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MÉRLEG
J ancsó Miklós életművéről

A jelenlét
Beszélgetések Jancsó Miklós filmjeiről
P. J., 54 éves építőipari segédmunkás
- Korábbi beszélgetéseink során elmondta, hogy
Jancsó Miklással együtt felvételizett a Szinművészeti Főiskolára. Mikor?

- 1947-ben. Én már 1946-ban is mentem volna színésznek, de olyan borzasztó zavarban
voltam, hogy nem láttam a bizottságot, és
össze-vissza forogtam. Ezek után levontam a
konzekvenciát, és egy év alaposabb tanulmányozás után rádöbbentem, hogy én nem vagyok eszköztípus, hanem alkotó, irányító típus, tehát kár is lenne a színészetet erőltetnem. Fe1készültem irodalomból meg filmirodalomból, és sikeresen felvételiztem filmren.
dezőnek.
Akkoriban képességvizsgálatra kellett mennünk a VIII. kerületbe. Odajött hozzám beszélgetni két fiatalember. Az egyikről később
kiderült, hogy Sinkovits Imrének hívják, a másik pedig Jancsó Miklós volt. Feltűnt, hogy
Jancsó, akinek akkor már volt egy diplomája,
sokkal bizonytalanabb, mint én, akinek még
érettségim sem volt. Minden kérdése úgy kezdődött, hogy "És mit gondolsz", "És szerinted" . " Csak jóval később, amikor már az
ötödik-hatodik filmjét láttam, kezdtem rádöbbenni, hogy hol gyökerezett ez a bizonytalanság Jancsóban. Az volt a lényege, hogy ő alaposabban felmérte, mire vállalkozott, mint énTehát benne már megvolt az a felelősségválla-

lás, amit később a filmépítkezésnél tapasztaltam nála. Ahogy a filmjei logikailag következnek egymás után, ahogy egyik épül a másikra. Talán egy-két filmje meg is bukott. Magam
is elvesztettem az érdeklődésemet egy idő után,
mások is. Mégis, amikor az ernber sok filmet látott Jancsótól, hatot-hetet-nyolcat-kilencet, akkor kezd rájönni az építkezés logikájára. Tehát akkor kezd Jancsó kibontakozni. Mint egy freskó. Egy film, az az ő világnézetének vagyelképzelésének vagy mondanivalójának csak egy része. Ami egy filmbe belefér. Nem kezdi a filmet, nem fejezi be, hanem megy a film, és a filmépítkezés folyamán
így lesz belőle freskó.
Nemcsak én nem értettem meg egy-egy filmjét, hanem a kritika sem. Például, így utólag
visszaemlékezve, az Oldás és kötés-nél vagy a
Fényes szelek-nél a kritika nem értette meg,
hogy mi miért következik egymás után, és rnilyen logikai sorrendben.
-

Miért fontos

az ön számára

ez a ket film?

- Az egyik mozzanat az én számomra fontos, a másik inkább Jancsó számára. Jancsó
számára az Oldás és kötés volt fontos film.
Az én számomra a Fényes sze/ek. Tudniillik
én is kollégiumban voltam, mint minden vidéki gyerek, és a kollégiumi élet olyan volt
akkoriban, mint amiért szemrehányást kapott
Jancsó a Fényes szelek után. Szemére vetették, hogy minek kellett énekelni meg táncolS

ni, miért csináltak ebből a komoly gondolatból musicalt, vagy nem tudom micsodát. Pedig pontosan ez volt a lényege. Ez volt annak
a kornak a lényege, hogy táncolva-énekelve
vétettünk egymás ellen. Tehát, ha valaki nem
tetszett, mert nem így fordult vagy nem úgy
fordult, nem így mondta vagy nem úgy mondta, akkor nyomban ítélőbírák lettünk, és nyomban ítélkeztünk, de előtte táncoltunk-énekeltünk, megveregettük a vállát, és amikor elzavartuk a kollégiumból, akkor is megveregettük a vállát, és énekeltünk. És ugyanígy
jártam én is.
Az Oldás és kötés azért volt érdekes Jancsó
számára, mert megpróbálta azokkal a kis. rnütyüri módszerekkel csinálni a filmjét. ahogyan
addig készültek a filmek. Hogy X bejön az
ajtón, a kalapját a szögre akasztja vagy a sétapálcáját, kezitcsókolomot köszön, és hellyel
kínálják, és megkínálják cigarettával. Tehát
ezekkel a hagyományos módszerekkel dolgozott Jancsó is az Oldás és kötés-ben. Lehet,
hogy még a filmcsinálás közben, vagy a film
után rájött, hogy azt a távolságot, amíg valaki a tiszántúli tanyavilágból Pestig, orvosként
vagy főorvosként, az ottani elitrétegbe eljut,
ezt az - én úgy nevezem, hétmérföldes - távolságot nem lehet a régi, hagyományos eszközökkel demonstrálni. Nem lehet megmutatni ennek a lényegét, fontosságát, talán túlzás, hogy így mondom, történelmi nagyságát.
Tudjuk, hányan nem bírták ki ezt a távolságotoNem bírták ki, mert nem tudták, hogy mire
vállalkoznak. Jancsó rájött, hogy ezt a fantasztikus távolságot nem tudja hagyományos
eszközökkel megcsinálni. Még akkor sem, ha
olyan művész játszotta a főszerepet, mint Latinovits. Jancsónál a szándék, hogy gyökeresen
változtat filmezési módszerén, szerintem a
Szegénylegények-ben csúcsosodott ki igazán.
- Mit talált meg a Szegénylegények-ben ?
- A Szegénylegények-ben sok rnindent rnegtalált, főleg a kifejezésmódját, az újszerű kifejezésmódot. Meglátta, megérezte a társadalmi fordulópontokban az osztály- - sőt, nem
mondom külön, hogy osztály - különbsége·6

ket. A néprétegek, a beosztottak, az állami
tisztviselőréteg és a dolgozó réteg vagy a paraszti réteg közötti különbségeket. Millió különbséget fedezett fel, óriási különbségeket. És
ezeket a különbségeket ő egy az egyben, feketén-fehéren demonstrálta. Fölállította
őket
egymással szemben: "Tessék, mondd meg neki, hogy mit akarsz, te is rnondd meg neki,
hogy te mit akarsz."
- Ismeretségi körében mennyire érdekli az embereket Jancsó művészete ?
- Az én tapasztalatom szerint a Sirokká után
esett vissza Jancsó népszerűsége. Az ismeretségi körömben is azt tapasztalom, hogy nincsenek jó véleménnyel, mert nem látták a filmjeit, csak hallottak róluk. Jancsónak az a balszerencséje, hogy mindazt a rosszat - a sok
jó film mellett -, amit az utóbbi húsz évben
a magyar film produkált, az ő nyakába varrják. A néző ugyanis nem tudja megjegyezni,
hogy ki rendezte a filmeket, amiket látott.
Sajnos, nyilvános vitákon is hallottam Jancsó
rovására olyan megjegyzéseket, amelyekből kiderült, hogy az előadó sem látta a filmjeit.
Nem értem, hogy mi bajuk van Jancsóval az
embereknek. Természetesen, neki is volt egykét gyengébb filmje, de az elgondolás, a filmépítkezési elképzelés, amiről az előbb beszéltem, ahogy kialakul Jancsó freskója, az izgalmas és érdekes. Nem hiszem, hogy Jancsónak, a témaszeretete kapcsán, kenyérproblémája lesz, mert sajnos, annyi a hétmérföldes távolság ebben a korban. Társadalmon belül
vagy azon kívül, hegyen innen vagy hegyen
túl, vizen innen-vizen túl, valahogy olyan megdöbbentő, szélsőséges távolságok vannak. Mind
kíváncsiak vagyunk, hogy ő hogyan látja ezeket a dolgokat. És persze szeretnénk, ha egy
kicsit közelebb jönne korban és időben. Közelebb jönne a mához Mert Móricz Zsigmond
a Rokonokat meg az Úri murit akkor írta
meg, amikor aktuális volt. Ha ő most tudná
a mai Rokonokat vagy a mai Úri murit megcsinálni, az nagy élmény lenne. Mert a nézőnek mindig abból fakad az élménye, amit átérez, felfog és bele tudja magát élni. És Jancsó

közelíti hozzá a képeket.' Mint legutóbb,
A zsarnok szívé-ben. Szinte benne voltunk, ott
voltunk, a színészek testmelegét éreztük. A jó
színész közelről százszor nagyobb élmény a
nézőnek. Én szeretem, hogy sok ember van
együtt, és a férfiak kart karba öltve táncolnak. Demonstrálnak vagy kifejeznek valamiféle erőt. Ebben valami olyan humanizmust érzek, ami ma már kiment a divatból. Az emberek annyira távol kerültek egymástól. Hiába szorongunk például a buszon. Ebben olyan
kedves humanizmust érzek, hogy sok ember
közel van egymáshoz. Ez jó. Csak vigye is
közel a kamerát a rendező, hogy mi is ott legyünk a játszók között.

r

K. Á., 40 éves rádiós szerkesztö
- Jó, hogy megkérdezett, és hogy Jancsó
Miklós éppen hatvan éves, mert mind a kettő
szükséges ahhoz, hogy vele kapcsolatban egyáltalán kinyissam a számat. Elég kevés, amit
mondhatok róla, hiszen csupán néhány filmjénél asszisztenskedtem és nem tartoztam közvetlen baráti köréhez sem. Tulajdonképpen
két dolog az, ami most kikívánkozik belőlem.
Az egyik, hogy valószínűleg maga Jancsó sem
tudja: milyen sokunknak éppen az ő filmjei
indították el történelmi gondolkodásmódját
egy jobb úton. Számomra például a történelem
akkoriban jobbára afféle egyetemi adathalmaz
volt, igen sok mechanikus közhellyel. Nem. tudtam, hogy Jancsó milyen struktúrakban
rendez, hogy Hernádi strukturalista feladványokat
ír-e vagy sem, de a filmek hatására nekem egy
sor dolog láthatóvá, áttekinthetővé és dimenzionálttá vált. A Szegénylegények-te, a Csend
és kiáltás-ra, a Csillagosok, katonák-ra, az
Égi bárány-ra gondolok. Talán nem is elsősorban a filmek témája, hanem az anyagkezelés
módszere és mentalitása volt igen nagy hatással ránk. Később már nem éreztem a Jancsófilmeknek ezt a termékenyítő hatását. Például
a Még kér a nép-et formailag borzasztóan,
izgalmasnak éreztem, de a tartalmi modellje
már csaknem hidegen hagyott.

Oldás és kötés (1962)

A másik dolog, amit most el szeretnék mondani, hogy nagyon jó volt vele dolgozni. Négy
filmjének forgatásánál vehettem részt, s számomra öröm visszagondolni ezekre az időszakokra. Tulajdonképpen a filmeknél is nagyobb hatást gyakorolt rám az a mód, ahogyan
Jancsó dolgozik. Korábban is tudtam, hogy
nála nem a forgatókönyv lefényképezése folyik,
hogy nagy szerepe van az improvizációnak.
Ami meglepett, az a műhelymunkának addig
sehol nem tapasztalt légköre volt. Nem a
metódus, hanem mindenekelőtt az a légkör és
mentalitás, ami számomra mintegy hitelesítette a korábban látott filmeket. Igen, impro7

Szegénylegények (/965)

Már régen nem dolgozomvele, de minden
vizáció volt a legtöbb forgatási nap: a pillamunkáját
megnézem és izgatottan várorn az
natnyi hangulattól, a nap állásától, az elfoújabbakat.
A véletlen úgy hozta, hogy még a
gyasztott fröccsök számától és a siínész diszponáltságától függő, de a lényeget soha sem Firenzében rendezett Otellóját is láttam. Igazi
nagy hatást az utóbbi időben két televíziós
éreztem elsikkadni. Jancsó, a forgatókönyv
ürügyén egy-egy vizsgálandó dolog vagy hely- rendezése tett rám: a Stúdió' 80 és a Hernádiportré. A műsorokban felvetett tartalmi kérzet belső törvényszerűségeinek, dialektikájának
konokul racionális feltárását kísérelte meg désekkel, problémákkal én nem akarok foglalkozni. Számomra a témák közelítési módja
minden forgatás során » többnyire külsődAz általeges formai szituációkkal.
A módszer szinte vált tartalommá és funkció-kritikává.
logikusan vezetett a misztériumjátékokhoz és lános televíziós gyakorlatban ugyanis a TVnéha bizonyosfajta irracionalizmushoz is. Jan- riport képre rögzített rádió-interjú, A beszélcsó gondolkodásmódját és mentalitását tehát getés mellé vágott képek illusztrációk, vagy
lírai kommentárok » afféle töltelék»anyagok.
mindig nagyon szigorúnak és következetesnek
éreztem, de a konkrét közelitési mód számos A riporter és a kamera rendszerint rideg kívül"kalandra" adott lehetőséget. Hogy is ne lett állóként, birói szerepkörben tetszeleg. Az elemvolna hát élmény nyomon követni amíg egy- zésekből tendenciózuson kimarad egy» neegy snitt "összeállt" . Ráadásul mindez olyan vezzük így » második pillantás igénye. Elmatermészetes és emberszabású légkörben tör- rad a vizsgált helyzet képi ,,felülbírálata", és
a TV felvétel tényének belekalkulálása a vártént ... szóval öröm volt mellette dolgozni.
8

Szerelmem, Elektra (1974)

Béla filmklubba, s első alkalommal egy Jancsó
bemutató volt, az Égi bárány. Ehhez hozzátartozik, hogy előtte nem nagyon érdekelt a
film, csak ha szórakoztató. Ez a Jancsó-film
első látásra megdöbbentett.
- Nem látott tőle azelőtt semmit?
- Láttam a Szegénylegények-et régen, nagyon
régen. Azt is a tévében, és csak a szabadidő
kitöltése volt a célom vele. Az Égi bárány
azért volt számomra nagyon fontos, mert a
vetítés után megdöbbentem, hogy valami furcsát láttam. Úgy éreztem, hogy filmen addíg
még ilyet nem. Azonnal megfogott a film, de
nem tudtam magamnak megmagyarázni. A film
után következett a beszélgetés ... Kitűnt, hogy
H. F., 26 éves vendéglátóipari zenész azok az emberek, akik ott voltak, sok filmet
láttak Jancsótól, meg olvastak is róla. Szóval,
- Első filmklubos élményem Jancsóhoz fű- volt bizor.yos ismeretségük ezekhez a filmekződik. Körülbelül 1971-72-ben kezdtem lejár- hez. A hozzászólásaikban mégsem volt sok
ni a Pintér István vezetésével működő Balázs egyéni vélemény. Elmondták azt, amit már 509

ható összhatásba, Jancsó két video-programját
e gyakorlat mentálhigiénés felülbírálatának is
éreztem. A felvétel ténye egyenrangú társa lett
a témának, sőt: annak új dimenzióit nyitotta
meg. Jancsó járt-kelt ezekben a műsorokban,
szituációkat teremtett és megmutatta a felvétel
szükségszerű vagy megkívánt manipulációit is.
A videoszalag szinte vágatlanul, őszintén tárta
fel a vizsgálat esendőségét és determináltsagát.
Így azután műsorai nemcsak azt elemezték,
amiről szó esett, hanem azt is, ahogyan ezekről
a témákról itt és most egyáltalán szó eshet a
televízióban. Bár minél többen követnék vagy
követhetnék ezt a televíziós gyakorlatot.

I

kan előttük. Bennem teljesen más reakciókat
keltett a film. Próbáltam én is beavatkozni a
beszélgetésbe: biztos, hogy sok helyen téves
volt, amiket mondtarn, vagy teljesen rossz, de
innentől kezdve járok filmklubokba, foglalkoztat Jancsó és érdekel a filmezés. Azok az újszerűségek keltették fel az érdeklődésemet,
amik abban a filmben voltak.
- Melyek voltak ezek az újszerűségek ?
- Hát, eleve az, hogy láttam egy olyan filmet, amiben akkor, első látásra nem az volt számomra a fontos, hogy mi a sztori, honnan
indulunk el hová, hanem hogy rniképpen látom ezt az egész cselekvést. A különböző jelképek, vagyis az egész szimbolika. Hogy más,
ami történik, és mást jelent, ami éppen a filmen van. Ez fogott meg. És a látvány. A mozgás, a ritmusok, az egész film. Innen kezdett
érdekeIn i Jancsó. Szerencsém volt, mert úgy
nyílt meg a Bányász, a Magyar Filmek Mozija
akkoriban, hogy rendezői életműveket mutatott be. Indult egy Jancsó-sorozat is, és rögtön
meg is néztem az összes filmjét. Nahát, azért
az sok volt. Nem is tudtam, hogy fogadjam
be a sok filmet hirtelenjében.
- Melyik filmet szerette legjobban, ott a Bányász moziban ?
- Talán a Még kér a nép tetszett akkor a legjobban, ha jól emlékszem. Mondhatorn, hogy
az volt a legértelmezhetőbb filmje akkor. Nem
voltak távol eső jelképek, távol eső mornentumok a filmben. Szóval, végig lineárisan mozgott a film, megvolt a cselekmény. Tudta az
ember, hogy miról szól, és hogyan szól. Ami
jelkép, az is olyan volt, ami teljesen kézenfekvőnek hatott a filmben. Érdekes volt és érthető. Emlékszem, hogy nagyon sok tanulmány
jelent meg arről a filmről akkoriban. Úgy próbálták magyarázni a filmet, hogy teljesen újszerű volt, amit Jancsó csinált. Ez nagyon meglepett, mert én nem találtam ebben a filmben újat. Sokkal kevesebbet értettem akkoriban például a Fényes szelek-ből, mint az Égi
bárány-ból.
- Zenével foglalkozik. Van-e valamiféle zeneiség Jancsó filmjeiben?
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- Akkor kezdek ezen mindig gondolkozni, ha
Bergman vagy Jancsó filmjeit nézem. Zene
nélküli filmek. Hiszen az a néhány filmje Jancsónak, amelyik ben egy-két gitár vagy hegedű megszólal, az nem zene abban az értelemben, ahogy addig filmzenéről beszéltek. Mégis
zenei bbek ezek a filmek - a Bergmanéi és a
Jancsóéi -, mint a többi. Mert ha az ember
hall egy dallamot egy filmben, az más, mert
semmiféle impressziót nem kelt, azaz nincs a
filmen belül külön jelentése. Jancsónál és Bergmannál akármilyen zörej rnegszólal, az biztos,
hogy jelentéssel bír. Még ha ott, a moziban
esetleg nem is fogja fel rninden néző. Szerintem
sokkal fontosabb ez a fajta zene a rnodern
filmeknél, mint adallamzene.
- Mivel okolja az eLutasítást, amivel sokak réSzéről találkozik Jancsó művészete ?
- Az az érzésem, hogy nemcsak Jancsó iránt
van ez az elutasítás, hanem általában a magyar filmet illeti, s ennek egyik közrejátsző.
ja a tévé. Elég ostobán hangzik, de erre úgy
jöttem rá, hogy a zenészek a vendéglátó ban
délután hat órától éjfélig vagy éjféltől reggelig dolgoznak. Az ilyen ember általában nem
úgy tölti a napját, hogy eljár moziba, hacsak
nem mozibolond. Ha egyszer-egyszer mégis kiválaszt egy filmet, akkor szórakozni akar. Marad a tévé, amit általában nézni szokott. A tévében megnézi azokat a magyar tévéfilmeket
amik műsoron vannak, és azok tényleg nagyon
gyengék. Nem érdekli, hogy ki csinálta, tévés
vagy mozirendező, csak azt jegyzi meg, hogy
magyar film. Hiába játszanak a rnozikban jó
magyar filmet, mondjuk Szabó István Mephistá:
ját, rnert a tévé ben látott ötven rosszat.
- Dolgozott küljöldön is. Az a közeg, amelyikben ott forgott, tud-e Jancsárál, és ha tud, akkor hogy vélekedik róla?
- Nevetni fog, tudnak, és nagyon jól vélekednek. Nyugat-Németországban és Svédország,
ban is dolgoztam sokat. Svédországban beszéigettem nagyon sokat kollégákkal meg ismerős vendégekkel, filmekről. Ami meglepett,
hogy Svédországban rettentő sokan szeretik a
mozit. Az irodalom vagy a zene például rná-

Fényes szelek (1968)

sodlagosak a filmekhez képest. Nemcsak Jancsóról tudnak, de több filmrendezőnkről is,
például Bacsó Péterről, Kovács Andrásról, Szabó Istvánról, Fábri Zoltánról. És ismerik a
filmjeiket.
- Nemrég láita A zsarnok szívé-t. Mi a véleménye afilm ről ?
- Az első megtekintés után voltak számomra
érthetetlen részek benne. Törekedtem rá, hogy
minél hamarabb meg tudjam nézni újra a filmet. Most azt mondom, hogy az utóbbi öt
év egyik legjobb Jancsó-filmje. Ötletesen van
megcsinálva, és örülök, hogy sikerült neki,
amivel a színházban próbálkozott. Az álpolitikumból és a blődliből, az ostobaságnak és
a valóságnak az asszociációjából összehozni
egy olyan filmet, amely nagyon komoly mondanivalót fejez ki.
- Mi ez a mondanivalá?
- Ez a történet tulajdonképpen megtörténhetett volna. Mégsem a valóság iránti hűség a
fontos benne, hanem a humor. Jancsó viccelődve mesél el egy komoly történetet. Képileg

is többet nyújt, mint utóbbi filmjeiben. Sokkal
tömörebb képek, lazábban, viccesebben felhasználva. A mondanivaló, hogy ismerjük meg
jobban önmagunkat és egymáshoz való viszonyunkat, próbáljuk meg kiismerni a jót és
a rosszat egymásban. Szerintem nagyon szé:
pen, stilizáltan mutatta meg ezt Jancsó ebben
a filmben. Ami még mindig furcsa számomra,
hogya film végét fel lehet fogni nagyon kegyetlen igazságnak, de ugyanakkor nagyon kellemes viccnek is. Tehát a végén jót mosolyoghatok az egészen - a befejező képsorra gondolok -, de szívbemarkolóan fájdalmas is lehet ez az utolsó kép. Attól függ, hogy jelleme szerint kiben mi alakul ki.
- Önben mi alakult ki?
- Az első megtekintés nagyon fájdalmas volt.
Másodszorra már humorosabban fogtam föl.
Jól esett. Szóval, olyan kellemes, .Jeldobott"
hangulatom támadt.
- Ön szerint hogyan fogadja majd a közönség
ezt a filmet?
- Szerintem sokkal nagyobb sikere lesz, mint
11

Cstllagosok, katonák

-

Égi bárány (/970)

a Magyar rapszódiá-nak vagy az Allegro bar- mondtak volna valamit, és kialakult volna a
baró-nak volt. Ha más értéke nem is lenne a közös játék. Az volt ebben a csodálatos, hogy
filmnek, a látványa biztos, hogy az. Meg me- valaki meg merte csinálni Magyarországon .
rem kockáztatni, hogy az egyik leglátványo- - Fontos-e, amit Jancsó csinál?
sabb Jancsó-film, ami eddig Magyarországon . -z: Vitathatatlan, hogy nagyon fontos. Amikor
elindult ez az egész Jancsó-dolog, itt, Magyarkészült.
országon, a hatvanas évek elején, ilyen nem
- Hivatkozott
Jancsó szlnházi blődlijeire~ Mit
volt, és utána nem is volt sokáig. Jancsó eladtak ezek Önnek?
- Nagyon primitíven fogalmazva, önfeledt szó, kezdett valamit, amit koncepciózusan folytat,
rakozást. Amikor az em ber beül valahová, egy és ebből nem enged. Van, ami kevésbé sikenézőtérre, és szemlélővé válik, nem mindegy, rül, van ami sokkal jobban, de a szemléletéhogy mit lát. Tehát ha beülök az Astoria bár- től nem tágít. Merem állítan i. hogy lesznek
ba, akkor egy-két pohár mellett elsősorban jól követői, és nem fog elavulni ez a filmnyelv.
akarom érezni magam. Megpróbálom jól érez, És tényleg nagyon fontos, hogy ilyen is van
ni magam. Mindegy, hogy mit kapok. Lehet, nálunk. Szóval, nemcsak a hagyományos mohogy csak zenét, lehet, hogy csak táncot, le- zizás. Eljön az az idő, amikor majd rnindenhet, hogy éneket, csak jól érezzem magam. Na ki természetesnek veszi, hogy van ilyen film
most, ezeknél a Jancsó-daraboknál láttam is is. Ezt is el kell fogadni, és meg is fogják érvalamit, kaptam is valamit, jól éreztem ma- teni.
Jancsó és a közönség? 6 úgy kezeli a kögam. Szóval, tényleg jól esett. És rnindben
volt azért egy folyamatos cselekmény. És na- zönséget, ahogy filmet csinál. Nem is akar
gyon könnyed volt az egész. Akár megkockáz- másmilyen lenni, és a közönségnek csinálni
tathattam volna, hogy beszélgetni kezdek a sze- filmet, abban az értelemben, hogy rnindenkireplőkkel. Én mondtam volna valamit, és ők nek tetsszen. Nem akar Bud Spencerrel dol14

gozni vagy Vittorio Gassrnannal,
csak azért,
hogy mindenki számára kellemesek legyenek
a filmjei. Ez ugyanolyan, rnint amikor egy zeneszerző csinál egy darabot. Nem azért csinálja, hogy abból sláger legyen, hanem azért,
.mert abban az ő érzése i vannak. Ahogy ő el
tudja képzelni a zenét. Jancsó is [gy képzeli
el a filmet, szerintem.

Sz. M., 25 éves filozófu
- Jelent-e az Ön számára valamit Jancsó tevékenysége?
- Igen, különösen serdülő éveimben, amikor
Jancsó nemcsak egy filmrendezőt jelentett, vagy
azt, amit csinált, hanem jelentette azt a filmrendezőt, akit támadtak,
és azért támadták,
mert mást csinált, mint a többi filmrendező
vagy más rnűvészek.
- Mennyiben csinált mást?
- Abból én akkor csak a felületi dolgokat érzékeltern, mint például a meztelen nők szerepeltetését, és azt, hogy viták középpontjába került. Azt, hogy ő akkor mennyiben csinált mást esztétikai vagy rnűvészi értelemben,
én nem érzékeltem. Csak azt hogy ő egy vitatott személyiség.
- Ez mikor volt körülbelül?
- Hát, úgy a hetvenes évek elején, hatvanas
évek végén.
- Melyik az első Jancsá-film,
Önben?
- Amit egy orosz katonával
csinált.

ami megmaradt
kapcsolatosan

- Az így jöttem.
- Igen. Azt láttam, még általános iskolás koromban.
- Mi maradt meg a filmből?
- Az egész film. Sőt, az volt az érdekesség,
hogy az akkori általános
iskolai tanárnőm,
aki valaha "jobb napokat látott", vitte az osztályát ennek a filmnek a megtekintésére.
é
előtte megfelelően beharangozta.
Előtte én is
úgy láttam az egész dolgot, ahogy akkor a
tömegkommunikáció
beállította. Tehát, hogy
Jancsó mint botránykő vagy hasonló, és ez a

hölgy akkor a filmet nagyon kulturáltan
fölvezette, és elvitte az egész osztályt, és megtekin tettük. Én nagyon pozití v élményekkel.
az akkori közhangulatot
meghazudtol ó élményekkel hagytam el a mozit.
- Ma mennyire látja fontos filmnek az Így jöttem-et?
- Fontosnak látom, éppen a magam szempontjából látom fontosnak. Egyfajta megvilágítást
vagy átlátást
adott nekem, de ha mai filmként tekinteném
meg, mintha ma csinálták
volna, akkor nem látnám fontos filmnek. Történetileg, valamilyen formában, fontosnak tartom Jancsónak az Így jöttem-jét is, meg a többi filmjét is.
- Mi a véleménye Jancsó metodikájárái ?
- Amit észrevettem belőle, az tulajdonképpen
tetszett és hatott is rám, vagy abban az értelemben hatott rám, hogy úgy csinált filmet,
hogy hathasson rám. Ez a dramatikus
kis közösségekbe való összezárás érdekes volt egy bizonyos szinten.
- Melyeket
tartja a legfontosabb
Jancsá-filmeknek?
- Vannak, amelyek fontosak
számomra,
és
ezek a korai fekete-fehér filmjei, illetve ami,
ket ezek közüí láttam. Az Így jöttem, a SzeUnylegények,
de a Csillagosok, katonák már
nem tetszett. Az utána következő filmek pedig
már egyáltalán nem érdekeltek.
- Látványként sem kötötték le?
- Látványként lekötötték, mert nagyon jól voltak megcsinálva.
- A jancsái történelemszemlélet
sokat vitatott
a magyar értelmiség körében. Tényleg olyan
fontosnak vagy irritálónak tartja, mint mások?
- Számomra az Így jöttem volt az elemi fölfedezés. Bár nem tudom, mennyire lehet eleminek nevezni, ha az ember serdülő korában
egy felnőtt, a tanára által manipulálva
van.
Gondolom,
ezt nehéz lenne eldönteni, de akkor mindenképpen
föJfedeztem a magam számára Jancsót. Hogy fontosnak tartom-e, amit
csinál? Fontosnak tartom, de elég korlátozott
érvényt tulajdonítok
neki, ami abból is látszik, hogy nem tetszenek a későbbi filmjei.
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- És mennyiben

látja korlátozottnak

a jancsái

mádszerben rejlő lehetőségeket?
- Az a gyanúm, hogya jancsói világ, ami egyrészt a magyar múltra próbál visszaépítkezni,
és azt valamilyen formában aktualizálni, meghatározott korszakban, mondjuk, a hatvanas
évek végén, hetvenes évek elején, tényleg tudott mondani valamit. Mondott is, volt jelentősége, de hát ma ... Legutóbbi filmjében,
A zsarnok szivé-ben például ennek a módszernek a csődje mutatkozott meg előttem. Töhbek között azért, mert olyan tradíciót próbált
meg föleleveníteni, ami nincsen Magyarországon. Megcsinálhatta például Pasolini a Dekameron-ban vagy a Canterbury mesék-ben, hogy
a reneszánsz kultúrához visszanyúlva modernízált vagy rekonstruált, de Jancsó ezt nem
teheti meg, mert összesen valamiféle Mátyás
király asszociáció fut be ennél a térnánál, mint
A zsarnok szive, és ez nálunk nem élő tradíció,
és nem aktualizálható. Szerintem.
- És általában, mi a véleménye A zsarnok sZÍvé-ben ábrázolt többértelműségről ? Modellértékű-e A zsarnok szíve?
- Modellértékű szerintem, de csak az. Modell,

- Mindenképpen annak érzem. Meglehet, hogy
nemcsak a Jane ó-modell, hanem a magyar
történelemnek ilyenfajta modellek ben való aktualizálási lehetősége merevedett meg. Ezt nem
az egyén csődjének tartom, hanem egyrészt a
magyar történelemből kikövetkeztethető ilyen
irányú filmművészeti lehetőségek csődjének,
másrészt éppen az "ilyenirányúság" csődjét látom ebben. Tehát olyanfajta módon próbált
történelmi filmet csinálni, ahogy lehet is bi,
zonyos kereten belül, de ez a keret - legalábbis számomra - kimerült. Ez természetesen az
ő tevékenységével is összefügg, mert megpró,
bált ezen a modellen belül mindent kijátszani.
- Tud-e említeni
akinek gondolati
Jancsáéhoz ?

olyan külföldi filmrendező!,
világát hasonlónak
érzi a

- Wajdát lehet ebben a vonatkozásban említeni, akit mások is párhuzamba állítanak vele. Úgy tűnik, hogy neki sokkal inkább sikerült megújítania ezt a történelmi problematikát. Ö nem is teremtett ilyen szűk modellt,
mint Jancsó. Jancsónál eleve - mondjuk, a
szubjektív alkotói látásmódjában is - volt
olyan korlát, ami Wajdánál talán nem.

mint minden, amivel valamiféle modellfunkci- - Mi ez a korlát?
ót akarunk betölteni, de ez a modell nem egy - Hát, amire az imént kitértünk. Az a bizoolyan modell, ami többet mond arról a va- nyos dramatikus szerkesztés, amit viszont egy
lamiről, amiről a modellt készítették. Szem- másik lengyel rendező, Polanski úgy ki tudott
ben például a Szegénylegények-kel.
Vagy akár tágítani, hogy már rég nem csak lengyel próbaz igy jöttem-mel is. Úgy tűnik, hogy ez a lernatikák felvételére alkalmas. z például Janmodell már túl van terhelve jelentésekkel. Ez a csónál nem így van.
jancsói modell, ha nevezhetem így, szűk kör- - Ezek szerint úgy érzi, hogy a jancsói mádben lejátsz6dó történet és benne pár szimbo- szer nem alkalmas arra, hogy túllépjen a malikus figura. De ez már hordozni próbálja a gyar problematika határain?
középkort aktualizáló nyugati filmeknek a je- - Ezt így nem lehet mondani. Amennyiben
lentéseit is, plusz még a saját módszerét és a azonban van jancs6i módszer, az a saját almai világunkat. De valahogy ma már "nem kalmazásában nem bizonyult ilyennek.
jön össze" úgy, mint az Így jöttem-ben. Modell- - Többször használta a beszélgetés során a dranek modell, de jelentése nincs sok. A modeJI- matikus szerkesztés kifejezést. Mit ért dramaről jut eszembe a Fényes szelek. Azt a filmet iizáltságon Jancsó esetében?
viszont nagyon szerettem. Ott még érvényes - Azt, hogy nála tragikus konfliktusok állnak
volt ez a modell, sikerült valamit lejátszani mindig előtérben, viszonylag kevés szereplő közegében. Ugyanakkor elhagyja azok drámai jelvele.
zési formákhoz és közegekhez kötöttségét.
- Mennyire érzi ezt a jancsái modellt megmeEzeket
képekben próbálja megfogalmazni, de
revedettnek ?
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Igy jöttem

(1964)

úgy, hogy nagyon kevés szónak, nagyon hosz- hetne vonni. Szóval, általában nem filmművészú képi előkészítés után, roppant nagy jelen- szeti irányzatokra gondolok itt, hanem dratőséget 'ad. Végül is tehát a képek inkább sza- matikus és szépirodalmi dolgokra, és az ő dravakra vagy ilyenfajta megnyilvánulásokra "fut- matikus vénájára.
nak ki", ami mégiscsak a dramatikus és nem
a filmes gondolkozásnak a primátusát juttatdr. H. L, 28 éves jogász
ja eszembe.
- Úgy érzi tehát, hogy ezek a szavak nem olyan - Most látta A zsarnok szíve cimű filmet. Mit
súlyosak, mint amilyen funkciát rájuk ruház mondott Önek ?
Jancsó?
- Hogy mi az a tűrési határ, ameddig elme- Ezt nem tudom így hirtelen megmondani. het egy erőszakkal feláIJított hatalom. Mikor
Inkább az a baj, hogy rájuk ruházza a funk- következik be az a pont, amikor manipulatív
ciót, mintsem az előkészítésre, a filmes meg- játszadozásokkal már nem lehet semmit megoldásokra.
oldani. Amikor tisztán és racionálisan kell fel- Talál-e az utóbbi húsz év hazai közéleti és építeni egy rendszert, egy gazdaságot, egy meművészeti életében olyan törekvéseket, amelye- chanizmust, egy életet, egy kultúrát, Hogy medket rokonít Jancsóval ?
dig lehet az információkat egy nagy rétegtől
- Rokonítom például Sánta Ferencnek Az áru- megvonni, és mikor kényszerül szükségszerűen
ló című regényét. Az is ilyen típusú múlt-újra- arra az ember, hogy azt mondja, ezt már nem
értékelés, aktualizálás, egy kis, tematikus mo- bírom tovább. Hát, körülbelül ezt mondta.
dell keretében. Vagy tudjuk, hogy Jancsónak - Melyik volt az Ön számára az első emlékeerdélyi kultúrgyökerei vannak, és szerintem zetes találkozás Jancsóval ?
akár Páskándi bizonyos törekvéseit is ide le- - Az első filmje, A harangok Rómába mentek.
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Csend és kiáltás (1968)
Hiszen az egy olyan film volt, ami egyszerűen,
dö bbenetes erővel és szuggesztivitással
tudott
valamit megfogalmazni,
amit annak előtte soha senki. Igaz, hogy nem saját és eredeti hangvétellel, de ha visszagondolok,
nekem azzal a
filmmel kapcsolatban
mindig Munchnek A sikoly című képe jut eszembe. Soha nem felejtem el azokat az iszonyatosan
erős tónusú
képsorokat,
amikor Ruttkai áll kint a pusztában, és a nagy sivárságban és hatalmas szélben egy fát szorongat, miközben Gábor Miklós közeledik felé.* Én abban a pillanatban
éreztem meg, illetve, amikor egy Jancsó életmű-összeállítás
keretében láttam ezt a filmet,
hogy jelentős rendező.
Számomra legkedvesebb filmje egyébként a
Csillagosok, katonák. Ott tűnik fel először és
• H. J. megyjegyzései a Három csillag
Miklós rendezte epizódjára
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CÚllŰ

vonatkoznak.

film Jancsó
A szerk.

legtisztábban
az a fajta rendszer, amit a későbbiek során sokszor csak megpróbál, de nem
tud kristály tisztán elénk vetíteni. Gondolok az
Égi bárány, a Még kér a nép sok helyütt zavaros formátumaira,
megoldásaira, jelképrendszerére. Nem láttam ugyan a kinti filmjeit, de
számomra legtisztábban
a hatalom kérdésének folyamatos vizsgálata a Csillagosok, katonák-ban nyilvánult meg.

