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Október filmművészeti forradalma

A történelem nagy, meghatározó fordulóit
a többi között jellemzi az is, hogy minél
távolabb jutunk tőlük az időben, annál
gazdagabban és teljesebben bomlik ki hatásuk, jelentőségük. Az emberiség modern
történetének legfontosabb eseménye kétségkívül a Nagy Októberi Forradalom
volt, amelynek napjainkban ünnepeljük
hatvanadik évfordulóját. Hiszen soha a
történelem folyamán nem állított maga
elé az emberiség olyan nagyszabású önfelszabadítási programot, mint ezzel a forradalomrnal, és soha nem indított útjára
olyan egész földgömbünket átfogó folyamatokat és mozgalmakat, mint amelyek e
forradalom nyomán kibontakoztak, és új
jelleget, új arculat ot adtak századunk
egész emberi valóságának.
Mert e forradalom ténye, győzelme
nemcsak ott van jelen, ahol a politikai
harcokban diadalmaskodott. Eszméi ott is
hatnak, ahol üldözik őket, elmélete áthatja korunk szellemi életét, beleépült a huszadik századba, és szinte minden emberi
tevékenységen nyomot hagyva, létünket
és tudatunkat egyaránt meghatározza. S
így természetes, hogy az emberi-társadalmi öneszmélés formái - a művészetek
- számára is új utakat tört, a polgári kultúrát, annak nagy örökségét vállalva és
folytatva meghaladó szocialista kultúra
felé. Hiszen a szocialista kultúra építésének lenini programja a szocialista kultúrpolitika tudatos és következetes alapelvévé tette a polgári - és nemcsak a polgári -

kultúra értékeinek kritikai elsajátítását, s
így az a minőségi változás, amelyet magával hozott, a nemzeti kultúrák haladó hagyományainak folyamatosságában - vagy
abban is - gyökeredzve teremtette meg az
új művészeti kibontakozást.

Az emberi öntudat fbrradalma
Egy rnüvészeti ág volt csak - éppen a
"számunkra legfontosabb" -, amely nem,
vagy alig támaszkodhatott a múlt örökségére. Lukács György nagy esztétikája (Az
esztétikum sajátossága) filmnek szentelt
fejezetében arról ír, hogy "a filmprodukciót döntően technikai újítások irányítják,
amelyek tisztán kívülről jönnek" (lásd a
hang felfedezése, vagy a televízió hatása)
és - mint megállapítja - "már ebben is
világosan kifejeződik a film specifikusan
kapitalista genezise". Nos, ez a megállapítás - grosso modo - valóban érvényes, de
csak az Októberi Forradalom és a szovjet
művészet létrejöttéig.
Ettől a "pillanattól" kezdve a fílm megszűnt kizárólag a kapitalizmus mass médiuma lenni, és művészi genezisének további alakulásába - még a kapitalista országokban is .; meghatározó módon szólt
bele egy forradalmian új szemlélet és feladatvállalás, amely a tisztán kívülről jövő
technikai újításokat alárendelte a művészet valóságismerő és emberfelszabadító
küldetésének. A szovjet film az eszmék
harcának új és modern fegyverzetű alaku5

lataként (ha úgy tetszile csodafegyverként) tört be a világ szellemi életébe. Ennek az "alakulatnak" - Alekszandr Karaganov pontos és találó metaforájával élve
- a Patyomkin cirkáló volt a "zászlós
hajója" (és jégtörője egyben), amit aztán a
többi "hajó" diadalmas útja követett.
S bár mi sem áll távolabb tőlünk annál,
hogy Eizenstein vagy a nagy triász és az
utánuk jövők géniuszát, személyes hozzájárúlását a film fejlődéséhez - akár formai, nyelvteremtő vonatkozásaiban - alábecsüljük, mégis úgy véljük, s ezt szándékozunk kimutatni is, hogy a formának ez
a forradalma azért válhatott valódi, új művészetet és új kultúrát teremtő "ugrássá" a
film egyetemes történetében, mert szervesen nőtt ki a tartalomnak, a mondanivalónak, az üzenetnek abból a forradalmából,
amelyet megvalósított, s amely a maga
ösztönzését és meghatározottságát Október eszmei világából merítette.
Bármely vonatkozásban vizsgáljuk is
ugyanis az Októberi Forradalom, a világtörténelem első győzelmes proletárforradalma jelentőségét, az emberi tevékenység
bármely területén kutassuk is azokat a
változásokat, amelyek nyomában kialakultak, hatásának az emberi élet és gondolkodás teljességére kiterjedő egyetemességéből kell kiindulnunk. Csak ennek az egyetemességnek a talaján érthetjük meg az
egyes (és önmagukban is összefüggő) részterületek fejlődésének sajátosságait, legyen akár a politikai gyakorlatról, akár a
bölcseletről, a társadalomtudományokról,
vagy a művészetekről - így a filmrnűvé, szetről ~ szó. Mindegyik emberi tevékenység megújulásának alapja ugyanaz a forradalmi változás, amely az emberi öntudatban következett be, s amely az emberi élet
minden dimenzióját meghatározta, az emberi tevékenység minden szektorára kisugárzott.
Ennek a minőségi változásnak - ha úgy
tetszik: ugrásnak - teoretikus alapjait a
marxizmus tudományos világnézete, történelemszemlélete, antropológiája - s a
nyomában kibontakozó, újtípusú s minden eddiginél átfogóbb és teljesebb humanizmusa - teremtette meg. De gyakorlati
6

igazolását először Lenin forradalma valósította meg az emberiség történetében - s
ezzel olyan dinamikát adott neki, amely
már nemcsak történelmünk távlatait, de
kortársi valóságát is alapvető en meghatározza. A kommunizmus eszméi, melyek
megelőzően csak kísértetként járták be
Európát, testet öltöttek abban a győzelmes forradalomban, amely már nemcsak
zászlajára írta megvalósítását, de megtette
az első döntő és meghatározó lépést feléje:
megalkotta a világtörténelem első proletárállamát, megteremtette a szovjethatalmat.

A "filmszem" és a "filmököl"
Mindezt azért kell előrebocsátanunk, mert
éppen a filmművészet szinte csábít arra,
hogy vizsgálatában belevesszünk azoknak
a nyelvi-formai eredményeknek a taglalásába, amelyeknek kialakulásában a
szovjet filmművészet - s különösen a
klasszikus szovjet némafilm - köztudottan olyan kimagasló nemzetközi szerepet
töltött be. Nem kívánunk ezek elől a kérdések elől sem kitérni, hiszen a forradalmi
szovjet filmművészetnek ez a hozzájárulása is alapvető jelentőségű az egyetemes
emberi filmkultúra kialakulásához. Úgy
véljük azonban, hogy Október hatása a
filmművészetben is több, nagyobb, átfogóbb a szovjet film legnagyobb iskoláinak
és mestereinek - önmagukban szintén felbecsülhetetlen értékű - hatásánál, és hogy
ezek a nyelvi-formai vívmányok, a film
kifejező és ábrázoló eszközeinek ez a forradalma - amely mindenekelőtt Eizenstein, Pudovkin, Dovzsenko, másrészt
Dziga Vertev szellemi műhelyében zajlott
le, és később a hangosfilm ben folytatódott - is elválaszthatatlan attól az eszmei
igénytől, amelyet Október állított gyermekei elé, attól a "társadalmi megrendeléstől" - hogy Majakovszkij terminusával éljek -, amelyet az új élet megteremtése
"adott fel", a forradalmi célok megvalósítása fogalmazott meg.
Mi Október filmművészeti forradalmának a lényege? Mindenekelőtt és elsősorban a gyökeres szakítás a film kapitalista

genezisével, amelynek csak egyik, s nem is
a legnegatívabb jellemzője, hogy fejlődését
döntően kívülről érkező technikai újítások
irányítják. (Hiszen maga Lukács állapítja
meg azt is, hogy "viszonylag tekintélyes
technikai szintet kell elérnie, mielőtt az
esztétikumba való átalakulás számba jöhet") Sokkal súlyosabb tehertétele ennek
a kapitalista genezisnek az a mitologikus
fogantatás, amely eszmei oldalról, társadalmi értelemben határozta meg kialakulását, és végig kísérve nyelvi fejlődésének
állomásait - egészen a szovjet filmművészet megjelenéséig - lényegében az Erenburg-i álomgyárak kizárólagos "vadászterületévé" tette a filmgyártást. A szovjet
film - először a filmkultúra történetében
- hadat üzent a film mítosztermelő funkciójának, s a valóság par excellence művészetének visszaadta a valóságot. Előtte legfeljebb a jelenségvilág mimezisére voltak
töredékes eszközei vagy talán csak szavai
- a valóság teljessége és igazsága, a valódi
lényeg és a jelenség dialektikája azonban
zárva volt előtte.
Köztudott, hogy a szovjet film bölcsőjénél két egymással vitában álló filmiskola
bábáskodott. Vertov "filmszemének" és
"filmigazságának" dokumentarizmusa, és
Eizenstein tudatosan megszervezett költői
irányzata. Ma már tudjuk, hogy a két
szembenálló álláspont békésen megfér
egymással, hiszen míndkettő a filmművészet két különböző, de egyaránt sajátságokat takaró műfajának művészi hitvallását
fogalmazta meg. S ezeknek a lehetőségeknek választási alternatívaként való felfogása, kizárólagossági törekvése - s ebbe a
hibába, emberileg érthető elfogultsággal,
mind a két óriás beleesett - egyaránt leszűkítené a film akció-rádiuszát, társadalmi szerepét.
Vagyis az utókor bölcsességével és tapasztalataival beláttuk, hogy mind Vert ov
elzárkózása a fikciótól, mind Eizenstein
formulája, mely szerint "nem filmszem
kell, hanem filmököl" - vagyis olyan
film, amely nem elégszik meg az életanyag, a tények szuggesztív erejével, de a
következtetés művészi sugallatát is hozzáadja a művészileg ábrázolt jelenségvilághoz

-, lehet egy-egy művészegyéniség önmagának szóló ars poeticája, zseniális munkahipotézise, de a film esztétikájának csak .
egyik oldalát alkothat ja. Ma már tudjuk,
kell a filmszem is, és a filmököl is.
Mégis napjainkban is találkozunk olyan
kísérletekkel, amelyek szembe akarják állítani egymással Eizensteint és Vertovot. A
közelmúltban hangzott el a FIPRESCI
milánói kollokviumán egy felszólalás,
amely Eizenstein elméletét - szemben
Vert ov "forradalmi"
álláspont jával reakciósnak minősítette, mivel az a néző
"manipulálására" törekszik, s az alkotó
véleményét a hatás megszervezésével akarja ráoktrojálni. S viszont nemegyszer találkoztunk olyan nézettel is, amely Vertov
valóságfeltáró - de lényegében a valóság
szelektálásával és kiemelésével azt ugyancsak forradalmi módon interpretáló módszerét utasítja el, naturalizmusnak bélyegezve azt, és a jelenségvilág "önkényétől" és esetjegességétől féltve a társadalmi
folyamatok lényegének feltárását.
Kell-e bizonyítani, hogy mind a két álláspont egyoldalú és elfogult, igazságtalan? Hogy mind a két koncepció szervesen nőtt ki a mondanivalónak és az üzenetnek abból a forradalmából, amelyet
megvalósított,s amely a maga ösztönzését
és meghatározottságát Október eszmevilágából merítette? Hogy a formának az a
forradalma, amelyet akár Eizenstein, akár
Vert ov - tartalmi törekvéseivel - a zászlajára írt, a maga nyelvferemtő vonatkozásaiban is csak azért válhatott egyetemes
jelentőségűvé, mert a forradalmi gondolatnak találta meg adekvát művészi formáját
a játék-, illetve a dokumentumfilm világában?
Még az olyan látszólag elvont, merőben
esztétikainak tűnő formai felfedezések is,
mint Eizenstein montázselmélete, a marxi
dialektika
termőtalajából
sarjadhatott
csak ki. Hiszen például Lenin híres formulája, mely szerint a kommunizmus annyi,
mint a szovjethatalom és az egész ország
villamosítása, a maga dialektikus logikai
szerkezetében, ugyanazt a logikai képletet
mutatja, mint Eizenstein tétele, mely szerint, ha két képet időben egymás mellé
7

Eizenstein: Patyomkin;:.áncélos
~

Pudovkin: Az anya
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helyezünk, nem két, hanem három tudattartalom válik nyilvánvalóvá: a két képé és
kettejük összefüggésévé. A társadalmi élet
valóságos összefüggéseinek megismerése
vezetett el az érzéki appercepció sajátos
intellektuális összefüggéseinek megismeréséig is - amelyet Eizenstein a film művészetének alapjává tett. Es végigelemezhetnénk Eizenstein - vagy Pudovkin, Dovzsenko és az utánuk jövők - művészetének minden újszerű vonását és maradandó
értékét, hogy kimutassuk közvetlen - bár
egyenként kűlönböző - kapcsolódásukat
a forradalom inspiráló eszmeiségéhez.
Nincs a világnak egyetlen komoly filmteoretikusa, aki kétségbe vonná a forradalom nyomán megszületett szovjet film
korszakos jelentőségét. De annál több
olyan van, aki ezt a termékenyítő hatást
leválasztaná Október eszmei talaj áról, s
egy-egy kiemelkedő mestere személyes és
véletlen zsenialitásával magyarázná, formai jegyeiben látná értékeit. Ezért tartjuk
elsőrendű feladatunknak most, hogy rámutassunk: annak a komplex, sok szálból
összesodródó, sok forrásból eredő hatásnak, amelyet a szovjet film a világ filmművészetére gyakorolt, az eszmeiség a döntő,
a legmarkánsabban kiugró, a legalapvetőbben meghatározó tényezője. Pedig számos,
önmagában is jelentős mozzanata van ennek a hatáskomplexumnak. Beszélhetünk
a szovjet film felszabadító hatásáról tematikai értelemben, stiláris vonatkozásban, a
művészi kompozíciót illetően, a tipizálás
és a (kollektív és egyéni) hősteremtés, emberábrázolás terü1etén, a szimbólumok
megalkotásában, a montírozásban, a kameramozgatásban, a színészvezetésben, a
fényeffektusokban stb., stb.
Köteteket lehetne írni ezekről a részkérdésekről is. Bár éppen a komparatív
esztétika módszertani kidolgozatlansága,
amely különösen filmi vonatkozásban
érezhető, teszi nehezen követhetövé ezeknek az esztétikai impulzusoknak az érvényesülését, hiszen különböző vívmányaik
azóta a filmgyakorlat általános közkincsévé váltak, összemosódtak egyéb kezdeményezésekkel, módosulhattak a filmtechnika változásaival, jelentkezhettek párhuza-

mos invenciókként stb. S ezért egyes művekig lebontani a felfedezések és az átvételek folyamatát,
láncolatát,
fölöttébb
komplikált és problematikus vállalkozás.
Annál egyértelműbb azonban azt az eszmei orientációt nyomon követni, amely
egy új hivatást adott a filmnek - a művészet hivatását -, amely azt a tömegek
ópiumából
a tömegek fegyverévé, álomvilágból az élet világává avatta.

Az emberkép megváltozása
A húszas-harmincas években létrejött forradalmi szovjet filmművészetnek ugyanis
éppen abban rejlett leglényegesebb vonása, hogy a film Iumiére-i és mélies-i vonalával szemben - hogy ezt a kracaueri megkülönböztetést használjuk - egy "tertium
datur" lehetőségét fedezte fel. Úgy teremtve szintézist közöttük, hogy a lumiere-i mikro realizmussal vagy naturalizmussal és a mélies-i valóságfölöttiség fantáziacsapongásával szemb en realizmussá
ötvözte - előbb költői-szimbolikus, majd
később epikus-dramatikus formában mindkét irányzat látásmódjának lehetőségeit, és ezzel minőségileg magasabb fokra emelte azt. A teljes valóságra talált rá a látvány és a gondolat eizensteini egységére -, s ehhez a társadalmi harc, a társadalmi mechanizmus marxista szemlélete és
maga a forradalmi tömegmozgás segítette
hozzá.
Társadalmi mítosz helyett - társadalmi
valóság; meddő és hazug vágykiélés helyett - a tényleges osztályharc; eszményített hősök helyett - a szenvedő, kűzdő
néptömegek élete; fényképezett színház és
irodalom helyett - autonóm filmrnűvészet: ezek az "újítások" jellemezték a forradalom filmművészetét. S nyomában a
filmművészet értékrendje és eszményrendszere - világszerte és immár visszafordíthatatlanul - megváltozott. Többé már a
kapitalizmusnak legelkötelezettebb filmgyártásokban sem lehetett számon kívül
hagyni, hogy a társadalom osztályokból
épül fel, amelyek egymással harcban állnak, hogy a népek egymás mellett élésében vannak elnyomók és elnyomottak,
11

hogy az egyén boldogulásának, a társadalmi egyenlőtlenségek leküzdésének nem a
szerelmi kiemelkedés az "egyetlen" lehetősége.
A film emberképének gyökeres megváltozása a forradalomban találja meg a forrását. Mégpedig két alapvető vonatkozásban: a szovjet film emancipálta a dolgozó
embert: az alapvető termelő osztályokat
tette epizódszereplőkből főszereplővé, a
filmábrázolás valódi hőseivé és a szovjet
film emancipálta, tette egyenrangúvá a
kűlönböző népeket, fajtákat, etnikumokat
is a filmművészetben. Az előbbiről időnként még csak szó esik, az utóbbi azonban
gyakran háttérbe szorul. Pedig nem kisebb
jelentőségű. A fehér ember filmrnűvészete
PudovkinDzsingisz kdn utódja c. filmjében
és mindenekelőtt Eizenstein töredékben
maradt csodálatos mexikói felvételeiben
vált először az ember filmművészetévé. A
színes hős - nem egzotikumként, kuriózumként, háttérként, de - emberként először a szovjet filmben jelentkezik, s a népszemléletnek ez a demokratizmusa a kor
egész szovjet filmművészetében benne rejlett, s mintegy magyarázatául szolgál annak, hogy a harmadik világ nemzeti önazonosításukért küzdő népei is miért találnak újból és újból inspirációt éppen a
szovjet filmművészet alkotásaiban.
A hatvanadik évforduló alkalmából könyvek, tanulmányok, cikkek, tudományos
ülésszakok és szimpóziumok kísérelték
meg elemezni azt a hatást, amelyet a forradalom film művészete gyakorolt a világ
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filmgyártására. azt az utat is, amelyet a
forradalom ból kinőtt ftlmművészet napjainkig tett meg. S bár ezek a munkák még
a kezdetét jelentik az átfogó vizsgálódásoknak, csak a kereteit jelölik ki annak a
feladatnak, amely a ftlmtörténészek és
ftlmteoretikusok előtt áll ebben a vonatkozásban, két dolog nyilvánvaló és kétségbevonhatatlan.
Egyrészt a forradalom filmművészetének úttörő jelentősége az egyetemes filmkultúra, ftlmnyelv, filmgondolkodás szempontjából, másrészt a nagy nemzedék Eizenstein, Pudovkin, Dovzsenko, a játékfilm úttörői,· illetve Vertov, Sub, a dokumentumfilm megteremtői - örökségének
eleven volta, aktualitása napjainkban is.
Nem nyelvi, formai értelemben, hiszen
a technika változásával akifejezőeszközök
fejlődese közkinccsé tette, ám túl is haladta vívmányaikat. De eszmei üzenetük, harcuk a mítoszteremtő, az ópiumfilmek
ellen
napjainkban
is időszerű
és
mindig aktuális marad. S a szovjet film
hatvanéves története is arról tanúskodik,
hogy akkor érte el a legkimagaslóbb eredményeit a hangosfilmben is, amikor mint Kozincev és Trauberg, a Vasziljev
testvérek, Hejfic, Romm, Csuhraj, Tarkovszkij, Joszeliani, Panfilov -, és hosszan
folytathatnánk még a felsorolást - hű maradt az "alapító atyák", a forradalom lenini nemzedéke elveihez és örökségéhez,
és tovább folytatta azt. S ezt a tanulságot
vonhatjuk le a magyar és a többi szocialista ország ftlmművészete történetéből is.
Gyertyán Ervin

A magyar játékfilmről - Október évfordulóján
I.
A 60 éve győztes Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása, jelentősége természetesen a film terület én sem szűkíthető le az - egyébként igen lényeges - művészi hatásokra és szakmai kapcsolatokra.
Október meghatározó jelentősége a film
szempontjából is elsősorban az, hogy
"megrengette a világot", új valóságot teremtett, az emberiség történelmében új
korszakot nyitott. Megszületett általa és
létezik a szocialista világrendszer, s ennek
köszönhetően létrejött és létezik a szuverén szocialista filmművészet is. Ez a szocialista ftlmművészet immár többet jelent
az egyes szocialista országok filmgyártásainak egyszerű számtani összegénél. új min6séget jelent. Ez az új minőség az egész
ftlmművészet más alternatíváját képviseli,
amely kisugárzik, új lehetőséget mutat a
szocialista világrendszer földrajzi határain
túl is: kihívás a burzsoá ideológia számára,
segítője.a tőkés országok haladó erőinek gyakran progresszív ftlmek, irányzatok
megszületésében is -, és orientációt, "történelmi leckét" adhat a szabadságukért,
független nemzeti létükért most küzdő,
fejlődéi országok népeinek és művészeinek.
A szocialista ftlmművészet tehát több
már, mint földrajzi fogalom: a filmszalaA Kulturális Minisztérium fdmfőigazgatójának
(Rövidítve.)
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gon, illetve a vetítővásznakori hatalmas
közönség - a kortárs emberiség nagy része
- előtt folyó, éles ideológiai harc egyik
fontos tényezője lett, és mindinkább a modern ftlmművészet vezető irányzatává erősödik.
Miért és miben? Azért és abban, mert a
ftlmművészetnek csak ez a másik altematívája képes perspektívában is meggyőző válaszokat adni a "miért és hogyan éljünk? "
kérdéseire, ez a ftlmművészet őrzi, védi az
emberi értékeket, ez a filmművészet nem
szűkíti le önmaga funkcióját a "kikapcsolásra", ösztönök ingerlésére (mint a szexés pomo-, továbbá a katasztrófa- és horror-filmek, vagy a krimi- és giccsfilmek sokasága).
Sok elméleti és gyakorlati teendőnk van
még annak tudatosításában - saját közönségünk körében is -, hogy a tőkés filmpiac kereskedelmi árucikkeinek többségével szinte össze nem is hasonlíthatóan más
minőségű a szocialista film, Más világnézet, más valóság-anyag, másféle emberi és
társadalmi konfliktusok jellemzik, így törvényszerűen másféle az eszközrendszere,
hatásmechanizm usa, szerkesztése, dramaturgiája, ftlmnyelve - másféle az egész
esztétikum a Ez másféle ertekrendet is feltételez, és megkívánja ennek a másféle -

az Iszkussztvo Kino felkérésére készített tanulmánya.

szocialista - értékrendnek a következetesebb képviseletét és bátrabb védelmét
saját műsorpolitikankban, ízlésformáló tevékenységünkben - és a nagyvilágban is.
A másféle, új minőség, esztétikum és értékrend ugyanis másféle helyet és helyzetet ad a filmnek a kultúrában, és a hagyományos "moziüzemeltetéstől" eltérő, újszem terjesztési formákat is igényel.
Ugyanakkor a másféle minőség, esztétikum és értékrend nem eredményezhet elzárkózást - ellenkezőleg: a szocialista
filmnek mint agitátornak jelen kell lennie
mindenütt, ahol csak lehetséges, fel kell
vennie a versenyt minden pályán - és sa- .
ját országaink filmszínházaiban, saját közönségünk előtt is - a nem-szocialista filmekkel.
Október 60. évfordulója jó alkalmat
nyújt e kérdések elméleti tudatosítására és
a gyakorlati tennivalók pontosabb meghatározására. Annál is inkább, mert a szocialista filmművészet létrejöttében és megerősödésében a kezdetektől máig a szovjet
filmművészetnek döntő, meghatározó szerepe volt és van.

II.
A forradalmi szovjet filmnek a magyar
filmre gyakorolt hatása szempontjából a
hat évtized két 30 éves periódusra osztható. Illetve: e két periódus előtt számon
tartjuk, megbecsüljük a magyar filmtörténet egy nagyszeru pillanatát, amelyre még
nem a forradalmi szovjet film, hanem
alapvető en maga a szovjet forradalom hatott: a Magyar Tanácsköztársaság filmpolitikáját. A magyar proletárdiktatúra - győzelme után 20 nappal, 1919. április 12-én,
a világon először, még az 1919 augusztusában Lenin által aláírt dekrétum előtt államosította a filmipart és a mozikat. A
volt magánvállalatokat egységes irányítás
alá vonta, központi dramaturgiát szervezett, szocialista szellemű alkotások létrehozását tűzte célul, napirendre került a
gyermekfilmek, az oktatófilmek, a népszeru-tudományos filmek kérdése, és stúdiók alakultak ezekre a műfajokra, "Vörös Film" címmel marxista szaklap jelent

meg, korszeru mozihálózat kiépítését tervezték. A Magyar Tanácsköztársaság 133
napja alatt 35 új játékfilm (köztük pl. egy
Gorkij-adaptáció is) született, e filmek
többsége azonban, sajnos, megsemmisült.
Fennmaradt viszont több tucat "Vörös
Híradó": szemléletben, műfajban, funkcióban közeli rokonságban a forradalmi
harc időszakában a Lenin által is oly nagyra becsült "agitkák" -kal.
A Tanácsköztársaság leverése után a
magyar film forradalmi tendenciáit is brutálisan megsemmisítette a fehérterror,
majd - Lev Tolsztoj ismert hasonlatát
kölcsönözve - a művészet pillangóját bekapta és csaknem 30 évre lenyelte az üzlet
békája. A -20-as és 30-as évek nagyszeru,
forradalmi szovjet filmművészetének a
Horthy-korszak magyar filmiparára úgyszólván semmiféle hatása nem volt. Ennek
legfőbb oka a hivatalos tiltás, az elzárkózás (szovjet ftlmeket nem mutattak be
stb.), a másik ok az, hogy a szovjet film
ekkor már a kultúra élvonalában, más
szférájában helyezkedett el, mint a magyar mozifilm, amely - néhány szórványos kivételtől eltekintve - egyelőre az
orfeumok, kabarék, jég- és vízirevük, a kispolgári "álom-gyártás", továbbá a magyarnótás, dzsentris mulatságok, a primitív
nép-szórakoztatás, olykor a nacionalista
nép-butítás körletében maradt. E két távoli szféra között nehezen alakulhat ki
kapcsolat, a forradalmi művészet hatásának befogadására - eltérően a korabeli
baloldali magyar irod alomt ól, színházvagy képzőművészettől - a filmben szinte
egyáltalán nem voltak' adottak a feltételek.
A felszabadulás után ez a negatívum is
bizonyos mértékig pozitívummá változott,
amikor egyszerre vált ismertté és együtt
hatott a klasszikus szovjet filmművészet és
a kortárs szovjet film. Így hatása sokkalta
erőteljesebb volt, s talán ennek is köszönhető, hogy a társadalmi és esztétikai tekintetben művészetté hirtelen felnövő, új magyar filmet az ötvenes évek elejének sematizmusa viszonylag kevésbé uralta el, kevésbé zavarta meg természetes fejlődésében, mint a többi nagyhagyományú művé15

szeti ágat, az irodalmat, a színművészetet,
a zenét, a képzőművészeteket.
Miként a Magyar Tanácsköztársaság
filmpolitikája számára is az alapvető hatást és orientációt maga a szovjet forradalom jelentette, úgy a szocialista magyar
filmművészet kibontakozásához
is az alapvető feltételt Magyarország felszabadítása,
s ennek nyomán az ország demokratikus
átalakítása teremtette
meg. Így válthatta
valóra - immár visszavonhatatlanul
- a
demokratikus
Magyarország az 1919-es
Tanácsköztársaság
kezdeményét
és örökségét: f948-ban államosította
a filmgyártást és a mozihálózatot,
az egész kinematográfia üzleti, kereskedelmi
érdekektől
mentes, egységesen a lenini kulturális forradalom célkitűzéseit szolgáló irányítással
és szervezettel kezdett működni.
A megváltozott
társadalmi helyzet és
filmszakmai légkör a szocialista elkötelezettségű, realista filmrnűvészetet jelentős
alkotásokra inspirálta.
A jelképesnek is tekinthető fordulatot,
az új magyar filmművészet megszületését
az éppen 30 éve, 1947 -ben bemu tatott
Valahol Európában círnű filmtőllehet számitani, amelyet Radványi Géza - a Szovjetunióból
nagy elméleti felkészültséggel
és a klasszikus szovjet film tapasztalataival
hazatért Balázs Béla írói közreműködésével - rendezett; így a filmtörténészek
okkal említhetik itt N. Ekk Út az életbe c.
filmjének hatását.
Az új magyar filmművészet fő vonalában
kezdettől
igen szorosan
kapcsolódott
a társadalmilag
elkötelezett,
realista magyar irodalomhoz: nem féltette
attól művészi szuverenitását, és szuverén
művészetté éppen így válhatott. A magyar
falu drámáját igaz realizmussal ábrázolta a
Talpalatnyi [öld (1948-ban Bán Frigyes
rendezte Szabó Pál nagy társadalmi regénytrilógiája alapján). Máriássy Félix első
játékfilmjében (Szabone, 1949., Nagy István elbeszélése alapján) a nagyüzemi munkásosztály élete jelenik meg a magyar filmen. MegkezdŐdik a klasszikus irodalmi
örökség új osztályszemléletű
feldolgozása
(kiemelkedő érték ebben Nádasdy Kálmán
és Ranódy László 1949-ben készült Lú16

das Matyi-ja Fazekas Mihály elbeszélő
költeménye
alapján), nagy sikert aratott
az Úri-muri (rendezte Bán Frigyes, Móricz
Zsigmond regényéből. 1949.), a Különös
házasság (Keleti Márton 1950-ben rendezte Mikszáth Kálmán regényéböl), a Rokonok (Máriássy Félix rendezte Móricz
Zsigmond regényéből. 1954.). Az újszerű
történeti értéktudat
és hagyomány-felfogás alakítására filmek születtek a magyar
történelem
és kultúra-történet
nagy haladó szernélyiségeiről (Kalmár László: Déryné, 1951, Keleti Márton: Erkel, 1952,
Bán Frigyes: Semmelweis, 1952, Nádasdy
Kálmán: Föltámadott a tenger - Petőfi és
Bem -, 1953 stb.).
A ~~felszabadulás előtti, többségükben
kispolgári kabaré jellegű vagy ízléstelen
népszínművekre
hasonlító filmkomédiák
helyett a mozi soha el nem hanyagolható
egyik szerepét: a szórakoztatást
igényes,
művészi értéket is képviselő vígjátékokban
szolgálta a fiatal szocialista filmművészet
(Gertler Viktor: Díszmagyar, 1949, Keleti
Márton, Mágnás Miska, 1950, Makk Károly: L ilia mfi, 1954, Ranódy László: Hintónjáró szerelem 1954.)
A jóirányú szemléleti, rnűfaji, tematikai
tendenciák
megerősödésében
a szovjet
filmművészet
és ftlmalkotók hatása kétségtelenül igen jelentős. Ugyanakkor az is
kétségtelen, hogy az ötvenes évek csekély
filmszámában (évente 6-8 magyar játékfilm készült) számottevő arányú sema tikus munkákban, a valóságos konfliktusokat elkerülő, eszményítő, illuzórikus társadalmi képet rajzoló filmekben - az alapvető társadalompolitikai,
ezen belül kulturális politikai meghatározók
mellett szintén érzékelhető a korabeli szovjet filmek mintáinak másolása. A sematizmus
megjelenése nem lebecsülhetö, de - mint
említettük
- nem okozott mély törést,
"válságot", sem az egész művészeti ág fejlődésében, sem a jelentős rendezők életművében. A társadalmi érdekű, egyúttal
pszichológiailag
mélyen, igazan motivált
emberi drámákat föltáró realizmus folyamatosságát már 1954-55-ben
olyan filmek képviselik, mint Várkonyi Zoltán: Simon Menyhért szűletese, Máriássy Félix:

Radványi Géza: Valahol Európában

Bán Frigyes: Talpalatnyi [öld
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Budapesti tavasz és Egy pikoló világos,
Makk Károly: Kilences kórterem, Ranódy
László: Szakadék. Majd Fábri Zoltán e
korszakban
fölívelő életművében
az
1954-es Elet jel után megszületik a Körhinta (1955) és a Hannibál tanár úr
(1956), amely két film külföldi (Cannes,
Karlovy Vary) fesztiváldíjaival és elismeréseivel is kifejezte az új magyar filmművészetnek a nemzetközi élmezönybe emelkedését, Magyarországon pedig a szocialista ftlmművészeti fejlődés első évtizedének csúcspontját képviselte, olyan pillért,
amelyhez az 1956-os ellenforradalom
okozta átmeneti zavar után is biztosan
kapcsolódhatott az elkötelezett, realista
magyar film.
Ha a magyar-szovjet
kapcsolatok
szempontjából tekintünk az 1956 utáni évek magyar valóságára és filmtermésére, ismét nyilvánvaló, hogy a filmeket
sem a filmes hatások befolyásolták elsődlegesen, hanem az a politikai szövetség és
segítség, amelyet a Szovjetunió nyújtott a
fegyveres ellenforradalom leveréséhez, a
szocialista vívmányok megvédéséhez és
megerősítéséhez, az SZKP XX. kongreszszusának lenini útján haladó Magyar Szocialista Munkáspárt
elvszerű és következetes politikájának támogatásához, s
ezáltal az ország gazdasági, társadalmi és
kulturális
életének
gyors
konszolidálásához. Ez volt az elsődleges meghatározó, aminek alapján a magyar filmművészet - az irodalomnál és a művészeti élet
néhány más terűleténél gyorsabban, viszonylag kevesebb megrázkódtatással megtalálta és megteremtette az ellenforradalom zavara után saját szocialista eszmeiségű, realista vonulatának folyamatosságát. Művekben is pártosan szembenézett
az ellenforradalom súlyos problematikájával (Révész György: Ejfelkor, Keleti Márton: Tegnap és Virradat), ezekben a filmekben s a következő évek letisztult
szemléletű alkotásaiban (Fehér Imre: Bakaruhában, 1957, Máriássy Félix: Kűlvdrosi legenda, 1957, Fábri Zoltán: Edes
Anna, 1958, Makk Károly: Ház a sziklák
alatt, 1958, Ranódy László: Akiket a pacsirta elkiser, 1959 stb.) föllelhető a szov18

jet filmművészet megújult szemléletének,
amorális drámák iránti mély érzékenységének, például a Magyarországon is a társadalmi közgondolkodást megmozdítóan
nagysikerű Szállnak a darvak, Ballada a
katonáról, Tisz ta égbolt, Emberi sors és
más ekkori jelentős filmeknek mély és tartalmas hatása.
Így érkezik el a magyar filmművészet
"a 60-as évekhez," amely évtizedet mind a
hazai, mind a külföldi kritika és közemlékezet ma is a magyar film nagy korszakaként szokott idézni.
A történelmi igazsághoz tartozik azonban az is, hogy a 60-as évek nagy korszakának "nagy" jelzőjére korántsem valamennyi ekkor készült film, még csak nem
is a többség méltó (de természetesen a
művészet egy-egy korszakát a későbbi tudat nem az "átlaggal", hanem a reprezentatív alkotásokkal minősíti), Fontosabb
annak megjegyzése, hogy a 60-as évek "új
hulláma" (ahogyan sok kritika nevezi)
nem a semmiből emelkedett ki, hanem a
magyar filmben 1947-48-tól folyamatosan - ha nem is azonos mértékben és intenzitással - jelenlevő társadalmi-történelmi érdeklődésű,
az emberi-lélektani drámákra érzékeny, új filmi kifejezőeszközökkel is operáló, realista tendenciák alapján fejlődhetett ki, azok kezdeményezéseit szintetizálta - mind az egyes jelentős
alkotók életművében, mind a művészeti ág
egészének fejlődésében. A legfontosabb
körülmény pedig az, hogy a 60-as évek fellendülése nemcsak, sőt nem is elsősorban
a filmművészet belső fejlődésének köszönhető, nyilván nem a rendezők "időzített
jó formája" eredményezte, hanem mélyebb történelmi, társadalmi, politikai folyamatok, s ezeknek a magyar szellemi
élet más ágazataiban is megjelenő hatása
összegeződött benne.
A társadalmi és szemléleti platformj a az
volt ezeknek a filmeknek, amit 1962 novemberében az MSZMP VIII. kongresszusa
történelmileg megalapozottan,
reálisan
megfogalmazott: sikeresen véghez vittük a
szocialista építés I 948-ban elkezdett első,
nagy korszakát - a szocializmus alapjainak lerakását és megszilárdítását -, s ezzel
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a fejlett szocialista társadalom építése került napirendre. Ez a történelmi magaslat
adott lehetőséget a művészetnek is a lezáruló korszak - valamint a jelen és jövő
társadalmi önismeretét szolgáló távolabbi
múlt - fejlődési tendenciáinak áttekintésére, a történelmi, társadalmi és em beri,
erkölcsi tapasztalatok, tanulságok leszűrésére, összegező érvényű alkotásokban történő művészi általánosítására, egyszersmind a továbbjutás, a jövőépítés nagy
kérdéseinek megfogalmazására.
Ha a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása, eszmeisége szempontjából
tekintünk a 60-as évek jellegzetes magyar
filmjeire, úgy fogalm azhatunk , hogy a
Lenin által meghirdetett szocialista forradalmi programnak a magyar történelem és
társadalom sajátos viszonyaiban történő
realizálását tükrözték és egyben alakították is a maguk eszközeivel ezek a művek.
Tükrözték és alakították a magyar valóságban lezajló folyamatokat, mindig az
emben oldalról, a személyiség és a közösségvállalás, az erköcs és a politikai felelősség
felől közelítve olyan alapvető kérdéseket,
mint a forradalmi hatalom és az elnyomó
hatalom szembeállítása, a hatalom gyakorlásának mechanizmusai és erkölcsi problémái (Jancsó Miklós: Szegénylegények,
1966, Csillagosok, katonák, 1967, Fényes
szelek, 1969, Sára Sándor: Feldobott kő,
1968, Kósa Ferenc: Itélet, 1970.) az egyén
felelőssége a történelmi vétkekben (Kovács András: Hideg napok, Fábri Zoltán:
Utószezon, 1966), egyén és közösség új relációi (Makk Károly: Elveszett paradicsom, 1962, Jancsó: Oldás és kötés, 1963,
Így jöttem, 1965, Zolnay Pál: Próféta voltál sztvem, 1968), a törvénysértések súlyos drámái (Gaál István: Keresztelő,
1967, Sára Sándor: Feldobott kő, 1969,
Makk Károly: Szerelem, 1970), a mezőgazdaság szocialista átalakításának nagy
konfliktusai (Fábri Zoltán: Húsz óra,
1964, Kósa Ferenc: Tízezer nap, 1965), a
szocialista gazdaság hatékonysága, az
egyéni kezdeményezés és a struktúra ütközései (Makk Károly: Megszállottak,
1961, Kovács András: Nehéz emberek,
l 964,Falak, 1967, Gábor Pál: Tiltott terű20

let, 1969), a fiatal nemzedék eszménykeresése, történelmi számvetése és tudatos
vállalása (Szabó István: Almodozdsok kora, 1965, Apa, 1966, Szerelmesfilm; 1970,
Gaál István: Sodrásban, 1963, Zöldár,
1965, Kardos Ferenc-Rózsa János: Gyermekbetegségek, 1965, Bacsó Péter: Nyár a
hegyen, 1967, Fejlövés, 1968, Simó Sándor: Sz em ü vegesek, 1969, Mészáros Márta: Eltávozott nap, 1967).
Természetesen egy-két szavas tematikai
felsorolássallehetetlen érzékeltetni a 60-as
évek történelmi és társadalmi felelősségtudattal áthatott magyar filmieinek súlyát, értékét. Ebben az időszakban a magyar film szinkronban volt saját korával:
szorosan kapcsolódott az ekkor lezajló
gazdasági, politikai ·folyamatokhoz és
ezeknek a szellemi életben - társadalomtudományi, tisztázó vitákban, az irodalomban, sajtóban ~ tapasztalható megjelenéséhez, sőt nem egy esetben a kezdeményező előörs szerepét játszhatta. Megszületett a társadalmi értelemben aktivizáló
"cselekvő film" típusa, amely rendkívül
következetesen érvényesítette az elért
eredmények védelmének és a fogyatékosságok nyílt feltárásának dialektikáját, azt
a lenini útmutatást, miszerint minden
mozgalmat az önmaga elégtelenségeihez,
fogyatékosságaihoz való önkritikus viszony is minősít. Válaszolni tudott ekkor
a magyar film a korát foglalkoztató valamennyi lényeges kérdésre, éppen azért,
mert képes volt válaszait esztétikailag is
szuverén, időtálló módon megfogalmazni.
Az új tart almakhoz , az új jelentésekhez
adekvát új kifejező eszközöket, modern
filmnyelvet teremtett, amely nemcsak befogadta, intégrálta Eizensteintől, Dovzsenkót ól, Vertovtól a szovjet film más klasszikusain át az olasz neorealizmusig a korszeru stílus-elemeket, hanem mint új minőség
maga is hatást gyakorolva, integrálódott
az egyetemes filmrnűvészetbe.
E korszak legjobb filmjeivel a "hetedik
művészet" Magyarországon is végérvényesen kivívta és elismertette szuverenitását,
egyenrangúságát.
Művészettörténetileg
igen rövid idő - két évtized - alatt funkcióiban s a kultúrában elfoglalt helyében

Gaál István: Sodrásban

Szabó István: Apa
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felnőtt a többi, évszázados, évezredes hagyományú művészeti ág mellé. Képesnek
és méltó nak bizonyult az emberiség, a történelem, a kor, a nemzet, az osztályok és
egyének alapvető "sorskérdéseinek" esztétikailag önálló értéket képviselő, katartikus ábrázolására.
Megnövekedett hivatásához a 60-as
években felnőtt a magyar film alkotógárdája is. Termékenyen dolgoztak még a
szakma tapasztalt, népszerű mesterei akik sajnos ma már nem élnek -, Bán Frigyes, Gertler Viktor, Keleti Márton (az
utóbbi például sok egyéb mellett elkészítette a korszak legjobb, mert könnyedségében is legsúlyosabb vígjátékát 1965-ben,
A tizedes meg a többiek címen). A magyar
film új tendenciái megújulásokra, új utak,
új témák keresésére ösztönözték az ekkori
"derékhad" alkotóit is, például megfigyelhető ez Várkonyi Zoltán, Máriássy Félix,
Révész György, Rényi Tamás, Hintsch
György, Fehér Imre, Palásthy György és
mások korabeli ftlmjeiben. Ekkor épült,
mélyült
összetéveszthetetlenül
sajátos
életművé Fábri Zoltán, Ranódy László,
Makk Károly munkássága. Ekkor született
meg és emelkedett magasra - sok vitát,
ám egyszersmind ftlmtörténeti iskolát is
nyitva - Jancsó Miklós sajátos, forradalmi-szimbolista ftlmköltészete. Ekkor lépett fel markáns realizmussal és szinte
publicisztikai aktualitással, agitatív erővel
Kovács András, Bacsó Péter, Mészáros
Márta. S ekkor áradtak ki - különösen
szerenesés gazdagsággal - a fiatal művészek megalakuló Balázs Béla Stúdiójából
eredeti művekkel friss tehetségek: Szabó
István, Kósa Ferenc, Gaál István, Sándor
Pál, Kardos Ferenc, Huszárik Zoltán, Sára
Sándor, Gyöngyössy Imre, Gábor Pál,
Simó Sándor, Rózsa János, Gyarmathy Lívia, Böszörményi Géza, Kézdi-Kovács
Zsolt, Elek Judit és még mások.

III.
Nincs könnyű dolga a Jelennek - a 70-es
éveknek -, ha ilyen évtized vezetett
hozzá.
A hatvanas évek múltán írta egy neves
francia kritikus, hogy "a magyar film nem
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iskola, nem stílus, nem hullám, hanem egy
magatartás". Valóban: az új magyar film
fő vonulata nemzedékben, ízlésben, felfogásban egyáltalán nem képvisel sem egységes "iskolát", sem egységes "stílust", hiszen pl. Fábri elmélyült, klasszikus irodalmi realizmusától Jancsó elvont jelképiségéig, vagy Kovács András szigorú racionalizmusától Szabó István érzelemteli lírájáig
igen sokféle áramlatból áll. S "hullámot",
mereven elhatárolható "korszakot" sem
jelent, mert - mint említettük - szervesen fejlődött ki előzrnényeiből, megőrizve
azok értékeit, s útjai vezetnek tovább ma
is. Jellemzője valóban egy folyamatosan
vállalt közös magatartás: a társadalmi érdek és a művészi érték egybekapcsolásával
történelmi felelősségérzet és emberpárti
elkötelezettség.
E folyamatosság vállalásában - pontosabban: kifejeződésében - a 70-es évek
elején mégis zavarok mutatkoztak. E zavaroknak a filmszakmai körülményeknél
mélyebb okai megintcsak a társadalmi, politikai helyzetben keresendők. A külpolitikai helyzet alakulása, a csehszlovákiai
események, a nemzetközi munkásmozgalom vitái, s főként a magyar társadalompolitikának a fejlődés hozta új kérdéseimint: a munkásosztály vezető szerepe a kiszélesedő szövetségi politika időszakában,
a szocialista demokratizmus gyakorlati
megvalósításának nehézségei, a gazdaságirányítás új rendje, illetve a nyugati gazdasági válság hatásából eredő feszültségek,
az egyéni, a csoport- és az össztársadalmi
érdekek ütközése, a növekvő életszínvonal
és az életmód, életforma diszharmóniái
stb. - olyan újtípusú ellentmondásokként
jelentkeztek, amelyekre semelyik rnűvészeti ág - a ftlmművészet sem - tudott
gyorsan, meggyőző művekben hiteles válaszokat vagy megoldásokat adni.
A közvélemény és a kritika tehát azt
érzékelte, hogy meglazultak a film és a
társadalmi valóság kapcsolatai, a filmművészet tárgyában és hatásában is távolabb
kerűlt a korszaknak - a korábbinál kevésbé határozottan kirajzolódó - centrális
kérdéseitől, azaz: a lényeges kérdések nem
tudtak lényeges művekben testet ölteni.

Kovács András: Hideg napok.

