon
is gyakorlatias hagyomdnyaira építhetett.
- Pontosan. Az elmélet óhatatlanul hát.
térbe szorult, hiszen például Balázs Bélát,
aki hazatért, hogy tanítson a Főiskolán,
itthon sokkal kevésbé ismerték, mint külföldön. Ö nemzetközi tekintélynek örvendett, nagy teoretikusként tisztelték például
a Szovjetunióban, munkái alapműveknek
számítottak Európa-szerte, de mi akkor
még nem ismertük fel írásainak igazi jelen57

töségét, holott Balázs igencsak konkrét,
hogy úgy mondjam, praktikus felfedezéseket tett a hangosfilm első megjelenésekor gondoljunk például az aszinkronban rejlő
hatáslehetőségekkel kapcsolatos meglátásaira -, és ezeket nem a már látható, megvalósult eredményekből szűrte le, hanem a gyakorlatnak utat mutatva, elméleti alapon
dolgozta ki. Sajnos csak rövid ideig tanított
hazatérte után, mert a Főiskola akkori vezetésével nem tudott szót érteni. Valószínűleg
ez is hozzáj árult ahhoz, hogy akkor elsősorban a gyakorlati ismeretek átadására helyeztük a súlyt, fényképezőgépeket vásároltunk és egy keskeny-felvevőt. s amikor csak
anyaghoz jutottunk, dolgoztattuk a növendékeket. Radványi Géza pedig - aki mellett én tanársegéd voltam - a Valahol Európában munkálataiba 1946-ban szinte az
egész tanszakot bevonta. Hiszen tudtuk, a
mi feladatunk az, hogy az állami filmgyártás rnielőbb munkaképes szakembergárdáját
megteremtsük.
- On nemsokára átvette a tanszak irányítását ...
- Igen, Radványi távozása után szűkségszerűen. Ö a Valahol Európában-nal olyan
nemzetközi sikert aratott, hogy úgy találta,
külföldön nagyobbak a lehetőségei, En addig folytattam a tanítást, amíg 48-ban az
Állami Filmhivatalhoz kerültem. Tulajdonképpen tehát valóban csak a kezdetekhez
volt közöm. Amikor távoztam, a tan szak
munkája már kialakult, a tanári kar is bővült, például Gertler Viktor magániskolája,
amely a Szociáldemokrata Párt égisze alatt
az első években párhuzamosan működött
velünk, 47-ben beolvadt a Főiskolába.
- A .Jcezaetes" ide/en is kulonvau már
a rendezo- és az operatorkepzes?
- Nem. Mindenki együtt, ugyanazokat
az órákat és tanárokat hallgatta, s jobbára a
színháziakkal "is azonos volt a tananyaguk.
Volt film-dramaturg osztály is - például
Kovács András, Bacsó Péter abba járt -, de
ott szintén Staud Géza, Gellért Endre és
mások tanítottak. Azt hiszem, ennek a többé-kevésbé kényszerű körülménynek hasznát látták a hallgatók, mert bizonyos közös
mesterségbeli alapokkal, például" a színész58

szel való együttműködés kérdéseivel alighanem jobban megismerkedtek, mint a maiak.
- A felvételi vizsgákon milyen szempontok voltak mérvadóak?
- A háború miatt összetorlódott néhány
"évjárat", olyanok, akik korábban kapcsolatba kerültek a filmmel, de már nem juthattak önálló munkához. Ök alkották a jelentkezők egyik csoportját, és természetesen erősen érvényesültek a beiskoláztatás
káderszempontjai is. Az akkor jelentkezőknek a maiakhoz hasonlítva mindenesetre
sokkal könnyebb dolguk volt a vizsgán.
- Mi a véleménye a Fdiskoldrol ma kikerülő rendezők szakmai felkészültségéről?
- Általánosítani mindig hálátlan dolog,
mert nem igazságos. Előrebocsátom tehát,
hogy általában a végzettekről nem beszélhetek. Mondjuk inkább úgy, hogy itt a gyárban tett észrevételeim néha megdöbbentenek. Szigorúan vett technikai-szakmai kérdésekben egyesek hihetetlen tájékozatlanságot árulnak el. S talán még ez sem volna
baj, de igazán akkor lepődöm meg, amikor
ugyanezek a fiatalemberek elutasítják az
asszisztensi beosztást, jóllehet saját érdekük, hogy legalább itt, a gyári gyakorlatban
pótolják a hiányokat. Közben a produkciók
állandó asszisztens-gondokkal küzdenek,
olykor szinte az "utcáról" bekerült embereket kell foglalkoztatní ebben az igen felelősségteljes munkakörben.
- A volt f6iskolások panaszolják, hogya
négy év alatt nem nyílik elegendő lehetőséeük a filmgydri munkára. Lehet, mire diplomát kapnak, már némi okkal-joggal vesztik
el a türelmüket ...
- Az lehetséges, hogy a főiskolai évek
során körültekintőbben kellene és lehetne
megszervezni a hallgatók gyakorlatát, de
ebben én nem vagyok illetékes. Azt viszont
tudom, hogy például Szabó Istvánnak és
másoknak nem ártott az asszisztenskedés.
Persze ettől a beosztástól azért is idegenkednek a végzettek, mert riasztó példák
állnak előttük: diplomások, akik hosszú
évekig vártak az első önálló filmjükre. Sajnos, tény, hogy a Főiskola ma "túltermel",
ami a létszámot illeti. A televízió is megtelt
már, legalábbis a drámai terület, esetleg a

szórakoztató, riport- és dokumentumfilmes
területeken lehet még elhelyezkedni. Ezekhez a műfajokhoz azonban kevesebben is
kívánkoznak, nem utolsósorban talán azért,
mert az úgynevezett kommersz feladatoktól majd mindenki fél.
- Talán rangon alulinak találják?
- Azt hiszem, nemcsak ezért, illetve van
a műfaji "arisztokratizmus" mögött valami
más is. Nevezetesen, hogy a népszerű, millióknak szánt műsorokat, filmeket, sokkal
jobban, biztosabban kell megcsinálni, sok-

kal fegyelmezettebben kell a cselekményt
előadni Bs ez nem könnyű, ez kívánja meg
igazán azokat az erényeket, amelyeket gyakorta lenézően a rutin CÍmszó alatt foglalunk össze. Holott a szakmai biztonság, a
filmes elbeszélés rutinja még senkinek sem
ártott. Meg lehet haladni egyéni utakon, de
megkerülni aligha. A Főiskola feltehetően
akkor segíti hallgatóit a pályán, az elhelyezkedésben, ha az így értelmezett szakmai
alapok elsajátítására fordít fokozott gondot.

Sós Mária: Rutin vagy tehetség?

- On a legutobb diplomázott filmrendezők közül való, 1971-ben felvételizett a
Színház- és Filmművészeti Főiskolán, ma a
televízió munkatársa. Mit tanított meg önnek a Főiskola négy év során?
- A tantárgyakat még felsorolni is hoszszú volna. Elöntött bennünket az elméleti
anyag, különösen az első két évben, amikor
reggel nyo1ctól este kilenc, fél tízig a padban kellett ülnünk. A Főiskola ugyanis egyszerre próbálja nyújtani mindazt, amit az
egyetemi bö1csészkartól meg egy felsőfokú
szakmai tanintézettől elvárhat a diák. Ez
különösen az első két évben problematikus,
mert az elméleti képzés erre az időre koncentrálódik. Ez az aránytalanság, mivel a
második szakaszban, harmad-negyedévben
már "csak" szakmai képzés folyik, szükségképpen túlterheli a hallgatókat. Aki ezt a
négy évet végigcsinálja, megtanulja, mi az a
"feszített" élet, és ez a mi szakmánkban
fontos tudnivaló.
- Tapasztalatai szerint müveszkepzes
vagy a mesterség átadása folyik a Főiskolán?
- Az igazság az, hogy a Főiskolán néhányan túlhangsúlyozzák, hogy a hallgatók
feladata művésszé lenni, úgymond: eltérni a
sablonoktól, s mivel az eredetiséget nem lehet tanítani, tehát mindenki jöjjön rá maga a
megoldásaira. Ez végűl is rokonszenves elgondolás, de csak akkor valósítható meg, ha az
ember már birtokában van a szakmai ismereteknek is. Nézetem szerint már a Főiskola
felvételi módszereiből is kitűnik a határozatlanság: a tanári kar nem döntötte el,

hogy "érintetlen" elhivatottakat vagy előgyakorlattal rendelkező, szakmailag felkészült jelentkezőket vár-e?
- Miben nyilvánult meg ez a határozatlanság?
- A felvételi harmadik szakaszában önálló, három-négyperces filmet kellett készítenünk. Csakhogy akadtak közöttünk olyanok, akik azt sem tudták, melyik oldalon
kelt belenézni a kamerába, és voltak, akik
ehhez képest már profinak számítottak,
mert korábban ügyelőként, asszisztensként
dolgoztak a filmgyárban vagy a tévében,
esetleg komoly amatörfilmes múlt állt mögöttük. Egyszóval itt óhatatlanul előnybe
kerűl a rutin a tehetséggel szemben, mert
hiába van valakinek a fejében készen egy
remek kisfilm, ha nem tudja kivitelezni.
Hiszen éppen azért jelentkezik a Főiskolára, hogy megtanulja. Bs joggal lepődik meg,
amikor kiderűl, hogy tőle a tudást már a
felvételin elvárják. Elméletileg persze ez
csak afféle. ujjgyakorlat, amelytől a bizottság nem vár egyebet a tehetség megnyilatkozásánál, és állítólag eltekint a technikai
fogyatékosságoktól.
- Ha jól értem, éppen ezzel a szemlélettel nem ért egyet az oktatás egész további
folyamatában.
- Ötletek, látomások nem sokat érnek a
kifejezőkészség nélkül. Ugyanakkor ez fordítva is igaz. Épp ezért keretek közé szorítani sem célszerű a fantáziát, mert erre is
volt példa a négy év alatt. Egyébként az
utánunk induló rendező osztály felvételijén
már módosítottak. Ök a Főiskola tévé-stú59

diójában kamerák előtt egy színdarab-részletet állítottak be színészhallgatók közreműködésével.
Lehetséges, hogy ez könynyebbséget jelent, de valószínűleg ebben az
esetben hasonló problémák merülnek fel,
mint a színházrendezői felvételinél: a színészvezetés és jelenet szervezés gyakorlata
hiányzik. Hiszen ezt még a négy év alatt
sem állt módunkban megtanulni.
- Nem tanították!
- Tanították. Fábri Zoltán előadásában,
féléves tárgyként. Es persze az osztályfőnökök is foglalkoznak ezzel, meg a tanársegédek is, csakhát kevesen értenek hozzá igazán. Fábritól sokat tanulhattunk volna, de
nem ennyi idő alatt.
- Máriássy Félix, aki első osztályfőnökük volt, hogyan oktatott?
- Ö jó értelemben szabadon eresztett
minket, mindig azt mondta, hogy önma-

gunkat tanuljuk meg kifejezni. Nem akart a
forgatókönyveinkből Máriássy-filmeket esináltatni, és ez nagy dolog. Máriássy fontosnak tartotta a vágást, filmjeinket alaposan
elemezte velünk vágóasztalon. Megromlott
egészségi állapota sajnos már nem engedte,
hogy olyan energiával tanítson, mint korábbi osztályaiban. De ami a leglényegesebb:
túlzás nélkül mondhatom, egyéni varázsa
volt. Biztosan sokkal könnyebb dolgunk
lett volna, ha végig tudja vinni az osztályt.
- Véleménye szerint minek köszönhető,
hogya magyar Főiskola nemzetközi jóhírnek örvend?
-.,...
Azt hiszem, nálunk mindenki számára
létkérdés, hogy milyen színvonalat ér el,
milyen képet ad magáról a tanárok előtt,
hiszen diplomával a zsebében senki sem engedheti meg magának, hogy leszoruljon erről a közismert en telített pályáról.

Surányi András: A gyárban vagy a Főiskolán?

- Ha jól tudom, ön filmes előgyakorlat
nélkül jelentkezett a Főiskolára ...
- Olyannyira, hogy még fényképezni
sem tudtam. Gépem sem volt korábban,
eredetileg tulajdonképpen a színház felé
kaptam családi indíttatást is. Aztán lassan,
de mind határozottabban a film vonzásába
kerültem, mígnem úgy éreztem, hogy mindenképp ezen a területen kell próbálkoznom. Es ha nem vettek volna fel a Főiskolára, elmentem volna a filmgyárba ügyelőnek vagy kellékesnek. vagy bármin ek, hogy
a film közelében maradhassak, és egyszer
valahogyan majd mégiscsak rendezhessek.
- A főiskolai évek során nem érezte magát hátrányban azokhoz képest, akik a
szakmában már korábban jártasságot szereztek?
- Dehogynem. Hiszen tudtam, hogy nekem technikai vonatkozásban mindent az
alapoktól kell megtanulnom. A lemaradást
behozandó, már első évben kijártam a gyárba, és bekönyörgtem magam különféle produkciókba, amolyan "csak ott lehessek"
alapon.
- Hogyan szakított erre időt a reggeltől
estig tartó főiskolai órák mellett?
- Kétszer hetente nyílt erre lehetősé60

gem: a félig-meddig szabad napunkon, amikor fotógyakorlatokat kellett csinálnunk,
meg vasárnap.
- Nem lett volna jobb, ha a filmgyári
gyakorlatot a tanterv is elősegíti?
- Bizonyára jobb lett volna, és biztos,
hogy a többiek is hasznát vették volna a
konkrét forgatási tapasztalatoknak, hiszen
tudom, mennyire vágytunk mindannyian az
"igazi terep" után, azok is, akik már dolgoztak a filmnél. De az első két évben ez
teljesen lehetetlen volt. Valószínűleg nekem
sem lett volna erőm a hétvégeken kijárni a
gyárba, ha az anyagi helyzetem nem szorít
rá.
- Végül is hol tanulta meg a szakmát? A
gyárban vagy a Főiskolán?
- Nehéz kérdés. Nem tudok rá egyértelműen válaszolni, mert az igazság az, hogy
mindkét helyen. De biztos, hogy csak a
Főiskola nem lett volna elegendő. A magam
részéről mindvégig éppen a nagyobb nyitottságot hiányolt am, a spontán kapcsolatokat az élettel, és nemcsak a filmgyári
gyakorlatokra
gondolok,
amelyekhez
egyébként a későbbiek folyamán, harmadnegyed évben sem kaptunk szervezeti segítséget, s ki-ki magára utaItan szervezte a

kapcsolódási lehetőségeit rendezőkhöz, stábokhoz.
- Mit ért a Főiskola kívánatos nyitottságán?
- Fontosnak tartottuk volna, hogy tantervi javaslatainkat, illetve a tanárok személyére vonatkozó kéréseinket figyelembe vegyék. Szerettük volna például, ha Fábri
Zoltán tovább tanít bennünket színészvezetésre, a tantervben szereplő félév után is.
Vele meg is beszéltük, beleegyezett, aztán
mégsem engedélyezték. Hasonlóképp jártunk Nádasdy Kálmánnal, akinek a színházrendezőknél, színészeknél tartott óráira
Grunwalsky Ferenc:
Ami a müvészet létrehozásához

szökdösnünk kellett. Éreztük, hogy tőle
alapvető dolgokat tanulhatnánk, de hiába
kértük, hogy "legálisan" is hallgathassuk.
- Elhelyezte a Főiskola filmrendezőként?
- Nem, de ezt nem tartom méltánytalannak. A Főiskolától képzettséget, szellemi
útravalót kell várnunk, nem státusz t vagy
munkaalkalmat. De éppen mert a Főiskola
már nem garantálhat ja a biztos elhelyezkedést, azt sem engedheti meg magának, hogy
ne vegyen tudomást a hallgatók véleményéről és igényeiről.

elengedhetetlenül

- On 1968-ban kapta meg rendezői diplomáját. Első filmjét megelőzően - amely
alig egy éve készült - asszisztensként dolgozott. A szakma ismeretét már a Főiskoláról magával hozta?
- Nem. A rendezői mesterséget nem lehet megtanulni a Főiskolán.
- Miért nem?
- A filmrendezői tudás véleményem szerint túlnyomórészt technikai, gazdasági és
szervezési ismereteken, képességeken alapul. Mondjuk 80o/o-ban.A művészet mindössze 20%. Es a Főiskola ezt a kisebb hányadot " tanítja" , mindazt pedig, ami a művészet létrehozásához elengedhetetlenül
szükséges - nem.
- Tehát a magyar főiskolát rossznak
tartja?
'
- Az általam ismert főiskolák közül - a
legjobbnak. Sehol nem kapnak a hallgatók
annyi forgatási lehetőséget, sehol nem érezhetik magukat négy éven át ennyire gondtalan művésznek, mint nálunk. A mi főiskolánk saját lehetőségeihez képest nem elég
jó. Mondjuk úgy: minden pozitívum a ellenére sem elég gyakorlatias.
- Véleményét nyilván a gyakorlat érlelte
meg ...
- Nyolc éven keresztül asszisztáltam, és
tapasztaltam, hogyagyártásvezetésnek kellene a legfontosabb tantárgynak lennie a
Főiskolán. De egyáltalán nem tanítják.
Mindazokkal a problémákkal, amelyek egy

szükséges

film készítése közben felmerülnek, és döntően befolyásolják a művészi színvonalat, a
végzettek először a filmgyárban találkoznak. Es sokan meg is sértödnek. amikor
asszisztensi beosztást ajánlanak fel nekik,
hiszen némi joggal érzik úgy, hogy a hátuk
mögött néhány 30-40 perces vizsgafilmmel, kezükben a diplomával nem statisztériát mozgatni jöttek a gyárba. Ahol egyébként éppenhogy a sikeres vizsgafilm segíthet hozzá valakit az asszisztensi munkához,
amolyan kitüntetésként. Az igazság viszont
az, hogy jó vizsgafilmmel még lehet valaki
irgalmatlanul rossz asszisztens, és remek
asszisztensek vannak, akik nem tudnának
elfogadható vizsgafilmet csinálni. A két dolognak a valóságban semmi köze egymáshoz, ezért még a főiskola keretében kellene
alaposan felvértezni mindenkit a gyártáshoz, konkréten a mi viszonyaink között
zajló filmgyártáshoz szükséges ismeretekkel.
- Gondolom, ezek az egyszerű igények
eddig is nyilvánvalóak voltak?
- Akkor lesz valami nyilvánvaló, ha valahol másutt bebizonyítják, hogy lehetséges,
vagy másként is elképzelhető, mint a kanonizált gyakorlatban. Az országban azonban
csak egyetlen helyen folyik filmes képzés,
és ennek olyan veszélyei vannak, mintha
egy iparágban versenytárs nélkül dolgozna
egyetlen üzem.
_ - Milyen veszélyekre céloz?
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- Már a felvételi vizsgákon nemcsak
azok esnek ki, akik tehetségtelen ek, hanem
azok is, akik valamilyen szempontból nem
felelnek meg az adott vizsgafeltételeknek.
A pályáról ezzel végleg lemondhatnak. A
pályárál, mondom, hiszen aki ma nem szerez diplomát, abból nálunk valószínűleg
soha az életben nem lesz rendező. Es ez
nem biztos, hogy jó.

- Végül is mire jó a főiskola?
- Arra, hogy ha már felvették az embert,
kipróbálhatja önmagát, szinte sterilizáltan
védett körülmények között, hogy négy évig
gondolnia sem kell arra a valóságra, amely
majd a diploma után fogadja. Az ebből
származó előnyök óriásiak, de alig kisebbek
a hátrányok.

Dárday István: A valóság törvényszerűségeinek

- On első nagyjátékfilmjét sajátos eszközökkel, egyfajta dokumentarista szemlélettel. amatőr szereplőkkel készítette el.
Rendezői modszerenek, s egyáltalán, filmes
egyéniségének kialakulásában milyen szerepet játszott a Főiskola?
- Főiskolai "élményeimről" valójában
csak egy hosszú, .elemző tanulmányban tudnék számot adni, amelyben megvizsgálnám
- a különben is számos ellentmondással
küzdő oktatási rendszerünkben - a művészeti főiskolák speciálisnak tekinthető helyzetét, s ezen belül a Színház- és Filmművészeti Főiskola működését. Egy nyilatkozatban elemző megközelítésre nincs mód,
ezért egyetlen lényeges aspektust emelnék
ki. A főiskolai oktatás nem nyújtott tantervi lehetőséget arra, hogy a társadalomtudományok körében olyan áttekintést
kapjunk, amellyel korszerű módon, az öszszefűggések ismeretéből adódó biztonsággal, megalkuvások nélkül lennénk képesek
kifejezni azt a valóságot, amelyben élünk;
nem tudott hozzásegíteni a mai magyar társadalom gazdasági és kultúrpolitikai kérdéseinek
megismeréséhez,
megértéséhez.
Mindez - tekintve a film tömegkommunikációs szerepét és jelentőségét - nyugtalanító ellentmondás. Nem szeretnék igazságtalan lenni azzal az intézménnyel szemben,
amely négy éven keresztül megteremtette
számomra a filmkészítési lehetőséget, s különösen nem szeretném, ha néhány máig is
tisztelt tanárom "hálátlan diáknak" tartana
- de ezekkel a tényekkel szembe kell nézni.
- Azt akarja ezzel mondani, hogy a Fő-
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megismerése

a tudás alapja

iskola nem nyújtott segítséget elképzeléseinek megvalósításához, a vágyott kísérletekhez?
- Elképzeléseim nagy részét vizsgafilmjeimben - konfliktusok árán - végül is
megvalósítottam,
elkeserítő
élményeim
azonban vannak. Másodéves koromban másodmagammal Lenin-film készítéséhez fogtunk. A filmben munkások, ma már magas
rangban levő politikusok, neves társadalomtudósok, új ságszerkesztők , művészek beszéltek Leninről. Es megengedve, hogy közhelynek hangzik, én ennek a filmnek a készítése során ismertem meg mélységében is
Lenin munkásságát, s értettem meg sok
mindent - ellentmondásaival együtt - a
világból, amelyben élünk. A filmet a Főiskola háromnaponként
leállította, végül
hosszas bizonytalankodás után abbahagyatták.
- Mit változtatna ön a főiskolai képzésen?
- A Főiskola négy éve alatt elsősorban a
ftlmkészítés gyakorlata kényszerített az elméleti tudás megszerzésére. Meggyőződésem, hogya főiskolai képzésnek sokkal inkább a gyakorlati munka köré kell szervezödnie - ez egy művészeti főiskola esetében az odakerülők felkészültsége, szociális
és ebből következően tudati helyzet ét tekintve csak differenciáltan fogható fel -, s
hogy elsősorban a valóság törvényszerűségeinek megismerését, politikai megértését
kell a tudás kiindulópont jává tenni.
- Természetesen az elmondottak csak
egy kiragadott aspektusát érintik a problémának.

I

Koltai Lajos: A Főiskola csak alapokat adhat
- On 1970-ben végezte a Főiskola operatőri szakát, 73-ban kapott először önálló
já ték film et, és az azóta eltelt három év során összesen 13 filmet készített. Ez világviszonylatban
is figyelemreméltó
munkatempó, nemhogy az évi 20 filmet gyártó
Magyarországon. Ha ezúttal nem beszélünk
nyilvánvaló tehetségéről mint adottsdgrál,
akkor feltehetem
a kérdést: sikereit menynyiben köszönheti a főiskolai képzésnek?

- Nyugodtan mondhatom, hogy nagymértékben. Bár a szerencse mindvégig elkísért eddigi pályámon, s kétségtelen, hogy az
én helyzetem több szempontból kivételes
volt már a Főiskolán is. A felvételi vizsgákon kezdődött: a bizottság tagjai közül néhányan emlékeztek korábbi amatőr fílmemre, amellyel helyezést értem el egy országos
fesztiválon. Ez megkönnyítette a továbbiakat, hiszen nem voltam teljesen ismeretlen a 600 jelentkező között. Végül tízen
nyertünk felvételt, s hamar kiderült, hogy
mindössze ketten, Jankura Péter és jómagam készülünk elszántan operatőrnek. a
többiek rendezők akarnak lenni. {gy hát
kollégáink vizsgafilmjeit már a Főiskolán
mi fotografáltuk, fejenként és évente 3-4
filmet. Tudom, hogy az utánunk indult népesebb operatőr osztályokban már nem
nyíltak ekkora lehetőségek egy-egy hallgató
előtt.
- A képzés
nye?

színvonaláról

mi a vélemé-

- Technikai értelemben mindent elsajátíthattunk, a Főiskola felszerelése már az
én időmben is egyre bővült, korszerűsödött. Mégis, fontosabbnak érzem, hogy Illés
György jóvoltából kénytelen-kelletlen ki
kellett alakítanunk önálló szemléletünket.
Illés György arra tanított, hogy egy-egy
helyzetet ötvenféleképp lehet felvenni, de
ő a kínálkozó megoldásoknak csak egyikét
mutatja meg, a többire a mi dolgunk rátalálni. Megérttette velünk, hogy ma az operatőr legfőbb erénye a sokoldalúság.
- Nincs ebben valami ellentmondás: egyidejű törekvés az önálló szemléletre
mondhatnánk
úgy is: stílusra - meg a sokoldalúságra?