- Ezek szerint a hatalom kérdésének, helyzetének, mádszereinek vizsgálata valamilyen formában mindegyik filmjében szerepet kap?
- Természetesen.
A különböző
szituációban
lévő embercsoportoknak
a hatalom vagy a kezükben van, vagy nincs a kezükben; tárgyalja Jancsó a visszaélés kérdését, pozitív, negatív, akármilyen értelemben. Gyakorlatilag minden filmjének ez a magja, vagyis a hatalom
problematikája.

- Látott-e Jancsótól középszerű filmeket?

- Nekem középszerű filmnek hatott a Sirokkó. De nem érdemes erről a filmről beszélni ,
mert ha jól tudom, a magyar verzió ból körülbelül negyven percnyi anyag ki van vágva.
A Sirokkó-ban például rendkívüli módon szerettem a kezdő jelenetsort. Különlegesen érdekes volt számomra, hogya filmben nem találtam meg ennek a továbbvitelét. Tehát volt egy
politikai gyilkosság, aztán egy menekülés, de
olyan érdekesen megcsinál va, hogy az első öt
perc után sem derült ki számomra, hogy hol
volt itt politikai gyilkosság, hol volt itt menekülés, hol volt itt körbekerítés. Szóval, mintha bemenne az ember egy színházba, és folyamatosan forogna körülötte a színpad, ő pedig mozdulatlan volna, és csak egy-egy másodpercre villannának föl a reflektorok, amejyek megvilágítanák ezeket a lovasokat.
- Mennyiben tekinti Jancsó filmjeit nemzeti értékeknek ?
- Megmondom őszintén, hogy számomra a
XX. század magyar nagysága i közül két művész fontos igazán. Az egyik: Bartók Béla, a
másik: Jancsó Miklós. Jancsó az első magyar
filmművész, aki ebben az országban alapozta
meg a hírnevét. Egy ilyen friss történelmi múlttal rendelkező országban, ahol rendkívül szeszélyes hatalmi szituációk
dúltak, nemcsak a
huszas években, hanem a negyvenöt után is.
Meg tudott csinálni és el tudott fogadtatni
eizensteini szintű újításokat és forradalmi vívmányokat úgy, hogy eleget tett az avantgarde
törekvések, de a felső hatalom, a kulturális
vezetés elvárásainak is.
Jancsónál hatalmas előny, hogy borzasztóan
nehéz tetten érni. Ha primitív akarnék lenni,
akkor azt mondanárn, hogy ebben látom a
módszere lényegét: nem lehet megfogni. Nem
lehet tudni, hogy következő művészeti alkotásában,
következő filmjében mit fog kitalálni. Hogy ötéves hallgatás vagy ballépések után
megint olyan nívójú remekművel áll-e elő, mint.
A zsarnok szive, vagy megint középszerűbb alkotások jönnek-e, ki tudja? A lényeg, hogy
Jancsónak az ujjrázásaiban is benne van a zseni. A zseni, aki úgy meg tud csinálni egy Stúdió

80-at, hogy az ember egyik fele halálra röhögi magát, és ugyanannak az embernek a másik fele halálosan bosszankodik. Pontosan ezekben a dolgokban érzem a lényeget, hogy Jancsó
Miklós váratlan művész. Egy olyan területen,
amelyről máig nem tudjuk eldönteni, hogy csupán szakma vagy művészet, az összes művészet összesűrített masszája, vagy valami különálló dolog. Akkor, amikor hemzsegnek a filmrendezők a világon, Jancsó nevet vívott ki magának úgy, hogy jelentős dolgokat csinált.

R. S., 43 éves rajzfilmrendező
- Amióta a filmjeit nézem és szeretem, mindig
éreztem bizonyos rokonságot az Ön mádszere
és a klasszikus jancsái módszer között.
- Ebben az igazság annyi, hogy amióta Jancsó filmet készít, én mint rajzfilmes nagyonnagy figyelemmel nézem a jancsói forma világot, képi struktúráit és kameramunkáját. Tulajdonképpen nagyon sok közös vonást találtam az ő munkássága és a huszadik századi
avantgard e vonulatok között. A közösség a
húszas évekig vezethető vissza, amikor eIkezdődött a filmek tudatos építkezése, amit Németországban, mondjuk Walter Ruttmannnak a stílusa, a Szovjetunióban pedig Vertov
képviselt. Egy ilyen, nagyon is konstruktivista szemlélettel és a képzőművészettel kezdetben rokon stílus alakult ki. A képzőművészettel annyiban volt rokon, hogya művészek átgondolt és tudatos koncepciórendszert alak ítottak ki. Jancsó a maga állandóan mozgó koreográfiájával
ezt a minden ízében átgondolt
konstrukciót vitte tovább, egy jellegzetes, jancsói világba. Mi, akik rajzfilmeket csinálunk,
és mondjuk, érzékenyebben nézünk a ruhákra, maszk okra , a különböző koreográfiákra,
amelyek egy képsíkon belül láthatók, óhatatlanul odafigyeltünk a jancsói mozgásélményre. Legalábbis én így voltam ezzel. Magyarországon először Jancsó filmjeiben találkoztarn
egy olyan, nemzetközi érvényű mozgásrendszerrel és stilizált formakultúrával, ami megragadott mindenkit, aki a kulturált filmnyelv fe19

lől közelít a filmekhez. Ez volt az első kapocs,
ami engem a Jancsó filmekhez kötött.
- Van-e több kapocs még?
- A másik, ami számomra izgalmasabb talán.
a jancsói lényeglátás. Jancsó forradalmian Új
tette, hogya történelmet annyira a lényegre
lebontva tudja előadni. Ez olyanfajta lényegi megközelítés számomra, mint Bartók zenéje, amely össz-kelet-európai értékek ből építkezve, tehát nagyon jól felhasználva minden
motívumot, egy nagyon tiszta és nagyon egyszerű stílusban tudta kifejezni a kelet-európai
népek belső világát. Jancsónál pontosan az
rendkívül izgalmas, hogy szerkezetileg puritán a filmek nyelve. Rengeteg történelmi filmet láttam, óriási tömegek mozogtak ezek ben
a filmekben, és tíz percnyi nézés után színes
tablóvá vagy semmitmondó kavalkáddá váltak.
Jancsóban az az izgalmas, hogy legnagyobb
tömegjelenetekkel dolgozó filmjei is rendkívül
kevés szereplőt mozgatnak. Ugyanakkor mégis totalitás-érzetet adnak és érzékeltetik a történelmi erővonalakat is. Azt hiszem, ez teljesen új dolog, és én ezt az úgynevezett történelmi filmekben addig nem éreztem.
- Mindketten olyan filmstílus hívei, amely elsősorban vizuális asszociáciákkal, ritmussal, koreográfiával építkezik, és nem epikus vagy verbális rendszerben. Melyek az ilyen filmezesi módoknak a nehézségei ?
- Ezeknek a filmeknek a nehézségei alapvetően abban rejlenek, hogy nem narratív filmek. Valamiféle olyan öntörvényű világot alkotnak, amelyben teljesen felrúgják a klasszikus filmdramaturgiát. Úgy is fogalmazhatnék,
hogy ezek tulajdonképpen víziók, álomvilágok,
melyeknek valós társadalmi vagy történelmi
hátterük van, de annyira öntörvényszerűek,
hogy sehol nem kapcsolódnak a kommersz
mozi törvényeihez. Azt hiszem, hogy mind
Jancsónál és bárkinél, aki így építkezett vagy
építkezik ma is - bár pillanatnyilag visszavonulóban van ez a vonal - ez az alapvető probléma a közönséggel való kapcsolatban.
- Nyilván erre épült Jancsó kabarészintű kritizálgatása, ami divat volt egy időben?
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- Igen. Jancsó egy abszolút tradicionalista közegben lépett fel, amelynek rossz hagyományai még a harmincas évekig nyúlnak vissza.
Érdekes volt, hogyamúltkoriban
alkalmam
volt újra megnézni egy, az ötvenes években
készült, magyar játékfilmet. Ez tulajdonképpen csak narrációjában vagy a színészek egymásközti párbeszédében viselte az úgynevezett szocialista realista jelzőt, de a film egész
struktúrája, színészvezetése, a színészek játékstílusa még szervesen kötődött a háború előtti
magyar filmgyártás stílusához. Ha azt mondjuk, hogy szocialista magyar filmművészet, azt
én a magam részéről Jancsó Miklós filmjeivel
datálom. Amit addig nálunk készítettek, az a
múltba való beragadás és helybenjárás volt,
megrakva a sematizrnus terheivel. Ezeket a filmeket ki is dobta magából a magyar filmművészet, mert visszamenőleg látjuk, hogy értéket nem hoztak. Lehet, hogy kemény és kerekített a megfogalmazás, de az igazi magyar
szocialista filmművészet, véleményem szerint,
Jancsó filmjeivel kezdődött.
=Mennyiben

szocialista?
-- Nem a szónak a plakátszerű

vagy brosúraértelmében érzem annak. Úgy érzem, ezeket
a filmeket a szocialista kultúrához tartozóknak, mint József Attila verseit, amelyek időben tőlünk távol születtek, vagy Bartók zenéjét. A szocialista jelleg a jancsó i filmeknek abból az internacionaIizmusából ered, amelyik
- éppen úgy, mint Bartók zenéjében - egy összkelet-európai, népi közösség progresszív vágyait, álmait valósította meg egy költői, stilizált vízióban. Másrészt azért érzem a Jancsófilmeket őszintéknek, mert érezni bennük,
hogy egy öntörvényű alkotó belső kényszeréből születtek. Tehát ez nem kívülről ráerőltetett forma, amire, mondjuk, a minisztériumból
kérték föl, hanem érezni, hogy Jancsó benne
élt egy bizonyos szellemi szférában. Kiérlelődött a karaktere és a művészi alkotóképessége
ebben a szférában, amelyek aztán, a későbbiekben filmekben nyilvánultak meg. így ez teljesen önkéntes alapon vállalt mondanivaló.
Antal István

Jancsó Miklós a magyar kritikák tükrében
Katona Éva: Élet és Irodalom
1959. május 1.
"Egy magyar film (A harangok Rómába mentek - K.E.), amelynek nagyszámú hősei egységesen lépnek fel a fasizmus ellen, óhatatlanul hazug, hamis képet ad arról a korról,
és a szereplőkről. Nem csupán azért, mert
Magyarországon az ellenállás nem volt tömegméretű ... , hanem azért, mert a film adósunk
marad a hősök fejlődésével, cselekedeteiket
nem indokolja meg... A hamis koncepció
eredményezi azt a filmbeli városkát, ahol a
direkt fasiszta tiszteken kívül szinte mindenki
partizán, vagy legalábbis szimpatizáns. A dolognak ez a hamissága és leegyszerűsítése elsikkasztotta az eredeti mondanivalót, ti., hogya
főhős Tibort következetlensége, az ellenségnek
tett engedménye buktat ja el. Sajnos, bizony
rossz ez a film."

Rényi Péter; Népszabadság 1963.
március 31.
"Miféle művészet ez? A teljes nihilizmus művészete? Nem, azt nem rnondhatnám:
alkotóiban (Antonioniban, Resnais-ben) maradt, ha
mégolyelvontan
is, azért valami harag- és
tiltakozásféle.
Nem látnak mást, mint pangást, de szubjektív vágyaikban benne van még
22

a szépség, jóság óhaja, s innen származik náluk a tragikumérzés ... Jancsó meglepően finom érzékenységgel sajátította el ennek a
filmiskolának a formai eszközeit. De lényegében a lehetetlent próbálta meg: a maga kicsit
szimpla, talán kicsit oktató jellegű, de kétségtelenül világos, irányító szándékú mondanivalóját, egy ember erkölcsi fejlődésének történetét kísérelte meg elmondani - a lélek
fejlödését és a művészi állásfoglalás lehetőségét tagadó stílus nyelvén.
... Becsületesen (és naivan !) arra törekszik,
hogy összeötvözze azt, ami összeforraszthahatatlan: a szocialista eszmei igényt és az
absztrakt művészeti módszert...
Az eredmény lényegében az, hogy az új erkölcs kialakulásának az életből merített eleven folyamata
erőtlen absztrakcióvá válik, a képi nyelv pedig
(Antonioni és Resnais pozitivizmusával ellentétben) már-már megfejthetetlen, áthatolhatatlan rébuszokból átváltozik egy aránylag könynyen olvasható szimbolikává. Jelképekké, amelyek nem rejtik el a folyamat törvényszerű
tartalmát, hanem állandóan és szüntelenül éppen ezt a tartalmat elemzik, folyton-folyvást
összehasonlítanak, értékelnek, elvetnek, illetve
helyeselnek ... őszintén és szívből mondom,
inkább néhány olyan nem tökéletes kísérletet,
mint az Oldás és kötés, semmint száz közepes
rutinnal készült, de semmire nem törekvő,
problémátlan filmet."

Bíró Yvette; Filmvilág 1966/2.
"Nyilván minden valamirevaló film több, mint
a puszta történet, mint a drámai bonyodalom
különféle fordulatai. A megidézett sorsok a
személyes lét és jellem esetlegességein túl általánosabb emberi igazságokat is kifejeznek.
A kérdés csak az, hogy mi a kapcsolat a kettő
között, miféle konkrét gazdagságra épül a gondolati anyag.
A Szegénylegények e tekintetben ritkán sikerült harrnóniát mutat. Itt maga az eleven
valóság, a hiteles emberi-történelmi dráma hordozza a súlyos mondanivalót. A film sosem
sivárul testetlen absztrakcióvá, tételsorozattá,
mely kegyetlen igazságokat óhajtana óvatosan,
de mégis kiolvashatóan megfogalmazni ... Jancsó azonban nem álöltözetnek szánja a mesét,
mely rnögül az értők számára kirajzólódhatna
a titkos üzenet, hanem valóságos oknyornozást,
történelmi analízist pró bál végigvinni ... "

B. Nagy László; Élet és Irodalom
1967/44.
"Jancsó győzte művészi erővel tulajdon világának a kitágítását. Mert, ha a Szegénylegények
sem egyszerűen a pusztai betyárok befogadásáról szólt, de a mindenkori szegénylegénység
tragikus igazolása volt, úgy a Csillagosok ...
most a világtörténelmet megváltoztató események megidézésével, a forradalmi humanizmus fedezetével erősíti meg a számban-erőben
meggyarapodott harcosokat. A betyárok nem
tudták - épphogy csak sejtették -, mit akarnak; a ,csillagosok', bár nem írják homlokukra
meggyőződésüket és ideológiai készültségüket,
a szocializmus új emberi magatartásáért
néznek szembe a maguk biztos megsemmisülésével, a biztos győzelem minden megfontoláson
túli meggyőződése szerint ...
A Csillagosok, katonák-kal kapcsolatban
fölmerült az ,elszánt absztrakció' dicsérete vagy
kritikája is. Véleményem szerint Jancsó művészi módszere ellentmond ennek az osztályo-

zásnak. Az absztrakció lényege, hogy logikai
úton eljutunk bizonyos gondolati summákig,
és aztán - változó sikerrel - megkeressük ezeknek a fogalmilag ugyancsak desifrírozható allegóriáit, akár valóság utánzó, akár elvont
jelzéseit. Jancsó is az eszmék magas régiójába
tör, de egész lényével, érzelmeit éppúgy megfeszítve, mint az értelmét: sánca, orosz kolostora, alakjai és helyzetei nem stilizált, eredeti
jellegüktől megfosztott jelzések, hanem szuverén valóságrnodellek is, és erre Jancsó a legváltozatosabb módon utal, elsősorban Somló
Tamás éppen a realitást mesterien felfokozó,
erőteljes képe ivel. Ugyanez a kontraszt figyelhető meg a színészi játékban: a hősök múltjáról semmit meg nem tudunk, személyes kara kterük is csak néhány vonással jelzett, ám e
,magatartásszimbólumokat',
már-már sorsparabolákat kemény, nagyon is eleven színészi
játék teszi életessé."

Hermann István; Társadalmi Szemle
1968/5.
"Az ellentmondások arról vallanak, hogy a
film - igen pozitív törekvések tévútra csúszása
jegyében létrejött rnoralitásjáték. Kicsit középkorias műfaj, de mégiscsak műfaj. Ez azért
nem teremthet, csupán elvonatkoztat, mert
nem konkrét életproblémából indul ki ... Elvontabb műfaj tehát, mint a passió, és törekvése az, hogyelvontságában megmutassa: íme,
ilyen az ember. Ilyenek a morális problémái.
Ilyenek az etikai küzdelmei.
A Csend és kiáltás is hasonló módszerekkel
él. Ami a filmben olyan fontos általában, vagyis a történelmi atmoszféra, itt lényegében
kulisszává degradálódik. De ez a kulissza is
igen általános: az embertelen terror általános
kulísszája . .. De ha az az analógia, amelyre
a film mintegy rákényszerít, teljes értékű magyarázat a néző számára, akkor a nézőt szükségképpen tévú tra vezeti. Mert minden történelmi helyzet végső fokon individuális."
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Fehér Ferenc; Társadalmi Szemle
1968/9.
Az igazi kérdés, amely Jancsó monumentális
ciklusával, a magyar művészet nagy európai
teljesítményével szemben reálisan felvethető,
körülbelül így hangzanék : milyen panorárnát
ad az emberi történelemről az a kép, amely
,határhelyzetek'
együttesének, elidegenedési
kulrninációs pontokat összekötő vonalnak látja
és láttatja a históriát. A válasz ambivalens.
Egyrészt félelmetesen igaz képekben tódul
elénk korunk páratlan drámája, amely az első
világháborúval.
a 19. század véres összeomJásával és Októberrel kezdődik. A ciklus ezért és
ennyiben monumentális. Másrészt egy elkeseredett, de forradalmi tiltakozás csendül ki
belőle, amelyet dadog va úgy írhatnánk körül:
rosszul állunk, szorongatnak bennünket, de
mégsem törnek át, mert mindig akadnak ellenállók, akik magukkal ránt ják, vagy ránthat ják
a többieket. .. Ezt a ,no pasarant-t lehet kritizálni, mondván, hogy túlságosan jelenvalónak
érzi a végveszélyt és nagyon is túlnyomónak az
ellenséget ... "

Rényi Péter; Társadalmi Szemle
1968/10.
"Fehér tézise, hogy Jancsó minden idők minden elnyomott ját és elnyomóját képes egy történelmileg konkrét műalkotásban ábrázolni
- azt jelenti, hogy .legalizálja', tartós és fenntartható állapotnak mutatja azt a hihetetlenül
izgalmas, belső ellentmondást, amely Jancsó
művészetét szinte szétfeszíti ... Ha Jancsó valóban a nép őnkritikájában látná a kiutat - sajnos nem ebben látja -, akkor miképpen lehetne
oeuvre-jének célja bemutatni ,minden elnyomó' és ,minden elnyomott' rokon vonásait?
Akkor azt kellene ábrázolni, hogyan tanul a
történelemből a nép, hogyan alakítja át önmagát az elnyomott, hogyan változik, fejlődik,
hogyan lesz más, mint minden korábbi elnyomott - nem pedig azt, hogyan marad ugyanaz!
De ezt ábrázolja Jancs6? Az ellenkezőjét ábrá24

zolja: az ő népe mérhetetlen lobog6 indulattal,
de homályos tudattal száll bele a harcba, és
(a legtöbb esetben) ugyanilyen indulattal emelkedik fel - romantikus és elpusztíthatatlan
főnixként hamvaiból ... Ami előrehajtja újra és
újra, az a felismeréseknél lentebb fekvő rétegekből jön: az ösztöneiből, a földhöz tapad6
em ber élniakarásá ból ... "

B. Nagy László; Élet és Irodalom
1969/6.
" ... Egy mozzanattal képtelen vagyok kibékülni a filmben, s ez éppúgy sarokpontja az
én felfogásomnak, ahogy a te kutatáso d tárgyát az erőszak természete jelenti. Közös a
kuIcsszavunk, a ,világ megforgatása', s abban
is követni tudlak téged, hogy ma már nemcsak
a jel gyönyörű távlataira ügyelsz, hanem a
benne rejlő kockázat ra is figyelmeztetsz. A forradalom nem lehet öncélú, hallom ki a filmedből, s eleget tapasztalhattunk ahhoz, hogy e tiltást semmiképp se tekinthessük entellektüe1gyávaságnak, az ,általános humanizmus' sztereotípiájának. Filmed azonban a forradalmat
messzernenően ,önmagában' modellálja, s ez
- a formai tökély felszíne alatt - aránytévesztések és torzítások forrása lett, Eszmei vita?
Engem a szorosan vett művészi következmények érdekelnek. Hadd szóljak én is képletek ben: a büdös húst hiányolom. Azt a legyek lepte
undokságot, mely a Patyomkin matrózainak
lázadását kiváltotta, amiért tisztjeiket a tengerbe hajitották. Azt a csöppet, amitől a pohár
kicsordul, azt a jelet, amelytől a h6bortos, netán véres ,happening' szükségszerűvé, elkerülhetetlenné - valóban forradalommá válik. De
hisz ott volt a jel, vethetnéd ellenemre, a Csend
és kiáltás-ban, a Horthy-kor sivatagi iszonyatában. Aki ott üldözött kommunista, az itt az
új rendőrség századosa. Kozák András alakja
összekapcsol és bizonyít. Igen ám, de a néző
nem sorozatokat lát, s ha már a művészi modellálás e m6dszerét választottad, biztosan
ismered a strukturalizmus egyik alaptételét, az
egymásba nem fordíthat6ságot. Maga a mód-

Szegénylegények (1965)

szer követelné meg tehát, hogy a Fényes szelek
sajátos világába e világ létrejöttenek körülményeit is beleépltsd, magyarán szólva: azt a
tényt, hogya régi uralmi rendszert csak erőszakkal lehetett és kellett eltávolítani. És ez
- sajnos - érvényes a jelen ben is a világ igen sok
részén. A forradalmat én is kényszerűségnek
látom, végső megoldásnak, mikor már minden
más út lezárult. De a fasiszta diktátorocskákkal, az elmeszesedett uralmi rendszerekkel
szemben ilyen más út mindeddig nem akadt;
s adott esetben vállalni kell a kockázatot, bár
nem volt még az emberiség történetében forradalom, mely megkerillhette volna a Fényes
szelek-ben oly őszinte megdöbbenéssel föltárt
veszélyeket. De esély mindig lehet rá - és ezt az
esélyt filmed bizonyára növeli -, hogy az emberiség legközelebb tanuI a saját tapasztalataiból, ha már ,ki kell szállnia tenger fájdalma
ellen' ."

Mérei Ferenc; Filmkultúra 1970/1.
" ... Ez a film (Sirokkó - K. E.) nagyon fontos volt számomra, mert nagy szerepet játszanak benne az együttes mozgások, az azonos ításnak ez a kitüntetett útja. A gyerek is legtöbbször úgy azonosít, hogyegyüttmozog valamivel, illetve valakivel. A biliárdozni tanuló
ember szinte egész testével követi a golyót,
együttmozog vele. A megértésnek van egy
utánmozgásos jellege, amelyet a posturális
érzékenységnek. az egész testre kiterjedő érzékenységnek köszönhetünk. Átvenni egy másik
ember tulajdonságát, annak legjobb útja: rokonszenvileg viszonyulni hozzá, utánmozgással megérteni és az utánmozgás révén magamévá tenni ... Erre a jelenségre épül a Sirokkó-nak
az egyik jelenete. A ház előtt hárman a pisztolyt dobálják egymásnak. Előzőleg Markót
állandóan csábítják arra, hogy énekeljen velük,
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Még kér a nép (1971)
vegyen részt az együttes rítusban, de ő ezt
visszautasítja. Egyetlen e jelenet, ahol az együttes befogadja: egy pillanatra ő is beugrik a
körbe, a pisztolydobálők
közé. Ha pszichológiailag közelítem meg a filmet, innen tudom,
hogy vannak olyan pillanatok,
és lehetnek
olyan helyzetek, amikor Marko is azokhoz
tartozik. A nagy együttes mozgások sok esetben hordozzák e film mondanivalóját.
Vagy
például a Fényes szelek. Önálló szociálpszichológiai vizsgálataimnak
a kezdete egybeesik a
NÉKOSZ-korszakkal.
A kollégiumok
világában észleltem először, hogya
nagy együttes
élménynek milyen feszítő ereje van az emberekre. Az összetartozás rítusokat teremt, együttmozgásokat,
mert a többletörömnek
ez az
igazi útja: együttmozogni
a többiekkel.
Az
együttmozgás,
az együttcselekvés
képviseli a
többletörömet, ami az együttességből fakad ... "

B. Nagy László; Filmkultúra 1970/4.
"Jancsónál is kulcsszerepe
motivációnak.
A paraszti
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van a folklorisztikus
életforma rekvizitu-

mait emeli változó jelentésű szimbólumokká.
A Szegénylegények
óta fokozódó mértékben
szakítja ki őket a maguk naturális közegéből,
hogy puszta jelekké legyenek, amelyek alkotásról alkotásra mást mondanak. Ami a Szegénylegények-ben
még az elnyomott nép, az
elnyomott,
becsapott emberiség kemény panaszszava volt, a Csend és kiáltás-ban már erősen ambivalens töltést kap: nemcsak a kiszolgáltatottság,
hanem a szolgalelkűség
jelzése
lesz, a Fényes szelek-ben pedig egy furcsa paradoxoné: a manipulált spontaneitásé.
Mindezt a Sirokká tetőzi be ahol e folklorisztikus
jelzések már csaknem mindenütt az elmaradottságot, az egyértelműen retrográd tendenciákat
leplezik le: a terrorizmus
,szirénhangjai' . A
folklórmotiváció,
ez utóbbi alkalmazása mind
gondolatilag,
mind esztétikailag
már messze
túlmegy Bartókon, aki a népi motivációt rnindig az emberi tartalmak vagy a spontán indulatok jelzésére használta.
Gondolatilag
ez a
merész lépés mégsem támadható. Nagyon fontos, alapvető kérdés, hogya népi kultúra alapelemei, formái nem jelentenek többet, mint

önmagukat, nem tekinthetők - mint az esztétikum más alapformái sem - ,haladónak' vagy
,reakciósnak '. A valóság ban retrográd,
sőt
fasiszta erők is fölhasználták
a maguk .tartalékaként',
mint ezt a Sirokká kitűnően föltárja ... "

Lackó Miklós; Filmkultúra 1971a.
"Jancsó,
a magyar közéleti művész-hagyományhoz való mély kötöttsége ellenére ( ... )
nem hagyományos,
sőt: sok szempontból hagyomány-ellenes jelenség Magyarországon.
Az
alapproblérnát, amiről itt szó van, a közéletiség
és szellemi-művészi
radikalizmus
egymáshoz
való viszonyában jelölhet jük meg ... Támadása az ellen a három nagy tabu ellen irányul,
amelyeknek puszta érintése is sokakban ideges
sokkot vált ki és nem csupán a régi reakciós
oldalon: a nacionalizmus, a patriarchális népfelfogás és a .naiv' forradalmi optimizmus tabui
ellen. Olyan eszmékről van itt szó, amelyek a
progresszió gondolatkörébe
is mélyen behatoltak. S ahogy ez a művészi-szellemi koncepció
az összefüggő
művek egymásutánjában
kibontakozik,
ahogy egyre jobban fény derül
radikális következetességére
- úgy oszlanak
meg mind élesebben Jancsóról a vélemények ... "

Gyurkó László; Filmkultúra 1971/2.
"Az Égi bárány első fele nem hoz újat; mintegy
összefoglalása
mindannak,
amit Jancsó és
Hernádi a forradalom és ellenforradalom összecsapásáról eddig elmondott. Erről most sincs
több és más mondanivalójuk.
Annál inkább
arról, ami ezután következik.
A bestiális fasizmusról sokat tudunk; ( ... )
Jancsóék a legiszonyatosabbal
néznek szembe:
a harmonikus
renddé alakuló
fasizmussal.
Ha a fasizmus csupán egy államforma lenne,
eltemethetnénk
a történelemkönyvekbe
és az
emlékezetünkbe. Csakhogy ennél sokkal több:
az emberben meglevő rossz rendszerré kristályosodása ... Jancsó ( ... ) egy olyan rendszert
mutat fel. melyben az emberek már nemcsak

részesei. hanem résztvevői a tömeggyilkosságnak ; már nemcsak parancsra, engedelmességből ölnek, hanem a harmonikussá
vált rendben a maguk harmóniájának
kiteljesedéseként.
A fasizmus akkor válik igazán az emberiség
végveszélyévé, ha megteremti a maga harmóniáját. .. A szadista tömeggyilkosok,
lélektelen parancsvégrehajtók,
meggyőződés
táplálta hóhérok átlényegülnek: Orfeusz hegedűje
érzelemviláguk ban is meggyökereztette
a fasizmust. Meglelték immár a nagy kielégülést, s
feloldódnak a harmóniában."