Jancsó Miklós: Szegénylegények
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Hozzájárult a zavarhoz az is, hogy a
60-as években méltán "fővonallá" erősödött filmstílus. a magyar történelem és
társadalom "sorskérdéseit" analizáló és
szimbolizáló filmdráma - a "szakma" és a
kritika bizonyos köreiben, rosszul védelmezve saját kiharcolt eredményeit és értékeit - mintegy szemléleti monopóliumra
törekedett, háttérbe szorítva vagy aláb ecsülve, szinte "a magyar film" kategóriáján kívül rekesztve a másféle fontos funkciók betöltésére hivatott, másféle filmtípusokat, pl.: a népszerű klasszikus adaptációkat, zenés filmeket, gyermekfilmeket,
kalandfilmeket stb. Ez is oka lehetett annak, hogy néhány rendező elbizonytalanodott, elkedvetlenedett saját programját illetően, vagy olyan alkotók is "modelljellegű" , "szuverén szerzői", "önmegvalósító" filmekkel próbálkoztak - szinte divatszerűen -, akiknek ehhez nem volt lényeges társadalmi mondanivalójuk, meggyőző hasonlat-anyaguk és önálló stílusuk.
Igy aztán több üres, vagy éppen zavaros,
formalista "allegória" is vászonra került,
természetesen csökkentve a magyar film
iránti közönség-érdeklődést, ami ekkor
egyébként is rohamosan visszaesett. (A
közönségkapcsolatok lazulásának mértékét persze elsősorban nem a fenti okok a populáris magyar filmek viszonylagos
hiánya és a kevéssé közérthető "kísérletek" elszaporodása - magyarázzák, hanem az életmódban, a társadalmi szokásokban bekövetkező változások, köztük a
televíziónak szinte az országos teIítettségig
felfutó, rohamos elterjedése, hiszen a látogatottság visszaesése a külföldi filmeknél
is nagyarányú volt.) S egyáltalán nem segített a helyzeten, hogy a kritika - s részben a közvélemény - a halványabban bár,
de jelentkező új, előremutató tendenciák
felkarolása helyett, többnyire türelmetlenül a 60-as évek kiemelkedő teljesítményeit állította - irreális, mert más időszak
másféle társadalmi és művészeti lehetőségeit és feladatait képviselő - mérceként a
70-es évek filmjei elé, már-már szemb efordítva saját jelenünkkel a saját múltunkat, s
figyelmen kívül hagyva azt, hogya 70-es
évek új ellentmondásai éppen a 60-as évek
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feladatainak megoldása során, mintegy
azokat meghaladva, a fejlődés velejárójaként bukkantak fel.
Végezetül a filmművészet zavarához
hozzájárultak bizonyos szervezeti problémák is: olyan gyártási szervezet jött létre,
amelyben a tervező, kiválasztó, előkészítő,
irodalmi-dramaturgiai munka meglehetősen elidegenedett mind a gyártási+realizálási folyamattól, mind pedig az alkotóművészek közösségeitől, nem adva lehetőséget elmélyült kollektív műhely-munkára.
Mindez együtt rontotta, feszültté tette
az alkotói légkört, a művészek egy része
elbizonytalanodott saját művészeti ága jelentőségét, feladatát és jövőjét illetően,
más része és némely művészeti testület is
- tévesen értelmezett önvédelemből egyfajta "defenzív agresszivitás" álláspontjára helyezkedett. A társadalmi folyamatok és a konkrét rnűvek higgadt, elmélyült, összehasonlító analízise helyett a vitákat olykor vádaskodások jellemezték, a
sikertelenségekért a "körülményeket" (a
gyártási szervezetet, a filmforgalmazást, a
mozik állapotát, a televíziót, a közízlést, a
közönséget stb.) tették felelőssé. Kialakult
a művészfilm=közönségfilrn hamis dilemmája, amelyben kísértett az "elitkultúratömegkultúra" elméletileg is téves, a szocialista társadalom kulturális gyakorlatában pedig különösen elfogadhatatlan antagonizmusa.
Röviden szólva: hasonló problémák jellemezték a 70-es évek elején a magyar filmet, mint amilyenekre 1972 augusztusában az SZKP Központi Bizottságának a
szovjet filmművészet helyzetéről és feladatairól szóló határozata tárgyilagosan, nyíltan, határozottan rámutatott, megállapítva, hogy: .Fílmgyartésunk nem ábrázolja
kellő mélységgel a jelenkor legfontosabb
folyamatait. . . Egyes filmekből hiányzik
a megfelelő eszmei céltudatosság, a társadalmi élet jelenségeinek ábrázolásáról alkotott világos osztályszemlélet. "
Mind a helyzetelemzésben, mind a feladatok, célkitűzések tekintetében közel
állnak ehhez a vezető magyar ideológiai
fórumok ekkori állásfoglalásai. A hibák,
fogyatékosságok feltárása mellett (elté-

Kósa Ferenc: Tízezer nap
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rően a napi kritika egy részétől, amely türelmetlenül és differenciálatlanul
"hullám
völgy et" , "válságot" stb. emlegetett) az elkötelezett,
realista értékek folyamatosságának felismerésére és támogatására hívtak
fel. Joggal, mert ez a folyamatosság, ha
nem is meghatározó erővel,' de jelen volt a
hetvenes évek elején is. 1971-ben jelent
meg például Makk Károly - már említett
- Szerelem című nagy drámája és Huszárik Zoltántól a Szindbdd, amely mintegy
összegezte, amit költői nyelvben, hangulatteremtő erőben a magyar film addig elért - bár igaz: ezt a két művet még a hatvanas évek eredményeihez
sorolja a szakmai közemlékezet.
De 1972-ben készűlt
pl. Bacsó Péter: Jelenidő, Gábor Pál: Utazás Jakabbal, Simó Sándor: A legszebb
férfikor című filmje, mindegyik a társadalom új ellentmondásait tárja fel, bátor realista szemlélettel,
ugyancsak fájó társadalmi gondokról szól két erőteljes balladisztikus mű (Gaál István: Holt vidék,
Gyöngyösy Imre: Meztelen vagy), Jancsó
pályáján a Még kér a nép ismét felívelést
mutat, a Szerelmem, Elektra (1974) pedig
egy nagy film ciklus összefoglaló lezárását
ígéri. 1973-74-ben
Kovács András a Hideg napok történelemkritikai
szemléletéhez tér vissza (A magyar ugaron, Bekötött
szemmel), Kósa is a múltból mutat fel erkölcsi példát (Hószakadás), a forradalmi
múlt és a jelen izgalmas összeszikráztatása
Kardos Ferenctől a Petőfi 73, közösségvállaló bizalom jellemzi Szabó István: Tűzoltó utca 25. és Sándor Pál Régi idők focija c. metaforáját,
a köznapi helyzetek
felszín alatti, mély em beri drámáit bontja
ki Zolnay Pál I(Fotográfia) és Maár Gyula
(Végül), aktuális közéleti kérdéseket vitat
Bacsó (Harmadik
nekifutás) és Mihályfi
Imre (Pókháló).
A folytonosság vonulatai tehát - színvonalas művekben, s számszerűen a hatvanas évek nagy műveinél alig kisebb
arányban - fennmaradtak,
mégis: társadalmi jelentőségben és művészi továbblépésben egyaránt' a magyar film szűk esztendőinek
bizonyultak
az 1970-75-ös
évek.
A helyzet és a tennivalók világos meg26

határozásához
ismét az alapvető társadalompolitikai
kérdések megválaszolása, és
csak másodsorban
a filmművészet belső
problémáinak tisztázása adhat lehetőséget.
A Magyar Szocialista Munkáspárt XI.
kongresszusa
(1975 márciusában)
elfogadta és nyilvánosságra hozta a párt új
programnyilatkozatát,
amely
hosszabb
távra, 20- 25 évre szólóan perspektívát
nyitott, világos célkitűzéseivel, konstruktivitásával mozgósítóan hatott a közvéleményre, eloszlatva a távlatvesztés, a perspektívátlanság
helyenkénti
megnyilvánulásait. A kongresszus megerősítette
Magyarországnak a Szovjetunióval és a Varsói
Szerződés
szervezetébe
tömörűlt
többi
szocialista országgal szoros szövetségben
folytatott külpolitikai irányvonalát, megszabta a békéért és a nemzetközi enyhülésért folytatott
harcban a hazánkra háruló soron következő feladatokat. A nemzetközi
és országos gazdasági helyzet
összefüggő nehézségeit
nyíltan feltárva,
ezekről a dolgozók széles köreiben konzultálva, jelentős belső tartalékokat
és
energiákat hozott mozgásba az ötödik 5
éves terv reális célkitűzéseinek sikeres teljesítésére. A közvélemény számára megnyugtatóan
és orientálóan
summázta a
munkásosztály vezető szerepével, a társadalmi viszonyok továbbfejlesztésével,
ezen
belül a tulajdon- és érdekviszonyok alakulasával kapcsolatos
kérdéseket és tennivalókat. Elemzően foglalkozott
az életszínvonal, a szocialista életmód és életforma kérdéseivel. Ezzel összefüggésben
megerősítette
a
Központi
Bizottság
1974-es határozatát
a közművelődésről,
amelynek
alapján 1976-ban - hazánk
történetében
először - törvény született a
közművelődés
fejlesztéséről.
Az ideológiai, művelődés- és Ínűvészetpolitikai
feladatok között meghatározta,
hogy: "A
szocialista vonások további erősítése érdekében
elvszerű vitákkal,
következetes
marxista kritikai értékeléssel, az alkotóműhelyek, a szerkesztőségek ideológiai és
politikai
felelősségének
érvényesítésével
még határozottab ban támogassuk a szocialista eszmeiségű, közéleti elkötelezettségü
irodalmat és művészetet. A dolgozó osz-
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tályok, a szocializmus építésének központi kérdései kapjanak jelentőségüknek
megfelelő teret a művészeti alkotásokban.
Szorosabbá kell tenni a kapcsolatot az
alkotórnűhelyek és a művészek, illetve a
munkások, a kultúrát szerető, értő dolgozók között."
Ez a röviden jellemzett társadalompolitikai program szolgáltatott alapot a
filmterűlet feladatainak végiggondolásához is. Az alkotók, alkotóműhelyek, a
magyar film testületei és állami vezetői a
XI. kongresszus határozatainak egységes
értelmezésére és megvalósításuk haladéktalan megkezdésére koncentrálták az erőket: ennek eredményeként bizonyos eredmények, az előrelépés jelei mutatkoznak a
legutóbbi időben.
Fokozódott játékfilmjeink társadalomelemző aktivitása, a dolgozó osztályok
mai életének realista ábrázolása (Dárday
István: Jutalomutazás, Mészáros Márta:
Orökbefogadás, Kilenc hónap, András
Ferenc: Ved az ördög a feleségét).
A jelenkori szocialista építés fontos
társadalomkritikai kérdései - a dokum entumtól a filmesszén és filmpublicisztikán
keresztül a lírai groteszkig és vígjátékig változatos formákban fogalmazódnak meg
(Kovács András: Labirintus, Bacsó Péter:
Riasztólövés, Kósa F-erenc:Küldetés, Szász
Péter: Szépek és bolondok, Kardos Ferenc: Ékezet, Dömölky János: A kard,
Rózsa János: PÓkfo ci). A máig vezető
történelmi útról, a közösség erejéről, a .
helytállásról, forradalmi múltunk és saját
erkölcsünk vállalásáról szuggesztív filmszimbólumok születnek (Fábri Zoltán: Az
ötödik pecsét, Szabó István: Budapesti
mesék, Lugossy László: Azonosítás, Grunwalsky Ferenc: Vörös rekviem, Sándor
Pál: Herkulesfürdői emlék). A jelenben is
katartikus hatású erkölcsi tartalmakat
mutatnak f~ klasszikus irodalmi rnűvek
szuverén filmváltozatai (Ranódy László:
Arvácska;
Fábri Zoltán: 141 perc a
Befejezetlen mondatból). Helyrebillenni
látszik a műfaji egyensúly: ismét elkészülnek és nagy közönségsikert aratnak
népszerű klasszikusokból népszerű adaptációk (Várkonyi Zoltán: Fekete gyemán28

tok, Bán Róbert: Kisértet Lublón, Dargay
Attila: Lúdas Matyi), valamint zenés,
szórakoztató filmek az ifjúság (Zsombolyai János: A kenguru) és a gyermekek
(Palásthy György: Tótágas) számára.
Megújul, felfrissül - a 60-as években
elért magas szinthez képest is - a magyar
film kép-világa, s ebben igen jelentős a
már klasszikus vagy idősebb mesterek
(Eiben István, Hegyi Barnabás és mások)
közkinccsé vált tapasztalatai mellett Szécsényi Ferenc, Somló Tamás, Hildebrand
István és különösen Illés György saját
munkásságának és tanítványainak - Sára
Sándor, Tóth János, Ragályi Elemér,
Zsombolyai János, Lőrincz József, Kende
János, Koltai Lajos - szinte operatőri
iskolává fejlődött művészi ereje. Mindennek eredményeként a magyar film és a
közönség kapcsolata javuló tendenciájú: a
magyar filmek nézőszáma 1976-1977-ben
számottevöen növekszik.
A gyártási szervezetben végrehajtott
módosítással - összhangban a rnűvészek
kulturális politikai részvállalásának, az alkotórnűhelyek önállóságának és felelősségének növeléséről szóló pártdokumentumainkkal - olyan stúdiókat és stúdiótanácsokat hoztunk létre, amelyek alkalmasak
(a tervezéstől a forgatókönyv kidolgozásán, elfogadásán, majd a film realizálásán,
bemutatásán keresztül annak belföldi és
külföldi
forgalmazásának
figyelemmel
kíséréséig) a kollektív munka és felelősség
érvényesítésére. Felfogásunk szerint a
filmrendezők fontos ideológiai posztot
töltenek be, és aktívabb ideológiai, művészetpolitikai
részvételüket
igényeljük,
nemcsak saját életrnűvűk felépítésében, de
a filmművészet egészének tervezésében,
irányí tásában is. Megszüntettük a kedvezőtlen kűlönállást - olykor szembenállást
- a megrendelő, előkészítő és a realizáló
munkafázisok között: jelenleg aMAFILM
vállalaton belül - a korábbi két stúdióvállalat helyett - négy játékfilm-stúdió működik, mindegyik évente öt-öt mozijátékfilmet és néhány tv+rnozi koprodukciós
játékfilmet készít. Ez a kisebb filmszárn (a
korábbi vállalatok évi 10-10 játékfilmet
gondoztak) jobb lehetőséget ad minden

Kardos Ferenc: Petőfi 73

Mészáros Márta: tJrökbefogadás
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egyes film esetében az alapos és sokoldalú
előkészítő munkára, a szigorúbb szelekcióra, "a jobb szorítsa ki a jót" elvének következetesebb érvényesítésére.
Az együttműködés a szocialista országokkal, elsősorban a Szovjetunióval - más
műfajok és területek munkakapcsolatának
jó példáját követve - a játékfilmgyártás
területén is aktívabbá és nagyobb volumenűvé vált: részt vállaltunk abban a
nagyszabású filmben, amelyet több szocialista ország koprodukciójával J. Ozerov
rendezett A szabadság katonái (Kommunisták) CÍmen. Elkészült a Moszfilm és a
MAFILM Hunnia stúdió közös vállalkozása M. Zahariasz rendezésében Zalka
Mátéról és a spanyol polgárháborúban az
internacionalista forradalmárok hősi harcáról (Fed6neve: Lukács), s elkezdődtek a
Moszftlm és a MAFILM Dialóg stúdió
együttműködésével,
V. Zsalakjavicsusz
rendezésében - Bacsó Péter művészeti
konzultáns részvételével - a Kentaurak
című film munkálatai a chilei tragédiáról.
Ez utóbbi film a koprodukciók új távlatait
is megnyithatja: túllépést a közvetlenül
közös motívumokból álló témán, a tágabb
értelemben közös ügyek vállaIásához.
A fiatal művészek pályakezdéséről,
beilleszkedéséről külön szükséges szólnunk, hiszen minden korszako t sajátságosan minősít az is, hogy milyen lehetőségeket tár - vagy éppen akadályokat állít
- az új tehetségek kibontakozása elé. Az
SZKP Központi Bizottsága dokumentumának - "A művész ifjúsággal együttműködve" - megjelenésével csaknem
egyidőben az MSZMP vezető ideológiai
testülete is foglalkozott a fiatal művészek
helyzetével. A két állásfoglalás elvi megállapításai egybevágóak, s közös bennük a
jövőért - ezen belül a jövő művészetéért,
kultúráj áért - érzett mély felelősségtudat.
A most pályára lépő fiatal művésznemzedék már nemcsak hogya
szocialista
társadalom szülötte, de teljes egészében az
SZKP Xx. kongresszusa utáni - Magyarországon az ellenforradalom utáni politikai korszak szellemi neveltje, természetes tehát, hogy történelem- és társadalom-szernlélete eltér az előző nemzedéke(
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kétől, akiknek tagjai saját sorsukban élték
meg a történelem és a társadalom nagy
korszakváltásait. De ezért fontos, hogy legyen reális történelemképe, határozott világnézeten alapuló, teremtő szándékú társadalmi programja, ne érezze magát készen
kapott "örökségben" érdektelenül és rosszkedvűen nézelődő "örökösnek".
Ami a fiatal film művészeket illeti: a
hivatásukhoz nélkülözhetetlen ideológiai
felkészültséget és politikai felelősséget
már a főiskolán szükséges jobban megalapozni, a főiskolai felvételeknél és a képzés
egész folyamatában ennek a szempontnak
határozottabban
kell érvényesülnie. A
főiskola elvégzése után a fiatal magyar
filmrendezőket és operatőröket - immár
. csaknem két évtizede - a Balázs Béla
Stúdió tömöríti, amely a fiatal rnűvészek
demokratikus
önkormányzatával
- a
Filmművész Szövetség felügyelete mellett
és a Filmfőigazgatóság által biztosított
költségvetésből - működik. Az itt készülő
filmek és etűdök, kísérletek bemutatási
kötelezettség nélkül, tanulmány-jelleggel
készülnek, de közülük igen sok érettnek
és méltónak bizonyul arra, hogy országos,
sőt nemzetközi forgalmazásban (fesztiválokon, filmheteken stb.) is elismerést
arasson. A nemzetközi hírnév mellett a
Stúdiónak a magyar filmművészet történetében kétségtelenül jelentős szerepe van.
Innen röppent ki szinte egyszerre a
hatvanas évek fellendülésében igen jelentős szerepet játszó - már említett nemzedék. A 70-es évek első felében
bizonyos zavar jellemezte a Stúdiót,
késlekedett vagy szórványos volt az új
tehetségek (Szörény Rezső, Gazdag Gyula
stb.) debütálása, de az utóbbi két-három
évben ismét sorozatban érkezett jelentös :
életművek ígérete a Stúdióból: Lugossy
László, Dárday István, Grunwalsky Ferenc, Szomjas György, András Ferenc,
Bódy Gábor első műveíben. S amint az
"első nemzedéket" jellemezte közös vonás
- a morális érzékenység és líraiság - úgy
most, az újakra is jellemző bizonyos közös
karakter: a szociológiai érdeklődés és
közművelődési aktivitás. Amellett, hogy
filmformanyelvi, stilisztikai kísérletek foo

Dárday István: Jutalomutazás

Ranódy László: Árvácska
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lyamatosan készülnek, jelenleg működik a
Stúdión belül egy Közművelődési Csoport
is, amely az elméleti munka, a filmkészítés
és filmterjesztés hármasságában látja és
gyakorolja a maga hivatását. A fiatal filmalkotók társadalmi érdeklődése, közművelődési aktivitása igen értékes vonásnak tetszik, s talán biztosíték arra, hogy majdani
műveíket is a társadalomért mint sajátjukért érzett felelősség, a szenvedélyes formálni-akarás dinamizmusa fogja áthatni.

IV.
Ha egyetlen mondatban kellene válaszolnunk arra, hogy a magyar film alkotói és
munkásai a nagy Október eszmeiségéből
mit tartanak most saját tevékenységük
szempontjából legfontosabbnak, úgy fogalmazhatnánk: a forradalmi meg-nem-elégedettséget. Az eredményeket, a biztató
tendenciákat számon tartva és visszaigazolva is: elsősorban megoldandó problémák, feladatok sorát látjuk magunk előtt.
A játékfilmművészetben el kell érnünk,
hogy az visszaszerezze értő közönségét,
társadalmi fontosságát és közéleti és
kulturális megbecsülését. Emellett napirendre kell tűznünk a nem-játékfilmes
műfajok szemléleti, esztétikai, szervezeti
és gazdasági kérdéseit, elsősorban a
hatékony
közrnűvelődési
hasznosítás
szempontjából. Jelentős tartalékok várnak
kihasználásra a televízió és a film együttműködésében, mind a gyártás, mind a
forgalmazás és műsorpolitika
összehangolásában.
Filmforgalmazásunkban
fontos feladat a műsorpolitika szocialista
karakterének
erősítésével
stabilizálni,
majd növeini a mozilátogatottságot, tovább kell fejlesztenünk a differenciált
terjesztési formákat (az ipari munkásság, a
parasztság, az ifjúság, az iskolák, a
honvédség, a párt- és tömegszervezeti
oktatás szervezett filmellátása, az art-kino
hálózat, a filmklubok, a társadalmi forgalmazás szélesítése révén). Errélni kell a
filmátvételi munka színvonalát, határozottabb érték saerintí differenciálásra van
szükség a bemutatásra kerülő filmek
között. Mind a mozihálózat, mind a film32

gyártás műszaki fejlesztése, rekonstrukciója
elodázhatatlan, lényegbevágó tennivalónk.
Minden területen még szorosabb, tartalmasabb kapcsolatot kell fenntartanunk a
szocialista országokkal. Fokoznunk kell
filmterjesztésünk és propagandánk aktivitását, hatékonyságát a tőkés országokban.
Nem nyugodhatunk bele, hogy - a
"szabad" kulturális csere oly gyakori
emlegetése mellett - értékes filmjeink a
tőkés országokban csak nagyon ritkán
kerülnek nyilvános moziforgalmazásra.
Jobban ki kell használnunk a nemzetközi
fesztiválok és filmszervezetek, a külföldi
rendezvények,
filmhetek lehetőségeit.
Nem lehetünk elégedettek sem a hazai,
sem a külföldi filmkritika és filmpropaganda színvonalával és hatékonyságával.
Lényeges feladataink vannak a filmtudományi-filmtörténeti,
film esztétikai és filmszociológiai kutatómunka fejlesztésében.
Feladatainkat,
tennivalóinkat
még
hosszan sorolhatnánk, lefegyverző önelégűltségre igazán nincs okunk. Az elvégzendő munkák nehézségét és értelmét,
szépségét éppen az adja, hogya Lenin
által meghatározott szocialista kulturális
forradalom tartalmi igényességének megfelelő szinten kívánjuk a feladatokat
realizálni, méghozzá úgy, hogy valamennyi
területen arányosan és egyidejűleg kell
előrelépnűnk,

Mint ismeretes: a Magyar Szocialista
Munkáspárt Központi Bizottsága 1977
áprilisában határozatot hozott a Nagy
Októberi Forradalom 60. évfordulójának
megünnepléséről. E határozat megvalósításából a filmterület is aktívan kiveszi
részét. A mélyebb kapcsolódás Október
évfordulójához és szelleméhez - pártunk
határozatának megfelelően - abban nyilvánul meg, hogy ebben az évben a
filmterűlet alkotói, dolgozói is nagyobb
tudatossággal, fegyelmezettebb, jobb rninőségű munkával, az erők összefogásával
- forradalmi hivatástudattal és lendülettel
- teljesítik kulturális politikai és gazdasági
feladataikat. Október történelemformáló
erejét érezve, tudják, hogy napi munkájukkal maguk is a történelmet formálják.
Szabó B. István

MÉRLEG

Az önéletrajzról mint filmműfajról
Simá Sándor: Apám néhány boldog éve
Teljesen nyilvánvaló volt és előre kiszámítható: ha egyszer a rendezők elkezdenek
szerzői filmeket készíteni, akkor - előbb
vagy utóbb - saját életükről is szólni fognak, vagyis lesz film-Önéletrajz.
Nem mintha a filmekben eddig nem
lettek volna jelen, a nagy rendezők esetében különösképpen, autobiografikus mozzanatok. A művészet, minden művészet,
elképzelhetetlen az alkotó személyes élményei nélkül, s ha akármilyen áttételesen
is, ábráiban megjelennek, formát öltenek
egyéni sorsának, tapasztalatának egyes elemei, és mennél szuverénebb, önállóbb a
film mint műfaj, annál erőteljesebben. Ki
ne venné észre egy Chaplin vagy egy
Eizenstein műveiben az alkotó egyéni élményvilágát, személyes sorsát? De mindaddig, amíg a filmek szinte kivétel nélkül
mások forgatókönyvei alapján készültek,
és a szakmában íratlan törvény volt, hogy
a rendező hivatása, mestersége láthatóvá
tenni, amit mások gondoltak el, éltek át,
öntöttek irodalmi formába, addig egyéni
élményvilágának személyesebb rétegei, a
maguk ugyancsak szubjektív struktúrájával nem kerülhettek közvetlenül a vászonra.
Mellesleg: ez fordítva is igaz. Nemigen
emlékszem arra, hogy - a szerzői film
megszületése előtt - filmrendezők vállalkoztak volna (rói önéletrajzok megfilmesítésére. Egyfelől alighanem azért, mert a
hagyományos mozitól idegen volt az önéletrajz szubjektív jellege; a nézőt abban a

hiszemben kellett megerősíteni, hogy a
szemével látja, amit a kamera vele
láttat; az igazán eredeti, feldolgozásra
érdemes önéletrajzok optikája ennek nem
felelt volna meg. Másfelől: ha valóban
egyéni belső víziókról lett volna szó,
felettébb bonyolult lett volna a rendező
helyzete; ahhoz lehetne hasonlítani, mintha egy rajzolót megbíztak volna egy dokumentáló önéletrajz illusztrálásával, ami,
talán magyarázni sem kell, merő képtelenség, óhatatlanul összezavarna mindent. Az
irodalmi fikciót interpretálhat ja a rajzoló
fantáziája - de a dokumentáris leírást
vizuálissá transzponálni? Es pláne a filmképek konkrétságán és plaszticitásán át
az író szubjektív vízióját is érzékeltetni? Ez
már beláthatatlan komplikációkkal járt
volna.
Gyökeresen megváltoztak azonban a
feltételek, mihelyt a rendező előlépett
szerzővé, pontosabban: azonossá vált a
szerzővel. Ezzel egycsapásra elhárult minden müfaii akadály az önéletrajzi film
elől. S nem sokkal azután, hogy a szerzői
film polgárjogot nyert, szaporodtak az
autobiografikus elemek a filmekben, sőt,
megszülettek az első filmönéletrajzok,
Hadd hivatkozzak itt csak egy példára, a
legjelentősebbre: Felliniére. Nem mintha
másokat nem lehetne találni. Elegendő
emlékeztetni azoknak a filmeknek a
sorára, amelyek ftlmtémaként felfedezték
a ftlmkészí tést, a filmgyárak belső életét,
és amelyeknek egy részében a rendezőmaga
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szerzők önmagukról szóltak. Az utóbbi
évtizedek magyar filmjeiben is volt erre
néhány példa, legutóbb Kovács András
Labirintus-a. S más nemzetek filmművészetéből is lehetne idézni hasonló műveket. De kétségtelenül a legátfogóbb
autobiografikus igénnyel Fellini jelentkezett, már az Edes élet-ben is, aztán teljesen egyértelmű en - a Nyolc és fél-ben
és a Fellini Rómájá-ban, amelyek még
címeikben is jelzik, hogy a rendező
életéről szólnak.
'Mit mutatnak Fellini művei, mit tanúsítanak a film-önéletrajz mint új műfaj
mellett vagy ellen, mit árulnak el lehetőségeiről és határáról? Sok mindent. Elsősorban is azt, hogy - hivatott művész
kezében - kitűnő eszköz arra, hogy a film
megszabaduljon a konvencionális ábrázolásmódtól, a sablonoktól, a beidegződött
és eredetiségüket vesztett formáktól.
34

Es ez nem is meglepő. ha az ember az
írott önéletrajzokra gondol. Aki célul tűzte, hogy saját életét idézze fel, az különösen az egyedi vonásokra fog figyelni,
emlékezetének
mélységeiből fel fogja
hozni személyes élményeinek egyszeri jellemzőit. Valóságos iskolája ez az egyénítésnek, annak, amitől a tipikus túlhaladja
az átlagost, a sémát - anélkül, hogy
naturalistává válna, a beteges, a szélsőséges
felé hajolna el, vagy szenvtelen pozitivizmussá laposodna. Az önmagáról valló
egyén, ha olykor vitathatóan is, de szinte
mindig állást foglal, értékel, önmagát vádolja vagy védi, menteget, vagy elítél, de
nem szenvtelen kívülálló. Ebben a kontextusban azt is lehetne mondani, hogy az
önéletrajz tendenciózus műfaj, kiállásra
késztet. Végül még egy elég általános
jellemző: az igényes önéletrajzok sokszor
elemzőbbek, differenciálóbbak, mint a

fikciók; az élő kortársak kontrollja, a
szereplő személyek közelsége sok ellentmondással való szembenézésre kényszerit,
amelyet egy a képzeletből konstruált
"második valóság" ábrázolásánál meg lehet kerülni.
Csakhogy az önéletfilmnek egészen sajátos követelményei vannak, kezdve a
színészek megválasztásától a helyszíneken
át a kor dokumentálásáig. Fellininél alighanem tudatos, hogy felnőtt önmagát az
említett filmekben mindig ugyanazzal a
színésszeljátszatja, Mastroiannival. A nézök idővel megszokták, hogy azonosítsák
őt a színésszel, már-már önkéntelenül is
identifikálják. Gondolom, hogy e tekintetben volt a leginkább nagyvonalú, ebben
törekedett a legkevésbé a hasonlóságrá. A
többi figurák kiválasztásán sokkal inkább
érződik, hogy speciális, egyedi típusokat
keresett, olyanokat, amelyek saját emlékeivel egyeznek. Saraghina vagy a Nyolc
és fél püspöke vagy kritikusa, vagy a
Róma-filmben a rokonok, vagy az utcalány, akibe beleszeret - az az érzésem -,
külsőleg is hasonlítanak.
Persze úgy, ahogy a Nyolc és fél nagyjelenetéből, a női főszereplő próbafelvételének vetítéséből kitűnik: vagyis úgy, hogy
ahhoz idomul a kűlsejük, ahogy a művész
belülről, emlékezetének függönyén át látja
őket. Ez a képsor valóságos kulcsa az
önéletrajz filmesztétikai problematikájának: az emlékkép nem i\ehet egészen objektív, mint ahogy nem az az írott önéletrajzban. De itt az azonosságot is, a szubjektív elszínezést is afigurák kiválasztásában, játékában, fényképezésében - tehát
objektívált formában, telj es plaszticitásában - meg kell jeleníteni. Hallatlanul
izgalmas jelenetsor ez, hiszen mindegyik
próbaszereplő hasonlít is az "eredetihez",
meg el is tér tőle, - a variációk mindegyike egy-egy értelmezése amodellnak.
Filmrendező csak ilyen mó don lehet autobiográfus, hiszen nemcsak kommentáló
szavakkal, vagy történések elmondásával,
hanem típusokban beszéli el élményeit,
vall önmagáról. Ha nem találja meg az
ehhez adekvát személyeket és helyszíneket, nincs értelme az egésznek, kivész

belőle a lényeg, az önábrázolás egyszerűsége, szubjektív töltése.
Roppant eszköz- és munkaigényes műfaj ez, még Fellini producerei is nyögtek
az anyagi terhek alatt, pedig vele filmet
csináltatni ki szokott fizetődni. Dehát
csak úgy áll össze az a miliő és atmoszféra,
amitől a néző - még ha nem is tudja
meghatározni, mitől - érzi, hogy nem
kitalációt, hanem emlékvíziót lát. Gondoljunk csak a római lakáslabirintusra, vagy a
bordélyházra, vagy a versenyautóra. vagy
arra a tingli-tangli előadásra - ilyen sajátosan eredetit csak konkrét emlékképekből
lehet előteremteni, ehhez kevés (vagy sok)
a fantázia. Másképp nem jön létre az a
különös kapcsolat az olvasó, illetve ez
esetben a néző és az alkotó között, ami az
igazi önéletrajz varázsa. Vagyis az, hogy
benne a valósággal kozvettenűt talalkozunk, a fikcióval járó elrendezettség és
I
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köti le a figyelmünket: vagy a környezetnek kell érdekesnek lennie, amelyről szól,
vagy a személyiség kell hogy izgasson
bennünket, aki életéről beszámol. Az
előbbit inkább memoárnak szokták nevezni: az egyén életútja itt csak keret, a
figyelem az átélt tényekre irányul, szemben az önéletrajzzal, amelynek jelentősége
elválaszthatatlan a szerző személyiségének
jelentőségétől.
Kit érdekelt volna, teszem,
a német származású orléans-i hercegnő,
Elisabeth von der Pfalz személyisége, még
ha történetesen XIV. Lajos sógornője volt
is, és rendkívül eredeti teremtés, ha szókimondó leveleiben nem írta volna meg a
francia udvar mindenféle belső dolgait?
Itt nyilván mernoárról lehet beszélni, emlékiratról, amelynél a szüzsé a lényeg.
Szemben Rousseau vagy Goethe önéletrajzaival, ahol az érdeklődés az egyénnek
szól. S akkor különösképpen, ha íróról
vagy más, ábrázoló alkotóról van szó,
akinek művei - fikciói - iránt nagy az
érdeklődés.
Ugyanis ez esetben a kiváncsiság az
illető élete iránt sajátos relációban jelentkezik a műveihez, leginkább az foglalkoztatja ilyenkor a megfigyelőt, miféle valós
élmények alapján született a művészi ábrázolás, hogyan alakította,
tömöritette
össze, színezte át azt, ami vele valóban
megesett. Mintegy betekintést ad a műhelyébe, módot arra, hogy az alkotói folyamatba belelássunk. Es mennél jelentősebb
az alkotó, mennél jobban vonzódunk
műveihez, annál fontosabbnak érezzük az
életrajz minden részletét, minden apró
mozzanatát.

artisztikum nélkül, olyan esetlegességekkel, amelyek nem hordoznak általános
értelmeket, olyan szituáció kkal, amelyekből nem következnek tanulságok. Úgy
ismerjük meg az illető életét, mint jelenségek, sokszor kusza és véletlen jelenségek
sorát, hasonlóképpen, ahogy az ember
önmaga éli az életét, tapasztalja a világot,
a természetet, a társadalmat.
Csakhogy mindez csupán két esetben
36

Nagy kört kerítettem, de most már rátérek e cikk témájára, Simó Sándor új
filmjére, az Apám néhány boldog évé-re.
Mentségemre csak azt tudom felhozni: ez
a film a kritíkust némi teoretizálgatásra
készteti. Új rműfaji kísérletrőllévén szó, el
kellett egy kicsit gondolkodni azon, mi is
ez a műfaj, rnik a követelményei, a lehetőségei és a határai.
Mindjárt hozzáteszem: rokonszenves
műalkotásnak tartom Simóét az első hogy is mondjam? - igazi önéletrajzi

próbálkozásnak a magyar filmben, amenynyiben vállal minden kockázatot, amely a
zsánerrel jár, kezdve azon, hogy már a
címben kimondja, önmaga életéről lesz
szó: az "apám" nem valami absztrakt apa,
hanem a rendező apja, a család, amelynek
felszabadulás utáni sorsáról szól, a saját
családja. Folytatva azzal, hogy ez az apa a
lehető leg-atipikusabb figura, akit el lehet
képzelni: egy mérnökember, akinek nem
volt azelőtt vagyona, aki nem tartozott
soha a tőkés osztályhoz, és aki a szocialista fordulat küszöbén - ajándékozás (!)
következtében - egy kisebb üzem tulajdonosa lesz, és ezt követően mindannak
részese, ami az államosítás idején a hasonló kisvállalkozókra várt. A "néhány boldog év" ennek az enyhén szólva anakronisztikus karriernek a rövid időszaka, ami-

ből mindenképpen kitűnik az autobiografikus jelleg, az egyediség.
Ami még szembetűnőbb, azzal válik,
hogy ez a politikából mit sem értő vegyész
semmiféle tőkés jellemvonással nem rendelkezik, szinte úgy fogja fel az üzem
beindítását, a termelés megszavazását,
mint ahogy azok a munkások, akik akkoriban az elhagyott és tönkrement gyárakat
üzembe helyezték: a dolgozók kollektív
felelősségének és együttes hasznának a
jegyében vezeti a munkát, amiben leghűségesebb segítője az üzemi bizottság titkára, egy elvtársnő. A konfliktusokból,
amelyek egyhamar jelentkeznek, és amelyek természetesen abból adódnak, hogy a
társadalmi fejlődés a köztulajdon felé haladt, láthatólag azért nem sokat ért, mert
az ő tudatában a magántulajdon birtoklá37

sának nincs jelentősége, nincs osztály tartalma. Mondani sem kell, hogy ez a
legkevésbé sem volt jellemző a kistulajdonosokra, és ezért azon sem lehet csodálkozni, hogy a társadalom nem volt képes
felismerni: egyedi, sőt, egyedülálló jelenséggel áll szemben. Oly mértékben egyedi,
hogy akár kuriózumnak is lehetne nevezni, idillikus fantazmagóriának. Mi sem
volna helytelenebb, mint ezt a filmet
valamiféle politikai-történelmi kihívásként
értelmezni, az államosítások megkérdőjelezésének, a kisvállalkozók utólagos rehabilitációjának. Dr. Török János gyógyszerész-vegyész cégalapítása egészen más
kategóriába tartozik: őt a gyógyítás, nem
a vagyonszerzés vagy avagyonvédelem
szándéka vezérli, rnegszállottságában sokáig észre sem veszi, mi történik körülötte.
Más szóval: az önéletrajznak az a sajátossága, hogy benne polgárjoga van az
egyedinek, a szabályostól messze eltérőnek, nagyon is kimutatható ebben a filmben. Es ez nemcsak a történetre áll,
hanem a figurákra, a részjelenségekre is:
rengeteg ki nem található, fikcióban el
sem képzelhető vonatkozást lehetne idézni. Vegyünk csak egy példát: az, hogy az
apa - magánvállalkozás ide meg oda továbbra is annak az államosított gyárnak
az üzemi zenekarában játszik, ahonnan
elpályázott, és amellyel konkurrensként
szembeszáll - jellegzetesen ilyen mozzanat. De azt se lehetne kitalálni - a maga
groteszkségében ellent is mond a cselekményben betöltött funkciójának -, hogy
az üzemben gyártott gyógyszer alapanyaga: lovak vizelete. Csakhogy a film
annyira belülről meséli el a történetet,
annyi intim családiassággal, hogy senkinek
sem jut eszébe ezen mulatni. Hitelessége
és bensöségessége ugyanabból származik:

feltétlen őszinteségéből, a vallomás tiszta
személyességéből.

Mindenképpen mint eredményt és értékes kísérletet kell üdvözölni Simó művét
saját pályáján is, a hazai filmművészetben
is. Külön méltatást érdemelne az operatőri
teljesítmény, Andor Tamás a legkisebb
részletek iránt is roppant érzékeny munkája, és különösképpen a CÍmszereplő, a
romániai Lohinszky Loránd rendkívül rokonszenves alakítása: nem utolsósorban az
ő játéka tette lehetövé, hogy olyan szeretetteljes figurát ismerünk meg az apában,
amilyennek - a fiával együtt - mindnyájan érezzük. Mégis van hiányérzetem a
filmmel kapcsolatban, amelyről nem szeretnék hallgatni. Nevezetesen az, hogy
maga a matéria mégsem elég érdekes,
mégsem nyújt annyit, amivel egy egész
estét be lehet tölteni.
Persze, hogy helyén van a film utolsó
ironikus-játékos utalása: "Csak azt nem
értem, hogy a fiam miért ezeket az éveket
firtat ja. Hiszen az csak néhány év volt az

eletembál:" Csakhogy ez valóban és elsősorban személyes érdeklődés. Számunkra,
nézők számára mégiscsak megmarad egy
jószívű álmodozónak, egy kicsit életidegen
filantrópnak, szívesen ismerkedtünk meg
vele, de idővel egyre kevésbé tudja lekötni
figyelmünket. attól, hogy eléggé atipikus,
még nem elég érdekes.
Visszatérve az előbb mondottakra: a jó
memoárnak - s ez esetben erről van szó kritériuma az érdekfeszítő szüzsé, az élményanyagnak jó értelemben vett rendkívülisége. Az Apám néhány boldog évében erre még nem talált rá Simó Sándor.
Ami azonban egyáltalán nem jelenti azt,
hogy akár őt, akár másokat le kellene
beszélni a hasonló kísérletekről. Igy is egy
szép filmmel lettünk gazdagabbak.
Rényi Péter

APÁM NÉHÁNY BOLDOG ÉVE színes, magyar, Hunnia Játékfilrnstúdió 1977.
L és R.: Simó Sándor; O.: Andor Tamás; Z.: Tamássy Zdenko, Sz.: Lohínszky Loránd, Szakács Eszter,
Bujtor István, Meszléry Judit, Tatján Györgyi
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Elmúlás, költészet, irónia
Makk Károly: Egy erkölcsös

éjszaka

Érdemes felidézni a rendező summázatát,
miről szól az Egy erkölcsös éjszaka. "Hunyadi Sándor novellájából, Örkény István
és Bacsó Péter forgatókönyve alapján készítem a filmet - nyilatkozza Makk Károly, még munka közben, a televízió Filmszem című műsorának. - Ez elég régi tervünk volt, ami a forgatókönyv megírása
utáni években nem került realizálásra.
Most úgy döntöttünk, hogy ezt a témát
újra fölélesztjük, egy kicsit leporoljuk, fölfrissítjük, és megpróbálunk filmet csinálni
belőle. Hogy miért kívánkozik filmre?
Talán a benne rejlő groteszkség, a helyzet
kűlönlegessége miatt. Talán a számos női
szereplehetőség miatt, két nagyon jó női
szereppel: Makay Margit Mama szerepére,
és Psota Irén Mutter alakítására gondolok.
Es ez a helyzet érdekel engem. Egy
bordélyházban vagyunk, az első világháború előtt, tehát az úgynevezett békeidőben. Beköltözik ide egy egyetemista, és
ennek a háznak minden előnyét élvezi.
Ám váratlanul megérkezik vidékről az ő
teljesen naiv édesmamája. A kérdés, az,
hogy ennek a mamának a kételyeit, aggályait mennyire tudja elaltatni ez az együttes."
Ime, a film előtörténete és drámai
magja, jellegzetes Makk Károly-i könnyed
understatement-tel,
angolos "alá-értékeléssel", ami egyébként elég ritka szellemi
életünkben. A műalkotásban persze sokkal többről van szó, mint hogy A vöröslámpás ház-ban megírt örömtanyába be-

veszi magát egy léhűtő diák, majd pedig
"váratlanul megérkezik az ő teljesen naiv
édesmamája" , de az alapötlet kétségtelenül ennyi, és olyan egyszerű, világos, jól
követhető, anekdotikus "sztDri" -szerkezet
bontakozik ki belőle, hogy nem is lehet
másként, csak ezzel a gunyoros-rnesélő
stílussal jellemezni. A vöröslámpás ház
szemlátomást történetének egyszerűségével határozta meg az Egy erkölcsös éjszaka
dramaturgiáját. A film, még ha jócskán
gazdagítja is, alapjában véve hűséggel követi az eredetit, távol áll tőle, hogy önkényesen kezelje, vagy kűlső utalásokkal
nehezítse el, idősíkokkal vagdossa keresztbe, és nem tekinti "művészi önkifejezésnek" sem, még kevésbé tanmesének
vagy filozófiai példázatnak. Ezért nem
járunk tán messze az igazságtól, ha föltételezzük, hogy szórakoztató mozinak van
szánva, hagyományos népszínháznak, ahová a várhatóan kellemes másfél-két óra
kedvéért vált jegyet a néző, és azt kapja,
amit vár: sorsokat, fordulatokat, lírát meg
nevetést, enyhén pikáns körítéssel. Makk
Károly nyilvánosháza a nyilvánosház, mellébeszélés nélkül, becsülettel, pontosan az
immár csak másodlagos (irodalmi és szájhagyományban megőrzött) elképzelések
szerint. Ennélfogva egyszerre régmúlt, melyet - természetéből következőerr - az
emlékezés némi megszépítő nosztalgiája is
beleng, finom költőiséggel idézve emlékezetünkbe a múló időt, akár Proust párolgó
teáscsészéje, de egyszerre jelen is, hiszen
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szenvedő, züllött vagy megmosolyogtátó
alakjaival, mert emberi tartalmaik reálisak,
az elutasítás vagy a rokonszenv hullámhosszain kortársi kapcsolatba kerülünk.
{gy válik ez a Hunyady Sándor által
éppencsak felvázolt bordély, s a benne
lejátszódó, hajdanán csak jópofa tréfa,
melynek irodalmi értékét véletlenül se
szabadna túlbecsülnünk, a rendező és
munkatársai kezenyomán mégis valami
komolyabb, mélyebb, elgondolkoztató, és
helyenként ironikus tartalom kifejezőjévé
is. Az eredetit követő, klasszikusan épített
komédia ez a film, igen, helyzet-ismertető
bevezetéssel (a vöröslámpás ház megszokott hétköznapjai), szokatlan fordulattal
(Kelepei Jenő "doktor" váratlan beköltözése), mindent fonákjára állító konfliktussal (Kelepei ártatlan anyjának érkezése), de nem egyszerű "lejátszása" mégsem annak, amit a novella mond, vagy
kinevet. Es nem csupán azért, mert a
produkcióban közreműködő
írók a novella legkisebb utalását is felhasználjak, s
ha lehet, tovább-alakitják, fejlesztik, az
éppen csak jelölt figurák at jellemmel,
szemlélettel ruházzák fel, sőt, a szereplőgárdát szerenesés kézzel szaporítják is,
végül pedig új eseményeket, a belső bordély-világból kifelé vezető (és társadalomkritikára is alkalmas) szálakat kapcsolnak
hozzá, bárha ez utóbbiakat eléggé sablonosan is, hanem mert erre a megtoldott
vdzra az operatör, a színészi játék s a
rendező lenyűgöző költöisége kristályosodik rá. Már-már meg is hajlik. a szerkezet, annyi érték csillog itt, a didergő kis
"sztorin", és nemesíti esztétikummá a
(valljuk meg) majdhogynem kommersz
témát. Ez teszi lehetetlenné, hogy a különben sokféle látványoskodó vagy alpári
beállításokat, netán szenvelgő ,,~gyüttérzéseket" kínáló história üzletiesedjék,
vagy emelkedettebben szólva, nemtelen
legyen, és ez lopja át - anélkül, hogy
egyetlen pillanatában is engedne a keserédes mulatsdgból
- a művészi alkotás
szférájába. "Művészfilm?"
"Közönségfilm? " Lelke rajta, aki az Egy erkölcsös
éjszaka esetében használni tudja akármelyik kategóriát is.
40