- En meglehetősen különböző karakterű
filmeket forgattam eddig, gondoljon például a Jutalomutazás-ra
és a Déryné-re,
Dárday és Maár rendezéseire. Végletesen ellentétes feladatok voltak ezek, más és más
"oldalamat" kívánták, mégis úgy érzem,
hogy sok a hasonlóság a látásmódban. Mint
ahogy Szász Péter Szépek és bolondok-jában már a rendező kérte, hogy a Déryné
színviIágát szeretné - természetesen megfelelően transzponálva - viszontlátni.
- Tehát úgy gondolja, hogy valamiképp
hatással van a rendezőkre, akikkel dolgozik?

- Igen, ez szükségszerű, s remél em, ők el
is várják tőlem. Nekem elsősorban hajlékonynak kell lennem, alkalmazkodóképesnek az elképzeléseikhez, de azokat a saját
szűrőmön áteresztve tudom csak megvalósítani. Az effajta "dialektikus" kapcsolatra
is Illés György tanított meg, aki mellett
diploma után három évig kameramann lehettem. Akkor aztán mindent elsajátítottam, amire a Főiskolán természetszerűen
nem nyílt alkalom.
- Miért .. természetszerűen"?

- Mert igazi gyakorlatot csak a gyárban
lehet szerezni. Ezt sokan nem értik meg,
főként azok a rendezők, akik nem vállalnak
asszisztenciát, inkább évekig várnak - persze a vállalást magánügynek tekintem. Szerintem tudomásul kell venni, hogy a F őiskola elvégzésekor még nincs készen sem a
rendező, sem az operatör. En, mint mondtam, igen szerenesés voltam, Illés György
valóban munkatársának tekintett, mindent
megbeszélt velem, kikérte a véleményemet.
Ennél jobb iskolát elképzelni sem tudok.
Ilyesmire volna szüksége mindenkinek. Persze nem szabad elfeledkeznünk azokról az
eredeti tehetségekről, akik főiskolai képzés
nélkül is magas színvonalon teljesíthetik elképzeléseiket.
- A legfiatalabbak most éppen azért kerültek nehéz helyzetbe, mert a nagyon erős,
de még szintén fiátal .ibefutottak" gárdája
áll előttük.
A magyar filmek zömét az
utóbbi években öten-hatan fényképezik
önt is beleértve.
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- Igaz, ez így van, s ezért két kényszerítő oka is van a Főiskoláról kikerülőknek,
hogy egy ideig kameramannként dolgozzanak, Az egyik a most említett helyzet, amit
úgy is jellemezhetnénk, hogy nagyon zárt a
mezőny, a kezdő operatőr egyetlen esélye,
ha munka közben, a forgatásokon megis-

merteti magát azokkal a rendezökkel. akik
később maguk mellé kérhetik. A másik ok
pedig az, hogy a Főiskola csak alapokat
adhat, csak ízlést fejleszthet, az operatőrnek tehát saját érdekében szüksége van bizonyos gyári gyakorlatra, rnielőtt önálló
munkába kezd.

Makk Károly: Teret kell engedni az értelmes szabadságnak

- On tanult és tanít a Főiskola film-főtanszakán. Osztályfőnök, és természetesen
tagja a felvételi bizottságnak. Hogyan felvételizett annak idején, 1946-ban?
- Nem tagadom, protekcióval. Ugyanis
1942-től már fizetés nélküli slapaj voltam a
Sarló filmvállalat nál Ranódy László mellett. Ö tanított a Főiskolán, én pedig jelentkeztem. Cyrano orr-monológját adtam elő,
aztán még kérdezgettek szakolvasmányaim
felől.
- Gondolom, nemcsak a felvételi rendszer változott azóta, hanem az oktatás egésze is ...
- Hogyne. Akkor még az első két évet a
színházrendezőkkel együtt jártuk, azonos
tárgyakat hallgattunk ugyanazoktól a tanároktól. Többek között Gellért Endre, Nádasdy Kálmán, Balázs Béla, Kárpáti Aurél,
Márkus László, Ladányi Ferenc tanított.
Ezt az összevonást némiképp a szükség is
diktálta, hiszen nem volt nyersanyagunk,
hiányzott a technikai felszerelés, mi az első
években csak beszéltünk a szakmáról, ahelyett, hogy gyakoroltuk volna. De komoly
előnyök is származtak abból, hogya helyzetelemzést, a színészvezetést az akkori
idők legkiválóbb színházi mesterei oktatták. Nemcsak Gellért Endre foglalkozásaira
emlékszem jól, de még a színpadi beszédgyakorlatoknak is hasznát vettem a későbbiekben.
- Ogy gondolja, hogya mai tan tervből
hiányoznak ezek az órák?
- Most is tanítjuk a mesterségnek ezeket
az alapjait, de nem elég intenzíven, mert az
anyag egésze sokkal kevésbé szakma-centrikus, rendkívüli mértékben leköti a hallgatók idejét a túlságosan sokféle elméleti stúdium, amelynek Jó része nem kapcsolódik a
központi tárgyakhoz. Az én időmben össze64

fogottabb volt a képzés, jóllehet Trencsényi-Waldapfeltől Hont Ferencig és Kárpáti
Aurélig akadtak teoretikusok a tanári karban. Jelenleg például gondot okoz, hogy
mikor olvassák el a hallgatók azokat a szépirodalmi műveket, amelyeket én adok fel
nekik, hiszen napi 3-4 órát kellene csak
erre fordítaniok.
- Milyen szempontból "olvastat"?
- Természetesen filmes szempontból, tehát még akkor is újra elő kell venniök a
hallgatóknak egyes könyveket, ha korábbról már ismerték is azokat. Bizonyos részleteket feldolgoztatok forgatókönyvvé, különböző megoldásokat kerestetek.
- Eszerint ön a mesterségbeli tudást a
dramaturgiai készség fejlesztésével kívánja
megalapozni?

- Sarkítva azt mondhatnám: a mesterség
voltaképp egyszerű dolog, hamar elsajátítható, a művészetet pedig úgysem lehet tanítani. Viszont a gondolkodás, egy filmtörténet logikus felépítése - ez talán oktatható.
Az irodalommal való ismerkedésre most
azért is helyezek nagyobb súlyt, mert az
osztályomban ezúttal senki sem úgynevezett szerzöi alkat, nem írnak önállóan. Ez
nem baj, legfeljebb tény, amivel számolni
kell, és másképp kell őket irányítani, mint a
grafománokat, akik rendre szülik a saját
forgatókönyveiket. Másik közös vonása a
növendékeimnek, hogy hajlamosak a dolgok túlkomplikálására, a spekulációkra, arra, hogy minden helyzet mögött keressenek
még valami isten tudja hányadik jelentést.
- Azt hiszem, ez némiképp általános jellemzője a fiatal filmeseknek ...
- Igen, és persze nem véletlenül. Korunkban a tények elvesztették abszolút hitelüket, s ennek a nemzedéknek egy kicsit
minden gyanús, mindenről több réteget

akar lehántani. Ez helyeselhető gyakorlat,
művészi lelkiismeretességre vall, csak arra
kell vigyázni, hogy a jelenségek sokrétű
szemlélete ne rontsa a részletek érthetőségét. En világos fogalmazásra próbálom tanítani a hallgatóimat. Hozzá kell tennem,
hogy erre kevés idő jut. Heti egy alkalommal, hat órában találkozom velük a Főiskolán, s ilyenkor csak nagyvonalakban tudjuk
megbeszélni a feladatokat, aztán hét közben itt-ott, többnyire éjjel, a lakásomon
folytatjuk, hiszen ha valakinek eszébe jut
valami, nem tudja egy hétre elhalasztani,
konzerválni a gondolatait. Es azt is tudomásul kell vennünk, hogy az adott időpontban valaki - esetleg éppen én - indiszponált. Hogy egyszeruen nem képes értelmi
teljesítményre. Ilyenkor elküldöm az illetőt
sétálni az órámról. Velem is előfordult,
hogy úgy éreztem, ma nem tudok kellően
összefogott és szuggesztív lenni, márpedig
- és ezt ne vegye szerénytelenségnek nekem mint tanárnak az a kötelességem,
hogy csillogó szeművé tegyem a társaságot,
hogy átszellemítsem őket. Az üresjárataimra senki sem kiváncsi, viszont sokat
árthatnak a közös munkának. Egyszóval bevallom, mégha a rektorom meg is fedd érte,
hogy olykor elbliccelern a kötelező órákat,
és nem terhelern magammal a hallgatókat.
Nézetem szerint a főiskolai életben teret
kell engedni az értelmes szabadságnak.
- Egyéb vonatkozásokban is ilyen szabadelvű? Nem erőlteti rá tanítványaira a
saját szemléletmódját?
- Azt hiszem, minden tanár egyben terrorista is, hiszen oktatóként sem tud kibújni a bőréből, kivált, ha maga is gyakorló
filmes. Ezenkívül én már rájöttern az évek
során, amióta tanítok, hogy a hallgatóknak
szükségük van arra a mérkőzésre, amit velem kell megvívniuk a maguk meggyőződésének védelmében. Nem hiszek az abszolút
liberális tanárban, aki semmiféle követelményt, semmilyen elvet nem határoz meg.
Más kérdés, hogy tud-e olyan légkört teremteni, amelyben nézetei megvitathatóak.
En a négy év alatt csak egyetlen alkalommal nem tűrök ellentmondást, és akkor is
csak azért, hogy megvédjem a növendékeimet az oktalan kirostálódástól. Ugyanis a má-

sodik év végi vizsgafilm alapján a bizottság
eltanácsolhat a Főiskoláról bárkit. Aránytalan kockázatnak tartom, hogy ekkor valaki
a saját feje után rohanva elrontsa az életét,
ha egyébként tehetséges. Akit magam sem
tartok annak, azt hagyom, csináljon, amit
akar, hiszen jobb, ha előbb éri csalódás,
mintha később keseredik meg a pályán. De
ismétlem, ilyenkor butaságok, rnakacskodások tönkre tehetnek elhivatott embereket,
tehát ezeket rákényszeritem a biztos megoldásokra, nem engedem a fenegyerekeskedést. Ök persze megsértődnek, morognak,
aztán megértik, hogy igazam volt. Később
már mindenkit arra tanítok, hogy ne hagyja
magát, ne engedjen abból, amiben hisz.
- Gondolja, hogy ezt a tanácsot meg is
lehet fogadni?
- Mondjuk úgy, hogy könnyebb nem
megfogadni. Persze vitathatatlan, hogy az
az őszinte, jó légkör, ami a főiskolai osztályok némelyikében kialakul, később, "az
életben" megritkul, s akkor külön el kell
sajátítani a talpon maradás művészetét.
- Arrot a rutinról, amire a rostavizsgán
rászorítja a hallgatókat, később, végzett
rendezőként nem felejtkeznek el?
- Tisztázni szeretném, hogy én jóféle rutinról beszélek. S nem hiszem, hogy elfelejtenék, csak egyszeruen nincs rá szükségük.
A mai magyar film lehet unalmas, elnyújtott, zavaros - alkotói nem a közönségtől
függnek. Magamat is beleértve, valamenynyien elszoktunk attól a gondolattól, hogy
a bevétel, a nézőszám is fontos. Első filmern, az l 954-ben készült Liliomfi rutinosabb, mint bármelyik azóta, mert akkor
hirtelen úgy tűnt, hogy igazi filmet is lehet
csinálni, s azt akartuk, hogy az emberek
végre beüljenek a moziba.
- Tehát az a szakmai biztonság, az a
lefegyverző profizmus és hatáselemzes,
amit egyébként igénytelen külföldi filmekben is tapasztalunk, nálunk nem azért
hiányzik, mert a Főiskola nem tanítja?
- Persze, hogy nem. Ez gazdasági kérdés.
Amerikában például a rendezők többségének sokkal kisebb az önállósága egy sor
kérdésben, mint nálunk. Készen kapja a
forgatókönyvet, a szereposztást, és nem
szólhat bele a film utolsó 10 percének vágá65

sába. Az is igaz ugyan, hogy az eszközökben teljes szabadságot élvez. Es tudja,
mennyi pénzt kell behoznia a filmmel a befektetés arányában ahhoz, hogy a producer ne csalódjon, vagyis máskor is adjon
munkát. igy mindenki számít egy bizonyos
minimális közönségrétegre, s természetesen
nem baj, ha azért úgy csinálja meg a dolgot,
hogy másoknak is tetsszen. A siker felső
határa nincs megszabva. Micsoda fejvesztett
rohangálás kezdődne nálunk, ha egyszercsak kihirdetnék, hogy ezentúl a gyártási
költség arányában ennek és ennek a filmnek ennyi meg ennyi milliót kell visszahoznia! Persze, akkor kikerülhetetlenül megváltoznának a gyártás, a forgalmazás és a vetítés körülményei is. Mert minek nekem-a
többezer embert foglalkoztató filmgyári
apparátus, az a teherautá-karaván és az.a
hadseregnyi ember, akiket nem győzök elzavarni a forgatás helyszínéről? Többnyire
elegendő volna a töredéke, de azokat az
embereket megfizetném. Aztán a mozik:
kellemes helyiségekké változnának, mert a
szükségképpen magasabb helyárak mellett a
mai rosszul hangosított, szellőzetlen, szűk
és piszkos filmszínházak üresen állnának.
Szóval a rutin, a szakmai felkészültség taglalása ilyen messzire vezethet. Dehát szerencsére mi valamennyien nyugodtan pepecselünk a magunk mániáival, függetlenül attól,
hányan ülnek a nézőtéren.
- A Főiskola szakmai szinvonalát tehát
megfelelőnek tartja?
- Ez attól függ, mihez viszonyítunk. Kifogásaim ellenére, amelyeket már elmondtam, vitán felül a gyakorlati oktatás irányába fejlődött és fejlődik ma is a Főiskola. A
technikai felszerelés egyre jobb, nem utol-

sósorban a saját tévé-stúdiónkra gondolok.
Hogy a rendezők tájékozottak, és filmtechnikai, dramaturgiai értelemben képzettek,
azt is állíthatjuk. A gyártás színvonalát
azonban nem lehet kizárólag a főiskolai
képzés színvonalából eredeztetni, mint
ahogy ezt nálunk gyakorta teszik, és nemcsak a filmes, hanem a színházi területen is.
Felvételi rendszerünk is olyan, amilyet egy
tízmilliós ország állami filmgyártása megkíván. Ne feledje el, hogy aki nálunk diplomát kap, abból filmes lesz. A Főiskola még
ma is elhelyez mindenkit, jóllehet ez a kötelezettsége már megszűnt. Tehát ebből következik, hogy nem hasonlíthat juk a létszámkeretet vagy akár a rendelkezésünkre
álló nyersanyag mennyiséget olyan országok jórészt magánkézben levő intézményeinek körülményeihez, amelyekben diplomaosztás után a spontán kiválasztódás törvényszerűségei érvényesülnek.
- Mi teszi véleménye szerint vonzává a
magyar Főiskolát külföldi hallgatók számára is?
- Az a komolyság, amivel itt létkérdéseként fogja fel mindenki, hogy alkalmassá
váljon a filmes pályára. Nevezhetjük ezt
hivatástudatnak is. Elég sok külföldi főiskolán jártam már, és többnyire azt tapasztaltam, hogy könnyedebben fogják fel a hallgatók tanulmányaikat, mintha csak amolyan kísérletnek tekintenék maguk is, mi
lesz belőlük. Nálunk ez a gondolkodásmód
ismeretlen, filmrendezők filmet csinálnak.
Az elszántság pedig nagy erő, néha valóban
komoly művészi eredményeket is szülhet,
hiszen végső soron arra készteti a hallgatákat, hogy megtanulják kifejezni önmagukat.

Zsombolyai János: Az operatőrképzés lényege:
hagyjuk a növendéket rátalálni saját megoldásaira

- Azt hiszem, önnek - mint az operatőrszak tanárának - tehetem fellegbátrabban
a kérdést: mit tanit a Főiskola?
- A film alkotás elsősorban nyelv - kifejezési mód - és csak a kifejezőeszközök megfelelő alkalmazásával válik művészetté. Ebből következően a Főiskolának a feladata az,
hogy hallgatóit az oktatás első időszakában
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megtanítsa filmnyelven beszélni, majd - figyelembe véve egyéni adottságaikat - filmnyelven beszélő művészekké kell őket nevelnie. Az oktatás fő vonala - az elméleti
tárgyak mellett - a növendék gyakorlati
munkája, törekedve arra, hogy a hallgató az
elemi gyakorlatoktól az összetett alkotómunkáig folyamatosan fejlődjék. Természe-

tesen az operatőrképzésnél alapvető szempont a képalkotás technológiájának tökéletes ismerete, tehát a biztos technikai tudás.
Ugyanakkor az operatőri kifejezőeszközök
"eszköztárának" az ismerete - ami egyébként egy rendezőtől is elvárható - az operatőrt nem teszi filmművésszé, ennek birtokában még nem egyéb, mint egy jólképzett
művezető a mérnök mellett.
- Márpedig többnek kell lennie, úgy
érti?
- Természetesen egy film mindig a rendezői elképzeléseknek megfelelően jön létre.
De ha az operatőr csak jólképzett "művezetőként" mechanikusan szolgálja ki a rendezőt, végül éppen ezzel köti meg a kezét.
Minket, az egész magyar operatőr nemzedéket a Főiskola a rendezővel való együttgondolkodásra, a közös alkotói munkafolyamatra tanított.
- Kiknek és ki tanította ezt?
- A mai magyar televízióban és a filmgyártásban dolgozó - és köztudottan ki::'tűnő - operatőrök majd mindegyike Illés
György keze alól került ki. Nem túlzás azt
állitani, hogy neki köszönhetjük alapvető
szemléletünket, saját szerepünk értelmezését. Ugyanis az operatőr munkája akkor
válhat művészetté, ha a rendezővel alkotótársként együttműködve, a képi kifejezőeszközök korlátlan lehetőségéből - a forgatókönyv mondandójához igazodva - képes
az eredetit és az egyénít önmutogató hivalkodás nélkül alkalmazni. Illés mindenkit
óvott attól, hogy egyszeruen csak szépen
igyekezzen fényképezni, hogy afféle képi
mutatványokat hozzon létre, csodálnivaló
bravúrokat, amelyek tulajdonképpen nem
az adott filmhez kötődnek, legfeljebb csak
az operatőrhöz.
- Nyilván ebben a szellemben tanítanak
most is, ön is. Sajátos módszert igényel ez?
- Illés György - aki az operatőri tanszék vezetője - pár éve bevezetett módszerének lényege, hogya rendező- és operatőrképzés az első két évben nem válik külön.
Ez igen lényeges, és bizonyos értelemben
sajátos is, mert még nem bevett gyakorlat
világszerte. Pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy a módszer több szempontból
hasznos. Menet közben például kiderülhet

valakiről, hogy rendezői ambíció és tehetség is rejlik benne, s ha éppen az az erősebb, lehetősége nyílik a választásra, esetleg
a kettős diploma későbbi megszerzésére. De
a rendezőkkel közösen végzett két év igazi
jelentősége abban nyilvánul meg, hogy az a
bizonyos együttgondolkodási készség és képesség kölcsönösen kialakul.
- Mintha az bujkálna szavaiban, hogya
rendezőkre is jobban ráférne az operatőri
szemlélet ...
- Ez voltaképp természetes, ez a közös
képzés másik lényeges előnye. Az az igazság, hogy az operatőr gyakran nehéz helyzetbe kerül, ha a rendező a leendő filmet
vagy jelenetet eleve nem képben képzeli el,
hanem rábízza a kamerára, hogy "fényképezze le" a helyzetet. Ilyenkor az operatőr
látszólag szabad kezet kap, valójában azonban ez a leghálátlanabb feladat, az operatőr
minden igyekezete ellenére illusztratív képi
világ alakulhat ki. Es miután a film eleve a
képi hatásokra építő művészet, természetes,
hogyarendezőnek
tudnia kell a képalkotás
különböző lehetőségéről, hogy a film operatőrével alkotói együttgondolkodásban,
stiláris egység jöhessen létre.
- Lehetséges ezt egyáltalán megtanttani?
- Hogy mi a stiláris egység, azt igen. Az
adott munka jellegének felismerését, meghatározását úgyszintén. Tehát az igényt, a
törekvést a témában való gondolkodásra.
Kész eredményeket, bevált recepteket természetesen nem lehet tanítani.
- De az eszközöket igen?
- A filmelemzések és a filmes gyakorlati
feladatok - például egyszeru világítási hangulatok megteremtése - alkalmasak arra,
hogy a hallgatók kipróbálhassanak különböző bevált fogások at , megoldásokat. Hiszen vannak speciális operatőri feladatok,
illetve eszközök, melyek használatát meg
kell tanulni, de lehetőleg nem azért, hogy
változatlan formában isrnételhetők legyenek. Az operatőrképzés lényege éppen az,
hogy az egészséges egyéni törekvéseket támogatva, hagyjuk a növendéket rátalálni a
saját megoldásaira.
- Tehát tulajdonképpen a főiskolai operatőrképzés két részre osztható: .iszakmun67

amely a technika, a kamerakezelés elsajátítását célozza, és az egyéniség
kialakítására, amely majd eredetivé teheti a
technika felhasználását.
- Ilyen mereven nem választható ketté
az oktatás folyamata, de lényegében erről
van szó. Mert például technikai értelemben
tökéletesen megtanítható valaki a világítási
munka fortélyaira. Az érzéket, amellyel alkalmazni fogja azokat, legfeljebb fejleszteni
lehet, bizonyos ízlésirányokat kijelölhetünk, másoktól pedig megpróbálhatjuk
visszatartani a hallgatót. Egy pontig finomíthatjuk a hatáskeltő képességét, rászoktathatjuk például a természetes fényeknek
megfelelő világítási hatásokra, de ez az irányítás végső soron inkább afféle ajánlás,
döntő szerepet a gyakorlat játszik, mindaz,
amire a hallgató munka közben talál rá.
- Az operatár-szak felvételi vizsgarendszerével elégedett?
- Azt hiszem, a felvételnél egyértelműen
könnyebb a dolgunk, mint a rendező tanároknak. Hogy valaki lát-e, képes-e láttatni,
azaz képet komponálni, az elbírálható. A
nagyon alapos háromfordulós felvételi
rendsz eméi, úgy érzem, biztonsággal kiválaszthatók - előre meghatározott létszámban - az operatőr növendékek. Persze tévedések - a vizsgadrukkból vagy emberi
szubjektivitásból, vagy például a felvehetők

kás-kepzésre"

viszonylag kis létszámából adódóan - sajnos előfordulhatnak. Ezenkívül gondot jelent, hogy a televíziós és filmes szakma
tulajdonképpen telítve van kiváló operatőri
tehetségekkel, ugyanakkor elsősorban a televíziónak, de a filmgyárnak is egyre több
kameramannra van szüksége, akiknek a
képzése még nem megoldott. Véleményem
szerint előnyösebb lenne nagyobb létszámú
operatőrosztályok indítása elsősorban kameramann-képesítési célzattal. A hároméves kameramann-képzés után a kiemelkedő tehetséget bizonyító hallgatók lehetőséget kapnának az operatőri diploma megszerzésre, azaz a továbbtanulásra. Ez a
rendszer alaposabb szelektálást tenne lehetővé, méltányosabbat is, és ugyanakkor
megnyugtatóan elégítené ki a szakma igényeit.
- Miert nem vezeti be ezt a rendszert a
fdiskala?