Józsa Péter; Valóság 1971/9.
"A precizitás-elnagyoltság
dichotómia
rendkívül érdekesen jelentkezik. A filmben egész
seregét látjuk az olyan festőieri megkomponált
történelmi előképek nek, amelyekben lenyűgöz
a kézzel fogható hitelesség, korhűség ... Ezek
a képek definiálják a film hangulatát, összetéveszthetetlenü1 jelenítve meg a konkrét történetiséget. Másfelől a film tele van ,szabálytalanságokkal',
.történetietlenségekkel',
amelyek két csoportot alkotnak. Az első csoportba
tartoznak például az olyan képek, mint amikor - a .kínzási útmutató' felolvasása előtt három terrorlegény az ,Ezer esztendejét' dúdolva átballag a képen. Ruhájukon,
arcukon,
viselkedésükön
nincs semmi korhoz kötött,
semmi történetileg jellegzetes: terrorlegények
általában, egész fellépésük, fej- és testtartásuk
elvontan tipizált...
A történetietlen
képek
másik fajtája a szürrealista-szimbolista
stílusrétegben jelenik meg. Ide tartozik a csupasz
mellű, már ekkor valamilyen sátáni elemet
idéző, boszorkányként
ható pai ringyó, s az
ilyen képek ettől kezdve, a Fehértiszt szentségtörésén, lóraszállásán át a rnáglyáig egyre sűrűsödnek. A precizitás-elnagyoltság
dichotómia
tehát pontosabban
így fest: korhűség versus
részint időtlen elvontság, részint szimbolikus
elvontság. Funkciója világos: biztosítania kell,
hogy a film egyidejűleg jelenítse meg a konkrét
történeti-társadalmi
folyamat emberi közegét
és elvont logikáját, valamint az ebben a törté-
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netiségben és ebben a logikában kibomló nemzeti sors-problematikát. Mindezek a pontosan
meghatározott funkciót betöltő jelenettípusok
szervesen és töretlenül illeszkednek egybe a
film linearitásában."

"Sem Jancsó, sem Hernádi nem történész,
nem a magyar történelmet gondolják végig,
nem azt fordítják át filmnyelvre. Eleve elhibázott alapállás őket akár történeti folyamatok, sorsfordulók hiteles tolmácsaként, egy
évszázadot átölelő .extenzív totalitás' első kifejezőjeként magasztalni, akár rajtuk e folyamatok, sorsfordulók tisztázását, valaminő történetírói hitelességet számon kérni. Fogadjuk el
alapállásul, amit maga Jancsó és Hernádi
több ízben kifejtett: ők struktúrák mozgását,
ütközését, hatalmi rendszerek mechanizmusát,
illetve bizonyos magatartásformák társadalmivá válását és ebben az értelemben ,történelmi
mozgásmodelleket' vizsgáInak ...
A szándék nem historizáló, nem a múltat
igazítja mai normatív koncepciókhoz, hanem
a mai problémát teszi távlato ssá az irracionalizmus a sovinizmus, a vallási fanatizmus eszméinek, a hatalmi rendszerek létrejöttének és
önfenntartó mechanizmusának történeti variánsaihoz nyúl vissza. Jancsó szavaival: ,egy
jelenség komponensei' jobban kielemezhetők
,a születés pillanatában' ... "

iszonyodás kétszer is epilepsziás rohamba ránt.
Fanatizmusuk mélyén olyan érzelmi potenciál
sejlik, amely nem szükségszerűen kapcsolódik
össze a terror, az inhumanitás, a pusztítás politikai erőivel, hanem más társadalmi erőkhöz
is társulhat.
Ezt a másik lehetőséget modellálja a Még
kér a nép. Az ellenforradalom fanatikus extázisa után a forradalom hwnanista extázisát. Mint előbb az ellenforradalomé, a forradalom modellje is egy körülhatárolt forradalmi
kisközösség kereteiben jelenik meg, melynek
útját, lehetőségeit, tendenciáit végig kíséri a
film, keletkezésétől pusztulásáig ...
A fejlettebb mozgási forma, ez már csopor·
tos, a Fényes szelek-ben megjelenő csatárlánc.
Szerepe hasonló a cirkáláséhoz. A kollektív
cselekvés megsokszorozza itt a hatásfokot ...
A kívülállók számára átláthatatlan szabályosság a résztvevők számára viszont ritmikusnak
érzett kollektív mozgás, s az általa érzett személyiségnövekedés gerjeszti az eufóriát.
Következő fokozat a pisztoly körbedobálása
a Sirokkó-ban. Itt acsatárlánc körré zárult ...
Ez a - már táncszerű - rnozgás nem külső ellenfél impresszionálását célozza (természetesen a
fegyverhasználatban való ügyesség fejlesztése mellett), hanem a csoportősszetartozás
érzésének intenzitását fokozza. Ez ebben az
esetben egy terrorista közösség belső dresszúrájának része. A Még kér a nép-ben a körforma
tánccá humanizálódik ... "

Szabó Miklós; Filmkultúra

Almási Miklós;

Hanák Péter; Filmkultúra 1972/2.

1972/2.

"Ha a film képeit tüzetesen nézzük, nem kerüli
el figyelmünket, hogyalezajlottak ellenére ez a
közösség nem oldódott fel maradéktalanul a
terrorban. Ez éppen a ku1csfigurákban fogható meg. A közösség második emberének, a
zsinóros ruhás, szelíd arcú férfinak gesztusai
semmiben sem hasonlítanak a terrorista külőnítményesek gesztusaihoz, akik a jancsói terrorszimbolika már jól ismert stilizációjában mozognak. Hasonló mondható magáról a papprófétáról is, akit a saját rémtetteitől való
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Filmkultúra 1974/5.

"A közeg ellenállása és szépsége, pontosabban
a problémát kiszűrő hatása és öntörvényűsége
érződik az új Jancsó-filmben is, a Szerelmem,
Elektra című alkotáson. A film alapközege a
balett, a koreográfia, a vízió - nem a Gyurkódráma történelmi-társadalmi mondanivalója.
A fonadalom győzelme mint egy nép álmainak,
elnyomásban fogant látomásainak és felszabadulás ihlette örömének ünnepélye. Ennek a
koreografikus képballadának esik áldozatul a
Gyurkó-dráma második - izgalmasabb fele,

Szerelmem, Elektra (1974)

mikor Elektra a bosszú, az igazságosztó szenvedély túlfeszítéséért száll síkra, s Oresztész
kénytelen leszámolni vele Vagyis: a forradalom másnapja. A balett mint közeg nem tűri
meg azt a bonyodalmasabb szövevényt, amit
a dráma bontott ki, s ami társadalmilag a forradalom győzelmével áll egy nép, egy ország
előtt. Itt-ott megjelenik a film mélyrétegeiben,
voltaképp azonban elnyomja ezt is a víziók
újabb és újabb hulláma.
Csakhogy ezzel egy furcsa transzformációnak
leszünk tanúi. Abban a pillanatban ugyanis,
ahogy nem egy megoldatlan problémával kell
birkóznia, ahogy leegyszerűsödik a társadalmi
feszültség, Jancsó invencióképessége is alábbhagy. Ezért a Szerelmem, Elektra rekvizitumai
ugyanazok, mint utóbbi filmjeiben, csak hidegebbek, névtelenebbek, elvesztik szimbólumképességüket : kard, ménes, meztelen lányok,
pávatoll, korbács - megkapó képekben sorolódnak egymás után, de alig találkoznak az
Elektra-problémával. Benne van a közegben a
felszabadulás vágyának iszonyú feszültsége,

várakozása, álma és víziója - de ez a közeg
foglyul is ejti ezt a feszültséget, és nem adja
át a nézőnek. Csak töredékeit, rekvizitumait.
Egy-egy jelenetet. A közegellenállás győzött a
közeg felett, s a közeg a mondanivaló felett.
A film utolsó jelenete, a helikopter mint madár,
mintha be is vallaná a közeg általi legyőzetést:
egyszerre egy radikálisan más szimbólum-rendszer tárgyi alakja tűnik fel, lezárva az eddig
használt szimbólurn-nyelvet. S talán ezzel a
közeggel való ábrázolás gyakorlatát is? Kérdezhetnénk, de úgysem tudunk rá válaszolni."

Rényi Péter; Filmkultúra 1975/1.
"Várható is volt, szinte meg lehetett volna jó·
solni, hogy egy művész, aki annyira bezárkózott egy meghatározott formába, aki, mint
Rilke párduca, úgy járt körül e manír ketrecében, hogy szeme a rácsok rúdjai mögött már
nem fogadta be a világot, egyszer csak kiszakítja magát a megszokottból, megkísérli legalábbis ironikus meghaladását. ASzerelmem,
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Égi bárány (1970)
Elektrá-otus valami ilyesmi történik, vagy kezdődik. Ezért jár majd pórul az, aki egy az
egyben, a kialakult normák szerinti Jancsófilmet keres benne, és nagy komolya n elkezdi
jelenetről jelenetre kibontani a jelképek istentudja, micsoda lényeglátó értelmét. Az Elektrafilm - úgy érzem - önironikus mű. De még azt
is megkockáztatnám
feltételezni, hogy a művész beugrató játéka eddigi fetisizáló ival , dogmatizálóival.
A jelképek túlburjánzása.
mér-

téktelen halmozása, a kompozíciók,
amelyekben egyszerre négy-öt síkon különféle szirnbolikus cselekvések, figurák, tárgyak jelennek
meg, nem értelmezhetőek
,geometrikus'
felbontásban,
csak mint kavargó komplexum.
Mint karnevál, ha úgy tetszik. Eszmeileg ennek
megfelelője, hogy Jancsó - és nyilván Hernádi,
a társalkotó is - nyíltan vállalja az eddig szégyenlősen takargatott utópizmust: mint színes
mesét, rnint a képzelet szép Játékát, mint óperencián túli fantáziavilágot,
ahol minden lehetséges ...
így, de csakis így, élveztem is ezt a filmet.
Csak addig idegesítettek a rébuszai, amíg rájöttem, hogy a nézőt itt szándékosan héklizik.
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Ahogy kiszabadultam
az .értelmezési' görcsbői, ahogy világossá vált, hogy nincs az a komputer, amely ennyi interpretálási
feladványt
ennyi idő alatt meg tudna oldani, más szóval :
ahogy ízlelni kezdtem a játék iróniáját, magával sodort a mese."

Koltai Tamás; Filmvilág 1979/18.
" ... A látvány komor szépsége ellentmond
annak a csaknem parodisztikus
tartalomnak,
amely kiolvasható
belőle. Ha elmerülök
a
részletekben, akkor elbűvölnek az olyan szemnek tetsző képek, mint az idős Zsadányi házaspár összeborulása
amegalázó
vízfecskendő
alatt, a vízköpők között ,oroszrulettező'
tisztek jelenete, Hanna temetése az alkonyi tóparton vagy ugyanott a ,rituális megtisztulás'
az Allegro barbaro ból, a fiatalok hosszan kíg.yózó menete a vízben; ha az egészet nézem,
akkor legalábbis zavarba ejt a stilizált történelmi gyorstalpalótanfolyamot
(Magyar rat:szádia) követő rituális utópia (Allegro barbaro). Ha nagyon muszáj, kibékülnék a pszichológiai ábrázolás
nélküli jellemfejlődéssel,
de

helyette valamilyen oksági magyarázatát szeretném kapni a hős elhatározásának - egy irracionális álom ehhez kevésnek látszik ...
Végül is nem tudom, hogya XX. századi
történelmünk
ritualizált enciklopédiájának,
vagy a megigazult fiú népmeséjének fogjam-e
föl ezt a (két) filmet. Ha amúgy, akkor nem
értem, hogya hatvanas évek demitizáló történelernszemlélete miért adta át a helyét a romantikus mítosztererntésnek. Ha emígy, akkor
a mítosztererntést értem, de azt továbbra sem,
hogy az első rész aktív negatív hőséhez képest,
akinek pályája akisúri gőgtől az ellenforradalmi vezérségig .ível', a második rész országúton poroszkáló pozitív hőse rniért jelentéktelenedik el, miért képtelen programot adni, miért
szorul defenzívába. (Ezt legföljebb az első esetben értenérn.)
A mítosztererntéssel
egyébként azért van
bajom, mert ha a filmbeli Zsadányi István
.pálfordulása' nem a valóságos társadalmitörténelmi tendenciák tudatos fölismerésének
következménye, mint a ,modell' BajcsyZsilinszky esetében, hanem valamiféle dróton
rángatást nem tűrő ,magyar nyakasságnak'
köszönhető - Hernádi szebben és tudományosabban fogalmaz: a szernélyiség autonómiájáról beszél -, akkor azt az enfant terrible-séget
mint kizárólagos összekötő kapcsot kellene
elfogadnom a .két Zsadányi István' között ...
Társadalmi struktúrák,
hatalmi koncepciók,
ideológiák és tömegek viszonyának ábrázolására kiválóan alkalmas ez a filmmodell (valaha
remekműveket hozott létre), de a személyiség
struktúrája, úgy látszik, bonyolultabb ... "

Kézdi Kovács Zsolt , Filmvilág
1981/9.
"A Trilógia megírásakor mindenki a Nagy
Összegzést várta Jancsótól : - talán ő maga is...
Összegzés lett ez a film, de talán másképp,

mint gondoltuk. Az idő, ez a filmen könyörtelenül egységes valami összegződik és bomlik
fel anélkü], hogya tér egysége megbomlana.
Egyetlen beállításban éveket ugrunk előre és
vissza, miközben az idő nem szakad meg, a
kamera forog tovább, a tér, a nemesi kúria
ugyanaz marad. Jancsó itt először feladja a
realista időfikciót, akár egy álomban, átvisz
minket egyik idősíkból a másikba. (Az álomjelleg aláhúzására keretbe foglalja az Allegro
barbaro-t, mintha a film eleje és vége közötti
történet egyetlen álom-pillanatban történt volna, de ez nem fontos. A film másfél órája
egyetlen, egységes egész.)
Ami itt megbomlik, az a ,vi/ágról tudom,
milyen, értem, mi mit jelent, és én ezt ábrázolom' szemlélete. Belopakodik valami bizonytalanság, talán a sokat tapasztalt ember egészséges szkepszise. A zsarnok szive ezen az úton
lép tovább. Boccaccio és Hamlet története
Magyarországon. valamikor a török világban:
de az anekdota elmesélhetö világossága a film
formában feloldva valamilyen új minőséget
kap. A helyszín, a vár egyetlen díszlet, ahová
nem süt be a nap, mindig éjszaka van, a termek,
árjárások szövevényében sohasem tudjuk, hol
vagyunk, ki honnan lép elő. A szereplőkről
sem tudjuk: ki kicsoda, egymás után hámlanak
le a rétegek, és nem tudjuk: ez az új réteg
-ismét csak hazugság-e. Minden bizonytalan
és képlékeny: emberek tűnnek el, és tűnnek elő,
halnak meg a szemünk előtt és jelennek meg
kevéssel később; valaki futásnak ered, hogy
elmeneküljön a másik elől, és az - ugyanabban
a beállításban - elébe kerül; a szereplők állva
vitatkoznak és mégis haladnak a térben, mint
ha a világ mozdulna el mögöttük ... Mintha
ezeknek a jól koreografált mozgásoknak a
földhözragadtságát elégelte volna meg a rendező, és most már nemcsak az emberek, hanem a tér is megmozdulna, egyetlen rituális
táncban ... "
(Összeállította: Komár Erzsébet)
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Egy filmrendező, aki díszletet tervez
Beszélgetés Banovich Tamással
Banovich Tamás 1925-ben szűletett, harminc
éve dolgozik a filmszakmában,
de mcstanában
mintha kevesebbet hallanánk a nevét, illetve elsősorban mint díszlettervező
szerepel Jancsó
Miklós, Kézdi Kovács Zsolt, Mészáros Márta,
Maár Gyula, Elek Juditfilmjeiben.
Önálló munkáival ritkábban találkozunk. Mi ennek az oka?
Miért hagyta abba a rendezést, és hogyan lett
díszlettervező ? A cseppet sem könnyen megválaszolható - mert nyilván egy művesz életében
okok sorától meghatározott - kérdésre kerestük
a választ az alábbi beszelgetésben, amely 1980
márciusában készült és amelynek, most csupán
egy részét tesszük közzé.

- 1949-ben végeztem a főiskolát - mint az első
diplomás filmrendező -, és abban az időben <magam igényei és a lehetőségek a táncfilmben
tudtak megvalósulni. Végül is magam írhattam, s választhattam a témát. De csak átmenetnek tekintettem.
Díszlettervező jóval később lettem. Akkor
már egy játékfilmet és vagy tíz táncfilmet írtan
és rendeztem.
Lényegében úgy lettem díszlettervező, hogy
a táncfiilmjeimben csak a filmen létező - tér és
idő komponensében meghatározott - háttérre
volt szükségem. Munkáimban olyan koreográfiára törekedtem, amely folyamatában, dinamizmusában csak a filmen valósítható meg merőben eltér tehát a színpaditól -, és ennek
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a kamera előtt, a zene sugarában történő kifejezésnek meg kellett teremteni a teret, és sok
szakmai oknál fogva - amelyre most nem akarok kitérni - kitaláltam, hogya mozgás egy
"gömbszerű térben" történik, a táncosok egymásnak táncolnak, a néző pedig ennek egyik
résztvevője.
A széki muzsikára, erre a számomra igen
kedves magyar zenére készült például a Ballada egy lányról (1957) című rövidfilm. Ez a
film egyszerű dologról szólt; egy fiú szeret egy
lányt, és az viszontszereti, és ennek mindketten
nagyon örülnek: meghatározatlan térből jön
egy fiú, és valahonnan a "semmiből" az az
"egyetlen" lány, találkoznak. A kamera szemszöge nem volt - ahogy mondanánk - objektív, kívülálló szemszög, azonosult a táncosok
lelkiállapotával, és amikor érzelmeik harmóniába kerültek, megszűnt a tér: a bársonyos tértelen fekete semmi. Ebben a viszonyítás nélküli térben a tánc, és akamerának - a darun speciális mozgatása különös lebegő, "mozdulatlan" filmtáncot teremtett. Megdöbbentő
filmélmény (1957). A TV csak az óriás képernyőn tudja megteremteni.
Mihez is hasonlíthatom ezt a térélményt ?
Ehhez foghatót az emberiség talán akkor
észlelt, amikor a Holdra menve visszapillantott a Földre. és látta, hogy az ott lebeg. Kozmikus érzést képes adni - időből és térből kiszakadva a film. Mert bár igaz az, hogy tér-

ben vagyunk, amikor a Hold on vagyunk, és
a Hold mögül látom a Földet, de végül is a
lehatárolatlan teret úgy érzékelem, hogy az a
hely," ahol én vagyok: táncol, lebeg. Hiába tudom, hogya föld gömbölyű, de amíg nem látom kívülről azt, hogy ott forog a semmiben
- nevetségesen! hihetetlenül! -, addig talán
igazán meg sem érthetem a kamerának és a
mozgásnak ezt a filmen kívül más műfajokra nem jellemző ábrázolásbeli térspecifikumát.
A kozmikus felismerés az emberiség agyában
megrendítő volt, és a film térélmény Iehetősege is hasonlatosan : kozmikus.

Valamikor csináltam egy kalotaszegi táncot, amikor is a megfogalmazásnál nem azt
mondtam, hogy ez most olyan lesz, mintha
a kalotaszegi köves úton mennének az emberek és táncolnának,
hiszen ez a fajta realizmusigény soha sem igaz. Mert Kalotaszegen
ugyan táncolnak, de nem az utcán, hanem az
ivóban, a mulatságon. Ami pedig a lényeg;
amikor egy táncos táncol: maga magának teszi azt. Valahogy egy belső képnek táncol, és
a dolog annyira így van, hogy ha megkérdezik bármelyik szavahihető néprajzost, látott-e
olyan igazi, önmagával táncoló párt Magyarországon, vagy Erdélyben bárhol, elmondja,
hogy a táncosok egymásra alig néznek: mindig csak egymás mellé. Csak a rossz magyar
filmekben bámulnak a szerelmesek egymás arcába, kicsit kancsalul, kicsit bandzsítva. Valójában az igazi táncnál más a helyzet: csak
a drámai pillanat tetőpontján néznek az emberek egymás tekintetébe. Azokban a kivételes pillanatokban, amikor a falusi bálok vagy
búcsúk hosszú, gondos előkészületei, a kollektív sürgés-forgás hirtelen kirobban, őszinte
nagyfeszültség ben. Ha az ember elment egy
igazi táncmulatságra,
ahol azt táncolják, ami
az emberek izmaiban, indulataiban és érzelmeiben van, és jeles napokon, amikor összesűrűsödött egy időszak visszafojtottsága, hallatlanul őszintének látta a táncot, és (mintha ?
és talán?) egymásra néztek volna az emberek.
Érdekes, hogy a mai diszkó bárban a táncosok
alig látják egymást.

Amikor táncfilmeket készítettem - elkészült vagy ötven -, a tánc önmagába fordulását próbáltam megfogalmazni, és ezeket a filmeket - lehet ezt dicsekedésnek is venni, de
hát ez ma már sehol se olvasható - a világ
rninden táján játszották (igen nagy kornmerciális sikerrel is). Nincs olyan távoli része a
glóbusznak, ahol ne vetítették volna ezeket a
filmeket. Pedig az égvilágon semmiféle úgynevezett kuriozitás nem volt bennük. Még ma
is - huszonöt évvel ezelőtt készült táncfilmjeim után - kapok jogdíjat a Hungarofilmtől olyan filmek nyomán, amelyek kópiái ma már
az országban elvesztek, megsemmisültek, elkoptak vagy kidobták őket - de különös mód
még valahol keringenek a világban.
Mindez talán nem tartozik ide mert végül
is arról kezdtünk beszélgetni. hogyan lettem
díszlettervező, de hát úgy látszik, mégis kapcsolódik a gondolathoz. amely röviden így fogalmazható: a táncfilm műfajára hallatlan ul
nagy a világigeny.

Ami mindebből rám vonatkozik: ötven valahány táncfilm és jelentős nemzetközi érdeklődés után megszűnt a lehetőségem ilyen filmek készítésére. Munkárn bőven volt, nem
csináltam belőle ügyet - gondoltam, egy-két
év nem árt a pihenésre -, de most már húsz
év telt el, és nincs módom ilyen filmeket forgatni. Ezt a részt a beszélgetés ből nyugodtan
kihagyhatja.
- Nem szeretnék
terjút publikálni,
gyan vezetett az
gondolkodástól a

ezúttal .Icozmetikázott"
ininkább arról kérdezném, hoút a film térbeliségéről való
díszlettervezésig ?

- Első táncfilmjeimen Rábai Miklóssal együtt
dolgoztunk, kitűnő munkakapcsolatban, akkor
is ő a táncok koreográfiáját az én rábeszélésemre a kamera igényeinek megfelelően
megváltoztatta : egyszerűsítette vagy módosította, mikor hogyan volt erre szükség, és ahogyan a tánc egyre bonyolultabb érzéseket fejezett ki, egyre elvonta bb, többre asszociáló
miliőket kívánt.
Az első változatban a valóságnak kicsit a
tánchoz redukált részét fényképeztem, ahogy
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a tánc egyre többet tudott elmondani az emberi érzelmekből, egyre terhesebb volt számomra a lelki folyamatoknak megfelelő naturalisztikus díszletvilág ; a zene, a mozgás egyszerűen
ledobta magáról a natúrát. Ennek a folyamatnak része volt az, hogy - mivel mindig színes
filmet csináltam - a díszlet megfoghatatlan
sötét térbeli árnnyá vált. Például egy semmibe
futó kapu, amelynek a tövéből indulnak, emelkednek a szereplők: egy monumentális
16 X 6

méteres árnyék.
Eljutottam ahhoz a ponthoz, hogy elkezdtem magyarázni a díszlettervezőnek,
mit szeretnék és hogy képzelern (ahogyan ezt most
magának is mondom), és ő nem értette, hogy
pontosan mit akarok. Alul sincsen semmi, fölül sincsen semmi, és ami középen van, az
gömbölyű. Magyaráztam,
azután lerajzoltam.
ő lerajzolta, és nekem újra át kellett rajzolnom, mert nem az volt, amit én akartam. Végül magam csináltam meg a díszletet.
Az Életbe táncoltatott lány című egész estés
film esetében magam írtam a forgatókönyvet
és megcsináltam a díszletet i.s. Egyszerűen nem
volt időm és kedvem a sok magyarázkodásra.
Ötven elkészült kisfilm összefoglalása, tapasztalati sűrítménye volt számomra ez a munka.
Hármas tagolású díszletvázat építettem: alul,
egy naturális parasztudvaron
folyt a mulatság, és fölötte, a levegőben lebegett egy másik
udvar, ahol ugyanúgy mulatott egy másik társaság, majd efölött a szoba fölött még megjelent egy újabb térbeli táj: egy újabb helyszín és díszlet. Ez a hármas dimenziójú tértagolás egyetlen konkrét szobából - ahonnan
a szereplő elindult -, egészen a semmibe vezethetett. Abban a fogalmazási folyamatban
a képkáder fekete négyszögének meghatározottságából kilépve, a kamera a díszletvilágban
megmozdult. (Ebben a hármas díszlet-egységben a mozgásdinamizmus
tágítható, fokozható, végtelennek tűnő skálán fantasztikus redukcióra szorítva a rendezőt.)
Egyszóval: a díszlet elkészült, a filmet bemutatták itthon is, Cannes-ban is - ott nagydíjat kapott. (Megint meg kell jegyeznem 34

nem szerénytelenségből,
hanem mert rajtam kívül ezt úgysem fogja soha senki megjegyezni -,
hogy ez volt az első Cannes-i magyar díj, dacára annak, hogya
magyar filmforgalmazás
tulajdonképpen ellendrukkernek szárnított,s abban az időszakban a legtöbb magyar filmmel
így volt ez).
Szóval az Életbe táncoltatott lány megnyerte a Grand Prix du Technique-et. Ez speciális
díj volt, ritkán adják ki. Előtte két évvel a
világsikerű Terueli szerelmesek círnű film kapta meg. Természetesen, a díj átadásári már nem
lehettem ott.
Nos, hogy beszélgetésünk lényegére térjek:
megcsináltam a filmem díszletét is. Jancsó Miklós látta a filmet, ő akkor a Szegénylegények
forgatására
készült, én is láttam az Így jöttem-et, és érdekelt az új forgatókönyv. Megkért, és elkészítettem a Szegény/egenyek díszletterveit.

- Hadd kérdezzem meg, regóta ismerték egymást Jancsóval?
- Igen, kutya-macska
barátság volt a mienk.
A kollégium ból ismertük egymást. A Népi
Kollégiumban
ő volt a fehéringes a Fényes
szelek-ből. Meg kell hogy mondjam, valaménynyien igen toleránsak voltak velem szemben,
rajtam élték ki toleranciájukat,
ő is, meg Kovács András is, és szegény Fehér Imre. Ez volt
a kapcsolatunk,
nem több. Azonban a kultúra - életkor, körűlmények,
olvasottság, indulatok - hogyan is magyarázzam
magának,
szóval a részletek egész és teljes ismerete öszszekapcsolt minket. Élményeink azonosak voltak, ha más fény törés ben is: egybeestek. Tartózkodó kapcsolat volt közöttünk, és ez így van
azóta is. Vetélkedünk, hogyan tudjuk egymást
néhány ponton az ismeretekben rajtafogni. Reformkori - ma már bizonyára anakronísztikusnak ható - zabolátlan szemléletünk keveredik a folklór iránti gyermekkori vonzalommal. Közös érdeklődésünk
a közösen megélt
fiatalság - vagy hogy is szokták ezt mondani -, szóval az azonos élményeken túl abból
is adódik, hogy mindketten ismerjük a századforduló utáni magyar középosztály és értelmi-

Szerelmem, Elektra (1974)
ségi világ életérzéseit, mert kiskorunkban rnindketten közelről megismerhettük
ezt a környezetet: ugyanazokat
a könyveket
olvastuk,
ugyanazokat
a történeteket
hallottuk annak
idején anélkül, hogy valaha is azonos városban éltünk volna. Ezen túl merőben különböző típusú, vérmérsékletű emberek vagyunk.
Engem például mindig érdekelt a tánc, de soha nem táncoltam, amíg Jancsó a mozgalomban néptáncos is volt. A NÉKOSZ-vezető!
Én
pedig ... szóval mindegy. Az a lényeg, hogy
volt valami közös platformunk,
és van mindmáig.