Csakhogy . . . ennek ellenére is van valami kettősség ebben a filmben, és tartok
tőle, hogy a mozi majd megérzi ezt. Az
alapanyag tartóereje, meg a reá rakott
költői értékek közt van ellentmondás: az
előbbi nem bírja el az utóbbit, vagy csak
erőltetve bírja el. {gy azután a film,
amilyen könnyűnek és könnyednek ígérkezik, ugyanolyan nehéz és tragikus.
Fogadtatása elé kizárólag e furcsa rnűhiba miatt nézhetünk némi drukkal.
Lesz-e, lehet-e erőnk felfedezni súlyosabb
mondanivalóit, ha maga a szín, a részben
rossz szereposztás, bizonyos mértékig a
dramaturgia és maga a történet rikító
része is mintegy ellene játszik ezeknek a
mondandóknak?
Először is: szinte rátelepszik a filmre
(Cserhalmi György alakításában) Kelepei
Jenő ellenszenves figurája. Azt hihetné az
ember, róla szól az Egy erkölcsös éjszaka,
csakhogy ez az alak, így, a negyedannyit
se érdemelné, mint amit a forgatókönyvtől kap. A túlzottan előtérbe került
és a színészi játékkal sem nagyon hitelesített egyetemista igazában lump fráter, aki
tulajdonképpen csak kiváltója lehetett
volna az eseményeknek, s aki ily módon
szinte elfogja a kilátást a nálánál sokkal
érdekesebb (és nagyobb megjelenítő erővel életre keltett) személyek, sorsok elől.
H olott úgy tetszik, éppen nekik kellene
átvezetníök minket az "első jelentésű"
esemény-réteg mögé, oda, ahol már a
szerelem mint csoda érzelmi és gondolati
színkép e rejtezik, az emberi kapcsolatok
megannyi kritikus elemzése, melyben felháborodás és szánalom kavarog, hogy a
maga hol gunyoros, hol groteszk, de leginkább fölindult analízisével ráadásul még
mélyebbre, most már általában az idő, a
feledés, a személyiség, a kiszolgáltatottság
és a szabadság, sőt, a létezés poéziséhez
jussunk, a film lényegéhez, ahol már
nyoma sincs a tréfálkozásnak. Ahol már
csak keserűség, búcsú, meg-megújuló és
sejtelmes, halk elmúlás-érzet húzódik meg,
kozmikus egyetemességbe oldva a Búza
utca kettő minden tárgyiasságát. Vehetjük
az Egy erkölcsös éjszaká-t akár a Szerelem,
akár a Macskajátek, akár mindkettő ellen-

pontjának, Makk Károly ritka magasságokba Ívelő életművében, mégse lyukadunk ki máshova itt sem: a helyszín, a
kor, a tónus, a történet, de még a kutatás
iránya is más (a Szerelem társadalmlas
volt, a Macskajáték erősebben filozofikus), de a tanulság, maga a vers,
atmoszféráját tekintve ugyanaz: a siratnivaló, tarka pusztulásé.
Makk Károly új műve e tekintetben
többet ad, sokrétűbbet, emelkedettebb et
és poétikusabbat, mint azt a hasonló
kérdéseket is érintő Fellini teszi Casanová-jában, kivált, hogy olyan operatőrrel
dolgozhat együtt ebben a versirdsban,
mint amilyen Tóth János. Fellininél a
legtöbb érzés, valamint gondolat, a férfinő mitizált viszonyának koordinátáira rakódik fel, félelmekkel, megejtő érzelmességgel, mely gyakran csap át ennek következtében frivolba, és kozmikusra nő,' önmagunk közölhetetlenségének és kiszolgál-

tatottságának leginkább a nemiségben
megmutatkozó tragikumává, már-már vallásos ijedelemmel minden iránt, ami ösztöni. Az Egy erkölcsös éjszaka viszont hogy az "ős-képeket" vegyük csak e röpke
összehasonlításban - nem a Rettentő Nőstényemlékét
járja körül újra és újra,
hanem a Csöndes Anyáét, akit az ártatlanság, a minden megpróbáltatást elviselő
rendeltetés-tudat mosolyának életadó sugár-koszorúja vesz körül: ez emeli, akárcsak a Szerelem-oeti, madárcsontú kicsiny
alakját, finom-szerető iróniával, lebírhatatlanná. Fellini viszonya a másik nemhez: a
kamaszé. Makk Károlyé: gyermeki. Amott
ez a viszony pokol-kín, folytonos gyötrelem, aláhullás és megigazúlás, Emitt: sírás.
Meg-megújuló elkiáltása annak a költészerunkből olyannyiszor fölrebbenő szónak,
hogy: Mama.
A film érzelmi rendje, bármennyire más
a drámai szerkezet, ehhez a kiáltáshoz
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igazodik. Ez áll a metszéspontban. Tulajdonképpen talán erről szól (vagy szólna) a
film.
ül Makay Margit, egy kupleráj földszinti szobácskájában, a fia holmijai közt,
és mosolyog. Kelepei úr pofoznivaló fráter, a néző még jobban el fogja ítélni, sőt,
meg fogja vetni őt, mint az e tekintetben
kissé tétova film. Körös-körűl a váratlan
látogatástól megszeppent, visszafogott lányok.
Odakint, erre az egy erkölcsös
éjszakára bezárt kapu előtt, magányos,
nekikeseredett, vagy éppencsak kalandra
vágyó férfiak. Bűn, szerencsétlenség, mocsok. Es Makay Margit mosolya, a Mama
mosolya átüt az annyiféle orgiát és megaláztatást látott falakon, fölébe száll a
nedves, leanderrel díszített udvarnak, kiröppen a gang fölé, az ólomszínű égboltra,
ahonnét jobbára szakad az eső - és
egyszeriben megcsillan valami ezen az
édeskés rothadású szemétdombon. A megváltás reménye csillan meg. Az emberségé.
Michelangelo-i ez a mosoly.
Sugárzása alól nem is vonhatja ki magát
senki. Legalábbis nem a jobbérzésű lányok
közül, akik így, ennek kévéjében ismerik
fel, ha egyetlen villanásra is, sorsukat, s
épp ennek időtlenségétől érzik meglebbenni maguk körűl a könyörtelen, ráncosító időt. E pillanattól kezdve lesz sorsuk.
Lesz drámájuk.
Így válnak nékünk is
érdekessé, egyéniséggé. Darinka lemond a
sánta cipész házasságot ígérő szerelméről,
Bella pedig megkísérli az öngyilkosságot:
egy-két kitörési kísérlet, beletörődő gesztus, álmodozó sóhaj, ennyi az egész. Kelepei úr édesmamájának látogatása után
mégis minden másképpen lesz most már
ugyanaz, mégha ez a szecessziós, buja,
párás világ ugyanúgy és ugyanott folytatja
is a Mutterka gyengéd, katonás, kapzsi
vezérsége alatt, mint azelőtt. Egyetlenegy
erkölcsös éjszaka az erkölcstelenségben, és
Neumann llr már a tragikum kapuját

nyitja meg, a Toulouse-Lautrec-i zongorista vidám zenéje gyászosan kopog, es
hiába megint hátrahanyatlások, mű-sóhajok, vásári meztelenség, bíbor függöny,
meg hipermangán, most már, e ragyogástól, egyszeriben élesebbek az árnyékok:
fölsejlik az ásító, lefedhetetlen, mámorral
szépített üres lét képtelensége.
Makk Károly és Tóth János filmje
szinte tobzódik az elmúlás gyönyörűségében, közép-európai bőkezűséggel szórva
halomba e részegség kellékeit. Nincs toll,
mely leírja ezt a tobzódást, ezt a zuhatagot, ezt a hangulatot, mely így lesz azután
mintegy másik /őszereplője
a műnek,
kontrasztul a mosolyhoz. Fájdalmas, palástolatlanul gyengéd és megértő szernlélődés ringat bennünket a nyitó- és záróképekben, s a történet szépen szekvenciákra
tagolt jelenetsorai legtöbbjében is, kivéve
az erőltetetten ide kapcsolt és a közhelyeken alig felemelkedő etűdöt a kisváros urainak kártyázásáról,
majd mulatozásáról. Ez az egyetlen mozzanat, ahol a
film remek egysége megtörik: idegen stílus
lopakszik be, talán annak a feltételezésnek
a kielégítésére, hogy - beszéljünk akármiről is - a "leleplezés" persze nem
maradhat el. Kapunk így aztán egy ezerszer látott rendőrkapitány t, képviselőt,
kupecet, ezerszer látott szituációkban,
nyilván a reakciós feudálkapitalizmus fölötti borzadás végett, holott amit a film
egésze sugall, az a kritika igazán. Es
nemcsak az esetlegesre vonatkozóan; hanem egyetemlegesen, a legyezők, sütóvasak, tükrök, harisnyatartók, függönyök,
rézágyak, mű-rózsák, lavórok, üvegcsék,
Ensor-i tekintetek, lebernyegek, zsalugáterek, velöscsontok, kalapok, szeszlángok,
pávatollak, rúzsok és lopva elszívott cigaretták pompás, lassúdad bús kavargása
mögött. Es a terméketlen létezés szívszorító kritikáia ez.
Szabó György

EGY ERKÖLCSÖS ÉJSZAKA színes, magyar, Dialóg Stúdió, 1977.
R.: Makk Károly; F.: Hunyady Sándor novellájából Örkény István és Bacsó Péter, O.: Tóth János; Z.:
Balassa P. Tamás; Sz.: Makay Margit, Cserhalmi György, Tarján Györgyi, Psota Irén, Carla Romanelli
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Az életben maradás ára
Sepityko: Felemelkedés
(Szubiektiv
bevezetes.) Vaszil Bikov
"Szotnyikov" című regényével, amely a
magyar fordítás keresztségében "Az út végén" címet kapta, többször is összetalálkoztam. 1969 végén vagy 1970 elején
Moszkvában jártam, a Novij Mir akkor-új
főszerkesztője talán egy hete vette át a
szerkesztői
hagyomány teremtésben
is
nagyszeru Alekszandr Tvardovszkij után a
lap irányítását. "Jól értesült" bennfentesek a kemény, valóságfelfedező szovjet
próza "új hullám" -ának csillapodását jövendölték. Amikor az irodalom arculatának kialakításában olyan nagy szerepet
játszó lap új irányítój át programjáról faggattam, makacsul, visszatérően egyetlen
regénycímmel válaszolt: legfontosabb publikációs terve Bikov "Szotnyikov" -jának

közreadása, ha azt elolvastam, megértem
majd irodalomszervezői ars poeticáját.
Nemrég Ljubimov már joggal legendássá
nőtt Taganka színházában volt dolgom.
Míg munkatársaival budapesti Dosztojevszkij-rendezésének szövegét egyeztettük-csiszoltuk, odalent a színpadon legújabb rendezésének főpróbája folyt. Ö is,
alkotói csapata is egybehangzóan állította,
hogy a Bikov két regényéből ("Az út végén" -ből és "A krugljanszki híd" -ból) szerkesztett drámát - amelynek vad-komor,
gondolkodástépő és indulatszaggató háborús világából csak néhány jelenetet láttam
- a Hamlet, a Falovak, a Mester és Margarita után is legjelentősebb alkotásuknak
tartják.
Most LariszaSepitykónak a "Szotnyi45

kov" alapján forgatott (mondjuk egyelőre
így:) Felemelkedés c. filmiét láthattam
egy budapesti vetítőben. és (nem értéksorrendet akarok állítani, saját közérzet-hőmérsékletemet közlöm) a Ballada a katonáról, a Rubljov felkavaró élményeire is
visszagondolva, a remekmű érzésével zsibbadt-döbbenten ültem a sötétben.
Gondolom, néhány sornyi bevezetőm
világosan tisztázza: nem vagyok filmkritiku s, az irodalom felől közelítek a filmhez.
De azt is hadd írjam ide, már bevezetőben:
a Felemelkedés (hiszen nyilván nem véletlenül választottak már többen is gondolatvallás alapjául) tökéletesebb Bikov regényénél.
Larisza Sepitykónak egyébként eddig
egyetlen filmjét sem láttam - azt mondják, nagyszeru filmszínésznő, olvasom róla, hogy a nagysikeru Szárnyak-kal az igazság megvallatásában is nyugtalan gondolkodású rendezőnek bizonyult már -, ezután minden filmjét megnézem. Munkáját
nyilván sokan fogják elemezni nálunk is.
(Obiektiv bevezetes.) Ma már közhelynek
szárnít, de minthogy Sepityko filmje a kategorizálásban-beskatulyázásban nyilván a
háborús film" sovány-sanyarú jelzőjét
kapja, "betájolásul" lehetetlen ide nem
írni, hogy a szovjet irodalomban és filmművészetben az utolsó két évtized során
lejátszódott nagy szemléleti változás egyik
legjellegzetesebb mozzanata: a háborúábrázolásban a régebbi idők Sztálingrádi
csata - A harmadik csapás - hogy azt ne
mondjam: Berlin eleste szernléletéről a
Ballada a katonáról nézőpont jára váltás.
Vagyis irodalmi példával: aBubennov
Fehér nyírfá-ja után Baklanov, Bogomolov
és az egész "háborús nemzedék" művei,
Milyen pontosan mondja róluk verscímében a velük egyívású költőtárs: "Születési
évük: 1925". - Bikové, történetesen,
1924. - A generáció egy másik költője
pedig azt mondja el összefoglaló értelemrnel egy sorában, hogy "az iskolapadból a
nyirkos fedezékbe léptünk". Es hogy az
irodalomba viszont elkésve léptek (Bíkov
1956 óta publikál), annak éppen az az
oka, hogy korábban a háborúnak ezt a
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testet-lelket evő nyirkosságát nem engedte
elmondani-felfedezni
a dogmatikusabb
szemlélet. Ha pedig verseik idézésénél tartunk, még egyetlen verssort a buta "háborús" kategória elhárítására. A már idézett
Jevgenyij Vinokurov kimondja: "a tábortűz fénykörében néztem, milyen a világegyetem". Ez aFelemelkedés-reisérvényes.
(Jellemzés l) Mindaz, amit a "háborúábrázolás" -ról elmondtunk, felettébb sematikus, félrevezetően leegyszerűsítő, A
témához minden művész másként és másként közelít. (A közös vonás legfeljebb az,
hogy valósabban közelíthet hozzá, és néhány sajátos jegy: nagy hadseregek küzdelme helyett egyes emberek küszködésének
megragadása, az azelőtt szívesebben választott győzelem-megörökítések helyett a
harc legnehezebb, emberséget határhelyzetig megpróbáló szenvedésmozzanatai.)
Bikov - akinek minden könyve megjelent
magyarul is - a "csapda-helyzetek" írója,
egyik könyvének címe - Kelepce - kiemelten isjelzi ezt, szinte monomániás makacssággal szervezi újra meg újra az erkölcsi magatartás lehetséges változatait képviselő-kiépítő hősei köré a kiúttalanság
szorítógyűrűit. Nem hagy feloldási lehetőséget, hogy ne lehessen langyos a válasz,
csak igen és nem itt a beszéd. Az út végén-ben a csapda-motívum hangsúlyosan
ismétlődik is. Előbb a váratlanul bet oppanó járőr elől a padlásra húzódó két partizán néhány percnyi, de sorsdöntő csapdája, aztán az igazi nagy csapda: a kihallgatáson, vallatáson az árulás fejében felkínált életbenmaradás ígérete. Mint ahogy
az ismétlés, pontosabban a fokozódó ismétlés, a spirál egy magasabb pontján
megismételt motívum eszközével többször
is tudatosan dolgozik a könyv (a film):
hőseink előbb a németekkel együttműködő falubíróval találkozván megismerikelítélik az árulás válaszát, hogy azután kettőjük közül az egyik végül is a még gyalázatosabb kollaborálást és árulást válassza.
(Jellemzés Il.l Sepityko filmje után már
tudom, bármennyire paradoxonnak hangozzék is: ő következetesebb Bikov alap-

mondandójának kifejtésében, mint maga
az író. Bikov ugyanis egy magatartásokat
kínzó an, a fájdalomig próbára tevő, szélső
helyzetet ábrázol újra meg újra műveiben
(ezúttal a kínzások jelenetei mellett is elsősorban a lelki-szellemi kínra gondolok),
de sok tekintetben hagyományos elmondó-stílusa valamiképpen higgadtabbnyugodtabb,
mint mondandójának lényege. Sepityko merészebb a fokozásban.
Talán csak egyetlen példát. A partizánpáros egyik tagja megsebesül, társa erejének minden megfeszítésével vonszolja, tolja az üldözők elől biztosabb rejtek felé
tartva, a méteres hóban. A japánok merészsége szállja meg Sepitykót: hány perce tart
már a borzalmas-gyönyörű képsor: a testek csúszó-kúszó küzdelme a vakító mindenségben, a közelképek torzult arc-iszonyata, a lihegés konkrét zenénél is igazabb-modernebb keménysége?
(Egy lefordíthatatlan szo.) A film címe
eredetiben" Voszhozsgyenyije". Hogy ezt
a gazdag tartalmú szót magyarul megközelíthessem, a film (ítéletem szerint) klasszikus értékű nagyjelenet-sorát, befejező,
mintegy tizenöt-húsz percét kell segítségül
hívnom. De hogy ezt valamelyest is érthetővé tegyem, akárhogy viszolyogjak is a
tartalom-elmondásoktól, legalább nagy vonalakban ide kell idéznem a cselekményt.
(Vázlatos rajz a cselekményről és valami kevés az ábrdzolasrot.) Partizánegység
verekszik-küszködik-kínlódik valahol a belorusz erdőkben. (Bikov visszatérő alaphelyzete.) Elelemért kell indulni, Ribak, a
keménykötésű, eszményi partizán (a vadságig szélsőséges játékban robbanásig dinamikus Borisz Plotnyikov) vállalkozik az
útra, jól ismeri a környéket, a közeli
krugljankai tanyán lakókhoz szoros szálak
fűzik. Szotnyikov szegődik társául, vékonydongájú, belül-erős ember (a fáradtmegkinzott arcú Vlagyimir Csuhnov, aki
vonásaiban, lappangva - vagy csak később
visszanézve hisszük így? - talán már előrevetít valamennyit a befejező rész szenvedéseiből). A végtelen hóban két ember
vándorol, fák közt föl-fölbukva, nyílt tere-

peken rémült-sebesen szökellve. Szotnyikovot köhögésrohamok kínozzák, lemaradozik. (Majd Ribakot sújtó végső ítéletünkhöz az első motíváló-mentö
körülmény: mással vagy egyedül talán könnyebben végezne a feladattal, de segíti-vonja
magával a járatlanabb, gyengébb, bár csupa-elszánás, de ügyetlen Szotnyikovot.) A
tanya helyén üszkös kémény, széjjelhány t
holmi és hó, hó, hó köröskörül. Töprengésre, rekviemre nincs idő - tovább! A
ház, ahová hosszú vergődés után bekopogtatnak, a németekkel együttműködést vállaló falubíróé. (Önmagában is teljesnek
ígérkező Bikov kamara-dráma alaphelyzete. Traktátum az árulásról.) Ribak int,
kiviszi a bírót, odakint lövés csattan, az
asszony jajveszékel. De a partizán csak a
birkát lőtte le, és nyakába kanyaritva in- .
dul már az egyre keservesebben beteg
Szotnyikovval visszafelé. (A filmben most
az időjáték, a flash-backek módszere kezdődik:) Két hősünk et németek és policájok fogságában látjuk viszont. S velük más
rabokat, köztük a falubírót és asszonyát.
(S a magyarázó visszatekintés:) A hó-végtelenségben vonszolódó két emberünk német járőrbe ütközik. Tűzharc, Szotnyikov
megsebesül. (A második rnentő szó: egyedül könnyűszerrel menekülhetne Ribak.)
Következik a kínzó japán-kemény kúszvataszítva-vonszolva-a-hóban szekvencia. Az
egyre jobban vérző Szotnyikov miatt
be kell térni egy házba. (Csak őmiatta
- a harmadik mentő szó.) A tűzharc
után német járőr kutatja a tájat. (A
filmen most már idevegyülnek a későbbi
vallatások jelenetei. Savószemű, honfitársból lett nyomozó - az alakításában kíméletlenül pontos Szolonyicin - kérdez,
nyálkás-simasággal, a helyzettől látszatra
maga is szenvedve, s kínál menekülést és
fenyeget-kínoz felváltva.) A járőr elől
egyetlen menekülés kínálkozik: a padlásra.
(A már emlitett bikovi csapda-helyzet.)
Újra meg újra körbejár a puskacsövek torka, a tekintetek éle. Es - reagálásul - az a
két szempár a szénaszálak közt - felejthetetlen. Már megmenekülnének, de Szotnyikovból kitör egy sokáig visszafojtott
köhentés. Es - végük. (Üjabb mentő szó
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Ribak perében.) Szánútjuk a fogságba a
végtelen havon. (Közben Ribak képzeletszökései: neki a hónak, cikázva, aztán
golyóktépetten
felbukva - reménytelen.)
A pincefogság, körül mindenkivel, akivel
korábban összehozta őket útjuk - nyilván
a bíróék sem jelentették érkezésüket -, a
vallatások. Szotnyikov nem hajlik, összeverten megnő, felmagasztosul; Ribak ápolja. (Ki tudja már, hányadik mentő szó a
- vád ellenébenl) Szotnyikov szörnyű vergődésben. Szökőárban fröccsenti Ribak arcába a vért - kemény film. Ribak megalkudott, s a policájsorba vezető áruláshoz
kész az önáltató, hamis filozófiája: "A fasizmus hatalmas gépezet, okosabb kitérni
előle, és oldalról lökni dorongokat a küllők közé, attól majd megáll vagy lelassul,
és akkor szép csendesen visszaosonhat az
ember az övéihez". Es következik a befejezés, a "voszhozsgyenyije".
(Mégis, legalább közelítően arról a szorál.l
A film majd Felemelkedés
címmel kerül
bemutatásra
nálunk. De a szó tartalma
egyszersmind kálvária-út. A különös faerődre- karámra emlékeztető német parancsnokságról kivezetik fogoly-ismerőseinket,
az öreg bírótól a tanyáról idehurcolt kisgyerekig. Széles, havas utca emelkedik a
dombra, a semmibe. Es megyünk, megyünk,
megyünk,
kínzóan
lassan, egy
örökkévalóságig
tartón felfelé. ("Valaminek a megmászása, felmenetel valamire" ajánlja a Gáldi-Hadrovics
szótár.) Fel, fel,
fel, még mindig. Elhallgatott
a zene is,
csak a német parancsszó kiséri vakító fehérbe vezető golgotajárásunkat:
"Felzárkózni, nem lemaradni! Felzárkózni, nem
lemaradni!" Ribak ott hányódik a két csoport között. (Most kap értelmet a régóta
hangsúlyozott
policáj szerepe olcsó mocsokságának
sokszori előtérbe-vágása
benne a volt partizán mocsok-jövője.) Es
egyszerre csak az út végén, a domb tetején
ott állnak az akasztófák. Már hirnbálóznak

a hurkok, mindegyik alatt egy-egy elítélt,
s csak egy csüng, leng, üresen. Körül a német tisztek, az összeterelt gyér" tömeg".
Szemfájdításig fehéredik a kép (mint már
nemegyszer, Szotnyikov jellemzésekor). A
vállalt magatartás megtisztult és megtisztító apoteózisa. (A "felemelkedés"
egy kicsit talán "mennybemenetel"
- magyarázza a szó egyik bennem is motoszkáló
asszociációját
az egyházi szlávban jártasabb ismerősöm).
Es ezután a szörnyűségig vitt kegyetlen teljesség. "Júdás" kiáltja Ribak arcába egy öregasszony. S
most a vad groteszkig tágul Bikov és Sepityko merész képzeletén a bibliai párhuzam. Ribak vergődik, újabb szökést "fantáziál", majd fel akarja kötni magát derékszíjával a rozzant budiban (Micsoda szenvedélyes ellentét-fogalmazása
a két akasztásnak l), de leszakad tetődeszkástul,
derékszíjastul. A regény egyébként itt végződik ("Feltépte
a riglis ajtót és ott állt
előtte az őr.") De Sepitykónál akkora a feszültség, hogy még kell néhány kép, míg le
tud állni. Ribak kering a karám-börtön udvaron, kétségbeesetten.
Es odakint, a bezáruló kapun túl ott a végtelenség, a hó, a
hó, a hó. (Hiába minden mentő részletmozzanat, itt magatartások csatáznak, itt
nincs felmentés.)
(Objektív
befeiezes.)
Sepityko
filmje
kongeniális a regénnyel, de modernebb,
merészebb eszközökkel fejezi ki Az út végén igazságát.
(Szubjektiv
befejezes.l
A vetítőterem
előtt egymásra néztünk: hány éves lehet
Larisza Sepityko? Es a befejző képsorból
megsejtettük
a választ: a kivégzést riadt
kisgyermek nézi végig, rebbenő tekintetében a kegyetlen világra rácsodálkozó iszonyat. Bikov a Szotnyikovok
nemzedékéből való ("születési éve: 1924"), Sepityko
akisgyerekéből.
Elbert János

FELEMELKEDÉS (VOSZHOZSGYÉNYIJE) fekete-fehér, szovjet, MOSZFILM 1976.
R.: Larisza Sepityko, F.: Vaszil Bikov: Az út végén c. kisregénye alalpján Jurij Klepikov, L. Sepityko;
Z.: Smitke; Sz.: Borisz Plotnyikov, Vlagyimir Gosztyuhin, Ljudmilla Poljakova, Anatolij Szolonyicin
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A természet gyermeke
Herzog: Kaspar Hauser rejtélye
Az emberrel foglalkozó tudományok ősi
és megoldatlan problémáját bontogatj a
Werner Herzog új filmje. Mitől lesz az
élőlény ember? Veleszü1etik-e a külvilág
belső feldolgozásának a készsége, vagy
megtanulja azt a válaszmódot, amit érvényesnek és szépnek, vagy hamisnak és rútnak élünk meg? A felvilágosodás gondolkodóit különösen foglalkoztatta ez a kérdés. Úgy gondolták, hogy az ember igaznak, jónak születik, de a társadalom, főleg
az egyenlőtlenséggel, igazságtalansággal rátanítja a furfangos életmódra, megrontja.
Ha igaz embert akarunk látni, vadembert
kell keresnünk, akinek csak természeti tapasztalata van, és szemléletét, ítéletét a
társadalom nem ronthatta meg.
Bizonyítékként gyűjteni kezdték azok-

nak az élőlényeknek a történetét, akik
embernek születtek, de valamilyen véletlen következtében kiestek az emberi társadalomból, izolálódtak, állatok közt nőttek
fel. A minden emberi problémára érzékeny Rousseau már öt ilyen "vadon nőtt"
gyerekről tudott. Az elsőt közülük még a
14. század közepén találták Németországban, emberektől elszigetelten élt farkasok
közt, farkasok táplálták. A régi krónika
szerint, amint rátaláltak, Henrik hesseni
herceg udvarába vitték, ott nevelték. Felnőtt korában állítólag azt mondta, hogy
"ha csak rajta múlt volna, inkább visszatér
a farkasokhoz, mintsem hogy emberek
közt éljen".
Rousseau is így gondolta. Szerinte a
vadember okos, jólelkű, és "hacsak nem
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éhes, békességben él a természettel és barátságban embertársaival".
A vadember-példázat a társadalomkritika kedvelt érve lett. A 19. század elején
már tizenhat vadon nőtt gyereket tart
nyilván az irodalom. A feljegyzések szerint főként farkasok vagy medvék közt
éltek, de olyan is akadt, aki valószínűleg
egyedül vészelte át a gyermekkor megpróbáltatásai t.

A nürenbergi vadember
Ekkor találnak rá a tizenhetedik vadon
felnőtt gyermekre, Kaspar Hauserre. Történetét elsőnek egy német büntetőjogász
írta meg (Paul Anselm Feuerbach) mint az
ember lelki élete ellen elkövetettt bűn cselekménynek a példáját. A büntetőjogász
tanúj a volt a lelenc csodálatos megjelenésének, megragadta őt a gyorsan szövődő
származási legenda, de főként az a különös krímen foglalkoztatta, hogy valakit
másfél évtizedre kizárnak az ernberiségből,
mégpedig a tapasztalatgyűjtés kitüntetett
korszakában.
Kaspar Hauser joggal vonta magára az
érdeklődést. Személye valóban rejtély, titok csomópont ja.
Aldozat - az emberréválás ellen elkövetettbűncselekmény áldozata. Áldozat úgy
is, hogy 22 éves korában megölik. Gyilkosának indítéka az egykori legendák szerint
előkelő származása (a badeni hercegnek és
Napóleon egyik nőrokonának a gyermeke), állítólag a badeni trónért ölték meg.
A titokzatos származás kutatói azonban
nem akadtak a főúri eredet nyomára, és
Kaspart ügyes szélhámosnak mondták. S
végül titokzatossá tette történetét
a
Rousseau-i probléma: a természet romlatlan gyermeke valóban különb, jobb ízlésű,
világosabb gondolkodású, nemesebb lelkű-e, mint a társadalmi neveléssel megrontott ember?
Wemer Herzog filmjében egybefolynak
ezek a rejtélyek, és mintha a rendező
éppen a titokzatosságnak a hatását próbálná megmutatni: hogyan fogadják az emberek a sűrű rejtély-szövevény t, hogyan vi52

seli el a társadalom a mindennapjába betört titokzatosságot.
A jogász Feuerbach, aki elsők közt látta
a titokzatos Kaspart, és benyomását hamarosan rögzítette, ezt mondja róla: "Mintha
egy más bolygó lakója lenne, aki csodálatos köriilmények között zuhant a földre,
vagy az az ember volna, akiről Platón beszél: föld alatt született, csak felnőtt korban látta meg a napvilágot."
Erről a különös lényről szól a film is,
amely (a cirkuszt és az álmokat kivéve)
követi a német jogász egykori feljegyzéseit.
_
Sötét
pinceodúban kuporog Kaspar
Hauser .. így kezdődik a film története. Később megtudjuk, hogy 16 évvel ezelőtt
mint újszülött keriilt a házba, amelyet
azóta egyetlen egyszer sem hagyott el.
Oda van szíjazva, brummogó tagolatlan
hangokat ad, kenyéren és vízen él, mellette fából készült játéklovacska. Belép sötét
köpenyben "az ember", így nevezi később
Kaspar végzetének irányítóját, őrzőj ét, hóhérát - farkasát. A Köpenyes most elvágja
a szíjakat, átöltözteti a magatehetetlen
fiút, csizmát húz rá, összekötözi a kezét,
és mint valami zsákot kicipeli a házból.
Gyönyörű tájakon viszi: szelíd dombokon, zöld bokrok között, a távolban derűs
falvak, az a romantikus természeti kép
folytatódik, amelyet a cím alatt láttunk,
és amely kísérteties ellentéte a pinceodúnak. A Köpenyes most leteszi a fiút, jámi
tanítja, néhány szóra is beidomítja, majd
bevonszolja a városba az üres térre. A jól
idomitott fiú ott áll, mint egy szobor,
mozdulatlanul, kezében egy levéllel, benne a neve és életkora. "Az ember" pedig
elszalad, fekete lebernyege úgy hullámzik,
mintha az ördög járt volna Nürnberg utcáin.
A kisváros polgárai döbbenten nézik ablakaikból a titokzatos szoborszerű lényt.
Csodálkozásuk és rémületük elárulja, hogy
tehetetlenek mindazzal szemben, ami eltér
a megszokottól. Először egy istálló ban helyezik el (rnintha állatnak néznék), aztán
tömlöcbe zárják (csavargónak tartják). Pedig Kaspar csak úgy viselkedik, mint a
természet gyermeke. Kiköpi a sört és a

húst, de szereti a vizet és a kenyeret, nem
fél a kardtól, mert sohasem látott fegyvert, könnyen tanul a gyerekektől és az
egyszerű emberektől, akik maguk is közelebb vannak a természethez.
A Cirkusz
De mintha a társadalmi rendnek a tömlöc
sem lenne elég biztosíték arra, hogy ez a
különös lény nem az emberiséghez tartozik. A város elhatározza, hogy cirkuszban
fogja mutogatni: a bevételből legalább eltartja magát, és kikerül az emberiség peremére.
A Cirkusz a film egyik legsűrűbb epizódja. A nagyérdemű közönség a világ
négy rejtélyét láthatja: a Törpekirályt,
Hombrecitot, az indiánt, a gyermek Mozartot és Kaspart. Werner Herzog, a rendező egy újságíróval folytatott beszélgetésben elmondta, hogy a három rejtély
Kaspar mellett - utalás régebbi vagy tervezett filmjeire. Az indián egyafrikait
idéz fel (a film címe Aguirre), akinek el
kell pusztulnia, mint az utolsó mammutnak az imperializmus és a dzsungel törvényei szerint. A Törpekirály egy másik
filmjét idézi, ennek címe A törpék is voltak gyerekek, a gyermek Mozart egy tervbevett film gondolatát mutatja meg: a magányost, aki egy kályhacső fekete lyukában szemléli a sötétséget, mert vonzza
minden üreg, pince, csatorna, minden ami
homályos, és a sötétbe vezet.
A négy rejtély együttesen, köztük
Kaspar is, arra utal, hogy a társadalmilag
szervezett világ a különös lényeket, perem-embereket csak cirkuszban vagy panoptikumban tűri, Kaspar három cirkuszi
társa pedig a lelenc történetének az értelmezéséhez is hozzáad valamit: az indián a
természet gyermeke, a Törpekirály Kaspar
elrabolt gyermekkorát idézi, a sötét pincéket kémlelő gyermek-Mozart talán a
pinceodúba zárt lelenc szívveréséből komponál majd zenét ("Miért nem lehet úgy
zongorázni, ahogy az ember lélegzik?" mondja Kaspar).
Elterjed a híre annak, hogy Kaspar előkelő családból származik. Akkor pedig a

xusz nem szerenesés megoldás. A város
-,gy dönt, hogy Kaspart taníttat j a, ezért
egy tudós tanárnál Daurner-nél helyezi el.
A lelenc roppant erőfeszítéssel tanul meg
írni és olvasni, beszélni és gondolkodni.
Naplót ír és zongorázik. Ertelme egyre
nyitottabb, gondolkodása egyre élesebb.
Mintha a romlatlan természetnek az előnye érvényesülne, és a nürenbergi lelenc
Rousseau igazát bizonyítaná: új szellemes
megoldást talál egy nehéz logikai problémára, szereti és érti a zenét, a józan ész
okos kérdéseit teszi fel, kiismeri környezetét, valahogy átlát az embereken ("Az emberek olyanok, mint a farkasok" - mondja).
Származásának és különös fellépésének
a híre gyorsan elterjed. Stanhope angol
lord elhatározza, hogy fiává fogadja a nevezetes lelencet. Kaspart bemutatják a
lordnak. A találkozás azonban nem sikerül. Kaspartól idegen a fényes társaság. A
modoros műfogásokat elutasítja. Nem
akarja, hogy úgy bámulj anak rá, mint egy
cirkuszi mutatványra: "Rajtam nincs mit
nézni, csak az, hogy vagyok" - mondja.
Elmenekül a társaságból, és a másik szobában, a kor szemléletével elképzelhetetlen
ötlete támad: elkezd kötni, mintha nő
lenne.
Nem sokkal ezután jön "az ember", a
Köpenyes. Leszúrja a fiút, aki szerencsésen felgyógyul ugyan. Csakhogy "az ember" másodszor is eljön. Ismét leszúrja,
ezúttal a döfés végzetes, Kaspar néhány
napos agónia után meghal.
Herzog filmjét már eddig is sokan magyarázták. Próbálták kihámoz ni mondanivalóját bölcseleti tételeiből, történelmi beálIításából, a származási rejtélyből. A film
eredeti címe kínált leginkább támpontot a
magyarázathoz: "Mindenki önmagáért és
isten mindenki ellen" (németül: "Jeder
für sich und Gott gegenalle"). Régi közmondásra utal, a közösségi szolidaritásnak
mint értéknek az egyik lehetséges megfogalmazására, amely így hangzik: "Mindenki egyért, egy mindenkiért."
Csakhogy Herzog a mondást kifordít ja,
fonákját mutatja meg. S így a szolidaritási
közmondásban paradoxonként benne rej53

lik ellentéte: a farkasok értékrendje. A táj
és a történet viszonya is mintha kiegészítené ezt a paradoxont. A varázslatos tájon, a
nyugalmas tó partján, a megragadó kertekben életellenes történés folyik, az ördög
játéka. (A páratlan szépségű táj méltó ságteljes képei fölött paradoxonként jelenik
meg a film mottója: "Nem hallja köröskörül ezt a szörnyű üvöltést, amit az emberek csendnek hívnak?") Éppen így fonákjára fordul a világ értékrendje, amikor
a szervezett társadalom bizonyul tehetetlennek, és a szolidaritás próbatételére csupán a bürokrata válaszol azzal, hogy az
ügyből "a világ legszebb jegyzőkönyve fog
elkészülni" .

Kaspar útja
A nürenbergi lelenc az öt év alatt, a pinceodúból a haláláig, rendkívüli utat jár be.
Talán ennek a pályának az ábrázolása is a
film egyik rejtett mondanivalója. Az egyik
értelmezés a szimbólumok jelentésrendjében a Kálváriát látja: a biblikus táj dombjait, a gyerekek szerep ét, a példázatszerű
á1lításokat, a vérző sebet.
De mégis, mintha ennek az útnak inkább más tanulságai lennének. Mintha az
emberréválás nehéz erőfeszítését mutatná
meg, és ezzel együtt azt, ahogyan az
adott társadalom elutasítja a szabálytalanok próbálkozását, bárhová vezessen is az
útjuk.
Az erőfeszítés egyik megkap ó részlete
az idomítás: a Köpenyes járni tanítja Kaspart. Hátulról tartja, lépésrőllépésre tolja,
irányítja a fiút, aki mindeddig a pinceodúban leszíjazva, nem látott, nem észlelt teret. Nemcsak először lép, de most észleli
először ezzel az idomítással, hogy létezik
helyváltoztatás, mozgástér. A film az erőfeszítés intenzitását mutatja, azt szernlélteti, hogy mekkora utat kell megtennie
Kasparnak ahhoz, hogy a lét dimenzióiban
- térben, időben, okságban stb. - éljen.
Talán ugyanezt az erőfeszítést fejezi ki
szimbolikusan Kaspar első álma, a Kaukázus. Az emberréválásnak, a tudatosodásnak az útja is olyan ijesztő és veszedelmes,
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mintha szakadékokra, óriási hegyekre kellene felkapaszkodni.
Mintha ez a kapaszkodás tagadó válasz
lenne a rousseau-i kérdésre. Mintha azt
mondaná, hogy az emberréválás nem velünkszületett készség, hanem meg kell tanulni emberré lenni. A gyermeklélek tan
tapasztalatait sűríti a film nyelvén. Mégis
kiolvassuk a filmből, hogy a létezés megtanulásának az egzisztenciális erőfeszítése
mellett is hozunk magunkkal valamit sejtés formájában, érzelmi rezdülésként a tapasztalás előtti létből: azt, hogy nyitva
vagyunk a szépségre, a meghatódásra, képesek vagyunk odafordulni, kíváncsinak
lenni és belátással evidenciához jutni. Ezt
a sejtés formájában hozott "bár nem tanulta senki, minden érti" ősi tudást a film
a nőiség motívumán is érezteti. A nőiség
problémája (az asszony szerepe, a női tevékenység) újra és újra felbukkan Kaspar
képzetáramIásában, spontánul mint a tapasztalás nélkül is meglévő nyugtalanság.
S éppen így jelenik meg Kaspar életében
mintegy tapasztalás és előtörténet nélkül a
fogékonyság a szép olyan forrásai iránt,
amilyen a gyermeki, az egyszeru, a természetes.

Délibáb
A sejtés mellett mintha az emberréválás
erőfeszítését elősegítené a valóság értelmezésének egy nem is egészen tudatos módja: az álom. Az álmoknak kiemelkedő szerepük van ebben a filmben; szimbolikus és
dramatikus összefoglalásai a mondanivalónak.
A harmadik álom adja a legtöbbet a
történés értelmezéséhez. A halált okozó
gyilkos támadás után vagyunk. Kaspar ekkor mondja el az álmot, mint a halálraítélt
az utolsó szavait.
Egy karaván halad a sivatagban - így
kezdődik az álom - emberek, tevék áradata Öreg, vak bennszülött vezeti őket.
Most megállnak a homoktengerben, talán
eltévedtek. Előttük roppant hegy emelkedik, egyre halványabbnak látszik, majd
eltűnik. A sivatagi homok tükrözése volt,
délibáb, s a karaván beér a városba.

Ezt a film-részletet, mint tudjuk, maga
a rendező vette fel a Szaharában keskenyfilmre, majd ezt tette át két különbözö
sebességű széles filmre, és ezekből kapta
az álomszerű képsort, amelynek lebegése,
elmosódottsága, ritmusa kifejezi a többszörös fikciót: álom, agóniában, s egy délibábrólszól.
A vak jó vezető a sivatagban, mert éppen vaksága megvédi a látszattól a homok
tükrözésétől, az illúziótól. Aki nem látja a
fényt (élet a pinceodúban), azt nem vezeti
félre a látszat (a társadalmi illúzió arról,
hogy a délibáb-hegyre lehet és érdemes
felkapaszkodni). A görög drámák vak jövendőmondója tér vissza: aki meg tudja
védeni magát a látszat-világtól (akár azért,
mert világtalan), az többet tudhat a létről,
mint az, aki látva követi a látszatot.

A kirekesztett
Kaspar egyszer azt mondja magáról: "el
vagyok távolítva mindentől" ("Ich bin
von allem abgetan"). Az emberréválás
erőfeszítése és az álmok kreativitása mellett a kirekesztettségnek ez az élménye is
belejátszik Kaspar érzelmi színképébe.
Nem elidegenedett, hanem kirekesztette
őt az akkori Németországnak az idomítói
gyakorlata, formalizmusa.

S ebben az érzelmi színkép ben még
többet adhat a film megértéséhez egy vers.
Verlaine verse: "Gaspard Hauser dalol",
amely negyven évvel Kaspar halála után
mondja el a nürenbergi lelenc nosztalgiájának és kitaszítottságának a bánatát, s lírai
pátosszal rímel Wemer Herzog filmjére. A
verset itt Szabó Lőrinc fordításában közöljük:
"Csak szemeim kincse ragyog
s jöttem velük, bús árva, csendes,
a nagyvárosi emberekhez:
és ők azt mondták, hogy csalok.
Húszéves lettem, s valami
szerelem nevü furcsa hőség
szivembe súgta, hogya nő szép;
de én nem voltam szép neki.
Nem ismertem hazát, királyt,
s bár túlságos bátor sem voltam,
hősi halálro] álmodoz tam;
s nem érdekeltem a halált.
Későn jöttem? Korán? Miert?
Mit keresek én e világban?
Meghalok a szomorúságban;
imádkozzatok lelkemért."

KASPAR HAUSER REJTÉLYE (Kaspar Hauser) színes NSZK, 1974.
I. és R. Wemer Herzog, O.: Jörg Schmidt-Reitwein,
Z.: Pachebel, Albinoni,
Mozart; Sz.: Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira, Willy Semmelrogge

Mérei Ferenc

Orlando di Lasso,
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Egy életmű - a társadalom fejlődésében
A hatvan éves Fábri Zoltán
Fábri Zoltán hatvan éves, a művészetként
tekinthető film kb. ugyanannyi vagy még
annyi sem, a felszabadulás utáni, nagykorúvá vált szocialista magyar filmművészet pedig fele annyi. Ezek csak véletlen
egybeesések és arányok, de mögöttük
mégis rejlik valamiféle összefüggés: Fábri
Zoltán egy nagyon fiatal művészethez
csatlakozott és lett egyik legjelentősebb
alakítója, művésze. Alkotásai, eddigi életműve méltán arattak elismerést itthon és
nemzetközi fórumokon, kerültek be az
egyetemes értékeket számontartó filmtudományos művekbe, köztudatba.
Fábri Zoltán első igazi filmélményei
közé a 30-as évek francia filmjei tartoztak,
majd az olasz neorealizmus alkotásaival
párhuzamosan a klasszikus szovjet filmek,
de mellettük a legjelentékenyebb hatást
Orson Welles Aranypolgár című rnűve gyakorolta. S ez távolabbra utal - a színházra.
A filmművészet - éppen fiatalsága
miatt - csak rövid ideje képes közvetlenül
a maga számára kádereket nevelni. Korábban igen gyakran - s ez a gyakorlat ma
sem szűnt meg - a színház rnűvészei vállalkoztak filmkészítésre. Ezek között a
színházi művészek között olyan nevek találhatók, mint Charles Chaplin, Szergej
Eizenstein és nem utolsósorban Orson
Welles. Ok sem és Fábri Zoltán sem csak a
szinhdzi rendezés és a szineszt jdték ismeretét hozták a színháztól, hanem (talán
Chaplin kivételével) a képzőművészeti 0156

dal, a dfszlettervezés ismeretét is. Sőt
olyan látomásokat, amelyek már nem valósulhattak meg a színház keretei között,
hanem a film eszközeire volt hozzájuk
szükség. Ezek a látomások persze társadalmi indulatokkal kapcsolódtak össze, abból
születtek, s arra késztették az alkotó t,
hogy műveivel ne csupán akifejezőjük,
regisztrálójuk legyen, hanem változtasson
azon a világon, amely ezeket az indulatokat kiváltotta. Visszatekintve erre a hatvan - ezen belül Fábri Zoltán filmalkotó
tevékenységét jelző huszonöt - évre, ezúttal annak éppen világot változtató csúcspon tjaira figyelünk, hiszen az eddigi pályakép - amely még korántsem lezárt több monográfia vagy akár portré terjedelmét is igényelné.
Fábri Zoltán első jelentős rnűvétől
kezdve a magyar irodalom jeles alkotásaihoz kapcsolódott. Nemcsak népszerűsítette a magyar szerzők - Kaffka Margit,
Déry Tibor, Sánta Ferenc, Orkény István,
Rónay György és mások - műveit, nemcsak felhasználta az általuk nyújtott aktuális életanyagot, hanem irodalmi alapon
önálló filmművészeti alkotásokat hozott
létre, sőt a filmnyelvet gazdagító alkotásokat.
Első igazán jelentős filmje a Körhinta
(1955) volt. Több aspektusban lehetne beszélni róla. Az illusztrativizmus és sematizmus irodalmiaskodó, a filmművészettől
még annak önálló nyelvét is megtagadó
évei után, végre a klasszikus formanyelven
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előadott történetet láthatott a néző. A
színészek nem pózzá merevedve jelenítettek meg inkább típusokat, mint személyiségeket, hanem hús-vér alakokat ábrázoltak. S a mezőgazdaság kollektivizálásának
a dicsérete nem propagandában nyilvánult
meg, hanem a magántulajdon embertorzító hatásának egy szabadabb, emberibb
élettel való szembeállításában, amely
csak hosszú kűzdelemmel érhető el, de ez
a küzdelem is az emberré válást segítette.
E mellett a sok új vonás mellett azonban
talán legeredetibb, legfontosabb a film
költőisége. Az a költőiség, amely éppen a
felszabaduló, magárataláló, természetes
emberi magatartásból fakad. S e tekintetben nemcsak a legreprezentatívabb jelenetekre gondolhatunk, mint a hintázás vagy
a katicabogár-jelenet, hanem a film számtalan más részletére, mint amilyen többek
között az összenézés a munkábamenés
közben, a húsvéti locsolkodás, Mari lábnyomának követése, Máté és Mari beszélgetése a sínek között, Mari természetes
viselkedése stb. Mindezek nem mellékesen
beiktatott, oldó részek a nagy jelenetek
között, hanem a belső világ megnyilvánulásai, a legnagyobb egységben a környezettel. Csak az emberinek ilyen érzékeny felismerésével és árnyalt kifejezésével volt lehetséges a legjelentősebb társadalmi mozzanatok hatásának érzékeltetése az egyénben, a változó életforma, a változó ember
bonyolultságának visszaadása.
Mindez már exponálja azt a nagy küzdelmet, amelyet műveiben Fábri Zoltán
vállalt: küzdelmet az emberért, az emberi
szabadságért és méltóságért, az erőszakkal,
a manipulálásokkal, a megalázásokkal
szemben.
Időben ennek az emberért folytatott küz-.
delemnek következő nagy állomása, nagy
műve a Hannibál tanár úr (1956) volt. A
Körhinta hősei - Mari és Máté - új típusú
hősökké váltak ~ teljes emberi élet, az
érzelmeik szabad 'érvényesüléséért folytatott harc költőiségében, a Hannibál tanár
úr Nyúl tanárának esendő figurája az igazságért folytatott küzdelemben magasztosult fel. De ez nem egy elvont igazságért
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folyó harc volt, hanem egy elveit vállaló
ember harca volt az emberiert. meghatározott társadalmi viszonyok között. A
Hannibál tanár úr éppen az emberi és a
társadalmi egyesítésében volt nagy: Nyúl
tanár úr az igazáért harcolt, egy történelmi igazságért, s a társadalom ezért az életéért való harcra kényszerítette, ami törvényszerűen vezette el őt a társadalom
elleni fellépéséig. Es ez a lekvároskenyérrel a zsebében, egyetlen jobb ruhájában
harcba induló kisember - aki sem úszni,
sem inni nem tudott, s akinek álma is a
tudomány volt, nem a rang -, ez győzött
a társadalom felett a legkáznapibb emberi
győzelemmel - az igazság és élet egyenlőségével. Ebben a filmben mégcsak kűlönösen kegyetlen jelenet sem fordult elő, az
embertelenség az emberi sekélyességben
jelent meg, és az emberi tartással szemben
lepleződött le.
Mi a forrása az emberi tartásnak? - ezt a
kérdést is felvetette Fábri Zoltán - rnűvészetének talán a csúcsán jelentkező, Sánta
Ferenc azonos című regénye alapján készült - Húsz óra (1964) c. alkotása. Az
elnök Jóska bonyolultabb helyzetbe került, mint a társadalom által gyorsan ellenségnek minősített Nyúl tanár úr. S talán a
filmművészetben nem akad még egyalkotás, amely olyan hitelesen, s ugyanakkor
szinte észrevétlen finomsággal ábrázolta
volna a hősnek és osztályorientációjának
az összefüggését. Már a Körhinta is osztályharcról szólt, amennyiben tulajdonviszonyokhoz kapcsolódó életformák hatását érintette. Jóska elveszett volna a nélkül az ösztöne nélkül, amelynél fogva néha túlzottan is - mindig az osztálya
érdekének védelmére talált rá, s ebben önmagára. Mindezzel kapcsolatban két mondatára is érdemes emlékeztetni: "Hányszor kell még igazamnak lenni, hogy akkor
higgyék el a szavamat, amikor mondom?"
- "Cselédnek sem voltál te jó, embemek
sem." Ezek a mondatok a filmnek arra az
erényére utalnak, hogy visszanézve, számadást csinálva a nemzeti és társadalmi felszabadulásban az emberi felszabadulást
látta meg. Egy osztály felszabadítása az

Körhinta

elnyomás alól- az emberek felszabadítása
kell hogy legyen minden torzító hatás
alól. S ezzel vele jár az egyén felelőssége, a
vállalás, az öntudat, az aktivitás, az önmaga gyengeségének, hibáinak leküzdése.
Az Utószezon (1966) már a felelőtlenség negatívumait és a felelősséget vállaló
ember pozitívumait mutatta be - folytatva mindezzel azt a sajátos "történelemírást" , amelyet Fábri Zoltán művei összességükben adtak Magyarországról. Ennek
a "történelemírásnak" lényege a valósággal való szoros kapcsolat. Az egyes legjelentősebb művek kiemelése ezt túlzottan
magától értetődővé teszi. Valójában nem
könnyű útkeresés és kísérletezés eredménye volt a film és valóság kapcsolata Fábri
Zoltán műveiben. De itt is - az Utószezon-ban is - a felelőtlenség elsősorban az

emberellenességben kulminált. Az emberi
pedig Fábri Zoltánnál annyira mindig társadalmi, hogy fel lehet a filmben ismerni
az ihlető kort a maga eredményeivel és
problémáival. A kort és nem feltétlen a
helyet, mert talán éppen a hatvanas évek
második felében megy végbe az a változás
az alkotó művészetében, amelynek nyomán művei egyre inkább a kor legátfogóbb és legégetőbb problémáiról szólnak
- nemcsak a művészeti általánosítás következtében, hanem már a témaválasztás
alapján is.
Az Isten hozta, őrnagy úr (1969) már
példája annak a szellemi terror elleni küzdelemnek, amelyhez a Hangyaboly (1971)
is csatlakozott. Az ellen a terror ellen,
amely olyan könnyen találja meg a kisz0159

gáltatottság és gyengeség emberi rnozzanatait, és használja ki ezt a leghamisabb érdekek nevében. Fábri Zoltán mondta (Hevenyészett önvallomás-ában): "Ha csak egy
mód van rá, annak érdekében próbálok
filmet csinálni, hogy az ember emberhez
nem méltó megaláztatása, kiszolgáltatottsága ellen emeljek szót. Nem mintha olyan
i1lúzióim lennének, hogy' egy filmmel,
vagy akár a filmek százaival is ez megakadályezható volna, mindössze egy belső etikai parancs követelésére, eszméltetés vagy
elgondolkoztatás céljából, hiszen az emberben úgy is megvan a hajlam arra, hogy
gyávasága, kishitűsége, félelmei és belénevelt előítéletei miatt még akkor se vállalja saját életét, szabadabb lehetőségeit,
amikor élhet vele." Nem véletlen tehát,
hogy a szellemi terror problémáját kutatva
a rendező eljutott a Plusz=minusz egy
nap-hoz (1972), amelyben a fasiszta magatartás forrása nemcsak maga a fasizmus, az
erőszak és ideológiája, hanem a szolgalelkűség is, párosulva a sekélyességgel, amely
miatt mindent kiszolgál a hős.
Fábri Zoltán nagy drámai csúcsokat
építő hajlama összetalálkozott ezeknek a
problémáknak nehezen dramatizálhatóságávaI. Az Isten hozta őrnagy úr-tól kezdve
egyre reprezentatívabb lett az ábrázolás,
de szerencsére megőrizte az árnyalatokat
is. Bár így nem feltétlen a bárhol felbukkanó, kis hétköznapi terrorizálások és erőszakoskodások váltak a felderítés tárgyává, de az ábrázolás kiterjedt az emberi
minőség tagadására. Az Örnagy észre sem
veszi Ágika felajánlkozását, Helénkének a Hangyaboly-ban - meg kell magyarázni,
hogy a szerelem természetes és szép dolog,
a Plusz=minusz egy nap hőse, Baradia értetlenül nézi, hogyan tud társa, Obrád pillanatok alatt kapcsolatot teremteni a gyerekekkel stb. A leegyszerűsítés elkerülését
mutatják ezek a mozzanatok, amelyek az
erőszakot és az erőszak atmoszféráját
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nemcsak egyedi aktusként ábrázolják, hanem embertorzító hatásukban (s ez oly
gyakran hiányzik nagyon sok, szintén az
erőszak problémájával foglalkozó filmből).
Szorosan kapcsolódik ehhez az a kép,
amelyet a 141 perc a Befejezetlen mondatból (1974) és Az ötödik pecsét (1976)
adott. Az elsőben a forradalom, a magyar
munkásmozgalom harmincas évekbeli nehézségeiről, a polgári értelmiség ellentmondásos útkereséséről a kor sűrű atmoszférájának
visszaadásával nyújtott
maradandót, a másodikban a közöny elítélésével, a cselekvés szükségességének és
nagyszerűségének visszaadásával: De mindkettő újra és újra a bonyolultság érzékeltetésével, amelyben az orientációt az emberi tartás követelményei adják. A drámaiság növekedésével nyilvánvalóan a szélsőségek is megnövekedtek, de az emberábrázolás tekintetében Fábri Zoltán művészete
tovább finomodott, mélyült, erejében gazdagodott. S ez az emberábrázolás nem
passzív, hanem a kutatás eredményeinek
- művészetet aktivizáló - közvetítése.
Olyan modellekről van tehát szó ezekben
a filmekben, amelyek a nézőnek saját
maga megismerésében segítenek, amikor
átélheti végsőkig vitt, lehetséges magatartásának konzekvenciáit.
Fábri Zoltán művészete nem lezárt, mégis
egészet alkot életművének egységességében azzal, ahogy ez az életmű részt vesz
egy társadalmi feilddesi szakasz ban, és azzal a művészi alapállással, amelynek érvénye túlmegy az ország határain. S Fábri
Zoltán művészetének eredményei is szélesebb körben hatnak. Éppen a hatás szempontjából érdemel figyelmet, hogya hatvanéves, huszonöt éve filmet készítő Fábri
Zoltán egy nemzetközi fórumon másodszor kapta meg a legnagyobb elismerést.
Nemes Károly

Fábri Zoltán: Az emberi méltóság védelme foglalkoztat
Vallomások az ars poeticáról
A Körhinta és a Hannibál tanár úr olyan
eredmények voltak, amelyek elég nagy
rezonanciát keltettek országon belül és kívül. S ez mindig megnehezíti a következő
téma kiválasztását. Ha visszaemlékszem és
elemezni próbálom a magam akkori helyzetét, azon kaptam rajta magam, hogy a
következő téma keresésénél - nyilván az
átélt történelmi időszakokból következően is - előtérbe lépett valami, ami mindennél jobban izgatott: az erőszak kérdése, az erőszaktétel az emberen ... Ez azóta
is kísért. Furcsa belső igénnyé vált, örökké
nyugtalanít ... Abban a bonyolult korban,

amelyben élünk, ahol az erőszak fellépése
különféle formában, a legirtózatosabb
megnyilvánulási formájában, a fasizmusban, de a világ különböző tájain ma is
szüntelenül jelen van, úgy érzem, az embertelenség elleni tiltakozás kényszere
olyan téma, amiről mindig szükségszerű és
kell beszélni. ..
Az ember a témaválasztás szituációjában
ezernyi esetlegességnek van kitéve. . . Tulajdonképpen ritkán csinálja meg pontosan azt, amit akar. Lehet, hogy vannak
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olyanok, akiknek ez mindig sikerül. .. En
azonban nem vagyok író. írói tevékenységet, forgatókönyvírói minőségben, mások
által kapott anyagon tudok csak kifejteni ... A választás pillanatában sokszor az
dönt, hogy viszonylagosan mi közelíti meg
legjobban a mi belső elképzelésünket. Tekintve, hogy az emberben tudatosan kialakul egyfajta vonzódás bizonyos témakörhöz, kapva kap mindig azon, amit magához 'közelállónak érez. S azt a témát fogadja el. . . En a második vagy harmadik
film elkészülte után vettem észre, milyen
furcsa, hogy mindegyikben él ez az elem,
az emberi méltóság és e méltó ság megsértésének kérdése, hogy ez szüntelenül érdekel. A társadalmi tradíciók múltból áthozott formáiban ugyanúgy élhetnek, ahogy
például a Körhintá-ban bizonyos évszázados paraszti törvények. Tiltakozni kell ellenük, mert nem méltó ak az emberi szabadsághoz ...