- Sajnos tudomásul kell venni, hogy
egy-egy filmes hallgató főiskolai képzése
több százezer forintba kerűl, ami miatt a
létszám növelés - jelenlegi gazdasági helyzetünkben - érthetően problematikus. Mégis
úgy vélem, hogy a pillanatnyilag nagyobb
ráfordítással járó képzés hosszabb távon
tervezve olcsóbb, méltányosabb, emberibb,
az igényeket ténylegesen kielégítőbb helyzetet hozna létre.
(Mészáros Tamás)

Az interiúban felvetett kérdések további megvitatásához szívesen fogad hozzászólásokat
a Szerkesztőség
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TÁJÉKOZÓDÁS

Egy nemzedék életrajza
Andrzej Wajda Budapesten

Andrzej Wajda Az ígéret földje c. filmjének bemutatójára Budapestre érkezett. Ebből az
alkalomból találkozott a sajtó képviselőivel, írókkal, rendeuikkel. kritikusokkal. Abból a
többórás beszélgetésből, amelyet a Televízió Filmszem c. müsorának szerkesztőségében
folytattak, az alábbiakban részleteket közlünk.
Sárközi Erika újságíró:
- Megmenteni valamit a feledéstől, élőnek megtartani a múltat - ez a küzdelem
vonul végig Andrzej Wajda történelmi filmjein. Honnan ered az ön művészetében, a
lengyel művészetben, egyáltalán a lengyel
emberben ez a romantikus magatartás?
- Azzal kezdeném, hogy mi elsősorban
és más nemzeteknél erősebben a történelemhez nőttünk. Lehet, hogy ez mulatságosan hangzik, de az emberek mai napig gondolkoznak azon, hogyan nézne ki az ország
történelme, ha megfelelően fölhasználtuk
volna az l4lO-es grünewaldi győzelmet. A
18-19. század történelme pedig szinte egy
karnyújtásnyira van. Ennek az az oka, hogy
a történelem nagyon vadul szántott vé-

gig országunk on. Mindannyiunkat érintett.
Egészen a második világháborúig. Tehát
történelmünk nem gyönyörű múlt, valami,
amitől elfordultunk, ami a hátunk mögött
van, hanem olyan dolog, amivel állandóan
találkozunk, ha előre lépünk. Es olyasvalami, aminek különböző értelmezéseivel találkozunk. A 19. században és a második világháborúban igen sokat szenvedett az ország. Számomra például tragikus tény az,
hogy lengyel hadsereg vett részt a napóleoni háborúk idején Spanyolország "pacifikálásában". Fontosnak tartom, hogy ezt
megmutassuk. Persze ez a nézőpont ellentéteket, ellenkezést vált ki. Nem az egész
társadalom részéről, de vannak, akik meg
vannak győződve arról, hogy szenvedéseink
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mintegy megváltanak a bűneinktől. Az az
érzésem, hogy ha normális társadalom akarunk .lénni, - márpedig ez a létezésünk
alapja -, úgy kell viselkednünk, mint akárki másnak, tehát meg kell engednünk önmagunknak azt, hogy kritizáljunk. T örténelmünkben különböző
alakok jelennek
meg, és nem mindig a gyengék veszítenek.
Lengyelország egy egész évszázadra eltűnt
Európa térképétől, de újra született. Az
értékek megőrzésében a művészetnek, az
irodalomnak - mint tudjuk - elsőrendű
szerepe volt. Lehet, hogy éppen ezért várunk olyan nagyon sokat a művészettől. Az
utóbbi években gyengébb lett az irodalom.
tehát a társadalom most a filmre tekint
bizonyos reményekkel. Éppen ezért talán
túl nagy felelősséget veszünk magunkra, túl
nagy vitákat váltunk ki. Az ilyen népi
szórakoztató művészet számára, mint amilyen a film, fontos arra is gondolni, hogy
szórakoztasson, ne csak elgondolkoztasson.
Sárközi Erika:
- Mit jelent lengyelnek lenni az ön számára?
- Lengyelnek lenni azt jelenti, hogy ismeriük azt a helyet, ahonnan származunk.
Szeretni kell néhány fát, ami ott nő köröskörül, ismerni néhány verset, amelyek szebben hangzanak lengyelül, mint más nyelven. nem tudni miért, bele kell bonyolódni
néhány olyan történelmi eseménybe, amely
már régen megtörtént, és amely úgy foglalkoztat minket, mintha közvetlenül felelősek volnánk értük. Szüleinket, gyerekeinket
jelenti. Másként ezt nem tudom meghatározni
Szabó Miklos történész:
- Az első kérdés úgy hangzott. mintha
ön munkásságdval a múltat mintegy átmenteni akarná. A válasz azonban, ha jól értettem, az volt, hogy ezt a múltat meghaladni
akarja. A magyar történelmi gondolkozásban a két háború között volt egy jól ismert
sztereotípia, hogy a magyar történelem tragikus történelem és a magyar a mai napig is
így érzi át a történeImét. Ogy gondolom,
hogy ez Lengyelországra, a lengyel történelemre még nagyobb mértékben érvényes.
Amikor azt mondja, hogy azt szeretn é,
Lengyelország legyen végre normális ország,
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normális nép, a történelemnek ezt a tragikumát akarja meghaladni, leküzdeni?
- Igen, de az az érzésem, hogy a kérdésében részben választ adott valamire, ami még
nem is hangzott itt el. A tragikus szót használta, és ez a dolgok lényege. Hogyha történelmünk tragikus, akkor állandóan ismernünk kell, és emlékezni rá, mert attól félünk, hogy megint megismétlődik a tragédia. Ha olyan történelem volna ez, ami nem
hagyott volna ilyen tüzes bélyeget sorsunkon, akkor úgy kezelhetnénk, mint ahogy
más nemzetek kezelik a maguk történelmét. De ha a történelem érintette a nagyapámat 1914-ben, sőt még előtte is; apámat
két háborúban és engem, akkor egyszeruen
attól félek, érinti majd még a gyermekemet is.
Sárközi Erika:
- Keveset tudunk arrol, hogy ön személy szerint hogyan élte át a Il világháború éveit ...
- Szerencsésen átéltem a háborút. Édesapám katonatiszt volt, elesett a háborúban.
En viszont l 942-től szintén katona voltam,
ugyanannak a Honi Hadsereg nevű szervezetnek a katonája, amelyiknek katonája
Maciek Chelmicki, aHamu és gyémánt című
film höse, és azok a fiúk, akik a csatornába
leszállnak a Csatorna című filmben. De én
nem csináltam semmit, nem vittem véghez
semmi hősieset a háborúban. Azt hiszem, a
háborús témájú filmjeim bizonyos értelemben önigazolásaim mindazokkal az emberekkel szemben, akik a háború alatt valami
nagyszerű, tragikus, csodálatos élményt éltek át. En a háborúból mintegy ezek nélkül
a közvetlen élmények nélkül kerültem ki.
13 éves voltam l 939-ben, tehát a lerohanáskor nem voltam katona. l 944-ben az a csoport, amelyiknek tagja voltam, teljes mértékben eltűnt, bebörtönözték, egyedül én
menekültem meg. A körzeti katonai parancsnok összekötője voltam, és teljesen véletlenül engem nem tartóztattak le. 1945ben ugyanígy nem történt az életem ben
semmi. Amikor véget ért a háború, hirtelen
mintegy életrajz nélkül maradtam. Köröskörül mindenki mesélt valamit, mindenkinek valamilyen része volt abban, ami történt, és talán ebből a komplexusból eredtek
ezek a filmek.

Csatorna
Hernádi Gyula író:
- Jancsó Miklos barátom mal Wajdát
mesterünknek tartjuk. Éspedig pontosan a
történelem szemléletének ön krittkus, helyenként önironikus, óriási érzelmi erővel
kifejező formáiért. Andrzej Wajdában nem
az az érdekes elsősorban, hogy lengyel, hanem hogy planetarts. tehát világméretű müvész. Öriási dolog ez, hogy lengyelként ki
tudja tágítani a művészetét világméretűvé.
Olvastam valahol a szabadságnak egy definícióját, amelyik úgy szál, hogy azért lehet
szabad az ember, mert a múltbál tanulhat.
Ezért nem függ egészen a jelentől. A jövőben is tanulhat, azért nem függ egyértelműen a múlttól. A kelet-európai népek
műltja tényleg olyan, hogy elsősorban ezt
próbáljuk analizálni ahhoz, hogy szabadságunkat pontosan megértsük és megvalesitsuk. Es ebben mester Andrzej Wajda.
- Amivel én prózában birkózom, mert
így értelmezem a magam filmjeit, Jancsó
ugyanezt próbálja és valósítja meg a költé"Szetben. Soha nem felejtem el - sokszor
beszéltem és írtam is már erről, mert számomra megrázó egy ilyen költői tömörítés

-, amikor a Csend és kiáltás-ban a homokdűlőri menekül egy férfi. Nohát, itt a válasz
a kérdésre, hogy mitől lengyel rendező az
ember, és mitől magyar rendező valaki.
Annyira intenzíven érzi, ismeri a tájat, a
környezetet. a síkságot. A főszereplő odamenekül, bár nem tudni mi várja ott.
Amonnan semmilyen segítő kéz nem nyúlt
feléje, és az előtérben lassanként megjelenik
a puskacső. Es tulajdonképpen e között a
két pillanat között, amikor az alak menekülni kezd, egészen addig, hogy megjelenik
a puskacső, ebben benne van Jancsó egész
filmje.
Sárkozi Erika:
- Visszatérve a II világháborús filmsorozatra, amikor ön megcsinálta a Csatorná-t,
ami világhírű, a Hamu és gyémánt-ot, később a Lotná-r, a Sámson-t, milyen érzékenységet tapasztalt a lengyel nézőkben,
hogyan reagáltak? Milyen érzelmeket és
milyen vitákat váltottak ki ezek a filmek?
- Amikor A mi nemzedékünk-et csináltam, 27 éves voltam, és fogalmam sem volt
arról, hogyan kell filmet csinálni. Ráadásul
az egész forgatócsoport, akik velem együtt
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Hamu és gyémánt

dolgoztak, mind csupa kezdő volt. A hangmérnök és két színész kivételével soha senki
közülünk addig még nem csinált filmet,
nem tudta, hogyan kell csinálni. De két dolgot tudtunk, először is azt, hogy szeretjük
az olasz neorealista filmeket, másrészt pedig azt, .hogy gyűlöljük, amikor a háborúról az öndicséret és a hősiesség kategóriáiban beszélnek. Hisz mindannyian átéltük a
megszállást, láttuk a nagyszeru embereket,
akik meghaltak. Es ezek az emberek nem
képzelték önmagukról, hogy ők hősök. Ez
a legcsúnyább, ami aztán a későbbi lengyel
filmekben megjelent. Megjelent egy buta
ember, aki azonnal meg van győződve arról, hogy ő hős, hogy valami kivételes szerepet kell betöltsön, és mindenki őt nézi,
hogy ő hogyan viselkedik. Ez a totális hazugság. Számunkra, akiket a háború előtt
három intézmény nevelt, a szülői otthon,
az iskola és a templom, nem volt semmi
kétség. Tudvalévő volt, hogy menni kell,
csinálni kell. Ha meg eljön az a szörnyűség,
hogy meg kell halni, az még nem ok valami
különleges dicsőségre. Mindez sokkal ter-
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mészetesebben történt. Ezért azok a fiúk,
akik a nemzedék hőseiként megjelentek a
mi filműnkben, természetes módon viselkedtek. 1955-ben akik a filmet értékelték,
azt mondták: "ez valami lumpenproletár
csoport, ezeknek a fiúknak semmi súlya, értéke nincs, éppen mert nem érezték át a
saját hősiességüket". A kritika különben
annyira intenzív volt, hogy arra gondoltam,
több filmet nem csinálok, hanem visszatérek a festészethez. De nem volt elég erős
jellem em, és elkezdtem a következő filmet.
- A Csatorna már siker volt, a siker pedig magával ragadott, akkor már önmagam
előtt is valamit igazolni tudtam, és elkezdtem a következő filmet. A Csatorna alapvető meglepetése abban állott, hogy egy
történet, ami tulajdonképpen periferikus és
provinciális, arninek borzasztóan bonyolult
a köritése, hirtelen elérte azt, hogy a világ
nézőteréhez tudott közvetlenül szólni. Emlékszem, akkor a cannes-i fesztivál egészen
másként nézett ki, és a helyi újság felháborodott a film láttán. Olyasmiket írtak, hogy
az emberek strandolni, nyaralni jönnek, és

akkor ilyen filmeket mutatnak be, ahol a
csatornába másznak le. Amikor eszembe
jutnak azok a horrorfílmek, amik mostanában jelennek meg a cannes-i fesztiválon,
amikkel rémítik ezt a burzsoáziát, meglehetősen viccesnek tűnik a dolog, mivel a Csatorna akkor valóban megrémítette
őket.
Akkoriban nem csináltak ilyen filmeket.
- A következő fílm, a Hamu és gyémánt
azonban azt a problémát jelentette
számomra, amivel a mai napig birkózom: hogyan bizonyítsam be, hogy ez a film nem
volt véletlen? ! Vagyis hogyan csináljam a
következő fílmet, hogy az szintén jó legyen? Elég hamar véget ért a háborús filmek sorozata, mert jött a Lotna, az egyetlen olyan filmem, amelyet még egyszer szeretnék megcsinálni. Az az érzésem, hogy
amit ott elmondtam, őszintén és becsületesen mondtam el, csak nem tudtam megcsinálni ezt a filmet. Nem volt meg az a rendezői technikám, amivel ma rendelkezem. Bs
a Sámson már az utolsó háborús témájú
film volt. Kiderült, hogy a korábbi filmekben volt bizonyos élénkség, bizonyos közvetlenség - mindez a Sámson-ban egy kissé
murnifikálódott,
mesterkélten
költői képekké vált. Kezdődött azzal, hogy egyszeruen nem tudtam megfelelő színészt találni
a zsidó fiúnak a szerepére, és ahelyett, hogy
olyasmit csináltam volna, ami még vadabb,
még erősebb, egy hideg, kiszámított
mű,
nem élő mű jött létre, vagyis abba kellett
hagyni ezt. Ez már a vég volt.
- Amikor A mi nemzedékünk-et csináltam, a személyi kultusz még teljében volt,
amikor a Csatomá-t, majd a Hamu és gyémánt-ot, akkor jött az olvadás első szele. Bs
ez tette lehetövé, hogy megcsináljam ezeket
a filmeket, Ekkor erősödtem meg, éreztem
meg, hogy ki vagyok, mit tehetek. Ezek
nélkül a történelmi események nélkül egészen biztos, hogy nem ülnék most önök között.
- Egyáltalán: akkor fiatal voltam. Most
már keresem a kapcsolatot
a fiatalokkal.
Akkor nem volt nálam fiatalabb lengyel
rendező. 28 éves voltam, senkitől sem kellett félnem, előttem volt a világ.
Ember Marianne. a Filmkultúra munka-

társa:

- Első filmje tehát bukás volt és a kritika is megoszlott a film értékelésében. A
most bemutatásra kerülő Az ígéret földje
Lengyelországban telt házakkal ment, és
valószínű, hogy nálunk is nagy közönségsikert fog elérni. Mitől függ a siker?
- Akadt valaki, akinek az első film em is
tetszett, Lindsay Anderson volt ez, Londonban, akkor még fílmkritikus, Ö volt az
első, aki fölhívta a figyelmet erre a filmre,
és ő az, akinek aztán a merészségemet köszönhettem.
Bizonyos
értelemben
naiv
filmművészetet
látott ebben a filmben,
ezért aztán a Csatorna, amit már mindenki
jól fogadott, neki nem tetszett. Ettől az
időtől fogva érdekel engem a siker problémája
- Ami Az ígéret földjé-t illeti, senki nem
hitt abban, hogy egy 19. századi történet,
Lodz-ról, a textiliparról szóló film érdekelhet bárkit. Ráadásul egy kicsit gyanús dologról van szó, olyanról, amit egész pontosan nem is lehet meghatározni, egy nálunk
is ismeretlen regényből véve. . . Kezdettől
fogva tudtam, hogy ez a regény önmagában
nem érdekes, tudtam, át kell dolgozni ahhoz, hogy érdekes legyen. Azt hiszem, hogy
a siker titka az, hogy a mi közönségünk
ebben a filmben váratlanul olyan lengyel
alkotást látott, ami emlékeztette őt a vilag
más jó filmjeire. Úgy van megcsinálva,
mintha Hollywoodban
készítették
volna.
Jók a színészek, jól játszanak, energikusan,
kifejezőert. Árad a filmből valami, ami elégedetté teszi azokat, akik eljöttek a moziba, hogy megnézzék. Függetlenül
a film
tartalmától. Függetlenül a történettől.

Ember Marianne:
- Ezt az előző film ről, a Menyegzö-zö?
nem lehetne elmondani?
- Igen, csakhogy a Menyegzd sokkal bonyolultabb történet és sokkal nagyobb felelősség is húzódik meg mögötte. A Menyegző Lengyelországban az egyik legismertebb
dráma, következésképpen
minden változtatás, minden egyes hangsúlyeltolódás
jelent
valamit, Az ígéret földjé-nél a regénnyel
sokkal könnyebb dolgom volt. Ez egy nagyon sok szálból, sok alakból összeállított
regény, nem remekmű.

Ember Marianne:
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- Wyspianski drámája állítólag olyan jelentőségű Lengyelországban, mint nálunk a
Bánk Bán. Tehát valóban mindenki ismeri,
mindenki minden mozzanatára valamilyen
modon reagál. Sajátosan lengyel történet.
Azt mondjdk, a film mégis megbukott Lengyelországban.
- Nem. A Menyegző-t első három forgalmazási hónapja alatt annyi lengyel néző
nézte meg, ahány néző az összes lengyel
színpadon 1901 és 1971 között a drámát
látta Ez nem kevés. Mert ez is a lengyelségnek egy darabja, amiről már volt szó. A lengyelségé, ami néhány könyv, néhány vers is,
amiket szeretünk. Es ez a könyv, ez a dráma az első ezek között. Az volt a titkos
reményem, hogy ha ez a film kijut külföldre, akkor az emberek érdeklődni fognak
iránta, és azt mondják, hogy milyen érdekes, hát próbáljuk meg ezt színpadon bemutatni Es akkor valóban boldog lettem
volna, sajnos ez nem sikerült. Számunkra a
csalódás inkább az volt, hogy sehol kűlföldön nem ébresztett elég érdeklődést a film.
Azt hiszem, hogy itt szinte a kör négyszögesítését kellett volna megoldani ahhoz,
hogy a külföldi közönség számára jól megcsináljuk, messzemenő változtatásokat kellett volna véghez vinni Talán egyszeruen
filmet kellett volna csinálni, minden másról
elfelejtkezve. Akkor viszont esetleg a lengyel néző előtt tűnt volna tévedésnek.
Hernádi Gyula:
- A Menyegző a speeidlis kelet-európai
forradalmi hamis tudat, illetve a forradalmi
tudat filmje. Lehetséges, hogy vannak benne ukrán vagy krakkói specialitdsok, ami
azt jelenti, hogy több dimenzioia van, de az
alap, azt hiszem, mindenűtt átüt.
- Minden szerencsétlenségünk és komplexusunk abból ered, hogy filmjeinket egy
olyan országban csináljuk, amelynek történelme, kultúrája nem közismert. Ha a
Mennyegző amerikai mű volna, mindenki
úgy tartaná, hogy ezt muszáj megérteni.
Mert meglehetősen nagy országból származik a film, amelyet kötelességünk megérteni De a Mennyegző egy kis országból
származik, tehát értelmetlen.
Bikácsy Gergely kritikus:
- Az ígéret földje hőseiről szeretnék egy
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kérdést feltenni. kis kerülővel. Tudjuk,
hogy a Wajda-filmekben semmiféle sematikus osztályozást nem lehet csinálni, szerencsére. Az embernek fogalma sincs, hogya
Csatorna vagy a Hamu és gyémánt főhősei
pozitív vagy negatív hősök-e. Az iskolában
majd biztos megmagyarázzák, de szerencsére a néző erre nem figyel. Régi és új nézői
élményeim ből merem vállalni, hogy minden
Wajda-filmnek minden hősét szerettem valamilyen módon. Hogy Maciek a Hamu és
gyémánt-ból pozitiv vagy negativ hős, nem
tudom, de nagyon szerettem, sőt irigyeltem
is, bár olyasmit csinál, amit én nem tudnék,
de tán épp ezért irigyeltem Furcsa mádon
szerettem még a Légyfogó hősét is, akit talán kevesebbnek szeretnek. Az ígéret földjé-ben engem lenyűgözött ez a három főhős,
a szineszek is és azok a figurák is, akiket
játszottak. Lenyűgözve néztem őket, de azt
szeretném megkérdezni: úgy érzi-e, hogy
ezt a három embert is ugyanúgy lehetne
szeretni, mint eddigi filmjeinek szereplőit?
- En igyekeztem, hogy úgy lehessen. Ha
nem sikerült, az az én hibám természetesen,
nyilván túl keveset meséltem a színészeknek erről vagy arról az emberről. Vagy talán túl végletesen. Elsősorban az ember karakterének kellene megjelennie; valaki mosolyog, valaki a kezét nyújtja, nem tudom,
hogy tisztességes ember-e vagy csaló, de én
is kinyújtom a kezem. Már ismerni akarom.
Es így kellene játszani a színészeknek. Föl
kell kelteniük a néző érdeklődését, meg kell
mozgatniuk őt. Olyan érdekes kell hogy
legyen a szereplő, hogy ismeretséget akarjak vele kötni Es majd ha közelebbről megismerem, akkor kiderülhet esetleg, hogy
nem is akarok vele olyan nagyon barátkozni. Sőt inkább egészen elkerülöm. Az
ígéret földje három főhősénél ezt nem sikerült létre hozni.
- Ha erőteljesebben kirajzolódott volna
az a kűlső világ, amelyik a három barát
ellen föllép, akkor tisztábban látható lett
volna a kapitalizmus árnyéka, amely megfojtja azokat az embereket, akik egyúttal
alkotó tényezői is annak. Itt mutatkozott
volna meg ez az ellentét. Természetesen
benne van ez a filmben, és ki lehet olvasni
belőle, csak talán nem elég intenzíven.

- Igen jól fogadták a filmet. Persze voltak más hangok, olyan emberek, akik elégedetlenek voltak azzal, hogy a mi lengyelünk
egy ilyen önmagának való sorsot választ, és
megadja magát. Es végül is bizonyos kompromittáló szerepet játszik. De azt hiszem,
hogy itt arról van szó, hogy a film az osztályrendszert is bemutatja. Olyan az egész
mű, mint egy mozaik. Képzeljük el, hogy
valaki szétszórja
a mozaikokat, és azt
mondja, hogy ez a kövecske nem tetszik.
Ez a kő önmagában semmit nem jelent.
Attól függ, hogyan kerül bele az egészbe.
Lehet, hogy az egy sebnek a darabja, lehet
hogy egy alaknak a szeme. Es akkor már
más a jelentősége. Az ígéret földje jellegzetesen mozaík-film. Es ezért lehet látni jó és
rossz zsidókat, jó és rossz lengyeleket, tisztességeseket és semmirevalókat, mindent
együtt. Nekünk a munka közben ez volt a
legnagyobb öröm, 'hogy ezt a mozaikot
összerakjuk, valahogy minél többet tegyünk be, és minél többet megmutatni
még, vagy két palotával többet, még egy
utcát, még egy gyárat. Nagy öröm volt ezt a
filmet csinálni
Sárközi Erika:
- Az ön első filmjének a címe A mi
nemzedékünk. A címet jelképesnek érzem,
mert on nemzedékének önéletrajzát írta
meg műveiben. Kiváncsi lennék rá, hogy mi
az ebből, amit nem mondott még el? Van-e
ilyen?
- Van. Van néhány lyuk az életrajzon
sajnos. Lassanként talán ezeket is befoltozzuk majd. Elsősorban bizonyos történelmi
események, amelyek fájdalmas pillanatokat
érintenek, és túl vitatottak ahhoz, hogy
azokról filmet lehetne csinálni. Persze én
úgy gondolom, hogy a legjobb volna rögtön
az események után filmet csinálni róluk.
Mert mindaz, amit látunk a filmvásznon,
ami világos, attól nem félünk többé. Minél
inkább távolodunk tőlük, annál inkább
szellemekké, kísértetekké változnak, komplexusok alakulnak ki. Mit csinál a filmrendező? Azt, amit az apa, aki bemegy a gyerekkel a sötét szobába. A gyerek fél, nem
tudja, mi' van a szobában, és az apa meggyújtja a lámpát, a gyerek körülnéz, minden rendben van: ott az ágy, ott a szék. Az
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apa eloltja a lámpát, és a gyerek nem fél
tovább, mert már látta a szobát. Ha sikerülne a mi munkánkat így végeznünk, akkor
azt hiszem, a társadalomnak nagyobb haszna volna belőlünk.
Sárközi Erika:
- Mi van sötétben? Mi az, ami még
hiánvztk önnek?
.: Az ötvenes évek vannak sötétben. Lassanként talán kialakul valami. A legutóbbi
filmem éppen az 50-es évekkel foglalkozik.
Nem akarom azt mondani, hogy ez a film
mindent elmond ezekről az évekről. De lehet, hogy lesz még film, ami majd szélesíti
ezt a témát. Azt hiszem, a filmvásznon országunk történelm ét, mégpedig közvetlen
közeli történeImét kellene megjelenítenünk, nem pedig a távolit. Mert ezzel szemben vagyunk sokkal inkább elkötelezettek.
Kósa Ferenc rendező:
- Úgy tűnik nekünk, magyarországi filmeseknek, hogy ami legfőképpen meghatározza a kelet-európai filmművészetet ma, az
éppen ez a történelemhez való hozzánövés.
Ez más, mint a nyugat-európai filmművészet. Ők azt kérdezik tőlünk, miért foglalkoztok mindig a történelemmel, mi meg azt
kérdezzük, ti miért nem foglalkoztok a történelemmel. Miből gondoljátok, hogy a
szex fontosabb? Azt szeretném megkérdezni, hogy miben látja Andrzej Wajda a
jelenlegi nyugat-európai és kelet-európai
filmművészet között meglévő különbséget?
- A kűlönbség a következő: a szocialista
országok államosított filmművészete állandóan bizonytalan abban, hogy vajon számítson-e a nézőtérre vagy sem, vagy hogy
mi az az érték? Következésképpen érzésem
szerint sok olyan film készül, amelyeknek
semmi oka, hogy létrejöjjenek. Nem elégítik ki sem a nézőket, sem a vezetést, sem
a kritikát.
- Nem akarom ezzel azt mondani, hogy
Nyugaton csupa jó film jön létre. Fordítva.
Oriási mennyiségű értéktelen film készül,
de mivel az a véleményük, hogy a film
szórakozás, teljes mértékben a nézőre koncentrálnak. Minket viszont olyan filmek kísértenek, amelyek valamilyen filozófiai
problémát, gondolatot akarnak megszólaltatni, de végül is nem lehet őket kibírni.