- Hogyan jellememé röviden a Jancsó Miklás
.számára készített díszleteit ?
- Ez lehetetlen. Ha van a munkáimban
valami jó, akkor az, hogy minden filmhez teljesen új alapokról igyekeztem kitalálni és megcsinálni a látványt.
Az én díszleteimre az a jellemző, hogy - akár
a jánosbogarak
-, csak éjszaka - vagyis filmes megvilágításben - ragyognak. Ha hétköznapi fény éri a jánosbogarakat,
akkor azok

gusztustalan
pondrók. így a díszleteim érvényesülésében rengeteg múlik az operatőri rnunkán. Mind a mai napig elkészített díszleteimnek igazi szépsége csak a filmen létezik - pontosabban létezhet" vagy rejtve marad -, csak
és kizárólag a karnerán keresztül kap értelmet,
nyer funkciót az, amit csinálok, mert hiszen
engem is csak az érdekel, amit a kamera lát.
Ritka esetek az olyanok - mint például az
Allegro barbaro-nál -, hogy egy egész épületet meg kellett teremtenem,
tudva azt, hogy
belsejével és külső felépítésével az egésznek
funkciója lesz majd a filmben.
- Úgy tudom, a Szegénylegények esetében fel-

építették az egész XIX. századi sáncot .
- Ami a Szegénylegények-et illeti: ilyen vár
Magyarországon
soha nem volt. Elemeiben
azon ban minden, amit ott felépítettünk,
létezett. A sánc egyik ötletét a szegedi vár Zwinger
nevű része adta, amely 1860-ban a Ráday kormánybiztos lefogottjainak kínzókamrájává
vált.
Azokban a rendkívül egészségtelen, nyirkos kazamatákban
sokan már a vizsgálat ideje alatt
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Az életbetáncoltatott leány
meghaltak. A film díszletének elkészítésekor
tudnom kellett, hogya
várban a foglyoknak
a külvilágtól és egymástól való teljes elszigetelésére törekedtek,
e cél ból egyéni cellákat
alakítottak
ki. Nagy Czirok Lászlónál olvashattuk : "A szegedi vár zárkáiban sem leülni,
sem feküdni nem lehetett, amíg csak bírtak,
görnyedve álldogáltak egy helyben. Az élére
fektetett lécek vágták a mezítelen lábakat, de
oldalt sem lehetett tárnaszkodniok,
mert az
oldalfalak is élesek voltak. Éjjel is sötét folyosókon járkáltatták
őket egyesével. Ott meg
valamilyen szerkezettől ütéseket kaptak."
Az alábbi reális börtönleírás és még néhány
rendelkezésre álló korabeli dokumentum
nyomán Jancsó számára olyan díszletet kellett készítenem, amelyben kamerájával szabadon, behatárolatlanul
- és ami alapvetően lényeges több irányban mozoghatott.
Talán emlékszik a filmben arra a házra,
ahol a kihallgatásokat
tartották,
a vallató ra,
hát olyan parasztházat soha a valóságban nem
láthatott,
a kamera azt akármilyen
"valódi-
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nak" is mutatta, azt mi építettük. Az Elektra
díszletét például valódi vályogból építettük, de
ilyen rnonumentális
épület a valóságban nem
létezett.
Valóságos anyag, valóságos térben: a filmen irracionális valóság.
- Mi adja az eligazodási pontot, az arisztote-

leszi mérteket ebben a rendszerben?
_. Egyetlenegy valami: az ember. Az ember,
az állatok, a madár és a ló. Antropomorf
léptékkel rnérhető csak ez a térbeli világ.
Egyetlen megvalósító példát tudok erre rnondani, egy látszólag "kisrealista"
film ből, a
Csend és kiáltás-ból, ahol tényleges paraszti
miliőben, valóságos paraszti házban forgattunk, oly módon azonban, hogy aház vályogfalát a kameramozgás
miatt lefűrészeltem és
megnagyobbitottam,
ezután pedig a kemencétől kezdve minden berendezési tárgyat kicseréltern, úgy, hogy az 40-50 %-kal nagyobb legyen a valóságosnál. Nagyon nehéz volt olyan
valóságos edényeket találni, amelyek ilyen rnódon eleget tudnak tenni az igénynek. (A ste-

Az életbetáncoltatott leány
lázsi, a pohár, a kancsó, minden egyedi volt,
csakhogy a pohár helyébe kancs6méretű köcsög kellett, a dézsa helyére hordó stb.) Az emberhez viszonyítva ,észrevétlenül" megnőtt
ezeknek a tárgyaknak a nagysága és így természetesen - ezt már nem az én dolgom magyarázni - megváltozott a képi funkciója.
- Ezt már sokszor megkérdezték Hernáditál,
Somló Tamástól és Kendétdl, hadd kérdezzem
meg én mégis hogyan kezdődik a közös munka
Jancsóval ?
- Amikor egy filmre készülünk, millió dologról beszélgetünk, versengünk és vitatkozunk.
És az a tény, hogya Bánffy mikor volt rniniszterelnök, vagy hogy miért lesz majd kifejező
színhely a balatonfelvidéki mandulás, bizonyos
fokig hozzátartozik mindahhoz, hogy én tud-

jam, milyen az a tér, amit Jancsó használni
tud. Soha nem állapodunk meg fixül abban,
hogy az végül is milyen terem vagy ház legyen,
hanem amikor már készen van a díszlet, akkor lakja be a helyszínt. Bízik bennem, én viszont próbálom kitalálni a számára, a gondolatainak megfelelő világot.
Jancsó ugyanakkor kegyetlen munkatárs. Ha
valami utólag kívül esik az elképzelésein, azt
kíméletlenül kihagyja. Sokszor előre sejtem, s
nem zavar: kettőnk között létrejött együttműködés alapja ez.
- Találkozik-e Jancsó művészi elképzeléseivel
kapcsolatos ellenérzésekkel ?
- Gyakran, de ez szinte az egyetlen téma, amire nem reagálok, nincs értelme.
Ember Marianne
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KRITIKÁK

A megtévesztés színjátéka
Jancsó Miklás:
A zsarnok szíve avagy Boccaccio Magyarországon
Kétszer kell beülnie a moziba annak, aki nemcsak élvezni, de érteni is akarja Jancsó Miklós
legújabb, magyar-olasz
koprodukcióban
készült filmjét. A látvány érdekessége, rejtelmessége az első pillanattól leköti a néző figyelmét.
aki átengedve magát hatásának, nem is sejti,
hogy beleesett a film állította csapdák egyikébe. Mert a látvány teremtés nem elsődleges célja a rendezőnek, csupán része a ceremóniának, amely a szereplők és a nézők megtévesztését szolgálja.
Jancsó filmjeinek ismerői és élvezői hozzászoktak ahhoz, hogyalkotásaiban
a látottaknak és hallottaknak
sokszor (legalább) két lehetséges értelmezési szint je van. A rendező
számára deklaráltan oly egyértelmű jelenségek
más és más színezetet nyernek, attól függően,
ki és hogyan interpretálja
őket.
A zsarnok szívé-nek cselekményszerkezete
a
megtévesztésre épül. A megtévesztésre, amely
szavakban (hamisnak bizonyuló állítások sorozatában) és következményeiben
a vártnak és
a valóságnak ellentmondó cselekedetekben nyilvánul meg. Senki sem az, akinek látszik. A pillanatokkal előbb még igaznak vélt állítást az
utána következő cáfolja. A néző, aki még
annyi információval,
ismerettel sem rendelkezik, mint a játék vélt vagy valós szereplői
(mint a végén kiderül, ez korántsem oly egyértelmű), igaz állításnak
fogja fel a szereplők szájából elhangzottakat,
passzív részesévé,
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hallgatólagos

tanújává

válik a megtévesztés e
színjátékának.
Gáspár, akit két éves korában ellenségeik
elől Bolognába menekített családja, komédiás
barátja, Filippo és egy olasz színtársulat
kíséretében visszatér Itáliából. Otthon - hogy
hol, pontosan nem tudjuk - rokonai és barátai várják. Nagybátyja,
Károly (aki nem a
nagybátyja, feltehetően nem is Károly), halott
apja után a család feje és az apa halála után
(úgy tűnik, örökre) elnémult és megsüketült
anyja, valamint Itáliába menekitője, az érsek
és emberei fogadják. Magyarország
trónján
régóta idegen ül - hogy ki, nem tudjuk - és
utódjaként
- mint a leghatalmasabb
család
egyetlen férfitagját - Gáspárt szeretn é látni a
családja. Azzal fogadják, hogy apját vadászat
közben megölte egy medve. Felfedik előtte,
hogy anyja némaságának
titka az, hogy sokkot kapott ettől. Később nagybátyjától
arról
értesül, hogy apja a hit védelmében
a török
ellen esett el. Mikor "anyját" túl fiatalnak találja ahhoz, hogy valóban az anyja lehessen,
azzal nyugtat ják meg, hogy gyerekkorában
szülte. amikor még nem volt tizenhárom éves.
Az időről-időre hallatszó sikolyok magyarázatát a két fekete csuhás pap egyike adja: anyja
mindennap megöl egy lányt, hogy szorongását csillapítsa. A meggyilkolt lányról azonban
kiderül, hogy él. Valószínű, az ikertestvére hangzik az ésszerűnek tűnő újabb magyarázat.

nagyszerűen felépített

••

A kétely fokozatosan hatalmába keríti Gás- "Ferhád", azaz a törökké lett idősebb Ozorai
párt. Mikor az őt körülvevők szavában többé Guthy Gáspár, Gáspár "tényleges" apja. Ö
már nem hisz, újabb szereplő, "Ferhád, a tö- mondja ki a szentenciát: fiából nem lehet marök" szavai táplálják benne tovább a hitet. gyar király, mert gyenge és minden mögött vaRóla is kiderül azon ban, hogy valótlanság ot lami magyarázatot keres. Meg kell halnia és
állít. Anyád engem szeretett - vallja be neki ítéletvégrehajtója maga az apa lesz. Neki is
pusztulnia kell - a szultán utasítása -, mert
ezután Károly -, de én odaadtam apádnak.
Féltékeny volt - folytatja -, meg akart ölni rossz csillagot választott. A történteknek nem
és beleesett a saját kardjába. (Természetesen maradhat egyetlen tanúja sem, mondja a pap,
mielőtt Guthyt leszúrná.
ez sem igaz.) A törökök kicsalták a táborba
A minden elemében gondosan kidolgozott
és soha többé nem látták őt viszont. (Szintúgy
cselekmény
végig megőrzi azt a feszültséget,
valótlan.) Anyád engem szeretett, és hogy eldöntsük, kié legyen, párbajoztunk - állítja amely attól kezdve tart, hogy az első, igaznak
Károly -, és én megöltem. Majd újabb válto- tűnő állításról kiderül, hogy hazugság. E pilzat (Károly beállításában) : én szerettem anyá- lanattól minden újabb állítás igazság-értéke kédat, de anyád a bátyámat szerette és az em- tessé válik. Nem tudni, vajon ezúttal tényleg
az igazat halljuk-e vagy újabb megtévesztés
bereimmel megölettem.
A megtévesztések sorozatából kialakuló szín- áldozatai leszünk a szereplőkkel együtt.
A cselekményszerkezet Jancsó alkotását a
játéknak az "anya" vet véget. Felfedi Károly
népmese,
a krimi egy fajtájával rokonít ja. E
kilétét: színész - épp úgy mint ő -, aki csak
szerepet játszott. Törökországból hozatta őket cselekményszerkezet legfőbb sajátossága, hogy
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állandó bizonytalanságot teremt és e bizony- hogyan végződik. Feltárul előttünk egy világ,
talanságban hagyja a szemlélőt állításainak amelyről nem tudjuk, hogy kik irányítják, kik
igazság-értékét illetően. Feszültségteremtő ereje mozgatják szereplőit. Jelenlétüket előbb csak
abból táplálkozik, hogy a látszatot pillanatra sejtjük, majd meg is bizonyosodunk róla. Ök
valóságnak, a valótlan t igaznak tünteti fel. pusztítják el a játék valamennyi szereplőjét
Mikor elfogadtuk a hitelesnek tűnő állítást, a - mintegy igazolva az elhangzottakat -, nem
rendező felfedi annak valótlanságát,
egyben hagyván a történetnek semmiféle nyomát.
újabb igaznak tűnő magyarázattal
szolgálva.
A zsarnok szive Jancsó egyetlen korábbi filmMikor erről is kiderül, hogy valótlan, már jéhez sem hasonlítható. Cselekményszerkesztétudjuk, hogy az újabb magyarázat sem igaz. sében, térkezelésében egyedülálló mű amelySőt, ekkor már a valóban igaz magyarázat is ben sikerült az a majdhogynem lehetetlen, sokak számára csak áhított, de Jancsó esetében
kétkedést ébreszt bennünk.
A film szerkesztésmódja indokolja állítá- tényleges megújhodás. amelyet tisztelői régóta
sunkat, amellyel recenziónkat kezdtük. A fo- méltán vártak tőle. Filmje lebilincselő - és a
lyamat és a végkifejlet ismerete nélkül lehe- jelentős művekhez illően -, minél többször láttetlenség érteni (és talán élvezni) eleleménnyel
juk, annál jobban élvezzük a látvány teremtés,
a cselekménykezelés e mesteri, kiérlelt munk idolgozott cselekmény valamennyi részletét.
A főszereplő halálá val egy történet lezárul, káját.
Szóltunk a Jancsó-filmek többféle lehetde a történet nyitva marad még. Történet,
amelyről korábban sejtelmünk sem volt. Nem séges, gyakran ellentmondó értelmezési ,lehetudjuk, mikor kezdődött, de tanúi leszünk, tőségeiről. E filmnek is van a világról, az em40

beri létről és cselekvé ről mondandója és ebből
adódóan politikai, filozófiai, pszichológiai értelmezése. Ki erre, ki arra reagál majd láttán
érzékenyebben.
Bennünket az igaz és a hamis
am bivalenciájáról, a Játszat és a valóság összemosásának lehetőségéről és az ebből adódó következményekről
vallott nézetei ragadtak meg
leginkább. A megtévesztés (a megtévesztő csapdáinak) kikerülése - vallja Jancsó - majdnem
emberfeletti feladat, a hazugság labirintusából
kikerülni majdnem lehetetlen. E különös világban,
amelyet felvázol, mindenki játszik.
A cselekmény szereplői egymásnak (színlelés),
az olasz és magyar színészek a szereplőknek
(magát felfedő, mert nyiltan vallott színlelés)
és mindketten (szereplők és színészek) a képtéren kívülre, nekünk nézőknek (:"nem kell
komolyan venni az egészet").
Jancsó térkezelése, térszernlélete
eredetiségének, művészetének mind ez ideig sajnálatosan figyelmen kívül hagyott, pedig leginkább
szembetűnő, kétségtelen bizonyítéka. A zsarnok
szívé-ben a térelrendezés, a tértagolás bravúros
megoldásaival találkozunk.
A rendező - az
utolsó jelenetsortól eltekintve - mindössze egy
helyszínre korlátozza
a cselekményt. Különféie térelválasztó elemekkel (függönyökkel, ketreccel, oszlopsorral)
tagolja a játékteret, egyszerre több síkban mozgatja, játszat ja szereplőit. Mindeddig nem látott megoldásokkal kelti életre magát a teret amely így filmjének főszereplőjévé válik. A térelválasztó elemeknek
sem tulajdonít azonos funkciót. Más hatást
kelt, amikor elrántják vagy libbentik a függönyt; mást amikor teljesen elhúzzák jobbra,
majd balról félig vissza.
A játékteret először a földszintre korlátoz-

za (az sem közömbös, hogy ott hová, azaz
hol, mi játszódik le: van, ami a folyosón, van
ami a fülkékben, van ami a színpadon), majd
fokozatosan,
szinte észrevétlenül terjeszti ki a
lépcsőre, az emeletre, tágítja ki a légtérbe.
A zsarnok szíve várhatóan (sőt remélhetőleg) újabb híveket szerez Jancsó Miklósnak,
Lehetővé teszi, hogy a korábbi filmek keltette
viharok elcsendesedése
után végre valós értékei alapján közelítsünk a magyar film történetében
műhöz.

egyedülálló

értékeket

hordozó

élet-

Szilágyi Gábor

A ZSARNOK SZíVE A Y AGY BOCCACCIO MAGYARORSZÁGON
szines, magyar-olasz, Radiotelevisione Italiana-Bocea di Leone Cinematografica; MAFILM Budapest Stúdió, 1981.
R.: Jancsó Miklós; L: Giovanna Gagliardo; Magyar változat: Hernádi Gyula és Jancsó M.; O.: Kende
János; D. és J.: Bariovich Tamás; Z.: Orbán György, Simon Zoltán, Cseh Tamás; Sz.: Teresa Ann
Savoy, Gálffy László, Ninetto Davoli, Madaras József, Cserhalmi György, Márkus László, Hegedüs
D. Géza
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Gyermekjátékok
Szalai Györgyi: Dédelgetett kedvenceink
"Nem jönnek elénk, nem akarnak sem szórakoztatni, sem megrendíteni. Magukban és
maguk ért vannak, s a nézőnek, ha közeledni
akar hozzájuk, bele kell helyezkednie világukba. Nem akarnak tetszeni sem. Gesztusaikat
nem fegyelmezi esztétikai parancs, ösztönösek, természetesek, mint az életük. Néha nevetünk, amikor indulatuk, jóked vük furcsa,
esetlen mozdulatokban tör elő. De kinevetni
nem lehet őket: nem lehet kinevetni a természetet." A németalföldi festő, Bruegel alakjairól írja ezeket a sorokat SzőJJősy Andrásné,
akinek értő szavait nemcsak ezért idézem, mert
Magyarországon Bruegel és a film kapcsolatáról szólva elsőként őhozzá kell fordulnunk,
~
hozzá, ki oly hosszú évek óta tanítja a magyar
rendező generációkat a képzőművészet, de talán legkivált Bruegel megértésére és szeretetére, de mert - túl azon, hogy 'plasztikusan
és pontosan jellemzi a bruegeli világot, a
bruegeli figurákat - hozzásegít Szalai Györgyi
új filmje, a Dédelgetett kedvenceink karakterének, a mű erényeinek és hibáinak megvilágításához-megértéséhez. Bruegel és a magyar
filmművészet? A XVI. század béli flamand festészet és az 1981-esfilmdokumentarizmus? Nos,
ha nem minőségi azonosságra, vagy éppen
szolgai másolásra gondolunk, akkor talán nem
is olyan abszurdak ezek a kérdések. Nem abszurdak, mert Bruegel szellemi hatása nem
ez alkalommal tűnik föl először a hazai mozivásznon, hiszen jelen volt már a hatvanas
évek elején debütált rendezőnemzedék néhány
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jeles képviselőjének alkotásában is. Mindenekelőtt Sára Sándor műveire gondolok. A majd
jó másfél évtizede készült, Vizkereszt cimű alkotása erről még azokat is meggyőzheti, akik
csak a "formára" adnak: a film egyes beállításai szinte "közvetlenül" idézik a Téli táj és
a Vadászok című Bruegel képeket. Persze a
lényeg a megformálás módozatainál, a "bruegeli" kamerabeállításnál
mélyebben fekszik:
a németalföldi művész világszemléletének megértésében és elsajátításában, szellemi pozíciójának máig ható, inspiráló erejében. Ilyeténképpen a Dédelgetett kedvenceink szervesen illeszkedik filmművészetünknek a hatvanas években megújuIt vonulatához.
Persze, az azóta lezajlott filmművészeti (és.
nemcsak filmművészeti) változások "meglátszanak" Szalai Györgyi művén, amely egy kurta nyaralás krónikája: egy budapesti kedvenc
(külkereskedő apuka, tévériporter anyuka)
öccsével néhány napot falun, Boldogkőváralján tölt. A film magába olvasztott külföldi hatásokat is: föltehetően sokat tanult a svéd Bo
Widerbergtől, kivált Ada/en 31 című művéből - egy munkásfiú és egy polgárlány szerelmének története a svéd munkásosztály
öntudatra ébredésének idején - amelyben a rendező a szexualitásnak, a műveltségnek, s a természetnek az egyént sokban meghatározó szerepét tartózkodó szépséggel fogalmazta meg,
Amire a Dédelgetett kedvenceink is elszántan
törekszik. De merített a dokumentarizrnus
tapasztalatai ból is, amelyet leginkább a sze-

replők tűpontos kiválasztása bizonyít. Ám
lényegében őrzi a bruegeli befolyást, méghozzá tö bbféleképpen. Mindenekelőtt úgy,
hogy tekintetét az Egészre veti, "megemelt nézőpontból" ábrázol. A frankfurti repülőtér és
a boldogkőváraljai porták által határolt "térben" nem hőseinek (vagy nem elsősorban hőseinek) a sorsa érdekli, hanem e sorsoknak a
realitások, a lehetőségek és a döntési készségek és képességek között cikázó "mozgástérképe" . Innen van, hogy nem jól megtervezett, feszesre igazított történet hordozza a mű
gondolati erejét, hanem ez utóbbira kerül a
főhangsúly, ez lesz az irányt szabó, a képsorokat alakító akarat. Ez további hangsúly-eltolódások forrása: az egyes képek, az egyes
jelenetek valódi értéküket nem egy másik képhez, egy másik jelenethez viszonyítva kapják
meg elsősorban, hanem a mű egészében betöltött helyük szerint. Max Dvofák írja Bruegel Gyermekjátékok című, derűsen tarka festményéről: " ... a játszó gyerekek egyenlőek,
majdnem úgy hatnak a színtéren, mint a szönyegminták." Nos, bár a kitűnő cseh művészetfilozófus némiképp túloz, jól vette észre,
hogy "első ránézésre" a kép azonos értékű

elemek zsúfolt tarkaságának tűnhet, ám mint
később maga is megállapítja: "ez nem jelent
szerkezetnélkiiliséget." Hozom ezt a példát
azért, mert "első pillantásra" a mozinézőknek
is úgy látszhat, hogy a Dédelgetett kedvenceink
sem más, mint egyfajta bukolikus tarkaság.
De ez csak az első benyomás. A film egy mifelénk kevéssé ismert és elfogadott építkezésés szerkesztésmóddal próbálkozik. Nevezetesen azzal, hogy - jobb szó híján - térszerűen
építkezik, az egymást követő képsorok elsősorban nem a történetet viszik tovább, hanem a rendezői gondolatvilág újabb s újabb
"terepére" vezetnek el bennünket. Szerkezeti
karakterét talán azzal lehet a legjobban jellemezni, hogy a filmben a dramaturgiai és a
gondolati csúcspontok nem esnek egybe. Gondoljunk csak például arra, hogya mű hőseinek sorsa szempontjából "érdektelen" gyerekek, a (filmben eladdig talán nem is látott)
két falusi kisfiú összeverekszik egy bűvös kockán. Ez a jelenet - szándékosan használom a
szót - a sztorit tekintve teljesen mellékes, ám
ugyanakkor a mű gondolati tartományának
fontos része.
Szalai Györgyi tehát újat próbál, olyan film43

lyosat; az emelkedettebb, stilizáltabb filmi világnál a "natúr" -megjelenítés nehezebben viseli az új logikát. így azután hol a történet
logikája, hol meg a rnű belső, gondolati-szerkezeti logikája irányítja figyelmünket. E kettősség olykor lendítője, olykor meg kolonca
a műnek; ez még akkor is így van, ha kevés
magyar film szólt ilyen együttérző tisztánlátással arról a feszültségről, amelyet a mindennapi
történetek s a valóságos lét távolsága teremt.

*

szerkezet megalkotására törekszik, amely eltér
a hagyományostól, a rnegszokottól, Ennek
megállapításán túl, érdemes fölfigyelnünk erre azért is, mert .- igencsak gyanítom - ennek
felismerésén, vagy fel nem ismerésén fordul
meg a film és nézőjének kapcsolata. (Vajon
miért is foglalkozik a krónikás a szokásosnál
többet a film "szerkezeti" kérdéseivel ??)
A Dédelgetett kedvenceink ugyanis megkísérli, hogy megbontsa a filmkínálat többségére jellemző mozifilm-szerkezetet. A történet
drámaiságának helyébe a film látókörébe vont
világ egészének drámáját igyekszik beilleszt eni; a film eseményei, konfliktusai ritkán indítják-kényszerítik a nézőt a rendezői gondolat fölismerésére - háttérbe szorul a tanulság. Ám e változtatás várható következményeitől mintha maguk az alkotók riadtak volna
meg, s ezért - csak úgy félkézzel - a hagyományosabb dramaturgiából is meg akartak tartani valamennyit: Meg aztán a mindennapi
élet leképezése jobban megköveteli a szabá44

Mert könnyedén beszélgetünk a világgal, ha
tetszik: telefonon Frankfurttal, de az idegességtől remegő szájjal próbálunk mástól valamit megtudni serdülő lányunk viselkedéséről;
mert telerakjuk a vacsoraasztalt finom falatokkal s borokkal, de lányunknak gyermekfejjel kell férjhez mennie, mert "egy kis hiba csúszott a dologba"; mert kiokosít juk magunkat a filozófusoktól, de amire magunk jövünk
rá, azt csak akkor adhat juk közre, ha "időszerű" lesz; mert pályaválasztási tanácsokban
szorgosak és gazdagok vagyunk, csak éppen
nem tudjuk elképzelni egy falusi kamaszról,
hogy festőművész szeretne lenni ... és sorolhatnám tovább az egyenlőtlenség példáit a
film ből, hisz nem kétséges: Szalai Györgyi a
Jutalomutazás-ban megkezdett gondolkodásttöprengést folytatja itt is: az egyenlőtlenség
csökkentésének és újratermelődésének csillapíthatatlan - a társadalomban éppúgy, I!lint
az egyes emberek univerzumában lezajló - harcáról, Nem mond szentenciákat, nem hirdet
azonnal megvalósítandó programot. Az egyenlőtlenség bonyolult természetrajzát igyekszik
elénk vetíteni; plebejus indulattal, amely azonban nélkülözi e problérnakörhöz oly gyakran
kapcsolódó, a civilizatorikus intézmények és
javak elleni türelmetlen hevességet.
Sokszor tapasztaljuk, sőt tudjuk (többek
közt épp a Jutalomutazás-ból) azt, hogy a jobb
társadalmi státuszhoz jobb lehetőségek tartoznak, tehát egyáltalán nem lepődünk meg azon,
hogya külkereskedő-tévériporternő lánya íratkozik be ősszel a képzőművészeti középiskolá-

ba, snem a boldogkőváraljai traktoros - egyébként ambiciózus - fia. (Talán csak az egyik
"melJékszereplő" váratlan halálakor révedünk
el egy kicsit: Boldogkőváralja, nyolc osztály,
hajnali buszozás, segédmunka a szomszédos
gyárban. "Élt 15 évet". ÉIt?) Mindazonáltal a
film ezt a mechanizmust veszi célba, de nem
a szokásos módon, s nem általában. Az egyik
jól követhető, fontos "vonulata" a filmnek a
tárgyak (tárgyiasult önmagunk) megnövekedett szerepe. Itt a tárgyak birtoklása - ott:
ugyanezen tárgyak iránti vágyakozás. Nyugati autó, extra-tévékészülék,
külföldi cuccok a
kereskedőéknél. Gyermekjátékok : festék, festőállvány a nagylánynak, hogy hobbijának élhessen. Polaroid fényképezőgép öcsikének.
Gyors, praktikus - ámulnak a falusiak. Aztán
egyszer öcsike távirányitású robotembere letaszítja a magasból a kristályvázát - egy nemzedék kedvencét. A tárgyaknak ezzel a kavalkádjával, valóságos szerepük bemutatásával sikerül a rendezőnőnek felébresztenie bennünk a gyanút : vajon ezek a tárgyak segítik
a magasabb státuszúakat a boldogsághoz ? S talán az is lehetséges, hogya változás csak ennyi:
a kristályváza helyett ezentúl a robotembert
tesszük a tévékészülék
tetejére? Vagy mindezek csak egy olyan élethez kellenek, amilyent
a moziban szoktunk látni, amelynek "bajnokai" oly elJenállhatatlanok? A Dédelgetett kedvenceink falusi gyerkőcei persze nem töprengenek ezeken a kérdéseken, hanem megpróbálják megszerezni maguknak ezeket a tárgyakat, s az emlékül kapott bűvös kocka fölötti vitában megütik barát jukat.
A film másik fontos szála a szexualitás, pontosabban : szexuális kulturánk elmaradottságának mindennapi megnyilvánulásai, s a mód,
ahogyan ez az elmaradottság nemzedékről nemzedékre hagyományozódik. Mintha gyermeki
tudatlanságainkat soha nem akarnánk kinőni.

Furcsa, mondhatni "negatív" bizonyíték lesz
ez az egyenlőtlenség szempontjából: a magasabb státuszúak ebben épp olyan járatlanok
és kiszolgáltatottak, mint azok, akiknél fentebb érzik magukat.
A szexualitás vezet el bennünket a film sajátos szemszögéhez : Szalai Györgyi az emberi lét és a természet egységéből, együttes
szemléletéből mutatja be nekünk a relatív
egyenlőtlenséget, amellyel együttélni kényszerülünk . Ennek a következménye, hogy azt,
ami a filmben nem szolgálja a hősök ember voltát, azt egyúttal természetellenesnek is érezzük.
Nem a város és a falu ellentétének romantikus újrafölfedezéséről van szó a Dédelgetett
kedvenceink-ben, hanem - s magam ezt tartom
erényének - sikerül fölfedeztetnie velünk az
élet természetes mozzanataiban, erőiben és
összefüggéseiben az ember társadalmi életét.
Hiszen, ha jól meggondoljuk, ez az egyik legnehezebb emberi tevékenység. (A szerzőknek
ezt a törekvését segíti leginkább a film új típusú filrnszerkezete - ezért (is) kellett volna
a rendezésnek következetesebbnek lennie eben.) A fölfedeztetés e ritka erénye avatja távlatossá Szalai Györgyi filmjét: azáltal, hogy
rájövünk, mi mindenben fejeződik ki társadalmi mivoltunk, a film önkéntelenül arra kényszerít, hogy újragondoljuk céljaink és megvalósításuk kapcsolatát. Kérdéseket fogalmaz
meg, s teszi ezt - a mű elejét kivéve - finom
érzékenységgel, harsány didaxis nélkül. Vajon
a bűvös kockáért verekedő kisfiúk jövőbeli
gyönyörűsége a Polaroid fényképezőgép kell
legyen? Vagy a Polaroid gép mellett valami
más is lesz? S miért tekintjük sokszor szükségszerűnek, hogy dédelgetett kedvenceink a
fogyasztás istenének oltárához kényszerüljenek?
Holott semmiképpen sem predesztináltak erre,
sőt. Talán másképp kellene dédelgetni kedvenceinket ? Talán? S csak őket?
Zalán Vince

DÉDELGETETT

KEDVENCEINK,
színes, magyar, Dialóg Stúdió, 1981. R.: Szalai Györgyi;
István; O.: Pap Ferenc; Sz.: Járay Csilla, Tóth Erika, Ringes Péter

í.:
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Szabadgyalog, lépéshátrányban
Tarr Béla.' Szabadgyalog
Krisztus-arcú

férfi hegedül, skizoid arc nézi.
Rezeda Kázmér filozofál, Krisztus-arc
nezi.
Egy narkós fej hadovál, Krisztus-arc
rnosolyog. Csupaszáj overál fröcsög-nyálaz,
Krisztus-arc fullad, nevet. Egy lány, Kati magyaráz - Krisztus meditál. Kati magából kikelve
ordít - Krisztus a fellegek be himbálja magát.
"Alá"
tomboló
diszkó-ricsaj.
Santa Maria.
Szűz Mária. Krisztus arc: rajta őrület és mármár eszelősség, belengi enyhe rothadás és örökös veszélyeztetettség-érzés.
Rontott és önsorsrontó arc. Alig-huszonéves.
lJyen képek is maradhatnak
a nézőben
Tarr Béla Szabadgyalog című filmjének végigülése után. A "sza badgyalognak"
- értsd
embernek, ki ígéreteket hordoz, ám kevéssé
önmaga s körülményei
ura - Tarr Bélánál
Krisztus-arca
van. Mondhatnánk,
Krisztus
"szabadgyalogba"
öltözött. Nem is hogy magára vegye az emberiség bűneit (bár szenvedni szenved), hanem inkább, hogy elősegítse az
alászállást a "köznapi poklokba". Éppígy: önmaga leggyengébb bugyraiba.
Mert Tarr Béla második filmje megint csak
alászáll ás a hetvenes évekbe, ám másként, mint
az első. Tarr ezúttal nem családi, hanem köznapi réteg- (pontosabban : alréteg) poklokat
(tűzfészkeket) tár föl. A film nem "szituációs".
Nem a lakás, a munkahe1y, a partnerkeresés,
a szabadidő-eltöltés
a téma - hanem az egész.
A mind. Egy kisvárosi tizen-huszonéves
alré-
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teg kapcsán megpróbáltatik
az egész felgöngyölése. A 'Szabadgyalog
sistergően,
villámcsapásként világít bele a hetvenes évek vége
- esetünkben - meredt, merevedő, moccanástalan, ön ismétlő, konnektor és áramszedő nélküli világába, egy vidéki város kiscsoport ja
kapcsán. Bemutat szimultán sarokba szorítottságot, ön erejű változásra való képtelenséget,
"szabadgyalog"
sorsokat:
ide-oda tolhatóságot. Bemutatja, hogy vannak tizen-huszonévesein k, kikkel önmaguk ellenére (és önmaguk
jóvoltából is) csupán megesik az élet, mert már
idejekorán gravitáció- és minőség-nélküliek, s
ha van szándékuk, az is dadogás szerű és önpusztítóan
magukbafojtott.
Gyülekeznek a vonatkozó híradások és feldolgozások. Tallózva emeljünk ki néhány tárgyszerű szempontot Tarr Béla igazán tárgyszerű
filmjéből és a film kapcsán.
1. Az elmozdulás. A film egyik megkülönböztető sajátja, hogy az első dokumentum
értékű híradás az elmúlt fél évtized újsütetű
ifjonti hazai alcsoport járól : az éppen leszakadókról, a már-már megveszekedettekről.
Nos,
e .Jeszakadók" nálunk sajátosan nem a hatvanas, hanem a hetvenes évek termékei. A hatvanas évek tizen-huszonéves hazai "proteszterjei" megpróbáltak
valamelyest önálló "ellenkultúrát" kialakítani,
s azt megütköztették
a
fennálló - felnőtt, begyakorolt - kultúrával.
Divat, ízlés, zene köré rajongók táborai szer-

veződtek, hol csúfondáros, hol ingerültebb
hangulatban. Mindenesetre volt egy ügy vagy
ügy-gomolyag - beat, farmer, hosszú haj, táncstílus stb. - ami köré szerveződni, amihez társulni lehetett, s ez bizonyos mértékben kielégítette a korabeli tizen-huszonéves kor pszichés igényeit. Az igényt a valahova tartozásra, a másoktól különbözésre, a szűkebb és rivalizáló csoportkohézióra és csoporttudatra.
Másfelől nézve: olyan felvállalás volt ez, ahol
kétségkívül társadalmi vetületű ügyekbe és
mozgásokba kapcsolódhattak be - zene, közízlés-formálás terén - a tizenévesek. Persze
nyomban utolérte őket (joggal) a vád, hogy
önmagukon belül konformistábbak, mint a felnőtt világ, és elég hamar kiderült, hogy itt
egy jobbára fővárosi, s azon belül kivált értelmiségi gyerekektől ihletett-ápolt mozgásról
van szó. És azt a kérdést is feltették, már akkor,
hogy miért éppen a beatnek kell kielégítenie
az adott korosztály kollektív jelenlétre, bekapcsolódásra-önjelzésre vonatkozó igényeit?