Társadalmilag talán nem is körülhatárolható az én filmjeim világa. Vagy ha igen,
másodlagos nálam. De nem is olyan sokféle az én mozgási területem: négy paraszti filmem volt, a többi városban játszódott, kisemberek között, ahová az élet
közlekedése révén amúgy is eljutottam ...
A gyermekkori élményekből ismertem
meg a falut: paraszti formákat, gondolkodásmódot, ritmust. Sokat éltem, jártam
közöttük ...
Ki az, aki ki tudja magát vonni a kor
szüntelenül változó ízlés-áramlataiból, ki
az, akire nem hatnak saját műfajának vagy
a társművészetek bármelyikének revelációi? Az ember szüntelenül felülvizsgálni
kényszerül saját korábbi közlési formáit.
A Korhinta sikerét például sokáig részben
a benne alkalmazott dinamikus montázseffektusokkal hoztam összefüggésbe. Azt
hittem, .,egy olyan felfedezésnek vagyok
birtokában, ami a kifejezés intenzitásának
egyik kulcsa. Az Édes Anná-t jelentős
mértékben ilyen hatásokra építettem. Ma
emiatt áll minden munkám közül talán ez
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a film legtávolabb mai-magamtól, mert
bombasztikusnak,
tolakodónak
érzem
benne ezeket az effektusokat. Tulajdonképpen az ellenkező célt szolgálták, mint
amit vártam tőlük: leegyszerüsítették a
nagyon bonyolult pszichológiai folyamatokat, a nézők orrát beleverték drasztikus,
expresszív hatásokkal az "élménybe",
amit a rendező tálalt nekik. Ez például
nagy tapasztalat volt nekem. Azóta - talán egyre fokozódó mértékben - törekszem az egyszerűre, a sallangmehtesre, de
ennek a folyamatnak is megvannak a maga
fokozatai. Az egyszerűség másképp érvényesül pl. a Két félidő-ben, mint a Húsz
árá-ban. Az előbbi példáról jut eszembe
még - talán ez a mai törekvések egy legjelentősebb vonása -, hogy az új filmrendező generáció világszerte abban is különbözik a régitől, hogy felnőttszámba veszi a
nézőt. A nézőt, akit a sok évtizeden keresztül kényelemre szoktattak azzal, hogy
mindent megmagyaráztak számára. A fiatal filmrendezők felnőtt közönséggel számolnak, mint társszerzőt vonják bele a
játékba. Az egyes filmrendező generációk
helyzete ebben a "stílusalkalmazásban"
rendkívül könnyen nyomon követhető.
En igyekszem felismerni azt a pluszt, amit
a mai filmművészet legjobbjai 'hozzáadnak
a világ már kialakult filmnyelvéhez, s a
magam módszerét állandóan ilyen szempontból felülvizsgálom.
(Filmkultúra, 1965. 3.)
Nem mondhatom, hogy a világgal kapcsolatos mondandóim vagy kifejeznivalóim
alapvető en változtak volna vagy változni
akarnának az évek folyamán - természetesen figyelembe véve, hogy az ember körül permanensen változik a világ, s ezen
belül a filmművészet is. Régebbi filmjeim
is valamilyen módon mind összfüggésben
voltak azzal a kérdéssel, amiről ma is úgy
érzem, hogy akor nagy problémája legalábbis egyik legfontosabb problémája.
Az én generációm döntő élményeinek tekintélyes része ezzel függ össze. Az ember
és a társadalom konfliktusaira gondolok.
Olyan szituáció kra, amikor az egyén kiéle-

Utószezon
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Isten hozta, őrnagy úrt

zett történelmi pillanatokban a döntés dilemmái elé kerül, s cselekvésével kapcsolatosan felmerül a kétoldali felelősség kérdése. De ezekben a helyzetekben engem
leginkább a nagy többséget kitevő átlagos
ember magatartása, lehetőségei, viselkedésének törvényszerűségei érdekelnek. Tehát nem az átlagon felüli emberé, akinek
morális tartása, széles látóköre, társadalmi
horizont ja, tudatossága, politikai felvilágosultsága kulcsokat ad a kezébe a kiélezett
szituációk áttekintéséhez és az azokon való felülemelkedéshez, s akit éppen ezek a
vonások tesznek átlagon felülivé, - hanem
az átlagemberé, aki kiélezett helyzetekben, nehéz dilemmák elé kerülve nehezebben tud llelyes döntésre jutni, nem képes
kitérni vagy felülemelkedni,' nincs judiciuma vagy képessége arra, hogy olyasmit
vállaljon, amihez hősiesség vagy az emberi
magatartásoknak tartalmat adó eltökéltség
volna szükséges. Az átlagemberé, aki legin64

kább csak túlélni, átvészelni akaria a nehéz időket, s aki éppen emiatt - középszerűsége, gyenge ellenállóképessége, félelme folytán - a dilemma elé kerülve rendszerint eleget tesz bizonyos torz társadalmi elvárásoknak, és ezzel saját bukásának lesz okozójává. Mindig az ilyesfajta
esetek izgattak leginkább, s lényegében a
Hannibál tanár úr óta - csekély kivétellel
- effajta témák foglalkoztattak, beleértve
az olyan, szélesebb átfogású történeteket
is, mint például a Húsz óra, amelyben
tulajdonképpen szintén ezek a kérdések
domináltak.

... mostanában készült filmjeim ugyanezeknek a konfliktusoknak alappangóbb,
mélyebben rejtőzködő, kevésbé rajtakapható összefüggéseit próbálják felderíteni.
Nem tudom, mi okból kifolyólag izgat ez
engem ennyire. Biztosan nem azért, mert
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mondatból

minden áron ilyenfajta filmeket akarok
csinálni, nem valami eleve elhatározott,
szándékos eltökéltség választat ja velem
újra és újra ezt a témakört. Egyszerűen
arról van szó, hogy a témakeresés periódusában rendszerint az ehhez kapcsolódó
példázatok lehetőségei keltik fel elsősorban az érdeklődésemet. A különbség, a
változás, amely az évek folyamán készült
filmjeimen felismerhető, a nehezebben
nyomon követhető törvényszerűségek f-elfejtési kényszere alighanem annak következménye, hogy a világ is változik körülöttünk, méghozzá oly módon, hogy egyre
szembeötlőbb
a dolgok bonyolultsága, az
összefüggések áttekintésének nehézsége.
Különösen ahhoz képest, amilyennek látni
véltük ezelőtt tizenöt-húsz esztendővel. A
világot meghatározó erők akkoriban sokkal polarizáltabban jelentkeztek, egysze-

rűbb volt felismerni, hogy melyek tartoznak az egyik és melyek a másik oldalhoz.
Azóta mindez bonyolultabbá, kuszábbá
vált. Ma már a mérlegnek nem két, hanem
három vagy talán még több serpenyője
van. Különös, kapcsolataiban állandóan
változó, feszültségekkel terhes, furcsa világ alakult ki körülöttünk, amelyben rnínden korábban kielemzett igazságnak újra
kell fogalmazódnia. Nem azért, mert igazság voltában változott meg, hanem azért,
mert másképpen, komplexebb módon kell
megtanulnunk érzékelni. Minden jelenséget kérdőjelekkel kell kezelni. Mindennel
kapcsolatban állandóan felűl kell vizsgálni
korábbi következtetéseinket. Az ember az
évek folyamán rájön arra, hogy a gondolkodás mechanizmusa nem lehet olyan egyszerű és sematikus, amilyennek valaha hittük.
(Filmkultúra 73. 2)
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Születésnapra
Fábri Zoltánnak, a kiemelkedő filmalkotonak; a Magyar Film- és Televtziámüveszek
Szövetsége elnökének hatvanadik szűletesnapja alkalmdból örömmel teszünk eleget
annak a sokfelől elhangzott felkeresnek. hogy ezen a helyen is tolmdcsoljuk a magyar
filmművészet-filmgydrtds müveszet-dolgozot, az egész szakma meleg köszöntését beleértve Szerkesztőségünkét is. Külön öröm számunkra, hogy helyet adhatunk nehany
személyes köszöntésnek is, Kezdi-Kovács Zsolt rendező, egykori munkatdrsa, Törőesik
Mari szinmüvesz, a Körhinta emlékezetes főszereplője és azóta elhunyt nagy iránk,
Déry Tibor v- egyik utolsó irdsakent megfogalmazott - üdvözlő szavainak, amelyek
Fábri Zoltán, a.felelősségteljes, humanista müvesz alakját idézik elénk.

Kézdi-Kovács Zsolt
A Körhinta volt az első filmje, melyet
láttam, húsz éves voltam, szédelegve álltam fel a Dózsa mozi nézőterén. Napokig
hatása alatt tartott: a ringlispil és a táncjelenet lebegése, a varázslatos körforgás újra
és újra visszatért. Es az az arc, Törőesik
keserú-édes arca. .. Az első magyar film
volt, melyből éreztem: a dolgok, emberek,
a reális világ lefényképezésén túl van még
valami, több és más, amit a filmrendező
meg tud mutatni. Át tudja adni az érzelmek sodrását, azt a szédületet, amit a körhinta - és a szerelem - az emberben
okoz. Ez a lebegés sokáig elkísért, Ránki
verkli-zenéjével együtt, egy korszak jelképe lett (- nemcsak számomra: a Sight
and Sound címlapjára először került magyar filmkép, Hegyi Barna repül az égbe a
körhinta ülései között.)
Később csak távolról csodáltuk Fábri
Zoltánt, a Főiskolán akkor nem tanított,
legendák keringtek szigoráról, kérlelhetetlenségéről, arról, hogy filmjei minden
mozzanatát előre megtervezi, minden beállítását lerajzolja, hogy a szereplök és
közreműködők
rettegnek tőle.
Aztán később, 1963-ban beosztottak
hozzá másodasszisztensnek. Szorongással
léptem a produkcióba: Fábrival azelőtt
csak néhányszor találkoztam, csak a legendákat ismertem, meg a szemüvege rnögötti
éles, vizsgáló tekinteté t. Tudtam, "nincs
jó passzban", öt vagy hat elutasított forgatókönyv után kezdett neki a Nappali
sötétség-nek.
Az első meglepetés közvetlensége volt.
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Hiányzott belőle a filmes "felhajtás", a
"műsor", amit a "nagy rendezötöl" vártam. Halk volt és szerény, néha látszólag
szórakozott, de szinte minden részletre
ügyelt, amely a készülő filmre vonatkozott. A dialógusok, aruhák, egy statiszta
arckifejezése, minden érdekelte, mindenbe
beleszólt. Az egész filmet a kezében tartotta. Igazak voltak a legendák a legkisebb
részletig megkonstruált, tervezőasztalon
kigondolt filmekről? Azt gondolom, nem.
Az igaz, hogy Fábri megpróbál, a lehetőségekhez képest, előre megtervezni mindent,
pontosabban: végiggondolni a filmet (a
színészek, a képkivágás, a ritmus, a dialógok, a fényhatás mind beleilleszkednek
ebbe az egységes gondolatrendszerbe), de
ez a végiggondolás minden valamire való
rendező kutya kötelessége. Fábri a forgatás során már nem ragaszkodik mereven
ehhez az előre elképzelt - és néha megrajzolt - képhez. Ha a valóság, a forgatás
körülményei jobb megoldást kínálnak, eldobja a régit. Szüntelenül szembesíti önmaga belső filmjét a realitással, a megvalósulóval. Örökké készen van kompromiszszumra, de a nyakasságra is, ha szükséges.
Fábri Zoltán másik nagy leckéje az a
szüntelen figyelem, amivel forgatócsoportját, munkatársait beavatta a készülő film
gondjaiba, örömeibe. Ennek tanulsága sok
gyenge vagy közepes, lélektelen vagy
agyonterhelt "stábbal" való munkánál újra és újra eszembe jut. Minden forgatási
nap végén beszélgetett munkatársaival,
ilyenkor a kemény szidás vagy a dicséret

egyaránt elhangzott. Nem tagadom, féltünk tőle (soha nem kiabált: néha rám
emelte szemét, és őszinte csodálkozással
ennyit mondott: "ez őrület!" - jelezve,
hogy érthetetlen, miért nem hajtottam
végre ezt vagy azt a feladatot, hiszen a
filmnek szüksége van rá, és ő elvárja tőlem ... ), A beavatottságnak, az együttgondolkodásnak, a film készülése kínjainak
ilyen vonzását addig nem éreztem Megértette mindenki, hogy minden szigor és keménység mögött egyetlen fontos dolog áll:
a film, amely elkészül, és nincs az az áldozat, az a megerőltetés. amely hiábavaló

lenne ezért a műért. A készülő film teljes,
totális átélése a rendezőről a legegyszerűbb munkatársra is átsugárzott. Igy senki
sem csodálkozott amikor - az egyik jelenet hátterében folyó - szülés-vajúdás
hangjait vettük fel, a színésznő jajgatását a
díszletfalak mögött a rendező ökölbeszorított kézzel, könnyekkel szemében figyelte, szinte végigélve a szülés kínjait ...
Sok ilyen "szüléshez", alkotáshoz kívánok Fábri Zoltánnak kérlelhetetlenséget,
szigorúságot - magával és másokkal szemben is -, egészséget és erőt.

Törőcsik Mari
Szerenesés voltam, már kezdetben.
Mert csakis kivételes és ritka szerenesének
lehet nevezni, hogy pályám kezdetén még főiskolásként - engem választott
Fábri Zoltán a Körhinta női főszerepére.
Nyilván boldogan mentem volna, ha bárki
felkér - így azonban nemcsak hogy elindulhattam, hanem egyszeriben a kor legjobb,
legszínvonalasabb,
legfontosabb
filmtörekvésének lehettem részese. Részese a "valamit alkotásnak", megismerője a
teremtő szigorúságnak, amely Fábriból
áradt, és amely hitem szerint szükségszerű
velejárója annak, hogy mű keletkezzék.
Az ilyen kezdés életreszólóan meghatározó. Mértéket ad: sokszor nem is könynyűt. Mint ahogy ebben az esetben is volt
fonákja a szerencsének. Aki ugyanis így
indulhat, a későbbiekben nehezen találja
meg magát, annak ellenére, hogy foglalkoztatják. Mert akkor már - az én esetem ben egészen fiatalon - nem közömbös, hogy kik és miben. A Fábritól ajándékba kapott színvonalat viszont nem
. olyan könnyű elérni.
Fiatalságunk bálványai könnyen kompromittálódnak. Gyakran kiderül róluk,
hogy talán mégsem olyan igaziak, mégsem
olyan fontosak, mint ahogy hittük. Ahogy
az ember maga is mind mély ebbre téved a
pálya dzsungelében, ahogy nőnek a tapasztalatai, hajlamos az egykori csodálkozásait is felülvizsgálni.

Es itt következik Fábri Zoltán nal kap- .
csolatban a másik csoda. Soha nem kellett
csalódnom benne; amilyen önző az ember,
ezt legalább annyira köszönöm neki, mint
azt, hogy észrevett, és súlyos-gyönyörű tanulságokkal útnak indított. Sohasem csalódtam benne, sem emberileg, sem művészileg. A buktatókon mindig átsegítette őt
az, hogy mélységesen morális lény, hogy
viszonya a filmkészítéshez divatokon felüli és következetes.
A filmművészet - talán műfajánál fogva - gyorsan reagál a divatra, és ebből a
gyors reagálásból olykor kemény tanulságok következnek. Annyi tehetséget tör
ketté vagy szárít ki a változásoknak ez a
gyors, kérlelhetetlen és önmagában mindig
valamiféle meggondolandó' realitásokból
táplálkozó üteme. Hogyan lehet tartósan
megmaradni?
Fábri saját életével és munkásságával feleletet ad erre a kérdésre, bizonyára nem
az egyetlent. De olyat, amit ő tesz igazzá.
Ezt a következetességet már nem kell félteni többé: egyetlen lehetőséggé vált a számára. Es azért sem kell félteni, mert biztos vagyok benne, hogy az idővel csak
méa inkább fényesedhet.
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Déry Tibor
Fábri Zoltán barátom már hatvan éves volna? Nehezen hihető, ha az ember meg
nem szűnő munkakedvére, hatalmas teherbírására gondol, s főképp fiatalos felfedező
kedvére, mely a világ egérlyuknyi zugáb ól
is nagy emberi témákat tud kibűvölni.
Kettőnk közös munkájáról, az én Befejezetlen mondat-om filmreviteléről a következő mondanivalórn volna:
Általában nem szívesen veszem, ha más
művészeti ágak - film, rádió, tévé - veszik kézbe munkáimat. Mesterségern anyaga és formája a szó, ez izgatja képzeletemet, ez teremt bennem - jó vagy rossz műveket. Ha szövegemet, a szavak általam
tervezett rendjét egy más fajta művészet
keze megbolygat ja, máris gyanakodni kezdek: vajon az idegen anyagban egyenrangúan meg tud-e szólalni? Képre, hangra
kell le-fordítani az én képzeteimet, márpedig tudjuk, hogy minden fordítás ferdítés.
Fábri Zoltán rendezői múltját ismertem
és becsültem, mégis igyekeztem lebeszéini
tervéről. Nem lehet egyezer oldalas vastag
regényt vászonra vinni, mondtam. Majd
karcsúsítani fogjuk, felelte. Aha, tehát
megcsonkítod, mondtam. Kihagysz, törölsz, a hézagokat kitöltendő, új összekötő szövegeket kívánsz, szereplőímnek
egy részét legyilkolod, mert a film nézője
nem bír el ekkora forgatagot, s a vetítő-

68

vásznon nem lehet visszalapozni. Egyszóval átírod a regényemet, derűsen.
Mindezt Fábri Zoltán nem tagadta. De
a gyilkosokban rejlő derűs optimizmusával
arról igyekezett meggyőzni, hogy az ő
képregénye jobb lesz, mint az eredeti,
vagy, ha netán nem is jobb, de olvashatóbb. Könyvem, mondta, jó, ha néhány
ezer ember kezébe kerül, s az sem fogja
mind végigolvasni s megemészteni, de az ő
munkája nyomán majd milliók - milliók?
- ismerkednek meg vele. S az értelmesebbje, tette hozzá, épp a képnézés után
fogja csak, feltüzelten, mellre szívni az én,
bár tiszteletreméltó, de bonyolult képzeteimet.
Közös munkánk alatt csöndes volt, de
határozott. Tudta, hogy mit akar - velem
ellentétben -, s akaratát nagy meggyőző
erővel s elbűvölő kedvességgel keresztül is
vitte. Engem, gyönge jellem, hamarosan le
is vett a lábamról. S ráadásul fáradhatatlan
kitartással országszerte olyan színészeket
toborzott munkájához - még a magyar
határokon túlról is -, akik helyt tudtak
állni az író légnemű képzeteiért is.
Nem bántam meg. S ma már úgy vagyok, hogy amikor felidézem regényemet,
nem mindig tudom, hogy mi az, amit én
írtam meg, s mi .az, amit Fábri Zoltán,
kedves barátom gyúrt ki szövegemből.

ELMÉLET

A kulcs: a IX. szirnfónla
A klasszikus szovjet film esztétikájához
Három évvel az Októberi Forradalom után
Lenin arról beszélt, hogy a dolgozóknak
joguk van olyan igazi nagy művészetre,
amely az új tartalomnak megfelelő formákat hoz létre.
Nagyon hamar megszületett egy ilyen
művészet. Egyik legszínesebb és legjelentősebb területévé éppen az új szovjet filmművészet vált, amelyet világszerte századunk egyik fő esztétikai felfedezésének,
klasszikus formájának tartanak.
A huszas évek szovjet filmművészete
nagy örökséget hagyott az egyetemes filmművészetre és az egész haladó kultúrára.
Amikor erről az örökségről szólunk, és a
klasszikus szovjet film hatását értékeljük,
a legfontosabbra kell gondolnunk: azoknak az alapvető művészeti és létfontosságú
problémáknak az értelmére, amelyeket a
szovjet filmművészet nagy mestereinek
gyakorlata és elmélete vetett fel. Bármilyen fordulatok következzenek is be a
filmművészet útján, bármennyire megváltozriak is formái a világ megismerésében
jelentkező újmódszereknek megfelelően,
bármilyen messzire menjen is a mai film
poétikája és technikája, örökérvényű marad azoknak az alapproblémáknak a lényege, amelyeket Eizenstein, Pudovkin, Dovzsenko és a filmművészet más újítóinak tapasztalata vetett fel.
Es ma - hatvan eszteridővel az új filmművészetet életre hívó Októberi Forradalom után, fél évszázaddal e művészet egyetemes elismerése után - ismét elgondolko-

dunk fő felfedezéseinek tartalmán, azokon az utakon, amelyeken a forradalmi
filmművészet szert tett esztétikai minőségére és önmagává vált.
1925-ben Szergej Eizenstein vitába szállt
Dziga Vertovval. A maga módján mindegyiküknek igaza lett: igaza lett további
rnunkásságában. A Patyomkin páncélos és
A Föld egyhatoda, mint ma már látjuk,
kiegészíti egymást: A két művész vitája
azonban szűkségszerű és fontos volt: mind
önmaguk, mind az egész filmművészet számára. A módszer kereséséről volt szó.
Amikor Eizenstein tagadta az élet
passzív szemlélését, "ahogy van", és szembeszállt azzal, hogy a művész elvesszen
.saját tárgyában, azt követelte, hogy az eszme erőteljesen és következetesen hatoljon
be a művészet anyagává váló életanyagba.
Itt ugyanarra gondolt, arniről két évvel
később Pudovkin a következőt mondja:
"Az eszme diktatúrája, a gondolat diktatúrája új formát szült." (Szovjetkoe Kino,
1927/8-9.)
De nemcsak erre. A forma kérdését s~játos feltételhez kötötte. Eizenstein ragaszkodott ahhoz, hogy.a forma az eszmének az átlagnéző tudatára gyakorolt maximális hatását szolgálja, és ebből kiindulva
hirdette meg híres aforizrnáit: ". . . nem
szemlélődn i, hanem cselekedni kell. Nem
"Fz1mszemre"·van
szükségünk, hanem
"Fz1mökölre". 'Filmököllel kell alakítani a
koponyákat, alakítani a végső győzele69

mig... " stb. (Sz. M. Eizenstein: Válogatott művei I. kötet. Moszkva, 1964.)
Ha ezt a jelszót kiszakít juk a kor összefüggéseiből, akkor csupán a művészet feladatainak szélsőséges leegyszerűsítésévé
válik. Ha a húszas évek közepének konkrét helyzetében vizsgáljuk, akkor a "fIlmököl" követelése azoknak a problémáknak
a bonyolultságát és mélységét fejezi ki,
amelyek éppen akkor merültek fel a forradalom művészete előtt.
A történelmi helyzet minden szempontból átmeneti volt. Átmenet a polgárháborúról az újjáépítésre, a hadikommunizmusról áttérés az új gazdaságpolitikára, vita a
szocializmus egyetlen országban folyó építéséről, a kulturális forradalom új szakasza
- mindez rendkivül kiélezte a művészet
funkcióinak és a művész szerepének kérdését. Többek között ebből fakadt, hogy
a művészetet a valóságos "életalakitás"
fegyverének, a forradalmi energia akkumulátorának tekintették, a művész tevékenységét pedig a forradalmi osztályháború egyenes hasonmásaként értelmez ték.
Végül is ebből fakadt Eizensteinjelszava is.
Sőt, maga a "fIlmököllel alakítani a koponyákat" metafora sem véletlenül jelent
meg. Egy évvel a "Kinozsurnal ARK"
megjelenése előtt, ahol Eizenstein közzétette programját, adták ki a "Russzkij
Szovremennyik" folyóiratnak azt a számát, ahol a következőket olvashatjuk:
"Nem ismerek jobbat az Appassionátánál, mindennap kész vagyok meghallgatni.
Lenyűgöző, emberfeletti zene. Mindig azt
gondolom, talán naiv büszkeséggel: lám,
milyen csodákra képesek az emberek!
(... ) De nem tudok gyakran zenét hallgatni, az idegeimre megy, kedves butaságokat
szeretnék mondani, és meg szeretném simogatni az emberek fejecskéit, akik a
mocskos pokolban élve ilyen szépséget képesek létrehozni. Ma azonban senkinek a
fejecskéjét sem szabad megsimogatni,
mert leharapják az ember kezét, verni kell
ezeket a fejecskéket, könyörtelenül verni,
noha eszményeink szerint ellenzünk minden erőszakot .az ember felett. Hm, hm
- pokoli nehéz kötelesség!" (M. Gorkij:
ÖSszes rnűvei. 20. kötet. Moszkva, 1974.
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Ld. még V. I. Lenin: Az irodalomról és a
művészetről, Moszkva, 1967.)
Lenin szavai ezek, melyeket Makszim
Gorkij jegyzett fel. Nem tudjuk, eszébe
jutottak-e Eizensteinnek ezek a szavak,
amikor a "filmökölről" szóló bekezdéssel
fejezte be cikkét, de valószínűleg ismerte
őket. A kapcsolathoz nem fér kétség. Természetesen figyelembe kell venni mindazt
a távolságot, amely ezt a két kijelentést
elválasztja. A nagy forradalmár a polgárháború kemény időszakában, 1920 októberében tette ezt a vallomását, a fiatal
féktelen művész hitvallása négy évvel később, más körülmények között született.
Egyrészt a valóságos harc kegyetlenségének és a művészetben megtestesült, humanista ideálnak a szembeállítása, másrészt
pedig felhívás arra, hogy maga a művészet
irányelvévé tegyék a forradalmi erőszakot.
Nagyon fontos kűlönbségek ezek. Es mégis mélyebb és pozitívabb kapcsolat rejlik e
két kijelentés között, mint első pillantásra
látszik. Lenin szavaiban sok minden van,
ami elősegíti az eizensteini jelszó mondanivalójának konkrétabb megértését.
Ez a jelszó, akárcsak az akkori "baloldali front" más tézisei, az új, forradalmi
művészet és a régi, hagyományos művészet totális szembeállítását tételezte fel.
Elméletileg minden világosnak tűnt: hogy
létrehozzák a forradalom művészetét, annak struktúráit teljesen a forradalmi harc
szabályai szerint kell felépíteni. Mindaz,
ami nem fért bele ennek a feladatnak 3
logikai feltételeibe, elavultnak tűnt, és
meg is tagad ták.
Az esztétikai kommunikáció hagyományos típusával, amely a rnűvészi "csodatétel" szem1élésén alapult, és a rnűvész és
közönsége szerelmi szövetségének lehetőségére irányult, olyan kommunikációt állítottak szembe, amelyben a művész harcol'
a közönség tudatának valóságos vagy feltételezett maradiságával, és a nézőt szándékosan aláveti annak az eszmének, amit
belé akar szuggerálni.
A rnűvészi alkotás mint olyan önálló
értékének gondolatával azt a meggyőződést állították szembe, hogy az alkotás
termékének utilitárius, alárendelt eszköz-

szerepe van, és tényleges értéke abban
merül ki, hogy megfelel a mai és pillanatnyi gyakorlati politika céljainak.
Kétely és gyanú övezte a Művészet hagyományos ismertetőjegyeit, aszépséget,
a harmóniát, a katarzist mint az illúziókeltés jegyeit, melyek elvonják az embereket
az élet gyakorlati feladataitól, a valóság
átalakításától, megszervezésétől és megtisztításától.
Elméletileg minden világosnak tűnik. A
gyakorlatban minden bonyolultabb volt.
Az új művészet totális szembeállítása a
régivel tévesnek és terméketlennek bizonyult annyiban, amennyiben tisztán negatív oppozíciót jelentett.
Ez a szembeállítás azonban szükségszerű és termékeny momentum volt a művészet fejlődésében, amennyiben rendkívül
élesen vetette fel a pro blémá t, rendkívül
világosan határozta meg a régi és új, a
hagyomány és a mai követelmények, az
értékek evolúciója és a forradalmi körülmények közt végbement átértékelődésük
közti különbségeket.
Ebben az értelemben a szovjet film újítóinak radikális elméleti programjai, köztük Vertov "fIlmszeme" és Eizenstein
"fIlmökle" is, reálisan a szovjet klasszikus
film létrejöttét szolgálták, amely a huszadik század művészi fejlődésének egy szakaszává vált.
Holott Vertovnak úgy tűnt, hogy a művészet tervszerű megsemmisítésével foglalkozik a film terén, Eizenstein pedig azt
hitte, hogy csak a hagyományos rnűvészet
kűlső formáiba öltözteti "öklét".
A forradalmi film fejlődésében a Patyomkin páncélos volt a fordulópont. A
"baloldali" esztétika gyakorlati mozgása
ebben a műben egybeesett a magas szintű
művészi hagyományok logikájával.
Látva a Patyomkin óriási sikerét, Eizenstein azzal magyarázta, hogy hatása " ...
csupa negatíveljárásból fakad - a passzív
művészet minden fogásából: kétely, könynyek, érzelmesség, líra, pszichologizálás,
anyai érzés stb. (. .. ) Ezeket a Jobboldali'
elemeket a film feldarabolja és .agilisan'
fogja össze. Egy új beállítottságban. A

kommunista szombatra kényszerített burzsoázia ez! (... ) Számunkra ez a soron
következő attrakció - a soron következő
taktikai manőver a néző megtámadásában
az Októberi Forradalom jelszava jegyében." (Patyomkin páncélos, Moszkva,
1969. .Jszkussztvo't.)
Látván, hogy filmje megnyeri a nézök
szívét, Eizenstein abban a pillanatban még
nem kívánt számot vetni azzal, hogy a
hatás új formájában teljes mértékben definiálódott a "baloldali" jelszóba már bele
nem illő új tartalom. Eizenstein, a teoretikus még azt hangoztatta, hogy teljes egészében a nézők tudatával folytatott harc
foglalkoztatja, de Eizensteín, a művész
már szövetségre lépett ezzel a tudattal, és
új egységet teremtett vele. Ami a "soron
következő taktikai manővernek" tűnt,
valójában a forradalmi rnűvészet új stratégiájának felfedezését jelentette, mind a jövőbe, mind a múltba, nem pedig csak a
"harc aktuális fázisába" irányuló fő mondanivalóinak meglelését.
Az új művészet tisztán negatív szembeállítását a régivel kimerítették. Az új művészet formája felölelte rendszerébe a
szépség és a harmónia elveit, hatásában
érvényesült a katarzis. Ezeknek a hagyományos elveknek a feltámasztása szűkségszerű és természetes volt, mint annak az
összemberi ideális mondanivalónak a velejárója, amilyen az új művészet tartalma.
A 'Patyomkin páncélos külföldi bemutatása nagy visszhangot keltett, és ebből
sajátos módon emelkedik ki Willy Haas
német kritikus meglepett és elragadtatott
kritikája. A kritikus - a maga számára
váratlanul - tapasztalta e film általános
jelentőségét, és Beethoven IX. szimfóniájának befejező ódájához hasonlította. Néhány részlet Haas cikkéből:
"Egyetlen egyetemes, 'általános emberi
motívum fáradhatatlan hangoztatása egy olyan érzelmi motívumé, amely minden ember vérében van, még az analfabétáéban is... Az erőszakkal szemben érzett, engesztelhetetlen gyűlöletet fejezi ki.
és a barátkozást ebben a szürke, elnyomott
rabszolgalét ellen lázadó extázisban . . ."
Majd késöbb. " ... mintha a szenvedély
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ezután sem csökkenő hulláma ragadna el
bennünket, úgy, mintha a tenger hulláma
és harmatcseppjei megállnának a levegőben, és tovább csillognának a napfényben. . . A végtelen, szivárványos mennyei
gyönyör horizonton csillogó színei ezek.
Olyan szép, hogy kicsordul az ember
könnye. Igen, van ebben valami Beethoven-Schiller éterien mindenek fölé szárnyaló himnuszából." (Fílm-Kurier, Berlin, 1926. ápr. 30.)
A kritikusnak úgy tűnt, hogy mindez
ellentmond a kommunista ideológia céljainak. Természetesen' tévedett. Tévedése
azonban - különösen akkor, 1926-ban nem volt véletlen, és nemcsak, a liberális
gondolkodás sajátosságai diktálták. A Patyomkin valóban ellentmondott a propagandafilmről alkotott elképzeléseknek - e
fogalom szó szerinti, szűk, utilitárius értelmezésében. A propaganda költészetté vált,
a plakát eposszá, az osztálypátosz összemberi pátoszként csendült fel, az élethalálharc törvényeiben pedig az ideálra
törekvés logikája kristályosodott ki. Willy
Haas tévedett a kommunizmust és annak
propagandáját illetően, de nem tévedett
Beethoven és Schiller vonatkozásában.
A Patyomkin meggyőző ereje talán
döntő mértékben azon alapul, ahogy ebben a filmben a háború és a béke pátosza
egyesült, a bosszú és a testvéri együttérzés, az elnyomókkal szembeni gyűlölet és
az egyetemes testvériség' érzése, a szüzsé
kegyetlen drámaisága és a kompozíció
klasszikus egyensúlya.
Nehéz még egy olyan alkotást megnevezni, amelyben ilyen világosan és ilyen
harmonikusan, ilyen vitathatatlan kölcsönkapcsolatban jelenne meg és fonódna
össze két dolog:
a forradalmi gyakorlat mint a kibékíthetetlen osztályharc ábrázolása, ahol az
erőszak szükségszerű, ahol állandóan eldől
a "ki kit? " kérdése, ahol erősnek kell lenni
ahhoz, hogy kiharcoljuk a szabadságot.
es a forradalmi eszmény kifejezése, az
emberi testvériség eszményéé, ahol mint
Lenin mondotta, "nincs helye az emberek
feletti erőszaknak" (V. I: Lenin: Összes
művei. 30. köt.), és amely szabadságot
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hoz mindenki számára, az erősek és gyengékszámára egyaránt, és amely minden
fegyvernél erősebbé válhat.
A IX. szimfónia - és záró felszóIításának: "egyesüljön minden ember!" asszociációja természetesen ismét eszünkbe juttatja azokat a szavakat, amelyet Lenin mondott Gorkijnak Beethoven éppen
akkor hallott zenéje és annak felemelő,
humánus hatása kapcsán.
Az az ellentmondás, amelyről Lenin beszélt, az osztályharc szigorú logikájának és
az összemberi ideálnak ez az ellentmondása határozta meg az új rnűvészet dialektikáját.
Behatolt a húszas évek filmművészetének tartalmába és költői struktúráiba, és
művészi felfedezéseiben nyert értelmezést.
Ennek az ellentmondásnak a szintézisét látjuk a legerősebben Eizenstein, Pudovkin, .Dovzsenko munkásságában. Éppen az ő filmjeikben fejeződött
ki a legerősebben az osztály jelleg és az
általános emberi azon egysége, amely később a szovjet filmművészet hagyományává és legjobb alkotásai alapelvévé vált.
Mint ismeretes, Pudovkin filmjeinek
alaptémája a húszas években az emberi
tudat útja volt a sötétségtől és elnyomottságtól, a vak tiltakozástól és az illuzórikus,
osztályon kívüli reményektől a forradalmi
és proletár osztálytudatig. Ez vonatkozik
a Szentpétervár végnapjai círnű filmjének
névtelen főhősére és végső soron a Dzsingisz kan utódja hősére is. Éppen ezt a
témát bontotta ki Pudovkin Natan Zarhival együtt - Gorkij nyomán - Az anya
főhősének sorsában.
A forradalmi történelem konfliktusai és
az osztályharc összeütközései Dovzsenko
szüzséiben kegyetlenek és tragikusak, és
állandóan az eszményről, az embemek a
néppel és a földdel alkotott egységéről
való elképzelés világítja meg őket. Dovzsenko mindenki másnál jobban látta a
jövő és a múlt kölcsönkapcsolatát. ,Megismételhetetlen sajátossága az, ahogy műveiben összefonódik a nép jövője felé törekvés és a múltja iránti odaadás. A Föld
címü filmje, mely harmonikus teljességéről és korlátlan szépségéről híres, kétszere-

sen .jelentős azért, rnert kortárs anyagon
alapul, időben egyáltalán nem távolodik el
a művésztől, és ráadásul a legdrámaibb
ellentmondásokkal teli: a kollektivizáló dó
falu életének anyagán alapul. Ennek a
bonyolult anyagnak költői átszellemítése
annyira nyilvánvaló és szerves volt, hogy
eleinte a filmet azzal vádolták, hogy nem
, törődik az osztálykonfliktusokkal,,,biologizálja" a szociálist stb. Az ilyen kritika
alaptalannak bizonyult - ez a mű a valóságot eszményi fénnyel megvilágító költészet győzelmeként került be a filmtörténetbe. Az' emberek új testvériségének győzelme éppen azért tűnt Dovzsenko remekművében annyira természetesnek és vitathatatlannak, mert a rnűvész pátosza az
emberek őseredeti rokonságának költői
megérzésén alapult, amelyet a forradalom
ellenőrzött és ismételten alátámasztott.
Es aligha véletlen az, hogy később
Marcel Oms francia kritikus ezt a filmet
Beethoven IX. szimfóniájával állította Párhuzamba.
Beethoven IX. szimfóniája újból és újból sajátos "kulcsnak" bizonyult a szovjet
klasszikus filmhez - pátoszának és az
emberiség felé fordulásának mintájaként.
Egy jelenség értelmének jobb megértése
érdekében hasznos szokott lenni ex adverso megközelítése.
Mindenekelőtt az ideológiai tagadásokról és antitézisekről van szó. Igy közelíti
meg például a klasszikus szovjet filmet a
mai szociologizáló és politizáló "balos"
kritika. Ebben ilyen meghatározásokkal
találkozhatunk: Miután a művészi hagyomány uszályába került és szép műalkotásokat kezdett létrehozni, a szovjet forradalmi film megszűnt forradalmi lenni és
elárulta hivatását, vagyis hogy reálisan
részt vegyen a valóság átalakításában.
Érdekes, hogy Beethoven IX. szimfóniája kulcsjelentőségű az ilyen álláspontok
megvilágításában is. Hiszen a mai esztétikai (és egyéb) avantgard e szempontjából
már a neve is annak a művészettípusnak és
általában azoknak az értékeknek a jelképe, amelyeket feltétlenül fel kell számolni, és' ki kell vonni az igazán mai kul-

túrából. Hiszen az avantgard e nézetek szerint legszembetűnőbb kifejezése az ember
és az emberiség jobb jövőjével kapcsolatos
széplelkű, illuzórikus reményeknek, a harmonizáló, megbékítő forma meghonosítása a kibékíthetetlen valóságban, vagyis a
művészet "hazug", ;,téves", "ideologizáló" útja. Az új és legújabb politikai
"baloldal" számára a IX. szimfónia az erkölcsi csődbe jutott művészi értékek megtestesítése: mind a bennük kifejeződő,
harmóniával kapcsolatos remények miatt,
mind pedig amiatt, hogy a jelen körűlmények között bármely fogyasztó' számára
hozzáférhető, mindennapi áruvá váltak, és
teljesen elvesztették szociális hatóerejüket.
Néha ilyen sémák szerint értékelik a
klasszikus szovjet filmet is.
De sem Eizenstein, sem Pudo vkin, sem,
Dovzsenko (mint egész munkásságuk bizonyítja) nem 'lenne hajlandó lemondani az
összemberi ideál egykor magasra emelt
zászlajairól, sem pedig a szépségről, a harmóniáról és katarzisról vallott saját rnűvészi elveikről. Alkotásaik igazi mondani,valója és tényleges hatása enélkül elképzelhetetlen, hiszen enélkül nem is létezik.
Mint ismeretes, a második világháború
történelmi tapasztalata sok művészt arra
késztetett a különböző országokban, hogy
megkérdőjelezze a szépség, a harmónia és
a katarzis elveinek igaz voltát. Nemegyszer
hangzott el az, hogy Auschwitz és Hirosima után már nem lehet hagyományos
verset írni és hagyományos zenét szerezni:
egyesek kérdésként tették fel, mások megfellebbezhetetlen állításként.
A szovjet film klasszikusainak állásfoglalása más volt: alkotasaikban is és a rnűvészet útjairól való elmélkedéseikben is.
l 945-ben' Eizenstein újból=- és különös
meggyőző erővel - tért vissza az egység és
a harmónia eszményének gondolatához,
amely a művészet témáit táplálja ("A világ
és az atombomba" c. cikk) és a művészi
struktúrákat formálja ("A nem közömbös
természet"c. kutatása).
Rendkívül fontos ebben a vonatkozásban Dovzsenko állásfoglalása is. Ez a művész, aki saját szemével látta a háború
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szömyúségeit, egyike volt az elsőknek,
akik elgondolkoztak a művészet feladatainak megváltozásáról a tragikus háborús
valóság hatására. Arra a következtetésre
jutott, hogy feltétlenül a meztelen igazságra van szűkség, és félelmet nem ismerve
tágítani kell az ábrázolt dolgok határait a
művészetben. ,;A valóság sokkal rémesebbé vált.minden, akár ízléstelen elképzelésnél is. Bs ilyennek is kell bemutatni."
"Ami történik, nem fér bele most egyetlen lélekbe sem, és nem is férhet bele."
(A. Dovzsenko: Művei négy kötetben. 2.
kötet. Moszkva, 1967.) igy írt Dovzsenko
1942-es naplóiban. Bs emellett a következő szavak állnak: "A népet magasztalni
kell és meg kell nyugtatni, jóra kell nevelni, mert annyi rossz jutott osztályrészéül
egyetlen nemzedék ideje alatt, ami tízre is
elég lenne. Azért, hogy a kegyetlenségben,
a rosszban és bánatban szerzett gyakorlat
ne keményítse meg a lelkét, ne tompítsa
el ... " ,,Az olyan művészet, amelyben
nincs szépség, rossz művészet." (U. o.)
Tehát ismét megerősítést nyert az a dialektika, amely a húszas évek szovjet költői
filmművészetében öltött testet: a valóság
ábrázolásának és az ideál kifejezésének
dialektikája.
Már nem egyszeruen olyan esztétikai
felfedezésről van szó, amelyhez valamikor
eljutott a klasszikus szovjet film, hanem a
klasszikus szovjet filmek által örökül hagyott, legfontosabb esztétikai hagyományok egyikéről.
Ha az "ellenkező oldalról" közelitjük
meg Eizenstein, Dovzsenko és Pudovkin
művészetét, megkísérelhetjük elképzelni a
világ olyan művészi vagy elméleti modelljét, amely kiinduló pontjai szerint ellentétes az ő művészetükben megtestesült koncepcióval.
Van ilyen lehetőség. Ezt adja meg például Stanley Kubrick Mechanikus narancs
círnű híres filmje.
Ennek az (egyik kritikusa meghatározása szerint "ragyogóan pesszimista") alkotásnak szüzséje az ember létének és a kultúra funkcionálásának éppen azokat a
valóságos előfeltételeit világítja meg, és
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viszi a logikus végkifejletig, amelyeket
kezdettől fogva elutasított a szovjet filmművészet eszmei és művészi struktúrája.
Stanley Kubrick is tagadja ezeket - de
más álláspontról és végkövetkeztetéssel.
Figyelemre méltó, hogy a kultúra sorsát
a Mechanikus narancs szüzséjében éppen
Beethoven IX. szimfóniájának sorsa jelöli.
Szakadatlanul kíséri ez a zene a film hósét, a beteljesült fogyasztói társadalom hősét, mint valami "szuperérték" , mint a
hódolat és élvezet tárgya. Funkcióját
azonban a végletekig eltorzítják: Beethoven zenéje egyéni doppingszerré vált, a
szexuális fantazmagóriák és a. zabolátlan
erőszak ösztönzőjévé. Ennek a torzulásnak ábrázolásakor Kubrick rendkívül pontosan fejezi ki azt a gondolatot, hogy a
zene (és általában a művészet) eredeti
kommunikációs
beállítottságától
megfosztva, elvesztheti tartaImát is. Ez azonban csak következmény, noha rendkívül
jellemző. A Mechanikus narancs lényege
éppen az ember általános állapotát meghatározó társadalmi és lelki alapfeltételek logikus végigvitele. Mint ismeretes, a
szüzsé végkicsengése reménytelenül antinomikus: vagy szabadnak születtél és akkor az emberek minden önkényre kész
ellensége vagy - vagy a társadalom lojális
tagja vagy, de akkor az agymosás árán
elért ártalmatlanságod minden más ember
áldozatává tesz. Az ember vagy alanya,
vagy tárgya az erőszaknak, harmadik lehetősége nincsen. A fogyasztói társadalom
logikusan végigvitt betetőzésekor a totális
individualista önkényarénájává válik. Az
embert az emberrel és az emberiséggel
összekötő (vagy esetleg összekötő) testvériség fogalma régóta kihalt. Ez annak a
logikai kísérletnek az eredménye, amelyet
Stanley Kubrick következetesen és bátran
vitt végig anti-utópiájában.
Amikor kiadják majd Eizenstein Üvegház c. filmtervéhez (1927-1930) készült
vázlatait, kiderül, hogy fél évszázaddal ezelőtt az "anti-világ" sok szempontból hasonló "modellje" született meg a szovjet
művész képzeletében. Ez a film bizonyos
értelemben anti-antiutópia lett volna. Kiinduló motívuma a beteljesült "nyitott
0--

társadalom" sajátos metafórája: az emberek egy átlátszó, üvegfalú, óriási város-házban laknak. Az emberek a teljes meztelenségig láthatnák egymást, de egyszeruen
nem veszik észre egymást. A totális elkülönültség társadalmáról szóló elbeszélést a
bűnbeesés ironikusan átfogalmazott történeteként gondolta el. Es ugyanakkor ez az
ötlet világosan utalt arra a valóságos "eredendő bűnre", amely a dolgok éppen
ilyen állását eredményezte. A bűnbeesés
akkor megy végbe, amikor - Marx szavaival élve - "... az ember szabadsághoz
való joga nem az ember emberrel való
egyesülésén alapul, hanem éppen ellenkezőleg, az ember embertől való elkülönülésén". (K. Marx-F. Engels: Összes művei. .
Moszkva, 1955. I. köt.)
Ez egyben a legrövidebb meghatározása
annak az "anti-világnak" és annak az
"anti-ideálnak", amellyel szemben áll az
Eizenstein, Pudovkin, Dovzsenko rnűvészi
világában hirdetett esztétikai és társadalmi
eszmény.
Az osztálynélküli emberi testvériség - a
kommunista testvériség - eszméjéről van
szó, amely nyíltan vagy rejtve, de állandóan jelen van a szovjet művészeknek a
történelemről alkotott vélernénvében.
Az "erőszak vagy áldozat" dilernmájának legyőzéséről van szó, mert túllépnek
annak keretein - nemcsak gondolatban az
éppen folyó harc eszményi céljaként. hanem valóságosan is - a valóságos ember
valóságos lehetőségeiben, itt és most kipróbált és megtalált kiútként.
Ezen eszményi képzetek müveszi kifejezésének teljességéről van szó, ez pedig azt
jelenti, hogy a forradalmi filmművészet
által történő tudatosításuk természetszerűleg olyan rnűvészi struktúrák létrehozását követelte meg, amelyekben a szépség,
a harmónia és a katarzis hagyományos elvei elnyerték megújult jelentésüket.
Végül arról van szó, hogy az, amit
annyira programszerűen hirdettek a szov-

jet némafilm klasszikusai, vagyis hogy a
film a tömegekhez, a milliókhoz, a néphez
és az emberiséghez szól, bárhogy fejezték
is ki, nemcsak pragmatikus, hanem szent
feladat volt számukra.
1945-ben, amikor véget ért a második
világháború, éppen erre emlékeztetett
"Film a világ számára" c. cikkében Vszevolod Pudovkin: "A háború konkrét példán bizonyította be az embereknek, hogy
az élet s halál közti tragikus ingadozásban
az élet csak azért győzött, mert a közös
cél által egyesített emberek milliói szálltak
harcba érte. .. Es ezért minden gondolkodó és tevékeny emberben meg kell születnie a természetes törekvésnek arra,
hogy megerősödjön, fejlődjön és foly tatódjon ez a tapasztalat, amikor sok nemzet erőfeszítése forrt össze a közös célra
való törekvésben. . . . Mélységes meggyőződésem - folytatja Pudovkin -; hogy
éppen a többi művészet után megjelent
filmművészet rendelkezik rendkívül hathatós lehetőségekkel a legtágabb, össz-emberi
szintű gondolatok, eszmék kifejezésére."
(V. Pudovkin: Összegyűjtött művei három
kötetben. Moszkva, 1975.2. köt.)
Pudovkin szavaiban a húszas évek klaseszikus szovjet filmjének igazi hagyománya
fejeződött ki. Akárhogy viszonyulunk is
azokhoz a gyakorlati eszközökhöz, amelyeket az adott pillanatban ajánlott ez a
művész, akárhogy értékeljük is a "világnak
szóló film" általa javasolt tervének realitását, bármennyire figyelembe vesszük is az
ilyen tervekkel és eszmékkel szemben álló
akadályok erejet, Pudovkin szavai egy
olyan problémára emlékeztetnek, amely
újból és újból felmerül a filmművészetben.
Ami az itt megfogalmazott ideális elképzeléseket illeti, azok nélkül és azokon kívül
nem lehet értékelni sem a szovjet film
valóságos hozzájárulását az egyetemes
filmművészethez, sem tényleges hatásának
dimenzióit.
Leonyid Kozlov
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HAGYOMÁNYAINK