Nem magyarázkodhatunk azzal, hogy valami el van zárva előlünk, mivel nekünk a
Nyugat előtt kellene járnunk. Hogyha a Német Szövetségi Köztársaságban rám támadnak az újságírók, hogy miért nem csináltam
filmet az 1970. decemberi eseményekről,
akkor azt mondom: no jó, és miért nincs
film a párizsi tavaszról, 1968 májusáról, a
nagy legendáról? Nincs olyan párizsi producer, aki ne tudná, hogy mi történt. Mindenki megnézne egy olyan filmet, ami erről
szól. Nemsokára 10 éve már, és még semmilyen film nem készült erről. De ez engem
nem vigasztal. Egyáltalán. Mert azt szeretném, hogy nálunk jobb legyen. Es nem
akarok Párizzsal takarózni.
- Nem igaz, hogy Nyugaton meghal a
mozi Azt hiszem, a legutóbbi amerikai filmek, amelyek hirtelen vadul társadalmi filmekké lettek, meg a svéd filmművészet,
amely szintén nagyon sok szép és komoly
filmet adott, bevitte az igazi moziba életünknek azt a részét, ami mindig kívülrekedt: a szex-et. A szex-et nem mint exhibíciót, hanem mint életünk egy részét. Úgy
gondolom, alapvetően helytelen, ha a mi
filmművészetünkben ezt üldözzük. Azt hiszem, ez is olyan valami, ami igen sokat
megmagyarázna az életünkből, és ezért ennek brutális kihúzása nem helyénvaló.
- Filmjeinknek sok a barátja Nyugaton.
Es úgy tűnik, hogy ez a kör egyre nő.
Következésképpen többet kellene adjunk,
és nem kellene megállnunk ott, ahol vagyunk. A mi filmgyártás unk egy nem túl
nagy ország számára kielégitő mennyiségű
filmet gyárt. De a szélesebb igényeket figyelembe véve állandóan túl kevés a filmünk. Tehát nem korlátozásra van szükségünk, hanem egy ösztönző rendszerre. Ez
az, amit érzek, amikor a keleti-nyugati
filmről gondolkodom. Úgy látom, hogy a
magyar filmművészetnek lehetősége van
arra, hogy rendszeresen érdekes, szép filmeket hozzon létre.
- Láttam tegnap a Jutalomutazás-t. Igen
jó benyomást tett rám ez a film. Szeretném
megkérdezni, hogy valamiféle első fecske-e
ez? Azért is keltette fel az érdeklődésemet
ez a film, mert nagyon hasonló ahhoz, amit
a mi fiatal rendezőink csinálnak. Szeretném
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fiatalabb kollégáimnak megmutatni, mert
igazolja az ő törekvéseiket ... Ez az a mozistílus, a világ látásának új módja, amely
iróniával bizonyos megtisztulást adhat. Meg
kell hogy mondjam, hogy én mindig szerettem volna filmen valami mulatságosat csinálni. Es azt hiszem, nincs semmi fontosabb annál, mint komor, szomorú drámába
valami derűset is belevinni. Ez nagyon nehéz út.
Kósa Ferenc:
- (jn egyszer beszélt arról, hogy furcsa
dolog ez a szocialista országok filmjeivel. A
királyokról már beszéltek ezek a filmek, de
azokról az emberekrdl. akik a történelmet
csinálták, és akikbdl osszedll egy haza, róluk kevés szó esett. Err61 nekem eszembe
jutott, hogy ön egy kámüvesrdl csinált
most filmet. A mai, az él6 történelemr61.
- Valóban, a Márvány em ber-ben. A legújabb filmern ez, amitől nagyon sokat várok.
- Sok történelmi témájú filmet forgattam, tulajdonképpen a legutóbbival, az Arnyékvonal-lal már sarokba szorultam. Megértettem, hogy erre tovább nem vezet út a
számomra. Legújabb filmem viszont egy
eredeti forgatókönyvből készült, ma történik, illetőleg az 50-es években is, és itt már
nem a távolabbi, hanem a nagyon közeli
múltról van szó. Ami számunkra szintén
történelem, megmozgat és 'nyugtalanít minket. Emellett ebben a filmben sikerült két
foglalkozást összekapcsolnom: egy kőművesről és egy filmrendezőröl van szó. Az az
érzésem, hogy ez kifejez valamit. A kőműves az 50-es évek embere, a filmrendező
fiatal lány, aki épp hogy befejezte a főiskolát, egy fiatalabb kolleganőm, akinek természetesen ugyanazok a bajai-gondjai, mint
nekem. Tehát két sorsot mutatok be, a
kőműves és a lány sorsát, és meg akarom
mutatni azt is, hogy abban a makacsságban,
ahogy a céljuk felé törekednek, tulajdonképpen nincs különbség köztük. Talán nem
is merném összehasonlítani egy rendező életét egy olyan ember életével, aki az 50-es
években a saját életét dobta a mérleg serpenyőjébe, ha nem volna tény, hogy ez a
forgatókönyv 13 évet várt. Es a forgatókönyv írója, Alexander Scibor-Rylski, illetőleg én 13 éven át igyekeztünk elérni,

hogy megvalósíthassuk a filmet, Amikor lehetőség nyílt rá, akkor azt mondtuk, hogy
ezt a tényt is bele kell tenni a filmbe.
Vagyis bennünk is van egy kis makacsság,
és egy kis jellem. Es ezért engedtem meg
magamnak, hogy ezt a két alakot összekapcsoljam. Ezzel vissza is érkeztünk a kezdeti
kérdéshez, a történelemhez, és beszélhetünk arról, hogy a lengyel értelmiség mílyen gyakran fogalmazta az első munkásmozgalmak programjait és vett részt ezekben.
- Az új forgatókönyvek, amik a kezemben vannak, amelyekről nemsokára majd
határozok, eredeti művek. Az egyik a fociról szól. Egy meccs ideje alatt történik, egy
fiúról szól, akinek el kell döntenie, hogy
eladja-e magát külföldre pénzért. Es akit
hirtelen elragad a temperamentuma, beviszi

a sportcsarnokba, lő egy gólt, következésképpen a csapatot most már soha nem
hagyja el. Vagyis az összes pénzt elveszti,
amit kapott volna. Azt hiszem, ez banális
kis történet, de talán a film, a mozi föléleszti. Van bennevalami egyszerű. Talán ezzel kell fölvennünk a kapcsolatot. Arra van
szükség, hogy a valóság, annak a fényképe,
ami körülöttünk van, létezik, változik,
- hogy ebből maradjon megvalami. Attól tartok, hogy a sok szörnyűség, a történelem, a
haza és a világ iránt érzett felelősség nyomása alatt egy kicsit talán elaludtunk, öregeknek éreztük magunkat. Talán ebből az
érzésből kell magunkat felráznunk.

( Összeállították:
B. Révész László és SzekffÍ András)

Filmművészet, filmnevelés, filmklub
1976. december 5-én és 6-án a Filmklubok Nemzetközi Szövetsége (F. I. C. C.) Budapesten tartotta szemináriumát - mível 1975-ben Magyarországot is felvették a tagok sorába -, amelyen ,,A
film és az ifjúság" témakörét vitatták meg. Csehszlovákia, Lengyelország, az NDK, Franciaország,
Belgium és Magyarország küldöttei vettek részt a.
tanácskozáson. A beszámolókból és az előadásokból - jóllehet más-más tapasztalatok, gyakorlati
módszerek alapján - a problémákra vonatkozólag
a résztvevők hasonló, a lényeges pontokban egymással találkozó felfogása rajzolódott ki.
Franciaországban és Belgiumban például a 8-12
éves gyermekek - filmek hatására jelentkező személyiség- és hatásreakcióját vizsgálják, s különösen fontosnak tartják a mindennapi élet folyamán
a televizióban vagy a moziban látott filmek elemzését. Ezért elsősorban a nagy érdeklődésre számottartó ftlmtípusokkal (kalandftlmekkel, westernekkel stb.) foglalkoznak, mert - szerintük ezeknek a filmeknek a világképe jelentős mértékben befolyásolhatja a gyermekek politikai, társadalmi sztereotípiáinak kialakítását.
A politikai jellegű megközelítés mellett azonban
nem feledkeznek meg a művészetre nevelés feladatairól, s általában a gyermekek kreativitásának fejlesztéséről sem. Érdekes volt hallani, hogy ezek a
vizsgálatok egybeesnek az NDK kutatóinak kezdeményezéseivel, akik meggyőzőerr bizonyították,
hogy a gyermekeknek szóló fílmet nem a gyerekekről szóló művek jelentik. Ezen a ponton a
magyarországi gyakorlat teljesen eltér az övékétől,
s ezen mindenképpen el kell gondolkodnunk.
Napjainkban már több országban vannak olyan
kezdeményezések, hogy a 7-10 éves gyerekek részére állandó ftlmprogramokat rendszeresítenek. A
tapasztalat szerint azonban ezek túl szűken értelmezett ftlmösszeállítások: zömmel animációs mesefilmekről van szó. Így éppen azok a műfajok természetfilmek,
népszerű-tudományos
művek
vagy sportfilmek - szerepelnek bennük igen-igen
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ritkán, melyek e korosztály érdeklődésére különösen hatni képesek. A kisgyerekek szeretik az állatokat, tájakat, a városokat filmen látni, mint ahogy a
"mi miért van", "miból lesz", s "miért lesz olyan,
amilyen" kérdésekre válaszoló filmeket (népszerűtudományos filmek, illetve természetfílmek)
is.
Másrészt koránt sincs megoldva ezeknek a programoknak - ha egyáltalán programmá válnak - a
megszervezése: az iskolában vagy az iskolán kivül
rendezzék-e, ki vezesse a foglalkozásokat, milyen
nevelői hatásokat várjunk ezektől az alkotásoktól.
A szeminárium valamennyi résztvevője részlegesen érintette a 11-14 éves korúak filmnevelésének
problémáit. Ez a korosztály már rendszeresen jár
moziba, és a televízióban is hetenként többször
néz filmet. Ugyanakkor még az általános iskolában
sem kap megfelelő irányítást, emiatt filmélményei
rendkívül kuszák, esetlegesek. Nem meglepő tehát,
hogy ha értékes filmekkel találkozik, azokat értetlenül, esetleg ellenségesen fogadja. Ezért látszik
nagyon fontosnak, hogy ennek a korosztálynak is
teremtsük meg a megfelelő filmisrneretszerzési lehetőséget. Ebben a tekintetben az úttörő- és ifjúsági házakban létrehozható filmkluboknak különösen nagy szerep jut.
A 14-18 éves fiatalok ftlmnevelésének, filmklubi foglalkoztatásának kérdéseit hazai előadóink
beszámolói tárgyalták.
Ezek a fiatal nézők éppen szernélyiségfejlődésük
egyik legdöntőbb szakaszában vannak. A gyermeki
élményminták,
viselkedési modellek, fílmnézési
szokások egyre inkább átalakulnak, felnőttivé válnak. - Minden egyes néző filmélményét lényegileg
meghatározza életkorának pszichikuma, s az, hogy
moziban, fílmklubban, filmbeszélgetésen hogyan
apellálnak rá. A 14-18 évesek korosztálya hazai
mozinézőink egészét tekintve is elsőrendűen fontos. Az 1972-es reprezentatív közönségvizsgálatból
tudjuk, hogy ők a leggyakoribb mozibajárók: nézőink báziskorosztálya. A közönség 28,5 százaléka. A 28,5 százalék azért magas érték, mert a

vizsgált 10 életkori csoportnak csupán egyikére
vonatkozik.
Ellentmondásokkal teli lelki folyamatok útján
válik egyre inkább felnőtté, felnőtt magatartásmintát elsajátító emberré a növekvő fiatal. Filmérzékelése, figyelme, befogadása lényegében már a felnőttek filmbefogadó magatartásának felel meg. S annál inkább, minél korábban - lehetó1eg az általános iskolában - kezdtük őt filmmel ismertetni
filmekkel nevelni. Gondolkodási, fogalmi művele~
tei is alapjában változtak meg. Korábban csupán
egyetlen nézőpontja volt, a saját magáé, annak
alapján értelmezte a ftlmeseményeket, nem voltak
alternatívái. Most már egyre inkább képes mások
nézőpontját átvenni, azonosulnia a hősökkel, belehelyezkedni a filmhősök világába, a ftlmbeli szituációkba.
Kereső, kutató magatartásához, önmagára eszméléséhez hozzá tartozik a fllmkultúrával való új
értelmű találkozás. Ekkor kell és lehet hatékonyan
bevonni a fiatal nézőt abba a folyamatba, amit úgy
nevezünk, hogy értő befogadóvá, filmnyelvet olvasó emberré formálás. Az életszerű filmmel nevelés valami olyasmit jelent, hogy a fiatal ne a gépmozgásokat, a plánokat, a kompozíciót, egyszóval
ne a ftlmnyelvi elemeket ismerje fel, szinte keresse
a ftlmekben, hanem a film világával találkozzék, s
azon át saját életével, személyes környezetével.
Egy későbbi fázisban látszik indokoltnak a film
nyelvi elemeinek, művészeti, történeti vonatkozásainak megismertetése. Különö'sen sikeres lehet a
nevelés, ha nem a filmet, nem a fílmművészetet,
filrnesztétikát tanítjuk, hanem az életet - történetesen filmmel, filmművészettel. Míg a 7-10, illetve
11-14 éveseknél "okos és életszerű" válogatásban
kell adnunk a ftlmeket, addig ez a korosztály a
felnőttekhez hasonlóan voltaképpen minden filmet
megkaphat. Filmélményét azonban különös figyelemmel kell gondoznunk. Védenünk kell a félresiklásoktól, hamis értékrendek kialakulásától. Persze nem a vaffában nevelés széplelkűségével, hanem nyitott és szemet nyitogató pedagógiával.
A magyarországi középiskolás filmklubok vezetői munkabeszámolóikkal szemléletes képet adtak
az itt említett szempontok gyakorlati érvényesítéséró1. A filmklubvezetők évek munkája alapján úgy
látják, hogy a kizárólag filmtörténeti jellegű sorozatok erősen iskolássá teszik a klubéletet, mivel a
klubtagoknak ily módon úgyszólván tananyagot
kell elsajátítaniok. Több éve működő ifjúsági fílm-

klubok esetében különösen nagy vonzóerőt jelent,
ha a legaktívabb klubtagok részt vesznek a program összeállításában.
A filmnevelésről a lengyelek mondották el,
mennyire fontos annak szellemében dolgozni,
hogy a filmnek különböző funkciói vannak. Az,
hogy a fiatal nézőnek már a filmalkotás megismerése előtt vannak filmismeretei, hogy az adott filmalkotásról konkrét ismereteket kell szereznie, s
hogy a filmalkötést értékelnie is tudni kell - mindez a filmmel való foglalkozás módját is meghatározza. Azok az igazán érdekes fílmklubi foglalkozások, ahol az adott filmet több oldalról közelítik
meg, ami forrása lehet a termékeny vitának.
Disney filmjeit pl. többféleképpen nézhet jük, értelmezhetjük. Nem feltétlenül igaz, hogy elszakítja
a valóságtól, illúzióba ringatja a gyerekeke t - feltéve, hogy megkapják a szükséges "eligazítást".
Disney örömöt okozott a gyerekeknek, fiataloknak, s örömöt okoz ma is. A ftlmklubi foglalkozásokon ezeket a ftlmeket el kell helyezni a filmtörténetben, értékeit kiemelni, indokolt filruművészeti, filmesztétikai kritikáját adni.
Az a szándék, hogy minél változatosabb fllrnprogramot nézzenek meg és elemezzenek a 14-18
éves, fílmklubot látogató fiatalok, igen komoly és
reális gondot vet fel. Azt ugyanis, hogy a középiskolát végzett, szakmát szerzett, filmet intenziven
szetető fiatal hogyan alapozhat ja meg filmműveltségét. A felsőoktatási intézményekben tovább tanuló fiatalok még viszonylag könnyebb helyzetben
vannak, a dolgozó fiatalok helyzete a nehezebb. A
csehszlovák beszámoló a dolgozó fiatalok filrnnevelésével kapcsolatban a területi művelődési intézmények mellett működő filmklubok jelentős szerepét hangsúlyozta. Ez abban foglalható össze, hogy
a fiatalok éveken keresztül rengeteg filmet látnak,
sokszor kiemelkedő filmtörténeti alkotásokat is,
de azok - megfelelő irányítás, eligazítás híján nem állnak össze rendszerezett filmismeretté.
Az említett problémák tehát a tovább nem tanuló,
dolgozó fiataloknál még súlyosabbak. Ök is sok
filmet látnak, de nincs kellő iránytűjük az értékes
alkotások kiválasztásához, s így filmismeretük esetleges, egyoldalú lesz. Itt is kiemelkedő jelentősége
van, lehet a fílmklubnak, mert megfelelő irányítást
biztosít a rendszerezett ftlmműveltség megszerzéséhez - a ftlmi közrnűvelődéshez,
Féjja Sándor - Kelemen Tibor
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Az eltűnt gyermekkor felidézése
Kardos Ferenc-Rózsa János: Gyerekbetegségek
(Rendhagyó pályakezdés)' Életteli, színes
képek villannak fel évtizednyi távolságból
az emlékezet vetítővásznán. Havas téli
hegyoldalon vidáman szánkázó, hógolyózó
gyereksereg, majd önfeledt rohanásuk a hirtelen támadt zöldellő tavaszba. Az első iskolakerülés: egy kisfiú kalandjai a lógásra
csábító autó csodák és izgalmas kirakatok
között. Fájdalomtól torz, köhögéstől kivörösödött gyermekarcok. járvány, az igazolt
hiányzás alig titkolt öröme. Gyerekbetegségek.
Ha valaki nem ismert volna rá, Kardos
Ferenc és Rózsa János közös filmjéről van
szó. A magyar film történetének erről az
egyszeri és varázsosan üde színfoltjáról.
Mindenképpen rendhagyó alkotás a Gyerekbetegségek. Rendhagyó, mert egyszerre
két fiatal pályakezdése. Még ma is - a
későbbi művek és pályamódosulások ismeretében - megválaszolhatatlan a kérdés: kié
a fő érdem, ki rendezte tulajdonképp a
filmet? Vérbeli csapatmunka ez, eleven cáfolata annak a közkeletű felfogásnak , hogy
a filmnek csak egy szerzője lehet. Ha ez
szerzői film, akkor Sára Sándor szeme és
kamerája, Szinte Gábor díszletei, Géczy
Pisti és Kassai Tünde gyerekalakjai is a
"szerzők" közé tartoznak. Rendhagyó ez a
pályakezdés azért is, mert az alkotók olyan
műfaj és téma művelésére vállalkoztak,
amely állandó viták kereszttüzében állt akkor és áll ma is. Vígjáték (burleszk) és ifjúsági film (gyermekfilm) - ha jól ismert és
agyonismételt kategóriákat akarunk hallani.
A jelentékeny művek azonban arról ismer-
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hetők fel - többek közt -, hogy nem férnek semmiféle rovatba, nem lehet őket
semmilyen skatulyába belegyömöszölni.
így van ez a Gyerekbetegségek esetében is.
Szabálytalan pályakezdés ez a mű azért
is, mert mindenféle hagyomány és előzmény nélkül áll a magyar film történetében. Folytatása is alig akad: szemléletét, a
gyermeki világba merülő és onnan kitekintő
látásmódot talán csak Sándor Pál eleveníti
fel a kamaszok érzésvilágát feltáró Bohóc a
falon círnű filmjében, a néha szatírába forduló burleszk-stílust pedig szintén Sándor
Pálnál, a Régi idők fociki-ctui és a Gyarmathy--Böszörményi alkotópár filmjeiben,
különösen az Ismeri a szandi-mandit? és a
Madárkák c. művekben lelhetjük fel. További érdeme a filmnek, hogy a komoly
hangvételű, történelmi sorsfordulóinkkal
foglalkozó alkotások (Húsz óra, Szegénylegények stb.) mellett szerénykedve, nem a
hangosfilmi konvenciók módszereivel (vígjátéki, bohózati) kísérelt meg nevetést fakasztani. Ellenkezőleg. Kardos és Rózsa
megpróbálta a lehetetlent. A burleszk holtnak vélt módszerével és ötleteivel fogtak a
gyermeki szemlélet megjelenítéséhez. A
burleszk sajátossága és a gyermeki környezet, szemlélet és módszer szerencsésen ötvöződött filmjükben egymással.
Mindenekelőtt azonban eleven és hatásos
film a Gyerekbetegségek. Varázslatos könynyedséggel és megejtő bájjal idézi fel, hozza
vissza a múltat, az eltűnt gyerekkort. És ez
mindenféle teoretikus megállapításnál fontosabb.