Időközben eltelt tizenvalahány év. Míg korábban egy népességcsoport nem akart egykönnyen felnőtté válni, és ez okozta a "gondot", addig manapság egy ifjú népességcsoport olyan helyzettel találja szemközt magát,
hogya felnőtté-nagykorúvá válás céljai (értelmes munka, lakás, önállóság) meghirdettetnek,
ám az ezek eléréséhez kívánatos eszközök kevéssé, s kis hatékonysággal bocsáttatnak rendelkezésre. Míg akkor nem nagyon akartak felnőtté válni, ma, ha akarnak, sem megy nagyon ez a felnőtté válás. Az adott eszközökkel a hirdetett célok sokhelyütt egyhamar nem
realizálhatók - és ekkor szükségképpen előáll
az aszociális (már-már antiszociális) magatartás. Eszközök - s értékminták híján a hirdetett célok lesöpretnek az asztalról, s a kisés nagyvárosok útelágazásain (föld felett, föld
alatt) csoportokba verődnek, kik még nem -már
majdnem munkakerülők, alkoholisták,
bűnelkövetők. Arc nélküli, nehezen illeszkedő, hol
hőbörgő, hol randalírozó kiskarantén-társada47

lom, odapúposodva egy-egy nyelvüket beszélő zenekar hátára. Az "ellenkultúra", a beat
időközben betört - e zene manapság lehet
kompenzációs vigasz és feszültséglevezető színtér, de önmagában mint foglalatoskodásnak
nincs meg korábbi húzóereje, tömörítő képessége.
Azért tesszük mindezt szóvá, mert Tarr Béla
filmjébe a Krisztus-arcú András egy szál hegedűvel érkezik.. Személye zenei talentumot sejtet, élménye-álma: egy zenekar. Ám valahogy
maga sem bízik ennek megváltó erejében. EIlenkuItúrateremtő társai valahol elestek, kidőltek mellőle, vagy csak ott maradtak a hatvanas évek végváraiban. Huszárok, bástyák,
megvívandó falak nincsenek - marad egy gazdátlan "szabadgyalogság", vagy inkább: a mezei hadak pozíciója. Frontáttörés helyett András vendéglőben hegedül ("Én mindenkiben
csalódtam"), diszkó-kapcsolópult mögött dülleszt-gubbaszt (mint mondtuk: Santa-Maria),
vagy magának játszik, egyszál-magányban
(klasszikust). HÍVó, társiasító szavak nem érkeznek: a kortársak történetesen annyira önpusztítók, hogy társak ugyan, de nem bajtársak.
Mégis, szurkolunk. Andrásban tehetség és
kigázolási esély sejthető. Hátha. Hátha kicsempészi magát a lüktető, ragadvány félhomályból. A megromlott - nem is lealjasító,
csak éppen bődületes egykedvűség re, lötyögő
közömbösségre kárhoztató - kisvárosi hétköznapok ból. Hátha valahol, tehetsége révén
változtat a sorsán. Hátha egy lány ragaszkodása, köznapi összeszedettsége segít, hogy feltornássza magát önmagához. Hátha a társak
lepusztulása feleszméltet. Hátha elkerüli a "kötél-magányt" (Simonyi), hátha, valahogy.ikardél-rnagánnyá" (Tandori) válik egyszál-diszkómagánya. Az eredmény sovány. Az emberi
életre talán-alkalmasságból társadalmi életre
alig-alkalmasság lesz. A nyűtt vonó ból - bot.
András magára húzhat vele, vagy még előbb ...
ugyan kire? A néző kijön a mozi ból, úgy érzi, egy rozsdás kaszát mozgattak benne. Lehangoló film.
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És gondos látlelet. Megérdemli, hogy néhány fogalmi összefüggés alá tömörítve, kiemeljük tudósítása lényegét. Már ami szavakkal
visszaadha tó.
2. Az önmaga farkába harapó hátrány.
Mondhatnánk: a hátrány bővített újratermelése. Tisztán társadalmi eredetű hátrányokrói van szó, ezek részben párhuzamosan futnak, másrészt egyik szüli a másikat, és a sokadik felerősíti az elsőt. Az egy előny - a tehetség - képtelen hátrányt kompenzálni.
András apja: Kanadában. Anyjáról nem tudunk. Két évet végzett valamilyen zeneiskolában, aztán "mindenhonnan kirúgtak". Az élmény-emlék: csak kudarc ("a tanár megpofozott"). Iszogat, berúg, összeverekszik. Az egészségügyből - ápoló - kidobják. Kábelgyárban
dolgozik, betanított munkásként. Albérlet, gyerektartás. A dolgok összeállnak. "Nem vagyok
képzett ember" : nincs helye a társadalmi mun,
kaszervezetben. Szakképzetlen munkásként a
legmostohább sorsú társadalmi kategóriák
egyikét testesíti meg. Keresete alacsony, munkája érdektelen. Ha valamit akar - pénzt gyűjteni, lakásra spórolni, családot alapítani -,
iszonyú erőfeszítésekre van szüksége. Keresetét meghaladó összegeket kell félretennie, túlmunkát kell vállalnia, tovább kell tanulnia.
Tehát-csakhát : befejezetlen iskola, szakképzetlenség, alacsony kereset, lakásnélküliség, gyerektartás, fojtogató szubkultúra-nyomás. S mindez egy nem prosperáló vidéki településen. A hátrányok egymást fokozzák és életmóddá állnak
össze, mely enyhén szólva zilált s nem hordoz
értéket és kiemelkedési esélyt.
Szubkultúra-nyomás? András hátrányainak
halmozódására "nagy lapáttal" rátesz a miliő
és a színtér.
3. A sehova nem tartozás bővített újratermelői. Személyek, kik az azonosságképződés nehézségeivel küzdenek. Kivel azonosulhatnak,
kivel azonosuljanak ? Magukkal, saját történetükkel? Ilyen nincs, ha van, kudarc-történet.
Nagyobb, szélesebb társadalmi mintákkal?
Sem én-rneghosszabbitóként, sem támpontként
nem merülnek fel ilyenek. Közbenső szociá-

lis identitásokkal ? Lehetne: család, kisvároslokalitás, hagyomány. Mind harcolnak felbomlásuk ellen. Arról meg semmit nem tudunk, hogy mííködnének az újkori fejlődés
olyan sajátos, "formális" identitásai, amilyenek a szabad társulás, a vállalkozás. A helyzet viszont még csak átmenetinek sem nevez-

hető. Kiszáradt akváriumra emlékeztet, alján
kövülő halakkal, porosodó kövületekkel. Tarr
Béla pár vonással "keményre veszi" a rniliőt.
Az én-meghosszabbítás lehetséges támpont jai
majd mind zavart vagy kiforratlan, vagy megromlott, vagy bizonytalankodó identitások.
Az egyik: Kisvárosi Rezeda Kázmér. Művész
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és polgár. Négy gyerekkel, három feleséggel.
Kik valahol a távolban. ÖnismétIő közhelyböIcsességekkel. A másik: a gyógyszeres-narkós. Örökös kábultság ban , réveteg mosollyal.
"Én nem bírom a munkát.'
"Nem szeretek
dolgozni." "Nem kérsz egy tablettát 1" "Nem
tudom, rnit csináljak." "Szép lesz az élet."
"Atyaúristen." A harmadik: aki dolgozik. Betanított üzemi munkás, volt nyelvtanár. "Nem
ide való vagyok én." "Másfél éve dolgozom
ezen, azt sem tudom, hogy indul el." "Építem a házamat, kell a pénz." Eközben: röfögő zabálás. "Pénzt ide, jól van." "Zabálok,
megereszkedem, magamnál vagyok. Máskor
soha." A negyedik: a másik munkás, a palóc. Érdemes Pestre járni dolgozni 1 "Hát megfizetve, az nincs. Munkásszálló van. Elég belőle, elég a városból. Inkább maradni. Az a
pénz megvan, itt a család, lehet a' kertben 10csolgatni." Az ötödik: a báty. András nagyszakállú testvére. Éppen az NDK-ból jött. "Mi
van 1 Semmi. Mi volt? Semmi."
Körülbelül ennyi.
Nincs hát, kihez András igazodhatna. Tehetsége, én-je nem kap külső megerősítést.
A kocsma, diszkó és albérlet kíméletlen konok50

sággal visszatérő színterei túlontúl homogén
merltési bázisúak : nem adnak lehetőséget az
ön meghatározásra és az én-meghosszabbításra. Marad a magánkapcsolat : a merőben érzelmi dimenzió. A lány-partner. Ám András
egyéb megoldatlanságai és meghatározatlanságai folytán túlterhelt. A hozott helyzeti-pszichés hátrány, kapcsolódva jobbára individualista művészi ambíciókkal, hamarosan elvágják
annak lehetőségét, hogy sorsát egy másik ember sorsához kötve emelkedjen fel.
4. A státusz-je/hozó késztetések elapadása.
Ha nincs fórum, talán a ház. Az otthon, a
család. Kati érkezésével megcsillan valami. Új
lánya "társaságban". András, e kisvárosi néma, végre megszólal. Tagolt beszédet hallunk.
Szól magáról, lehetőségeiről, remény-csillárnairól. Hogy mit csinált, s hogy rnit szeretne.
Hangverseny, hegedű, zenekar. A közeli kapcsolat másik oldaláról egy lány feszes, figyelő arca nézi. Végre, valami kommunikáció.
Végre valaki, akinek a kedvéért meg lehetne
mozdulni, cél- s normakövető életre lehetne
átállni, András - úgy tűnik - jelent valamit,
valakinek. S ezzel talán saját magának is.
Tető alá kerül a házasság, van albérleti szoba-

meleg. Ám a "státusz-felhozás"
be sem indul.
Hiányzanak az alapok.
Kati ugyan szervez. Számol, stratégiákban
gondolkodik.
Pénz kell, lakás kell. A saját
életünkkel kell foglalkozni!
"Ülünk és filózunk - ebből nem lesz semmi!" "Számolom
a pénzt, és soha nem elég! Lábra kell állnunk,
hogy meg tudjunk élni!" "Ez nem élet, ez
tengődés l" - "Majd kitalálunk
valamit" mondja maga elé András a füstben, a zajban,
a sörhabban,
a koccanó poharak, a kocsmai
ajtócsapódások zajában elmerülve. Kati: "Kell
a megtakarított
pénz!" András: "Én nem akarok takarékoskodni,
úgyis fruttira megy a dolog." Nem vonz a "tisztes polgárként"
stabilizálódás amúgy is, beláthatóan
beláthatatlanul hosszú időt igénylő folyamata. Kati felhozó-felszólító késztetései leperegnek. András a
diszkó hangfüggönyébe
burkolózva
- arcán
enyhe eszelősség és rothadás - Santa Mariát
választja, miközben még utoléri Kati szava:
"te egy teljesen tehetetlen fráter vagy" "veled nem lehet élni". András bólogat, vigyorog, az égbe néz, nincs jelen. Még elvezényli
- frakk ban s feszesen - kiürített omladék-albérletében a szimfóniát, aztán gyűrögeti kezében a katonai behívót. A "ki vagyok én" és
"mivé lehetek én" kérdés megválaszolása megintcsak elodáztatik.
5. A kommunikativ kapacitások beszűkűlése.
A film egyik legkevésbé filmszerű, ám annál
hitelesebb,
fullasztó-nyomasztó
telitalálata,
hogy állandóan beszélnek benne, de vagy nem
lehet érteni, amit mondanak (ami aligha a rendezői instrukció eIlenére van így), vagy, ha lehet érteni, akkor viszont nem érdemes odafigyelni. A film ezzel - egyebek mellett - egy
alréteg és életforma kommunikációs
csődjéről
tudósít: a hétköznapi beszédkultúra- és mondanivaló-mentességről.
Arról, hogy bizonyos
társadalmi kategóriáin k képviselőinek sem közölnivalója nincs, sem forma nem áll rendelkezésükre, amelyben közölhetnének
valamit.
Beszédük ugyan hordoz szintaktikai-gramrnatikai formákat, ám magán túlmutató, a közöst
intendáló közlése - interszubjektivitása
- nin-

csen. Nincs verbalizálva valami, ami ugyanazként, ugyanúgy váltana ki örömöt, fájdalmat,
közös akarást, együttes élményt több emberben. A beszéd ilyenkor legfeljebb valami viszszavonhatatlanul
privátra - értsd: egyedire,
egyszerire - való utalás, egy pszichés-érzéki állapot nyelvi megfelelése. A pszichofiziológia
nyelvén: e filmben a közlések nem közlések,
mert döntően személyes viszcerális szenzáciákról tudósítanak.
Így, van tehát: motyogás, heherészés, tátogás, nyálazás, nyávogás, kurrogás, szuszogás, dörmögés,
morgás, böfögés.
Evés, ivás, párkánozás, szeretkezés-zajok.
Ám
ezen túl, ami "verbalizált",
az körülbelül a
következő: "most jó - ez jó - hozol egy sört nem hozol - menj a francba - ne menj a francba - semmihez sincs kedvem - semmihez sincsmi volt - nem volt semmi - mit beszéljek velem mi van - veled mi van - mi van az
egésszel - atyaúristen - atyaúristen - így jó".
S megint előlről. Ráadásul! Mindez idegesen,
őrlődő zaklatottságban,
állandó jövés-menésben, körbenforgásban,
egymás "szavába" vágva, túlterhelten. És túlterhelőn. A nézőnek ez
egy idő után olyannyira fárasztó s idegesítő
lehet, hogy becsukja szemét-fülét. Az erózióról való tudósítás annyira élethű, hogy felszámolja a filmet.
A kommunikatív
nyelvi kapacitások
leépülése egyalrétegnél
- ez tehát megint csak a
film egyik szorongató telitalálata. Aligha kell
bizonygatni, hogy ez a leépülés milyen szorosan összefügg a fent emlegetett énazonosulási
gondokkal. Ha nem vagyunk egymás számára tükrök, én-meghosszabbítók,
ha nincs közös élmény mint én meghatározás-alap,
akkor
a beszélt nyelv ama tartománya,
amely a személyes élményt és tapasztalatot
mások számára is hozzáférhető, elsajátítható formára akarja
hozni, beszűkül. Az interszubjektivitás
elapadásának tehát nyelven túli okai vannak (amint
maga is nyelven túli következményekhez
vezet). Ahol a miliő nem igényli a társast, ott
nem alakulhat ki a személyes. Marad a gyomortartalomról,
a vérhőmérsékletről,
a hormonális működés szintjéről való érzéki beszámoló.
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A visszaesés a konkrétba, az ad hoc-ba. Ez a
beszéd - mivel kontextushoz kötött, nem általánosító jellegű - a hátrányos helyzetűek beszéde.
Kiegészíti mindezt a filmben - mintegy a
beszéd mellé, illetve vele egyenrangúként, a
helyére lépve a zaj. Nem hiszem, hogy ennyi
zajt (és füstöt) valaha is összehoztak-összefilmeztek magyar filmben. Zaj és ricsaj a kocsmában, zaj a gépnél, dübörgés a motorral, mindent agyonütő diszkózaj a művelődési házban.
Igen, nem lehet másként mondani, a filmben
mindenütt üti-vágja a zaj az alig élő kornmunikációt. Mintha ez lenne a társadalmi funkciója.
6. Sajnos: rosszból is megárt a sok. Gyalogunk tehát rr.indenképpen
lépéshátrányban
- vagy inkább: lóugrásnyi, utcahossznyi hátrányban - van, s ezen a filmcím ama sugallata
sem változtat, hogy egy szabad gyalog elvileg
elbotorkálhat az alapvonalig, és - mondjuk királynőre becserélve, ellenkező kimenetelűre
fordíthatja a partit. A filmben erró1 szó sincs.
S innen két gond, az egyik a film nézhetőségével, a másik az átütő erejével kapcsolatban.
Andrásra a filmben a hátrányok és anomáliák
akkora tömege nehezedik, hogy lassan állatorvosi lóra kezd emlékeztetni. Feltehető, hogy
Tarr Béla megítélése szerint napjainkban a
valóságban egyre inkább szaporodnak az
állatorvosi lovak, ám egy jól összemarkol t

tünetcsoport inkább lehet egyetemi szemmari
zálás tárgya, s meg kevéssé műalkotás.
A Szabadgyalog horizontális teljességre tör:
mindent mindenáron bemutatni. Nehezen elviselhető, másfelől nem biztos, hogy az extenzivitás sokkiroz, Néha pusztán az, hogy egy
zacskós tejet alaptalanul megtagadnak a munkástól, már felrázó-feleszméltető
lehet. A film
eleve elvágja a kifele vezető szálakat. Hősei úgy
érkeznek a "történetbe", hogy már valarnenynyiüket kiütötték : úgy vakargat ják össze a
talajból magukat. Ezzel kimarad egy - mondhatnánk - vertikális metszet. Kimaradnak a
világgal való érintkezés és megütközés - akár
korábbi, akár mostani - felületei. Vagy legalább arról kellene értesülnünk : mi az oka
annak, hogy hiányzik ez a kontaktus. Ennek
elkerülésével a film némileg a probléma alatt
marad. Aligha valószínű ugyanis, hogy az
akváriumból csak úgy elpárolgott a víz.
Komor hang, "sötét" színek, vaskos kontúrok. Tűzfészekben nincs vicceInivaló - mondja
Tarr Béla. A tűzfészkek emberei egytől egyig
szenvednek. Szenvednek saját maguk és környezetük nyomorúsága miatt. Tarr Bélának
ehhez a világhoz s kínlódó szétroncsolódottjaihoz van intim, különös vonzódása: a szenvedő
jelentékteleneket - vagy jelentéktelenségre ítélteket - hozza napfényre. Türelemmel, gyengéden. Bennük is embert látva.
Papp Zsolt

SZABADGYALOG színes, magyar, Objektív Stúdió - Magyar Televízió, 1981.
í. és r.: Tarr Béla; O.: Pap Ferenc és Mikó Barna; Sz.: Dankó Imre, Szabó András, Fodor Jolán, Vass
Imre, Völgyi Péter, Demus László, Tóth Vendel
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"Lehetett volna, mégse' az lett"
Koltay Gábor: A koncert
1981. március 26. Régen látott gyerekkori ismerősömmel arra várunk, hogy átjussunk az első
rendőrkordonon:
több hullámban, szűrve
eresztik a tömeget, nehogy egyetlen roham
alatt bedőljön a Sportcsarnok kapuja. Ismerősöm már az utcán mámoros. "Emlékszel, micsoda bulik voltak a Boschban ?" - kérdi fénylő
tekintettel. Dö bben ten nézek rá: soha nem járt
a kultúrházak "tánczenei rendezvényeire", a
Balzac utcai Illés-esteken sem találkoztunk.
Tizenöt évvel ezelőtt is, kölcseysta korunkban
(Kölcsey Ferenc Gimnázium, Bp. VI., Munkácsy Mihály utca) kissé koravén volt, továbbá teljesen botfülű. Most mégis "emlékezik". Izgatottsága kétségtelenül őszinte, alig

varja, hogy láthassa a régi Illés-együttest.
Címeket mond, sorokat idéz; a rádióból,
sajtóból, lemezekről megtanulta a diákkorát.
És visszamenőleg elhelyezi magát nemzedékében.

A közönség, mint főszereplő
Ismerősöm az elkövetkező órákban ujjong,
hadonászik, magasra nyújtózva vezényel és
végigszavalja a szövegeket (az énekhangot a
mámor ilyen foka sem hozhatja meg). Énekelnek helyette a többiek. Újra itt van a nagy
csapat, 1973-as feloszlása óta először, s egyetlen alkalommal. Itt mindenki pontosan ismeri
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a dalokat, még a legkisebb játékos hajlítások is
rögződtek az emlékezetben, s most kuncogva
utánozzák az ezerszer hallott apró motívurnokat, mint a gyerekek. Itt rnindenki tudja, melyik versszak melyik soránál tör majd ki az
ováció. Az ütemes tapsra invitáló zenészek
szánalmas igyekezete, a popkoncertek
e kényszerű szertartása helyett itt a közönség celebrál,
a pódiumon lévőknek csupán asszisztálniuk
kell ehhez. Ehhez és - egykori önmagukhoz.
A magyar beat úttörőihez.
osztalgia.
Elkerülhetetlen,
hogy e szót
leírjuk, de gyorsan túl kell jutnunk rajta. Személy szerint a jelen lévőket - rendezőket, a színpadon s a nézőtéren szereplőket - a legkülönbözőbb okok ösztönözhették : nosztalgiák, üzleti szempontok, a koncert dokumentum-értéke
vagy a puszta ötlet sikkes volta; ám rnindez
független attól a ténytől, hogya hetvenes évek
elején a hazai beatzene hőskorszaka maga után
máig betöltetlen űrt hagyva ért véget,
hogya
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hiányt egy természetes
módon fennmaradt
igény - ha többé-kevésbé megfogalmazatlanul,
változó intenzitással
is - mind a mai napig
érzékeli. S ez több, mint a "régi szép idők"
megidézésének szipogó vágya. A magyar beat
nem örökítette át erejét egy következő stációba értékeit lassan elvesztegette. Helyébe nálunk is a popzene-ipar
állt, amely konzervgyártásra rendezkedett
be, egyre korszerűbb
konzerveket állítva elő.
A hőskorszakban
dalok születtek, amelyeket
esténként a klubban azon melegében bernutattak. A repertoár a maga természete szerint
bővült, frissült, alakult. Minden új számnak
egy kisközösség, majd a nagyközönség várakozását tekintve jelentősége volt a maga nemében.
Ma eleve nagylemezeket gyártanak, amelyeknek
"anyagát"
egyadagban
vágják ahallgatóhoz.
Újabb nagylemezig
ez az adag "aktuális".
Addig és csak addig. Az élő koncert csupán
reprodukció,
lényegét tekintve annak a szá-

mára is, aki lemezről (rádióból)

előzőleg nem
hallotta a dalokat. E folyamat nemzetközi: a
(pop)zene nem ismer határokat. Időnként azonban meghökkentő
jeleit tapasztalni
annak,
hogya
közönség sehol és sohasem annyira
önállótlan és gyengeelméjű,
mint amennyire
a tömegtermelés feltételezi, s jelentős tömegeiben őrzi (iJletve újonnan igényli) az egymásrautaltság
elvesztett
spontaneitását.
Bármely
műfajban.
A márciusi koncert filmjében is hangsúlyosan "szerepeltetni"
kellett tehát ezt a közönséget. (A dupla nagylemez készítői kedves gesztussal feleltek erre az ösztönzésre: a publikum
- várakozás közben felhangzó - énekét külön
tételként beválogatták.)
Feladatát a rendező,
Koltay Gábor elvileg megoldhatta volna azzal,
ha apparátusát
még tovább bővíti, s forgat a
nézőtéren is. Sajnos, a zsúfolt teremben ez semmiképp sem sikerülhetett,
s amúgy sem lett
volna szerenesés a felszabadult részvételt megzavarni. Így a szokványos közönség-pásztázásban csupán egy-két beszédes közelkép akadhatott. Maradt a közvetettebb
módszer: az
interjú.
Mit jelentett tíz-tizenöt éve egy nemzedéknek az Illés, és milyennek látják akkori rajongásukat a mai harrnincasok?
Ez a szembesítés
kínálkozott a koncert kommentárjául.
Akadt néhány archív felvétel, mi sem látszott hát egyszerűbbnek,
mint a régi és új
beszélgetések mondatait bevagdosni a műsorba. A kínálkozó ötlet megvalósításához
azonban elgondolkodó bb szerkesztésre, több türelemre és bölcsességre lett volna szükség. Koltay
Gábor nyilván attól tartott, hogy vizsgálódó bb
szöveganyag, pepecselőbb riport-építkezés
elnehezítheti a filmet, lefékezheti ritmusát. Rajtavesztett.
A Koncert amúgyis kapkodóan,
aritmiásan váltakozó síkjait tovább kuszáIták
a felszínes, jellegük ben és funkciójukban
heterogén szöveg-betétek, Kevesebb több lett volna, illetve - ha a beat-mozgalom
egykori beés be nem fogadását
kívánja
valaki akár
futólag is szemléltetni - tudatos szelekciónak
és provokációnak
kellett volna megelőznie az

összevágás (gondolatilag)
kényelmes
mííveleteit. (A racionalitás
sem a vágyott könnyedséget, sem a pergő dramaturgiát
nem veszélyeztetné. )
Egyetlen fanyar kivétel akadt: a tévé ből ismert személyiség párbeszéde néhai önmagával.
Ahogyan egyelmerevedett
arckifejezés megsemmisítette az egykori gyermektekintetet,
ahogyan a tudálékos rezignáció lesajnálta az ártatlanság energiáit, az valóban méltó volt a röpke
esettanulmányra.
Külön hozadéka
e kettős
vallomásnak,
hogy elhangzott a dezillúziók
gyakori, utólag fabrikált érve is: "Csak azért
volt nagyobb jelentősége
(tudnillik az II1ésügynek), mert tiltották".
Mintha a hatvanas
évek igen keservesen korszerűsödő
társadalmának
seregnyi konfliktushelyzetében
nem
lett volna jellemző, súlyos, mindennapi kérdés
a tiltás-engedélyezés döntési kényszere. (Mintha
nem akkoriban dőlt volna el, vajon a legkülönbözőbb
színtereken
átfordul-e
egy régi
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mechanizmus az újba. Az Illés az egyik szinteret jelentette sokak számára, függetlenül attól,
hogy ez egyidejűleg vagy különösen utólag
mekkorának s milyen minőségű nek rnutatkozik.

Vegyes illusztrációk
A forgatáson népes operatőrgárda vett részt.
A film mégsem emiatt, hanem a rendezői koncepció tétovasága, következetlensége
folytán
vált eklektikussá. Koltay az elhangzó dalokat
futó ötletek alapján más-más vonatkozásuk
szerint s nem egyszer "hamisan" illusztrálta.
Egyik-másik dal alkalmasnak látszott a hatvanas évek miliőjének felidézésére, ám csupán
protokoll híradö-anyagot
kaptunk, a mindennapok korhangulatának,
a dalokat termő kevésbé attraktív, de hiteles - életközegnek
megérzékitése nélkül. Fotó- és filmanyag ehhez
is tálalható lenne. Nem több, hanem másfajta
56

montázsra lett volna szükség. A "Keresem a
szót" (kissé ugyan túlszínezett) 68-as képbetétei egy fokkal jobban sikerültek; kár, hogy nem
sokkal később - jóval gyöngébben - még egyszer "eladták" ugyanazt az ötletet. Jellemezve
a szerkesztés ökonómiájanak
teljes hiányát.
Más dara bokat - kommersz hagyományok
szerint - "reklámfotók" kísértek, amelyek jellegtelenségükkel,
sőt ízléstelenségükkel kereszt beverték adalok hangulatát. Nem hiszem,
hogy az "Óh, kisleány" kedves iróniája összefér sablonos konzumképekkel, s hogy az ,Utazás" lebegtetett stílusához illik egy emlékalbum s egy turistaprospektus kutyuléka.
A sokféle film közül magának a koncertnek
a lefotografálása a legélvezhetöbb. (Kár, hogy
ezt egészen szétdarabolva kapjuk, annak az
- ismét csak - rendezői bizonytalanságnak az
eredményeként, amellyel összemosódott a régi
Illés, a korai Fonográf s a mai társulat teljesítménye. Mintha azonos korszak tetszés sze-

rint föIcserélhető szakaszairól lenne szó.) Igaz,
néhány trükk igen egyhangúan ismétlődik, de
az előadás dinamizmusát, feszültségét, esemény-voltát hűen érzékeltetik az élő képek.
Ezek között bukkan elő az egész vállalkozás
talán legmegkapóbb pillanata is: Illés Lajos
a zenei extázis egy pontján, rnintegy utánakapva az ütemnek, megzilálja loboncos haját.
Az önfeledtségeit újraélni akaró ember mozdulatával. Kicsit mesterkélten, csináltan, mégis: szakmai áhítattal.

Beatzene, beatfilm
Aki az Illés-együttes pályáját végigkísérte,
elégedetten állapíthatta meg asportcsarnoki
estén, hogya retrospektív összeállítás híven
tükrözte az egykori repertoárt. Tematikusan
is Ca szövegeket tekintve) s zeneileg is Ca dalformákat illetően). Elhangzott néhány legendás szerzemény, mégpedig sohasem volt technikai feltételek között (késői elégtételként a
tizenöt év előtti mostoha körülrnényekért).
A hangszerelést kisebb-nagyobb igazításokkal
"elegánsabbá" tették, kissé unformizálva a
stílust, de a hatás így is eredeti volt - a szó
mindkét értelmében. Szörényi Levente pedig
élete talán legkiegyensúlyozottabb koncerténekét produkálta, az ősidőkre emlékeztető
vitalitással ...
Hogy IIIésék mi mindent kezdeményeztek
műfajukban, azt itt muzeális körülmények közt
újra tudatosíthatta magában a kevésbé elfogult
hallgató is. (Kósza emlék egy régi táncdalfesztiválról : a tévériporter - joggal - kuriózum-

nak tartotta az együttes népdalból átdolgozott
számát. Bródy kissé gunyoros válasza: "Gondoltunk, hogy magyar táncdalfesztiválon nem
árt, ha magyar dal is szerepel ... ") De hiába,
egy elmúlt korszak filmje utólag már csak
történetileg feldolgozva, művészi transzformációval képzelhető el. Ehhez kiindulópont
lehetett volna akár a koncert is. "Lehetett volna, mégse' az lett" - dúdolhat juk szomorkásan, a régi Illés-dal szerint.
A velük készült első magyar, úgynevezett
beatfilmet (Banovich Tamás; Ezek a fiatalok,
1967) az akkori viszonyokhoz képest korai
létrejöttén kívül jólfésültségében, élettelenségében alig dicsérheti valami. Kovács András
(Extázis 7-lD-ig, 1969) nem beatfilmet készített (nem is ez volt a szándéka), hanem értekezést a beatről. Talán Mészáros Márta érezte
meg leginkább egy, az Illésben önkifejezést kereső új közönség igényét a saját filmre, sajnos
azon ban próbálkozásai - rajta kívül álló okokból is - torzók maradtak. Az együttes egyetlen, szellemileg és művészileg igazán gyümölcsöző találkozását a filmmel a Petőfi '73 jelentette (Kardos Ferenc, 1973). (Ennek fináléja
viszont mind a mai napig nem jelent meg lemezen, eredetiben.) E kísérletek - amelyek többet
ígértek az egyébként szép számban megkomponált filmzenéiknél - most eggyel szaporodtak. Ami a torzó jelleget illeti - stílusosan.
A koncert nagyszerű volt, a Koncert-et sokan
meg fogják nézni. Gyerekkori ismerősöm is
biztosan beül majd a moziba, és ha szerencséje
van, megpillanthatja a vásznon önmagát.
Végre: résztvevőként.
Reményi József Tamás

A KONCERT
1. és r.: Koltay
Miklós, Mertz
Koncz Zsuzsa,

színes, magyar dokumentumfilm, Budapest Stúdió, 1981.
Gábor; O.: Keride János, Ragályi Elemér, Andor Tamás, Halász Mihály, ifj. Jancsó
Lóránd, Vékás Péter, Janovics Sándor; Látványtervező: Nyári István; Z.: Illés együttes,
Fonográf együttes, ToIcsvayék és a Trió
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Grimasz a tükör előtt
Woody Allen; Manhattan
Bob Fosse filmjében, a Mindhalálig zené-ben
got a Broadway, a revü jelenti, de ebbe bele
van egy reggeli szertartás: Roy Scheider fel- kell halni. Mindez fájdalmas, tragikus.
ébred, italtól, cigarettától, erotikus csatároWoody Allen Manhattan-je maga a tükör.
zásoktól gyűrötten, s belepillant a tükörbe. Főhőse, Woody/Isaac tükröződik az emberekAztán bekap egy tabletta benzedrint, egy-egy ben, a dolgokban, a városban. Ezek a tükörcsepp tonogén a szembe és - "It's showtime, képek roppant módon különböznek egymástól:
boys!" - kezdődik a nap. A tükörbe nézés hol hősiek, hol elesettek, hol magabiztosak,
rituáléja mérhetetlenül fontos. Arra szolgál, hol ijedtek. Nem egy személyiség egymástól
hogy hősünk - nap mint nap szembenézve elszakadt, egymásnak idegen lenyomatai, hakülsövé tett önmagával - felöltse a világnak nem ugyanazon egységes személyiség különszánt arcát. A kettészakadt személyiség tükörbe böző visszaverődései. És mindez kacagtató,
nézése ez, s a tükör az a zsilip, ahol a kétségek- szeretetre méltó.
től és fizikai fájdalmaktól gyötört ember átIsaac, a film főhőse - kétségtelenül életrajzi
megy magabiztos, csillogó személyiségbe. Az utalás - ötleteket ír a televízió számára, de
ellentmondás feloldhatatlan: az életet, a vilá- most valami másba kezdett. Könyvet ír.
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Komoly könyvet, az értékek pusztulásáról.
Hogy elkészűl-e valaha? Nem tudjuk. A mondatok nehezen állnak össze, töredezettek. De
átsugárzik belőlük a város, New York, Manhattan.
"A város számomra mindig fekete-fehérben
létezett és Gerschwin muzsikájával ... " És
megjelenik előttünk a város - fekete-fehérben,
megszólal a Kék rapszódia és elkezdődik a
film. Vagy a regény ...
Mert ebben a városban mindenki ír. Könyvet ír Isaac (bisz)ex-felesége (Meryl Streep),
aki éppen egy másik nővel él együtt, könyvet
ír legjobb barátja, Yale (Michael Murphy)
és írogat Mary (Diane Keaton) is, aki hol
Yale-nek, hol Isaac-nek adja kifinomult lelkét
és nem kevésbé vonzó testét. Mindenkiben
egy Író lakozik. És csak idő kérdése, hogya
többiek is megírják a maguk könyvét. Kiadó
akad rá, sőt talán a filmjogokat is megveszik.
S közben számtalan ötlet bukkan fel, meg nem
írt, de egyszer talán majd megírandó gondolatok.
Egy kép: Isaac a kanapén hever. Kezében
mikrofon, az asztalon rnagnó. Beszél: " ... téma egy novellához, melynek hősei Manhattanben élő emberek, akik mindenféle dolgot találnak ki maguknak, hogy ne kelljen fontosabb
kérdésekkel foglalkozniuk ... ". Egyszer majd
ebből is könyv vagy film lesz
Vagy talán
most éppen ezt a filmet látjuk .
Ami Woody Allen filmjeiben mindig megdöbbent, az az egyén és a kultúra végtelenü!
bensőséges, intim viszonya. Az, hogy Woody
Allennek valamennyi tükörképe egyben egy
kultúrának a visszatükröződése is, az adott
kultúra elemeinek, értékeinek, hétköznapi mítoszainak és rítusainak bemutatása és felvállalása. S ez minden eddigi filmjénél erősebben
mutatkozik meg a Manhattan-ben. Woody/
Isaac itt pontosan meghatározza a maga kultúráját és önmagát a kultúrában. Azt a kultúrát, amelyben érték Cézanne és az Érzelmek
iskolája, a Jupiter-szimfónia és Louis Armstrong. Érték Bergman és Van Gogh (európai

kiejtéssel!). S jól tudja, érzi, hogy ezek az
értékek pusztu/ófé/ben vannak, hogy új értékek
lépnek a helyükre. Isaac 42 éves, barátnője,
szerelme, Tracy (Muriel Hemingway) 17 éves.
Isaac Tracyvel szemben is megfogalmazza a
maga kultúráját, s szembeállítja azt "a Paul
McCartney utáni generáció" kultúrájával:
"A te korosztályod füvön, tévén és antibébi
tablettán nevelkedett ... "
S hiába az ironikus hangnem, el kell ismernie e kultúrába vetettségét. Gúnyolódik a más
pszichiáterén, holott neki is van saját lélekkarbantartója. Mint minden rendes amerikai,
ő is tudja, hogy a világ tele van gonosz, rákkeltő anyagokkal : cigarettával, virslivel, nyugtatókkal. Általában véve: a világ tele van olyan
dolgokkal, amelyekbe bele lehet halni.
De a dolgok kicselezhetők (ld. hochmecolás) ... Woody Allent megkérdezte egyszer
egy riporter a Tonight Show című TV-műsorban: "SzÍvott-e valaha füvet?«?" Allen rög-