Szerqe] Elzenstein

Hogyan lettem rendező?
Nagyon rég volt.
Vagy harminc éve.
De nagyon világosan emlékszem, hogy
volt.
A művészethez fűződő kapcsolatom
megszületésének történetére gondolok.
Két közvetlen élmény döntötte el a
sorsom ebben az irányban, mint két villámcsapás.
Az első a "Turandot" előadása volt F.
F. Kornmiszarzsevszkij rendezésében (a
Nyezlobin színház vendégjátéka Rigában,
l 913-ban).
Ettől a pillanattól kezdve feszülten figyeltem a színházat, és vadul lelkesedtem
érte. Ebben a szakaszban, amikor egyelőre
még semmi kilátásom sem volt arra, hogy
én is részt vehessek a színházi tevékenységben, "atyám nyomdokain" nagy becsületesen az építészmérnöki pályán akartam
haladni, mint ahogy erre is készültem kiskorom óta.
A második - megsemmisítő és végső csapás, mely már meghatározta azt a ki
nem mondott vágyam, hogy felhagyjak a
mérnökösködéssel
és a művészetnek
"szenteljem magam" - az "Álarcosbál"
volt az egykori Alekszandrin színházban.
Milyen hálás voltam a továbbiakban a
sorsnak azért, hogy ez a sokk akkor ért,
amikor már a felsőoktatási intézményben
tanított felsőfokú matematika teljes tananyagából levizsgáztam az integrálokig és
a differenciál egyenletekig bezárólag, melyekből (egyébként, akárcsak a többi rész76

ből) most már persze semmire sem emlékszem. A fegyelmezett gondolkodásra való
hajlam és a "matematikai" pontosság és
világosság szeretete azonban éppen itt nevelődött belém.
Nem kellett több, mint hogy belesodródjak a polgárháború viharába, és egy
időre megváljak a Polgári Mérnökintézet
feladataitól, ahhoz, hogy abban a pillanatban felégessem magam mögött a múlt hajóit. A polgárháborúból már nem az egyetemre tértem vissza, hanem vakmerően
"beleugrottam" a színházi munkába.
A Proletkult Első Munkásszínházában
- először díszlettervezőként, .aztán rendezőként, később pedig ugyanezzel a kollektívával (életemben) először - filmrendezőként.
De nem ez a lényeg.
A lényeg az, hogy leküzdhetetlen,
mohó és tehetetlen vonzódást éreztem a
művészetnek nevezett rejtélyes élettevékenység iránt. Semmilyen áldozattól nem
rettentem vissza itt.
Hogy a frontról Moszkvába kerülhessek, beiratkoztam a Vezérkari Akadémia
keleti nyelvek fakultására. Ennek érdekében legyűrtem ezer japán szót, és megbirkóztam száz hóbortos hieroglifa-rajzzal.
Az Akadémia nemcsak Moszkvát jelentette, hanem azt a lehetőséget is, hogy
később megismerjem Keletet, elmerüljek a
művészet "mágiájának" eredeti kútfőiben,
melyek számomra elválaszthatatlanul Japánhoz és Kínához kapcsolódnak.

Hány álmatlan éjszakát töltöttem e titokzatos nyelv szavainak a rnegoldásával,
melyeket semmiféle asszociáció nem kapcsolt az általunk ismert európaiakhoz! ...
A mnemotechnika hány ravasz fogását
kellett alkalmaznom!
"Szenaka" - hát (oroszul: szpina - A
ford.) Hogy jegyezzem meg?
"Szenaka" - Seneca,
Másnap ellenőrzöm magam szótárfüzetemből: tenyeremmel letakarom a japán
oszlopot és olvasom az oroszt.
Szpina?
Szpina? !
Szpina - "Spinoza"!!! stb., stb., stb.
Rendkívül nehéz nyelv.
És nemcsak azért, mert nincsenek hangasszociációí az előttünk ismeretes nyelvekkel. Hanem főként mert a kifejezést fel-

építő gondolatrendszer teljesen más, IJÜnt
európai nyelveink gondolatmenete.
A legnehezebb nem is az, hogy megjegyezzem a szavakat, - az a legnehezebb,
hogy megértsem azt a számunkra szokatlan gondolatmenetet, amellyel a keleti beszédfordulatokat,.
mondatszerkezeteket,
szóösszetételeket, a szavak formáját, stb.
építik fel.
Milyen hálás voltam a továbbiakban a
sorsnak azért, hogy kitett ennek a megpróbáltatásnak, és megismertetett az ősi
keleti nyelvek és szóírás szokatlan gondolatmenetével! Éppen ez a "szokatlan"
gondolatmenet segített nekem később abban, hogy eligazodjam a montázs természetében. Arnikor pedig később rájöttem
arra, hogy ez a "gondolatmenet" a belső
szenzuális gondolkodás menetének tör77

vényszerűsége, szemben a mi általánosan
elfogadott "logikai" gondolkodásunkkal,
éppen ez segített abban, hogy eligazodjam
a művészi módszer legrejtettebb rétegeiben. Erről azonban később.
Így vált az első elragadtatás az első szerelemmé. Ez a szerelem azonban nem felhőtlen. Nemcsak viharosan, hanem tragikusan is alakul.
Mindig tetszett nekem Isaac Newtonnak az a yonása, hogy elgondolkozik a
lehulló almák kapcsán, és isten tudja micsoda következtetéseket, általánosításokat
von le belőlük. Annyira tetszett, hogy
még Alekszandr Nyevszkijt is ilyen "almácskával" ajándékoztam meg, amikor arra késztettem a múltnak ezt a hősét, hogy
a jégcsata stratégiai alakzatát a rókáról és,
a nyúlról szóló pajkos mese sémájából
vonja ki. A filmben ezt a páncélingkészítő
Ignat meséli el.
Alkotó tevékenységem hajnalán azonban nekem magamnak is elég ravasz módon jött segítségemre egy ilyen almácska.
Egyébként nem is alma volt, hanem az
egyik jegyszedőnő hétéves kisfiának kerek
piros arcocskája a Proletkult Első Munkásszínházában.
Valamelyik próbán véletlenül a fiúcska
arcára esett a pillantásom, aki rászokott
arra, hogy eljárjon hozzánk a próbaterembe. Megdöbbentett, mennyire tükröződik
a fiúcska arcjátékában mindaz, ami a színpadon történik. Es nem is csak a pódiumon játszó egyes szereplő vagy szereplők
arcjátéka vagy tette, hanem egyszerre minden és mindenki.
Akkor engem alapjában véve éppen ez
az egyidejűség döbbentett meg: Már nem
emlékszem, vajon a látottak mimikai reprodukálása az élettelen tárgyakra is kiterjedt-e, ahogy Tolsztoj ír erről a grófi szolgák valamelyikéről szólva (akinek mesélés
közben arcával még az élettelen tárgyak
életét is sikerült érzékeltetnie). így vagy
úgy, lassanként már nem is annyira azon
kezdtem törni a fejem, hogy a gyerek
"egyidejűleg" peprodukálta azt, amit látott - ami engem úgy megdöbbentett -,
hanem magán a reprodukálás természetén.
1920-at írtunk.
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Akkoriban nem járt villamos.
Es a Karetnij soron álló színház világot
jelentő deszkáitól, ahol annyi nevezetes
vállalkozás született, a Csisztije prudin
levő fűtetlen szobámig vezető hosszú út
alaposan elősegítette azt, hogy elgondolkodjam azokon a témákon, amelyeket
egy-egy futó megfigyelés dobott fel.
James híres tételét, miszerint "nem
azért sírunk, mert szomorúak vagyunk,
hanem azért vagyunk szomorúak, mert sírunk", már korábban is ismertem. Ebben
a tételben nekem elsősorban az esztétikai
paradoxon tetszett, azonkívül maga a tény
is, hogy valamely meghatározott, helyesen
reprodukált, kifejező megnyilatkozásból is
megszülethet a megfelelő emóció.
De ha ez így van, akkor azáltal, hogy a
fiú arcjátékával reprodukálja a szereplők
viselkedésének ismertetőjegyeit, egyben
teljes mértékben "át kell "élnie" mindazt,
amit a színpadon játszó színészek a valóságban élnek át, vagy pedig elég meggyőzően mutatnak be.
A felnőtt néző visszafogottabban utánozza arcjátékával a szereplőket, de éppen
ezért valószínűleg még erőteljesebben utánozza őket fiktíven, vagyis tényleges cselekvés nélkül éli át a nemeslelkűségnek és
a hősiességnek azt a nagyszeru skáláját,
amelyet a dráma mutat be neki, vagy fiktiven szabad utat enged nézőtermészete
alantas indítékainak és bűnös hajlamainak de megint csak nem tettben, hanem mindig azokban a valóságos érzésekben, amelyek a színpadon elkövetett gaztettekben
való fiktív részvétellel járnak.
Így vagy úgy, mindezekben a megfontolásokban a "fIktívség" eleme ütött szíven
engem. Tehát a művészet (egyelőre a színház egyedi esetében) lehetőséget ad az embernek arra, hogy az átélés segítségével
fiktiven hőstetteket hajtson végre, fiktiven
nagy lelki megrázkódtatásokon menjen
keresztül, Moor Ferenccel együtt fiktiven
nemeslelkű legyen és Moor Károllyal
együttérezve megszabaduljon az aljas ösztönök kínjaitól, bölcsnek érezze magát
Fausttal, megszállott istenhívőnek az Orleans-i Szűzzel, szenvedélyesnek Rómeóval, hazafiasnak de Rizoore gróffal, és

minden belső probléma kínszenvedésétől
megszabaduljon Careno, Brandt, Rosmer
vagy Hamlet dán királyfi szíves közreműködésével.
De ez még semmi! Az ilyen "fiktív"
cselekvés következtében a néző teljesen
valóságos, konkrét kielégülést érez.
Verhaeren "Hajnalok" -ja után hősnek
érzi magát. "Az állhatatos lovag" után
már a győzedelmes vértanúság dicsfényét
érzi a feje körül. Az "Ármány és szerelem" után a lélegzete is elakad az átélt
nemeslelkűségtől és önsajnálattól.
Valahol a Trubnaja térnél (vagy a Szretyenszkije kapuknál történt? ) kiver a verejték: de hiszen ez ijesztő! Micsoda mechanizmus rejlik ennek a "szent" művészetnek a mélyén, amelynek szolgálatába
szegödtem ? !
Nemcsak hazug,
nemcsak csaló,
hanem káros,
ijesztően, szörnyen ártalmas.
Hiszen ha megvan az a lehetősége, hogy
fiktíven szerezzen kielégülést, ki fogja a
tényleges, igazi és reális megvalósításban
keresni azt, amit a színházi székből is olcsón megkap hat anélkül, hogy megmozdulna, és ahonnan az abszolút kielégülés
érzésével kel fel!
így lesi meg a bűnöző áldozata napirendjét,
így tanulmányozza megszokott útjait,
így figyeli meg a szokásait,
tartózkodási helyeit,
szokásos címeit.
Végül aztán beszédbe elegyedik a kiszemelt áldozattal,
.
a közelébe férkőzik,
sőt, még bizonyos fokig bensőséges
kapcsolatba is kerül vele.
De titokban megsimítja tőre acélját,
hogy pengéje hidegétől kijózanodjon, és ő
maga véletlenül se dőljön be ennek a barátságnak.
Tehát így kerülget jük egymást a művészettel. ..
Ö - megbabonázó gazdagságával ölel
körül és hálóz be,
én - suttyomban a tőr élét simogatom.

A tőr a mi esetünkben az elemzés műtökese.
Ha közelebbről megvizsgáljuk, a koronájától megfosztott istennő talán nem is
lesz haszontalan a "közös ügy" szempontjából abban az "átmeneti időben", amíg
"az utolsó felvonásra várunk". Arra nem
méltó, hogy koronát hordjon, de miért is
ne mossa fel egyelőre a padlót?
Akárhogy is, a művészet hatékonysága
mégiscsak adott.
A, fiatal proletárállamnak pedig ahhoz,
hogy teljesítse halaszthatatlan feladatait,
végtelenü l nagy hatást kell gyakorolnia a
szívekre és az agyakra.
Valamikor matematikát tanultam látszólag feleslegesen (noha a továbbiakban hasznát is vettem, amit akkor
azonban nem tételeztem fel).
Valamikor japán hieroglifákat magoltam ... Látszólag azt is feleslegesen. "Igy
gondolkodott a fiatal léhűtő ... "
Es míg gyalog eljutok éi Mjasznyickajától a Pokrovszkije kapukig, ez a felvillanó
kép fokozatosan lidércnyomássá alakul
át. ..
Ne feledjük, hogy a szerző huszonkét
éves volt, és a fiatalság hajlamos a túlzásokra.
Megölni!
Megsemmisíteni!
Nem tudom, milyen lovagias motívumokból vagy milyen végig nem gondolt
ötletekből fakadt. de ez a Raszkolnyikovhoz méltó, rendkívül nemeslelkű gyilkolási
vágy nemcsak az én fejemben fordult
meg.
A művészet megsemmisítésének tárgyában köröskörül féktelen zúgás morajlott:
el kell távolítani központi ismertetőjegyét,
az általánosított művészi képet és az
anyaggal, a dokumentummal kell helyettesíteni, mondanivalóját a tárgynélküliséggel, szervességét a konstrukcióval, magát a
lét ét pedig az élet gyakorlati, reális átalakításával kell felváltanunk. anélkül, hogy afik:
ciók és mesék segítségéhez folyamodnánk.
ALEF különböz ö beállítottságú, küIönböző poggyásszal érkezett és különböző motívumoktól hajtott embereket egye79

sített a "művészet" gyakorlati gyűlöleté- '
nek közös platformján.
De hát mit tehet az a fiatalember, aki
maga még fel sem ugrott a művészi alkotó
tevékenység expresszének a lépcsőjére,
akármennyit üvöltözött is meg-megbicsak16 fejhangján az évszázadok során törvényesített társadalmi intézmény - a művészet ellen? !
Es rnegszületik fejében a gondolat.
Először - elsajátítani.
Aztán - megsemmisíteni.
Megismerni a művészet titkait.
Lerántani róla a titok fátylát.
Elsajátítani.
Mesterévé válni.
Aztán pedig letépni róla az álarcot,
leleplezni, összezúznil
Es íme elkezdődik a kölcsönkapcsolatok
új szakasza: a gyilkos játszadozni kezd az
áldozattal,
kezd a bizalmába férkőzni,
feszült figyelemmel szemléli és tanulmányozza.
(Hasznukat akkor még nem nagyon láttam, azt, hogy egyáltalán különböző gondolatrendszerek vannak, akkor vettem észre, de semmiképpen sem gondoltam, hogy
ez nekem valamikor még jól jöhet valamihez!)
Hát aztán, bemagoljuk és megtanuljuk
még a művészet módszerét is!!
Ennek legalább az az előnye megvan,
hogy még maga a magolás időszaka is közvetlen hasznot hozhat.
Tehát megint könyvek és füzetek felett
görnyedek ... Laboratóriumi elemzések és
ábrák . .. A Mengyelejev-táblázat, GayLussac és Boyle-Mariotte törvénye a művészet területén!
Itt azonban teljesen előre nem látott
viszonyok uralkodnak.
A fiatal mérnök munkához lát
Es rettenetesen összezavarodik.
Mihelyt három lépést tesz új ismerőse
lényegének elméleti megközelitéséhez, a
szép ismeretlen a titok újabb hét leplét
borítja magára!
Hiszen ez egész organdi-óceán!
Valóságos Paquene-modell!
Es ismeretes, hogy semmiféle kard nem
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tudja széthasítani a pehelypárnát. Egyenes
úton nem lehet áttörni ezen az organdióceánon,
akármilyen kétélű karddal
vágunk is neki.
A pehelypárnát csak az élesre fent, görbe, keleti jatagán hasítja szét a gyakorlott
Szalladin vagy Szolimán jellegzetes mozdulatával. Frontálisan be nem veszed! A
jatagán görbülete annak a hosszadalmas
kerülő útnak a jelképe, amelyen végig kell
lopakodnunk ahhoz, hogy felderít sük az
organdi-tengerbe rejtett titkokat. Még' fiatalok vagyunk. Az időből kitelik. Még
minden előttünk van...
Köröskörül minden a húszas évek nagyszerű alkotó feszültségében fOIT.Az őrült
ötletek, alázálomszerű csínyek, a féktelen
vakmerőség fiatal hajtásainak szédületében kalandozunk. Es attól a féktelen
vágytól hajtva, hogy valamiféle új úton,
valamiféle új módon fejezzük ki azt, amit
átélünk.
A kortól megrészegülve, a nyilatkozat
ellenére, az "alkotás" terminus elvetése ellenére (melyet a "munka" szóval helyettesítettünk) és mintegy a "konstrukció"
bosszantására (mely csontos ujjaival meg'
akarta fojtani a művészi "képet") egyremásra születnek az alkotások (igen, éppen
az alkotások).
A művészet és potenciális gyilkosa
egyelőre jól megvan egymással az alkotás
során, a húszas évek megismételhetetlen és
felejthetetlen légkörében.
A gyilkos azonban nem feledkezik meg
arról, hogy időnként a tőrhöz kapjon.
Mint mondottuk, a tőr a mi esetünkben az
elemzés műtőkése.
Ne feledjük, hogy egy fiatal mérnök
vállalkozik itt a titkok és rejtélyek tudományos feltárására!
Minden eddig tanult tudományágból
azt az első tételt sajátította el,' hogy a
megközelítés tulajdonképpen attól a pillanattól kezdve válik tudományossá, amikor
a kutatási terület megkapja mértékegységét.
Tehát a hatás mértékegységét keresi a
művészetben! A tudomány "ionokat",
"elektronokat", "neutronokat" ismer. Le-

gyenek hát a művészetben - "attrakciók"!
A termelési folyamatokból a köznyelvbe ment át az a műszaki terminus, amelylyel a gépek, vízvezetékek, munkapadok
szerelését jelölik,
vagyis az összeszerelést jelentő szép
"montázs" szó.
Még ha nem is divatos szó, potenciálisan mégis minden adottsága megvan ahhoz, hogy elterjedjen.
Illessük .hát a hatásegységek egyetlen
egésszé történő összekapcsolását ezzel a
félig a termelésből, félig a music hallból
származó kettős megjelöléssel, miután
mindkét szót magába foglalja!
Mindkettő az urbanizáció méhéből fakad, és mi azokban az években rnindnyájan rettenetesen urbánusok voltunk.
Igy születik meg az "attrakciók rnontázsa" terminus.
Ha többet tudtam volna akkoriban Pavlovról, az attrakciók montázsának elméletét a "művészi ingerek elméletének" neveztem volna el.
Érdekes megemlítenünk, hogy döntő
elemként a nézőt emeltük ki itt, és ebből
kiindulva tettük meg első kísérletünket a
hatás megszervezésére és arra, hogy a nézőre irányuló hatások összes különböző
fajtáját mintegy közös nevezőre hozzuk
(függetlenül attól a területtől és dimenziótól, melyekbe tartoznak). Ez a továbbiakban a hangosfilm sajátosságainak előzetes
felismerésében is segített, majd végleges
formájában a vertikális montázs elméletében határoztuk meg.

így kezdődött "kettős" tevékenységem
a művészetben, melyben egész idő alatt
egyesült az alkotó és az elemző munka:
hol elemzéssel kommentáltam a művet,
hol pedig azon ellenőriz tem egyes elméleti
feltételezéseim eredményeit.
A müveszi módszer sajátosságainak tudatosítása terén mindkét változatnalq egyformán sokat köszönhetek. Es számomra
tulajdonképpen ez a legfontosabb, bármilyen kellemesek voltak is a sikerek és szomorúak a sikertelenségek!
A saját gyakorlatomból merített adatok "gyűjteményén" már több éve dolgozom, de erről majd máskor és másutt.
De hát mi lett a gyilkos szándékkal?
Az áldozat ravaszabbnak bizonyult
gyilkosánál. Miközben a gyilkos azt hitte,
hogy "megkörnyékezi" áldozatát, maga az
áldozat hódította meg hóhérját.
Meghódította, elbűvölte, magával ragadta, és elég hosszú időre el is nyelte.
En, aki csak "egy időre" akartam művész lenni, nyakig elmerültem az úgynevezett művészi alkotó tevékenységbe, és az
el nem csábítható királynő, könyörtelen
parancsolóm, "kegyetlen zsarnok om" - a
művészet - már csak nagyritkán engedi,
hogy egy-két percre odaszaladjak az íróasztalhoz, és lejegyezzek két-három gondolatocskát rejtélyes természetéről.
Amikor a Patyomkin páncélos-on dolgoztunk, belekóstoltunk a valóságos alkotó pátoszba. No és az az ember, aki egyszer rájött az igazán alkotó extázis ízére,
minden valószínűség szerint soha nem kászálódik ki a művészeti tevékenységböll

Berkes Ildikó [ordítása
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Déry Tibor három filmje
Filmtörténetünk alapigazsága, hogya magyar irodalom mindig is szorosabb kapcsolatban állt a magyar filmművészettel, mint
egyéb országokban. Bródy Sándor, Máricz
Zsigmond, Karinthy Frigyes, Biró Lajos,
Molnár Ferenc eredeti forgatókönyveket
irtak már a század elején.
Déry Tibor filmjei azonban még ezen az
alapigazságon is messze túlmutatnak. ..
Három filmje a legújabb magyar filmművészet történetének három fejezetét
nyitotta meg.
Amikor az 1954 karácsonyán bemutatott, Várkonyi Zoltán rendezte Simon
Menyhért születése cimü filmjének forgatókönyvével
megbizták
(Lakos
György: Emberek a Bűkkfennsikon,
1952.
cimü müve alapján) -, tehát 1953-ban
éppen csak első jelei kezdtek [eltűnedezni
egy korszerű itthoni filmművészeti látásmódnak. Es akkor Déry Tibor megírta az t
a forgatókönyvet, amiből Várkonyi Zoltán - (Makk Károly közreműködésével) filmtörténetünknek
azt a klasszikusát alkotta meg, ami jó tíz évvel megelőz te korát mind emberábrázolás, mind pedig rendezéstechnika szempontjából.
Déry ebben a filmjében szakitott az
addig érvényes forgatókönyvirói hagyományokkal, .valóságos "anti-drámát" .írt,
csaknem kfnos gonddal kerülve kihegyezett helyzeteket, vegletes indulatokat.
Dialógusai mintha a francia új hullám későbbi mestereinek irásban is megfogalmazott tanttásait valósítanák meg.
Amikor 1971-ben, Nápoly ban és Sorrentóban, a felszabadulás utáni magyar film
történetét áttekintő vetftéssorozat alkalmából ezt amesterművet bemutották, az
olasz szakkritika is felfedezte benne mindazt az újat, ami miatt ez a film nekünk
máig annyira kedves.
Déry Tibor ezzel a forgatókönyvvel
Várkonyi Zoltánt filmrendezői pályafutása egyik legjobb alkotásához segítette.
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Aztán Makk Károly és a Szerelern. Az
ötvenes évek csodagyerekként berobbanó,
mindent tudó ifjú mestere, aki a közönséget is meg tudta hódítani - Liliomfi, Mese
a tizenkét taIálatról -, aki nem avulo
remekműveket is létrehozott (Ház a sziklák alatt), és aki a hatvanas évek elején a
magyar új hullámot a Megszállottak-kal
elinditotta, éppen a magyar filmművészet
felívelésének éveiben maradt adós a kiemelkedő művekkel. Szinte mintha egy
alkotói válságból segítette volna ki őt
Déry Tibor Szerelem cimü forgatókönyve.
Makk ismét a régi önmagára talált, és sikerült megrendeznie életművének időrendben második remekművét, mégpedig úgy,
hogy saját rendezői stílusát is megútitotta.
Más világ ez, mint a Simon Menyhert világa: mások a dialógusok, mások a képsoralkotás modszerei és még a drámai helyzet
is végletekig hegyezett.
A harmadik Dery-film Fábri Zoltán
életművébe épült bele. A Befejezetlen
mondat feldolgozása, melynek címe a
filmrendező szerénynek tűnő alkotói önérzetét is tükrözi - 141 perc a Befejezetlen mondatból - egy filmen, szindarabban
és regényekben többször ábrázolt világ keresztmetszetét
adja. Ami a harmincas
években, a regény keletkezésekor még
kéziratosan terjesz tve is döbbenetesen új
volt, az a hetvenes években annyi nagy
filmregény után a filmvásznon könnyen
válhatott volna másodlagossá. Hogy Fábri
mégis erzekeltetni tudta a néző számára
Déry írói erényeit, és újat adott, az természetesen a rendező érdeme, mégsem feledhetjük, hogy Fábri akkor kapott segítő
támogatást Déry müve által Déry Tibortól, amikor a Plusz-mínusz egy nap pszichologizálása már-már eltakami látszott a
továbbvivő utat.
A közvetlen alkotói folyamatokba Déry
szinte sohase szolt bele. A forgatókönyveket kinládva olvasta végig, és szefukar tö-

mörséggel kommentálta. A vetitesek után
pedig úgy húzódott a háttérbe, mint egy
kezdő forgatókönyvíró, aki úgy is tudja,
hogy sorsa a rendező kezében van. Mégis
voltak találó és fontos megjegyzései, tanácsai, apró makacssdgai, melyekhez a végletekig ragaszkodott, és mint utólag kiderült, igaza volt.

Jelentősége nem annyira személyes
részvétele, mint sokkal inkább írói jelenléte a magyar filmművészetben.
Déry Tibor életműve a magyar filmművészet történetének is szerves alkotó
része.
Nemeskürty István
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LÁTÓHATÁR

Moszkva,77
Az idei, tizedik Moszkvai Nemzetközi
Filmfesztivál kéthetes programjá ból az
első film, amely valódi visszhangra talált a
közönség körében, Kaneto Sindo Czikuzan élete című alkotása volt. A Rosszija
szálló koncerttermében lezajlott vetítés
után többen bírálták, sőt elutasították a
nagyszerű japán rendező művét, mások ha fenntartással is, de - elismeréssel szóltak róla: a rendező felkészültségét, a narráció biztonságát méltatták. Abban azonban mindkét tábor megegyezett, hogy
Sindo filmje olyan alkotás, amely állásfoglalásra kényszeríti a nézőt.
Czikuzan fél-vak vándor-zenész, ki énekelve és jellegzetes népi hangszerét pengetve jár faluról falura, házról házra. Am
művészete, zenéje nem kell senkinek. Odalökött aprópénzekből. olykor más zenészek megtűrt társaként, napról napra új
hallgatóságot keresve tengeti életét. Nincs
menekvés: zenéje, játéka - az élete, s életének egyetlen lehetősége, értelme - a
művészet. Számára a mindennapok: küzdelem az időjárással, az éhséggel, az embe-rek, a társadalom értetlenségével.
Sindo filmjének szuggesztív hatása gyanítom - abban a makacs, szinte konok
következetességben rejlik, amellyel Czikuzan életét megjelenítette, ahogyan Czikuzan élete művész-sorssá, létformává nemesedik. Az alkotás "mögött" megérezhető
biztonság, a képek meggyőző ereje és az
elhivatottság küzdelmének olykor ráérősen felsorakoztatott, de mindenképp pon84

tosan megelevenített stációi egyértelműen
sugallják: a kor rnűvészét semmilyen nehézség nem menti fel a művészet szolgálata alól.
Kétségtelen, hogy Czikuzan sorsában
nem kevés predesztináció érezhető, hogya
történelem eseményei, változásai (a film
közel negyven évet ölel föl) csak jelzésként láthatók a képsorokban, következésképp a főhős küzdelme nemkevésszer az
általánosság szintjén zajlik, mégis ezzel a
művel Sindo a művészre, a művész és a
világ viszonyára irányította a figyelmet, 's
akaratlanul is felerősítette a kritikusok és
a fesztiválközönség kérdését: vajon a Föld
minden tájáról egybegyűlt filmek rendezői
hogyan határozzák meg - alkotásukkal a maguk helyét e viszonyban? Mit mond a
világról a világ filmművészete?
Persze naiv dolog lenne azt állítani,
hogy a Moszkvai Filmfesztivál bemutatói
alapján véleményt alkothatunk a világ
filrnművészetéről. De az talán nem aránytévesztés, ha úgy vélekedek, hogy a 97
ország és kűlönböző nemzetközi szervezet
részvételével megrendezett nemzetközi találkozón bemutatott filmek világában tükröződik a világ filmművészetének néhány
alapvető dilemmája, művészi törekvése.
A Moszkvai Filmfesztiválon a filmek számottevő csoportja a neoromantika mezében jelent meg. Hőseik fő ellenfele a megmerevedett polgári erkölcs, vagy a technika, vagy mindkettő egyszerre. A velük

való összecsapásból rendszerint vesztesen
keriilnek ki, s további sorsuk Ú, y alakul,
hogy a rendező bőven osztogat.iassa korunk hiánycikkét : az érzelmet .. _;zekben a
művekben a hangsúly nem a xűzdelmen,
az összecsapáson van, hanem a rnenekűlésen, a társadalmi kötöttségektől megszabadult hős életének - többnyire - idillikus
bemutatásán. Ez a célja még az olyan filmeknek is, mint amilyen az amerikai
Michael Anderson Logan menekülése c,
"tudományos-fantasztikus"
alkotása,
amelyben a küzdelem "a legmodernebb"
fegyverekkel zajlik. Logan rendőr és szerelme azért lázad föl az atomháború után
egy földalatti városba szorult emberiség
"rendje" ellen, hogy kivívja - és ez a
lényeg - a békés, nyugodt és magányos
megöregedés jussát. A belga Roland Verhavert - versenyen kívül bemutatott Pallieter címü filmjének hőse, kit enyhén
ironikus, megértő szeretettel ábrázol a
rendező, mindaddig felszabadultan és remekül érzi magát a falu bolondja szerepében, rníg meg nem jelennek a vonat-építő
uraságok. Hasonló együttérzéssel jeleníti
meg az angol Eric Till botcsinálta főhősét
az Ennek nem lett volna szabad megtörténnie egy állatorvossal című filmjében.
Az angol vidéki élet sok jóindulattal megáldott, ám ügyetlen állatorvos figurája mit
sem tud a világ második világháborúra
való készülődéséről. A film háborúellenes
akcentusát a falusi mindennapok rokonszenves ábrázolása rnögé rejti a rendező,
Ezeknek és a hasonló típusú filmeknek
a rendezői mintha azt mondanák: el innen
az álerkö1csök tenyészetéből, el a technika
"vívmányaitól" , el a városból ... , ki
a társadalomból! Filmjeikben egy bizonyos érzelmi állapot fogalmazódik meg, s
ilyenformán nem is törődnek azzal, hogy
keressék, netán felmutassák az okokat.
Ösztönösen a személyiség védelmére kelnek - s ez talán az egyetlen, mi javukra
írható -, anélkül azonban, hogy alaposabban utána járnának annak, hogy mi is nyomorítja korunkban a személyiséget.
A bemutatott filmek másik csoportja az
előzőkkel szemben akaratos és eltökélt.

Rendezőik - mindent jogos indulatuk alá
rendelve - a kor kérdéseire való közvetlen, konkrét reagálást választották. Tipikus példái ennek Sebastian Alarcon és
Alekszander Kozariev Éjszaka Chile felett
és Carlo Lizzani San Babi/a, 20 óra című
alkotása. Míg a fiatal chilei és szovjet rendezőpáros - Roman Karmen irányításával
- a chilei jobboldali katonai junta hatalomátvételét, a hírhedt santiagói stadionban elkövetett rémtetteket mutatja be egy
fiatal, az eseményekbe szinte véletlenül
belesodródó építész szemével, addig az
olasz neorealizmus egykori nagy alakja
fasiszta suhancok milánói garázdálkodásainak szuggesztív megjelenítésével az itáliai
politikai-társadalmi viszonyok valós veszélyeire figyelmeztet. Mindkét film vádirat a .
jelenkori fasizmus ellen. A politikai mondandó mindkét mű esetében háttérbe szorítja a megformálás minőségét, az indulat
fölemészti a művészi invenció t. Mégis,
ahogyan mondani szoktuk: fontos filmek.
A fesztiválon akadt néhány alkotás,
amely megpróbálta az előzőkben tárgyalt
filmek tulajdonságait - azokkal azonos
szinten - elegyíteni. Juan Antonio Bardem érzelmes, humoros hangvételű, Hoszszú víkend című művében a mai Spanyolország jellemző ellentmondásairól kíván
keresztmetszetet adni. Főhőse egy magányos autószerelő, akinek elege van a napi
robotból, kikapcsolódást keres: hétvégén
motorbiciklijére ül, s keresztül száguld
vele az országon, miközben kűlönböző kalandokba keveredik. Ezek a kalandok lennének hivatva az ellentmondások bemutatására, feltárására. A társadalompolitikai
mondanivaló - a rendező minden őszinte
törekvése ellenére - azonban nem megmutatkozik, hanem elvész a kalandokban.
Bardem filmjében a komikum nem segiti,
hanem felületessé. "fogyaszthatóvá" teszi
az eredeti rendezői szándékot. A rendező,
jól észrevehetően; szereti autószerelő főhősét, valószínűleg azért is óvja a komolyabb, veszélyesebb kalandoktól - jóllehet műve talán éppen ezek révén nyert
volna határozott és pontos társadalomkritikai arculatot.
A francia Daniel Duval Kastélyok ár85

Alarcon - Kozarjev: Éjszaka Chile fölött

Merzak Allouache: Omar Gatlato
nyékában c. műve úgy próbálja meg az

elegyítést, hogy hőseit már eleve a társadalmon kívülre helyezi. (A film középpontjában egy Franciaországba emigrált,
nyomorgó olasz bányász-család áll: a szü. lők kikoptak már a munkából, otthon dolgoznak, bizsukat fabrikálnak, gyerekeik,
akik feltehetően már az új hazában születtek, munkanélküliek.) Duval alkotása ettől kap társadalmi dimenziót. A megformálás azonban a belga film falu bolondjának láttatásához hasonló.
A szovjet G. Danyelija Mimino c. filmje,
amelyben egy helikopterpi1óta keresi helyét a társadalomban, már jóval több, mint
a fenti két tendencia elegyítése. A rende86

zönek majdnem sikerült a lehetetlen: hidat verni a két törekvés között. Ennek
elsősorban az a magyarázata, hogy nála a
menekülés motívuma átalakul, nem cél,
hanem a főhős társadalmi és pszichológiai
helyzetéből következő szükségszerűség.
Nem menekül, hanem - ha csapongva,
tétován is - keresi jobb önmagát, a nagyobb társadalmi elismerést. A film komikuma azért szerves része a műnek, mert a
főhős és a társadalmi szituációk viszonyának bizonytalanságát érzékelteti kitűnően.
Sajnos azonban a rendező ebben nem volt
következetes, s így a film komikus felhangjai melodrámába fordulnak.
Menekülés vagy agitáció? Csak ez a két

Danyelija: Mimino

Duval: A kastélyok árnyékában

alternatíva lenne? A kérdés egyáltalán
nem teoretikus: a Moszkvai Fesztiválon
bemutatott filmek bizonyították, hogy
rnilyen erős a kényszer, milyen erős a csábítás, hogy a filmrendezők egyik vagy másik utat válasszák. Hasonlóképp azt, hogy
milyen nehéz ezeket az alternatívákat
visszautasítani. Feltehetően ez a dilemma
őrölte föl olyan jelentős alkotó erejét is,
mint Alain Resnais. Versenyen kívül bemutatott filmje, a Gondviselés szomorú,
szívszorongató lenyomata a francia rendező mélységes kiábrándultságának. A háborúnak vége rendezője ebben a művében amint azt a filmbeli író főhős kimondja elvesztette hitét az értékekben, a prog-

resszívokban mindenképp. Az ezúttal dán
színekben induló, kitűnő Peter Watkins
Egy ország alkonya c. esszéfilmjében a
lehetséges jövőről disszertál - egy jobboldali rendőrállam eljövetelét jósolja. Míg
Resnais abszolút módon a képzeletből indul ki, Watkins képzeletét mintha a reáliák táplálnák. Ám az Egy ország alkonya
c. film rendezője csak elvonatkoztat, gondolatait, jóslatát nem veti a tényleges
helyzet ellenőrzése alá. A didaktikusságtól
vagy a bizonyítástól félt? Nem lehet tudni. Resnais és Watkins filmje persze csak
példa, de példa a rendkívül tehetséges, fiatal francia rendező, Jean-Daniel Simon
műve is ~ a versenyen kívül' bemutatott
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Angela Davis -, melyben nem a lehetséges
jövőt, hanem a jelen valóságát kutatja.
Egy óra ötvenperces dokumentumfilmjében tulajdonképpen nincs semmi rendkívüli: egy kommunista politikus hétköznapi életét rajzolja meg. A műben nem az
Angela Davis-story "látványos" mozzanatain van a hangsúly, hanem azon a tudatos és elszánt, napról napra gyakorolt politikai munkán, amelyben végső soron minden társadalmi haladást szolgáló mozgalom - a jövő - nyugszik. Jean-Daniel
Simon alkotását amindennapokba ágyazottsága, a valós napi konfrontációk, a
különböző politikai árnyalatú néger-mozgalmak társadalomrajza teszi hitelessé.
Angela Davis a film nagy részében - szó
szerint - agitál. A rnű agitatív ereje azonban mégsem ebben rejlik, hanem abban a
felelősségteljes és következetes magatartásban, amelyet - mint lehetségest, mint
valóst - fölmutat.
A versenyprogramból is azok a filmek
emelkedtek ki, amelyek felelősséggel és
tudatosan igyekeztek válaszolni a menekülés vagy agitáció alternatívájának kihívására. Igy a szenegáli Sembene Ousmane
Ceddo-ja, amely a XVII. században játszódik. A film, amelynek jelentés-rendszere
az ősi rítusok on alapszik, s ily módon
némiképp a mi Jancsó Miklósunk későbbi
műveihez hasonlatos fogalmazásmódban a
történelem üzenetét idézi a jelenkor nézőjének: amelyik nép - akár külső, erőszakos térítésre - feladja hitét, az szabadságát adja föl. Feltehetően a történelem
mai, jelenünkhöz szóló tanulságainak magasfokú gondolati töltéssel való megfogal-

mazása volt Fábri Zoltán Az ötödik pecsét
című alkotása sikerének is az alapja. Úgy
vélem, a fesztivál fődíjában, a film kiemelkedő értékein túl, a rendező Fábri Zoltán
felelősségteljes morális készenléte nyert
elismerést.
E két filmen kívül - a versenyprogramból - számomra az algériai Omar Gatlato
círnű alkotás volt a legértékesebb. Merzak
Allouache első játékfilmjében a mai élő és
eleven Algéria mindennapjainak hiteles
társadalomrajzát fogalmazza meg, a függetlenségi-felszabadító harcok utáni Algériát, az új élet megformálásának első tétova lépteit. Omar Gatlato, fiatal hivatalnok
szociológiailag igen precízen körüljárt világa pontos tudósítás a jelen társadalomról.
Merzak Allouache abban remekel, ahogy
ezt a hétköznapok közegében ragadja
meg: a család szociális helyzetében, az előítéletek továbbélésében, az anyagiak elégtelenségében, a főhős jobb életet akaró
vágyában stb. Az Omar Gatlato művészi
jellegében leginkább a grúz filmekhez hasonlatos, azzal a különbséggel, hogya cselekmény rovására a szociológiai hitelességet részesíti előnyben. Allouache mozaikszerűen építkezik, ám arra nagyon ügyel,
hogy az egyes mozaikok mind lélektanilag, mind szociológialig autentikusak legyenek. A film során nem jutunk el valahonnan valahová, hanem egy helyzet analízisét kapjuk. Ennek talán az is oka, hogy
Merzak Allouache sem tudja, hogy az általa láttatott világ miként és hogyan állapodik meg végleg. Azt azonban jól tudja,
hogy a jelen reális megismerése minden
konstruktív cselekedet előfeltétele.
Zalán Vince

A X. Moszkvai Filmfesztiválon Fábri Zoltán fllmje, Az ötödik pecsét a fesztivál fődíját kapta.
Aranydíjat kapott Bardem Hosszú víkend (spanyol) és Georgij Danyelija Mimino (szovjet) filmje,
Palásthy György Tótágas-át a Pionyerszkaja Pravda díjával, Csőke József Visszatérés c. rövidfilmiét
pedig a Szovjet Olimpiai Bizottság díjával jutalmazták.
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A FILM ÉS KÖZÖNSÉGE

Az igazi néző igaza
A mozi felélénkülése
Böngésszük rendszeresen a heti műsort.
Kísérjük figyelemmel a nézők számadatait. Kövessük nyomon a sikerdarabok útját, mintha jegyüzérek lennénk, és a mozizásból akarnánk némi többlet jövedelmet
kicsikarni. A tapasztalatok egybevágnak: a
mozidarab és forgalmazása kivergődött a
válságból. Mögöttünk vannak a mélypontú
esztendők, növekedik a nézők száma, az
adok-kapok egyensúlya fokozatosan helyrebillen, mert a szórakozás iránti tömegigényt valóban nagyhatású (vagy csak hatásos, csak fogyasztható) mozitermékek
bővülő választékával elégíti ki a forgalmazás.
Bárki ellenőrizheti: "a .. mozimüsor"
többnyire kimeríti a "műsor" kritériumait. Évi 150 bemutatójával, az átfutás
ideje alatti mintegy 500 darab műsorjátékával kínálhat s kínál is: bohózatot, életmódszatírát, zenés vígjátékot. szerelmi
lektűrt, detektívfilmet, kaland történetet,
western t, történelmi mutatvány t, politizáló bestsellert, áltudományos szenzációfilmet, fantasztikumot.
A mozi élvező szernszögéből nézve valamelyest szakszerűbb s áttekinthető bb lett
a szolgáltatás. Jobban külön válik az elsőhetes és az utánjátszó mozik programja.
Több moziszínháznak "érzékelhető" az
arcéle, fpleg a tekintetben, hogy mit nem
játszik. Igy könnyebb elkerülni az elkerülendőt, s megtalálni azt, ami vágyott.