(Egy kis elmélet) A hangosfilm tönkretette
a burleszket. Megfosztotta hatásának forrásaitól: a gesztikus és mimikus kifejezés kizárólagosságától. Hasra esni vagy tortát
dobni ellenfelünk arcába ezután is lehetett
persze, de ilyet egy beszélő ember nem
tesz. Inkább elmond egy viccet, egy jó
poént, vagy - jobbik esetben - kidomborítja komikus jellemét. Van olyan elmélet,
mely szerint a filmkomikum egyetlen igazi
műfaja a burleszk volt, hogy a hangosfilm
szülte módosulások (vígjáték, bohózat, szatíra) már az irodalom különböző rétegeinek
hatását jelzik. Ha nem is fogadhatjuk el
teljesen ezt a filmes ortodoxiát, annyi tény,
hogy a burleszk originális filmműfaj, és maximálisan kihasználta a közeg természetét.
A médium azonban forradalmi változáson
ment át, közelebb került a hétköznapi dolgokhoz, sokkal életszerűbbé vált, mint
néma elődje volt.
A burleszk tehát meghalt - legalábbis
így látszott. Jöttek a jól megírt vagy bemondásokra épülő vígjátékok, és - ritkábban - a szatírák. Voltak persze olyanok is
- igaz kevesen -, akik megpróbálkoztak a
régi módszerekkel. Ezek közül talán csak
Jacques Tatinak sikerült az, ami kiváló
elődjeinek, Chaplinnek, Keatonnak: önálló
figurát, típust teremteni. Ehhez természetesen az is kellett, hogy meglelje a hang felhasználásának formáit, hogy zajos gegekkel
is kifejezze magát.
Csak így lehet ma valódi és jó burleszket
rendezni, így lehet életet vinni egy holtnak
hitt műfajba. A Gyerekbetegségek természetesen nem burleszk. De alkotóinak legfőbb leleménye mégis e műfajhoz kapcsolódik. A magyar film történetében a burleszknek nincs hagyománya, annál inkább a bemondásokra és jópofaságokra épülő vígjátéknak (ennek is inkább negatív, s nem
pozitív hagyománya). E film újszerűsége tehát kétszeres erővel hat. "Hadd mondjuk ki
végre, mi is ez a nóvum: a filmművészet
gyermekkorának eszközeihez nyúlt vissza,
hogy a gyerekek világát érzékletesen ábrázolhassa, a burleszk egyszerű, majdhogynem primitív módszerei segítségével egy külön planéta hangulatát volt képes rnegteremteni. Erről van szó, és e lelemény érté-

kéből még az elsőfilmesek obligát nyelvbotlásai sem vonnak le semmit.
Előkerülnek itt az ősburleszk kötelező
figurái és helyzetei Van védtelen üldözött
és testes ellenfél, a Kövér figurája (ez
utóbbi kétszeresen is, a birkózó nagybácsi
és a dagi osztálytárs személyében). Aztán
van álruha és üldözés árkon-bokron át. A
néző azon sem csodálkozhat, hogy az alkotói és a gyermeki fantázia ábrándképei szintén a burleszk "nyelvtanának" szabályai
szerint jelennek meg. Aszobafestők kergetődzése és festékcsatája a teremmé tágult
gyerekszobában, vagy a börtönjelenet, a film
talán legremekebb epizódja, vagy ahogy egy
szempillantás alatt kitavaszodik a zsivajgó
gyerekhad hócsatája közben.
Az alkotók gyermeki tekintettel néznek
a dolgokra. Filmjük stílusa így lesz beszédessé, a burleszk elemek pedig elevenné.
a felnőttek világát) "Mert
előbb minden fölnőtt gyerek volt. De csak
kevesen emlékeznek rá." - Exupéry szavai
ezek A kis hercég elején. A felnőttek valóban el szokták felejteni saját gyerekkorukat. Vele együtt a gyerekek naiv, őszinte,
mindenre rácsodálkozó világszemlélet ét.
Igy alakult ki a film terén is a gyerekekről
szóló művek két alapvető típusa. Az egyiket a gyereket kis felnőttnek tekintő felfogás jellemzi, amely a nagyok világának arányosan kicsinyített mását, annak tükröződését akarja viszontlátni a kis emberpalánták tetteiben, a másikat a gügyögő szemlélet, amely az előzővel ellentétben valami
bárgyú infantilizmus viselkedési sémáit erőszakolja rá a gyermeki természetességre,
megintcsak saját téves gondolatai alapján
képzelve el a kicsiket. Mondani sem kell talán: mindkét felfogás alapjaiban téves és
csak rossz műveket szült. Pedig a film az
egyetlen művészet, amely képes a gyereket
a maga sokszínű, életteljes és szertelen valóságában bemutatni Erre sajnos nagyon kevés példa akad.
A Gyerekbetegségek ilyen film. Szemléletmódja rokonít ja olyan, már klasszikus
alkotásokkal, mint Jean Vigo Magatartásból
elégtelen-je és Louis Malle Zazie a metroban-ja. (Malle filmjével még a stílus hason[Gyeretcszemmel
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vonásai is összefűzik.) Csak a magyar film
történetében nincs előzménye. Kardos és
Rózsa a gyerekek belső világát ábrázolják,
és az ő látásmódjukkal mutatják be a felnőtteket is. A gyermeki tekintet előnye,
hogy másként lát, és néhol többet láttat
meg velünk, mintha csupán saját szemünkre
hagyatkoznánk.
A filmnek nincs a fogalom hagyományos
értelmében vett cselekménye. Csak történése van, de az is inkább belső történések
kivetülése. Élmények, ábrándok, a gyermeki fantázia képei. Szavakba nem egykönnyen foglalható jelenetek sorát látjuk.
Már ez is a gyermeki szemlélet jellemzője.
Még inkább erre utal azonban a film színvilága. Nem valamiféle eklektikusan összeválogatott vagy fantasztikusan álomszerű színeket lát a néző, hanem olyan harmóniát, a
színek olyan tudatos használatát, amely
példa nélküli addigi filmjeinkben. Operatőr
és díszlettervező tudatosan összehangolt
együttműködése kellett a kifejezővé váló
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színek megkomponálásához. Ez is hozzájárult a film igazi trouvaille-jához: valóság és
képzelet egybemosásához. A gyermeki logika - ha egyáltalán lehet ilyesmiről beszélni
- sajátossága, hogy nem tesz különbséget
létező és vélt dolgok között. Számukra a
mesék világa lehet valóság, az élet dolgai
pedig fantasztikusak. Kardosék - szerenesés kézzel - a gyerekkornak azt a pillanatát ragadták meg, amikor a mesék szembesülnek a józan realitás élményeivel, amikor
a társadalom az iskola alakjában belép a
gyerekek életébe. Kis hőseink kora, elsőosztályos voltuk talán az emberi élet egyik
vízválasztója. Valami itt már eldől, valami
véglegessé válik. Ha nem is minden, annyi
mindenképpen: ki milyen élménydús évekkel lép be a már nem a játék szabályai
szerint működ ő iskola kapuján, van-e mit
megőrizni a múltból, amire emlékezve később újra gyermekké válhatunk, ha erre van
kedvünk vagy szükségünk.
A Gyerekbetegségek a valóság és a képzelet egységesítésével teremt lírai, nemegyszer
groteszk hangulatokat. Ez az egyidejűség
adja az Eljen a szabadság! c. epizód, a börtönjelenet savát-borsát. Kötélen mászva, falakon szaltózva szöknek a foglyok - rendre
őreik karjaiba. Miközben kis hősünk szülei
is épp egy kiszabadítással vannak elfoglalva:
a dagadt nagybácsit mentik ki szorult helyzetéből, persze egészen más módszerekkel.
Minek véljük inkább ezt az ötperces kis
remeklést? Felfokozott sűrítés, stilizálás,
bohózat vagy stílusparódia? Vagy egyszerre mind? Alighanem ez utóbbiról van szó.
Es még valamiről: a gyermeki képzelet és a
felnőtt valóság szembesítéséről és egybeolvasztásáról. Ilyen például az a jelenetsor is,
amelyben az exkluzív divatbemutató sznob
közönségét
ríkatják meg a beszökdöső srácok füstbombái.
Hasonló - bár nem mindig egyenértékű
- epizódokból ötvöződik eggyé a film sajátos hangulata. Felesleges azon meditálni,
vajon alkotói rutintalanság okán lesz-e mozaikszerű a film előadásmódja, ezért kellenek-e az epizódok előtti fejezetcímek. Ismeretes, hogy a modern filmművészet, az
új hullámok egyike, nem egészen új talál.mánya volt a feliratok újbóli használata.

Akár ezért, akár azért vannak feliratok a
filmben, mindenhogyan a film nyelvi interpunkció jelei. Az elemzés ízekre szedhet
egy művet, de ami valóban homogén ahogy ez a film is -, annak élménye újra
egységes lesz.
(A gyógyító nevetés erejével) Felszabadul-·
tan nevetünk a film humorán. Joggal tehetjük ezt. De vajon mindenki hasonlóan reagál, ugyanígy fogadja-e? Olyan kérdések is
felmerülhetnek, hogy egyáltalán gyerekeknek való film-e a Gyerekbetegségek? (Azt
már tudjuk, az ifjúsági film szürke szabványába nem fér bele.) Es ami ezzel szorosan
összefügg: miről szól tulajdonképpen a
film? Témája csupán a gyerek-felnőtt ellentét merev sémája lenne? Aki jól figyel,
beláthatja, hogy ez a film gazdagabb jelentésű annál, hogysem egyetlen tematikus
meghatározásba beleférne, és nem csupán a
gyerekek élvezhetik, sőt, talán épp ők legkevésbé.

Es itt álljunk meg egy kicsit. Egy gyerekekről szóló, az ő szemléletmódjukkal készült film nem a gyerekeké? Elhamarkodottnak látszó állítás. Ám az irodalom segít
bizonyítani. Az olyan meséket, mint pl. A
kis herceg vagy a Micimackó, melyekben
nem a meseszerű valótlanság, hanem a rejtett, belső igazság dominál, mindig kisajátították maguknak a felnőttek. Gyerekek is
olvashatják vagy nézhetik ezeket, de belső
magvuk egy maradékát igazán csak a felnőtt gyerekek élhetik át, éretlen gyerkőcök
vagy öreges fiatalok sohasem.
A mese rólunk szól. Rólunk is, nekünk
is. A Gyerekbetegségek meséje egyben felnőtt-mese. Ki más tudna nevetni egy olyan
ötlete n, hogyabetűvetést
éppenhogy tanuló nebulók újságot olvasnak az órán.
Nagyon is felnőtt poén ez, mert ugye hányszor kerülünk az életben olyan helyzetbe,
amikor hivatalból vagyunk kénytelenek tanulni olyasmit, amit már tudunk. Az ilyen
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gyerekkorba visszavetített reakciók újabb
fordulatot, csavart jelentenek a film amúgysem egyszerű dramaturgiájában. Nem szabad persze az ellenkező végletbe esve, rejtett jelentést keresni minden ötlet mögött.
Azt kell elsősorban tudomásul venni, hogy
ezeket az ötleteket nem a védtelen, jó gyerekek és az értetlen, gonosz felnőttek sémája ihleti
Ez teszi árnyaltabbá a film kornikumát.
Mert nevetni többféleképpen lehet. A nevetés lehet gyilkos erő, de nem igaz, hogy
mindent, amin nevetünk, kinevetünk. Lehet úgy kacagni, hogy közben magunk
sértetlenek maradunk, s kárörvendő mosollyal derülünk szomszédunk, ismerősünk,
barátunk hibáin, botlásain. Talán az a komikum legmagasabbrendű formája, amikor
egymáson kacagunk, amikor magunkat nevetjük. Mert az életben senki sem sebezhetetlen, gyenge pontja mindenkinek van.
Csak a komikumnak ez a formája biztosítja
a felülemelkedést saját hibáinkon, ez biztosítja a derűt, ami korántsem egyenlő a harsány kacagással. Ebben nyilvánul meg a nevetés gyógyító hatalma. A nevetésé, amely
nemcsak sebeket tud fakasztani azon, aki

méltó erre, hanem a derű és az irónia gyógyító balzsamával megtanít kívülről szemlélni magunkat.
Kardos és Rózsa filmjének humora igen
közel áll ehhez. Nem idegen tőle az irónia
sem. Ezt szemlélteti a film utolsó gegje. A
kisfiú, hősünk kitűnő bizonyítványt visz
haza az évzáró ünnepségről. Apja azonban
fáradt félálomban küldi leckét írni. A kisfiú
ekkor leül asztalához, és megírja kis barátnőjének - mellesleg vigaszul is, mert ő megbukott - a világ legfelnőttebb levelét, valahogy így: "Kedves Zizi! Ezennel értesítlek,
hogy testvérem született. Nem leszünk
egyedül!" Nem hiába színjeles a bizonyítvány, nem hiába járt egy évig iskolába. Valamit megtanult, megtanulta azt, hogy örömeiben és bajaiban számíthat osztályos társaira és az utána jövőkre, nemcsak az előző
nemzedékre. Es ez megintcsak egy felnőttpoén.
A hétéves, kissé koraérett bölcs mögött
két felnőtt gyerek, két fiatal filmalkotó
emeli fel figyelmeztető ujját: a gyermekbetegségek elkísérhetnek egész életünkön
át! - Es jó, ha elkísérnek.
Kelecsényi László

GYEREKBETEGSÉGEK színes, magyar, III. Stúdió 1965.
I. R.: ~dos
Ferenc és Rózsa János, O.: Sára Sándor, Z.: Szőllősy András, Sz.: Géczy István,
Kassai Tunde, Keres Emil, Halász Judit, Patkós Irma
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Az 1976-ban bemutatott magyar filmek filmográfiája
13ALLAGÓIDŰ színes
Budapest Játékfilrnstúdió Vállalat
R: Fejér Tamás, F.: Fekete István regényéből Fejér T. és Szőczy Judit, O.: Hildebrand István, Z.:
Berki Géza, Sz.: Tóth Sándor, Káldy Nóra, Juhász
Jácint, Tolnay Klári
Forgatás első napja: 1975. június 24.
Standard kópia: 1975. szeptember 30.
Bemutató: 1976. január 8.
A KENGURU színes
Hunnia Játékfilmstúdiő Vállalat
R.: Zsombolyai János, F. i.: Bertha Bulcsú és
Zsombolyai J., O.: Zsombolyai J., Z.: Benkő
László, Delhusa Gjon, Frenreisz Károly, Koncz
Tibor, Latzin Norbert, Markó András, Somló Tamás, Szörényi Levente, Tardos Péter, Tolcsvay
László, Sz.: Gálffy László, Vándor Éva fh., Csapó
János, Pásztor Erzsi, Füller Dezső, Tarján Györgyi,
Koltai Róbert, Trokán Péter
Forgatás elős napja: 1975. július 2.
Standard kópia: 1975. november 15.
Bemutató: 1976. január 22.
Taorminai Fesztivál: oklevél
HA MEGJÖN JÓZSEF színes
Budapest Játékfilmstúdió Vállalat
1. és R.: Kézdi Kovács Zsolt, O.: Kende János, Sz.:
Monori Lili, Koncz Gábor, Ruttkai Éva, Halmágyi
Sándor, Bujtor István
Forgatás első napja: 1975. április 22.
Standard kópia: 19i5. szeptember 30.
Bemutató: 1976. február 5.
Chicagói Fesztivál: harmadik díj
EGYSZERŰ TÖRTÉNET fekete-fehér, magyar,

1976.
Budapest Játékfilmstúdió Vállalat
I. és r.: Elek Judit, O.: Ragályi Elemér
Forgatás: 1971-1974
Standard kópia: 1975. december
Bemutató: 1976. február 12.
Mannheim: a dokumentumfilm-kategória

fődíja

VÖRÖS REKVIEM fekete-fehér
Hunnia Játékfilmstúdió Vállalat
R.: Grunwalsky Ferenc, I.: Hernádí Gyula és Grunwalsky F., O.: Ragályi Elemér, Sz.: Lantay Miklós,
Andorai Péter fh., Andai Kati, Blaskó Balázs, Gonda György
Forgatás első napja: 1975. május 6.
Standard kópia: 1975. december 30.
Bemutató: 1976. február 19.
ÁR VÁCSKA színes
Budapest Játékfilmstűdió Vállalat
R.: Ranódy László, F.: Móricz Zsigmond regénye
nyomán Elek Judit és Ranódy L., O.: Sára Sándor,
Sz.: Czinkóczi Zsuzsa, Nagy Anna, Moór Mariann,
Bihari József, Szirtes Ádám
Forgatás első napja: 1975. augusztus 5.
Standard kópia: 1976. január 31.
Bemutató: 1976. március 4.
Karlovy Vary: Fődíj,
Teherán: Czinkóczi Zsuzsa, a Gyermekftlm Fesztivál nagydíja

ZONGORA A LEVEGŰBEN színes
Budapest Játékfilrnstúdió Vállalat
I. és R.: Bacsó Péter, O.: Zsombolyai János, Z.:
Vukán György, Sz.: Juraj Durdiak, Kállai Ferenc,
Öze Lajos, Tomanek Nándor
Forgatás első napja: 1975. szeptember 23.
Standard kópia: 1976. március 30.
Bemutató: 1976. március 18.

AZONOSÍT ÁS színes
Budapest Játékfilmstűdíö Vállalat
R.: Lugossy László, F.: Kardos István, O.: Lőrincz
József, Z.: Petrovics Emil, Sz.: Madaras József,
Cserhalmi György, Koltai Róbert, Kiss Mari
Forgatás első napja: 1975. július 30.
Standard kópia: 1975. december 30.
Bemutató: 1976. április 1.
Nyugat-Berlin: Ezüst Medve
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LABIRINTUS fekete-fehér
Budapest Jántékfilmstúdió Vállalat
I. és R.: Kovács András, O.: Kende János, Sz.:
Ruttkai Éva, Avar István, Kállai Ferenc
Forgatás első napja: 1975. augusztus 31.
Standard kópia: 1976. március 30.
Bemutató: 1976. április 15.

TűKÖRKÉPEK színes
Hunnia Játékfilmstúdió Vállalat
I. és R: Szörény Rezső, O.: Jankura Péter, Sz.:
Jana Plichtová, Bodnár Erika, Cserhalmi György
Forgatás első napja: 1975. augusztus 14.
Standard kópia: 1976. május 30.
Bemutató: 1976. szeptember 9.

KÉT PONT KÖZÖTT A LEGRÖVIDEBB GÖRBE
színes
Hunnia Játékfilmstúdió Vállalat
R.: Révész György, F.: Szántó Tibor regényéból
Révész . Gy., O.: Szécsényi Ferenc, Z.: Szörényi
Levente, Sz.: Oszterbauer Ferenc, Radnai György,
Harsányi Péter, Gadó Eszter
Forgatás első napja: 1975. szeptember 9.
Standard kópia: 1975. december 30.
Bemutató: 1976. április 29.

SZÉPEK ÉS BOLONDOK színes
Hunnia Játékfilmstúdió Vállalat
R és f.: Szász Péter, O.: Koltai Lajos, Sz.: Kállai
Ferenc, Bodrogi Gyula, Haumann Péter, Meszléry
Judit, Andor Tamás, Tábori Nóra
Forgatás első napja: 1975. november 23.
Standard kópia: 1976. május 30.
Bemutató: 1976. szeptember 23.

AMERIKAI ANZIX fekete-fehér
Balázs Béla Stúdió
R.: Bódy Gábor, F.: Bierce novel1ájából és Fiala
János naplój ából Bódy G., O.: Lugossy István, Sz.:
Fekete András, Felföldi László, Csutoros Sándor,
Cserhalmi György
Forgatás első napja: 1974. november 12.
Standard kópia: 1976. január 15.
Bemutató: 1976. május 8.
Mannheim: Nagydíj

SEGESVÁR fekete-fehér
Balázs Béla Stúdió
I. és R: Lányi András, O.: Kardos Sándor, Z.:
Miklós Dóra, Faragó Laura, Somorjai József, Sz.:
Mensáros László, Solti Bertalan, Balogh Tamás,
Dobák Lajos
Forgatás elsö napja: 1974. október 12.
Standard kópia: 1976. január 16.
Bemutató: 1976. júl. 31.

TALPUK ALATT FÜTYÜL A SZÉL színes
Hunnia Játékfilmstúdió Vállalat
R.: Szomjas György, I.: Szücs Sándor néprajzi
gyűjteményéből Zimre Péter és Szomjas Gy., O.:
Ragályi Elemér, Z.: Sebő Ferenc, Sz.: Djoko Rosic,
Vladam Holec, Bordán Irén, Bujtor István
Forgatás első napja: 1975. november 4.
Standard kópia: 1976.· április 30.
Bemutató: 1976. augusztus 26.
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AZ ÖTÖDIK PECSÉT színes
Budapest Játékfilmstúdió Vállalat
R.: Fábri Zoltán, 1.: Sánta Ferenc regényéből Fábri
Z., O.: Illés György, Sz.: Dégi István, Horváth
Sándor, Öze Lajos, Márkus László, Latinovits Zoltán, Apor Noémi
Forgatás első napja: 1975. október 24.
Standard kópia: 1976. július 30.
Bemutató: 1976. október 7.

A J ÁRV ANY színes
Budapest Játékfilmstúdió Vállalat
R: Gábor Pál, F.: Gábor P., Maróti Lajos, O.:
Koltai Lajos, Sz.: Kozák András, Anna Chodakowska, Madaras József, Ion Bog, Hunyadkürti
István
Forgatás első napja: 1975. július 10.
Standard kópia: 1976. február 28.
Bemutató: 1976. október 21.

KiSÉRTET LUBLÓN színes
Budapest Játékfllmstúdió Vállalat
R: Bán Róbert, 1.: Mikszáth Kálmán regénye alapján Bán R. és Molnár Gál Péter, O.: Somló Tamás
Z.: Petrovics Emil, Sz.: Cserhalmi György, Garas
Dezső, Bordán Irén, Nagy Réka, Ronyecz Mária,
Kállai Ferenc
Forgatás első napja: 1976. március 16.
Standard kópia: 1976. szeptember 30.
Bemutató: 1976. november ll.

KILENC HÓNAP színes
Hunnia Játékfilmstúdió Vállalat
R.: Mészáros Márta, F.: Hernádi Gyula, Mészáros
M., O.: Kende János, Sz.: Monori Lili, Jan Nowicki
(magyar hangja: Szersén Gyula), Jancsó Sarolta
Forgatás első napja: 1975. december 16.
Standard kópia: 1976. július 15.
Bemutató: 1976. november 25.
Teherán: Monori Lili a női alakítás nagydíja, Mészáros Márta: oklevél

TÓT ÁGAS színes
Hunnia Játékfilmstúdíö Vállalat
R.: Palásthy György, 1.: Szergej Mihalkov regénye
alapján Horgas Béla, O.: Forgács Ottó, Z.: Lendvay
Kamilló, Sz.: Alekszandr Szorokoletov, Szokol Péter, Palásthy Beáta, Karikás László, Senkoly Tamás, Scheer Gabi, Moór Mariann, Tóth Judit, Nagy
Anna, Miklóssy György, Dégi István, Vogt Károly,
Orsolya Erzsi
Forgatás első napja: 1976. március 16.
Standard kópia: 1976. szeptember 30.
Bemutató:
1976. december
23.

Pályázati felhívás
A Filmkultúra pályázatot hirdet a filmművészet
iránt érdekl6d6 fiatal
pályakezdok számára, a hazai marxista film kritika színvonalának emelése és a
film kritikusi gárda gyarapítása érdekében.
1. A pályázatra bekűldheto olyan - foly ó irati közlésre alkalmas, másutt
még meg nem jelent - 5-10 gépelt oldal terjedelmű kritikai írás, mely
valamelyik 1976. január 1. után bemutatott
magyar játékfilmmel
foglalkozik, vagy a magyar filmművészet
legutóbbi idoszakának egy-egy jellemz6
vonását, törekvését vizsgálja.
2. Egy pályázó több írással is részt vehet a pályázaton.
3. A pályaművek beküldési határideje: 1977. március 31.
4. Pályadíjak:
1 db 1. díj
á 50VO Ft
. 2 db 2. díj
á 3000 Ft
. 2 db 3. díj
á 2000 Ft
5. A pályaművek - teljes névvel és címmel, vagy jeligésen - a Filmkultúra
Szerkeszt6ségének
címére kűldendiik (1143. Budapest, XlV., Népstadion út

97.)
6. A nyertes pályaműveket

a Filmkultúra a szokásos honorárium mellett
- a pályadíjon felül - leközli. Közlésre kerülhetnek ezenfelül díjat nem
nyert, de közlésre alkalmasnak talált pályaművek is.
7. A pályázatok elbírálását a Filmkultúra Szerkeszt6bizottsága,
illetve neves filmkritikusokból,
filmszakemberekbdl álló zsűri végzi.
8. Eredményhirdetés
1977. július l-én.
A Filmkultúra

Szerkeszt6bizottsága
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KÖNYVEK