59

tőn rávágta: "Igen! De nem tüdőztem le!"
Ironizál a Central-parkbeli kocsikázás álromantikáján, de élvezi. Gúnyolódik a TVműsor ostoba figuráin, de nem kapcsolja ki a
készüléket. Az erotikus konkvisztádor fensőbbségével beszél a szexről, s közben görcsösen fél a kudarctól. "Te Istennek hiszed magad" - mondja neki Mary. "Hát valakiről
csak példát kell vennem" - feleli határozottan
Isaac, tele bizonytalansággal.
És ezenközben jól tudja, hogy ő valóban
Isten, megismételhetetlen, fölcserélhetetlen, pótolhatatlan személyiség, s csak ő lehet önmaga
mércéje, példája. Woody Allent az individuum
érdekli. Az ő felfogásában az egyén nem a közösség nyomására cselekszik, helyette nem dönt
a kollektíva, vállalnia kell minden egyes választását. S éppen ebből fakadóan megnő a jelentősége.
Az Allen-filmek hősei tiltakoznak a formális
szerepek ellen. A Manhattan-ben például Mary
nem hajlandó eljátszani a csábító, a családi
békét feldúló harmadik szerep ét. Mindegyi60

kük az, ami. Besorolhatatlan, beskatulyázhatatlan, integer személyiség.
Ezért sem lehet elmesélni a film történetét, a
puszta sztorit. Hiszen ennek során menthetetlenül olyan elemek bukkannának fel, mint pl.
.Yale megcsalja a feleségét Maryvel. A szeretők szakítanak és Mary összejön Isaac-kel,
aki az ő kedvéért elhagyja szeretőjét, a gyönyörű 17 esztendős színinövendéket ... ". De
ez így nem a film. Miközben a történetet rneséljük, az embereket feloldjuk a szerepekben, s
ezzel valami olyat teszünk, ami szöges ellentétben áll a film gondolatával, fölszámolja
magát a filmet. Holott a film alakjaival való
találkozás egészen más. Mint ahogy Isaac
is másmilyennek képzelte el Mary elbeszélése
alapján az ex-férjét. Mary az első férjéről mint
nagyszerű férfiról mesélt, aki felszabadította
szexuális gátlásait, aki bölcs és nagyvonalú.
Ez a kép darabokra hullik, amikor egy ruhaüzletben találkozik egymással Isaac és Jeremiah. A szexuális felszabadító kis nyeszlett
emberke, gyér hajzattal. Vagy három ujjnyival

alacsonyabb még Isaacnél is, kisszerű, slampos.
Isaac boldog elégedettséggel kezdi ócsárolni a
vetélytársat.
Woody Allennek nem a legjobb filmje a
Manhattan. Korántsem olyan sziporkázó és falrengető,
mint az Annie Hal/. Mégis az a
helyzet, hogy önmagukban véve nem is minősíthetők, nem is értékelhetők a filmjei. Hiszen
minden egyes filmje ugyanannak a személyiségnek a tükröződése. Nincs közöttük éles határvonal. Allen jelmeztelensége,
maszktalansága
azt eredményezi, hogyaspermiumnak,
udvari
bolondnak (Minden, amit valaha is tudni akartál a szexről ... ), Tolsztoj-hősnek (Szerelem és
halál), filmesztétának (Játszd újra, Sam) öltözött alak mindig ugyanaz marad. E sorok írójával még a legnagyobb sztárok láttán is sűrűn
megesik, hogy rákérdez: "Tényleg ő az?" Donald Sutherland, Elliot Gould, Ugo Tognazzi
- ezerarcú színészek. Michael Winner, Stanley
Kubrick - ezerarcú rendezők. Woody Allen
egyarcú színész, egyarcú rendező.
Woody Allen szerepei a reggeli tükörbe nézésekre emlékeztetnek. Ilyenkor az ember felpróbálja különböző arcai t. Woody Allen újra
meg újra mint James Bond (Casino Roya/e),
mint Borisz Grushenko
(Szerelem és halál),
mint Alvy Singer (Annie Hall) vagy mint Virgil
Starkwell (Fogd a pénzt ésfuss) néz szembe önmagával.
Ebből nő ki az Allen-filmek, az Allen-életmű
egyik sajátos gondolata, az, hogy miként élünk
élhetünk együtt képmásai nkkal, szerepeinkkel.
Woody Allen a szerepjátszást nem tartja bűnös
dolognak, s a szerepeknek nem az álságos, hamis voltáról kíván beszélni. Az ember és szerepei nála nem úgy viszonyulnak
egymáshoz,
mint lényeg és jelenség. Hiszen nem létezik
szerepen kívüli helyzet. A szerepek a világ megismerésének, a világban való létezésének az eszközei, de a világot csak rajtuk keresztül ismerhetjük és változtathat juk meg. S ebben a folya-

matban nem válik el egymástól a lényeges és a
lényegtelen. Ezek a "Manhattanben
élő emberek" mindenféle lényegtelen dolgot találnak
ki maguknak, hogy ne kelljen a lényeggel foglalkozniuk, de - mellékesen - ez az életük. Néha borzasztóan groteszk, abszurd, de ezt élik.
Emlékezzünk csak vissza az Annie Hall utolsó
mondataira.
WoodyjAlvy
szembefordul
velünk, nézőkkel - mint a film legelején - és elmesél egy viccet:
,,- Doktor úr! A bátyám megőrült. Tyúknak képzeli magát.
- Akkor miért nem viteti be a diliházba?
- Nem lehet, mert szükségem van a tojásokra".
Aztán Woody még hozzáteszi:
"Az élet őrült, irracionális és abszurd. Mégis csináljuk, azt hiszem, a tojások miatt."
Réz András
,

MANHATIAN színes, amerikai, United Artirts. 1919.
R.: Woody Allen; F.: W. Allen, Marshall Brickman; O.: Gordon Willis; Sz.: W. Allen, Michael Murphy,
Mariel Hamingway. Diane Keaton, Meryl Streep, Anne Byene
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Konfekció - hozott anyagból
Maximilian Schell: A bíró és a hóhér, Mesél a bécsi erdő
Egy osztrák és egy svájci témájú film. Ha megnézi őket az ember, nem talál bennük más közös vonást, mint hogy mind a kettő jeles huszadik századi irodalmi mű megfilmesítése. A főcímüket elolvasván azt is megtud hatja, hogy
egyazon rendező művei, Maximilian Schellé.
Róla eleinte csak annyit tudtunk, hogy az annak idején divatos Maria Schell fivére és maga
is színész. Aztán láthattuk is a Sartre A/tolla
foglyai című drámájából készült filmben mint
Franz von Gerlachot. Az újságolvasó néző
pedig értesülhetett róla, hogyarendezéssel
is
megpróbálkozó Maximilian Schell 1970-ben
Magyarországon forgatta Turgenyev Első szere/em című rnűvéből készült filmjét.
Az egyik film Bécsben és környékén játszódik, a másik Bernben és környékén. Ha még
azt is tudjuk Schellről, hogy 1930-ban Bécsben
született egy író és egy színésznő fiaként, majd
a nácizmus előretörése idején Svájcba költöztek, akkor személyes elkötelezettséget gyaníthatunk. Nos, ha játszott is szerepet ilyesmi
Schell témaválasztásában, ez filmjeiből nem
derül ki. Hogy a két filmnek az irodalmi inspiráció n kívül édeskevés a köze egymáshoz, attól
még lehetne egyazon rendező remekműve
mindkettő. De nem azok.
Dürrenmatt kisregénye, A bíró és a hóhér
mindenekelőtt pompásan megírt, szabályos
detektívtörténet.
Gyilkosság történik, nem
tudjuk, ki a gyilkos, a felügyelő nyomozni
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kezd, a gyanú egyre inkább az egyik szereplőre
terelődik, de aztán kiderül, hogy bár gyilkos ez
a szereplő, de neki úgyszólván ez él foglalkozása, tehát meglepetéssel nem szolgálhat. A
szóbanforgó gyilkosságot ugyanis a krimiszabályok szerint csak olyasvalaki követhette el,
akiről ezt álmunkban se gondoltuk volna. A
felügyelő természetesen kezdettől fogva rá
gyanakodott, és a történetben észrevétlenül el
is vannak rejtve azok a támpontok, amelyek
gyanakvását felébreszthették.
A bíró és a hóhér ugyanakkor bizonyos értelemben a szabályos detektívregény érvénytelenítése. Adva van egy rendőrfelügyelő, aki
"bíráskodni" akar egy gonosztevőn, de "egylépésnyi előnyét" sohasem tudja behozni.
Hiába egyre ügyesebb a nyomozó, egyre
ügyesebb a bűnöző is, egyre bátrabb, vadabb,
istentelenebb bűnöket követ el, jóformán a
nyomozó orra előtt, s az képtelen rábizonyítani tetteit. A bűnöző legfőbb ügyessége abban áll, hogy belesimul a polgári rendbe, gonosztetteit a társadalom működési sémáihoz
igazítja. Az ugyanennek a társadalomnak a
megvédésére hivatott törvény hatástalannak
bizonyul ellene. Ebben a paradox helyzetben
csak paradox eljárás segíthet. A felügyelőnek
a törvény soraiból kell valakit törvénytelen
cselekedetre bírnia, hogya törvény magasabbrendű értelme beteljesedjék. A törvénynek csak
az igazságszolgáltatás csatornáin kívül lehet

érvényt szerezni. A történet végén valamelyest
mégis helyreáll a világrend. A hóhérról kiderül, hogy maga is gyilkos, és a sors (vagy
önmaga?) rajta is végrehajtja az ítéletet.
Maximilian Schell elsősorban jól megcsinált
krimire törekedett adaptációjában. A tisztes
átlagot meg is üti munkája. Előfordulnak
azért ügyetlenségek a filmben. Hogy Barlach
felügyelő milyen csapdákat állított Tschanznak, ez a filmből visszamenőleg se igen derül
ki, míg a kisregény ben a kérdéses epizódok a
maguk helyén is emlékezetesek, jóllehet akkor
funkciójukat még nem ismerjük.
Hanem Schell érezhetően ambicionálta azt
is, hogy a történetbe rejtett paradoxont és kibontásának ironikus felhangjait is megéreztesse, Erre forgatókönyvírótársa is ösztönözhette, aki nem volt más, mint maga Dürrenmatt. így őt szintén terheli a felelősség, amiért
ez a törekvés nem vált igazán valóra. Pedig a
film tulajdonképpen szolgai hűséggel követi az
eredetit - kivéve néhány nem mellékes mozzanatot. Elkenődik például, miért és hogyan
próbálják Barlach felügyelő nyomozását leállítani odafentről.
Dürrenmattnál ennek világosan megrajzolt
és lokális színezetű, azaz svájcian provinciális
politikai háttere van, amely ugyanakkor ironikusan értendő, vagyis nem konkrét politikai
mesterkedésekre utal, rnint például az olasz
politikai krimikben szokás, hanem csupán
idézőjelbe tett, tetszőleges hatalmi manipulációkra. A filmben mindebből néhány elegáns úr sejtelmes handabandázása marad.
A sejtelrnes, jelentőségteljes homály másfelől
is belengi Gastrnannt, a tettenérhetetlenül sima
bűnözőt. Dürrenmattnál szó sincs arról, hogy
a meggyilkolt rendőr barátnője tulajdonképpen
Gastmann szeretője, hát még hogy ez a nő
valamiféle érzelmes reminiszcenciája az eredendő bűnnek: arra a nőre emlékezteti, akit
bűnözői karrierjének nyitányaként Konstantinápolyban az Aranyszarv-öböIbe lökött. A
két nőt egyébként ugyanaz a színésznő is
játssza, az attraktív Jacqueline Bisset. A kisregényben Gastmann egy német kereskedőt
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lök fogadásból a vízbe, akinek az égvilágon
semmi szerepe nincs a történetben, Anna pedig
jelentéktelen mellékszereplő, akiről csak annyit
tudunk meg, hogy Schmiedről hamar megfeledkezvén hajlandóságot tanúsít Tschanz iránt,
amikor az megkörnyékezi mint sikeres pályatársának irigyelt kellékét.
A filmben Gastmann ezzel a titokzatos rabszolganővel az oldalán, az édesbús konstantinápolyi emlékeivel, a kísértetkastélyával, a
mondén orgiáival, a rezzenéstelen, bőrruhás
"gorilláival" eléggé lehetetlen, idétlen figura,
aki ahelyett, hogy sátáni volna, amint vigyora
is erre hivatja, inkább csak ijesztgető farsangi
maszk. Dürrenmattnál Gastmann fantom csupán, egy rögeszme kivetülése, s a film egyebek
közt úgy próbál versengeni a mintájával , hogy
élesztgeti ezt a fantomot, de mivel politikai
azonosítását nyilván túlságosan földhözragadtnak vélte, banális horror· figurát formázott be63
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Iőle. Akkor már vitte volna el drakulai végletekig, ami persze az egész film ilyen szellemű
átrendeződését kívánta volna.
A Tschanzot játszó Jon Voight az Éjféli
cowboy óta kicsit kikerekedett, s hogy nemcsak
arcban, hanem egész testi valójában, arról a
néző hamar meggyőződhet, amikor egy hanyagul a szeméremtájékára
helyezett ruhadarab
híján rnindjárt láb alól eltett vetélytársának
temetése után lemeztelenedik
előttünk és az
el hódított nő előtt. Vajon későbbi lelepleződésének volna ez az előjele? Mert egyébként
nem sok keresnivalója
van ebben a filmben
annak az erőltetett
és zavaros szívügynek,
amely a néhai rendőr ál-kedvese, másképpen
Gastmann
rabszolganője,
valamint a holmi
amerikai thriller-sablon ba igazított
Tschanz
között bontakozik ki. A hóhér ítélkezése önmaga fölött. az űrbe száguldás a félig kész
viaduktról - egyenesen kínos.
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Jó ellenben Martin Ritt, A jónevű
rendezője mint Barlach felügyelő, és még
maga Friedrich
Dürrenmatt,
mégpedig
mint forgatókönyvírótárs.
hanem mint

senki
jobb
nem
sze-

replő, mint a kisregénybeli író, akihez Barlach
felügyelő elmegy Tschanzcal, hátha megtudnak
tőle valamit a gyilkosságról. A jelenet egészen
más, rnint a kisregényben, az író itt kicsit hibban tan vigyorogva, vontatottan találgatásokba
bocsátkozik Gastmann
szernélyét illetően, és
elmondja Bárlachnak, rní bújhat meg netán
Gastmann mögött, elmondja mintegy Írói feltevésként a konstantinápolyi
fogadásról azt,
amit Barlach éppen eléggé tud, csak a néző
nem sejt még, s amit az eredeti műben Gastmann mond el egy éjszaka Barlachnak,
dramaturgiai szempontból
motiválatlanul,
pusztán az olvasónak szóló információként
rekapitulálva a történteket. Ezzel a pompás ötlettel
Dürrenmatt önmagát is korrigálta.

Míg A biró es a hóhér-ból tisztes iparosmunkával is lehetett nézhető filmet forgatni (legfeljebb az maradt kérdéses, hogy ha nem olvasta a néző Dürrenmattot, nem érdemes-e inkább őt elolvasnia, mint a filmet megnéznie,
ha pedig olvasta, más, jobb filmet megnéznie),
Ödön von Horváth remekművével, a Mesél a
bécsi erdő-vel csakis kivételes művészi invenció birtokában boldogulhat a rendező. Maximilian Schell vagy nem úgy értette ezt a darabot, ahogy az méltó a szelleméhez, vagy túlbecsülte az erejét, amikor a megfilmesítésére
vállalkozott. Filmjének ugyanis nem sok köze van Ödön von Horváth-hoz, tőle független,
öntörvényű műnek mégsem tekinthető.
A Mesél a bécsi erdő-nek, mint minden jelentős műnek, több rétege van. Mindenekelőtt
van egy külsőséges történés-scotje, amely az
eredeti műben nem választható el ugyan a többi rétegtől, a filmben valami mesteri boncnoki művelet nyomán mégis csak ez látható.
A partitúrához Maximilian Schell itt még jobban ragaszkodik, mint a Dürrenmatt-filmben.
Szabályszerűen színre viszi aszövegkönyvet,
mintha színházi előadást rendezne. Sorra, nagyjából az eredeti tagolás szerint és csak kisebb
törlésekkel következnek a jelenetek. A Mesél
a bécsi erdő-t látjuk és mégsem - mintha semmi
más nem jelenne meg ebben a filmben, mint
amit aztán otthon saját szavainkkal is elmesélhetünk a szomszédnak.
Nem vitás, Ödön von Horváth titkát roppant nehéz megfejteni, és talán máshol, mint
színpadon, nem is lehet. Darabjai melodrámának és abszurd drámának, bohózatnak és
kispolgári zsánerképnek,
naturalizmusnak és
groteszknek sajátságos kereszteződései. Ábrázolásmódjukban kibogozhatatlanul összefonódnak az elidegenítés, a nevettetés, a borzongatás, a könnyfakasztás és a vérforraJás eszközei. Hőseik egyszerre azonosítható bécsi típusok és elrajzoIt karikatúrák, ostoba, esendő kisemberek és hátborzongató viaszfigurák.
Ha valaki ma filmre akarja vinni Ödön von
Horváthot, Fassbinder nyomdokain kell elindulnia. Fassbinder is kispolgári melodrámákat
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rendez, és ő is bátran és vadul él összeférhetetlennek tartott stíluselemek vegyítésével. Rendezett filmet annak a Kroetznek egy darabjából, aki Ödön von Horváth közvetlen mai leszármazott jának tekinthető. Schellnél mindennek nyoma sincs. Az ő Bécsi erdő-je bécsiesen
kedélyes, gemútlich, s benne a szó szerint véve
is tragikus pillanatok zavaró közjátékok. abszolválandó penzumok.
Horváth csak nagy vonalakban írja le a játék színhelyeit. Igaz, nyelvük révén a szereplők hamisíthatatlan bécsi típusok, ami ellenben a színhelyeket illeti, ott nyilvánvalóan nem
lokális jellegzetességek, hanem a színpadi térnek az előadás egész koncepciójához igazított
törvényszerűségei a mérvadóak. Ebben a filmben a színhelyek hamisítatlanul eredetiek, valahogy mégis élettelenek. Rossz értelemben színpadszerűek, statikusak. Egyáltalán nem biztos,
hogy a Bécsi erdő-nek egy úgynevezett szín65
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padszerű megfilmesítése ne lehetne filmszerű,
Itt a színpadszerűség éppen a filmszerűség egyik
vélt biztosítékának,
a színhelyek valódiságának következménye.
De talán nem is a színhelyek valódiságával
van a baj, hanem a feldolgozásukkal,
amely szervetlen, bizonytalan.
Szemlátomást úgy mozognak a szereplők ezeken a színhelyeken, ahogya képen kívül érezhetően jelenlévő rendező a pusztán külsőséges
kívánalmaknak
megfelelő forgatási
helyszín
nen valamely filmrendezői ábécé recept jei szerint mozgatja őket. Nincs semmilyen viszonyuk a játéktérrel.
amint egymással is alig.
ScheIt túlságosan és oktalanul felszabdalja a
jeleneteket egy olyan történetben,
amely ebben a csaknem változatlanul
hagyott feldolgozási formájában térviszonyok és emberi vi-

szonyok állandó és komplex színpadi összhatásán alapszik. Ennek következtében
sem a
színhelyek, sem a jelenetek, sem az egyes sorsok iltetve az őket megjelenítő színészi alakítások, sem az összes szereplő viszonyainak
rendszere nem rendeződik egységbe, és a kifejtésnek ezen az elemi szintjén megreked a
vállalkozás. Épp hogy az információk
eljutnak a nézőhöz. A színészi játék töredékei, a
vizuális külsőségek s a zenei aláfestés legfeljebb az említett gemütlichkeit felhangjait szállítják még. Jópofáskodásokat,
amilyen a táncoló esernyők menete a kiskocsmából
a bárba menet. A végtelen butaság vérfagylaló iszonyata, a Mesél a bécsi erdő fogcsikorgatóan
keserű végkicsengése meg sem érinti ezt a filmet.
Györffy Miklós
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Etűdök egy lelkiállapotra
Nyikita Mih alko v : Oblomov néhány napjá
Egy kisfiú fekszik az ágyában. Mihalkovnál
a kisfiú mindig az "ártatlanság képe s bánaté" .
Gondoljunk az Etűdök gépzongorára befejező
jelenetére: a hajnali pírban egy alvó fiúcska
szelíd arcáról svenkel át a karnera az ablakon túli orosz tájra. Mintha ebből a "gépállásból" folytatná Mihalkov Goncsarov regényének filmes adaptációját. Az első snitten
ott látjuk aszőkefürtös kisfiút, a szobába betör az első hajnali napsugár, a kisfiú kikászálódik az ágyból, hogy anyja ("anyácska") elé
siessen. A fiúcska: a kis Llja Iljics Oblomov.
Ahogy későbbi, felnőtt álmában megjelenikEz a későbbi felnőtt az orosz irodalom egyik
legtöbbet vitatott, jelképpé nőtt alakja. Az "oblomovság" rejtélyét, nyitját, lélektanát, társadalmi vonatkozásait Dobroljubov óta számosan próbálták megfejteni. Szélesebb összefüggésbe ágyazva Goncsarov híres regényét, eljuthatunk az orosz lélek néven ismert kérdéskörhöz, az orosz Hamletek és Byronok problematikájához, a fölösleges emberekhez, Lermontov Pecsorinjától és Puskin Anyeginjétől
kezdve Turgenyev hőseiig, Gogol Háztűznézőjének Podkoljoszinjáig, Csehov Platonovjáig
és Ivanovjáig.
Csakhogy Mihalkov nem irodalomtörténész
vagy filozófus, hanem filmrendező. Jobb, ha

a filmről beszélünk, és nem a regényről vagy
a regény értelmezési lehetőségeiről. Ha Mihalkovnak sikerült Goncsarov regényét megjelenítenie - és véleményem szerint sikerült -,
akkor amúgy is ki kell derülnie, hogy szerinte "mi az oblomovság".
A feladat elméletileg - mint már annyiszor
anagyepika filmátültetési kísérleteinél - ezúttal is kivihetetlennek látszott. Ha van moccanatlan regény, akkor az Oblomov az. íme,
a cselekménye, Dobroljubov szavaival: "Az első részben Oblomov fekszik a díványon; a másodikban Iljinszkijékhez utazik és beleszeret
Olgába, Olga meg őbelé; a harmadikban Olga észreveszi, hogy tévedett, és szakítanak, a
negyedikben Olga hozzámegy Oblomov barátjához, StoIchoz, Oblomov pedig elveszi a
száJlásadónőjét. Ennyi az egész."
S ha a főhős jelleme is moccanatlan, a dolog még kilátástalanabbá válik. Hiszen Oblomov nem "fejlődik" a regény során, apátiája
mindvégig változatlan marad, sem a barátság,
sem a szerelem nem tudja megváltani. Igen,
"megváltani". Oblomov olyan, mintha valami
átok súlya alatt élne, elvarázsolt békahercegként, csak meg kellene ráznia magát, hogy
ott álljon előttünk egy jó, gyengéd, szelíd, tevékeny fiatalember. Hiszen csupán az utóbbi
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tulajdonság hiányzik belőle, az összes többi
már a sajátja. De Oblomov nem tudja megrázni magát, és muraközi mozdíthatatlansága
nehéz helyzetbe hozza a filmrendezőt. Egy
Anyegin, vagy egy Pecsorin legalább mindent
kipróbál unalmában, amíg bebizonyítja magának, hogya legváltozatosabb kalandok között
sem történik belül semmi: a lélek üres marad.
Oblomov viszont egyáltalában nem üres lélek, csupán arra nehéz rávenni, hogy átmenjen az egyik szobából a másikba. Vagy hogy
egyáltalán fölkeljen az ágyábóJ.
Éppen itt, az oblomovi lélekben, "a regényen végigvonuló rendkívül finom és mély
pszichikai elemzésben" (Dobroljubov) találta meg Mihalkov azt az archimédeszi pontot,
ahonnan el kell indulnia és ahová vissza-vissza
kell térnie. S ez a kiindulópont: Oblomov gyermekkora. A film lírai álomjelenetei, amelyek
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egy-egy epizódot villantanak föl az oblomovkai kisfiú emlékei ből, átszövik a jelent, rniközben a felnőtt embert kérlelhetetlenül bezárják a múltba, magyarázatát adva mindannak,
ami most történik - pontosabban nem történik - vele. Oblomov álmainak a regényben
is, a filmen is reális forrása, hogy az oblomovkai birtok megöröklésével kapcsolatos
gondolatai visszakalandoznak arra a helyre,
ahol gyerekkorát töltötte, s ahonnan elszakadt. Mihalkov azonban ezen túl az oblomovi magatartás lényegének forrását találja meg
a gyermekkorban.
S itt mindjárt szembetűnik valami, ami arra
utal, hogy Mihalkov nem egészen a bennünk
kialakult Oblomov-képet idézi föl. Az oblomovkai múlt az álomképekben gyöngéd idillbe burkolózik. Természetesen, hiszen ha a filmen
látjuk Oblomov álmát, akkor első személybe

kerül az, ami a regényben harmadik szernélyű
volt. A regényben az olvasó és a néző közé
ékelődik az elbeszélő, aki a filmes ábrázolásban eltűnik. Ha (a filmen) azonosulunk Oblomov álrnával, akkor legalábbis csökken a távolság közte és köztünk. Nincs szó szemléleti ellentétről az író és a filmrendező között.
Goncsarov kívülről ábrázolta az oblomovságot, de belülről magát Oblomovot; épp ez
utóbbi adja a regény utánozhatatlan hangulati finomságát, árnyalatnyi mélabúját,
Iíráját. Mihalkov pontosan követi Goncsarovot,
de amikor az álomjelenetekben filmrendezőként "kilép a képbó1", óhatatlanul közelebb
kerül hőséhez, mert az ő szemével látja a világot.
Oblomovka tehát nem pókhálós Pató Páltanyaként jelenik meg Oblomov álmában, hanem mint patriarchális családi fészek, a béke
szigete. Még a dada pisszegésében is valami
puha sejtelmesség bujkál, ahogyan az alvó anyja szobájának ajtaja előtt álldogáló kis Ilját
csöndre inti. (Később majd ugyanígy álldogál
a felnőtt Oblomovegy másik ajtó előtt, amely
mögül egy másik nő, a még ismeretlen Olga
nevetését halljuk, de őt magát éppúgy nem
látjuk, mint ahogy az anyát sem láttuk az
álomban.) Idilli álomképek sorjáznak. Ilja apja és a parasztok bohózatba illő beszélgetése
a billegő tornác készítőjének kilétéről. A Csipkerózsika-kúria,
amelyben mindenütt alszik
valaki: a háziak a szobákban, a cselédség a
konyhában, a pitvarban, az udvaron. Késő délutáni szieszta a szalon ban, mialatt a lassan
beköszöntő estét várják, tréfálkoznak, tarokkoznak, llja anyja pedig gyöngéden simogatja
a kisfiú ölébe hajtott fejét. ("Ilja Iljics nem
egy, nem két ilyen estét lát álmában, hanem
egész heteit, hónapjait és éveit az így eltöltött
napoknak, estéknek" - írja Goncsarov.) S végül StoIc, a kis német fiú, a gyerekkori pajtás
arca a körbeforgó hintán vagy a billegő tornácon, amint Ilja visszanéz rá imádkozó anyja
mellől.
Valahogy furcsa módon nem azt érezzük,
amit "kellene"; nem a tespedtség, a tunyaság

páIIott hangulatát, nem is a tétlenség groteszk
apoteózisát.
Dobroljubov szavai nem egészen
illenek rá erre az álombeli Oblomovkára, épp
ezért azt sem éljük át, hogy Oblomovnak a gyermekkorból kellene magával hoznia a "nyárspolgári életforma" ideálját, a bőséges étkezéseket, a háziköntöst, az egészséges, mély álmot, a kikocsikázásokat egy gömbölyded feleséggel. Dobroljubov szerint Oblomov fő baja, hogy nem tudja, mi az élet értelme, mert
Oblomovkán senki sem tette föl magának ezt
a kérdést. A filmen éppen ellenkezőleg. Oblomov az egyetlen, aki a lét értelmén töpreng,
és szembenéz a kérdéssel, hogy miért élünk
a világon. A tevékeny, csupa-élet, gyakorlatias
Stolcnak ez eszébe sem jut.
Persze adódik a klasszikus magyarázat: aki
nem csinál semmit, csak a köldökét nézi, annak van ideje meddő filozofálgatásra ; aki dolgozik, tesz valamit, az nem törődhet efféle elvont hiábavalóságokkal.
Természetesen így van
- Goncsarovnál is, Mihalkovnál is. De Stolc
"tevékenységéről" a regényben sem tudunk
meg sokat, s a filmen is csak azt látjuk, hogy
egészséges életet él, tele van energiával, utazgat, nyilván üzleti ügyekben, "társascége" képviseletében. Az egyik jelenetben valami tárgyalás végén aláírja és kicseréli a .záróokmányt" partnerével. Nem lehet nem észrevenni a finom utalást és az iróniát. Mihalkov
- anélkül, hogya visszájára fordítaná Stolc
és Oblomov jellemét - alig hagy kétséget afelől, hogya lét végső, "oblomovi" kérdéseire
a Stolc-féle pragmatizmus nem kielégítő válasz. StoIc nem "hős", nem az a férfiú, aki
a híres gogoli sóhaj szerint ki tudná mondani
Oroszországban a mindenható szót: Előre! (Ezt
már Dobroljubov is nyugtázta.) S mint ahogy
StoIc nem "hős", éppúgy Oblomov sem "antihős" Mihalkov számára - legföljebb ivanovi,
platon ovi értelemben.
A két barát mentalitásbeli külön bségének ábrázolására ugyanakkor különös gondot fordít a rendező. StoIc egyetlen "flash back" -je
rárímel Oblomov álomképeire : a felnőtt fiú
távozása az atyai házból, a rideg búcsú, a cse69

ugyanakkor jellembeli különbségeinek - ábrázolására Mihalkov seregnyi árnyalatot talál,
s mindvégig szituációban. Az éjszakai húslevesevés cinkos engedékenysége, az Olgával való
megismerkedés utáni pillanatok fojtott összeszólalkozása, a szaunabeli vita egy-egy fontos
vonással egészíti ki e barátság természetrajzát.
S persze a színészi játék. Talán ezzel kellett
volna kezdeni, hiszen mindvégig Tabakov és
Bogatirjov alakítása diktálta a fenti kísérletet
a rendezői megközelítés leírására. Mindenekelőtt Oleg Tabakov volt meglepetés a számomra, mert ezt a fregoliarcú, mozgékony, remek
színészt nehezen tudtam elképzelni puha, kerekded, nehézkes Oblomovként. Tabakovot
gyermeki arca ugyanakkor jóval fiatalabbnak
mutatja valódi koránál, ami (ellenkező előjellel) éppenséggel illik az ötvennek látszó, valójában alig több mint harmincéves Oblomovhoz. De ezek csak külsőségek. Tabakov ártatlan, szelíd mosolyával, lényének tiszta naivitásával tökéletesen megragadja. a figurát.
Nincs szüksége hastömésre, lajhármozgásra ahhoz, hogy hitelessé váljék. A kontrasztra épít.
Az "ágyban történő" első jelenetek után frenetikusan hat aZaharral lejátszott, "hogy mered te azt mondani, hogy én olyan vagyok,
mint más?" kezdetű, szinte a hisztériáig fokozódó "bohóctréfa" . Olga megismerése után
Tabakov-Oblomov
vonásai valósággal kisimulnak, egészen megfiatalodik, "tartása lesz",
hogy aztán a szerelmi vallomás utáni esős éjlédség sírása, a magát keményen tartó fiatal- szakától, amely lemosta róla az önbizalmat,
ember váratlanul legörbü1ő szájaszéle, majd visszasüllyedjen az apátiába. A háromkerekű
való játék vidám jelenetében
gyors ellovaglása a hómezőn szemléletes kont- velocipéddel
rasztja az oblomovkai derített fényű nyárnak. - "ansnittben" - a hátával is beszédesen el
Stolc minden egyes megjelenése éles váltást tudja játszani a csökönyös földbe gyökerezetthoz. Mindjárt előszörre fényzuhatagok törnek ség állapotát.
Jurij Bogatirjov mint Stolc minden mozdube vele az eddig elsötétített szobába, mert széles mozdulatokkal széthúzza a függönyöket. latával, gazdaságos gesztusával maga a haA kép azonnal mozgalmassá válik, Pavel Le- tározottság és biztonság. Hogy mit gondol, mi
besev opera tőr áttér a kézikamerára, hogy a jár a fejében? - nem tudni. Mihalkovnak - nemvárva várt barát nyomába szegődve érzékel- hiába színész maga is - erőssége a színészvetesse az érkezés felfűtöttségét, izgalmát. A két zetés. Andrej Popov nagydarab, mackómozgáférfi meghitt viszonyának, barátságának - s sú, lapáttenyerű Zahar inasa is telitalálat, épp70