/ Fércművek, silány termékek sorsából
aligha lehet megérteni a szórakozás hullámzásait, a forgalmazás hadműveleteit. A
selejtfilm semmit sem bizonyít, hiszen föltehetőleg fillérekért vásárolták, és nyomtalanul, gyorsan kivész a rnűsorból. Ugyan
miről is árulkodhatna egy-egy filléres kiállítású, ötlettelen francia ál-bohózat vagy
egy indián-szériadarab, amikor a százezreket a Brancaleone ármddidja. A Sakál
napja és a Különben dühbe jövünk vonzza?
Mozidarabról kizárólag akkor geszélhetünk, ha bizonyos átlag-hatásszintet elér
vagy felülmúl, és nem az egyes rnozifilm
különleges minősége szárnít, hanem az,
hogy beilleszkedjék az összesség hierarchiájába. Csúcson, előkelő helyen, a
nagy átlagmasszában. A tömegszórakoztatást ugyanis az összesség, a választék, a
teríték szolgálja és irányítja. A százarcú
mozi. Immáron fél évszázada tudjuk, hogy
a moziközönség mindig a választék miatt
hódol be újra, akkor, ha az igényekhez és
lehetőségekhez képest gazdag terítékből
kiválaszthatja folyamatos, személyre szabott élmény-programját. Az Ára? Éppen
a teríték, a tartós bőség révén "érzékel"
maga fölött egy sokrétű, kifogyhatatlannak tűnő mozivilágot, amely szinte független tőle, fölébe rendelt, az eredetiségsokféleség-sorozatosság illuzionista technológiájával.
(A
négyforintos
ragogumi a csomagolásba rejtett változatos
"Pir' -képecskéktől ízesebb - mondják a
gyerekek is.)
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Viták ... Viták?
Amikor mélyponton voltunk: látszólag az
egész mozizás jövőjét kellett féltenünk a
diadalmas televíziótól, s a filmgyártókat és
a tétovázó filmművészeket "tehetetlenség,
sznobéria, elzárkózás" vádjávalostorozták
az egyetemes mozinézői bőrbe bújt kabarészerzők, - az általános riadalomban vajmi kevéssé lett volna ésszerű a forgalmazás
jöv6je felett vitatkozni. Hiába érveltek a
filmkultúra munkásai azzal, hogy az a
filmvilág, amiben, amiért dolgoznak, nem
egészen múlt nélküli, s nem is jövőtlen
totalitás, hogy vannak aranytartalékai.
Hiába magyarázták, hogy ez a kultúra még
mindig nélkülözi az egyszuszra felszippantható filmelméleti esszenciákat, hogy
nincsenek örökérvényű, aranyat érő formai szervező központjai, melyektől gyors
megváltást remélhetünk. S hogy az egész
idevágó esztétikának még mindig az a
gyöngéje (erőssége), hogy alkalmi tanulmányokból, egyes művek apropóján fogant vélekedésekből, elemi vitákból és vitázó elemzésekből próbálja kiszűrni általánosnak vélt, érvényesnek hitt kategóriáit,
- a válság erősebb szószólónak bizonyult.
Türelmetlen, ellenséges, kielégítetlen
moziélvezők (szerintem érthetően) fittyet
hánytak arra, hogy a filmesztétika csupán
"Linnéi" állapotban, a gyülemlő ismeret-tár zűrzavarában szervezi, rendezi, cédulázza anyagát, s hogy látható bizonyítékok ellenére: ez a tevékenység mégsem
valamiféle csoportos köldöknéz6 szertartás.
Most, kifelé a válságból, szakértők és
nem szakértők, mind többen s többet kérdeznek, firtatnak. Vitatják a filmátvétel
belső arányait, a mozihálózat rnűködtetésének mára kialakított elveit, s az ez elvektől sokszor különbözö gyakorlatot: filmeket tiltatott be a tanári szigor, más filmek
hiányát kéri számon a magányos filmkritikus, publicisták oktatják ki egymást
nyilvánosan' olyan alkotások ügyében amiket nem láthattunk ("látnunk kellett volna" - "nem ajánlatos látnunk"). Van
annyi moziélvezőnk, hogy szabadelvűek és
erkölcsbírák véleménycsatákat
vívhassa90

nak érette. A mozihangulat élénkülésére
vall, hogy színes magazinok olykor kommentár nélkül közölnek szinte rágalmazó
nyugati bulvárértékeléseket (olvastam például az elmúlt évtized egyik kulcsfilmművészéről, Jack Nicholsonról, hogy "infantilis, agresszív, hatásvadász", másutt,
hogy Magánbeszélgetés ide vagy oda: Coppola nem több ügyes üzletembernél. .. és
így tovább).
Jelzi a válság utáni élénkülést, hogy
nyár végén az Elet és Irodalom is teret
adott a forgalmazás-vitának. Márcsak a vita terjedelmi korlátai folytán is kitűnt:
képtelenség rendet vágni a sokféle szempont, állásfoglalás sűrűjében. Magam sem
vállalkoznék rá, legfeljebb - ízelítőül emlékeztetek néhány szélsőséges megnyilatkozás-elemre. Volt olyan vitázó, aki terjedelmes hiány-list ával állt elő. Más szerint
a világ mai film-össztermelése sem képes
évi tizenöt "kvázi-remekművet" kipréselni. Megint más kissé sokallta a bóvlit. A
BB Stúdió kijelölt bizottsága megrendítő
pontossággal írta le a forgalmazás négy
ágazatát, azok funkcióit, adott voltát,
majd végűl mégiscsak megkérdőjelezte az
adottak arányait. Volt, aki rászólt a mozikritikára: ha nem képes érdemben hatni,
legalább ne dohogjon, ne fanyalogjon. Es
még egy adalék: amíg a belső hasábokon
vitáztak, értékekért hadakoztak, a lap heti
moziajánlataiban egyszerre kínáltak megtekintésre rnűvészi filmet, felújított remekművet, jól megcsinált tucatárut.

Sziven találva
Mi tagadás, engem, akit sokunkkal egyetemben jócskán elvakított a felnőtt filmkultúra, a rnozinéző magárahagyatottságát
dokumentáló tények találtak szíven. Nemes Károllyal tökéletesen egyetértek abban, hogy szégyen, ha még arra sem telik,
hogy egy kritika megpróbálja elmondani a
közönségnek: miért rossz egy film", s hogy
a tömegek lenézése sokkal inkább
megnyilvánul abban a gyakorlatban,
amely nevükben - de izlesűk, differenciálo képességük ismerete nélkül - marasztal el alkotásokat, mert ezzel megII'

.".

bontja ~ különböző filmkultúrákban való
jártasság kapcsolatát, s lemond a müvelédés szükséges segítéséről. "
Az idézett passzusból kiemeltem a kritikai jelenségre vonatkozó megállapításokat:
ezek tartalmazzák ugyanis a bonyodalom
velejét. Zavar viszont, amikor kűlönböző
filmkultúrák közötti "kapcsolat" ,jártas.ság" fogalmakról ír. Miért? E kérdésben a
filmkultúra munkása - még stilisztikai hanyagságként sem - nem engedhet a negyvennyolcból. Nincs, nem volt, nem lesz
többféle filmkultúra, mert Mici néni és
John Wayne soha nem fog eljutni az
ogyesszai lépcsőkre, se a milánói nyomorviskókba. Ez az írásom is a Filmkultúra
círnű folyóiratban jelenik meg, és nem jelenhetne meg a Mozikultúra folyóiratban
- e szóösszetétel értelmetlen, nem létező.
A film kultúráj ának része, sarjúhajtása,
fatty a ez a sajnos elhanyagolt, periférikusan kezelt mozizás (amely egyszersmind a
szórakoztató ipar szakmájába is vág), s
csak ez egyetlen filmkultúra feladata volna, hogy szemmel tartsa, értelmezze - az
egész mozgókép-univerzum részeként - a
különféle társadalmi megrendelések és
szándékok tömeghatásait, a befogadás
szertartásait, szociológiai körülményeit s
még számtalan idevágó jelenséget, szokást,
hagyományt. Mondom, ez a feladata. De
nem ismerhet el második kultúrát.
Végtére is, egyetlen értéktartomány
hátországa nélkül mihez viszonyítanánk?
S hihető-e valamely agyafúrt popkritikai
trükk, ismeretterjesztő manőver, amelynek segítségével a telivér mozinézőt a Lopakodó hold-tól simán átcsempészhetnénk
- titkos filmesztétikai alagúton - a Kopár
sziget-re?
Régi csapdák
Hogyan dolgozhat a filmkultúra munkása? Csak úgy, hogy ne essen az áldemokratikus esztétika csapdájába, ámde az
egyetemes mozinéző nyomása ellenére se
szentesítse tárgyát: a tömegszórakoztatás
termékét. Kétélű helyzet. Ha a műbírálat
követelményét ádáz kritikai gesztusokkal,
lekezelően elégíti ki, nem hallgatják meg

többé; ha behódol a kommerciális ízlés
előtt: hivatástudatát árulja el. Paradox,
mégsem egészen új helyzet ez kritikai életünkben. A hitelvesztés, az elbizonytalanodás, a hallgatás vagy elhallgatás nem új
jelenség.
Emlékeztetek például arra az évekkel
ezelőtt sugárzott televíziós dokumentumbeszámolóra, amelyet a "Hosszú forró
nyár" -sorozat lefutása után maga a tévé
készíttetett. E hatásfelmérő montázs olyképpen tükröztette a Faulknert sírjában
forgató amerikai széria fogadtatását, hogy
üzemi munkásnők és hivatásos kritikusok
rnondották el benne a véleményüket. Hogyan is?
A befogadók a 100 százalékos tetszési
indexüket nem esztétikai töredék-érvekkel
fedezték, hanem a kikapcsolódás jogát
hangoztatták. Érzelmi elemekkel átszőtt
hiteles mozzanatokkal, úgymint: nehéz,
fáradságos munka három műszak ban, köznapi gondok, teljes életet követelő felelősség a kevésnyi szabad időben, és így tovább. Azután - reagálva a kritikusok nulla
százalékos tetszési indexére - "rákapcsoltak" : az élettények esztétikai normaként
léptek elő, nemcsak hogy előjoguk van a
gondűző, "más-szintű Elet"-hez; s hogy
sérthetetlennek érzik ízlésvilágukat, melynek alfája-omegája a felhőtlen iránti vonzódás, elég drasztikusan kétségbe is vonták a kritikusok illetékességét: "szobai kényelemben, kvázi munkátlanul és kitartva
nyilatkoznak felülről lefelé".
A filmben megszólaló (nem eléggé felkészült) kritikusok alig-alig boncolgathatták a "Hosszú forró nyár" sunyi hatásmechanizmusát, jószándékukról, együttérzésükről próbáltak igazoló jelentéseket
felmutatni a befogadók előtt. Megbuktak.
Magányos vizsgázókként a munkahelyükön együttesen fellép ő munkásnők előtt
is, a nézők előtt is.
Ha erre a dokumentumfilmre gondolok,
valóban okosabbnak "látszik" az a kritikus, aki hallgat: mint akibe - miközben
hitelét veszíti - beléfojtják a szót. Engem
akkor is nyugtalanított, hogy a dokumentumfilmből kimaradt az az elemi erejű,
mondhatnám:
"mágikus"
személyiség
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(akár kritikus, akár "valaki más"), aki a
tv-sorozatból kivágott, leleplező és vitathatatlan mozzanatokkal - együttérzön és
együttgondolkodón -:- bizonyította volna
a filmkultúra igazát: történetesen azt,
hogy a sorozat nem gondűző " Elet" , hanem velejéig szemét, rongy, hulladék, aljasság. Tersánszky Józsi Jenő már 1925ben le merte írni: "Ami valóban csapnivaló, élősdi, métely, destrukció, ami tetszik, az 'a művészet jeligéi alatt szélhámoló
álművészet. "

giai fegyvertárából kilopva, filléres eszközzé degradálódott.
Egyszóval: a sokműfajú mozi, a másodlagos univerzum plebejusabbá, tehát rafináltabbá lett (épp olyan ütemben, mint a
konzumirodalom. Courts-Mahler grófnőit
és egyéb előkelőségeit nyers csajok, utcai
figurák váltották fel, Tarzantól és Charles
Boyertól Maigret-hez, Columbo hadnagyhoz vezetett az út).
A korszeru moziválaszték már más közönséget borit be nagy ernyőjével. Hazánkban 1- 2 millió fiatalt, rendszeres mozi1átogatót. (Ma kb. 20 év a nézők átlagos
korhatára.) Ez az új jelenség valamelyest
összefügg a képernyő-telítettséggel is. A
televízió - eltekintve az országos érdeklődést felkeltő, össznemzedéki műsoraitól,
mint egy olimpia, mint a Ki mit tud?
vagy mint a Nagy vonatrablás-jellegű sorozatok - inkább az idősebb korosztályok
kedvét keresi. Vagyis, finoman fogalmazva: az ifjabbakat, a mozgékonyabbakat átengedi a mozinak, a sokcsatomájú rnűsorválasztásnak.

A másodlagos univerzum
és közönsége
Fentebb már megpengettem az illuzionista
technológia nagy témahúrját. Nos, egyfajta változást figyelhetünk meg a mai
mozi és a mai néző "fent-lent", "adokkapok" kölcsönös viszonyában. Napjaink
tömegfilmje, a harmincas, negyvenes évek
élettől elrugaszkodott, típusos álomgyári
termékeihez képest, nyersebb, brutálisabb, egyszersmind földközelibb, hogy ne
mondjam: dokumentaristább lett. Sokkal
mohó bban tapad a mai egyedi (ódivatúan:
művészi) filmhez, mint az a régi hollywoodi. Már szinte keletkezése pillanatában kizsarolja. Forgalmazható dramatur. giai, operatőri vagy grafikai megoldásait
azonnal elhappolja. Majd tömegesíti. Azután kiárulja. Ez az egyenlet irreverzibilis.
A filmművész, aki a valóság megragadásán
fáradozik, a látomásai kifejezéseivel küszködik, mit se nyerhet a kornmersztől, csak
tapasztalja, hogy mohó falka lohol a ny 0mában: némelykor már-már elébe kerülnek, továbbfejlesztik. kitenyésztik a problematikáját, a stílusát, s a tömegszórakoztatás szabályos műfaji karámjaiba terelve
osztják szét oszthatatlannak vélt értékeit.
Tizenöt év elegendő volt ahhoz, hogy
az akkori avantgard e animációs film "furcsaságai" átkerüljenek a tömegfilm főcímeibe. Hogy Antonioni hosszú beállításait, belső vágásait akármelyik "dörzsölt"
angol krimioperatőr "magáévá tegye". A
sokáig hangulatos lapításra ítélt filmzene,
Fel1ini és sok más filmművész dramatur92
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Nemes Károly az Elet és Irodalom-vitában
ezt írta: "A kritikának inkább pótolni kellene azt, amit még a középiskolában is
csak itt-ott, s nem kielégítően kapnak meg
a nézők, s nem az a kritikus dolga, hogy
rábeszélje őket: amit néznek, az egyszeruen rossz."
_
Bontsuk csak elemeire Nemes Károly
feladatébresztő követelését, de igazítsuk
jobban a valósághoz!
1. Filmesztétikai
páttanfolyamok.
Nem lehet esélyük mozirajongóknál, ha
tudjuk, hogy éppen az esztétikailag megragadható filmművészet alkotásait mellőzik,
s helyettük - újra és újra - a kifogyhatatlan, a műfajokban bővelkedő mozi-univerzumhoz folyamodnak. Abban dúskálnak.
Azt látják maguk fölött. Számukra az a
szórakozás és a művészet.
2. A kritikus dolga, Sem a győzködés,
sem a noszogatás, sem a rábeszélés, sem a
kioktatás, sem az elkedvetlenítés. A Kritikus ott kezdődik, ha tudja, hogy ő az a

személy, aki egy lólépéssel előbb látja a
darabot, mint a Néző. Ö az a személy, aki
beszámol élményeir61. Az élményszintje
(amit tudatosan választ s vállal) sem a
kisdedóvóé, sem az ínyencé, hanem a "firnyákos" élménygyűjtőével azonos. Ez
megfelel a tényeknek is, hiszen nagyjából
ugyanannyi darabot látnak.
Tudja továbbá, hogy munkája módszertani elemek nélkül semmis. Szemléletesség, hitelesség, éles szem, ötletek, a megválasztott kapcsolat iránti hűség, a "beavatott" finom érzékeltetése - elemi föltételek.
3. Amit néznek, hogyan rossz?
A Kritikus eszében tartja: a Néző sem
most jött le a falvédőről.
A műfaji karámok bizonyosságára támaszkodva a darabot "belülről" szernlélteti.
Epizó dról, alakról, modorról, a játék
hőfokáról, ritmusról, dramaturgiáról amiről ír: az úgy van.
Az éles szem éles fület is jelent. Tucatáruban is kell találnia valamit, akármit amiről joggal hiszi, hogyalazábban figyelő, elengedettebb néző-társ "kihagyja".
Ötletek: fogalmak és tünetek átültetései, analógiák, torzítások, egy kocka, egy
szekvencia vizsgálatai, eldöntetlen nézői
kérdések játékai, és így tovább ...
Hűsége abból a harcból terem, amit a
műfaji egyhangúság okozta elfáradással
vív, és abból a harcból, amit az agybeli
meghasonlás ellen vív - hiszen szériafilmek közepette remekműveket is néz, és
meg kell feledkeznie róluk.
A "beavatott" - nem bennfentes. Közöl adatokat, forgatási körűlményeket,
mozivilág-tényeket, de tartózkodik attól,
hogy bulvárszínezetű nyalánkságokkal,
hííveréssel Iakassa jól befogadóit.
A Kritikus - föltéve, hogy szívósan és
elevenen halad előre a maga választotta
hadiúton - igenis operálhat meglepő fordulatokkal vagy akár furcsa kifakadásokkal. Adott pillanatban, adott darab esetében mondhatja nézőtársainak: "hapsikáim, ilyen unalmas vacakkal már rég etettek bennünket!" vagy "szemérmetlen, gátlástalan filmet csinált x, de van benne

néhány mozzanat, amiért kár lenne kihagyni ... " A Kritikus - föltéve, hogy van
stratégiája - előléphet vesékbe látó Tersánszky J. Jenőként, hogy például prüd,
erőszakos
iskolamesterekkel
szemben
megvédje a majdhogynem pamfletszerű,
álhorror Psycho-t, megírhatja, hogy egy
éppen bemutatott, de pusztán félreértés
okán legyártott új magyar film-i.vígjáték">
ról nincs mondanivalója, annál inkább a
tömegsiker A sárga tengeralattjáró zseniális animációs találatairól és zseniális lopkovicairól. Egy-egy rutinfilm kapcsán megemlítheti: mi Belmondo, Yves Montand,
Gene Hackmann vagy Szmoktunovszkij
személyiségének "ájer" -ja, amire bemegyünk. Egyszóval: híven, szemléletesen,
ötletesen mocoroghat a másodlagos univerzumban - fölvillantva "kifürkészhetetlen én" -jét is, amivel talán egy elsődleges
filmkultúra meglétére utal.
Mr. Charles Bronson iskolája
Talál-e ellenőrző műszert a Kritikus, amin
lemérhetné munkája eredményeit? A nézőszám nem abszolu tum. Behatóbb vizsgálatok kellenének ahhoz, hogy az ízlésváltozásokat, a moziműveltség forrongásait
és alakulásait megismerjük, hogy a kritikai
lakmuszpapír minőségét ellenőrizhessük.
A Kritikus magányát még így sem oldhatnánk fel, s szerintem, egymást kiegészítő,
ellenpontozó több Kritikus sem volna képes a mozirajongók "ízlését, differenciáló
képességét" szakavatott "mozi-tudássá"
emelni, ha nem lépne szövetségre a forgalmazással, a magazinokkal. a filmlapokkal
- kísérleti modellek kipróbálására.
Sokak számára talán képtelennek tűnnék egy-egy - a forgalmazás és a kritika
szövetkezésére épülő - kísérleti modell,
amely azt célozná, hogy a mostani sokszínű szolgáltatásból egy-egy kísérleti szférát elkülönítsünk, s abban tiszta, dttekinthet6, egyszersmind vonzó helyzetet alakítsunk ki. Tegyük fel: néhány százezer fiatal
mozirajongó számára (azok számára, akik
ezt eddig "önfeledten" is vonzónak találták) jónéhány fővárosi moziban húsz hétre, negyven hétre megnyitunk
egy
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western-sorozatot, az időtöltés szakosított
terrénumát. Jóllehet nem tudhat juk pontosan, hogyan működnék a kísérleti modell, de várható: a siker. A rajongók találomra válogatnának, tobzódnának. Szinte
elveszve a fiktív telítettségben. Egy bóvli.
Egy Chato földje. Egy bóvli. Egy Hallgatag emben Közbecsúsztatva néhány klasi':szikus western, vérbeli darab. Mondom,
nincs rá- biztosíték, de várható, hogy a
kísérleti modell igényeihez szabott színes
ismertetőket, egy hasznosabb kritikai
összefogás "okos" melléktermékeit megvásárolnák és elolvasnák. Erőszakmentes
segédlettel némi bepillantást nyerhetnének
a másodlagos univerzum valódi világába.
Sokan megértenék, hogy a western "összműfajú" . Kamaradráma és nagy látványosság megfér benne. Hogy stílusát vaskos,
jelentős színészi egyéniségek fizikailag hitelesítik, de nem kevés pózra is szüksége
van. Többen megértenék és tapasztalnák,
hogy nem mindegy: kvalitásos rendezők
"néprajzi ihletettségű" munkáit - vagy
egybelapátolt művi izgalmakat nézni.
Némi műfajelméleti fény vetülne a látványfogások, vágások, beállítások visszakacsintásaira, az önbíráskodás mitológiájára, a Ló, a Colt, és a Nő örök háromszögére... és így tovább.
A kísérleti modell lényege, hogy makacsul ragaszkodunk a túlkínálathoz, mintha
kissé féktelenül túlszervezett, fulladásos
lagzi volna. A fiatal fogyasztó, aki sokat
falt a lagzin, talán többet elsajátíthat a
moziesztétika gyakorlatából és titkolt elveiből, mintha a középiskolai magyar órák
alkalmi filmesztétikai tananyagát kapná. S
nyilván nem akarna átjutni a Kopár sziget-re, de legalább ingerültebben, mérhetöbben utasítja el a bóvlit. Például tiltakozik majd, ha a műsorszerkesztés a tévé ben
két egymást követő hét végére tűzi ki Ku-.
roszava Hét szamuráj-át, azután a Hét
mesterlövész-t, mert már sérteni fogja a

tudatosabb mozinézői ízlését a remekmű
forgatókönyvéből átkopírozott, jól megcsinált darab durva, hamis dialektikája.
A kísérleti modell: kísérleti. igy azt sem
tudom, hogy a szórakoztató univerzum
más "műfaja" nem alkalmasabb-e a próbára. Hiszen elképzelhető az időszakos
krimi-telítettség is, a bohózatok és vígjátékok bizarr fesztiválja, amelyen a Négy
Charlot-nak alkalma nyílhat kivérezni
Chaplin és Buster Keaton társaságában.
Úgy gondolom: a kísérleti modell próbájával semmit sem veszthetünk, valamit nyerni lehet általa. (A műsorszolgáltatók és
kritikusok "páva-pulyka"
lelkületében
biztosan megmozdul valami: tudatosul,
hogy nálunk nem -lévén magánforgalmazás, magánérdek: közösen szolgálják a szórakozni vágyó milliókat.)
Es még egy érv a kétkedöknek. a szórakoztató ipar más ágazataiban, példának
okáért a könnyűzenében már régóta végbement "a műfaji szakosodás". A beat-zene
kezdettől elkülönült, a beat-rajongók fulladásig teltek kedvenceik muzsikájával,
fújták az együttesek, a sztárok nevét, ismerték a stílusukat, a bizarrériáikat, fölvették a modorukat - nemzedéki "műveltség" épült erre, de nem tértek vissza az
operetthez, a könnyűzenéhez, a zenei
mindenevéshez.
Hanem
továbbléptek
(nem mindenki, de sokan) a rock-muzsikához s a dzsesszhez. Ezek az élvezők még
nem hallgatnak autentikus Bach- vagy Vivaldi-muzsikát, hallgatnak átirat okat. Innen már csak egy lépés (amit vagy megtesznek, vagy nem, ez kérdés) választja el
őket az igazi zenétől. Analógiám persze
sántíthat, mert elképzelhető, hogy a mozgókép-univerzum általános vonzása erősebb a zenénél, hogy a szórakoztató kép
elementárisabb valamely lüktető ritmusnál, mégis vallom: ezt a kísérleti puddingot meg kell kóstolni. Nyissák meg Mr.
Charles Bronson iskoláját.
Dániel Ferenc
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Tények és vélekedések a forgalmazási vitához
Mostanában, mintha több szó esne a forgalmazásról, mint a filmekről. Mielőtt
megköszönném a forgalmazást ért bírálatokat, elöljáróban néhány alapfogalom
tisztázására lenne szükség, hogy legalább a
szakma ugyanarra gondoljon, ha ugyanarról beszélünk.
A szocialista társadalomban a filmek
bemutatásának és műsoron tartásának van
nehány alapkriteriuma, és erről nem illene
minduntalan megfeledkezni, még kevésbé
szükséges kétoldalról szidalmazni ezeket
az alapkritériumokat, úgy, mintha nem is a
mi viszonyaink között élnének a bírálók.
Az egyik - nem is olyan ritka - véglet
körülbelül így hangzik: rossz ez a forgalmazás, mert nem futtatja ki a filmeket,
idő előtt eltűnnek a mozik müsorrendjeről, pedig még lenne érdeklődés. Ezt úgy

magyarázzák, hogyafilmforgalmazás mesterségesen akar sikereket csinálni, ahelyett, hogy az egyre fejlődő ízlésszínű
közönséget hagyná spontán érvényesülni.
Akik ilyeneket mondanak, nyilatkoznak, azok elfeledkeznek arról, hogy nálunk a mozi nem üzleti vállalkozás. A
sikerfilmekre is ráfizet a magyar állam,
néha többet, mint a bukottakra. (Hiszen
minden egyes mozijegyhez a népgazdaság
pl. Budapesten 3, l 0, Tolna megyében
7,95 forintot tesz hozzá. 1977-ben az
állami mozihálózat tervezett támogatása
összesen 370,2 millió forint.) A filmforgalmazás pillanatokon belül csinálhatna
óriási kasszasikereket, akár a jelenlegi
fllmállománnyal is, csak akkor "dobozban
kellene várakozniuk" jónéhány filmnek olyan filmekre gondolok, amelyek az újítás, az, útkeresés igényével léptek fel,
amelyeket a kritika és a szakma is elismert, ám a közönséghez vezető utat önmagukban képtelenek lettek volna megtalálni -, legalább félévig vagy egy évig, míg
valamelyik mozi - s nyilván jelentéktelen
kismozi - önszántából vállalkozna a bemutatásra. S feltehetően négy-öt nap után
valóban és véglegesen lekerülne a műsorról, ha az érdeklődés olyan intenzitású

lenne, mint jelenleg. Ez a forgalmazási
szisztéma nyert polgárjogot Jugoszláviában; aki kívánesi a következményeire, elég
ha kirándul ide, a szomszédba.
Magyarán: a mi forgalmazásunk - okkal - elvszerűen a szocialista művelődéspolitika, a közművelődési feladatok jegyében, védettséget vállal olyan filmek tucat- /
jai fölött, amelyek valamely szempontból-"
értéket képviselnek, de nincs irántuk jelentős spontán közönségérdeklödés.
/
Aki tehát egyoldalúan a "rossz üzletmenetet" kárhoztatja, az nem gondol arra,
hogy Magyarországon a mozik üzemeltetésének gazdasági elve nem a biznisz, hanem
a közjavak

elszámolásának

felelős rendje.

Tehát a gazdálkodás ésszerűsége - elsődlegesen művelődéspolitikai érdek is.
kritikai megjegyzések egy másik vég.iért tesz szemrehányást, mert úgyJnd, "csak a bóvlit" forgalmaz zuk, nem
nyújtunk igazi lehetőségeket a müveszitársadalmi értékek kifutásdhoz. rontj uk a
közönséget, romboljuk jó ízlését, rászoktatjuk az értéktelenségekre, és így tovább.
Ezek a bírálók meg arról feledkeznek meg,
hogy a mozi nem szűnt meg a legnagyobb
tömegeket vonzó, szórakoztató intézmény
lenni. Különösen Magyarországon nem.
Mert azt is igen kevesen tudják, hogy az
utóbbi években az egy főre jutó évi
mozilátogatásban még a visszaesés hullámvölgyében is hatodikok voltunk Európában. Csak a Szovjetunió, Bulgária, Olaszország, Románia előz meg bennünket és
Spanyolországgal vagyunk együtt az ötödik-hatodik helyen. Azt még kevesebben
tudják, hogy például Franciaországban,
ahol 1975-ben 630 filmet mutattak be,
ebből kettőszázhuszonkettő volt francia,
egyetlen film sem érte el az egymillió
fölötti nézőszámot. A csúcspont egy Belmondo-film volt, nyolcszázezer látogatóval - az 55 milliós Franciaországban!
Vagy hogy a mozikkal igen jól ellátott,
nagy kultúrájú Párizsban az egy lakosra
jutó mozijegyvásárIások száma nyolc, Budapesten viszont kilenc-kilenc és fél.
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Pedig Párizsban jók a moziszékek, többnyire kitűnő a kép- és hangminőség, sokhelyütt van légkondicionálás, a kötelező
borravalót megszolgálva udvariasak a jegyszedők. Mégis kevesebbet járnak moziba,
mint a budapestiek, ahol a mozik ilyenfajta kényelemmel nincsenek berendezve.
Amiből persze az is következik, hogy
komolytalannak kell tartani minden olyan
elképzelést, amely úgy gondolja, hogy
minden a "moziszékeken" múlik. Mert ha
némi, néhány százalékos látogatottság-növekedést eredményezhetnek is minden bizonnyal, de e mozik jelenleginél nagyobb
kulturáltsága, műszaki-technikai színvonala sohasem pótolhatja az igényelt jó
műveket. Ami egyáltalán nem jelenti azt,
hogy bele kell nyugodni a recsegő székekbe, a rossz kép- és hangminőségbe, a
piszkos mozikba, és abba, hogy sok pénztáros kiváló agitátora a lebeszélő-szolgálatnak.
Visszatérve a második kritikai véglethez : sokan úgy gondolják, hogy elhanyagolható a 75 millió jegyvásárlásból az az
55-60 millió, amit kifejezetten szórakozás és pihenés, kikapcsolódás céljából
vesznek a kasszánál, és csak azzal a 10-15
millió jegyvásárlással kell foglalkozni, amikor a néző művészi értéket igényel. Sőt, e
kritikák szerint a hagyományos mozi túlhaladott forgalmazási rekvizitum: más utakat, megoldásokat kell keresni, hogy a
film eljusson a nézőhöz.
Új utakat valóban keresni kell - s erről
még szeretnék bővebben szólni -, de azzal
azért tisztában kell lenni, hogy a mozin
kívüli forgalmazási formákkal legjobb
esetben tíz- és százezrek érhetők el. El kell
őket érni! Ám egy szocialista társadalom
se tíz-, se százezrek kedvéért nem fordíthat hátat millió knak, akiknek más igényeik vannak.
Nem megmásíthatatlanok, nem véglegesek ezek as igények, s legtöbbször. nem is
állnak szemben a művészi értékek terjesztésének igényével, de tömegméretekben
nem azonosak azzal. Már csak azért sem,
mert az évi 70-75 millió mozijegyből
50-60 milliót 15-25 éves korú fiatalok
vesznek meg, akik életkori sajátosságaik
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miatt is a moziban szinte kizárólag az
izgalmat, a romantikát, a cselekményességet kedvelik. S értékes műalkotás ezek
nélkül a "kellékek" nélkül nem számíthatna köreikben sikerre. Ennek az érvényességéből mit sem von le az az ismert
tény, hogy a legigényesebb filmbarátok
többsége is ebből a korosztályból kerül ki.
ÖSszefoglalva tehát: a szocialista magyar moziforgalmazásunknak nincsenek
pénzügyi törekvései a sikerre, éppen azért,
hogy védelmezni tudja a kisebb vonzerejű,
de jelentősebb filmesztétikai értékeket,
adott esetben a tömegsikerek rovására is
megpróbálja a valódi értékeket minél több
emberhez eljuttatni. Másrészt nem hagyhatja figyelmen kívül a zömében fiatalokból álló moziközönség igényét, ízlésvilágát
sem, kötelessége ezt a lehető legjobb
színvonalon kielégíteni.
A kuIcskérdés tehát a filmek választéka
és min6sége. A továbbiakban azonban
mégsem térek ki azokra a fontos elvi
kérdésekre, amelyek pl. az átvétel-politika
részleteit, vagy a magyar filmek arányait
érintené az éves műsorpolitikában, hasonlóképpen nem foglalkozom most a magyar
filmgyártás tematikai, műfaji és egyéb
problémáival. Ehelyett most szűkítsük le a
kérdéskört a forgalmazás legspeciálisabb
dolgaira: a mozihálózatra, a kópiaszámra,
a propagandára, a differenciált forgalmazási formákra. Annyit azonban még
meg kell jegyezni, hogy a forgalmazás.
kiemeit védettséget és támogatást nyújt a
magyar filmeknek. Azzal együtt is, hogya
magyar filmgyártást sem lehet homogénnek . tartani, hiszen nemcsak műfajban,
hanem színvonalban is igen nagyok az
eltérések. A védettség, a támogatás tényét
azonban fel kell sorolni. A MOKEp az évi
filmbemutatók mintegy 90 százalékát kitevő külföldi produkciók propagandájára
körülbelül 60 százalékát fordítja a teljes
összegnek és a mindössze hozzávetőleg 10
százaléknyi magyar filmre a propagandaköltségek 40 százalékát.
A magyar filmek védettséget jelenti a
műsorra tűzésnek az a rendje, amely
igyekszik minden kívánságnak 'eleget tenni, s akkor tartani a bemutatót, amikor az

a legalkalmasabbnak látszik a hatásos forgalmazás szempontjából. Azonban itt tüstént meg kell jegyezni, hogy a bemutatás
időpont ja körül van néhány vitatható jelenség. Például mindjárt az, hogy nyári
hónapokban - mindenekelőtt a magyar
művészek kívánságának rnegfelelően nincsenek magyar bemutatók. 19y tulajdonképpen az év 12 hónapjából csak kileneben szerepelnek új magyar filmek.
Nagyon vitatható ez a módszer, még akkor is, ha nyilvánvaló hogy sok film számára hátrányt jelentene, ha a nyári hónapokban kerülne a közönség elé. Ám lehetnek - s vannak is - olyan művek, amelyek nyernének a nyári premierrel.
A bemutatással kapcsolatban még egy
súlyos gondja volt forgalmazásunknak: a
filmek soron kivűli müsorra tűzése. Ez
nemcsak a megfelelő propaganda elmaradásának veszélyével járt, hanem még azt is
alig tette lehetövé, hogy időben elkészüljenek a bemutatásra szánt film kópiái, igy
például a Zongora a levegőben círnű filmet
28 nap alatt kellett műsorra tűzni. Az
Arvdcská-t 30, a Tótágas-t 34, a Labirintus-t 34 nap alatt. Ez azt jelentette, hogy
ennyi idő állt a forgalmazás rendelkezésére a kópiák gyártatására, műsortervek
elkészítésére és egyeztetésére, propagandaanyagok elkészíttetésére és így tovább.
Pedig Magyarországon egy nyomdai plakát
elfogadása és elkészítése között rendszerint hat hét telik el, mert hamarább nem is
vállalják. Vajon ilyen körűlmények között
lehetett-e minden tekintetben eredményes
terjesztést végezni?
Sokan úgy vélik, hogy nem megfelelő a
kápiagazdálkodás,
s ezért nincs annyi s
olyan filmkópia a mozivállalatoknál,
amennyi szükséges lenne ahhoz, hogy
megfelelő hatásfokon lehessen egy-egy filmet bemutatni. Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy egy-egy kópia költsége, különösen a színeseké, rendkívül nagy. Ennek ellenére a magyar filmek kópiaszáma
lényegesen magasabb, mint a külföldieké.
Átlagosan 10 és fél kópiát lehet számolni
egy új magyar filmre, s csak hat és felet a
külföldiekre. De itt is bőven akadnak
kivételek, hogy a forgalmazás alkalmaz-

kodni tudjon a várható igényekhez. A
Kenguru például 14, az Arvácska 18 normál kópiával került forgalomba. Ezek a
számok sem véglegesek, mert szükség szerint további kópiák gyárthatók. Az évek
óta műsoron lévő Egri csillagok-ból példáuleddig 32 kópia készült. A normálokat a keskeny kópiák egészítik ki, ezekből
átlagosan 28-32 készül, s az utóbbi években a forgalmazás törekszik arra, hogy a
16 és 35 milliméteres kópiák egyidejűleg
kerüljenek bemutatásra. (Pl. Az ötödik
pecsét, Szépek és bolondok, A járvány,
Kísértet Lublón, Kilenc hónap, Tótágas,
Herkulesfürdői emlék, A kard, Fekete
gyémántok, Pókfoci stb.)
A magyar filmek kópiaszámából az·
következik, hogy premiermozikban 4-5
hét alatt lehet a filmeket műsorra tűzni, a
fontosabb utánjátszó, a városi és nagyközségi mozikban pedig a premiertől számított 19-20 héten belül, míg a teljes
moziparkban egy év alatt futhat végig
egy-egy film. A látogatottság szempontjából mintegy 300 városi, nagyközségi
mozi a döntő, hol az összes jegyek mintegy 70 százalékát vásárolták 1976-ban.
(Budapest kópiaellátása és műsorkialakítási rendszere eltér a vidéki településekétől, valamennyi filmből külön kópiával
vagy kópiakkal rendelkezik. Itt az átlagos
lefutási idő 2 hónap. Nagyobb érdeklődés
eset én a filinet vetítő mozik száma bővíthető, vagy egy-egy moziban tovább is
műsoron tartható a film.)
Ezek a tények, amiből persze nem
következik, hogy minden a legnagyobb
rendben van a kópiaszámok és a kópiák
kihasználtsága körül. Vitathatatlan, hogy
a kópiák "rárendelése" nem elég rugalmas,
előfordul, hogy késve egészül csak ki a
kópiaszám, s még inkább előfordul, hogy
ott sem használják ki megfelelően, ahol
erre a moziban lehetőséget adnak. Mert
bár igaz, hogy a magyar moziforgalmazás
nem függvénye a pénzügyi sikernek, az
egyes vállalatok vezető dolgozóinak személyes anyagi érdekeltsége nem feltétlenül és nem mindig esik egybe a művészi
értékek bemutatásával. Vagy nem eléggé
esik egybe. Adott esetben az is előfordul,
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hogy a pénzügyi mutatók teljesítése érdekében - amelyek tehát fiktív mutatók,
hiszen alapvetően állami dotációra és nem
a nyereségre épülnek - valóságos rablógazdálkodás folyik a kópiákkal. Esete és
helye válogatja, hogy hol végzik jól és hol
rosszul ezt a nagyon fontos munkát. Egy
vitathatatlan: ma a magyar filmek előadásszámban többnyire megkapják a lehető
legtöbbet, amit egyáltalán adni lehet annak veszélye nélkül, hogy teljesen üres
mozik előtt peregjen egyik vagy másik
film.
A forgalmazás kérdései kapcsán gyakran emlegetik a megfelelő propaganda
hiányát. Ezt a vádat így, ilyen sommásan
nem lehet elfogadni. Ha valahol az elmúlt
két-három évben jelentős változások történtek, akkor az éppen a propagandatevékenységnél jelentkezett elsősorban. A
költségek növekedését és arányait már
említettem. Néha felmerül még a vád,
hogy nem eléggé vonzóak a filmplakátok.
Meg kell azonban jegyezni, hogy az idei
plakátkiállításon négy födíjból hármat
moziplakátok nyertek el (Finta József "A
járvány", Helényi Tibor "Szöktetés", Bakos István "Az ötödik pecsét"), ami azt
mutatja, hogy még mindig a filmeket
hirdető grafikák a legváltozatosabb ak a
magyar utcákon. A direkt reklámeszköz öket kiegészíti egy sor informatív jellegű
eszköz, amely a maga közvetett módján
ugyancsak a filmforgalmazást és elsősorban az értékes filmek terjesztését segíti
elő. Ilyen például a Képes Film Híradó
utódjaként havi 120 ezer példányban megjelenő, Filmszem Mozimagazin és ilyen a
rádió, televízió legkülönbözőbb műsoraiban helyet kapó filminformációk rendszere. (A tévé Filmszem adása, a TV-híradó, a Hét, a Családi kör, az Egymillió
fontos hangjegy, a Láttuk, hallottuk, az
En láttam, neked hogy tetszett? , a Kulturális Magazin, a 168 óra, a Táskarádió,
az Ötödik sebesség.) Ajánlások, utalások,
riportok, interjúk segítik az értékesebb
rnűvek propagandáját ezekben az egyébként igen színvonalas, érdekes, közkedvelt
rádiós és televíziós műsorokban. Egyre
gyakrabban
sikerült összehangolni a
98

könyv és hanglemezkiadást a filmmegjelenésseI. Rendszeresen megjelenik a Filmek
és alkotók .sorozat, amely csak magyar
rnűvészek munkásságát ismerteti. (Jancsó
Miklós, Máriássy Félix, Fábri Zoltán,
Kovács András, Ranódy László, Révész
György, Bacsó Péter, Várkonyi Zoltán,
Szabó István - eddig összesen 300 ezer
példányban.) Ide kell sorolni azokat az
alkotó-közönség
találkozókat, amelyek
egy-egy film bemutatójához kötődnek,
vagy azokat, amelyek a magyar film egészét, társadalmi hatását hivatottak segíteni, mint a Munkás-filmnapok és a Filmnapok falun negyven települést felölelő
rendezvénysorozata.
Változatlanul gondot jelent e területen,
hogy a kulturális és kereskedelmi reklám
azonos anyagi elbírálás alá esik. Csak
egyetlen példa a sok közül: a tévében egy
perc műsoridő 15 ezer forint, azaz 20
percnyi fIlmreklámért annyit kell fizetni,
mint amennyit a televízió egy teljes
magyar játékfilm vetítési jogáért fizet.
Problémát jelent a reklámeszközök lehetőségeinek szűkössége, a nyomdakapacitás
hiánya. Tovább kellene 'egyszerűsíteni,
még inkább hangsúlyossá tenni a reklámkiadások arányait. Arról van szó, hogy a
kisebb hatásfokú reklámeszközöket bátrabban el lehetne hagyni, hogy kevesebb,
de nagyobb hatásfokú reklámra több pénz
jusson. Valószínüleg csökkentenünk kell a
mozik reklámkampányainak számát is,
mert ezek a bemutatók miatt szinte
egymás nyomába érnek, az állandó egyforma "nagy hang" pedig érzéketlenné teszi a
közönséget a különbségre.
Végezetül szolni kell a mozik állapotáról, mint a forgalmazást korlátozó tényezőkről, Mint erről elöljáróban szó esett,
várható hatásfoka nem olyan nagy, mint
sokan hiszik, de ha egy emberrel sem jár
több moziba, mint régen, akkor is javítani
kell a helyzeten, mert néhány helyen
valóban tarthatatlan ok az állapotok. Különösen rossz a helyzet Budapesten, ahol az
elmúlt évig a Fővárosi Tanács anyagilag
egyetlen mozi építéséhez sem járult hozzá;
azt a keveset, amit eddig a FöMO
építtetett, saját költségvetéséből kellett

kigazdálkodnia, aminek persze az lett a
következménye, hogy a többi régi mozi
állapota tovább romlott. Egy szakértőkből
álló bizottság vizsgálata szerint a budapesti mozik mintegy 20 százalékát azonnal be kellene csukni, ha az építészeti és
egyéb technikai előírásokhoz szigorú an
ragaszkodnánk. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi áldatlan helyzeten már nem lehet egy
csapásra változtatni, de el kell érni, hogy
mihamarább kedvező irányú lépések történjenek. Megvan ennek az elvi és az
ebből következő anyagi fedezete is. Jó
lenne a készülő programot nyilvánosságra
hozni. Ha komolyan hisszük, hogy a mozi
a mi viszonyaink között közrnűvelődési
intézmény - vagy legalább azzá kell
fejleszteni -, akkor a mozik helyzetét a
közművelődés részeként kell felfogni. A
közművelődés anyagi alapjainak segítségét
is igénybe kell venni, hogy rnindenekelőtt
Budapesten javuljon a mozihelyzet.
Ezzel függ össze a forgalmazás új,
mozin kivűli formáinak elterjesztése is
Budapesten és általában az országban. Itt
is ismételni kell: tíz-, legjobb esetben
százezreket érintő forgalmazási lehetőségek ezek, amelyek alapjaiban a jelenlegi
arányokat nem nagyon tudják megváltoztatni. Ez azonban nem indokolja, hogy az
adott filmek esetében ne keresnénk új,
mozin kívüli formákat is. Kézenfekvőnek
látszik, hogy elsőként az iskolákra gondoljunk. A MOKEP ezért kezdett hozzá egy
olyan speciális filmtár létrehozásához,
amelyben a magyar és az egyetemes
filmművészet legjelentősebb művei külön
- a moziforgalmazástól teljesen független
- kópiapéldányai megtalálhatók, s bármikor, bárhol, az iskolákban felhasználhatók. Jól tudjuk, hogy ezen belül is létre
kell hozni egy olyan állományát a
fIlmeknek, amelyek szorosan kötődnek az
oktatási anyaghoz és egy olyat, amelyik
csak tágabb értelemben, főként a nevelés
szolgálatában használható fel.
Hasonlóképpen a mozitól független
forgalmazási rendszert jelenthet a párt-, a
szakszervezeti és a KISZ-oktatásban a
filmek felhasználása. A Kossuth Kiadó és

a MOKEp megfelelő szervezetet is létrehozott a pártoktatást
kiegészítő, segítő
filmek ajánlására, terjesztésére, s ennek
eredményeként az 1976/77-es oktatási
évben 98 ezren ismerkedtek meg ezekkel a
filmekkel, s vettek részt a filmekhez
kapcsolódó vitákban. A társadalmi forgalII :ás egyéb
alkalmi formáit is létre
kívánjuk hozni a vetítővel rendelkező
üzemekben, művelődési házakban, ahol
meghatározott tematikájú, karakteru filmek juttathatók el különbözö közösségekhez, azokhoz, akik az adott film kapcsán fokozottan érintve vannak.
Nem a mozin kívüli forgalmazás része,
de attól a jelenleginél jobban szét kell
választani a stúdióhálózatot. Véget kivánunk vetni a véletlenszerű programok
elburjánzásának, ezt a hálózatot tudatosabb tervezéssel és jobb fIlmellátással szeretnénk a filmkultúra szolgálatába állítani.
Mindezek a filmforgalmazás szűken vett
szakmai problémái, amelyek csak az egyszerűség, a könnyebben tárgyalhatóság
kedvéért választhatók el olyan kérdésektől, hogy milyen a filmek választéka,
milyen a magyar filmek színvonala, milyen a kapcsolat a magyar film és a
magyar közönség között, milyen hatása
van a televízió filmműsorainak a mozinézői szokásokra és így tovább. Mivel azonban a fIlmforgalmazás szakmai kérdéseiben is sok pontatlanság- látott napvilágot
az elmúlt időben, talán nem ártott a
fentiekről szólni. Nem a forgalmazás jelenlegi helyzetének igazolására, hanem a tények jobb ismerete érdekében, hogy aki
ezután vitatkozni kíván - mert bőven van
min vitatkozni -, az ezeket a tényeket
ismerje, tudja, hogy ha valamelyiket el
akarja utasítani, akkor annak milyen konzekvenciái vannak, ha valamelyiket szeretné megerősíteni, annak mik a következményei, és így tovább. Hozzászólásomban
nem a viták lezárása volt a szándékom,
sokkal inkább az, hogyarealitásokkal
jobban számolva oldhassuk meg közös
dolgainkat.
Gombár József

I.
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PÁLYÁZATOK
A "Herkulesfürdő-szindróma"
Sándor Pál: HerkulesfürdlSi emlék

1.
Mint amikor egy áramkörre hirtelen nagyfeszültséget kapcsol unk, úgy kell hatnia a filmnek is az
emberi agyban, mert csak e felvillanyozott érzelmi-gondolati állapot lehet az, amely beavatkozhat a néző lelkiismeretébe, világnézetébe, cselekedeteibe, tehát: az életébe. Sándor Pál filmje, a
Herkulesfürdői emlék azonban kihullik az emberi
lélekből, nyomot sem hagyva maga után, hasonlatosan a neutrinóhoz, ehhez a minden töltés és
energia nélküli részecskéhez, amely éppen ezért
eléggé értelmetlenül foglalja a helyet a létező
dolgok archívumában. Akkor pedig nincs esztétika, amely ezt a művet megvédhetné. A DNSmodellt sem "szépsége", hanem igazsága teszi
értékessé, ugyanígy egy műalkotás értéke is hatásában realizálódik. Másként nem lenne értelme a
művész munkájának, nem lenne létjogosultsága a
művészetnek az emberi erőfeszítések között.
Egészen. odáig azonban, amig a kreatív termékek befogadásának (nemcsak születésének) pszichológiáját ki nem dolgozzák, addig egy mű hatásának ,,lemérése" továbbra is csak egy módszer
lesz: megfelelő időtávlatban figyelni a mű sorsát.
Ez pedig a mindenkori jelen kritikusának lehetetlen, így a hatás megítélésében csupán saját becsületére, lelkiismeretére, önvizsgáló hajlamára és
őszinteségére van utalva. Valamint felelősségérzetére. Mert olyan filmről jó kritikát írnia, amely
benne sem váltott ki intellektuális vagy emocionális rezdüléseket, ez személyes felelősség kérdése is.
Úgy érzem, ha kritikusainkat a tárgyi tudás
mellett ez a fajta szubjektív megközelítési mód is
jellemezné, akkor a Herkulesfürdői emlék-et is
kudarcként könyvelték volna el, segítve ezzel a
magyar filmművészet rádöbbenését önnön válságára, amelynek tünetei egyébként a szóban forgó
filmben típusosan fellelhetők. Mondhatnám: a
magyar film a "Herkulesfürdő-szindrómával"
küszködik.