Új szovjet filmszakkönyvek
A Szovjetunióban évente félszáznál több filmtérgyú kiadvány lát napvilágot: elméleti munkák,
esszék, forgatókönyvek, ismeretterjesztő írások vegyesen. A ftlrnirodalom népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a vaskos kötetek és az ívnyi füzetek szinte kivétel nélkül ,Jábon" kelnek el. A színkép nagyon változatos. A
szerzők között - az elmélet kiválóságai mellett kezdő publicistákat és aktív rendezőket is sűrűn
találhatunk.
Néhány cím a friss kínálatból. A Szinész a filmben című kötetet Zaharov állította össze: a könyv
érdekessége, hogy a mai szovjet fllm-színjátszas
néhány vezető egyénisége is .megszölal" benne.
Kucenko fáradságos gyűjtőmunkával
rögzítette
azokat a pillanatokat, melyek A föld rendezőjének pályafutása során meghatározó fontossággal
bírtak (Dovzsenko életének és munkásságának lapjai). Filmpanoráma - A szovjet film ma címet
viseli az egyik tartalmas gyűjteményes kötet. A
szerzők között találjuk Suksint. Tanulmánya a
próza és a film érintkezési pont jairól, az adaptáció
gyakorlati kérdéseiről szól. Vaszi1ij Suksin film-elbeszéléseinek gyűjteménye is megjelent. A memoárirodalom új darabja Grigorij Alekszandrov nevéhez fűződik (A kor és a fílm). Utóbbi meglehetősen szubjektív történeti és személyes leltár, Kozincev vagy Rornm írásainak mélységeit meg sem közelíti.
Alább két figyelemreméltó újdonságról szeretnék beszámolni: olyan könyvekről, melyek az átlagosnál jobban foglalkoztatták
a film-közvéleményt.
Fomin Párhuzamosok találkozása című portrégyűjteménye főképpen életszerűségével nyeri meg
az olvasó tetszését. A szerző a mai szovjet film
néhány kisérletezőjét mutatja be (sorrendben: Emil
Lotjanut, Jurij Iljenkot, Otar Joszelianit, Bulat
Manszurovot, Tolomus Okejevet, Gleb Panftlovot
és Vaszi1ij Suksint). A fiatal kutató kötetét a szakmabeliek és az érdeklődök egyaránt tetszéssel fogadták. A siker oka Fomin imponáló felkészült_sége, gondolati igényessége, érzékletes stílusa - s
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nem utolsósorban: szerenesés képessége, hogy alanyait emberközelbe hozza, anélkül, hogy - a személyes ismeretség vagy barátság alapján - idealizálná őket.
Lezáratlan alkotói pályákróllévén szó, a Párhuzamosok találkozása nem megfellebbezhetetlen
összegezéssel szolgál, hanem új aspektusokat kinál
a nemrégiben készült, de máris történeti értékkel
bíró alkotások elernzéséhez. (A premier plánba kerülő rendezők a mai szovjet film arculatát számottevő mértékben meghatározó műveket készítettek,
a Vörös kányafa-t, a Lombhullás-t, A fÚzön nincs
átkelés-t, A fenevad-at stb.) A könyv írója sűrűn
megfordult különbözö forgatásokon: megfigyeléseit, beszélgetéseit, élményeit jó érzékkel építi be
az analízisbe. Különösen tetszik a Suksin-fejezet,
melynek címe a korán eltávozott művész ars poeticáját idézi: ,,Az igazságot kell elmondani, bármilyen keserű és kegyetlen legyen is ... " Egyébként
ez az egyetlen fejezet, melynek - sajnos - már
nem lehet folytatása ...
Ahogyan Fomín szintézist teremt a különféle
elemek között és ötvözi a históriai kitekintést a
cselekményleírással, az esztétikai minőségek vizsgálatát a személyes ítélettel, a hangulatos interjút a
száraz tények felsorolásával - feltehetően sokak
számára jelent majd példát. Annál is inkább, mert
a műfaj - az alkotói portré - mostanában új
tartalmakkal telítődik. Fomin nézőpontja azért is
sajátos, mert eszmefuttatásaiban
nemcsak a kész
filmet, hanem a munka folyamatát is figyelemrnel
kiséri. A koncepció alakulása éppúgy érdekli, mint
az elvetélt tervek {az említett Suksin-tanulmány
befejező passzusa a Sztyepán Rázin-film első s
egyben utolsó fázisait ismerteti meg az érdeklődővel). Kritikai megjegyzés: a Párhuzamosok találkozása írója szélesebb pillantást vethetne a kortárs
filmművészetre. Portréi megállnak a maguk lábán,
de még alaposabb lenne a hitelük, ha a szerző
többféle rninőséget hasonlítana össze és a megtermékenyítő hatásokról is részletesebben említést
tenne.
A szovjet filmnek - a kötetben szereplő rende-

zők mellett - még számos nagyformátumú vagy
igéretes alkotója van. Örülnénk, ha Fomin folytatná a sorozatot. Hiszen előbb-utóbb Tarkovszkij,
Klimov, Koncsalovszkij, Alov és Naumov meg a
többiek útját is fel kell mérni. Méghozza hasonló
igényességgel, mint ahogy a P~Thuzamosok találkozása szerzője Lotjanuékról értekezik.
Két tudományos' műhely, a Művészettörténeti
Intézet és a Filmelméleti és -történeti Intézet vezető munkatársai vettek részt A modern film problémái című kötet összeállításában (a szerkesztő bizottság tagjai: Drobasenko, Zak és Jutkevics). A
vaskos tanulmánygyűjtemény
szerzői tendenciákat
vizsgálnak meg: a modem film eszmei-művészi
forrásvidékeit keresik. Elsősorban a jellegzetes törekvéseket járják körül, hangsúlyozottan ideológiai
megközelítésből. Teljességre - mármint a mai filmművészet valamennyi irányzat ának feltérképezésére - nem vállalkozhattak, az írások azonban így
is érzékeltetik a sokak által eseménytelennek taftott mostani korszak számos ellentmondását, forradalmi (vagy álforradalmí) törekvését.
Gromov és szerzőtársai keleti és nyugati területeket egyaránt bepásztáznak munkáikban. Zorkaja néhány szovjet fIlmról- mint ,jelenségról" ír: az Andrej Rub/jov-ot, a Vdnya bácsi-t, a Vörös
kányafa-i, a Volt egyszer egy énekes rigó-t mutatja
be, néhány fáradtabb mű társaságában (Udvariassági látogatás, Waterloo stb.: utóbbiak kötetbe vételét nehéz lenne megindokolni). A kritikai mérce
általában igényes. Zorkaja már előző könyveiben
megcsillogtatta, most pedig még tovább is fejlesztetteszépírói erényeit: lényegretörően fogalmaz és
plasztikus erővel varázsolja az olvasó elé az elemzett filmek képsorait.
Jutkevics, A puskás ember és az Othello neves
rendezője, aki - mellesleg - a fllmtudcmánynak is
magasan kvalífíkált képviselője, A politikus fílm

modelljei című írásában a műfaj rendszerezésére
tett kísérletet. Kategóriái vitathatók, a szisztéma
maga azonban jó (politikai riport-montázs-dokumentum=pamflet-film,
politikai filmfantasztikum,
fílmdráma, melodráma stb.). Kevésbé meggyőző
Viktorova tanulmánya, mely az olasz politikus
film változatait veszi számba - kissé .didaktikus
módszerrel, a személyes élmény melege nélkül.
Magvas esszé született Drobasenko tollából (A modern dokumentumfilm
esztétikai modellje címmel).
Jurenyev professzor a hatvanas évek második
felének amerikai törekvéseiról készített alapos
helyzetjelentést. (A szovjet szakemberek fokozott
érdeklődése az USA filrnművészete iránt egyértelműen bizonyítja, hogy mostanában nagy a mozgás
és sok a kísérlet a vezető kapitalista ország stúdióiban.) Jurenyev egyik-másik megállapítása vitára
késztet - például amikor arról beszél, hogy a
Bonnie és Clyde egyidejú1eg progresszív és reakciós
alkotás -, a körkép egészében véve mégis tárgyilagos, A következtetések is megszívlelendők (például
az a tétel, melyet a tanulmány bebizonyít, hogy
ti. a "kommersz" nem feltétlenül a "rossz" szinonímája). Még egy írást említünk A modern film
problémái círnű kötetből. Jurij Hanjutyin a személyiség megkettőződésének természetrajzát, illetve a
jelenség sajátos fílmi tükröződését vizsgálja tanulmányában - Stevensontól és Dosztojevszkijtől elindulva, gazdag film-hátteret festve a probléma
köré. Hanjutyin az ördög az emberben, a Doktor
Cordelier végrendelete, A bostoni fojtogató, a Mechanikus narancs és más művek alapján szellemes
logikával mezteleníti le a mítoszt és összetevőit,
régi és új változatait.
[Mindkét kötetet az Iszkussztvo Kiadó
jelentette meg, 1976-ban)
Veress József
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Hanjutyin: A nézőért meg kell küzdeni
Az alábbiakban J Hanjutyinnak, a neves szovjet filmteoretikusnak
az Iszkussztvo Kinoban megjelent tanulmányát közöljük kissé megrövidítve.
Nyilvánvaló, hogy filmművészetünk valamilyen új fejlődési szakaszának elején állunk. A SZKP
XXV. kongresszusa a fejlett szocializmus keretei között kialakuló személyiség politikai, erkölcsi nevelésének feladatát tűzte
ki. A művészet, mely saját eszközeiveloldja meg ezt a feladatot;
izgatottan keresi a módokat társadalmi küldetésének
hatékonyabb
teljesítése
érdekében.

( ... )
Korábban a művészet azt
akarta, hogy életnek tekintsék,
ma gyakran nem titkolja, hogy
művészet. Ilyen esetben az anyag
feldolgozása szembetűnő, és az
alkotás folyamatát is bemutatják
a ftlmvásznon...
Miért megy
végbe ez a fordulat, miért változik meg a művészi szemlélet?
Aligha lehet ezt megmagyarázni,
ha csupán a művészet immanens
folyamataiból indulunk ki. A stílus és a szemlélet megváltozása
általában szociális és általános
kulturális tényezők hatásának
eredménye.
Kezdjük egy olyan jelentős
szimptómával, amelynek látszólag nincs is köze a filmművészet
esztétikai törvényszerűségeihez.
Az utóbbi években filmművészetünkben erőteljesen megnőtt
az érdeklődés a néző problémája
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iránt. A film érthetőségének, a
művész közlésére adott nézői válaszreakciónak a problémája egyre gyakrabban és egyre intenzívebben foglalkoztatja magukat a
filmalkotókat is ...
Mit is jelent ez a jelenség?
Milyen társadalmi és esztétikai
helyzet szülte?
A történelmi párhuzamok ritkán adnak kimerítő magyarazatot a jelenségekről. Mégis segíthetnek annak megértésében, ami
ma történik. A szovjet filmművészetben már volt olyan pillanat,
amikor ilyen élesen jelentkezett
a néző problémája. Ennek a pillanatnak pontos dátumát is megadhat juk: 1935, a fílmművészek
országos alkotói tanácskozása. A
szovjet filmrendezők
második
nemzedékének
képviselői, Sz.
Jutkevics és Sz. Vasziljev éppen
ott hirdették meg egy olyan művészet megteremtésének
programját, "amely valóban milliókat
izgatna fel". Eizensteinnel folytatott vitájukban a már elért
eredményekre, a Csapejev-te támaszkodtak és a Csapajev-típusú
esztétikai konstrukciókat állították szembe a húszas évek montázson alapuló, költői fllrnművészet ével ...
A harmincas évek művészetének rendkívüli érdeklődését a né-

ző iránt két körülmény határozta meg: először is, az akkori filmművészet eszmeisége, amely fő
funkciójának a "harcos, politikai
funkciót" tekintette,
és a szó
legjobb értelmében véve volt a
társadalmi megrendelés, a nézőre
gyakorolt céltudatos hatás művészete.
És a második körülmény: a
fílrnek közönségének rendkívüli
kibővülése. Míg 1934-ben az országban 498 hangosfilmberendezés volt, a XVIII. pártkongreszszus idejére, 1939-ben 15 202-re,
vagyis 31-szeresére nőtt a számuk! Fontos, hogy megértsük,
milyen művészi változásokat diktált ez a statisztika. A hangosfilmeket több tízmillió új néző
nézte meg. És ez az új néző, aki
a filmen keresztül először került
kapcsolatba a művészettel, érthető filmeket követelt, "mint amilyen az élet". A filmre óriási
nyomást gyakorolt ennek az átlagnézőnek az ízlése. Hogy érthető és elismert legyen, egyszerűnek és "fülbemászónak" kellett
lennie ...
Ma, a hetvenes években a művész sokkal komolyabb problémákkal kerül szembe. Közönsége
a harmincas
évekhez képest
többszörösére nőtt és igényesebbé vált, és ami a legfőbb, szabad
választása lett: hiszen a harmincas években az ország legtöbb területén a film volt az egyetlen
látványosság. . . A Filmelméleti

és -történeti Intézet szociológiai
osztályának adatai szerint a Szaratovi és Belgorodi megyében
még a falusi lakosság körében is
csak harmadik helyen áll a mozi
a könyvek és a televízió mögött.
Ilyen körülmények között a
mai művésznek, ha azt akarja,
hogy meghallják és meglássák,
nem elég a nézőhöz fordulnia.
hanem meg is kell kűzdenie érte.( ... )
A nézőért vívott harc szükségessége az első jelentős tényező,
amely meghatározza a mai film
tematikus kereséseit, stílusának
sajátosságait és műfaji struktúráit.
Rendkívül bonyolult és sokrétű problémák állnak ma a szovjet filmművészet előtt. Meg kell
határoznia helyét a szocialista
kultúra rendszerében, a modern
tömegkommunikációs
eszközök
rendszerében, amelyek számot
tartanak a néző idejére, figyelmére és gondolataira. Szembe
kell helyezkednie a tömegkultúra termékeivel, amelyek szórványosan bekerülnek a filmforgalmazásba, arra kell törekednie,
hogy alkotásai aktívan támogassák az ember legjobb tulajdonságait, "elvhűségét, becsületességét, érzéseinek mélységét és
eközben kommunista erkölcsünk
elveiből induljon ki". Mindezen
bonyolult feladatok megoldásában segithet és segít a már összegyűjtött tapasztalat ...
1927-ben, a Patyomkin páncélos győzelmes sikere után
Eizenstein kis cikket közölt
"Constanca, avagy hova tart a Patyomkin
páncélos?"
címmel.
amelyben lényegileg meghirdette
az átlagnézőért folytatott harc
esztétikai programját ... Ebben
a prófétai cikkben két rendkívül
értékes módszertani utalás hívja
fel magára a figyelmet. Először is
annak világos megértése, hogy
nem kell a burzsoá tömegkultúrának hagyni a nézőre gyakorolt
hatás évszázadok alatt kidolgozott módszereit. És a második:

hogy az - Eizenstein akkori ternúnológiájával élve - "jobboldali" művészet ezen elemei önmagukban még nem hordoznak
semmiféle határozott ideológiai
jelentést, hanem abból a szövegösszefüggésból kapják meg ezt,
amelybe helyezik őket. Ez a gondolat egyáltalán nem volt vitathatatlan sem akkor, sem most.
Gyakran találkozunk azzal a nézettel, hogy a könnyek, az érzelem, amelodráma fogásai vagy a
kegyetlenség ábrázolása mint elemek kitörölhetetlenül magukon
hordozzák a burzsoá származás
folt ját, és alkalmazásuk a szocialista művészet alkotásaiban mintegy eleve kompronúttálja
azokat.
Eizenstein
gondolatának
mélységét és termékenyítő hatását azonban nemcsak a Patyomkin páncélos súlyos érve, hanem
a szovjet filmművészet egész további fejlődése is alátámasztja.
Éppen az 1935-ös tanácskozáson
szólított fel Sz. Jutkevics arra,
hogy a "jó régi néma mintákhoz" forduljanak, tanulmányozzák Mack Sennett iskoláját, a
legjobb színészek játékát a realista film virágzása idején Amerikában ... Jellemző egybeesés.
Az Iszkussztvo Kino 1975/9.
számában A. Mihalkov-Koncsalovszkij pontosan negyven évvel
az emlitett tanácskozás után
meghírdeti a nézők filmjéért
folyó harc programját, mely kritikus
szemlélettel
figyelembe
venné az Egyesült Államok tapasztalatát. Az ideológiai harc
feladataiból kiindulva felszólít
arra, hogy pontosabban határozzuk meg a nézők különböző szociális és életkori csoportjainak
igényeit, tanulmányozzuk a külföldi nézőszociológiát, orientálódjunk a fiatalság felé, mely a
közönség 60 százalékát alkotja.
Azon kesereg, hogy sok filmünkból "hiányzik a dramaturgiai feszültség, a ritmus - az, amit az
amerikaiak "suspense" -nek neveznek", és a forgatókönyv gon-

dos, szakszerű kidolgozásának
példájaként
az amerikai filmgyártásban Francis Coppola A
keresztapa c. filmjének forgatókönyvét idézi. Koncsalovszkij véleménye szerint feltétlenül "vasforgatókönyvre"
van szükség,
amelyet a szüzsé, a párbeszédek
szakembereinek brigádja hoz létre, hogy a végterméket "a film
kifogástalan hatására programozzák be. Akkor még a nem nagyon tapasztalt rendező is érdekes filmet készíthet, mely közönségsikerre szánúthat". Végül
megjegyzi, hogy "nyilvánvalóan
nem fordítunk elég figyelmet a
forgatókönyv műfaji specifikumára. Az összehasonlítás kedvéért: Nyugaton a néző, arnikor
megváltja jegyét, már eleve tudja, nút fog látni: westernt vagy
musicalt, gengszterfilmet vagy
sci-fit - a filmek műfaji differenciáltsága ott évtizedek során alakult ki."
Maga a cikk megjelenésének
időpont ja is mélységesen jellemző. Megmutatja, mennyire megértek a tömegeknek szánt filmek
megalkot ásának problémái. Más
kérdés, hogy a szerző által javasolt receptek távolról sem vitathatatlanok. Hiszen csak felületes
megfigyelő hiheti azt, hogy a
harmincas
években a szovjet
filmművészet mechanikusan kölcsön vette a tömegműfajok törvényeit.( ... )
A "núndenkihez szóló filmművészet" létrehozásának ebból
a látszólag rég elavult tapasztalatából ma nagyon. sok mindent fel
lehet használni az új történelnú
helyzetben is.
A nézőért folyó harcban, az
új múzsával, a televízióval való
elég bonyolult kölcsönkapcsolataiban a fílmnek figyelembe
kell vennie a tévé-műsorok felépítésének egyik fontos sajátosságát.
A televízió nem egyszeruen
leköti a néző figyelmét, hanem
meghatározott irányban formálja
pszichológiáját. A befogadásnak
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ezt a pszichológiáját a sorozat
pszichológiájának nevezhetjük.
A rázúduló információáradatban
a néző ösztönösen keres, és a televíziő bizonyos állandó útmutatókat ad neki. "Ismeretlen az ismertben" - így határozhatnánk
meg a befogadásnak ezt az elvét.
Az új információt a már ismerthez és megszokotthoz kell kötni.
Amikor a mai, "teleVÍziózó" nézőhöz szól, a filmnek fegyverként kell felhasználni ezt az elvet. A sorozat eszköze azonban
ritkán használható számára Ca
Felszabadítás és a Háború és béke négy része inkább kivétel,
mint szabály). Sokkal hatásosabb az ismert és közkedvelt szinészek alkalmazása. . . Filmművészetünkben dolgoznak azonban olyan rendezők is, akikre az
új arcok, váratlan megoldások
keresésének pátosza jellemző.
Űk vajon mit ajánlhatnak használható eligazításként? A műfajok ismertetőjegyeit,
az elfogadott és a néző előtt ismeretes
művészeti konvenciók rendszerét
alkalmazzák: itt énekelni és táncolni fognak, ott lőni és üldözni,
megint másutt szenvedni és belehalni a szerelembe.( .. .1
A műfajok megközelítése terén fílmművészetünkben két tendencia mutatkozik meg világosan. Az elsőben a szerzök naivan
követik a műfajok törvényeit, és
feltétel nélkül a rabjai lesznek
azoknak. A másik tendenciát
jellemzi, hogy a műfaji törvények és sztereotípiák felhasználása közben a művész néha észrevétlen, néha szembetűnő belső
változtatást visz végbe, felrobbantja a szereplők megszokott
kapcsolatait, a problémák megszokott megoldását, és ezzel sajátos feszültségi teret hoz létre a
műfaji törvény és belső átértelmezése között, és sajátos koktélt
készít több műfajból egyetlen
művön belül ... Ezt az utat járták a harmincas évek legjobb
filmjeinek alkotói.
Ma, a tudományos-technikai

az
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forradalom korában, amikor a jelenségek és folyamatok módszeres megközelítése az uralkodó eljárás, amikor a művészet a kutatás tudományos
módszereit
igyekszik elsajátítani, furcsának
tűnhet a neoromantikának az a
robbanása, amelyet a mai filmművészetben látunk. És nemcsak
nálunk, hanem a többi szocialista országban is.
Jellemző, hogy éppen a televízió, amely ma a legtömegesebb
művészet, tudta először méltón
kielégíteni a romantikus hős iránt
megmutatkozó igényt.( ... )
Azt hiszem, hogy a "művészi
szemlélet megváltozását" éppúgy
jellemzi az, hogy a fílmművészek
fiatal
átlagnézőhöz kívánnak
szólni - aki az erős szenvedélyekhez és a világosjellemekhez
vonzódik -, mint az a törekvésük, hogy elrugaszkodjanak a televízíö "akárcsak az életben"
képletétó1.
Korábban a képzőművészetnek, amikor a naturalizmus ellen
harcolt, be kellett bizonyítania,
hogy nem egyértelmű és nem felel meg az életnek. Most a filmnek kell bebizonyítania, hogy
nem felel meg a tévé-képernyőnek. Ahogy a fényképezés annak
idején arra kényszerítette a festészetet, hogy lemondjon a másolás elvéről, és új utakat keressen,
úgy jelent ma a tévé jelentős ösztönzést a mozi számára a feltételesség, a stílízálés és olyan dramaturgiai és plasztikus formák
keresése irányában, amelyekben
nyilvánvaló a külső hitelesség elhagyása, a kísérletezés törekvése
és saját kifejezőeszközeinek
elemzése. Tehát miközben az átlagnézővel akar kapcsolatba kerülni, e kapcsolat módjaiban a
mai film - legalábbis egyik jelentős irányzatában - élesen eltér a
30-as évek filmművészetétől. Ez
a folyamat másik oldala: a nézőhöz fűződő kapcsolatok változnak, ahogy változik maga a néző
is. Legjobb példáiban a mai film
elkerüli a mindent megmagyará-

zó befejezéseket, együttes alko
tásra készteti a nézőt, sokjelentésű művészi szövegeket kínál neki
és . intellektuális erőfeszítést
igénylő megoldásokat.
A nézőhöz fűződő új kapcsolatokat nehéz egyetlen modellben összegezni. Minden nagy
művész a saját módszerét és a
saját modelljét keresi és dolgozzaki.
Most a szemünk láttára születik meg az a mítosz, hogy V.
Suksin filmjei mindig nagy érdeklődésre találtak az átlagnézők
körében. Ez a megnyugtató legenda kiegyenesíti a művész útját, és utolsó filmjét megfosztja
attól az értéktől, amelyet óriási
alkotói erőfeszítéssel szenvedett
ki. Suksinnak nagyon fájt a sikertelenség: "Ha valaki jó és igaz
szavakat rnondott, és nem hallották meg - olyan, mintha nem is
mondta volna." Suksinnak sikerült elérnie, hogy meghallják.
Megcsinálta a Vörös kányafa-i.
Olyan szüzsét választott, amely
az örök és biztos témák közé
tartozik a filmben ... Eljutni az
emberhez álarcán, "szerepén"
keresztül - ebben rejlik a film
gondolati pátosza. Ebben rejlik
esztétikai pátosza. Emberi jelentésével jut el a befogadó nézőhöz is ...
A Szerelmesek
románcá-n
dolgozva, Mihalkov-Koncsalovszkij ugyancsak arra törekedett,
hogy közel kerüljön a nézők különböző típusaihoz. Magahirdette meg ezt egyik cikkében ...
De itt látjuk Suksin és Koncsalovszkij különbségét. Suksin úgy
közelítette meg a nézőt, hogy
nem bújt álarc mögé, Suksin maradt a maga hangjával, szemléletével, hősével, Semmiben sem
engedett - és győzött, mert hű
maradt önmagához, és számolt a
múlt tanulságával. Koncsalovszkij kiszámítottan, ügyesen a "nézőre" összpontosítva dolgozik és
míndegyiknek
csalétket kínál·C·.. )
Az említett modellekkel ter-

mészetesen még nem merítettük
ki a nézővel való kölcsönkapcsolatok sokféleségét filmművészetünkben. Más modellt ajánl G.
Panfilov . .. Panfílov esztétikája
a film "gondos megnézésére", az
"elgondolkodásra"
épül. Nem
ajánl egyértelmű
válaszokat.
Ezért rendkívül nagy "szóródást" mutatnak a hőseiról alkotott vélemények.
Ott van R. Bikov c.változata".
Ott van O. Ioszeliani modellje:
mintegy semmit sem erőltet rá a
nézőre, egyszeruen egy sor nem
nagyon jelentős helyzetet mutat

be nekí, és rendkívül komoly következtetésekre bírja rá. Nagyon
világos elvek mutatkoznak meg
E. Rjazanov filmjeiben. Van modellje Sz. Bondarcsuknak,
Sz.
Geraszimovnak, J. Ozerovnak, J.
Rajzmánnak ...
Ebben a cikkben azt próbáltam bemutatni, hogy a film állandóan keresi azt a határvonalat, amely elválasztja a tévétől. A
hazai és a külföldi tapasztalat azt
mutatja, hogy a fílmnek megvannak a maga útjai és területei,
ahol a tévé - legalábbis egyelőre
- nem tudja utánozni. Az első:

pontos címre küldendő filmeket
kell készíteni, és meg kell valósítani a differenciált forgalmazás
eszméjét. És a második - a felfedező filmek, Az anyag, a probléma, a művész személyiségének
feltárása. Azok a filmek, amelyekre furcsa módon az a néző is
elmegy, aki látszólag csak szörakozást és pihenést keres. A Ballada a=katonarol; az Elnök és a
Vörös kányafa fílmrnűvészetének nem kell félnie a tömegkommunikáció támadásától. Egyszeruen számol a létével.
( Iszkussztvo Kino, 1976/9.)

mindegyik a neki megfelelő hordozót igényli. Miért kellene 35
mm-es filmeket gyártani, amikor
ugyanazt az eredményt a 16
mm-es filmmel is el lehet érni?
Csak egy lépést kellett megtenni
ahhoz, hogy ugyanezt állapítsák
meg a szuper 8-assal kapcsolatban is. S egyesek minden nehézség nélkül meg is tették ezt a
lépést, ugyanis elsősorban a költségekre, nem pedig a technikai
megoldásokra gondoltak.
A második világháború végéig
a 16 mm-es formátumot gazdag
amatőrök szórakozásának tekintették. A háború a maga szorgalmas kutatómunkájávaJ lehetóvé
tette a formátum továbbfejlesztését. Minthogy az amerikaiak
fílmre akarták venni a repülő gépekból a célpont jaikat, olyan kazettás, 16 mm-es kamerákat szerkesztettek, amelyeknek egyszeru
kezelésmódja és tartóssága legendássá vált a hadseregbe belépett
filmesek körében. Amikor leszereltek ezek a filmesek - mivel
nem kaptak munkát a hollywoodi stúdiókban -, a televízióhoz szerződtek. Az új tömegkommunikációs eszköz számára
jó volt a 16 mm-es formátum, s
az ára is előnyösebb volt a korábbihoz, a 35 mm-es fílmhez
képest.