úgy, mint Avangard Leontyev észrevehetetlenül jelentéktelen Alekszejevje. Talán csak Jelena Szolovej marad alatta Olga lehetőségeinek; főleg a sugárzása kevés.
Mihalkov, mint mindig, az Oblomov néhány
napjá-ban is a hangulatteremtés mesterének mutatkozik. Az álomjelenetek fátyolos párájából kibontakozó alakok, vagy az Oblomovház sötétbarna tónus ú szobáinak homályos
sarkai, meglebbenő függönyei egyszersmind
operatőri remeklések. Eduard Artyemjev zenéje, amely Bellini Normá-jának Casta divamotívumára épít - ezt az áriát énekli megismerkedésükkor Olga, Oblomov odakintről
hallgatja, egy sarokba húzódva - szintén a lírai-romantikus hatás része.
A kompozíció azonban mindenestül Mihalkové. Mint ahogya csehovi Etűdök-ben, itt
is összesűríti az epikusan terjengős történést.
"Oblomov néhány napját" látjuk csakugyan;
inkább állapotrajzot, mint történetet. Akár a
Platonov-filmen, egy zivataros (vagy tűzijátékos) éjszaka a csúcspont, ahol "a lelkek találkoznak". Innen kezdve minden fölgyorsul.
Nincs idő hosszú beszélgetésekre Olgával (mint
a regényben), amelyek során meg lehetne vitatni az életmód vagy a jellem megváItoztatásának képtelenségét. Mihalkov Oblomovja
- akár Platonov - már a kijózanodás hajnalán visszaretten a lehetőség től. Élete ezzel megpecsételődött. "Utóéletét" - házasságát házvezetőnőjével, fia születését, halálát - csak
epilógként halljuk a film narrátorától.
És látjuk a kis Andrjusa Oblomovot, akár
apját, az egykori fiúcskát, I1ja I1jicset a film
elején: szalad, szalad a zöld réten, akitáguló

horizont előtt, talán anyja, talán Oroszországanyácska elé ...
Koltai Tamás

OBLOMOV NÉHÁNY NAPJA (Nyeszkolko dnyej iz zsiznyi Oblomova) Moszfilm, 1979.
R.: Nyikita Mihalkov; 1.: Oblomov regényének motívumai alapján Alekszandr Adabasjan és Ny. Mihalkov; Z.: Eduard Artyemjev; Sz.: Oleg Tabakov, Jurij Bogatirov, Jelena Szolove], Andrej Popov,
Avangard Leontyev, Andrej Razumovszkij
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KITEKINTÉS

Siófokon az amatőrfilmes világ
Jubileumok éve köszöntött az idén az amatőr filmes világmozgalomra, s a véletlen úgy hozta, hogy
az idei UNICA-fesztivált Magyarország rendezhette Siófokon. Fél évszázaddal ezelőtt, az amatőrfilmesek brüsszeli nemzetközi találkozóján határozták el, létrehoznak egy olyan szervezetet, amely
összefogja a különböző országok nemzeti amatőrfilmes egyesüléseit. s amely fóruma lehet a nem
hivatásos mozizóknak szerte a világon. Siófokon
mégsem az ötvenedik, csak a 43. fesztiváira kerülhetett sor, mivel a háború alatt elmaradtak a találkozók. Viszont ugyancsak itt ülhetett össze az
UNICA 40. kongresszusa. Van azonban még egy
kerek dátum: I92I-et jelölik meg az amatőrfilm
fölbukkanásaképpen,
mondván, akkor jelentek
meg a piacon az olcsóbb felvevők. Ez is hizelgő
lehetne, hiszen mindössze negyedszázad telt el a
film megjelenése óta. Legyünk azonban mégis
igényesebbek : a filmművészet amatőrrnűvészetként
született, hogy is lehetett volna másképpen? Más
kérdés, hogy a kereskedelem milyen hamar meglátta benne a fantáziát, és milyen sebesen iparosította is. A par excellence amatőrök mégiscsak
azok voltak, akik még alkotó eszközeiket is jószerivel maguk készítették - ez volt a mozgófényképezés hőskora.
Mindenesetre abban, hogy a hatvan évvel ezelőtti
dátumot jelölik meg kialakulásaként, benne van a
viszony lag gyors kettéválás ténye: akik "csupán"
szerelmesei maradtak a kamerának, de nem váltak
iparos mesterembereivé, a maguk szerényebb
keretei közt is folytatni kívánták kedvenc tevékenységüket, esetenként pedig "oldalágról" járultak hozzá a filmművészet nagykorúsításához. (Tessék itt - mondjuk - a 20-as évek avantgarde filmjére gondolni. Létrehozói közül sokan nem is kivántak belekeveredni az iparszerűen műkődő film-
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gyártásba, az alkotást áruvá idegenítő kereskédelembe meg éppen nem.)
Persze, eltúloztuk egy kicsit a jelenséget, hiszen
nem beszéltünk azokról a filmezőkről (és ez a
többség), akik aligha gondolnak maguk is a művészetre, inkább az eszköz ben rejlő hűséges emlékmegőrzés, -reprodukálás hajtja őket. Ugyanakkor
azonban azt is el kell mondanunk, hogy a jelentősebb amatőrfilmes találkozókon nem az ilyen típusú
filmeket díjazzák, hogy az UNICA-fesztiválok
pedig kiváltképpen híresek igényességükröl,
hiszen
a bemutató nemzetek az az évi termés legjavából
állitják össze kollekciójukat. S ezekbe a kollekciókba gyakran csúsznak be olyan alkotások, amelyek
láttán az ember ugyancsak kétségbe vonja az egyébként is szociológiai ízű megkülönböztetést a hivatásos filmesektől. (Az új elnevezés nem is a dilettánssal olykor szinoním amatőrnél marad, nemhivatásost mond a professzionistával szemben.)
Ezek az esztendőről esztendőre ismétlődő nemzetközi seregszemlék - természetesen - nem csupán
a versengésre, hanem a barátkozásra, ismerkedésre
is alkalmat szolgáltatnak. A legfontosabb azonban
mégiscsak a film, az újabb és újabb technikai eredmények megismerése, a szakmai közeg értékelése.
Gyakran fölmerülő kérdés: nem túlságosan belterjes-e az amatőrfilmes mozgalom? Egy-egy ilyen
komolyabb fesztivál sem tud megnyugtatóan nemleges választ adni. Persze, nem az UNICA-fesztivál
lenne az, ahol tágítani kellene a terjesztést, hiszen
- mint minden filmfesztiválon - itt is a "szakmabeliek" nézik egymás munkáit. Tény azonban, hogy
az amatőrfilmek még mindig nem találták meg
igazi közönségüket, bármilyen hízelgőek is egyébként a mozgalom jubileumi dátumai.
Siófokra húsz országból érkeztek filmek, s ezekről összefoglalóan legföllebb annyit lehet elmonda-

Kettő

három ütésre

ni, hogy nagyjából azonos technikai színvonaion
valósultak meg. Már a régebbi fesztiválok is mutatták, milyen jelentékeny előrelépés történt az
elmúlt évtizedben a nem-hivatásosok által elérhető
technikában is. Ma már pusztán azzal, hogy egy
film a legmagasabb fölvételezési igényeknek is
megfelel, nem lehet még díjat sem nyerni, hiszen
ez a színvonal - úgyszólván - bárki számára elérhetővé vált. Az új kamerák (kőztük a szinkronhangos szuper 8-asok), az új nyersanyagok szinte
mindent lehetövé tesznek az amatőr számára is.
Annyival azért tartozunk az igazságnak, hogya kelet-európai filmesek még nehezebben jutnak hozzá
a nagy fotós cégek újltásaihoz, ennek ellenére
lényegbevágó, az esztétikai értékeket is érintő
technikai különbség nem vehető észre a rovásukra.
1978-ban Bakuban például mi, magyarok kissé
ijedten vettük tudomásul, mennyivel szegényesebbnek hatnak filmjeink. Három esztendő múltán
erre az ijedségre már semmi okunk.
Milyennek mutatkozott hát a világ amatőrfilmje
198t-ben Siófokon?
Talán kevéssé izgalmasnak, mint ahogy azt
joggal elvárhatná az ember azoktól, akik szinte
abszolút értelemben független filmkészítők, akiknek kezét (és gondolkodását) nem kötik sem cen-

zori, sem produceri mellékgondolatok, s akik szabadon elmondhatják
véleményüket a világról,
világunkról. De vajon el akarják-e mondani valóban? Kényes kérdés. Fölbecsülhetetlenül sok apróbb-nagyobb dolog motiválja azt, hogy valaki
filmet készít. Ma az emberiséget a legkülönbözőbb
csatornákon
keresztül az információk tömege
árasztja el. Ami ennél is szembeszökőbb: ezek az
információk igen gyakran komoly manipulációs
célzatossággal szívódnak bele bőrébe, húsába, lelkébe, s igen sokszor olyan ügyes a tálalás, hogya
legelképesztőbb dolgokat is sajátjának, önnön
eszmeköréből fogantnak tekinti az informált. Arról
most ne is essék szó, hogy az emberek többsége
minden társadalmi kontaktusában (S tili lenne más
az amatőrfilmezés, ha nem egy speciális társadalmi
kapcsolatsor) olyan normáknak kíván megfelelni,
amelyeket ugyan önmaga állít föl, de meggyőződése, hogy azt így várják tőle. Ha csupán az információs téveszmerendszer veszélyeire gondolunk, akkor is meglehetősen illuzórikusnak tetszik az amatőr szabadsága, és a kérdés kiélezése legföllebb
a hivatásossal szemben indokolt. Abban, hogy olybá tűnik föl - a nem-hivatásosok elvétve vállalkoznak arra, hogy szabaduljanak a hivatásosok
kliséitől, megítélésem szerint, mind a manipulált
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Ot alak
információs rendszereknek (első helyen a televízió
említtessék), mind pedig a hamis normák ból
fakadó öncenzúrának komoly szerepe van.
Kőnnyű lenne visszaélnem a fesztivál műsorán
többször (más és más politikai égtájakról) fölbukkanó/politikai plakátfilmek éretlenségével, infantilizmusával (egy holland - például - bronzplakettet is kapott), és illusztrálnom velük a föntebb elmondottakat. Mégis, nehezebb megoldást
választok, és ezeknél - esztétikai értelemben is színvonalasabb filmeket hozok példának.
Előbb azonban csak a jelenséget - általánosabban.
Nemcsak nyugati országokból érkeztek olyan
munkák, amelyek szinte célul tűzték ki a nyomasztást, az aberráció, az erkölcsi leépülés, a szellemi
beszűkülés kérkedő mutogatását. Mintegy olyan
fenyegetést is sugallva akár, hogy az emberiség
sorsa bukik meg ezeken a nyugtalanító kérdéseken.
Eszembe sincs a nemi eltévelyedéseket vagy a szellem pokoljárását kizárni mint témát a rnűvészetből.
Azonban úgy gondolom, hogy a szemet borzoló
jelenségnél fontosabb a lényeg, ami kifejezésre jut
ezekben a devianciák ban. Dosztojevszkij is leírja
az Ördögökben egy gyereklány megerőszakolását,
Musil vagy Cocteau is beszél testvérszerelemröl
azonban mindegyikük a lélekre koncentrál, s nem
a fölszines extremitás hajtja. Itt viszont a filmek
többsége nem jut le ilyen mélyre, megelégszik a
borzongatással, vagy éppen a riogatással. Tolsztoj
sokkal igaztalanabbul mondta Leonyid Andre-
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jevre: "ijeszteget, de én nem félek", mint mi mondhatnánk ezekről a filmekről. Igen sokszor érezzük
úgy, pusztán a divatosnak vélt mélylélektani közhelyek kényszerítették az alkotót, hogy efféle
problémákkal foglalkozzék.
És mégis - ez nem önellentmondás - ebben a
szférában akadtunk rá a fesztivál kimagaslóan
legjobb filmjére, amely a Fejezetek egy csoport
életéből címet viselte, és külsöségeiben is megmaradt a cím által jelzett szerénységben. A spanyolok
évek óta kiválóbbnál kiválóbb alkotásokkal vesznek részt a versenyeken, ezúttal nemzeti programjuk teljességében is fölülmúlta a többieket. Maradjunk azonban ennél a filmnél.
Három nő és egy férfi él együtt. Imma, a férfi
felesége, súlyosan epileptikus. A férj kihozta az
intézetből egy ápolónővel együtt ebbe a lakásba,
ahol ő barátnőjével él. Illetőleg, ettől a pillanattól
kezdve a három nő érzelmileg is szorosan kapcsolódik hozzá. Imma betegsége, ápolása, kontrolltalan
viselkedése emberfölötti megpróbáltatásokat ró a
kis csoportra, amelynek tagjai szeretettel, emberséggel, türelemmel viselik a megpróbáltatásokat, csak
hogy egy társuknak - a lehetőségekhez képest kellemesebb életet biztosítsanak.
Végső soron
tehát a kőzősségről, az emberek együttéléséről szól
ez a szomorúan, szívbemarkolóan szép és szolid
film; azokat a kapcsokat elemzi, amelyek a kohéziót biztosíthat ják. Magabiztos ízlés jellemzi a
rendezést: egyetlen buktató ba sem megy bele,
ugyanakkor nem is kerül meg problémákat. Ma-

gából a betegségből is megmutat annyit, amennyiből megérthetjük annak súlyát.
Az ilyen filmeket hiányoltuk akkor, amikor
izgalmasabb munkákat kértünk számon. Amelyek
nem az extremitásokat hajszolják, hanem azokból
az extremitásokból, amelyeket bevonnak az ábrázolásba, az általánosra tudnak érvényes észrevételeket tenni. És ezek a filmek azok, amelyeknél
minduntalan érezzük a hivatásos, nem-hivatásos
megkülönböztetés formalitását, hiszen a Fejezetek
egy csoport életéből círnű film sokkal inkább tartozik a filmművészet körébe, mint - mondjuk - valami agyonreklámozott szuperprodukció a maga
bugyutaságaival. Nem is lenne meglepő, ha alkotója végül is a hivatásos filmes pályán kötne ki, hiszen
ehhez már legföllebb annyi szükséges, hogy egy
jó szemű producer fölfigyeljen rá.
Ugyancsak aranyérmet kapott az Ot alak című
spanyol film, amely hasonlóképpen egy kisebb
csoport létformáját, belső problémáit vizsgálja.
Még a játékfilmi megoldás is hasonló, csakhogy
ez utóbbi jóval kommerciálisabb dramaturgiával
dolgozik - noha kétségtelen megnyerő biztonsággal
is. Két nő és három férfi teszi ki azt a baráti társaságot, amely időről időre összejön. Ezúttal, hogy
megünnepeljék a fiatalabb hölgy valamilyen jubileumát. Voltaképpen ennek az estének a történetét
látjuk, de rendre fölötlenek azok az emlékképek,
amelyek a viszonylatok tisztázását szolgálják.
Amelyekből megtudjuk, hogy a hölgy szereti ugyan
a férjét, de azért van egy barátja is, és a barátnőjének férje is epekedik utána. Az igazi nagy megoldás az a filmben, hogy a rendező a szubjektív
kamerát úgy alkalmazza, hogy az minduntalan egy
másik szereplő szemszögéből mutatja a történteket. Vagy talán azt, amit megtörténtnek vélnek.
Éppen ez az a megoldás, ami itt bizonytalanságban
hagy bennünket. De ez helyénvaló, hiszen az alkotó
a kapcsolatok rnérhetetlen bonyolultságáról kíván
szólni.
Visszakanyarodva
korábbi
gondolatunkhoz,
most nézzük meg, hogyan sikerült másoknak a
különleges, lélektani témák megoldása. A zsüri
ezüstplakettal jutalmazta a svájci Kísértés című
filmet. Ennek is a perverzió a témája, mint sok
másnak, annyiban talán mégis különbözik, hogy
megkísérli a szituációk lélektani indoklását. Egy
beteges hajlamú templomszolga-féle egy kislányt
akar elcsábítani, de kudarcot vall. A film tulajdonképpen a csábítás folyamatát mutatja - hatásvadász
izgalomkeltéssel. Ugyanakkor számos jó megoldás
van benne, amelyek kivált a férfi figuráját tudják
hitelesíteni. Abban a pillanatban azonban, amikor
a kislány anyja isjelen van, ez a hitelesség megtörik,
erőltetett, ügyetlen játékká válik.

Ezüstöt kapott a lengyel Idegen is. A filmről leginkább Kafka, az emberi kapcsolatok lehetetlensége, az örök idegenség és kiközösítettség jut
eszünkbe. Hiszen bábuk vesznek bennünket körül,
nem emberek: osztályrészünk a részvétlenség, az
érzéketlenség. A nem túlságosan eredeti, és talán
nem is igazán jól időzített téma földolgozása az
apróbb hibák (főleg vágási gondok) ellenére is jó,
a helyesen megválasztott gépállások kifejezik a film
légkörét. Ami leginkább bántó, az a tételesség, az
elvontság, az életidegenség. Mintha a cím - szimbolikusan - kiterjesztené érvényét az alkotó alapmagatartására is.
A szovjet Dmitrij Donszkojról és másokrel
ugyancsak díjazott film volt (bronz), tipikus példája a l'art pour l'art-nak, amelyalapként
fölvet
ugyan egy problémának vélt gondolatot - jelesül,
hogy egy idős asszony vallásos -, aztán ejti is,
ami ebben az esetben korántsem baj, de hogy
ettől miként jut el egy moszkvai temetőbe, és mit
jelent ott a tengeribeteg kamera követhetetlen
kalandozása, azt csak a jóisten tudhatja, aki az
idős asszony fejében létezik. Kicsit csalóka is a
film, mert vitathatatlanul sok jobb sorsra méltó
snitt van benne, ám szerkezetét nehéz föllelni.
Hasonlóan kusza és nagyot akaró film volt a
holland Mint homok az ujjak kőzötl. amely olyan
szerelmi háromszöget talált témának, amely voltaképpen négyszög. Egy lány ugyanis szerelmes egy
gyanús küllemű ifjúba, aki viszont egy másik
lánynál elkötelezett, de ez még nem az igazi.
A-z igazi egy hasonló nemű és vonzalmú ifjú.
A lánynak tehát be kell látnia, hogy érzeimét méltatlanra pazarolja, ami meglehetősen nehézkesen
és zavarosan történik meg.
Hadd emeljek viszont ki még egy filmet a lelkiző
típusúak közül. A Gratia plena egy apácáról szól,
és egy nagyon vallásos országból, Brazíliából érkezett. A filmnek igazi története nincs is, hiszen
- ha jól érzékeljük - minden csupán a képzeletben
játszódik le. Azt az állapotot mutatja, amely éppenhogy ellentétes a címmel: amikor dehogy is malaszttal, de éppen kísértéssel, istentelen vágyakozással,
hívsággal teli az apáca élete. Az alkotó mellőz
minden kommentárt, még a tolakodó iróniát is,
komolyan veszi hősének világát. A legérdekesebb
az, hogy igazi bűntudatot sem az apáca nem érez,
sem a film nem sugall. Nagy trouvaille egy ilyen
megoldásra ilyen helyzetben ráakadni, én pedig
azt hiszem, hogya zsüri tévedett, amikor a Fejezetek egy ... című spanyol film mellé nem ezt emelte
az aranyplakettesek sorába. Mert ennek a filmnek
is lehetséges egy tágabb értelmezése, amely a magányról, az elhagyatottságról, a teljes élet utáni
vágyakozásról nyilatkozik. És aligha hihető, hogy
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ez csupán belemagyarázás volna, a fojtott szenve- animációs filmet. Szellemes, jó film, azonban
egyes ötletei - nyelvi akadályok miatt és történeldélyesség egészen másról árulkodik.
A Gratia plena ezüstplakettot kapott, egy másik mi ismeretek hiányában - külföldiek számára érthetetlenek. Talán ez is levont a sikeréböl, és megbrazil film bronzot, egy argentin pedig ugyancsak
bronzot. Mindez azt mutatja, Dél-Amerikában az akadályozta, hogy díjhoz jusson.
És akkor szólnunk kell a magyar programról.
amatőrfilm ugyanúgy fölzárkózik a nemzetközi
élvonalhoz, mint tette (és talán teszi is) időre a Összességében kapott ugyan egy bronzplakettot, ez
hivatásos film. Mi több, mindkét országban létezik azonban inkább udvariassági gesztusnak fogható
az elkötelezett amatőrfilm, amely érzékenyen reagál föl a házigazda irányában, semmit őszinte elistársadalmi gondokra, és hathatósan közvetít poli- merésnek. Az ez évi termésből egyébként nemigen
lehetett volna jobbat kiválasztani. Nem azért,
tikai eszméket is. A Ritmus cirnű argentin filmben
a bírálók bizonyára ezt is értékelték. Egy kivégzés mintha az országos fesztiválon nem láttunk volna
érdekesebbeket is, csakhogy azok nyelvi és egyéb
történetét látjuk a filmen, arninek drámaiságát
sajátosságok folytán nem lehettek volna versenycsak fokozza, hogy a kivégző osztag parancsnoka
képesek. Egy rajzos animáció is szerepelt rnűsorunés az elítélt valaha baráti és elvtársi viszonyban
lehetett, s a történelem most szembefordította őket. kon, a Grafitáciá, amely mint címe is mutatja,
elsődlegesen grafikai ötletekre épül. Színvonalasan
A parancsnok szégyenkezik, majd megkeményíti
magát, s jóllehet látja, hogy érkezik a kegyelmi is oldotta meg alkotója, rokonszenves az őniróniája is. Sajnos azonban ez volt az első vetített film,
papír, legyilkoltatja barátból lett ellenfelét.
és a technika akadozott még. Szerepelt egy szociElnyomásra, terrorra, erőszakra reagál érzékenyen több argentin és brazil film is, esetenként a ografikus indíttatású film, a Telepesek, az új lakótelepekről és lakóikról ; meglepetten észleltük, hogy
plakát harsány fölületességét is vállalva. Csakhogy
A
ott, Dél-Amerikában, az adott pillanatban még Norvégiában is rárímelnek problematikájára.
ennek is más lehet a funkciója, mint a nyugat- Lélegzet: játékfilm (nem is idei), amely a már elemzett pszichikai extremitások körébe sorolható, de
európai filmesek nyárspolgári politizálásának.
inkább a negatív példákat erősítheti ebben az
Nagyon keveselltük a humort ezen a fesztiválon.
Alig néhány értékelhető film készült, amely a jó- áttekintésben. Legigényesebb filmünk egy néprajzi
kedvet választotta volna eszközének vagy éppen dokumentum volt: Erdélyben készült a Negreni.
Sőt, azt is mondhatnánk, hogy azonos színvonalon
céljának. A francia Humoreszk ezek közül rnindjárt
álJott a Siófokon bemutatott jó útifilmekkel, amearanyérmet is kapott, jóllehet a sok poént fölvonuitató burleszk aligha egyenletesen megoldott alko- lyekkel rokonltható is. Esetében szóba sem jöhet,
hogya bronzplakettet udvariasságból kapta volna.
tás. Csak hát a sok nyomasztó lelki vájkálódás
LegfölJebb annyit mondhatunk, hogy nem szolután elbűvölte a nézőket üde humora.
A föltűnően kevés animációból magasan kiemel- gáit olyan különlegességekkel, mint a Kínát bemukedett az NSZK-beli Erotikus szimfánia, amelynek tató útifilmek, vagy az egzotikus világ dokumentustílusát valahol a képregény környékén lehetne meg- mai, de egy franciának - mondjuk - volt annyira
extrém, mint nekünk a serpák világába kalauzoló
határozni. Nagyon jó volt a rajz, kitűnőek a transzfigurációk, ízlésből pedig példát adhatott a jugosz- belga film. Tisztes átlagszínvonalat mutató kollekció volt a miénk, híjával mindannak, ami föltűnést,
lávoknak, akiknek csak animációs pornográfiára
érdeklődést, kelthetett vagy vitát kavarhatott volna.
futotta. De volt egy másik filmjük is anémeteknek,
A siófoki mezőny kiegyenIítettsége tehát csak
amelyet az animációba lehetne besorolni, holott
valójában nem az, a Hősök, nyárson című. A hét egyfelől megnyugtató, hogy ti. napjaink amatőrfilmje jó szinvonalat mutat. Másfelől azonban elsváb című szobor figuráinak aprólékos fényképezégondolkodtató, mennyire kevés az olyan munka,
sével és rafinált vágásával teremtette meg az alkotó
amely e színvonal fölé képes emelkedni. Szóval,
azt a hatást, mintha bábfiImet készített volna.
Remekül illesztette hozzá Prokofjev Péter és a az olyan, amiért egyáltalán érdemes ilyen fesztivált
farkas című muzsikáját.
rendezni, ami évekre emlékezetessé tesz egy-egy
Noha nem kaptak díjat, itt kell megemlíteni még találkozót. Lehet, hogy túlzás, de ebben szerepe
lehet annak is, hogy lassan elöregedik az amatőrkét munkát. A lengyel Funkció egyetlen poénra
filmes mezőny, Fiatalok egyre kevesebben fognak
épít, és a száj szerepét vizsgálja. Talán mondani
kamerát, és ezt nem lehet anyagi megfontolásokkal
sem kell, hogy a csók adja ennek a csúcsát. Nagyon
magyarázni. Reméljük, nem a filmnek mint kifejeegyszerű vonal rajz a megoldás, de még az is finom
zési lehetőségnek az alábecsüléséről van szó, revizuális ötleteket kínálhat ügyes alkotó kezében.
méljük, az amatőrfilm is képes a megújulásra.
A magyar programban a Becses gyűjteményébe
Fábián László
ajánljuk című képeslap-mozgatás
képviselte az
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Egy fesztivál a helyét keresi
Jegyzetek San Sebastlanbál
A fílmfesztiválok, úgy tetszik, világszerte válságban vannak. Kontinensünkről,
legalábbis, sorra
érkeznek az erre utaló hírek. Locarnóról "Átmenet
vagy agónia" címmel közöl összefoglalót a Neue
Zürcher Zeitung; kritikák érik Velencét, Triesztet,
mindenekfölött pedig Cannes-t, ahol az üzletiesség szerepe mind nyilvánvalóbb. A korábbi évtizedek nagy látványosságai, szrnokinggal és kamerákkal, a kontesztáció időszaka után, ismét a régiek;
de mintha nem ugyanaz volna már a tartalma, s
ennek következményéül a jelentősége sem, ezeknek a rendezvényeknek. Igaz, a mezőny folyton
változik, vannak városok előretörőben, és mások
mintha kifulladnának, a rendezők terhe mind nagyobb, a termés mind szerteágazóbb (és hovatovább
átfoghatatlan), így a konkurrencia is élezettebb.
De még e válságokkal terhes világban sem lehet
mindent az anyagiakra vagy a versenyre fogni.
Talán maga a film mint olyan, kezdi funkcióját
váltani: mintha a mennyiség színvonalas dömpingje jellemezné most, a minőség nagy világ-váltó és
stilusmeghatározó
pillanatai ritkák. Bizonyára
van összefüggés a frissen felnőtt nemzedék filmcsináló szakértelme és szórakoztató sokk-hatásokra
törő igyekezete, valamint az igények között: a
mozi, meglehet, a televíziós híradások mind komorabb és drámaibb képsor ai miatt, újból egy időre
a szorító napi problémákból való kimenekülés
vigaszhelye lett. Vegyük hozzá, hogyamegújult
Hollywood áll az élén e hullámnak, sőt, hogy részben maga termelte ki ezt az igényt; olyan hatalmas
álomgyár működik tehát, a legkorszerűbb lélektannal és technikával, mely képes a földgolyó mozi hálózatának műsorából majdnem kétharmadot
megnyerni, s így ma már szinte meghatározni azt.
A kisebb hatókörű műhelyek (így a nemzeti filmgyártások) pedig szinte vergődnek ebben a helyzet-

ben: vagy az "amerikanizmust"
próbálják utánozni (ami roppant tőkét és forgalmazási hálózatot
kívánna), vagy alámerülnek a "helyi színek" festegetésébe, azt remélvén, szűkebb közönségükkel
- legalább így - szövetséget köthetnek.
Ebben a helyzetben rendkívüli szerepe és felelőssége lehetne a fesztiváloknak, hiszen minden ilyen
alkalom a nyitást kínálja, a hírt és közfígyelmet,
amennyiben persze az alkalommal élni lehet, s a mű
szélesebb körű méltánylásra érdemes. Úgy látszik
viszont, hogy e nagy átalakulásban maguk a rendezvények is megzavarodtak, szívesen tovább őriznék a régi show-t, s ugyanakkor - inkább a szűk
szakemberrétegnek - kísérleteznek csak az értékfeltáró funkcióval. Ebből aztán furcsa kettősség
adódik: a publicitás fényesóvájába a szuperprodukciók kerülnek, általában a konzumkultúra
jellegzetes termékei, a díjak egy része viszont (sovány "szakmai" vigaszu I) az elfeledett, mellőzött
s később legfeljebb egy-egy esszé-moziban felbukkanó filmeknek jut.
Mégis, bár ennek az ellentmondásnak a feloldására nem sok remény mutatkozik, a fesztivál mindig fórum a filmnek, s eligazító mustra a kritikának. Nélküle egyszerűen a forgalmazók reklámhadára hagyatkozhatnánk csupán. Ha ezek a költséges, de végső fokon mindenképpen hasznos és
szükséges találkozók abbamaradnának,
még inkább zavaros lenne az összkép, sőt, megszűnne a
mérlegelés, összevetés egyik fontos lehetősége is.
E pontról nézve nincs igaza hát a fesztiválellenes
sznobériának (még ha maguk e rendezvények legtöbbször sznob öltözéket vesznek is magukra).
nincs igaza a fanyalgóknak, akik valamelyik jólrosszul lebonyolitott rendezvényt eszményi magaslatról kritizálják, vagy - mint televíziónk kulturális magazinja tette nemrég - egyszerűen unal-
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Josephina Molina: Funcion de noche
masnak mondják az efféle alkalmakat. Végtére,
még ha jellegzetes show keretében is, de a közönség
maga találkozik ilyenkor (közvetlenül, vagy újságírói révén) a filmvílággal, olvas róla, figyel rá, sőt,
alkalmanként kitünteti szeretetének jeleivel is; és ez
a figyelem, sőt szeretet, kivált válságos korszakunkban, korántsem lebecsülendő. De vannak más nyereségek is. A San Sebastian-i, idén huszonkilencedszer megrendezett fesztiválról nemcsak az emlékezetes, ahogyan a vetítésre érkező vendégeket az
összesereglett kíváncsiak köszöntötték (s kivált a
spanyol alkotókat); elgondolkodhatott ugyan az
ember, vajha a magyar film színészeit, rendezőit,
fróit fogadná egyszer ekkora taps és rajongás. De
emlékezetes az is, amire ez a néhány éve másodrendű kategóriába sorolt fesztivál, tiszteletre méltó
igyekezettel, vetitések egész során igyekezett felhívni a figyelmet.
Meglehet, abból a felismerésből kiindulva, hogy
őszre a fesztiválok elegánsabbjai (tehát az ún.
A-kategóriájúak, ahol díjakat oszthatnak) a friss
termés javát már lehalászták, a szemle gerincét
képező "hivatalos" vetítések mellé San Sebastian
különféle egyéb válogatásokat csatolt. S ezek legalább olyan sok érdekességet kínáltak, mint a premierek, vagy másod-bemutatók. Az új rendezők
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rnűvei mellett egyik antológia a spanyol termés ből
adott válogatást, a másik az "elfeledett alkotásokból", s volt egy mai brazil szemle is. A műsorban
így száznál több film szerepelt; s ehhez még történeti kiállítás, valamint hologram-bemutató járult.
Színes választék, melyben természetszerűleg a
spanyol-portugál nyelvterület termése dominált;
s valóban ez is lehetne a rendezvény talán legfőbb
karakterisztikuma, sőt, specifikuma, hiszen jeleneg - legalábbis Európában - nincs alkalmasabb
és ismertebb hely e hatalmas (és a mi vidékünkön
kellően föl nem mért) ibériai, valamint latin-amerikai kultúra körei be való betekintésre. (Amint,
gondolom, a magyar filmnek sem kínálkozik ennél jobb hely, hogy e szféra figyelmet felhívja magára, s bejusson távoli piacokra is. San Sebastian
több magyar alkotás diadalának helye, s itt nyerte el a legjobb szinészi díjat annak idején Latinovits
Zoltán. Ezúttal, különféle technikai okokból, hazai munka nem szerepelt a szemlén; de reméljük,
az e!következőkben újból jelen leszünk, jól kiválasztott filmmel is.)
A sokfelé ágazó, és egyébként tanulságos program arra mutat, hogy San Sebastian a helyét keresi a megváltozott körűlmények között, és még
nem döntötte el, a kínálkozó lehetőségek közül