2.
A fllmkészítésnek van egy olyan törvénye, hogy a
rendezőnek valamiféle forgatókönyvvel kell ren100

delkeznie. A forgatókönyv a film születésének
genetikai irányítója, váz, amelyre a rnűvészi kompozíció fölépülhet, ennélfogva egyik meghatározó tényezője a rendezői munka sikerének. Mit
is tartalmaz Tóth Zsuzsa forgatókönyve? A proletárdiktatúra bukása után egy menekülö vöröskatona nőnek álcázva magát egy világtól elzárt
szanatóriumba jut, ahol átvészel egy évet mint
ápolőnő, s végül teljesítve a rábízott feladatot: a
határon átszöktet egy üldözöttet. Menekülés közben lelövik mindkettőjüket.
Ismét egy film tehát, amely a történelemhez
nyúl vissza témáért. Ha meggondoljuk, hogy egy
forgatókönyv mindig megjelöli a művészi vizsgálódás területét, tehát ha egy kor azon kérdéseit,
amelyekre a művésznek válaszolnia kell, a Föld
térképének képzeljük, akkor azt mondhatjuk: a
forgatókönyv utazási terv egy kiszemelt ország
bebarangolására. Nos, ekkor fölmerül a kérdés:
Tóth Zsuzsa forgatókönyve felfedezésre indul-e,
vagy jól ismert dolgokkal akar bíbelődni.
A hatvanas évek nagy filmjeinek történelmi
alászállásai haladó cselekedetek voltak (és politikailag feltétlenül időszerűek), mert vállal ták egy
nép lelkiismeretének
kényelmetlen
analízisét,
bátrak voltak felülvizsgálni nemzeti múltunk értékelését. És alkotóikat új mondandójuk (szükségszerűen) új kifejezőeszközökhöz
is vezette.
Ám ma már joggal gyanakodhatunk: az effajta
érdeklődés nem túlélője-e önmagának, nem az
igazi problémáktól való elfordulás-e inkább, mint
odafordulás, nem alkotói kényelmesség-e az, ami
egy évtizede még alkotói türelmetlenség volt?
No, de ne legyünk bizalmatlanok, nézzük meg:
forgatókönyvének
konfliktusain,
cselekményvezetésén, jellemrajzain, dialógusain, szítuációteremtésein keresztül képes-e ez a film új gondolatok közlésére, fontos üzenetté tud-e válni, vagy
csak játszadozássá!
A történet a proletárforradalom
bukása után
játszódik, friss még az országos seb, kezdődik a
hajtóvadászat. A háttérrel azonban a forgatókönyv nem kíván foglalkozni, kényelmesen, feliratban közli az időkoordinátát:
1919. És ezzel
magára is hagyja a nézőt, e korra vonatkozó
tankönyvi-brosuraí-estíegyetemí
ismereteivel és
természetesen korábbi filmélményeivel együtt.

(Az epésebbek lelki szemei előtt tán még egy
címlistára kopírozott lábjegyzet is megjelenik a
vonatkozó szakirodalom felsorolásával ... ) Ezzel
kapcsolatban Sándor Pálnak sem telik a lovascsendőrök filmképi közhelyénél többre.
Az expozíciónak ez a megoldatlansága a magyarázata annak is, hogy a főhősért nem tudunk
igazán izgulni, hiszen nem tudjuk, miféle körülmények kényszerítették a kétségbeesettség, vakmerőség és aberráltság határain álló tettére: a női
szerep felvételére. És ha tette bonyolultabb indítékokkal kell hogy rendelkezzen, akkor a néző is
többre kívánesi a körözési fénykép bemutatásánál, főleg azért is, mert Tamássy Zdenkó hangulatos békebeli zenéje mindenféle érzést felkelt benne, csak éppen azt nem, hogy itt életre-halálra
megy ki a játék.
Kidolgozatlan a főhős, Kövesi János alakja is.
Mintha az alkotó k ezt is az ,,1919" felirattal és a
körözési képpel akarták volna elintézni: hősünk
forradalmár, tehát mindenki idézze fel magában
azokat a jellemzőket, amelyeket a művészet, az
etika és a pszichológia erről a típusról felfedezett,
ehhez az alkotóknak egyéb hozzáfűznivalójuk
nincs, s így a lehető leghamarabb a legkisebb
energiabefektetéssel a kaland sínjére tehetik polcról leemelt figurájukat.
A többi szereplő ugyancsak felszínesen van
megrajzolva, és eléggé funkciótlanul illeszkednek
a történetbe. A főorvos egy jellegtelen doktor
bácsi, aki a dolgok folyásához semmi érdemlegeset nem tud hozzátenni, és ha fel is dobják neki a
,labdát (pl. előkerül "Sárika" borotvája), ő egyszerűen "elhajol előle" és a feszültség újra nullpontra esik. A fényképész is csak lézeng ide-oda a
szanatóriumban, bár kamerája észrevehetne egy
és más érdekes dolgot, elsősorban ami "Sárikát"
és a vele történteket illeti. Megkockáztatom a
párhuzamot: ahogy a fényképész nem tudja,
hogy mit is fényképezzen, éppúgy nem tudják a
film készítői sem, mivégre hozták létre művüket.
Talán azt sem döntötték el: kalandfilmet vagy
művészi produkciót csinálnak. Mert e kettő nem
mindegy. Az első esetben a közönség cirkuszi
igényeinek kielégítése, a másodikban a saját, kimondásra érdemes, belső élményeik kivetítése a
cél. Teljesen nyilvánvaló, hogy egyszerre e két cél
szolgálatában állni lehetetlen, ez etikai tudathasadást eredményez, és ennek bűnhődéséül: művészi zűrzavart. A Herkulesfürdői emlék fókuszában ez áll: mi történik "Sárikával", sikerül-e neki
a nagy játszma? Lehet, hogy az alkotók eredeti
elképzelésében másféle fókusz szerepelt, de akkor az elsikkadt, s mire a mozik útjára készen állt
a fllm, már semmi sem maradt belőle. S vált
filmjük szimpla kalandfilrnmé.

A történet színhelye egy szanatórium, s mint
ilyen, bizonyos hangulatok érzékeltetésére és
gondolatok
kimondására speciálisan alkalmas.
Lukács György hja Thomas Mann "Varázshegy" -ével kapcsolatban: "Az emberek. .. szünidőn vannak, kiszakadtak köznapi gondjaik, egzisztenciális, erkölcsi küzdelmeik köréből. Mindaz, amit ezek a küzdelmek lelkileg, szellemileg,
erkölcsileg az emberből kihoztak, itt szabadabban, gátlásmentesebben, koncentráltabban,
világosabban elnyerheti végső, világnézeti kérdésekre
irányuló kifejezési formáját."
A filmbeli szanatórium azonban csak kívülről
van fényképezve, hogy az emberek .Jelkí, erkölcsi, szellemi" szférájában mi is zajlik, arról nem
sokat tudunk meg, "végső világnézeti kérdésekről" pedig szó sincs, ezek felvetésére kísérlet sem
történik. Hacsak ama filmbeli megjegyzés szintjén nem, hogy: " ... ez egy koszfészek!" Ezekután az ember zavarban van, vajon Sándor pál
azért
választotta-e
a szanatórium-helyszínt,
amiért pl. Thomas Mann, vagy azért, hogy nőnek
álcázott főhősének a megfelelő feminin környezetet biztosítsa? És ennyiben "Sárika" búvóhelye' lehetett volna egy varroda, vagy akár egy
nő egylet üdülője is. Bár az igaz, ez utóbbiak
korántsem hangzanak oly művészien, mint az,
hogy: szanatórium ...
3.
Még mielőtt Tóth Zsuzsa forgatókönyvíró t tennénk felelőssé a Herkulesfürdői emlék hibáiért,
sietek leszögezni: a felelősség egyedül a rendezőt,
Sándor Pált terheli. Ha egy vers, egy dallam vagy
egy festmény "fogamzása" az agykéreg egy meghatározott területének izgalmi állapota, és ugyanígy születik a film is, akkor az, akinek a fejében a
mozgóképek speciális törvényekkel és szimbolikus erővel bíró sorozata filmrné áll össze, nem
más, mint a rendező, egymagában. Nyilvánvaló,
hogy egy forgatókönyv megírása egy fílmművészeten kívül eső képesség, a verbális kifejezőerő
függvénye, így ezzel egy rendezőnek nem kell
okvetlenül rendelkeznie. Ám az, hogy csak egy
elképzeléseivel tökéletesen egyező forgatókönyvet fogadjon el, amelynek ha írója nem is, de
inspirátora és irányitója mindvégig ő volt, nos ez
már a rendező feladata és felelőssége. Ha ez nincs
így, akkor nincs biztosítva a ftlrnkészítés folyamatának egysége, a kohézió, amelynek vonzásában a színhelyek, a szereplők, a jelenetek és a
jelképek műalkotássá rendeződnek el. És bekövetkezik a mű széthullása, formájában; megoldásaiban éppúgy, mint céljában és mondanívalójában.
Ami be is következett a Herkulesfürdői

emlék
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esetében, hisz Sándor Pál nemcsak hogy a forgatókönyv hibáit nem vette észre, hanem azokat a
rendezés módszereivel korrigálni nem tudta, saját
filmnyelvi tehetségével azon felül nem emelkedett. Ez legszembetűnőbben a főhős ábrázolásában került felszínre. Ű volt a film kulcsszereplöje,
így az ő gyötrödésén keresztül kellett volna megértenünk egy forradalmár üldöztetésének, majd
áldozatvállalásának súlyát. Ez a rendezőtől a személyíségváltozás analízisét, a lélek pokoljárását
kívánta volna meg, a főhős mikro- és a szanatórium makrokozmikus rezdüléseinek hiteles feltárását. Sándor Pál azonban nem tudta ezt megtenni. Az a szituáciő, amely a földkerekség minden emberét a szexuális neurózis, a világnézeti
meghasonlás és a szellemi deformálódás felé sodorta volna, Sándor Pál számára semmi tragikusat
nem rejt magában, csak egy "ciki helyzetet",
amelyből a főhős - kalandorhoz, és persze marxista felkészültségű forradalmárhoz illően - kicsattanó testi és lelki egészségben távozik, Volt
egy jelenet, amikor a főhős "kiborul", ágyára dől
és öklével veri a párnát. Ha meggondoljuk, hogy a
már említett szexuális neurózist pl. Bergman a
Suttogások és sikolyok-ban micsoda fílmkéni gazdagsággal, hátborzongató
megjelenítő erővel és
jelkép-találmányokkal tudta kifejezni, akkor ama
jelenet - és bizony a Herkulesfürdői emlék többi
jelenete is - körülbelül annyi, mint amikor egy
"költő" felkiált: "ez a rothadt élet ... " - aztán
elakad. És más nem is jut eszébe.
A koncepciótlan rendezés rányomja a bélyegét
a színészi, operatőri és zeneszerzői munkára
egyaránt. A színészek nemigen tudnak bármit is
kezdeni szerepükkel. Hiszen ha a fényképész oly
funkciótlan figura, hogy hiánya szinte föl se tűnne, akkor Garas Dezső igyekezete is hiábavaló,
mint ahogy hiábavaló Carla Romanellié is, aki
szerepében érezhetően mélyebb értelmet keres,
de arra - önhibáján kívül - nem sikerül rátalálnia. A többi színészt sem tudják magukkal ragadni a szerepek, így becsületes munkájuknál
nem láthatunk többet. Ami pedig Hollmann Endre főszereplését illeti, az sajnos korántsem olyan
bravúros, mint amilyennek sok kritika beállította. Egy amatőr színész felhasználásának óriási
lehetősége abban rejlik, hogy annak természetes
külsö és belső karakterében a rendező rátalálhat
egy elképzelt ••figurájára. Így az amatőr színész
nem csinál mást, mint "önmagát adja" - és a
szerep megvalósul. De alig hihető, hogy egy olyan
szerepet, amely egy forradalom kavargásából szanatóriumi sírkamrába csöppent, női álarcba bújt
ifjú belső VÍvódásának és lefojtott lélek-viharainak ábrázolását kívánja meg, szerenesés dolog
lenne amatőr színészre bízni.
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Az a tény pedig, hogy Ragályi Elemér fényképezésére a szecessziós hangulatú, nagyon szép
képkompozícióknak
és a kalandfilmek gyors kameramozgásainak a keveredése a jellemző, és az,
hogy Tamássy Zdenkó önmagában nagyszeru zenéje sem tudott a film egészével audiovizuális
egységet alkotni, sőt - mint említettem - néhol
atmoszférájával értelmi zavart is okozott, szintén
azt bizonyítja, hogy a rendező nem tudta összefogni segítőtársai munkáját. Így azok tehetségét
nem a "film eszméjének" , hanem olyan erőknek
a szolgálatába állította, amelyek művét szerkezeteiben széttörték, és mondanivalójában homályossá tették.

4.
Végül is miféle érzéseket, hangulatokat, erkölcsi
állásfoglalásokat,
intellektuális
felfedezéseket
vagy politikai nézeteket fejezett ki ez a film? Mit
akart Sándor Pál a Herkulesfürdői
emlék-kel
mondani? Ha a kort, a bukott proletárforradalom emberi, társadalmi konfliktusait akarta bemutatni, akkor ahhoz a történelmi háttér túl
vázlatosan volt megrajzolva, a rá vonatkozó néhány közhelyszerű utalásnál nem kaptunk többet. Vagy a forradalmár sors, a helytállás és áldozatvállalás példázatát, a személyes "teherbíróképesség" határainak elemzését adta volna a
film? Akkor viszont Sárika ex Kövesi János alakjának felszínessége, szernélyiségfejlődésének kidolgozatlan ábrázolása az, amiért ez az élmény
elmaradt. Netán a szanatórium életén keresztül
akart Sándor Pál egy életérzést és filozófiát kifejezni? Dehát ez a szanatórium, a maga érdektelen lakóival, erre eleve alkalmatlannak bizonyult.
S a rendezés ezt a problémát csak fokozta azzal,
hogy szűrőt vont a szanatórium köré, amely ahelyett, hogy a külvilág jellemző és izgalmas hatásait
engedte volna bearamolní, azokat inkább felfogta,
lezárva ezzel érdekes asszociációk egész sorát.
Volt azért a filmnek egy nagyon izgalmas része is: amikor a főhős helyzetének tarthatatlanná
válásával és szökésével párhuzamosan felbomlik a
szanatórium rendje is, menekülnek a betegek,
éppúgy, mint Galambos Sarolta. Ezen a ponton
az egész történet új megvilágításba kerülhetett
volna, és föllobbanhatott volna az értelmezések
és továbbgondolások sorozata. Ám Sándor Pál
meghátrált a feladattól, hogy e hirtelen jött lehetőségből kihozza azt, amit magában rejt. És filmje a szellem kalandja helyett az izgalom-keltés
profán kalandjává változott.
(...)
Ludvig Nándor

Az újrakezdés villamosa
Szabó István: Budapesti mesék

Szabó István sárga villamosának akkor válhatunk
utasaivá igazán, ha meghalljuk azt a hivást, amely
a filmben többször is elhangzik, mindig a néző
felé fordulva: hé, emberek, ide, segítsetek!
Ez a néző felé fordulás már a filmtörténet
kezdeteinél fellelhető, hiszen a film mindig is
sóvárogta látni közönségét, s a francia új hullám
felfedezései (újrafelfedezései) óta mi is megtanultunk egy-egy szembeforduló arc rejtett villanásain eligazodni.
És mégis, Resnais, Truffaut, Godard filmjeiben ott érezzük a titokzatos idegent, az elérhetetlen távolságot a másik emberrel szemben - Szabó
Istvánnál a személyes közelség a fontos, filmjében arccal felénk történik minden: tőlünk kérdezik meg hányféle színt ismerünk, nekünk kell
döntenünk, tovább megyünk-e, a mi óránkat igazítják vissza, és mi kapunk alkalmat egy percre,
hogy átgondoljuk a jövőnket.
Ahogy a szereplők felsorakoznak a villamos
előtt, olyan, mintha az egész stáb ránk tekintene.
A titok is ismerős valahonnan. Látunk egy bevezető képsort "valamikor régről": ünnep és hétköznap, felvonulás és menekülés, napfény és hóesés, feldíszitett villamos, aztán ahogy éppen beverik ablakait, "mintha mindez már megtörtént
volna egyszer" - utal vissza majd a film a későbbiekben, jelezve azt is, hogy éppen ezért meg is
történhet még.
És valóban, álmaink és emlékeink összegabalyodott szálait bogozgatva, nyomasztó súlyával
vagy hiányával viaskodva egyszer csak a kezünkbe kerül egy megfeketedett villamosbérlet, néhány gondosan becsomagolt családi fénykép, és
talán az sem véletlen, hogy életünk romjai alól
pont egy bekeretezett tablót tartunk a legfontosabbnak kimenteni.
Az út, ahol járunk, ismeretlen, és mégis, egyszer
már jártunk erre, valahogy közünk lett hozzá
valamikor. A mindenkori ember útja ez, az ősi
otthonkeresés az első tűzgyújtástól (az első munkadaltól) a társadalommá szerveződésig. Bibliai
egyszerűségű történet, a megszületett gyermek
karácsonyi története (és Káin botja, a vízözön,
húsvét).
A villamosnak nekifeszülő ember alakjában a
mitológia követ görgető Sziszüphosza is megjelenik, de könnyen felismerhetjük benne a legutóbbi 30 év hősét, áldozatát, résztvevőjét, alakitóját - és mindenekelőtt felismerhetjük önmagunkat, amikor egy pesti villamoson utazunk,

,
mellettünk vagy velünk szemben üldögélő szornszédunkat, aki talán egész úton meg se szölal, de
ahogy a hóna alá szorítja csomagját, elhelyezkedik, kinéz az ablakon, máris mindent tudunk róla:
nevetséges, szánalmas, gyűlöletes, szeretnivaló.
Amikor megpillantjuk terepszínű ruhájában,
kiszolgáltatottan és védtelenül az ellenségeserőkkel szemben, első mozdulatával ő maga is a bot
után nyúl, a fa mögé lapul, vagy valamiféle állati
egykedvűséggel bandukol tovább az erdőben,
mintha nem értené, hogy a "hé, emberek!" neki
szól, rá vonatkozik.
És éppen itt, a mélyponton, a robbanás után,
élet és halál határhelyzetében nyílik lehetőség a
megtísztulásra, az újrakezdésre, a megszabadulásra. "Mi is megtapasztaltuk a már elfelejtett szavak - mint éhség, szomjúság és hazátlanság elemi jelentését, úgy, ahogy azokat az írás míndenkori aranykorának szerzői használták" - fogalmazza meg ugyanezt az élményt egyik vallomásában Pilinszky János. Szinte mindent elveszitettünk, most mégis többet tudunk: hogy milyen
jó feldíszíteni egy fát, megteríteni egy asztalt az "élünk" szónak újra jelentése lett számunkra.
A villamos az újrakezdés célja és eszköze egyaránt. Oldalára dőlve találunk rá, félig a vízben
van, de azért a sínek közelében (mínt az ember).
Talpra állítása az első összekapaszkodás, sínre
emelése az első összehango1t munka, az előbb
még lesújtani készülő kéz segíteni vágyik, a bot
munkaeszközzé humanizálódik, a ftlmben először
elhangzó szó, a ,,ne!", .a másik ember igenlésére
változik - •.áram" születik, a villamos elindul.
És egyszer csak nem egyszeru "fedél", nem
átmeneti szállás vagy csomagszállító eszköz többé, hanem villamos; amikor jön egy új utas, és
amolyan vidékies természetességgel megkérdezi:
"ez hanyas? ", még nevetünk, pedig ember és
villamos első közös győzelmét láttuk. (A kisiklás
után már érte, miatta is folyik a harc, s hogy
mennyire fontos lett, végül hiánya tudatosítja.
Szétszedése, összerakása, a túlsó partra való átmentése által megismertük legapróbb részeit is ekkor lehetett csak a miénk igazán.)
A siker talán túlságosan is gyors. Amíg eljutunk a befejező képek feldíszített villamosáig (a
többi villamossal való találkozás látomásáig),
amíg eljutunk a Város közelébe (a fásult, eltorzult arcoktól a felszabadult, fénylő arcokig), addig még meg kell tanulnunk újra együtt lenni,
újra beszélni, enni, dolgozni, szeretni, vezetni, ér
telmesen egyetérteni, értelmesen ellentmondani.
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Az alakuló közösség életének mindennapjai, az
elkerülhetetlen, szükséges vagy éppen rákényszerített ritmusváltások, az állandó' visszaesések és
hirtelen felgyorsulások különös lélegzetvételt
szabnak meg magának a filmnek is. Katonazenéje
a közelmúlt, az egykor divatos sláger a régmúlt
veszélyeit-biztonságát hordozza, a klasszikus zenében örök értékek időtlensége 'lüktet, a közös
énekben pedig eleinte valamiféle hirtelen öröm
píllanatnyísága, majd (az Énekes kiemelkedésével
párhuzamosan) egyre inkább önfeledt boldogsága, összetartó ereje, nyugalma árad.
Nappalok és éjszakák váltakoznak bennünk,
ébredések és lefekvések keverednek alkalomszerűen, a lehetőségeknek megfelelően. Az évszakok
valahogy megbízhatatlanok,
egyszercsak elkezd
hullni a hó a lemezjátszó fölött, a behavazott táj
egy régi májust juttat az eszünkbe. Mintha egy
óriási kéz keverte volna össze ember és természet
''-.óráit
e_gyaránt. (Látjuk a kezet, amint éppen
_visszaigaZítja az órákat!)
Amikor Bálint András Fényes szerepében felmászik a villamos tetejére, akkor ez nem a főnök
pozíciója, egy pillanatra most ő az áramszedő
(nem véletlen, hogy ezt ő viszi át a vizen, ő beszél
először a remízről is), ő a Fényes, a fényes tekintetű kisfiú, a most már annyira felnőni akaró 30
éves kamasz, akinek még nem volt lehetősége
felnötté válni. (A gyerekeknek viszont gyerekkoruk veszett el.) "Gyereket akarok" - mondja
összetépve régi fényképet, de aztán mégis anyját
ismétli utolsó mondatával.
Megtagadva-megőrizve
életünk
tévedéseit,
igazsagait, mi az, amit tovább kell vinnünk? Mikor távolodunk, mikor közeledünk? A villamos
útja egy kicsit a lélek útja is igazi önmagához. A
remizről, kérvényírásröl, kötözésről vagy pele nkázásról szóló monológ tulajdonképpen a túlélés
monológja. Valami, amit jól megtanultunk, amivel egyszer talán majd lehet újat kezdeni. Élettelenül, leckeszerűen felmondva is kapaszkodó t jelent számunkra - de éppen ezért olyan könnyű
becsapni is bennünket.
Eltemetettnek
hitt mozdulatainkat
katonazene keltegeti, s amikor hirtelen talpra ugrunk,
rnáris a következő parancsot várjuk. Amig óráink
működnek, mi is jobban jelen vagyunk az időben
- tehát órarend szerint mozgatnak minket. Engedelmeskedünk, mert hiszen - megtanultuk valóban "nem biztonságos".

Ablakos és a Szineket tudó lány azért válhattak
áldozataivá, de ugyanakkor élő lelkiismereteivé is I
a villamosnak, mert ismerik a színek gazdagságát,
az árnyalatok igazságait, mert túllátnak önmagu-
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kon. Ahogy Maja Komorowska szőke hajjal, rozsdaszínű ruhában (a vér színe, borostyán, virág és
napraforgó) végigbotorkál a sínek mellett vagy a
villamoshoz szorítja arcát, mintha a színek elpusztíthatatlan
őrzőangyalát látnánk, aki tört
szárnnyal is repülni tanít minket, aki mindent
tud rólunk, megvakitva is. Kétszer jelenik meg
igazán hangsúlyos helyzetben, amikor véleményt
mond: először tagad, másodszor igenel.
A két részt (az erőszakos, hamis rend és az
emberibb, amelyik pusztít és amelyik életet ad,
amikor ócska csomgjainkat szorongat juk, és amikor gyereket tartunk az ölünkben) a szülés jelenete választja el, illetve köti össze, teszi fogyamatossá. Ellentétek és párhuzamok rendszerében
összefüggést kapnak a legapróbb részletek is, és
általánosabb jelentés hordozóivá nőnek. A tűz és
I a víz kibékíthetetlen
ellentéte legalább annyira
megfelelés is, elemi erejű hatalmukkal ugyanazzal
a rémülettel nézünk szembe, és ugyanazzal az
I
örömmel kuporgunk mellettük, amikor az összetartozás melegét vagy a megtisztulást jelentik számunkra.
Hasonlóan a korábbi alkotásokhoz, a hal most
is a fílm egyik legfontosabb motívuma. Már a
villamosban is volt valami halszerű, amikor a vizben elmerült, s hosszú sodródás után partra vetődött. Itt, a villamosban találkozunk vele először
(később többször is visszatér), amint oldalára fordulva (mínt a villamos) rozsdaszínű (!) pocsolyában kapkod levegő után. Aztán máris az ember
lépked ugyanilyen vízben, mozgását (felülról
fényképezve) hasonló vergődésnek látjuk. Az
ételtől fuldokló, tátogó száj közelképe, a légzésmonológ, a villamos darabjainak áthordása a 'vizen, vagy akár maga az úszó tutaj - egy egységes '
motívurnrendszer darabjaiként futnak össze abba
a képbe, amikor a hal a fehér asztalon ünnepi
eledellé válhat.
A gyertya lángja, a zseblámpa és a lobogó tűz
fénye a vörösen izzó napkoronggal (szintén kétszer jelenik meg) alkot összefüggő rendszert (de
hozzákapcsolható
a "fényes tekintetű kisfiú"
vagy az ablakokat tisztogató asszonyok alakja is),
megvalósítva ember és természet, egyén és közösség, rész és egész dialektikáját.

Álmodozások kora, Apa, Szerelmesfilm, Tűzoltó
utca 25., Budapesti mesék - már a címek is
jelzik, hogy Szabó István mindig a legelemibb
(legfontosabb)
emberi kapcsolatokat
vizsgálja
filmjeiben. A legutóbbiban talán a legegyetemesebb érvénnyel:'
Székely Ákos

ELLENVÉLEMÉNY
A "Filmszem" egy esztendeje
1976 januárjában sugározta a televízió a "Filmszem" első adását, amelynek a műsor készítői
által megfogalmazott célja: "orientáló, kritikai
áttekintést adni elsősorban a magyar filruművészet helyzetéről, a készülő és bemutatott új
művekről, az alkotóműhelyek - a játéko, dokumentum-, népszerű-tudományos, animációs és
szinkron-fllmgyértás - és a forgalmazás problémáiról, elsősorban a támogatásra, tömeges elterjesztésre méltó műveknek adva kritikai fórumot."
Az új művészeti magazin megjelenése a képernyőn csökkentette a televízió művészeti műsoraiban tapasztalható aránytalanságot, hiszen míg
a zenei, irodalmi és képzőművészeti ismeretterjesztés rendszeresen és viszonylag differenciáltan
helyet kapott a műsorban, addig épp a legnagyobb hatósugarú és a képi közvetítésre leginkább alkalmas művészeti ág, a film teljesen
háttérbe szorult. Elszórtan tematikus sorozatok,
a reklám és az ITY filmesztétikai adásainak
kivételével 1965-75 között nem volt filmmel
foglalkozó műsor a TY-ben.
A televízió sokoldalú képessége és a kulturális
életben elfoglalt központi helyzete ma már vitathatatlan. A tv számtalan módon, direkt és indirekt eszközökkel egyaránt alakíthatja, befolyásolhatja film és közönség kapcsolatát. Különösen
az értékes filmek nézőtáborán kívül rekedt rétegek esetében van jelentősége - az összlakosság
600/o-aegyáltalán nem jár moziba! -, amelyek épp
a televízión keresztül érhetők el legbiztosabban,
hisz számukra sok esetben ez jelenti a művelődés
egyetlen eszközét.
.
Kérdés: hogyan tölti be a "Filrnszem" értékorientáló, ízlésformáló, művészeti ismeretterjesztő funkcióit? A közönség tájékoztatásával,
fllmválasztásának befolyásolásával, a film társadalmi szerepének tudatosításával képes-e fílmkultúránk értékcentrikus fórumává válni?
Kritika, propaganda vagy .,reklám?

A .Fiímszem" feladatának tekinti - és joggal - a
közönség értékorientációját. A jelen gyakorlatban azonban a kritikai és a propaganda funkció
gyakran keveredik. A szerzők felolvassák, illetve
elmondják véleményüket a fílmújdonságokról. E
módszer kisebb baja, hogy roppant tévé-szerűt-

len, a nagyobb hiányosság, hogy az egyenkénti
értékelésekből nem alakulhat ki átfogó kép filmtermésünkról, a filmek nem rendeződnek szélesebb összefüggésekbe.A műsor kritikai tevékenysége így nem haladja meg a napílap-krítika szintjét, s nem járul hozzá filrnkritikánk tagozödasanak, többszínűségének kialakításához. Hatékonysága azonban még a napilap kritikáénál is csekélyebb, mert bár jóval többen nézik, mint ahányan
a lapok bírálatait olvassák, a tévé-nézési szituáció
kevésbé alkalmas a felolvasott szöveg befogadására.
Ahhoz, hogy az előzetes, a filmek bemutatója
előtti kritika ne pusztába kiáltott szó legyen, s
ne szűküljön reklámrná - a filmek alapos, az érdeklődést valóban felkeltő elemzésére, "tálalására" van szükség, s valódi tévé-személyiségek
közreműködésére.
A néző számára a filmélményéhez még nem
kapcsolható kritikai észrevételek természetesen
kevésséhatékonyak, ezek nem annyira a néző véleményének befolyásolására, mint inkább az érdeklődés felkeltésére alkalmasak. (A fílmválasztásban a kritika kevésbéjátszik szerepet, s inkább
csak a közönség filmértő. tudatosan válogató rétegénél.)
A "Filmszem" hatékonyabb ízlésformáló tevékenységet gyakorolhat, ha gyakrabban él a nézök által már látott - látható - produkciók értékelésének lehetőségével. biztosítva a vélemények cseréjét, esetenként a filmválasztás mögöttes indítékainak felderítését is. A premier után
két-három héttel már viszonylag pontos képünk
lehet egy fílrn fogadtatásáról. Ekkorra már élesen
megmutatkozik a kritika és a közönség véleménye közti különbség, sőt észrevehetők a szakma véleményeltérései is. A bemutató utáni, már
az első fogadtatásra is refelktáló véleményalkotás
lehetövé tenné a műsorban a komplexebb megközelítést, az esztétikan túli szempontok érvényesítését.
A terevízió nyilvánosságaa mozikban már futó
ftlmeknek is propagandát jelentene, sőt biztosítaná a propaganda folyamatosságát, ami a hazai
gyakorlatból szinte teljesen hiányzik, bár hatékonysága már bizonyított. Az értékpropaganda
és a kritika tehát megfér egymással, ha nem merev sablonok, rossz beidegződések alapján jönnek
létre.
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Nem összeegyeztethető viszont a reklám és a
kritikai tevékenység. A műsornak mindenképpen
vállalnia kellene a válogatás felelősségét: a hazai
alkotások' közül is azokkal kellene foglalkoznia
elsősorban, amelyek minősítésükön kívül lehetőséget adnak egy-egy fontos probléma vagy jelenség körüljárására, magyarázatára. A műsornak
nem a megjelenő filmújdonságok értékelése a feladata - ez csak áttételesen -, hanem néző és
film viszonyának alakítása, ízlésének formálása, a
kortársi filmművészet segítségével. Ez a vállalás a
filmanyag sokkal szabadabb, tudatosabb keze1ését igényli, s megköveteli az elszakadást a hagyományos filmkritikában uralkodó, szűken esztétikai szempontoktól.
A filmfunkciók

tudatosítása

A különböző fllmműfajok - híradó-, dokumentum-, rajzfilm stb. - a televízióban egyenrangú
partnerei a játékfllmnek, mig a mozikban csak
napjainkban vívják "függetlenségi harcukat". Természetes tehát, hogy a tv fílrnműsora igen alkalmas arra, hogy rombolja a fllmműfajok hierarchiáját, s jelentőségükhöz méltó helyet biztosítson a filmi közlés egyéb eszközeinek is, segítve
ezzel a különböző filmműfajok feladat ainak és
lehetőségeinek
tudatosítását,
elismertetését.
A
hangsúly az utóbbi félmondaton van, a feladatok
tudatosításán, hisz a híranyagban, beszámolókban eddig is helyet kapott a rajzfilm is, a dokumentumfilm is. Nem annyira fesztivál-beszámolókra, helyezések felsorolására van tehát szükség,
mint inkább egy-egy film lehetőségeinek bemutatására, saját közönségéhez való eljutásának elősegítésére.
-,

Filmviták

A műsor rokonszenves törekvése, hogy igyekszik
a közönség bevonására, filmviták, ankétok részleteivel igyekszik hangot adni a közönség véleményének. Fontos hiányosságra reagál, régi adósságot próbál törleszteni ezzel, hiszen a televízióban nem volt még egyetlen érdemi, a "műfaj"
lehetőségeit valóban kíaknázó filmvíta sem, amikor néhány művelődési házban, ifjúsági klubban
a vetítéseket követő beszélgetések a közösségi
gondolkodás hatékony, izgalmas fórumaivá váltak. (Szabályt erősítő kívételként talán a "Hószakadás" tatabányai vitáját említhetném.)
Az eddigi próbálkozások azonban jobbára sikertelenek, hisz az összefüggésekből kíragadott
néhány mondat, vélemény foszlány nem képes
meggyőzően érvelni egy-egy fílm mellett vagy ép106

pen ellene, s a töredékesen tolmácsolt vélemények hatását legtöbbször a vitatkozók ismeretlensége is gyengíti. Különösen vitatható a műsor
készítőinek az az elképzelése, amely szerint a jövőben ún. "Filmszem-klub"-okat
kellene létrehozni országszerte, hogy a műsor ezek vitáit rögzíthesse. Járható útnak tartom viszont meglévő és
működő közösségek - diákklub ok, brigádok,
KISZ-szervezetek stb. - vitáinak rögzítését, vagy
azt, hogy lehetőséget adunk egy-egy közösség
számára, hogy fórum szerű műsorban vehessen
részt vagy foglalhasson állást a filmmel kapcsolatos kérdésekben. Az adás középpontjába kerülő
film vagy téma kijelölése után választanák ki a
főszereplő klubot, amely azután nagy önállóságot
kapna a műsor kialakításában. Ez feltehetően
élő, izgalmas, "stúdiószagtól"
mentes vitákat
eredrnényezne, s meggyőzően cáfolná azt a hiedelmet, hogy filmjeink javának megértése az értelmiség privilégiuma lenne. Szükséges tehát a
közönség valódi aktív részvételére építő műsortípus kialakítása, amelyben nem illusztratívan , a
"közönség hangja" minőségben szerepelnek a nézők.'
A "Filmszem" több mint egyéves tapasztalatai
azt bizonyítják, hogy egyetlen műsor nem láthatja el mindazokat a feladatokat, amelyet egy
művészeti ág - különösen ilyen sokoldalú és népszerűségű művészeti ág - támaszt a televízióval
szemben. Egyetlen program nem töltheti be a
propaganda, a tájékoztatás, az orientáló és értékelő kritika szerepét, s nem oldhat ja meg egyúttal a fílmgyértassal és forgalmazással kapcsolatos
műhelygondok érdemi tárgyalásának szintén fontos feladatát is.
Néhány jól sikerült részletében,tematikus
összeállításában a műsor már maga is bizonyította a "kevesebb több lett volna" elv érvényességét. A "Filmszem"-nek - eredményessége, hatékonysága érdekében - feltétlenül alaposabb, differenciáltabb műsorrá kell válnia, csak így biztosíthatjáa közművelődéshez szükséges hatékony<ságot, s alakíthatja ki önálló arculatát, a filmsajtótól, illetve a filmtárgyű publikációktól való
különbözőségét.
A jelenlegi kb. 700 OOO-esnézőszám felelősséget ró a műsorra, azonban a filmi közlés megállíthatatlan differenciálódási folyamata s a tv-nézők
heterogenitása a legnagyobb erőfeszítéssel sem
békíthetők össze. További, a film sokoldalú képességeit s a közönség sokféle elvárását, befogadási szintjét figyelembe vevő filmmüsorokat kell
létrehozni, csak ezek összehangolt, egymást tudatosan kiegészítő tevékenységének hatására bontakozhat ki a televízió filmnevelési munkája.
Tóth Klári

KÜLFÖLDI FOLVÓIRATOKBÓL

Roberto Rossellini

1908-1977
Váratlanul, egy szivroham következtében halt meg, ez év májusában, a. cannes-i fesztiválról hazatérőben, amelynek az idén zsűrielnöke volt. Rossellini, az egyetemes filmművészet, s közelebbről
az olasz neorealizmus kimagasló alakja, fáradhatatlanul, új meg új
utakat keresve építette, szolgálta és védelmezte századunk második felének filmművészetét, akkor is, amikor - élete utolsó évtizedeiben - a maga megfogalmazta célok felé tört, elgondolásainak megvalósításában csak magára számíthatott.
A halála alkalmából megjelent szdmos nekrológ, megemlékezés, a személyét és munkásságát felelevenítő tanúságtétel közül az
Écran 77 c. francia lap júliusi számából Claude Beylie írását
idézzük:
Rossellini életműve - mind a
játék-, mind az oktatóftlmjeit
tekintve - jelentős. Bármilyen
eszközöket és formát választ is
"üzenete" (ez a lejáratott szó
itt végre visszakapja igazi értelmét) közvetítéséhez, érezhető
és figyelemreméltó ihletettséggel dolgozik, mind a televíziós
filrnjein, mind a rnoziforgalrnazásra szánt alkotásain. Valójában, a film és a televízió szorításában is, mindig a dokumentált elbeszéléshez és az átélt riporthoz ragaszkodott. Ezen túl
rendkívül fontos az az eltökélt
szándéka - 1945-től tapasztalható ez nála -, hogy kerülje az
olcsó érzelmi hatásokat, visszautasítsa a tetszetős formákat,
és arra törekedj en, hogy az embereket és a dolgokat a maguk
valóságában, mindenfajta demagógia nélkül, az egyetemesség elvének a lehető legnagyobb tiszteletben
tartásával
mutassa be. A "díszítő kultú-

ra" csábításainál (hogy Rossellini saját meghatározásával éljünk) többre becsüli a "tényleges megismerésből" származó
szikár, de időtálló adalékokat.
A filmesek nagy többségét kitevő rábeszélökkel.
bűvölőkkel, esztétákkal, a művészetüket fitogtatókkal, illúziógyárosokkal szemben, ő világos fejű
megfigyelő, az igazság szenvedélyes kutatója.
Azoknak az igazságát kereste, akiket elragadott a század
forgataga: Stromboli, Jeanne
d 'Arc a máglyán, Vanina Vanini Azoknak a válságba került
emberpároknak
az igazságát,
akiket már csak a csoda menthet meg: Kívánság, Utazás Itáliában, A félelem Egy megalázott, meggyötört nép igazságát,
amelynek utolsó erőfeszítése
már az áldozaté: Róma nyílt
város, Németország, a nulladik
évben, Az éjszaka szökevényei
A forradalmi lendület igazsá-

gát, amely lassan-lassan egy
egész közösséget ragad magával: Európa' 77, Éljen Olaszország, Az ember harca a túlélésért. Egy korszak igazságát,
amelyet lényegében és alapvető
jellemzőiben ragad meg: A vaskor, XlV. Lajos hatalomra kerülése, A Medicik kora. Az értelem igazságát a szkepticizmuséval szemben, diadalát a
papok összeesküvése felett: A
csoda, Ferenc, Isten lan to sa,
Rovere tábornok, majd a Me»
sids, a csodálatos, végső összegzés. Végül egy ember, egy művész igazságát (a sajátját), aki
azáltal, hogy rendkívüli erőfeszítéseket tesz a szintézis megteremtéséért,
és ugyanilyen
erőteljesen összpontosít mások
megfigyelésere is, eljut odáig,
hogy azonosulni tud a történelem mozgásaival és a világ
harmóniájával.
Egyik művében, "Egy szabad szellemnek semmit sem
kell
megtanulnia
rabszolgaként", Rossellini világosan kifejti, mik voltak a szándékai a
pályája során: "Én nem azért
mutattam be a történelem különböző korszakait és személyiségeit, mert magukkal ragadtak, vagy mert szenvedélyesen
érdekeltek, hanem azért, mert
megítélésem szerint alapvető
emberi gondolkodásmódokat,
érzésvilágokat, félelmeket, az
öntudatraébredés
különféle
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módozatait, illetve, éppen ellenkezőleg, mindenfajta öntudatra ébredés előli menekülést
képviseltek." ( ... )
Hallatlanul nagyszabású törekvései mértéktelen
nagyralátásról
tanúskodnak,
ami
azonban - paradox módon nagy alázattal párosult. Még ha
mosolyoghatunk is egyes sommázásain, amelyek túl merészek ahhoz.vhogy teljesen meggyőzőek legyenek, még ha a
szerző néha az idealizmus és az
utópia ösvényeire téved is, még

ha erőfeszítései annak érdekében, hogy a materialista elveket összehangolja a keresztény
misztikával, naivak is, - ötleteinek frissessége, érzékenysége, a
jövőbe és az emberi szellem kimeríthetetlen
tartalékaiba vetett hite csakis a helyeslésünket
válthatja ki. A könnyű megoldásnak ez az elvetése, annak a
szellemi rabszolgaságnak a gyűlölete, amelynek többé-kevésbé
valamennyien az áldozatai vagyunk, egy jobb, igazságosabb,
testvéribb világnak az előre ve-

titett víziója, kétségtelenül mint ahogy maga is megfogalmazta a mestereit idézve - "az
emberi kaland ízesitöje és nemes esszenciája".
Halála óriási veszteség számunkra, akik - még néhányan
- úgy tekintettünk rá, mint a
XX. század második felének
egyik legnagyobb európai filmművészére, humanistára, a szö
legtisztább
és. legrítkábban
használt értelmében,
korunk
egyik szabad szellemére.
[Écran 77, július)

Tarkovszkij új filmje: Sztalker
Tarkavszkij új filmjének forgatókönyvét
írja, amelynek ismét egy fantasztikus regény az alapja.
Interjújában a film gondolati magját vázolja fel és azt, amiben a Sztalker különbözni fog a Solaris-tól.
Ingmar
Bergman
Suttogdsok és sikolyok címü filmjében
van egy epizód, amelyre gyakran gondolok. A két nővér
megérkezik a szülöí házba,
amelyben haldoklik a harmadik
nővér, és amikor kettesben maradnak, hirtelen valami lelki
közelséget
éreznek,
emberi
vonzódást, amire egy pillanattal korábban nem is gondoltak
volna. A bennük felébredő emberség motívuma összeszorítja
a szívünket, annál is inkább,
mivel Bergman filmjeiben az
ilyen mozzanatok
rövid életűek, gyorsan elmúlnak. Hősei
keresik a kontaktust, de képtelenek megtalálni. A Suttogások
és sikolyok nővérei sem tudnak
egymásnak megbocsátani, nem
békélnek meg még egyikük halálának láttán sem. És minél
jobban kínozzák és gyűlölik
egymást, annál élesebb, döbbenetesebb az a benyomás, amit
érzelmi kitörésük kelt.
A művészet szomjúhozza az
eszményt. Reményt és hitet
kell keltenie az emberben. Még
akkor is, ha az a világ, amelyről
a művész beszámol, nem ad
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okot bizakodásra. Szeretném
még határozottabban
kimondani: minél komorabb a vásznon kibontakozó világ, annál
világosabban kell éreznünk a
művész alkotói elképzelésének
alapjául szolgáló ideált, annál
érthetőbben kell feltárulnia a
néző előtt, hogy új szellemi
magaslatra emelkedett.
Ami Sztalker című fílrnem
forgatókönyvét illeti - jelenleg
ezen dolgozom -, lehetséges,
hogy éppen ez nyújt számomra
eddigi filmjeimnél nagyobb lehetőséget ahhoz, hogy kifejezzek valami fontosat - talán a
legfontosabb at -, valamit, amit
előző
munkáimban
csupán
részben mondottam el.
A
Sztrugackij-testvérek
"Piknik az út szélén" című fantasztikus regényében - ez filmern alapja - a szerzők elmondanak egy történetet a Földet
egykor meglátogatott jövevényekről. Ezek a jövevények távozásuk után egy Zónát hagynak hátra, és ennek egész sor
olyan tulajdonsága van, melyek
nem teljesen tisztázottak, de
alighanem igen veszélyesek az

emberre. A Zóna tanulmányozására nemzetközi központot
hoznak létre. Egyelőre pedig,
mivel a Zónának az emberi
életre gyakorolt hatását pusztítónak gondolják, határait a legszigorúbb büntetés terhe mellett senki sem lépheti át.
Ugyanakkor a Zóna körül
sok-sok legenda keletkezik, és
mint minden, ami tilos, a Zóna
is rendkívüli érdeklődést vált
ki. A Zónába különféle bátor
emberek igyekeznek behatolni,
más-más célokat követve. Egy
új foglalkozás keletkezett,
a
sztalker (az angol stalk = lopakodni, becserkészni
szöból).
Így nevezik azokat az embereket, akik abból élnek, hogy másokat bekísémek a Zónába .ez utóbbiak abban reménykednek, hogy meggazdagodhatnak,
vagy abban, hogy elsőként tudják meg, mít is tettek ezzel a
földdarabbal
a jövevények.
Nemegyszer azért hatolnak be
a Zónába, hogy kielégítsék beteges kalandvágyukat, kipróbálják magukon mindazt a szörnyűt, emberelleneset, amivel a
Zóna állítólag meg van fertőz-

ve. Vágyukat csak fokozza,
hogy a Zóna közepén állítólag
van egy hely, ahová el kell jutni, és akkor az ember számíthat
a legkedvesebb kívánságának
teljesítésére.
Ez van a regényben. A mi
filmünk viszont alighanem ott
kezdődik, ahol a regény végződik. A Zónával kapcsolatos cselekmény tehát nálunk nem szerepel. Filmünk csupán egyetlenegy helyzetet fog feldolgozni, amely azonban a regény
egész lényegét magába foglalja.
Egy törvénytelen expedícióról fogunk beszámolni, amelyet
a Sztalker vezet; az expedícióban csupán ketten vesznek részt,
a Tudós és az Iró. Utazásuk csak
egy napig tart, és a Zónán kívül
csupán két helyszínt mutatunk
a film elején és a végén: Sztalker szobáját, ahonnan reggel
útjára elindul, miután összevész
őt féltő feleségével - és egy
kávéházat, ahová az utazók a
film végén visszatérnek, ahol
Sztalker felesége rájuk talál.
Így az első és az utolsó jelenetben még egy szereplője van a
ftlmnek.
Ahogyan jelenleg a ftlmnek
mint művészetnek a lehetőségeit látom, nagyon fontos számomra, hogy a forgatókönyv
cselekménye
megfeleljen
az
idő, tér és cselekmény egységéró1 kialakított követelményeknek, egészen a klasszikusok elvei szerint. Korábban érdekesnek találtam, hogy a lehető legjobban kihasználjam a híradó,
különféle időrétegek, álmok,
zavaros események montázsát,
hogy a szereplőket váratlan
próbák és kérdések elé állítsam.
Most viszont azt akarom, hogy
a mon tá zs részletei között ne
legyen időbeli szakadás. Azt
akarom, hogy az idő múlása az
egyes képeken belüllétezzen,
és maga a montázs csupán a
cselekmény folytatását jelentse,
és semmi többet, és ne vállaljon

kiválasztó funkciót az idő dramaturgiai megszervezésében.
Úgy vélem, hogy ez a formai
megoldás, amelyet maximálisan
egyszerűnek és aszketikusnak
tartok - nagy lehetőségeket
nyújt. Ezért mindent kidobok
a forgatókönyvből, amit ki lehet dobni, és minimálisra csökkentem a külső effektusokat.
Nem akarom a nézőt szórakoztatni vagy meglepni váratlan
helyváltoztatásokkal, geográfiával, éles cselekménnyel. A filmnek egyszerűnek kell lennie,
konstrukcióját
tekintve pedig
szerénynek.
.
Megértem, hogy a forma túlzott leegyszerűsítése is érthetetlenül-eró1 tetettnek,
feszülten-nagyképű nek tűnhet. Egyet
azonban biztosan tudok: el kell
tüntetni mindenféle ködöt, kimondatlanságot, mindazt, amit
általában a film "költői atmoszférájának" szoktak nevezni. Márpedig éppen ilyen atmoszférát igyekeznek mindenképp teremteni a vásznon. Az
atmoszférát nem kell teremteni, az csupán kíséri a legfontosabbat, abból a feladatból bontakozik ki, amelyet a szerző
meg kíván oldani.
Hőseink végül is elérik céljukat. De amikor már közel vannak a kívánt helyhez, oly sokat
éltek és gondoltak át, hogy végül mégsem mennek el odáig.
Megértették, hogy erkölcsiségük alighanem tökéleglen. és
még nem találnak magukban
annyi lelki erőt, hogy teljesen
bízzanak önmagukban.
Így tűnik legalábbis az utolsó kávéházbeli jelenetig, amikor a fáradalmaíkat pihenő utazók előtt megjelenik Sztalker
felesége, egy fáradt, sokat átélt
asszony. Megjelenése valami új,
megmagyarázhatatlan és csodálatos mozzanatot hoz hőseink
életébe. Alig tudják felfogni,
hogyan lehet, hogy ez az aszszony, aki végtelenül sokat
szenvedett a férje miatt, beteg

gyermeket szült neki, még mindig azzal az odaadással szereti
párját, mint ifjúsága napjaiban.
Az ő szerelme és odaadása - ez
az a csoda, amit szembe lehet
állítani a hitetlenséggel, ürességgel,
cinizmussal,
vagyis
mindazzal, ami eddig a ftlm főszereplőinek
életét meghatározta.
A filmben az Író hosszadalmas tirádát mond arról, milyen
unalmas a törvényszerűségek
világában élni, amelyben még a
véletlen is a törvényszerűség
következménye, olyan törvényszerűségé, amelyet még nem értettünk meg. Az Író talán azért
is indul el a Zónába, hogy valamin végre csodálkozzék. . . Igazában azonban csak ezen az
egyszerű asszonyon tud csodálkozni,
megdöbbenti. hűsége,
emberi méltóságának ereje. Fel
kell tennie a kérdést: minden
engedelmeskedik-e a logikának,
mindent fel lehet-e bontani öszszetevő elemeire, mindent kí lehet-e számolni?
Fontosnak érzem, hogy ebben a filmben rámutassak arra
a kizárólagosan emberire, feloldhatatlanra, szétszedhetetlenre, ami minden egyes ember lelkében kikristályosodik
és annak értéket ad. Hiszen míndamellett, hogy látszólag mindegyik hős kudarcot szenved,
valójában mindegyikük valami
felbecsülhetetlenül
értékesebbre tesz szert: hitre, önmaga felismerésére.
Akárcsak a Solaris-ban, a
Sztalker-ben is a fantasztikus
helyzet az, ami a legkevésbé
vonz. Sajnos, a Solarts-oe mégiscsak túl sok tudományos-fantasztikus kellék került bele, és
ezek elvon ták a nézők figyeImét a legfontosabbról. Érdekes
volt persze rakétákat, űrállomásokat készíteni - Lern regénye
megkövetelte őket -, de úgy
vélem, hogy a film alapgondolata élesebben és nagyszabásúb109

ban jelentkezett volna, ha ezt
mind sikerült volna elkerülni.
A Sztalker-ben csupán az
alaphelyzetet nevezhetjük fantasztikusnak. Ez a kiinduló szituáció azért segít bennünket,
mert lehetövé teszi, hogy minél
szembetűnőbben
kidomborítsuk azt az alapvető erkölcsi

konfliktust, ami a'filmben izgat
bennünket. A végbe rnenő cselekmény
szövetében
semmi
fantasztikus nem lesz, a jelek
szerint reális lesz még a Zóna
is. Mindennek napjainkban kell
játszódnia, mintha a Zóna már
megvolna valahol mellettünk.
Hiszen a Zóna nem is egy adott

terület, hanem az a próba,
amelynek során az ember öszszetörhet, vagy helytállhat. Az
pedig, hogy sikerül-e helytállnia, rnéltóságérzetétől
függ, attól a képességétől, hogy meg
tudja-e különböztetni a legfontosabbat az ídőlegestől.
(lszkussztvo

Kina, 1977. jún.)