De a 16 mm-es filmért vívott
harcot azért nem nyerték meg.
Minthogy a szakmabeliek megtagadták, a nyersanyaggyártókat
sem érdekelte igazán ez a hibridnek tartott formátum. A francia
televíziónál vannak olyan vágók,
akik nem hajlandók dolgozni vele, mondván, hogy tönkreteszi a
szemüket. Ezt a véleményt mindenki megerősíti, aki a hőskorban használta.
A nyersanyagkészítők aztán,
akik néhány évvel korábban nem
érezték meg, hogy új szelek fújdogálnak, be akarták hozni a lemaradást, annál is inkább, minthogy az összes te1evízió 16
mm-re rendezkedett be. Igy aztán tökéletesítették a már meglevő anyagot, sőt újabb modelleket is létrehoztak. Kisebb lett a
kamerák súlY<l. az objektívok.
jobbak lettek, s a ha1l5ot szinkronban lehetett
felvenni. A",_
amatőrök pedig kénytelenek voltak lemondani a 16 mm-ről,
hogy egy darabig a 8-as, majd az
újonnan kialakult szuper 8-as
filmmel foglalkozzanak, várva,
hogymost majd ...
Ennek a kis formátumnak,
amely 1965~ben az Egyesült Államokban jött létre, előbb bizonyítania kellett, mielőtt meghódíthatta volna a piacot. Minden

Mi lesz a szuper 8-assal?
Néhány év óta hangos kultúrkampány kíséri a szuper 8-ast. El
akarják hitetni az emberekkel,
hogy a szuper 8-as alacsony önköltségi ára és automatizáltsága
mindenféle előképzettség nélkül
mindenki számára lehetövé teszi,
hogy mint filmes fejezze kí önmagát. Mintha a golyóstoll mindenki számára lehetövé tenné,
hogy Íróvá váljon.
A különböző
intézmények,
gyárak és reklámügynökségek
habozás nélkül óriási összegeket
fektetnek az audio-vizuális felszerelésekbe. Naphosszat azt hallottuk,
hozv
beléptünk
az
audio-vizuális korszakba, s hogy
most már semmi sem gátol meg
bennünket abban, hogy eljussunk az írástól független, csak képekból és hangokból álló világhoz.
Aztán jött az, amit válságnak
nevezünk, s utána következtek a
többé-kevésbé megfelelő intézkedések, amelyeknek az volt a célja, hogy megoldják a legszembetűnőbb ellentmondásokat.
Minden rosszban van valami jó. Az
1929-es híres gazdasági válság
másnapján megjelent a hangosfilm, ugyanis valamivelorvosolni
kellett a mozik elnéptelenedését.
Így történt aztán, hogy egyesek
rájöttek: nem egy, hanem több
közönség van, következésképpen
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növekedés együtt jár az elkerülhetetlen gyermekbetegségekkel,
amelyeknek nemigen lehet ellenállni. A mindig szkeptikus vén
Európa nem hitt az Egyesült Államokból importált új felszerelésben. Elsőként az olasz kommunisták értették meg hasznosságát és jövőjét, ezért aztán
1966- ban egy választási karnpány során országos méretekben
elterjesztették a szuper 8-as filmeket. Ennek érdekében
az
olasz KP több mint ezer vetítőgépet osztott szét olasz földön,
ami lehetövé tette az önálló filmforgalmazást. Minthogy a harmincperces kópiák egyenként
csupán 70 frankba kerültek, egy
vagy két vetítés után már megtérültek a költségek, s a fílmkölcsönzési rendszeren belül sem
történtek visszaélések. Tudtukon
kivül feltalálták azt, amivé a
fílmmüvészetnek
kellett volna
válnia, vagyis ugyanúgy lehetövé
vált a filmkópia megvásárlása,
mint a könyveké, ami - ha jól
tudom - Pathé egyik első követelése volt.
1972-ben a Franciaországba
meghivott Richard Leacock az
arra érdemes szakembereknek
bemutatta a tökéletesített, ,,hivatásos filmeseknek is megfelelő" kameráját. A 16 mm-es fllrnmel végzett munkája alapján hinni lehetett a szuper 8-as filmmel
végzett
kísérleteiben.
Példája
nyomán megindultak a felszereléssel kapcsolatos kutatások. A
szuper 8-as kétségtelenül hiv2tásos filmeseknek vllló formátum
lett.
-vzért van ma több millió szuper 8-as kamera, mert van piaca
(amely természetesen mesterséges úton is kialakítható különbőző ösztönzések hatására). A
piackutatások azt is kimutatták,
hogy a kamerák tulajdonosai szívesen jutnának tökéletesebb készülékek birtokába. Ebből az
igénybó1 kifolyólag az eladott
készülékek jelentős száma ellenére hozzáfoghatott a kapitalista
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gazdaság az újabb eladások révén
azonnal megtérülő kutatórnunkához, így jutottak el először
azokhoz az automata alkatrészekhez, amelyek a blendenyílást
szabályozzák, illetve a zoomot
mozgatják, később pedig az egyre agyafúrtabb kicsinyítésekhez.
Az egyre érzékenyebb automatizált alkatrészek özönének
azonban megvan a maga hátránya. Túl azon, hogy többe kerül
a felszerelés, nem lehet büntetlenül helyettesíteni
az emberi
munkát - elektronikus úton irányított - gépekkel. Egy amatőrgépnek az élettartama tíz-húsz
óra, ezzel szemben a hivatásos
filmeseknek szánt készülékektől
megkövetelik, hogy ezer órán át
lehessen velük javitás nélkül dolgozni.
A szuper 8-as új hivei, a hivatásos filmesek először is azzal az
igénnyel léptek fel, hogy szűnjön
meg mindenféle automatizálás.
mert ez okozza a legtöbb hibát.
Ezért szüntették meg a távindítót, a képszámolót, a visszapergetőt, az automatikus blendenyítást és a zoomot. Viszont 1ge9észült a kamera egy a hivatásos ak
számára elengedhetetlen
elemmel, a kvarcszabályozóval, amire
korábban egyetlen mérnök sem
gondolt. Ez a kis alkatrész pontosan szabályozza a film pergését, !'> lQhetővé teszi, hogy II hangfelvétel tökéletes szinkronban
történjen, így az operatörnek
egyáltalán nincs szüksége külön
emberekre a hangfelvételhez.
A technológia legújabb tökéletesítésekor létrehozták a hangszalaggal egybeépített filmszalagot (Single system), amivel természetesen a filmjeiket hangosítani akaró amatőrök kérését teljesítették. A hivatásos fllmesek
két okból is elutasítják ezt a
technikai előrelépést. Először is
a legtöbb kamerából hiányzik a
hangfogó, íly módon a motor
zúgása rákerül a hangszalagra. A
másik ok, amiért arra törekednek, hogy leállítsanak minden-

féle tökéletesítést, abból fakad,
hogy a hangszalagnak folyamatosan kell tekerednie, a képszalagnak viszont lökésszerű mozgást
kell végeznie (minden képnek
meg kell állnia az objektív mögött a másodperc egy tört részéig). Ezt az összeférhetetlenséget csak úgy lehet kiküszöbölni, ha a hang a képhez képest el
van tolódva, ami egyébként nehezen érhető el, egy olyan bonyolult pótalkatrész kell hozzá,
amely még kisérleti stádiumban
van, szemben azzal, amit Jean
Rouch mondott.
Következésképpen
ennek a
filmszalagnak a vágása rendkívül
nehéz, hogy azt ne mondjuk:
lehetetlen,
minthogy a képet
nem ott lehet elvágni, ahol a
hangot. Másrészt a filmszalag magas ára (a néma filmszalag másfélszerese) miatt senunilyen - viszonylagos - pazarlásról nem
lehet szó.
Az olvasó most már nyilván
érti, hogy a hivatásos filmesek a
már meglevő felszerelésből indultak ki, elvetettek minden fölösleges automatizálást, s a karneranak csak a lényegét tartották
meg, minek következtében rnegtalálták a készülék egyszerű kezelésének módját.
Távolról sem kell azonban
minden
automatizálást
elvetnünk. De alkalmazásukkor körültekintőknek kell lennünk. Az
automatikus zoom például nem
hibátlan, vagyis nem szabályos.
A működéséhez szükséges motor
sok energiát fogyaszt, s az elemek sokszor ki vannak merülve.
Ebből kifolyólag a kép nem lesz
azonos a működtetés elején kiválasztott
képpel! Miért van
szükség fölösleges és megbízhatatlan mechanizmusokra, amikor
az ember által végzett munka
rugalmasabb?
A szuper 8-as már a közeljövőben is számos lehetőséget
nyújthat, jelentős (többek között kereskedelmi) szerepet tölthet be. Ott van a helye a már

meglevő kamerák mellett, nem
fogja kiszorítani őket, legalábbis
pillanatnyilag nem, vagyis az elkövetkező néhány évben nem.
Akár a nagy vállalatok vagy szervezetek vevőkörének vagy személyzetének a tájékoztatásáról,
akár a televízió ról van szó, amely
mindenféle
képet
befogad
(1975-ben már a francia televízió
is sugárzott szuper 8-ason több
riportot, többek között Portugáliáról, de senki sem vette észre a
technikai különbséget). Vannak
olyan politikai, szakszervezeti és
kulturális intézmények, amelyek
a szuper 8-assal megoldhatnak néhány problémát az információ és
a propaganda terén.
Értsük meg jól: nem azt kell
felváltani valamivel, ami már
megvan, hanem azt, ami megvan,
kell kiegészíteni valamivel. Például egy videóba áttett szuper

8-as film
a forgalmazáskor
ugyanazt az eredményt hozhatja,
mint egy 35 mm-es vagy egy 16
mm-es film,
Arra is gondolhatunk, hogy a
mozikban egyszer majd a kereskedelmi filmek mellett más formátumú filmeket is vetítenek,
méghozzá úgy, hogy ezen senki
sem talál semmilyen kivetni
valót, bár jelenleg nem ez a célja
a szuper 8-asnak. Mihelyt megteszik a szükséges erőfeszítéseket a
laboratóriumok arra, hogy a 16
mm-es formátumban már létező
filmszalagoknak megfelelő filmszalagokat hozzanak forgalomba,
ugyanolyan
mmoseg
mellett
ugyanazt az információtömeget
szuper 8-ason is ki lehet fejezni.
Megállapították,
hogy néhány
filmet, amelyet 16 mm-en forgattak, szuper 8-asban forgalmaztak. Elgondolkodtató,
hogy

Egy bolíviai "neorealista" film: Pue bio Chico
Ha. a latin-amerikai filmművészetró1 esik szó, még a legtájékozottabb szakemberek is elsősorban az argentin, a brazil és a
chilei művészekre gondolnak, hiszen az ő filmjeik bemutatói a
nemzetközi fesztiválok legérdekesebb eseményei közé tartoznak. Kevesen tudják, hogy Boliviában a kontinens egyik legtehetségesebb alkotóközössége készít komoly akadályoztatások
között filmeket. Erich Keelnek
a Film Quarterly egyik számában megjelent tanulmánya ennek
a filmes-csoportnak, az Ukamaunak a tevékenységét ismerteti.
Az Ukamau (aymara kifejezés, jelentése: ez a helyzet) alapítója a bolíviai filmművészet
két kiemelkedő egyénisége, a
forgatókönyvíró Oscar Soria és
az időközben száműzött rendező, teoretikus, Jorge Sanjines. A
tanulmány megírására az adott
közvetlenül okot, hogy az Ukamau legújabb, sorrendben ötödik
filmje, a Puebio Chico (Kis vá-

ros) hangvételét és megvalósításának módját tekintve egyaránt
különbözik az azt megelőzőektó1, és az első olyan alkotás uk,
amelyiket a hazai hivatalos kritika és a közönség is egyöntetű
lelkesedéssel fogadott.
Pedig a film története napjaink Boliviájának egyik legkényesebb politikai problémáj ához
kapcsolódik.
Az
országban
1952-ben agrárreformot hajtottak végre, amely elméletileg megszüntette az indián őslakosság
hátrányos
gazdasági helyzet ét.
Az intézkedés azonban a gyakorlatban alkalmatlannak bizonyult
a gazdasági problémák megoldására: egyrészt mert a legnagyobb
hacienda- tulajdonosok
kivétel
nélkül ellenezték azt, és korrumpálták a végrehajtásra illetékes
helyi hatóságokat, másrészt mivel az indiánok nem rendelkeztek sem a földek megműveléséhez szükséges eszközökkel, sem
a szükséges szaktudással. A 60-as
évek végén elbukott gerillaak-

miért nem szuper 8-ason forgatták őket, ha a piac megfelelőerr
fel van mérve?
Észrevették, hogy egy kissé
életlen amatőrfénykép vagy egy
intellektuális törekvések nélküli
operatőr által készített film néha
érdekesebb, már csak szociológiai szempontból is, mint egy
olyan alkotás, amelynek a dicsősége csak a körülményeknek köszönhető. Lehet, hogy az amatőrök által szuper 8-as filmre felvett képek tömegében jelennek
meg majd azok a dokumentumok, amelyek segítenek mai történelmünk megértésében? Ezért
nem szabad semmit sem elvetni,
megvetően kezelni. Miért tartana a végtelenségig az amatőrök
és a hivatásos filmesek közti
konfliktus?
(Image et Son, 1976. június-július)

ciók sikertelensége, majd Banzer
elnök nyiltan reakciós intézkedéseinek hatására, a korábbiakban rendkivül aktiv egyetemista
fiatalság körében defetista hangulat vált uralkodóvá.
A Puebio Chico főhőse, Arthuro szociológia szakos egyetemista; apja olyan volt haciendatulajdonos, akinek birtokát szintén sújtotta a reform. Az apa hazalúvja fiát, Arthurot a megmaradt földterület igazgatására; aki
összebarátkozík a szomszédos indián pue blo lakosaival. Segíti őket.
tudatosítja bennük, hogy joguk
van a földekhez. Apja és barátai
azonban korrumpálják a helyi
mezőgazdaságí bizottságot, hogy
vegyék vissza az indiánok földjeit. A fehérek és mesztícek, beleértve a fiú egyetemista barátatt
és menyasszonyát is, elfordulnak
Arthurótól,
aki magányos marad, kénytelen elmenni szülővárosából. Utolsó szavai így hangzanak: "Most elmegyek erről a
vidékró1 és megpróbál ok valamit
máshol."
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Soria és Eguino, a film alkotói
szándékosan
hagyták
ennyire
nyitva Arthuro további sorsát;
erre nem annyira nézeteik bizonytalansága, mint inkább a
szükséges óvatosság késztette
őket.
Első négy ftlmjüket ugyanis
[Forradalom,
1962, Ukamau,
1966, A keselyű vére, 1968-69,
Az emberek bátorsága, 1971.)
szinte kivétel nélkül betiltották,
A halálba vezető út pedig el sem
készülhetett, sőt 1971 augusztusában, Banzer tábornok hatalomra kerülése után Jorge Sanjines
egyike volt az elsőknek, akiket
kintasítottak az országból.
Érdekes módon, éppen Az
emberek bátorsága keltette fel a VII. Pesaroi ftlmfesztiválon Európa érdeklődését. E fílrnek
legfőbb jellegzetessége a nyílt ellenzékiség és ennek megfelelően
a fegyveres ellenállásra való legdirektebb agitáció volt. Banzer
tábornok azonban már közvetlenül hatalomra kerülése után világosan kinyilvánította, hogy semmiféle ellenzékiséget nem tűr
meg. Ez a tény, illetve az 1971től fokozódó gazdasági nehézségek nyilvánvalóvá tették, hogy
az Ukarnau vagy engedményeket
tesz, vagy a föld alá kényszerül.
Oscar Soria így foglalta össze
a ielenlegí helyzetet: ,,Ma már
különbseget teszünk olyan filmek
között, amelyeket meg szeretnénk csinálni, amelyekre szükség
lenne, és amelyek elkészítése lehetséges." Az új szellemben fogant első film a Puebio Chico,
melynek alkotói az új politikai
film meghatározásának keresése
közben eljutottak a negyvenes
évek olasz neoralizmusához.
Az ellenállás és a felszabadítás
éveiben az olaszoknál keletkezett "szegény" film ugyanis amely nem játszatott sztárokat,
boldogult stúdiók és hagyományos értelemben vett statisztéria
nélkül is - mindenekelőtt hitelesen ábrázolni akarta a társadalmi
igazságtalanságokat
és a nyo-
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mort. Az Ukarnau korábbi filmjeit viszont az agitatív hangnem
határozta meg: a valóság ábrázolása mindig valamilyen ideológiai
üzenet szolgálatában állt.
De már a Puebio ChiCo-ban
minden egyes motívum egy-egy
társadalmi miliő hiteles bemutatását célozza, bár ezek összerakásának módja nem elég dinamikus, s így a történetet igazában
nem viszik előre. Nem találunk
például a filmben egyetlen dramaturgiai funkcióval bíró dialógust sem. A cikkiró a Puebio
Chico felépítését az epikai művekéhez hasonlitja, amelyek formáját és méreteit szerinte az egymást követő és termékenyítő
epizódok összessége adja.
Ami a Puebio Chico-t alapvetően megkülönbözteti a csoport
többi filmjétől és - lényegét tekintve - például De Sica Fiúk a
rács mögött vagy Germi A reménység útjai című alkotásához
kapcsolja, az készítőinek tartózkodása bármiféle politikai program vagy tézis nyilt kifejtésétől.
sőt attól is, hogy valamilyen
pontosan körülhatárolható ideológiai álláspontot képviseljenek.
Figyelembe véve, hogy a film
a modem Bolívia legellentmondásosabb politikai problémáit, az
1952-es agrárreform végrehajtásának máig megoldatlan kérdéseit, az indián lakosság kijátszá-sat hozza széba, ez az apolitikus
magatartás meglepőnek tűnhet.
Soria és Eguino (Sanjines utóda)
ugyanis teljesen nyitva hagyták a
fílm végét, első ízben fordult elő,
hogy nem nevezték meg a bűnösöket. A politikai kétértelműség
azonban ezúttal szükséges volt,
rnszen egyetlen kép is az egesz
film betiltását eredményezhette
volna.
Az Ukamau jelenlegi viszonya
a fennálló rendszerhez alapvetoen
különbözik azoktól a kompromisszumoktól, amelyek az 50-es
években jellemezték
az olasz
neorealizmust.
Olaszországban
.meganak a fílmkészítésnek a léte

még a legnehezebb időszakokban
sem volt veszélyben - ellentétben Banzer Bolíviájával-, éppen
ezért az Ukamau politikáját sokkal inkáb b kell pragmatikusnak
tekintenünk,
mint opportunistának.
Találóan fejtette ki Humberto
Rios, a neves bolíviai agitatív filmes, aki jelenleg Buenos Aíresben él: "A Puebio Chico jelentősége éppen abban rejlik, hog: keresi azokat a lehetőségeket, amelyek biztosíthat ják a filruművészet létezését Bolíviában."
A film egyben azt is illusztrálta, hogy a mai bolíviai filmesek
számára miért a neorealizmus a
legmegfelelőbb
alkotói
stílus.
Soria és Eguino azért nem kivánnak az új hullámok, a klasszikus
dokumentarizmus
vagy a cinéma-verité módszereivel élni,
mert szerintük az ilyen filmek
csak néhány fővárosi filmbarat
vagy európai kritikus számára jelentenének valamit. Mint Eguino
mondotta: az ő filmjeik "nemzeti használatra" készülnek, a bolíviai középosztály és az egyszeru
emberek számára, nem pedig egy
elitnek.
Paradox módon, éppen korábbi, aktivista filmjeik tették az
Ukamaut izolálttá és kényszeritették a föld alá. Tíz év volt szükséges ahhoz, hogy tevékenységükben össze tudják kapcsoini a
művészetet, a politikát és a bolíviai társadalmi valóságot. Sanjines számos interjúban és esszében fejtette ki a eine popular
(népi film) ideáját, amelyet elképzelésük szerint egyszeru bolíviai emberek írnának és játszanának, az Ukamau tagjai pedig csupán technikai és szervezői képzettségükkel segitenék őket.
Legradikálisabb
próbálkozásaik a eine popular megvalósítása
érdekében A halálba vezetö út és
Az emberek bátorsága círnű filmek voltak. Mindkettőt valóságos események ihlett ék, és a szereplők is az óslakosság körébő!
kerültek ki, ezek a filmek azon-

ban - politikai okok miatt soha nem kerülhettek a széles
közönség elé. Sanjines száműzetése után elkerülhetetlenné vált
egy új módszer kidolgozása, de a
filmeknek továbbra is alkalmasnak kell lenniük a "nemzeti
használatra" . A váltás természetesen további módosításokat is
eredményezett:
elkerülhetetlen
volt például, hogy ne jelenjen
meg náluk is a magányos hős figurája, akit a társadalom visszautasít, és akit oly régen ismerünk
a nyugati filozófiákból és művészetből; a fikció is visszanyerte

Losey -

pályájának

elveszített pozícióját szemben a
történelmi események rekonstrukciójával, és agresszíven politizáló hangjuk is törvényszerűen
csendesedett le.
Nem véletlenül
tartják
a
Puebio Chico-t a csoport legbolíviaibb filmjének, Nemcsak a környezet eredeti, hanem a népszekások is, amelyeket Eguino lépten-nyomon felhasznál, sőt minden egyes közösséget a rá jellemző tájszólással beszéltet. Az is az
alkotók módszerének tudható
be, hogy a Puebio Chico külföldön sokkal hűvösebb fogadtatás-

ban részesült, mint hazájában,
ahol még a tiszti akadémia kadet jeinek is levetítették.
A csoport jelenleg is forgat,
négy La Paz környéki települést
mutatnak be, mindegyik egy-egy
társadalmi osztályt képvisel. Az
az elképzelés, hogy mindegyik
település történetét egy kiválasztott lakosa írná meg, és ez a tény
is azt bizonyítja, hogy Soria és
Eguino Zavattini koncepciójának
kiszélesítésén fáradoznak.
(Film Quarterly, 1976..Nyár)

kezdeteiről

Joseph Losey, az amerikai származású neves angol rendező az elmúlt
évben a Mr. Klein cimű legújabb filmjével szerepelt a cannes-i fesztiválon Az alábbi interjú a film bemutatása alkalmából készült, a
beszélgetésnek mi elsősorban azokat a részleteit idézzük - a riporteri
kérdések elhagyásával-, amelyek Losey életútjára, ifiúkordra, művészi szemléletének kialakulására vonatkoznak.
- A Mr. Klein c. fílmern létrejövetelét egy véletlen indította
el. Már hat éve próbálom filmre
vinni Proust "Az eltűnt idő nyomában" c. könyvét. Amikor ez a
terv újra elnapolódott, elmentem
Olaszországba, hogy kipihenjem
magam, s ott megmutatták nekem ezt a forgatókönyvet azzal,
hogy ez érdekli Alain Delon-t,
Megtetszett a gondolat, hogy DeIonnal dolgozzak, s rögtön fel is
hívtam őt. Kérdésemre, hogy érdekli-e a film s a velem való közös munka, így válaszolt: ,,Igen
uram, ha Önt is." A könyvet
azon nyomban elolvastam, s érdekesnek találtam, ízlésemnek
megfelelőnek. Hogy pontosan
miért vonzott ez a téma? Nem
tudom megmondani. Nem szokásom kategóriákban gondolkozni.
Csak azt tudtam, hogy olyan
anyagból készült ez a könyv,
amellyel könnyen tudok majd
dolgozni, s hogy olyan dolgokat
mond el, melyeket én is szeretnék közölni az emberekkel, s

tudtam azt is, hogy Delon nagyon ió erre a szerepre.
- Az, hogy Hollywoodból átjöttem Európába, nagy változást
jelentett az életemben. Négy évig
dolgoztam
teljesen névtelenül
Nagy-Britanniában, s ez idő alatt
átnézhettem addig készült fllmjeimet is. Negyvenöt éves voltam
ekkor. A BBC-nek készítettem
egy szörnyű rossz sorozatot.
Olyan emberek között dolgoztam itt, akik azért küzdöttek,
hogy érvényesülni tudjanak szakmájukban. A BBC-beI! dolgoztam együtt Richard Lester-rel is,
talán a legrosszabb tévéadást készítettük, amelyet az angol tévé
valaha is közvetített. S Carl Foremannal
is rendeztünk
egy
közös adás-sorozatot a BBC-nek.
- Nekem mély gyökereim
vannak Közép-Nyugaton és igen
jellegzetes
holland és német
őseírn. Abban a házban, ahol születtem, tizenhat éves koromig
éltem. Ekkor halt meg váratlanul
apám, s ebben az évben kerültem

kollégiumba, ahol én lettem az
osztályban a legfiatalabb.
- Apám jómódú pionír családból származott. Princetonban
járt egyetemre, a keleti partvidék
akkoriban legelőkelőbbnek számító egyetemére. Apai nagyapám Arnherst-ben tanult, majd
szőrmekereskedésben dolgozott,
aztán feljebb haladva a Míssissippin, egyik megalapítója lett
La Crosse-nak, ahonnan én is
származom. Híres ügyvéd volt, s
fontos közéleti személyiség. Minden gyereke külföldön tanult. öt
lánya volt (kettő közülük fiatalon meghalt) és egy fia - az
apám ...
- Amikor apám negyvenöt
éves korában meghalt, elhatároztam, hogy semmit sem csinálok
majd úgy, mint családom tagjai.
Bár felvettek a Príncetoni Egyetemre,
mégis egy kis "college" -be mentem Dartrnouth-ba,
s ezt követően huszonöt évig
nem tértem vissza szülőföldemre, Wisconsin-ba. Ez valóban a
gyökerektól való elszakadást jelentette. Amikor Dartmouth-ba
kerültem, még egyáltalán nem
foglalkoztam politikával. Igyekvő, szorgalmas voltam. Persze bizonyára voltak elképzeléseim a
társadalomról, hiszen orvosnak
készültem, tehát bizonyos mér-
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tékben érdekelt az emberek sorsa. Puritán gondolkodású voltam
tehát, és sikeres életre vágytam.
És nagyon vallásos voltam - az
episzkopális egyház szellemében
neveltettek.
- A gazdasági válság éveiben
kerültem közvetlen kapcsolatba
a politikával. Szerencsém volt,
mert keresztapám hagyott rám
egy kis pénzt, de nem annyit szerencsére -, hogy meg is tudjak élni belóle kényelmesen. Dolgoznom kellett, hogy tanulmányaimat folytatni tudjam - padlót mostam a dékáni hivatalban
és könyvtárban is dolgoztam. A,?
ilyesmi akkoriban egészen természetes volt, mert a nagy gazdasági összeomlás mindenkit érintett. Voltak emberek, akiknek
egyik napról a másikra egy fillérjük sem maradt. Aztán hamarosan kapcsolatba kerültem elkötelezett emberekkel. Emlékszem
egy sor találkozásra, amikor ezek
azt mondták nekem: "Maga politikai kabarét csinál! Munkásszínházat! Még ha Dartrnouth-böl
jött, előkelő anglikán is, ha így
gondolkozik, akkor teljesen el
kell köteleznie magát, s be kell
lépnie a Kommunista Pártba."
Igy is tettem. Sokkal később jöttem rá, hogy ez a lépésem valóságos agymosással ért fel. Ha valaki
egyszer aktivista lett, annak
majdnem képtelenség az individualista tudatot visszaállítania,
mivel közösségi tudatra cserélte fel azt. Csak az utóbbi tizenöt
évben szakitottam azzal, hogy
közörn legyen bármiféle ideológiához. Nem úgy persze, hogy
nem érdekel, de az elkötelezettségemet
megpróbálom
összeegyeztetni
erkölcsi magatartásommal, úgy, hogy az gondolkozásmódommá
váljon. Állandó
belső forradalmat akarok önmagamban, s cselekedni, nehogy
gondolataim
megcsontosodjanak.
- Egy idő óta nem tartom
magam alkalmasnak arra, hogy
.J)1egmondjam az embereknek,
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mit kell tenniük, vagy hogyan
gondolkozzanak. Mindössze anynyit mondhatok: nézzenek, gondolkodjanak, és saját maguk jussanak el a végső következtetéshez. Életem legfontosabb mondata a Galileo Galilei-ben így
hangzík: "Az ember számára
képtelenség az egyszer már látott
dolgot nem látottá tenni." Vagyis, ha egyszer valamit észrevettünk, az többé nem ereszt, cselekednünk kell. Ha nem a társadalmi meggyőződés értelmében pozitívan cselekszünk, akkor negatívan cselekszünk és könnyen
válhatunk fasisztákká, vagy Paul
Getty-vé. Semmi sem egyszerűbb, mint pénzt szerezni, Paul
Getty-vé válni, vagy akár Howard Hughes-szá, ha úgy határoztunk, hogy a világtól teljesen
elszakadunk. S ez ugyanígy van a
filmmel is. Ebból is könnyű
pénzt csinálni, ha ez a cél, és ha
hollywoodi mentalitással dolgozík valaki, akinek ugyanakkor
rendelkezésére áll a tehetséges
emberek egész masinériája. Ha
viszont valaki belső szükségból,
szerelemból csinál filmet, azért,
mert valamit, amit észrevett, közölni akar másokkal, annak nem
a pénz lebeg a szeme előtt egyetlen célként. Ha filmje mégis
anyagi sikerrel jár, akkor szerencséje van, ha nem, úgy is jó.
- Már gyerekfejjel, mielőtt elhagytam La Crosse-t, rengeteget
olvastam. Tízéves koromban belekezdtem Dumas. Balzac. Dickens
és Conrad összes műveinek elolvasásába, Ideges kamasz voltam. Apám halála után, mikor
elhagytam családomat, teli voltam ambícióval, és nem tudtam
hogyan kielégíteni azokat. Harvardban, a kollégiumban, barátságot kötöttem egy szebatarsammal, egy Délről jött fiúval. Igen
erősen jobboldali beállítottságú
és fajgyűlölő volt, de ugyanakkor rendkívül intelligens. Agysebésznek készült - ma ő a világ
egyik legjobb agysebésze. Magá_yalragadóan és meggyőzőerr tu-

dott beszélni. Nagyon sokat beszélgettünk, s mindketten a legőszintébben mondtunk el egymásnak mindent. Egy napon azt
ajánlotta nekem, - 1930 körül
-, hogy menjek el pszichiáterhez
és analizáltassam ki magam. Nekem erre nem volt anyagi fedezetem. Ö felajánlotta, hogy kíanalizál, azzal a feltétellel, ha megengedem, hogy ez legyen tanulmányának tárgya. Nos, én beleegyeztem. Egy éven át hetente
öt napon egy-egy óra hosszat
feküdtem egy díványon, amíg kianalizált.
- Amikor tehát beléptem a
politikai életbe, már jelentős
irodalmi műveltség és analízis
állt mögöttem, de még mindig
szembe kellett néznem vallásos
neveltetésemmel,
melyet
már
számtalan alkalommal megtagadtam. Emiatt szörnyen bűnösnek
éreztem magam. Bűnösség-érzetem miatt a politikai elkötelezettségem
vallásos fordulatot
vett, és ez ellen képtelen voltam
védekezni. Az érés éveiben minden erőmet az kötötte le, hogy
ettól a nyomástól megszabaduljak. Ez ma már nem okoz problémát.
- Azt akartam, hogy a németek jelenléte a minimális legyen a
fílmben
(a Mr. Klein-ben).
Ugyanakkor azt is be akartam
mutatni, hogy a hétköznapi élet
is zavartalanul zajlott ebben az
időben. Ennek a filmnek, melyet
"figyelmeztető,
intő mesének"
neveztem, nem volt szabad túlságosan specifikusnak lennie. Például a valóságban minden elhurcolt zsidóra sárga csillagot raktak, míg az én filmemben csupán
huszonöt százalékuk viseli ezt a
megjelölést. Ezzel is érzékeltetni
szándékoztam, hogy filmem nem
csupán erról az időról szól. Gondoltam itt pl. a chilei helyzetre
is. Santiagóban történt egy incidens, melyet filmernben megpróbáltam 1942-re transzponálni:
egy chilei zenésztól elvették gijárját, levágták mind a két kezét,

de Ő - mialatt folyt a vére tovább énekelt egy forradalmi
dalt.
- Hasonló jelenetet vettem fel
filmembe egy zsidóval, akinek
kezéből kitépik hegedűjét, összetörik, majd kezeit is összetörik.
Gitlis játszotta. Csodálatos jelenet volt, eredetileg nem szerepelt
a forgatókönyvben. A film többi

jelenetéhez képest azonban hamis lett. Túl sok volt az érzelmi
töltése. Azt akartam, hogy ez a
film ugyanúgy megtörténhessen
1942-ben mint 1972-ben, vagy
netán 1981-ben. Ebben az értelemben viszont túlságosan szájbarágós lett a chilei utalás a német megszá1lás idején. Ebből
csak egy Hegedűs a háztetőn jött

volna ki. Erről szó sem lehetett.
- Azt akartam, hogy az emberek kezdettó1 fogva elgondolkozzanak
Klein magatartásán.
Nem akartam, hogy egykönnyen
elérzékenyüljenek Klein sorsán,
aki csak egy volt az aznap elhurcolt harmincezer ember közül.

ember, Casanova, a szörnyetegek
szörnyetege tehát az elbűvölő kivétel minden szabály alól.
Casanova Fellini számára az a
rébusz, ami az olasz értelmiséginek a tipikus vagy annak kikiáltott olasz. Itália az egyetlen ország a világon, ahol fejre állt a
nézők és színészek megszokott
számaránya:
Casanova, Fellini
szerint, ennek a színésznépségnek tipikus példánya."
A ftlm - Aggeo Savioli beszámolója szerint (1' Unitá, 1976.
12. ll.) - valóban rendkivül szabadon kezeli Casanova emlékiratait (a forgatókönyv Fellini és
Bernardino Zapponi munkája).
Fellini nem a címszereplő kalandos életét követi nyomon, hanem egy Casanova-vizió egyes arculatait villant ja föl, teljesség és
időrendi sorrend igénye nélkül.
Az elbeszélést nem a gáláns kalandok, hanem többé-kevésbé
fantasztikus abnormitások skandálják: ájulós kislány, óriásnő,
akire egy törpepár felügyel, homoszexuális púpos, púpos törpe
nő, lakomák, ünnepségek, estélyek, bacchanáliák,
melyek a
szörny arcok valóságos galériáját
vonultat ják föl. Casanova szeretkezik apácával és - kalandjainak
lezárásaként - hoffmanni bábura emlékeztető gépbabával, mintegy ezzel is érzékeltetve személyiségének végleteit: az egocentrikus, frigid erotikai atlétizmust
és az idegen, a másmilyen, a különös iránti kíváncsiságot, ami
azonban mégsem szublimálódik,

soha nem képes szublimálódni
igazi emberi, társadalmi vagy
kulturális érdeklődéssé. Casanova szerelmi hóditása rituális, stilizált, keleties kádenciákkal ékített balett, mely mindinkább valami tornagyakorlat vagy akrobatamutatvány
feltartóztathatatlan, de pontos ritmusa szerint
folyik, míg csak a kép nem összpontosul a főszereplő feszült és
fel dúlt arcára, színte fizíkailag
érzékeltetve egy brutális és bestiális kínlódást.
Azáltal, hogy a ftlm nem törekszik életrajzi hűségre, Casanova életének olyan ismert motívumai is kimaradnak beló1e, mint
fogsága és kalandos szökése, a
történelem nagyjaival való találkozásai. Eltűnik a figurának az
újabb kutatásokban pedig egyre
hangsúlyosabbá vált intellektuális-tudós dimenziója. F ellini beállításában Casanova ilyen irányú
érdeklődése beteges nagyzolásnak tűnik. Az igazán nem másodrendű vonásai közül ily mődon jónéhánytól megfosztott Casanova a rendező kezei közt
puszta ürügy lesz, magatehetetlen bábu, sakkfigura, akit Fellini
megannyi más báb között mozgat magányos játszmájában a
sakktáblán, mely csupán az ő
mindenkori szenvedélyeit és rögeszméit tükrözi vissza: az elborzasztásra és a mágikus mesterségekre való gusztust, az álomhoz
és a játékhoz való vonzódást, a
mesés keresését a mindennapiban, a gyerekkorhoz, annak mí-

(Positif, 1976. oktáber]

A Casanova első kritikáiból
"Én meg akarom csalni Casanova emlékiratait: olyan fílmet
akarok csinálni, amelyben példásan áll majd elénk az a személyiség, aki Casanova ma: olyan figurát akarok teremteni, amilyen
tegnap Mastroianni volt Az édes
élet-ben vagy Sordi a Bikaborjak-ban. Igy aztán végezetül öszszeáll majd egy szuperbikabotjú
képe, mert az lesz, nem más" nyilatkozta a hosszas előkészületek és másfél évi, megszakításokkal és incidensekkel tarkított
forgatás után most bemutatott,
Fellini Casanovája című ftlmjéró1
a rendező.
"Casanova először is eminensen társadalmi személyiség - írja Alberto Moravia (L'Espresso)
- ráadásul a legnépesebb, legtagozódottabb,
legkitetjedtebb
társadalomhoz tartozott, ami valaha is a világon volt. .. Igen,
Casanova, mint Fellini mondja,
talán nem létezik, de éppen azért
nem létezik, mert annyira reprezentatív személyiség: ő nem egy
vidéki bikaborjú, ő "a" vidéki
bikaborjú, nem a Settecento szülötte, ő "a" Settecento, nem egy
csábító, hanem "a" csábító ...
Casanova Fellini szemében
szörnyeteg, sőt, minden szörnyetegek szörnyetege,
minthogy
nemcsak szörnyűséges, de még
azt is bebizonyítja, hogy képes
szörnyetegként leélni egész hoszszú életét, ami pedig egyetlen
szörnyetegnek sem ment. Fellini
szamara, lévén ő minden rendbontásra
kiváncsi rendszerető
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toszaihoz való folyamatos visszatérést; a nőmonstrum akár Saraghina ikertestvére is lehetne,
de benne már nincs furor, inkább csak ernyedt epekedés,
környezete ezúttal is a Cirkusz
celebrálása, de a légkör, ami a
porondot megüli, ködös, már
nem mediterrán (a köd különben
már az Amarcord-ban is hangsúlyos motívum volt). Feltétlenül
ezekben kell keresnünk a Casanova remekbe sikerült pontjait,
vagy mikor Giacomo egy vándorló énekestársulathoz
csapódik, s még a hivatalos diszelőadás
előtt egy orgia közepén találja
magát velük: ez az orgia maga is
elsősorban spektákulum, barokk
masinéria. Az olyan mesteri megoldású képsorok, mint akár Casanova látogatásának felidézése a
pápai Róma ármánykodó arisztokrata- tenyészetében vagy egy
északi, orgonazengéstől
visszhangzó palotában való tartózkodása; sajátos módon ismétlésnek

tűnnek, vagy mondjuk, mazsolazásnak.Casanova figurájában kalandról . kalandra egyre hangsúlyosabb vonás lesz az életuntság, a
tedium vitae, s egy immár fogyatkozó, nem is túl meggyőződéses törekvés valami abszolutum felé: a Canal Grande vizébe
rnerülő s onnan kikacsintó istenség óriásfeje csak fáradt, bár
pompás ismétlése annak a talányos élőlénynek, amely a tenger
mélyéről
vetődött
felszínre,
nyugtalanító záró pecsét gyanánt
Az édes élet végére.
A Casanova nem gazdagítja
különösebben eredeti vonásokkal a Fellini-életművet, ami nem
jelenti, hogy ne lenne jelentős és
értékes film: hordereje és szuggesztivitása különös módon éppen annál nagyobb, minél jobban elszakít minden kötődést a
valósághoz, például azzal, hogy
képvilága nem azt a környezetet
eleveníti fel, amit a Settecento

festői (Tiepolo, Longhi, Guardi)
.atörökítettek Casanova Velenoéjéből, hanem inkább Delvaux és
Magritte hideg holdfényes vízióit, Roland Topor szikár fantasztikurnú grafikáit idézi. A Casanová-ban minden eddigi Fellíní-fílmnél több a trükk, szándékoltan szembeszökőbb az illuzionizmus, a szemfényvesztés.
Fellini megszokott munkatársai - Danílo Donati díszlet- és
jelmeztervező,
Giuseppe
Rotunno operatőr. Nino Rota zeneszerző - egyéniségükkel szolgálják a rendezői koncepció rnegvalósulását, Donald Sutherland a
címszerepben passzivitásra kényszerül, nem több, mint merev és
hideg maskara (Fellini: "Donald
arca ,,holdbéli", elmosódott, tétova, vizenyős arc, Velencét juttatja az ember eszébe, Velence
vizét. Éppen ez az arc kell nekem, hogy kifejezzem vele azt az
elképzelést,
ami Casanováról
bennem kialakult.")

(L'Espresso, L' Unita, 1976. december)

A rovat recenzióit
András.
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Szabó György: Elmúlás, költészet! irónia
Makk Károly: Egy erkölcsös éjszaka
Szabó György: Hétköznapjaink könnyed szatírája
Dömölky János: A kard
Szakaly Ferenc: "Csatatér"-i jegyzetek
Szeredás András: Mese a tehetségről
Bo Widerberg: Dugó, a csodacsatár
Tamás István: A történelmi emlékezet változatai
Rózsa János: Csatatér (Mohács, 1526); Lakatos Vince: Mohácsi titok
Tamás István: Modellek nélkül
Kardos Ferenc: Ékezet
Thurzó Gábor: Álmok és ébredések
Günther: Lotte Weimarban
Tornai József: A nagy víllamos-rnese
Szabó István: Budapesti mesék
Váncsa István: Szentháromság vagy amit akartok
Zolnay Pál: Sámán
Zalán Vince: Unnepi asztal premier planban
András Ferenc: Veri az ördög a feleségét
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Visszhang

Árkus István: Egy történelmi dráma mementója
Soto: Santiago fölött esik az eső
Eörsi István: Egy évforduló fényei
Radványi Géza: Valahol Europaban
Gyertyán Ervin: A dokumentarizmus etikája
Kósa Ferenc: Kűldetés
Kritikusok díjai, 1976
Olvasók az Amerikai anzix-ról (Red! Károly, Papp Zsolt, Kozrna György)
Lázár István: Utóhang egy filmszemléhez
Nagy Miklós: Jókai színe i
Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok
Sik Csaba: A sivárság káprázatai
Fel/ini: Satyricon
Szalay Károly: Egy ,,korosztály feletti" film
Palásthy György: Tótágas
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Műhely

Az előítéletek ellen. Egy film társadalmi missziája (Kozák Gyula)
Cséplő Gyuri. Rendezői előzetes (Schiffer Pál)
Mesterség és művészet I. Tanárok és tanítványok a Főiskola
munkdjdrol (Mészáros Tamás)
Mesterség és művészet II. A Főiskola tanárai a rendezőképzés
feladatairól
"Nem vagyok, soha nem is voltam feminista"
Beszélgetés Mészáros Mártával (Földes Anna)
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Premier plan

Theodor Dreyer (Bikácsy Gergely)
Dokumentumok (B. G.)
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Jacques Tati (Szalay Károly)
Vallomások és vélemények (Erdélyi Z. Ágnes)
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Elmélet
Hogyan segíthet az információelmélet a művészeti tevékenység megértésében?
Szovjet filmteoretikusok
M. Sz. Kagan módszertani elméletéről
(Ford. Berkes Ildikó)
L. Kozlov: A kulcs: a IX. szimfónia. A szovjet klasszikus filmek esztétikájához
Nemes Károly: Az asszociációk szerepe a filmalkotásban
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Nagyitó
Kelecsényi László: Az eltűnt gyermekkor felidézése
Kardos Ferenc-Rózsa János: Gyerekbetegségek
Táiékozódás
Egy nemzedék életrajza
Andrzej Wajda Budapesten (B. Révész László-Szekfü András) •
Filmismeret, fílmnevelés, filmklub (Féjja Sándor-Kelemen
Tibor)
Látóhatár
A hollywoodi Tízek
Jegyzetek a 30. évforduló alkalmából (Soproni János)
Valerij Kicsin: Új szovjet hullám?
Mágori Erzsébet: Mindennapok próbatétele
Francia-kanadai filmek Budapesten
Moszkva, '77 (Zalán Vince)
"Nyitott" film vagy leszámolás amitoszokkal?
Cannes, , 77 (Gyertyán Ervin)
Oberhausen, '77 (Ember Marianne )
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HagYOmányaink
Sz. M. Eizenstein: Hogyan lettem rendező?
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A film és közönsége
Dániel Ferenc: Az igazi néző igaza
Gombár József: Tények és vélékedések a forgalmazási vitához
Hogyan forgalmazzuk a magyar filmeket?
A magyar filmek forgalmazási problémái Komárom megyében (Sipos Zoltán)
Nemeskürty István, Ranódy László és Ddrday István hozzászólása (E. M.)
Mit jelent Önnek a film?
Válaszol Vas István költő és Szántó Piroska festőmüvész (Nádasy László)
Molnár István: Filmek közgyűjteménye
Ellenvélemény
A .Fílmszem" egy esztendeje (Tóth Klári)
Pályázatok
A Filmkultúra filmkritikai pályázatának eredménye
Füsi János: Kíméleteskivégzés
Dömölky János: A kard
Gönczi László: "El kell indulni minden úton ... "
Bódy Gábor: Amerikai anzix
Ludvig Nándor: A Herkulesfürdő-szindróma
Sándor Pál: Herkulesfürdői emlék
Székely Ákos: Az újrakezdés villamosa
Szabó István: Budapesti mesék
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Könyvek

Bikácsy Gergely: A filmkritikus Truffaut. Truffaut: Életem filmjei
Csa1a Károly: .Közművelö" esztétika. Macseret: A film müvészisége
Egy filmrendező va1lomásai.
G. Kozincev: A filmszalag nem ég el (Karcsai Kulcsár István)
Kortársaink a filmművészetben (Bíró Gyula)
Szemtől szembe Bergmannal (Göncz Árpád)
Új szovjet filmszakkönyvek (Veress József)
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Külföldi folyóiratokból

A Casanova első kritikáiból
A spanyol új film kezdetei
A svájci filmművészet "második korszaka"
A színész és kora. Beszélgetés Jack Nicholsonnal
A "szunnyadás évei" Latin-Amerikában
Az amerikai filmművészet problémái - szovjet szemmel
Az amerikai siker "tündérvilága": Rocky
Az angol filmgyártás nehéz évtizedei
Az olasz és az amerikai "politikai fantasztikum"
Bellocchio az olasz politikai film válságáról
Egy boliviai "neorea1ista" film: Puebio Chico
Egy "utópia" megva1ósításáért. Beszélgetés a Taviani testvérekkel
J. Hanjutyin: A nézőért meg kell küzdeni
Hogyan beszéljünk a szerelemről?
Irodalmi struktúrák nélkül
Kawalerowicz Az elnök halálá-ról
Koncsalovszkij: A modern színésznek intellektuálisnak kell lennie
Kubai filmek Párizsban
Lengyel írók és kritikusok vitája
Losey - pályájának kezdeteiről
Lumet "tévékritikája": Network
Mi lesz a szuper S-assa1?
Penn az anti-krimiről és az anti-westernről
Portré Nagisza Osimáról
Resnais: Filmjeim az érzelmek montázsai
Sartre - ahogy önmagát látja
Roberto Rossellini 1908-1977
Larisza Sepityko: "Én a "kemény' filmek re szavazok"
Tarkovszkij új filmje: Sztalker
Viták az afrikai mozikban
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Forgatókönyvek

Fellini: Casanova. Részletek a forgatókönyvből. (Ford.: Schéry András)
Hernádi Gyula-Jancsó Miklós: Vitam et sangvinem I. rész
Magyar rapszódia (Filmnovella)
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Évfordulók. nekrológok, megemlékezések

Búcsú Szemes Mihálytól (Nádasy László)
Déry Tibor három filmje (Nemeskürty István)
Henry Langlois 1914-1977 (Gaál István)
Nemes Károly: Egy életmű - a társadalom fejlődésében
A hatvan éves Fábri Zoltán
Fábri Zoltán: Az emberi méltóság védelme fogla1koztat ...
Vallomások az ars poeticáról
Születésnapra (Kézdi-Kovács Zsolt, Törőesik Mari, Déry Tibor)
Öregember, pecsétes, gyűrött kalapban
Jean Gabin halálára (Dániel Ferenc)
Az 1976-ban bemutatott magyar filmek filmográfiéja
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