A spanyol új film kezdetei
,,Politikailag hatástalan, társadalmi szempontból hamis, intellektuálisan
jelentéktelen,
esztétikailag értéktelen, iparilag
rosszul fejlett."
Mint aCinéma 77 c. francia
folyóiratban Marcel Oms írja
tanulmányában, ezek az emlékezetes kemény szavak Juan
Antonio Bardem világhírű spanyol rendező szájából hangzottak el a francoista korszak spanyol ftlmgyártásáról,
azon a
fil mt örténeti
jelentőségű
1955-ös salamancai tanácskozáson, amely a spanyol film megújulásának
nyitányát
jelenti.
Ezen a találkozó n ugyanis azok
az akkori és jövendő fílmművészek vettek részt, akik a salamancai egyetemi filmklub körül csoportosultak; a jövő ígéretei közül mindenekelőtt Carlos Saura, aztán Basilio Martin
Patino, Juan Garcia Atienza, és
jelen van az akkori spanyol új
filmművészet két zászlóvivője,
Luis Garcia Berlanga és J. A.
Bardem. Maga a tanácskozás
pedig - az elhangzott előadások és viták révén - kíméletlen
élességgel vonta meg a korszak
filmgyártásának
tizenöt éves
mérlegét, amint az Bardem
idézett szavai is kifejezik.
Ez az első eset, hogy a legilletékesebbek felvetik az alapvető kérdéseket: a spanyol film
lehetséges megújhodásának feltételeit, a folytatásra méltó példák és a követendő modellek
problémáját. Szemben a hivata"0

losan támogatott
filmgyártás
termékeinek
sivárságával, az
üres jelszavakkal, a propaganda
hazugságaival - mind sürgetőbb az igény a realizmusra, s
követésre alkalmas történelmi
példának az olasz tűnik. A harmincas-negyvenes évek olasz fasizmusával szembenálló értelmiségi ellenállásban keresnek
elsajátítható harci formákat és
eszméket a spanyol valóság felismeréséhez. E korszak két legjelentősebb ftlrnfolyóirata, az
Objectivo és a Cinéma Universitario elméleti anyagokat közölnek, amelyekben állandóan
a neorealista szemlélet követelménye jelentkezik. A külföldiek közül Zavattini, Aristarco,
Georges Sadoul, a hazaiak közül Francisco Aranda, Ricardo
Munoz-Suay, Luciano Egido és
Roman Gubern jegyzik ezeket
az írásokat, amelyek elősegítik
az alkotói gondolkodást.
Az
első nemzetközi sikereket Berlanga és Bardem filmjei hozzák
meg: Isten hozta, Mr. Marsall!
(Berlanga, 19 S3), Egy kerékpáros halála (Bardem, 1955),
Főutca (Bardem, 1956)Calabuig
(Berlanga, 1956),A bosszú (Bardem, 1957), Placido (Berlanga,
1961) és különösen A hóhér
(Berlanga, 1963).
Újabb mérlegkészítésre
most már a spanyol új film
eredményeiről - tíz év múlva,
1966-ban kerül sor, ezúttal a
franciaországi
Perpignanban:
ekkorra már egy új nemzedék

nőtt fel Bardem és Berlanga
nyomdokaiban, valamint annak
következtében,
hogy a francoista diplomácia
kényszerű
,,nyitásai"
utat engedtek
a
külvilág
hatásainak.
Carlos
Saura már harmadik filmjét
fejezi be ekkor, a La Casa-t (A
ház), Jaime Camino a másodikat (Los Felices 60 - A boldog
hatvan), Basilio Martin Patino
nagy sikert arat a Nueve cartas a
Berta-val (Kilenc levél Bertanak). Ehhez a nemzedékhez
tartozik Julio Diamante, akinek Tiempe
de amor (A
szerelem ideje) után kellemetlenségei vannak a cenzúrával a
Nosotros que no fuimos a la
guerra (Akik nem voltunk a háborúban)
kapcsán,
Miguel
Picazo, aki Unamuno nyomán
alkot hiteles művet, a La tia
Tula-t (Tul a néni), Roman
Gubern, aki áttért a forgatókönyvírásrói
a rendezésre a
Brillante porvenir-rel (Ragyogó
jövő), és Vicente Aranda, aki a
Fata morgana-ban a finomságokban és árnyalatokban gazdag filmművészet nehéz útját
választja.
.
~1966-ban tehát márv egy
felnőtt és meglepő gazdagságú
spanyol filmművészet lendületes fejlődésének lehettünk Itanúi, amelyet azonban kül földön kevéssé ismernek, ahogy
magáról az országról is felemás
képzetek alakultak ki. Spanyolország sokak számára az elvesztett háború lírai mítoszát jelenI

tette, a korridákat, a felfokozott érzelmeket és a vakációt a
Costa Braván - némi rossz
lelkiismerettel. Kevesen értették meg Semprun éles bírálatát
A háborúnak végé-ben, a legtöbben még Garcia Lorcánál és
Bunuel balszfémiáinál tartanak.
A spanyol film 1955 és
1966 között
is lényegében
elzártan fejlődött, a filruművészeknek csak ritkán volt módjuk egy kis kiruccanásra
a
szomszédos
országokba,
de
ilyenkor mohón szívták magukba az "új hullámok" hatásait; a
perpígnan-i találkozó - amely
a "Confrontation 2" nevet kapta - éppen arra adott lehetőséget, hogy a fiatal spanyol
fílrnművészek
összemérhessék
magukat európai partnereikkel,
megítélhessék műveik dimenzióit.
Egyébként a hatvanas évek
közepén a spanyol filmgyártásban egy más irányú folyamat
is kibontakozásnak
indult: a
gyors gazdasági megerősödés,
ami mindenekelőtt
a koprodukciós vállakozásoknak
köszönhető.
1963-tól,
amikor
még az elkészült 94 filmbó1 35
volt a koprodukció, rohamosan
nő ez utóbbi gyártási forma
aránya, és 1967-ben 138 film
közül már 90 készül koprodukcióban. Míg Bardem szerint a
spanyol filmipar 195 5-ben angolkórban szenvedett, ez a helyzet
ekkorra erősen megvál tozott;
és bár a (hivatalosan támogatott) filmművészet társadalmi
vonatkozásban továbbra is hazug marad,
intellektuálisan
nem jelentéktelen többé, esztétikailag sem nulla, és politikai
hatásosság tekintetében
is természetesen a rendszer szolgálatában - ügyesebben operál.
A jelentősen kibővült filmgyártás lehető vé tette a rendezőknek, hogy kifejlesszék technikai és mesterségbeli tudásu-.
kat, sőt a szórakoztató műfajú
'filmek gyártásának kiszélese-
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dése a spanyol filmgyártást bizonyos módon bekapcsolta az
európai gazdasági összefüggésekbe. Készültek fantasztikus
és
horror-filmek,
"spagetti" -westernek Sergio Leone és
Sergio Sollima nyomán - néha
még jobb nevű rendezők által
is; zenés vígjátékok, amelyekben a televízió, a music-hall és
a varieté sztárjai remekelnek;
erotikát és bohózati elemeket
tartalmazó könnyű vígjátékok,
amilyeneket gyorsan összeütnek ügyes mesteremberek
és
így tovább. Szociológiai szempontból ez a bőséges filmgyártás hozzászoktatja az egyszerű
közönséget az erkölcsök látszólagos liberalizálódásához, a kegyetlenséghez és az erőszakhoz,
egy bizonyos standard európai
ftlmművészet stílusaihoz, mégpedig azzal a látszattal, hogy a
honi filmművészet megőriz bizonyos nemzeti formákat a
kulturális, a száj- és néphagyományból származó elemek felhasználása révén.
Külön jelentőséget kölcsönzött e szórakoztató rnű fajoknak a burkolt célzás, a parabola
és a politikai metafora alkalmazásának tipikusan spanyol
hagyománya. E műfajok rnűvelői megtanulták, hogyan beszéljenek közvetve arról, amiről
másképp nem lehetne, de úgy,
hogy a rendszer tilalmaihoz
szoktatott
közönség gyakran
első hallásra felfogja, megfejtse
a ki nem mondottat. Igaz, ezt
az allúzió s játékot kétféle céllal
is gyakorolják: néha éppen a
hivatalos propaganda témáinak
hangoztatására, de arra is, hogy
cinkosságra hivjanak fel egy
szemhunyorításnyi
ellenzékiségben.
Amikor például egy western
- amelynek a bosszú és a gyűlölet a témája - a mexikói forradalomból kölcsönzött epizódokkal utal a múlt kegyetlen
emIékeire: gyermekek
látják
meggyilkolt apjukat; a bosszú-

állók sötétben lepik meg az
egyenruhás katonákat; garázda
katonák
által megerőszakolt
asszonyok, martalócok által orvul elpusztított magányos parasztok stb. Vagy amikor egy
fantasztikus filmben egy olyan
társadalom jelenik meg, amelyben a szerző szavai szerint "a
szabadság egyetlen lehetősége a
hősnő szexuális perverziójában
van". A horror-film témái a
profán antiklerikalizmus hangvételébe való átcsúszást teszik
lehetővé, a vígjátéki helyzetekben pedig elnyomottságának
problémáit látja felidézve a közönség.
Ebben az összefüggésben, a
spanyol film e sajátos víszonyai
között kell értékelnünk Carlos
Saura első kísérleteit (Hűtött
mentalikor, Stress es tres, tres);
Jaime Carninoét [Manana sera
otro dia - Holnap új nap kezdődik; Mi profesora particula Különös tanámőrn), vagy José
Maria Fom legfontosabb filmjét, a La Piel quemada-t (Az
égett bőr). A fürdőhelyi környezet, a Costa Brava és a Costa del Sol álomszerű luxusa, a
bőség egzotizmusa az emberek
közötti viszonylatok, különbségek megkérdőjelezésére szolgálnak ürügyül.
A La Pl'el quemada-cea
(1968) például egyaránt Catalónia felé utaznak a gazdag,
dologtalan üdülők és a nyomorgó andalúziai
rnunkások
csoportjai, az előbbiek, hogy
sok pénzt költsenek, az utóbbiak, hogy keressenek valami
keveset. A turisztikai világ ábrázolását a film, ellenpontként,
Dél-Spanyolország
gazdasági
körülményeinek
felidézésével
teszi nyomatékossá. Ez a politikai film kitűnő társadalmi
elemzést ad a "turizmus csodájáról", ami nem adhat megoldást az igazi problémákra.
A Manana sera otro dia
(1968) - Camino filmje ugyanebben a közegben játszó111

dik: egy fiatal pár Madridból
Barcelonába szökik, hogy szerencsét próbáljon. Színészek
akarnak lenni. A lánynak, úgy
tűnik, sikerül, a fiú azonban
csavargók bandájába keveredik.
Aztán a lány arra kényszerül,
hogy eladja magát, a fiú cinkostársait pedig börtönbe csukják,
és így egyedül marad... Amikor a két fiatal ismét találkozik, újból lopnak egy kocsit és
e~ fürdőhelyre utaznak ... És
holnap új nap kezdődik. . . A
történet nyilvánvalóan az élet
nehézségeit példázza.
És ugyancsak 1968-ban készül el Miguel Picazo (a nagyszeru La fiá Tufa rendezője) az
Unamuno regénye alapján forgatott Oscuros suenos de Agosto-val (Augusztus ködös álmaí),
amely hasonlóképpen a nyári
vakáció témájából merít, és
amelyben meghiúsult vágyak
lidércnyomása terel a tragikus
végkifejlet felé.
Carlos Saura pályáján ismét
csak az 1968-as év hoz döntő
fordulatot: míg indulását dokumentarista tanulmányok határozták meg (Tarde de dominga
- Vasárnap délután, 1956,
CUenca), később pedig közvetlen, nyers "realista" képekkel
fogalmazta meg metaforikus látomását a valóságról, ettől
kezdve szorosan kötődve az
"ártatlan nemzedék" sorsához
és problémáihoz, a történelmi
emlékezetet igyekszik feltámasztani és ébren tartani kortársaiban. A gondolkodásmódnak azokat abeidegződéseit
leplezi le, amelyeket az élősdiség rendszerének makacs továbbélése hozott létre, s amelyek már politikai hajótöréssel
fenyegetnek. 1968-tól 1973-ig,
a Hűtött mentalikőr-től az Angelica nővér-ig ezt fejezik ki
mind elmélyültebben és világosabban a Rafael Azconával szoros és meghatározó együttműködésben készült - második
korszakát jelentő - filmek, A
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Cria cuervos-szal (Nevelj hollókat - 1976) és még inkább az
Elisa,

szerelmem-mel

(1977)

viszont a harmadik szakasza
veszi kezdetét Saura pályájának, amelyben a kifürkészhetetlen érzelmekben való elmélyedése a reneszanszig nyúló
kulturális kezdetek kutatása
felé tereli - továbbra is a halottakra való történelmi emlékezésjegyében.
Carlos Saura életművének
meghatározó jelentősége alapvetően abban van, hogy hozzájárult egy a gyűlölet által (s a
katolicizmus jelszavaival) létrehozott
rendszer csődjének
konstatálásához. Ám ez az életmű nem kell hogy eltakatja szemünk elm a spanyol filmművészet egészének megizmosodását, a többi fiatal baloldali filmes izgalmas munkásságát.
Igaz, idővel a polgárháború
színei elhalványulnak az újabb
filmekben, de nem tűnnek el,
hanem másképpen tükröződnek. 1966 óta ezt a témát közvetlenül nem tárgyalták a baloldaliak filmjeikben. hogy semmiben se kelljen igazodniok a
polgárháború értelmezésének
hivatalos verzióihoz.
Basilio Martin Patino például a Kilenc levél Bertanak
(1965) c. filmjében - amely
mindmáig jelentős politikai tanúságtétel és változatlan értékű
művészi alkotás - egy olyan levelezés fikciójához folyamodik,
amely egy Spanyolországban
élő fiú és egy száműzetésben
élő köztársasági lánya között
jön létre. A fiú egyik külföldi
utazásán ismerte meg a lányt.
Ez a kilenc levél - egy nehéz
múlttal terhes város (Madrid
vagy Salamanca) változatlan
környezetében - azokat a lassú
érzelmi, családi, intellektuális,
azaz politikai változásokat érzékelteti, amelyeket az ifjú
nemzedék, a "győztesek" fiai
élnek át. A szemérem itt elfedi
az érzelmek intenzitását és a

vágy arra irányul, hogy újrakezdődjék a párbeszéd. Egyébként
Patino a cenzúrával való kellemetlenségei és időleges bebörtönzése ellenére vállalta, hogy a
spanyol "új hullám" egyik vezéralakja legyen.
Amikor pedig 1969-ben,
rendkívül nehéz körülmények
között készült filmje, a Del
amor y otras soledades (A szerelernről és más magányosságokról) nem hozta meg a várt
sikert, Patino szakított a rendszerrel: ahelyett, hogy kommersz filmeket csinált volna
megélhetése kedvéért, restaurátor lett, és függetlenként igyekezett filmterveit megvalósítani. A Canciones para despues
de una guerra (Dalok egy háború után) 1971-ben készült,
és a cenzúra 1976-ban betiltotta, a Queridissimos verdugos
(Legkedvesebb hóhérok) az
idén, egy esztendőnyi alkudozás és adminisztratív akadékoskodás után kerülhetett a cannes-i fesztiváira.
Ezúttal két montázsfllmröl
van szó, az első a spanyol
"csendes többség" kíméletlen
portréja a 40-es évek sanzonjainak tükrében, a második a halálbüntetés problémájával foglalkozik. Az előbbi - amelyik
kevésbé érthető a nem spanyol
közönség számára - virtuóz
mű: híradórészletek, dokumentumkivonatok, sajtókivágások
és fotók váltakoznak benne állandó ellenpontozás közben
- azokkal a dallamokkal, amelyekkel a rádió az 1939-es győzelem óta tömte a spanyol közönséget. A Legkedvesebb hóhérok viszont beszélgetések és
interjük sorozata három nevezetes személyiség, a mesterségét aktívan folytató spanyol
hóhér körül, ami lehetővé teszi
a francoista múlt által formált
kollektív spanyol gondolkodásmód megragadását, nem nélkülözve a hátborzongató fekete
humor elemeit.

A tanulmányíró áttekintése
nem a teljesség igényével készült, csak néhányat mutat be
részletesebben a spanyol baloldali filmesek reprezentánsai közül. De megemlíti Pedro de
Olea Firn, pam; pum; fuego és
Antonio Gimenez Retrato de
familia (Családi fénykép) c.
filmjeit, amelyek Saura szándékait látszanak folytatni, és
amelyekben már kritikusabbá
kezd lenni a szemlélet a győzelem örököseivel szemben. Ez a
kritikus szemlélet mégis J aime
Chavarri El desencanto-jában
(A kiábrándulás) jut el a kiábrándultság legmélyebb pont-

A "szunnyadás

jáig. Jaime Camino A 36-os
hosszú vakáció c. filmje (1976)
viszont egy kispolgári, liberális
republikánus család szempontját alkalmazza - a polgárháború témájának megint csak
közvetett tárgyalásakor -, azokét az emberekét, akik a háború befejeztével újból kinyitották üzleteiket,
visszataláltak
régi foglalkozásukhoz - köznapi megalázkodással, a legyőzöttek dacosságával.
Marcel Oms filmtörténeti áttekintése csupán azt az űrt kivánta kitölteni, ami a legtöbb
néző tudatában a spanyol film
legutóbbi négy évtizedével kap-

csolatban fennáll, és így számos
komoly filmalkotó neve kimaradt a felsorolásból, mint például Victor Erice-é, Ricardo
Francoé (Pascual Duarte), Manuel Summersé, Mario Camusé,
Carlos Durané, és alig esett szö
Julio Diamantéról is. Írását J.
A. Bardem köszöntésével zárja,
aki ugyan az elmúlt évtizedben
kommersz filmeket kényszerült
forgatni, de akinek aztán "a
nyílt politika meghozta az.utölagos bebörtönzés megbecsülését", és nemrégiben elkészítette
az El Puente-t (A híd), amely
ismét a legkitűnőbb Bardernftlmek erényeit őrzi.
[Cinéma lZ július)

évei" Latin-Amerikában

Ezzel a címmel közöl cikket
Julianne Burton tollából a Film
Quarterly a latin-amerikai filmesek jelenlegi helyzetéről, legújabb alkotásaik jellegéró1. A
szerző által felvázolt kép meglehető sen elszomoritó. A hatvanas években az illető országok
ftlmkultúráit megteremtő művészek legjobbjai ma nem kapnak forgatási lehetőséget, emigrációba kényszerültek, vagy ha
dolgozhatnak is hazájukban, fel
kell adniuk legfontosabb elveiket, hogy elnyerjék a finanszírozó szervek és a cenzúra támogatását, illetve elnézését. Igy is
igen magas a betiltott produkciók aránya.
A latin-amerikai film "virágzása" idején a központi szerepet Brazília, Chile és Argentina
filmesei játszották, ezekben az
országokban azonban - mint
másutt is Latin-Amerikában olyan kedvezőtlen politikai fordulat következett be a hatvanas
évek végén vagy a hetvenes
évek elején, amely kizárta a
megkezdett filmes munka folytatását, sőt Chilében még a
filmművészet létezését is. A
cikkiró szerint csak Kolurnbiá-

ban és Venezuelában maradt
hatalmon
demokratikus
kormányzat, bár a korábban mintegy húsz évig tartó ostromállapot miatt a kolumbiai helyzetet sem lehet igazán stabilnak
nevezni; Peruban speciális helyzet alakult ki a katonai diktatúra ellentmondásos gazdasági
stratégiája folytán.
Nem véletlen, hogy csak ebben a három országban él tovább a latin-amerikai új hullám
szelleme, vagy legalábbis csak
itt tud számottevő mozgalomként harcolni létéért, mig más
országokban csupán a társadalom perifériájára szorult filmes
csoportok szórványos produkcióiról beszélhetünk.
Kolumbia

Bár Kolumia
mint LatinAmerika
,,harmadik
legnagyobb ftlmes fogyasztó nemzete" továbbra is az egyik legnagyobb üzletet jelenti a földrészen Hollywood számára, 1975
óta a kulturális vezetés itt erő.teljes lépéseket tett az önálló
nemzeti filmgyártás megteremtése felé. Az önálló nemzeti

filrngyártásért folytatott
kultúrpolitikai harc tulajdonképpen az 1942-es ftlmtörvényig
vezethető vissza. Egy 1971-es
törvény pedig, amelyet 1974ben megerősítettek, kötelezővé
tette a kolumbiai rövidfílmek
vetítését a bemutató mozik számára, felemelte a belépő jegyek
árát, kötelező erejű rendelkezéseket tartalmazott a producerekre és a forgalmazókra vonatkozóan, és elrendelte a kormánynak közvetlenül alárendelt
filmfelügyelőség felállítását.
A jelentős kedvezmények
természetesen olyan körök érdeklődését is felkeltették, amelyek csupán újabb nagy üzleti
lehetőséget láttak a filmben,
Megközelítőleg 100 rövidfilmet
készítettek
Kolumbiában
1975-ben, ezek háromnegyed
része dokumentumfilm
volt.
Ezeket a produkciókat "pótdijas" filmeknek nevezik, mivel
elkészültüket csak a kedvezmények tették lehetövé,
A legnevesebb pótdíjas film
Mario Mitriotti és Ciro Duran
Corralejas in Sincelejo című alkotása volt, bár az igazsághoz
hozzátartozik, hogy népszerű113

ségét nem kis mértékben köszönhette annak, hogy a hírhedt Az ördögűző c. amerikai
ftlmmel veti tették egy műsorban. A Corralejas tipikus pótdíjas film, jellegzetes kompromisszumot foglal magában a
társadalmi kritika és az idegenforgalmi reklám szempontjai
között. A "corralejas" a Sincelejo helységben tartott rituális
fesztiválok elnevezése, amelynek során részeg parasztokat
gyűjtenek össze egy karámba,
hogy a még részegebb földesurak céltábláiul szolgáljanak.
A fílm készítői azonban csak
felszínesen foglalkoznak a barbár rítussal.
Egy másik kolumbiai rendezőnek, Francisco Nordennek
viszont összeköttetései folytán
nem kellett a kedvezményekre
varrua,
hogy
filmezhessen.
Norden első egész estét betöltő, alapvetően reakciós szemléletű dokumentumfilmjét.
az
1975-ben
készített
Camillo
Torres-t már az Egyesült Államok is megvásárolta. Camillo
Torres mártírhalált szenvedett
gerilla volt, akinek halála legalább annyira megrázta a kolumbiai közvéleményt,
mint
Che Guevaráé. A film, amely
legnagyobbrészt interjúkat tartalmaz, de családi fotókat és
történelmi dokumentumokat is,
a manipulált, reakciós verziót
foglalja magában Torres haláláról. Kiderül ez már.a Norden
által kiválasztott
interjúalanyok sorából is (a jelenlegi elnök, a volt díktátor, katolikus
főpapok, ügyvédek, politikusok), de a film stílusa, megkomponálásának módja is egyértelműen erről.tanúskodik.
A
rendező teljesen figyelmen kívül hagyja Torresnek a városi
munkásság és a parasztság körében végzett munkásságát, valamint jelentős irodalmi tevékenységét. Torres politikai pályafutását mesterkélten valamiféle Oidipuszi aberrációval ma114

gyarázza: radikalizmusát zsarnoki anyja elleni lázadásából
vezeti le.
A független filmesek két
csoportja áll szemben a film
társadalmi hivatásának
ilyen
felfogásával. Marta Rodriguez
- aki eredeti foglalkozása szerint antropológus - és Jorge
Silva - aki fotós - a filmet
nem mint művészetet vagy
mint üzleti vállalkozást tekinti
hivatásának. Az ő tevékenységüket fáradhatatlan nyomozómunka jellemzi, az emberek
életkörülményeinek
hihetetlen
eltökéltséggel végzett kutatása.
Maga az elkészült film számukra csak másodlagos eredmény, őket elsősorban maga a
megismerési folyamat izgatja,
az emberek öntudatosításának
és a társadalom átalakitásának
lehetőségét keresik a filmben.
Kolumbia legalsó osztályait
alapjában
három társadalmi
csoport alkotja: a gazdasági élet
perifériáján elhelyezkedő, szakképzetlen városi munkások, a
bennszülött lakosság - amely
tulaj donképpen el van zárva
minden gazdasági lehetőségtó1
- és a falusi proletariátus. Silva
és Rodriguez eddigi három
filmjük közül egyet-egyet szenteltek az említett csoportok
problémáinak: a Téglakészítők
(1972) a munkásokról szól, a
Planas: Szentbeszéd egy fajért
(1973) cimű filmjük az egyik
bennszülött törzset sújtó erőszakos kisajátítások ellen emeli
fel a szavát, a Parasztok (1976)
pedig 'a földhöz kötöttek jogaiért száll a síkra.
Ez utóbbi első díjat nyert az
oberhauseni és a tamperei filmfesztiválon; ez egyébként a leghosszabb és tematikailag legjobb~ felépített produkciójuk
is. A kolumbiai parasztság történelmi útját, jelenlegi életkörülményeit és társadalmi helyzetét, ezen belül fokozatos proletarizálódását mutatja be.
Carlos Mayolo és Luis Os-

pina az előbbiekben felvázoltaknál mérsékeltebb irányzatát
képviselik a kolumbiai független fílmeseknek: nem integrálódtak ugyan teljesen a hivatalos filmiparba, de nem is különültek el tőle olyan élesen,
mint Rodriguez és Silva. Tudatosan építenek ugyanis a "pótdíjas" kedvezményekre. Miután
felhagytak korábbi dokumentáris tevékenységükkel, jobbára
engednek az aktuális elvárásoknak, és újabban készített rövid
játékfilmjeikben
inkább arra
vállalkoznak,
hogy radikális
mon danival ójukat a hivatalos
csatornákon át próbálják nézőikhez eljuttatni. Igy le kellett
mondaniuk a nyíltan politizáló
hangvételről. Filmjeiket inkább
az irónia és a maró gúny jellemzi. Abban bíznak, hogy műveik
ily módon valóban utat találhatnak a legszélesebb közönséghez is.
Peru

A perui modellt - katonai diktatúra, amely a tőkét korlátozó
reformokkal próbálkozik a kapitalista struktúrán
belül Latin-Arnerika-szerte
várakozásteljesen figyelik. Az 1975.
augusztus 29-i államcsíny óta
azonban erősödött a jobboldal.
A bizonytalan politikai szituáció ftlmjeiken is érződik. Az
1972-es perui filmtörvény hasonló a kolumbiaihoz: mindkettőt sokan kritizálták már,
mivel védelmezik a hazai magántőke és a nagy filmtársasagok érdekeit.
A filmművészek szakszervezete, amely ki volt zárva a törvényalkotás előkészületi munkáiból, sajtókampányt indított
a törvény rendelkezései ellen.
Uj törvényt javasoltak, amely
új alapokra helyezné a finanszírozás kérdését, eltörölné a cenzúrát, csökkentené az állam adminisztratív szerepét, ugyanakkor növelné a szakszerveze-

tét, és rendelkezne a forgalmazási hálózat kifejlesztéséról is.
Harcuk eredményeként a régi
törvényt
már eltörölték.
A
filmrendezők
közül Manuel
Chambi a legismertebb, aki a
Georges Sadoul által Cuzco-iskolának
nevezett
irányzat
kulcsfigurája; jelenleg az inkák
leszármazottainak rituáléit örökíti meg.
A másik neves művész, Armando Robles Godoy a Káprázat-ban (1974)
éppen úgy,
mint korábbi filmjében, A zöld
fal-ban (1969) öncélúan bűvészkedik; üres szimbólumokkal teli reakciós fatalizmus jellemzi a filmet. Robles egyébként képzett, tehetséges filmes,
minden hibája ellenére sok
honfitársa tanulhat és tanul is
tőle mesterségbeli dolgokat.
Nora de Izcuo például szintén Robles tanítványa volt, dokumentarizmusa,
a militáns
irányzatokhoz
történt csatlakozása, Peru aktuális problémáira vonatkozó érdeklődése
azonban mégis a mesteréével ellentétes oldalra helyezik őt.
Férfi vagyok című 1973-as
filmjében például a legkülönbözőbb eszközöket (fénykép, video, újságkivágás, interjú) használta fel, hogy minél hitelesebben ábrázolhassa a quechua
nyelvű parasztok harcát földjeikért és alapvető jogaikért.
Az emigrációban élő bolíviai
Sanjines 1974-es Fő ellenség dmű filmje is a Férfi vagyok
alapján készült. Szomorú paradoxon, hogy Peru ban a két
film egyikét sem vetítették. A
Férfi vagyok-ot ugyanis egy hivatalos ügynökség finanszírozta, és ez az elkészült művet
nem találta bemutatásra alkalmasnak. Sajnos az eset egyáltalán nem kivételes.
Egyike a legemlékezetesebb
perui rövidftlmeknek az Utcaszinhdz (1974), amelyet egy
Bruma Films nevű csoport készített.
Latin-Amerikában

ugyanis jelenleg az egyik leghatásosabb (mert a legközvetlenebb) művészi forma az utcai
szinház, A kézi kamerával forgatott és a természetes hango>
kat felhasználó film egy olyan
művész (José Acuna) előadásait
örökíti meg, aki szakított hivatásos színészi múltjával, hogy
kenyerét az utcán keresse meg.
A film legnagyobb
értéke
Acuna játékának kifejezőereje;
kár, hogy a filmesek ilyen irányú tapasztalatlansága
következtében a karnera állandóan
megtöri bennünk azt a varázst,
amit a művésznek és közönségnek sikeriilt megteremtenie.
Venezuela
Venezuelát a hihetetlen gazdagság és az elképzelhetetlen nyomor
ellentéte
jellemzi,
és
egyébként is az egyik legellentmondásosabb helyzetű állam a
kontinensen.
Természetes,
hogy itt, a nagy olajtrösztök fő
érdekeltségi teriiletén Hollywood uralkodik. Az a meglepő,
hogy egyáltalán létezik itt önálló ftlmművészet. A gyökerek
messzire nyúlnak vissza, még
Margot Benacarraf Araya című,
egész estét betöltő dokurnentumftlmjéhez,
amely
az
1958-as cannes-i fesztiválon is
sikert aratott, de odahaza sohasem keriilt forgalmazásra.
A legjobb új dokumentumfilmek két uruguayi rendező
nevéhez fűződnek. Az egyik
Ugo Ulive, akinek T. o. 3. dmű ftlmjében például egy volt
politikai rab fogsága során elszenvedett
megpróbáltatásait
mondja el. A másik Mario
Handler, akinek Két kikötő és
egy hegygerinc című ftlmje azokat az egyenlőtlenségeket elemzi, amelyekkel
kereskedelmi
partnereik sújtják a harmadik
világ országait.
A
venezuelai
ftlmeseket
munkájukban - amellett, hogy
ők rendelkeznek a kontinensen

a legideálisabb technikai fel tételekkel, és ők kapják-a legnagyobb állami támogatást is még eg1Jelentős tényező serkenti: honfitársaikat
érdekli
- művészetük. Bár ez az érdeklődés elsősorban a játékfilmeknek szól, de ezek is egyre többet foglalkoznak aktuális társadalmi problémákkal.
Ezt az
irányzatot Maurizio Wallerstein
A mikor sírni akarok, képtelen
vagyok rá (1973) című filmje
inditotta el, ami egy venezuelai
bestseller feldolgozása. A film
sikere nyomán készült el egy
évvel később a rendező Egy latin-amerikai
felforgatóelem
című alkotása. Roman Charbaud 1976-os ftlmje A szent es
az obszcén a hatvanas évek közepének gerillaharcaival foglalkozik. Kétségtelen, hogy ezeknek a ftlmeknek a politikai
mondanivalója több szempontból is vitatható, de legalább
őszintén felvetik a problémákat, és nem akarják megkeriilni
azokat. Hosszú huzavona "után
végre az állami támogatás kérdése is rendeződött: a produkClOS
költségeknek
mintegy
40-500/o-át fedezhetik állami
pénzből.
A hatvanas évek közepének
egyik legnagyobb eseménye az
volt, hogy a meridai Los Angeles Egyetem ftlmosztálya létrehozta a Cinematecát. Ez az
intézmény ad otthont a dokumentumftlmes
mozgalmak
nagy· részének is, összefogja a
filrnművészek többségét, és kiadja az egyik legjobb spanyol
nyel vű ftlmes kiadványt, a Cine
al Dia-t is. A nemrégiben alapított Paleine nevű forgalmazási
cég az egyetlen latin-Amerikában - Kubát természetesen
\ nem számítva -, amelyik való\ bán lehetövé teszi nézőinek,
hogy megismerkedhessenek
a
kortárs latin-amerikai filrnművészet
legjobb
alkotásainak
összességével. Olyan rangos eseményeknek adott már eddig is
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otthont Venezuela, mint például az 1968-as latin-amerikai
filmfesztivál Meridában és a
latin-amerikai
fllmművészek

, Az amerikai filmművészet
A Szovjet Tudományos Akadémia Filmtörténeti és Filmelméleti Intézete - az USA- és Kanada-Intézettel közösen - kétnapos konferenciát rendezett
az amerikai film helyzetéről,
melyen részt vettek szakértők a
Nemzetközi Kapcsolatok Intézetéből, a Goszftlmfondból stb.
A hatvanas-hetvenes
években a Szovjetunióban sok szakkönyv jelent meg - részben
amerikai, részben szovjet szerzök tollából - erről a témáról.
A konferencia résztvevői ennek
ellenére már az elején leszögezték, hogy az amerikai film
problematikája igen sokrétű és
még bőven maradtak olyan dolgok, amelyeket a könyvek nem
magyaráztak
meg. Ezenfelül
nem egy dolgot újra kell értékelnünk, pl. a kommersz filmek fogalmát, Hollwood és a
"függetlenek" kapcsolatait stb.
- mondta a Filmtörténeti és
Filmelméleti Intézet igazgatója,
V. Baszkakov, aki a továbbiakban elmondta még: eddigi kutatási módszereink újításra és veriftkálásra szorulnak. Például a
tömegekhez szóló művészetet
és az "elit művészetet" egymástól függetlenül,
külön-külön
taglaltuk mindig, holott ma ez
a két ág részben összefolyik,
részben kiegészíti egymást, és a
burzsoá művészet elválaszthatatlan részét képezi. Sajnos, az
a fogalom, hegy "kommersz
film", nálunk teljesen egyértelműen negatív dolgot jelentett
eddig, pedig hát Chaplin, Ford
és sok mai rendező filmjei is
,,kommerszek" abban az értelemben, hogy a közönség szíve116

konferenciája 1974-ben, amely
támogatásáról biztosította azokat a művészeket, akik hazájuk
elhagyására kényszerültek, sőt

az anyagi feltételeket is megteremti számukra, hogy tovább
dolgozhassanak.
(Film Qua1i,terly, 1976. ősz)

problémái - szovjet szemmel
sen fogadja őket, és nagy bevételt hoznak a szerzőknek. Tehát nem maga a profit a döntő
tényező ez esetben, a kasszasíker-filmek értékeléséhez más
kritériumokat kell keresni.
Sokat .beszélünk a haladó
és a reakciós amerikai filmről
- folytatta Baszkakov -, de hát
éppen a haladó filmeket finanszírozza
Hollywood,
vagyis
ugyanaz a filmipar, amelyik régen a reakciós filmeket gyártotta. Számba kell vennünk azt is,
hogy Hollywoodnak ma sok
arca van. Az amerikai film,
ahogy régen, ma is szőrakoztató ipar, de tartalmazza a kritika elemeit is, egy afféle "új
baloldali ideológiát.
A szimpózium
résztvevői
közt a legtöbb vitát az ún.
"függetlenek" keltették. A hatvanas évek végén megjelent
Amerikában egy rendezői-producer csoport, mely (gyakran
saját pénzén) olcsó filmeket
kezdett készíteni, a nagy filmgyártó vállalatok részvétele nélkül - (Peter Bogdanovich,
Denis Hopper, Peter Fonda,
Martin Scorsese és mások). A
csoport az amerikai fílmművészet új modelljét alkotta meg,
és hosszú ideig szembenállt
Hollywooddal. A szimpózium
egyes résztvevői - pl. Vjacseszláv Sesztakov - úgy vélték,
hogy a "ftiggetleneknek" ma is
van olyan pozíciójuk Amerikában,
hogy
ellentállhatnak
Hollywoodnak. "Nem állíthatjuk - mondta Sesztakov hogy az amerikai filmművészet
teljes egészében burzsoá művészet, hisz burzsoá beállítottsága

határos a demokratíkus. beállítottsággal. Mindez a háború, a
faji megkülönböztetés elleni és
az egyetemista mozgalmakböl
született. Persze idővel minden
témát "kommercizálnak"
és a
"függetlenek" egy része is átmegy a "kommerszek"
táborába (pl. S. Spielberg a Sugar/and Express-től
az Állkapcsok-ig). A· mai Hollywood folytatta Sesztakov - már nem
csupán "álomgyár", hangot kapott ott a társadalmi kritika is.
Ezért kell támogatni a "függetleneket", akik Hollywood "ellensúlyát" képezik."
A résztvevők jelentős részénél ez a nézet igen nagy ellenzésre
talált.
V. Dmitrijev
(Goszfilmfond) szerint maga a
fogalom, a "független filmművészet Amerikában"
csalóka
dolog, hisz egy ilyen filrnművészet léte és működése az usAban lehetetlenség. A "függetlenséget" kizárólag gazdasági
vonalon lehet érteni, vagyis
olyan rendezők és színészek
esetében,
akiknek
pontosan
meghatározott
politikai nézeteik vannak. A fllmgyártás
módszerét sem tekinthetjük tehát mérvadónak: nem fetisizálhatjuk a dolgot: "nagy cég"
vagy "kis cég" - nem ez határozza meg a készülő film politikai-társadalmi
jelentőségét,
Egy film sikeréről ma a reklám,
az elosztás módszere dönt,
méghozzá függetlenül a film
tényleges művészi értékeitől.
Ne felejtsük el - emlékeztet
Drnitrijev - hogy például a
Nagy Gatsby készítése 6,8 rníllióba került, reklámozása pe-

dig... 7 millióba. Egynémely,
eddig alkalmazott kritérium értelmetlennek
bizonyult
mondta Dmitrijev - például
mindig úgy tartottuk, hogy a
"katasztrófa-fIlmek"
valamilyen egységes fajtát képviselnek, holott gyakran egészen
más, egymástól különböző a
mondanivalójuk;
a Földrengés-ben a végzetről mint olyanról van szó, a Légikikötő-ben a
technika túlzott szerepéró1 más filmekben pedig az ember
felveszi a harcot a földönkívüli
lényekkel vagy a természeti jelenségekkel.
Rosztiszláv
J urjenyev
az
amerikai filmet az egyik legnagyobb modern művészetnek és legnagyobb ideológiai ellenfelünknek nevezte.
J. Bereznickij felhívta a figyelmet egy érdekes tényre az
amerikai
háborús
filmekkel
kapcsolatban. A hatvanas években jelentős mennyiségű, háborús témájú fílm készült, de
1970 után ezek száma csökkent. 1974-75-ben már egyetlen háborús témájú fílm sem
készült! (Irodalmi művek sem
jelentek meg erről a témáról).
Bereznickij a jelenség okát helyesen - a vietnami háborúban látja. Idézi Franklin Schaff..
ner véleményét: "A nemzet lelkiismerete nem bírna el egy Vietnam ról szóló filmet." Márpedig
az utóbbi években minden háborús film - még a második világháborúról szólók is - ilyen
gondolatokat ébresztettek. Érdekes, hogy míg a televízió
széles körben informálta nézőit
a vietnámi háborúról, a film
hozzá sem nyúlt a témához.
(Az itt ismertetett beszélgetés
után vált ismeretessé ,hogy Francis Ford Coppola egy, a vietnami
háború témájával foglalkozó
film forgatásába kezdett. - A
szerk. megj.)
Sok résztvevő szólt hozzá az
új hollywoodi gazdasági megol-

dások témájához. A hatvanas
években az amerikai mozik nézőterei üresek voltak - fó1eg a
televízió konkurrenciája miatt.
Most viszont az amerikai mozik
visszaszerezték
nézőiket, sőt
Hollywood bizonyos jelentős
gazdasági sikere kkel is dicsekedhet. I 974-ben a filmipar bevétele elérte az 1,9 milliárd dollárt (ez több volt, mint 1946ban). 1975-ben az amerikai
mozikat 1,3 milliárd néző kereste fel. Új, fó1eg 2-300 helylyel rendelkező mozik nyílnak,
Megnőtt az amerikai filmipar
külföldi érdekeltsége is: közös
produkciók, külföldi filmgyárak felvételeinek finanszírozása
stb. A fiatal rendezőknek ma
sok lehetőségük van - még
Hollywoodban is! - olcsó filmek
készítésére.
Nagyon érdekes volt a részvétele az USA- és Kanada-Intézet tudományos kutatóinak.
Gazdasági, politikai és kulturális élettel foglalkozó szakemberek foglalkoztak itt az amerikai filmekkel. Többen leszögezték, hogy az amerikai kulturális élet kutatása az európai
modellektől teljesen eltérő kritériumokat igényel. "Az USA
ellentétekkel teli ország, még
nem vagyunk képesek megmagyarázni sok ottani és számunkra kevéssé érthető jelenséget" (Igor Gejevszkij). Az
olyan fogalmak, mint pozitív
hős, haladás, reakció stb. Amerikában egészen mást jelentenek.
Igor Gejevszkij kritizál ta
több szovjet szerzönek az amerikai ftlmekrő1 írott munkáját.
Kifogásolta, hogy pl. R. Szoboljev "Hollywood, hatvanas
évek" c. munkájában olyan
meghatározások
szerepeltek,
mint pl. "az amerikai társadalom bűzlő hulla" stb. Azt is
kritizálta,
hogy sok szerző
egyértelműen helyesnek és pozitívnak fogadta el Coppola Ke-

resztapa c. filmjének minden
részletét.
Az amerikai kulturális élet
egy másik szakértője,
Jurij
Zamoskin felhívta a figyelmet
arra a tényre, hogy az amerikai
filmek nem tükröznek sok tipikus társadalmi jelenséget még az ún. kritizáló, bíráló filmek sem. Nem leplezik le az
amerikai siker és businnes kulisszatitkait, sem a tipikus üzletemberek és technokraták figuráit nem ábrázolják; legtöbbször a nagyvárosi problémákkal
sem
foglalkoznak.
Viszont
százszámra láthatunk
vidéki
kisvárosokat,
outsidereket,
a
társadalommal ilyen vagy olyan
okokból összeveszett magányos
lázadókat. Kritizálta természetesen a nyugati ftlmekben elharapődzö erőszakot, a brutális ielenetek sokaságát, ami sok haladó nézeteket képviselő rendezőt arra kényszerit, hogy
filmjeiben ő is ilyen "erősebb
eszközökkel"
hangsúlyozza
mondanivalóját.
A fentiekben csak a szimpózium leglényegesebb témáit
emeltük ki. Sok minden szóba
sem került - például az amerikai "földalatti" filmművészet,
a népszerűbb filmek befogadása a közönség által, a filmalkotók problémái, a dramaturgia, a rendezés kérése. Ugyanakkor nem szabad elfelednünk,
hogy ez volt az első ilyen rendezvény a Szovjetunióban, és
tulajdonképpen itt nem csupán
a filniművészetrő1, de az amerikai film és kultúra együttes
taglalásáról volt szó,
Kiderült, mennyire szükséges a film-szakemberek találkozása politikusokkal, szociológusokkal,
filozófusokkal
és
közgazdászokkal. A szovjet tudósok a jövőben még szélesebb
körben fognak foglalkozni az
amerikai filmművészettel.

(Kino, 1977/6. sz.)

A rovat recenzió it készítették: Sarkadi Ilona, Bakesi György, SalZay Gergely, Antal István,
Nemere István.
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