La fuga de Segovia
melyiket válassza. Mint a fesztivál igazgatója, Lui
Gasca jelezte, a város három év alatt szeretné
visszaküzdeni magát a bűvös A-kategóriába, ahol
már versenyezhetnek a filmek, zsüri van és premizálás újra; kérdéses viszont, hogy nem a saját
helyét és szerep ét keJlene-e még elmélyültebben
tisztázni előbb, közkeletű szóval élve, nem a saját egyedi profilját kellene-e kialakitania, tekintet nélkül rá, milyen osztályba sorolják később?
Különösen, ha (legalábbis ez az impresszió 1981ben) egyelőre a "régi dicsőség" fényét a szuperprodukciók szaporább részvételétől várják, a művészeti érték fogalma viszont változatlanul tisztázatlannak látszik. Vegyük hozzá, hogy a jelek
szerint a fürdőváros, lépéshátrányban.
már nem
tud szorosan a nyomába szegődni Cannes-nak,
erőforrásai korlátozottak, szellemi környezete szegényesebb, híre és "nemzetközi sajtója" megkopott, s egy csomó helyi probléma is befolyásolja
újabban, a korábbról nem ismert (mert Franco
Spanyolországában kegyetlenül tiltott) baszk kérdéskör jegyében. Ez a mintegy másfél-kétrnilliós
(és részben francia területen élő) büszke kis nép,
melynek középpontja éppen Donostia (vagyis: San
Sebastian), jelenleg éppen szellemi autonómiájáért

küzd ; óhatatlanul befolyásolja tehát, izgatott légkörével, ezt a találkozot is. Nemzeties törekvésének jelenlegi stádiumában szívesen elhatárolná magát például még a spanyol hatástól is; holott
a kulturális életben a mai Hispániának is van mit
behozni a még abból a lemaradásból, ami a diktatúra provincializmusából következik.
E kettős körből kitörni nem lesz könnyű, és
- ismétlem - főleg akkor nem, ha a jelenleg túl
bő kínálatot valamiféle mutatós "nemzetköziség"
érdekében nyirbálják meg, s a világ filmtermésében mutatkozó tendenciák közül a "lektűr" kerül egyeduralomra. Nem érdemes persze vitatni
ennek létjogát, sőt, a maga nemében értékelhető
esztétikumát sem (ha van): ez az irodalomból átvett szóval "könnyű olvasmánynak" itélhető kellemetesség éppúgy hozzátartozik a kor emberének:
világához. mint a mélyebb - a művészi - élménykínáló megrendülések sora. De a XXIX. San Sebastia n-i emzetközi Filmfesztivál rnűsora is bizonyítja, hogy (természetükből következőleg) ezek
a legkönnyebben feledhető produktumok,
bármennyi is köröttük a reklám. A John Hustonféle Victory-t; mely egyébként Magyarországon készült, és a Két félidő a poko/ban (1961) történeté-
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Franco Zeffirelli: End/ess love
hez hasonló históriát fejel meg szerenesés végkifejlettel, no meg világsztár-listával, jeles spanyol
labdarúgók díszebédje köszöntötte; ám ettől még
maga a munka egyike csak a fordulatos kalandfilmek tucat-darabjainak. Vagy itt van a feszti80

válon nagy hírveréssel beharangozott másik amerikai film, az End/ess love, melyben - meglepetésre - Franco Zeffirelli a végnélküli, tehát örök
szerelem Rómeó-Júlia párját egy majdhogynem vegetatív szintre redukált jóléti kamasz-ket-

tősben testesíti meg, a képi és érzelgős giccsnek
olyan balettjében, mely már a tengerentúli kritikusokat is elborzasztotta. E puhán fényképezett kandallós medvebőr-világ (és a szerelmi hevületet jelképezni hivatott pirománia) ellentét-párjául megjelent a "kemény" szentimentalizmus is, természetesen, híven követvén a hajdani Utolsó tangó,
meg a Love story alternatíváját, mégpedig ezúttal
Marco Ferreri prűdnek igazán nem mondható, keserűen erotikus filmjében (Storie di ordinaria follia), melynek "ordenáré őrültsége" annyira lenyűgözte a kritikusok jó részét is, hogy ennek
juttatták a szemle végén kiosztható egyetlen nemhivatalos díjat, a műblrálatét.
Holott első pillantásra nyilvánvaló, hogy sem ez a produktum, sem
az eddig elősoroltak nem fognak bekerülni a film
történetébe.
San Sebastian jövője szempontjából ígéretesebbnek látszik azon tendenciák támogatása, melyekben megmutatkozik, továbbra is, a filmnek mint
világ-megismerő és világ-változtató művészi eszköznek a hite. Igaz, a közönség némi értetlenséggel és kimérten udvarias tapssal fogadta Andrzej
Wajda Cannes-ban már nagydíjat nyert filmjét, a
Czlowiek zzelada-t, mely sajátos (dokumentumés játék-elemeket mesterien keverő) tudósítás inkább - a "vasember" történetén át - arról a nyughatatlan időszakról, mely Lengyelország utolsó
évét jellemzi, és a film idegessége, közép-európaian kiélezett érzékenysége itt, az Óceán partján,
csakugyan idegen bolygó furcsa üzenetének tetszett. De hogy van igény mégis a társadalmi problematikára, s benne mindazon kérdések megvilágítására, melyek a személyiséget érintik, több helyi érdekű film is mutatta. Nagy várakozás előzte meg például az első baszk gyártású filmet, mely
- La fuga de Segovia eimmel - néhány ETA-harcos menekülését mondja el a segoviai börtönből,
közvetlenül Franco halála után. Maga a rnű meglehetősen gyermeteg; az objektív nézőt nemcsak
az készteti mosolyra, hogy az elítéltek farmernadrágba dugott kézzel beszélnek a börtönörrel, aki
viszont következetesen azt mondja nekik: "ura_
im", hanem a történet bonyoJításának s a mene_
külők csoportjának szemlátomást kezdetleges moz_

gatása is. Maga a história viszont, s főképp San
Sebastianban, elevenbe vágó volt; akárcsak - most
már általánosabb értelemben, az egész félszigetre kiterjesztve - az a problematika is, amit a spanyol rendezőnő, Josefina Molina érintett, Funcion
de noche cimű elemzésében. Ez a munka, mely
már nem a történeti-dokumentatív társadalmiasság, hanem inkább a nyugat-európai lélekanalízis
körébe tartozik, jelképesen szólva Bergman és.
Cassavetes között, egy házasság romlását mondja el (gyakran sajnos, szó szerint elmondja), és.
egy olyan országban ránt kardot a nő jogait tagadó álszentséggel szemben, melyben néhány hete csak, hogya válás egyáltalán előfordulhat. Igaz,
eszköztára művészieskedő, s főhősnője egy ismert
színésznö, akinél a színpadi szerep és a magánélet
a nagyobb hatás kedvéért persze átjátszik egymásba; mégis, ezt a filmet fogadta a legnagyobb ováció,
és a kritikusi szavazásban is csak egy ponttal maradt le. Hiszen kimondott valamit, ami ott és akkor közügy, ami nemcsak andalit, de eligazítót is.
kínál az élet dolgaiban, ami tehát minden emberi
alkotás sajátja marad akkor is, ha a szórakoztatóipar befolyása mind erősebbnek látszik. És valamit megcsillant abból az "emberi lényegböl",
mely San Sebastian idei szemléjén váratlanul egy
fiatal olasz rendező, a most huszonnyolc éves.
Massimo Troisi Ricomincio da Ire cimű, erős verbalizmusa ellenére is csupa irónia filmjében mutatkozott meg a legszebben, egy, a rendező által alakitott félszeg déli olasz északi kalandjaiban, ezernyi fonákság közt, mindig az elidegenedés ellen
pörölve. Úgy látszik, az olasz filmgyártás újitói,
félig meseszerű, gyakran groteszk-áhitatos történeikben a Csoda Milánóban szellemiségéhez nyúlnak vissza, s ez a remekmű csakugyan ihletője
lehet más országok pályakezdőinek is. Talán a kétségek közt vergődő és saját helyét, szerepét kereső San Sebastian-i fesztivál is felismeri majd,
hogy - meglehet - a friss hang és látásmód, az
emberség iránt új módon, de úgyszintén hevülettel elkötelezett ifjúság alkotásai tehetnék újra világhírűvé a várost, természetesen csak akkor, ha
az eddiginél is nagyobb figyelmet fordít erre az
ágazatra, és szivvel-lélekkel melléje áll.
Szabó György
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Szépséges valóság
M annheimi noteszlapok
Ha egy évvel ezelőtt - éppen e lap hasábjain - hozzá a debütáló rendezők vállalkozásaira. Ezzel
azt a címet adtam a fesztiválbeszámolónak, hogy - két évtized múltán nyugodtan megállapitható Valóság vagy szépség , akkor a mostani cím a fej- csatát nyertek. Olyannyira, hogy ma már sok krítikus hajlik a vélekedésre: érdemes október első
lődést érzékelteti. Az ellentmondásoktól korántsem mentes fejlődést, amely ambivalens módo n hétfőjén a Rosengarten fogadótermében szorongajellemzi az 1981-ben immár harmincadszor meg- ni, mert ami szombatig látható a mannheimi verendezett filmes találkozót. Jelzi az elsőfilmes ren- titőtermekben, abból könnyűszerrel kiszámítható
a majdani világdivat. Másképpen foglmazva: az
dezők alkotásai ban megmutatkozó szintézisigényt,
elsőfilmesekből négy-öt év múlva nemcsak másod-,
másrészt viszont azt is, hogy ebbéli igyekezetükben el-elcsúsznak a formalizmus irányába. Ez, per- harmadfilmes lesz, hanem arra is van esélyük, hogy
sze, pályakezdők esetében, nem olyan nagy tra- formai érzékenységük és társadalmi elkötelezettgédia, nevezhetnénk akár kísérletező hajlamnak is, ségük folytán az új nemzeti filmtörekvések hangadói legyenek. S innen, szerenesés esetben, már csak
következményei azonban végzetesek lehetnek.
egy
lépés a nemzetközi siker. Meg ami - a proKísérletezésnek tehát nincs híján az NSZK-beli
nemzetközi seregszemle, amelynek három évtize- fitra orientált észjárás szerint - ezzel egyet jelent:
de a folyamatosság és a folytonos megújulás je- a produceri figyelem.
Nincs abban semmi meglepő, hogya jubilángyében telt el. Éppen most, a jubileum évében
illő megemlíteni: városi lokálpatrióták azzal az sok az idén éppen ezt az esélyt játszották meg.
igénnyel hozták létre 1952-ben, hogya maguk sa- A hivatalos versenyprogram mellett megrendezjátos módján járuljanak hozzá a nyugatnémet film- ték a Mannheimi díjazottak tegnap és ma című
művészet felnőttösödéséhez. Ehhez kellett a nem- összeállítást, ízelítőt adtak néhány - azóta már
zetközi összehasonlítás, ezzel magyarázható, hogy legalábbis nemzetközi hírű - rendező legelső és
az első évtizedben rövidfilmes-dokumentarista jel- (eddigi) legutolsó művéből. Az összehasonlítás egyleget kölcsönöztek a régi kereskedőváros új kez- úttal arra is alkalmas, hogy eltűnődjünk.: mennyit
deményezésének. Aztán, úgy az ötvenes évek leg- is ér az a bizonyos világdivat a filmművészetben?
végén, válság következett be a mannheimi fesz1.
tivál életében. Ennek ugyan írásban nincs nyoma,
de folyosóközi beszélgetések ből kikövetkeztethető, hogy az ellenlábas fesztivál nak mintha jobban
(-fól -ts) S mert a mannheimi találkozó második
sikerült volna a nyitás. Nem is olyan messze, a szakasza csehszlovák - pontosabban szólva: csehRuhr-vidéken Oberhausen ügyesebben és meré- csúcsesővel kezdődött, aligha véletlen, hogya retszebben gyűjtötte maga köré a hazai-külföldi do- rospektív programban bemutatták Jiri Menzel világhírű filmjét. ASzigorúan ell'!nörzött vonatok-at,
kumentaristákat.
A felismerést tett követte. Némi ingadozás után, amely 1966-ban nagydíjat kapott Mannheimben,
1961-ben a mannheimi szervezők megújították a egy évvel később pedig Oscar-díjjal is méltányolprofiIt: nem hanyagolták el a kisfilmeket, a hang- ták a színvonalát. A fanyar-ironikus ellenállási törsúlyt azonban a játékfilmekre helyezték át, még- ténet természetesen nálunk is a filmértők egyik
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kedvenc darabja, tulajdonképpen nem volna ér- gyar Fassbinder-rnonográfus izgalmas indításnak
demes írni róla, ha elkészülte után másfél évtized- vélheti. Már csak azért is, mert az 1967-ben aladel nem hatott volna frissnek. Még a német aj- pított Action Theater - a rendező házitársulatákú helybéliek is elfogadták, holott Menzel igen- nak - tagjai közül mára világhírű lett Hanna
csak megcsipkedi az annak idején csehországi meg- SchyguJla, s azóta is Fassbinder állandó. alkotótársa maradt Irm Herrmann, Hans Hirschmüller
szállóként tevékenykedő németeket.
Ez az a hangvétel, amelyet - tudjuk, a törté- és az operatőr Dietrich Lohmann. Az itthoni monelmi körülmények hozták így - a cseh iskola zikban gyakorta találkozunk velük, mert szellemi
mozgatójuk olyan gyakran forgat - évente hálegjelentősebbjei végül is csupán részben örökítetrom-négy filmet is befejez -, hogy egy-egy mindig
tek át a mába. De hogy van remény a kiteljesedésre, azt éppen Menzel bizonyította legfrissebb al- bekerül a hazai forgalmazás vérkeringésébe. Nem
hiszem, hogy a Theater in Trance című liriko-dokotásával,
a Sörgyári capriccio filinváltozatával,
a legújabb Fassbinderamelyet szintén bemutattak Mannheimben. A Bo- kumentumvállalkozást,
humil Hrabal kisregényéből készült játékot fölös- művet érdemes volna átvenni; úgy látszik, a nagy
szériát sok selejt jellemzi. Voltaképpen nincs semleges részletezni - a könyv megjelent magyarul,
a film gyakorta szóba került a szaksajtóban, leg- mi bajom ezzel a másfél órás, tizennégy részes
utóbb a Filmvilág szeptemberi számában -, a lé- filmmel - amely az 1981-ben, Kölnben megrendenyeg mindenesetre az, hogy úgy tűnik fel, mintha zett Világszínház-fesztiválról tudósít -, csupán azon
tűnődom az excentrikus képsorok láttán, hogy mia rendező most tért volna vissza hajdani önmagályen nehéz híres rendezőnek lenni. Fassbinder
hoz. S ami sajátlagosan mannheimi tapasztalat:
az őriironikus-patetikus szemléletmód nagyon is ugyanis nem engedhette meg magának, hogy az
hiányzik a fesztiválkínálatból. Maga a zsüri is el- avantgarde társulatok világtalálkozójáról egyszerű
riportot készítsen; művészkedett-bűvészkedett, liszokott töle, mert teljes értékű magyarítását,
András Ferenc Veri az ördög a feleségét cimű al- raj-filozofikus szöveget mondott a képek alá, s
szinte elviselhetetlenné, de legalábbis unalmassá
kotását néhány esztendeje lepontozta.
Fassbinder, a nyugatnémet filmgyártás talán leg- varázsolta a valóságtudósítást. Maga is érezhette,
jelentősebb személyisége és fenegyereke szintén hogy nem föltétlenül a legjobb filmjét forgatta,
Mannheim fölfedezett je. Pályakezdő filmjének cí- mert megjelent ugyan a vetítés t követő sajtókorime: Kafze/macher - Halász Előd nagyszótára sze- ferencián, de kiállás helyett rekedtségre hivatkorint az olaszok gúnyneve. fordíthatnánk tehát Digó- zott; a békés sörözgetést választotta. (A nézők és
nak vagy Digók-nak, miután azonban ezúttal egy kritikusok csalódására, akik nagyon fenték rá a
fogukat.)
görög vendégmunkás bajorországi hányattatásaiMenzel tehát majdnem utolérte, Fassbinder viról van szó, a Katzelmacher jelentése általánosabb
érvényű. Az 1969-ben forgatott film még ugyan- szont alulmúlta önmagát - Zanussi, a szintén viabban az évben díjat nyert Mannheimben, igaz, lághírű rendező vajon milyen bizonyítványt állít
ki önmagáról? A választás mindenesetre szerennem a nagydíjat, "csak" a kritikusok nemzetközi
szervezetének, a FIPRESCI-nek az elismerését vív- csésebbnek bizonyult, mert annak idején, 1967-ben
ta ki. Mindazonáltal fontos mű, jól érzékelteti a a rövidfilm-kategóriában kapott aranydukátot (ez
világhírű rendező formálódó szemléletét. A tör- a legjobb dokumentumoknak kijáró méltánylás),
ténet már nem is lehetne egyszerűbb: baráti tár- s az összehasonlitásból könnyebben kerülhet ki
saság kornyadozik a bajorországi kisvárosban, az győztesként a legfrissebb alkotás. A Smierc proadenaueri korszak gyermekei. Munkájukat lélek- wincjala (Egy szerzetes halála) tulajdonképpen
telenül végzik, érzelmi életük hasonlóképpen si- fikciós elemekke l dúsított remek, Krzysztof Zavár; a kis-, sőt nyárspolgári életvitel meg a leg- nussi oroszlánkörmeit mutatja. Fiatal festő kovadabb promiszkuitás erőteljes képsorokban je- lostorban dolgozik, idegenkedve nézi a szerzeleníttetik meg. Ha Fassbinder nem futott volna be tesek rideg életét. Felfigyel egy mankós aggastyánfényes karriert, azt mondanám, Godard legjobb ra, aki szemlátomást nehezen adja meg magát a
halálnak; az életerő titkát keresi, s megtaláJja a
német tanítványa produkálja magát. Fehér-sárga
barát múlt jában. Afrikai misszionáriusként
élháttér előtt lézengő fiatalemberek lehetetlenkedményekben gazdag, tevékeny életet élt, ilyen előznek - érzékeltetendő a nyugati tizen-huszonévesek
hatvanas évekbeli közérzetét -, hogy aztán, egy mények után csakugyan nem könnyű az élettől
vendégmunkás hatására, az elhalasztott cselekvés- megválni. Nem tudni ugyan, hogy miért rossz a
fiatalember közérzete - a hatvanas évek divatos
vágy majdhogynem tragédiába torkolljon.
Hatásos film a Katzelmacher, egy majdani ma- spleenje? Az viszont egyértelműen kiderül, hogy
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Magyar József
ifjú hősünk lélekben megerősödve tér vissza a köznapok világába.
Kristálytiszta szerkezet, némi misztikum, felfokozott artisztikum - akisfilmből kihüvelyezhető
tulajdonságok azt a Zanussit jellemzik, akit mi,
hetvenes-nyolcvanas évekbeli nézök ismerünk. Jószerint ugyanezek az ismérvek lelhetők fel legújabb darabjában, a másfél órás Kísértés-ben.
(Az eredeti elm német - Die Versuehang -, mert
a játékfilm az egyik NSZK-beli televizió produkciójában készült, nemzetközi társulat részvételével.) A másfél évtizeddel ezelőtti mozzanat érdemes formában örökült át az 1981-es vállalkozásba:
a női főszereplő - a nálunk is jól ismert Maja
Komorowska, aki egy Svájcba vetődött lengyel
festőt jelenít meg - sehogy sem tud megbarátkozni a rideg, ha úgy tetszik: elidegenedett
életformával, s a történet végén egy kolostorban köt
ki. Fogalmazhatnám úgy is, hogy Zanussi szemlélete elkomorodott: első teremtménye kitört a falak közül, hogy teljes életet élhessen, az utolsó
viszont falak közé menekül a valóság elől. Ezt a
tanulságot mindenesetre rendkivül kulturáltan, 01dottan, profi módra érzékelteti. Éppen ez a gyanús. Nem világos ugyanis, hogy a pesszimizmust
mi sugallja: Zanussi alkotói közérzete vagy a tőkés producer piaci érzéke?
Ez a veszély egyébként más, szocialista országbeli filmeseket is fenyeget. Ahogy jelentékeny művésszé válnak, előbb-utóbb fölfedezi őket a piacérzékeny producer, s ha nem vigyáznak, akkor
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eszmei igényeit is érvényesíti. Talán nem szeritségtörés ezt éppen Bódy Gábor ürügyén elmondani. A magyar rendezőre már 1976 óta figyel a
nemzetközi filmvilág, ekkor nyert nagydljat Mannheimben Amerikai anziksz círnű kisérleti játékfilmjével. Most, hat év múltán a Psyché-vel tért
vissza első sikere szlnhelyére, s igazán nem vallott szégyent. Azt ugyan nem állitom, hogy mindenkinek tetszett a Psyché, de hogy a legnagyobb
vitát váltotta ki, azt nemcsak a heves sajtóko nferenci a bizonyit ja, hanem a folyosóközi,
informális vélemény is. Úgy tetszik, a német értékelők
nem elsősorban a formai igényességet méltányolták
- a két film közti fejlődést magától értetődőnek
tartották -, hanem a magyar művész-történet
nemzetközi mondandóját. Pontosan értették Ungvárnémeti Tóth László és Lónyay Erzsébet művészi gondjait, talán még pontosabban is, mint a hazai nézők, mert elvonatkoztathattak
a magyar
irodalmi hagyományoktól.
Örülök a fogadtatásnak, mert úgy érzem, hogy
a külföldi kritikusok helyére tették a nálunk vagy
túl-, vagy alábecsült filmet. Egy fenntartást mégsem hallgathatok el. Bódy Gábor körülbelül százötven percesre vágta a Psyché-t; nagyjából egy
órányival kurtította meg a nálunk ismert változatot. Nekem hiányoztak a kivágott részek, hangulatilag. Az sem vigasztal túlzottan, hogy ezáltal
Nyugaton is eladhatóvá lesz a film, esetleg még
producert is szerez az igazándiból most fölfedezett rendezőnek.

Moldován Domokos: Rontás és reménység

2.
(Mi, büszke magyarok) S ha már szóba került,
hogy Mannheimben milyen visszhangot váltott ki
egy magyar film, érdemes sort keríteni versenyfilmjeinkre is. Már csak azért is, mert a hetvenes
években valóságos sikerözönben részesült a hazai
filmművészet. Emlékezhetünk rá, 1972-ben a legszebb film díját Huszárik Zoltán Szindbád-ja kapta, majd nagydíjas lett Maár Gyula (1974, Végül),
Dárday István (1975, Jutalomutazás), Bódy Gábor,
Tarr Béla (1979, Családi tűzfészek), Vitézy László (1980, Békeidő). Tavaly már érzékeltettem a
fesztiválbeszámolóban,
hogy a külföldí kritikusok meg a zsüritagok is unják a magyar sikereket,
illő volna legalább egy esztendőt kihagyni. Nem
minden irónia nélkül jegyzem ide, hogy azok is
ezt forgathatták a fejükben. akik a magyar versenyprogramot állították össze. Nyilván ezért küldték Mannheimbe Moldován Domokos Rontás és
reménység című dokumentum-játékfilmjét.
.

Az érdekes vállalkozást még nem mutatták be
a hazai mozikban, vétek volna tehát külföldi
kudarcát érvként használni itthoni premierje előtt.
Ezt azért sem tenném, mert komoly értékei vannak; a Balázs Béla Stúdió vállalkozása még ellentmondásosságában is méltó az elemzésre. Az viszont nyilvánvaló, hogy nem a legalkalmasabb a
külföldi versenyezterésre. Nem is csak extrém témája miatt, hiszen egy sánta öregasszony érzelmi
kálváriája akár a nyugati piacon is érdeklődest

kelthet. (Különösen akkor, ha az extremitás megkettőztetik a közreműködő cigányok által.) A kudare inkább a rendező munkamódszerében rejlik.
Ezt annál határozottabban állíthatom, mert korábban éppen a nyugatnémet fesztiválvárosban éltem
meg korábbi filmje, a dokumentum-kategóriában
bemutatott Halottlátó fogadtatását.
A Moldován-műveknek jellemző sajátosságuk
a verbalitás, az, amit a fesztivál művészeti igazgatója, Fee Vaillant így fogalmazott meg egy interjúban: a hangjáték-stílus. Ez nem azt jelenti,
hogy akár becsukhatjuk a szemünket, mert az operatőr - ezúttal Pap Ferenc - semmit nem ad a
szóban közlendőkhöz. Sokkal inkább azt, hogya
képek kölcsönözte mondandót jócskán feldúsitják
a műkedvelő szereplők-riportalanyok
tájszólásosdialektikusos-közhelyes-ismételgetős
szövegei. Az
efféle verbalizmust méga legjobb fordító vagy szinkrontolmács sem képes közvetíteni, következésképpen a film nem hat igazán. Nem "jön le" a nézőtérre, legföljebb kuriozitása okán kelt visszhangot - a sajtókonferencián.
S hogy mégsem szakadt meg a magyal' sikersorozat, az Magyar Józsefnek köszönhető. Mi,
büszke magyarok című riportázsa hasonló hátránynyal indult - néhány finom utalás el sem hatolt
a külföldi nézők tudatáig -, a húszperces tudatvizsgálatnak azonban volt egy olyan rétege, amely
rezonanciát keltett a közönségben. Nem is annyira az, hogy a nemzeti tudat ellentmondásos, bár
ugyanez elmondható az NSZK-beli polgárokéról
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Resurgence
is. Az foglalkoztatta az érdeklődőket, hogy miként lehet íronikusan-önironikusan
elemezni a
szemléletformákat. S rnert az 1981-es fesztivál is
szűkölködött a humoros darabokban, érthető, ha
a bíráló bizottság a legjobb rövidfilmnek kijáró
aranydukáttal méltányolta a magyar dokumentarista szellemességét. Amelyet - talán nem is érdemes hozzáfűzni - a Szigorúan ellenőrzött vonatok meg a Veri az ördög a j\'leségét közelitésmódja jellemez. Fogalmazhatnám úgy is, hogy ha már
András Ferenc, most pedig Magyar József révén
felvállaltuk a cseh filmiskola örökségét Mannheimben, akkor a jövőben is ezt a vonulatot kellene
erősíteni. Már csak azért is, mert a zsüri egyre
jobban méltányolja a rekeszizmok ra ható vállalkozásokat.
Ennek oka nyilvánvaló. A világpolitikában hideg szelek fújnak, elkomorultak a művészek. S mert
együtt rezegnek a valósággal, feltűnőert gyakran
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nyúlnak katonai témákhoz. Sokadszor fordultam
meg Mannheimben, de most először tűnt fel politikum és artisztikum ennyire közvetlen összefüggése. Ez még akkor is elgondolkoztató, ha a hidegháború veszélyét jelző filmek többnyire kritikai vállalkozások. Persze, módjával azok, a kettősséget jól érzékelteti a hosszú dokumentumfilmek legjobbika.
A Soldiers Girls (Katonalányok) Nick Brcornfield és Joan Churchill klasszikus riport ja. Az amerikai rendezők beköltöztek eg)' katonai táborba,
barátságot kötöttek az önkéntesnökkel, a szociológiában megszokott résztvevő megfigyelés rnódszerét alkalmazták. Abból indultak ki, hogy az
amerikai hadsereg a Survival of the fittest !-darwini elvét vallja, persze, eltorzított formában. Hulljon a férgese!, vagyis aki nem birja a kiképzés
gyötrelmeit, az alkalmatlan arra, hogy gyötrelmet okozzon másoknak - világszerte. Kiválasztották hát a leggyöngébbnek látszó lányokat, számítván arra, hogy a néhány konfliktuslehetőségbői előhívódik az a kettő-három, amely filmmé
varázsolja a tudósítást. Elképzelésük bevált, az
eredményről az amerikai szoldateszka hihetetlenül primitív kiképzési módszere gondoskodott.
Nagy élmény tehát a Katonalányok. a figyelmes
néző mégsem tud szabadulni attól a gondolattól,
hogy ugyanez a film, mondjuk, egy amerikai kiképzőközpontban
is sikert aratott volna. Mert
amennyire kritikai, annyira apologetikus is. Hiszen, más szemmel nézve, akár azt is érzékeltetheti, hogy aki idegileg vagy fizikailag képtelen elviselni a drilIt, az csakugyan méltatlan arra, hogy
büszke amerikai legyen.
Némileg általánosítva, ugyanez az ambivalencia
jellemzi az 1981-ben látott rnezönyt is. A pályakezdő játékfilmesek és a kevésbé pályakezdő dokumentaristák hangsúlyozottan szép filmeket próbálnak készíteni, eközben azonban hajlamosak
megfeledkezni a valóságról. Vagy legalábbis a valóság szebbik arcát mutatják. Félő, hogy ezzel
Mannheim megszűnt a borzas filmek fesztiválja,
a valóságismeret iskolája lenni. Vagy csupán arról volna szó, hogy a jubileumi programban a
lekerekitettséget részesítették előnyben? A kérdésre ]982 végén, a harmincegyedszer megrendezendő találkozó után bizonyára könnyebb lesz válaszolni.
Zöldi László

A látható anyanyelv
A vajdasági filmkultúra múltjáról és jelenéről
Itthoni fogalmaink szerint magyar film az, amely
Magyarországon készült, vagy magyarul beszél és
alkotóinak többsége magyar. E gyanúsan hosszú
meghatározás nem véletlen: csak a sok nemzetiségű
jugoszláv filmművészetben megjelent magyar nemzetiségi vagy a magyar nemzetiséghez is kapcsolódó filmművészet vetette fel számunkra a kérdést:
használhatók-e ezek a fogalmak? Komolyan vetette fel, mert pontatlan fogalmazásaink többségét
semmissé tette: az első nagy sikerű, magyar nemzetiségi játékfilmet nem magyar, hanem szerb rendező kezdeményezte és készítette. Igen sok magyar
nemzetiségi filmalkotás eleve úgy készül, hogya
más nemzetiségűeknek akar szólni a magyar kultúráról, így kísérőszövege, vagy dialógusa nem magyar nyelvű, de az önmagában is komoly kérdésfelvetés számunkra legkevésbé ismert része abban rejlik, hogy mit is értsünk a vajdasági filmesek (alkotók és elméleti szakemberek) által oly természetesként hangoztatott "látható anyanyelv" fogalmáo.
Meggyőződésem, ha ez utóbbiról némi magyárázatot adhatok hazai olvasóinknak, akkor a kérdés
lényegét sikerült megválaszolnom.
A magyarázatot olyan tér- és időbeli kitérővel
kezdhetjük, amelyben áttekintjük, miképpen érkezett a film az egykori Ottomán Birodalom Szándzsák néven ismert területére. (Ezen a területen ma
- Albániát és a Görögországhoz tartozó Égei-Makedóniát leszámítva - a Szerb Szecialista Köztársaság Kosovo-Metohija Autonóm Tartománya és
a Makedón Szocialista Köztársaság osztozik.) Amikor e területen a film megjelent, a világ csak mint
"balkáni puskaporos hordó"-t ismerte e vidéket.
Tudjuk: a Porta képtelen volt modern értelemben
vett politikai megoldást találni, hogy feloldja a feszültségeket és csak a nyers erőszakban bizott,
ugyanakkor az Ottomán Birodalom felvilágosult

értelmiségei, akik tanulmányaiknak megfelelő polgári munkahelyek hiányában a katonai pályán gyülekeztek, kihasználva katonatiszti pozíció ikat olyan
terveket szőttek, hogy egyenrangú nemzetiségek
szövetségévé alakít ják az Ottomán Birodalmat. Az
értelmiségi tisztek csoportosulása "ifjú törökök"
mozgalma néven vonult be a történelembe. Kulturális központjuk a bitolai garnizon és katonai
főiskola volt, így itt tűntek fel a film iránt elsőként
érdeklődést mutató török tisztek is. Egy Abdul
Kerim nevű pasa és katonai főiskolai tanár, illetve
egy Kemal nevű kadett (aki később, Kemal Attatürk néven a Török Köztársaság első elnöke lesz)
itt, Bitolában karolnak fel egy Milton Manaki nevű
makedón fiatalembert, aki éppen akkor tért haza
Bécsből, ahol fényképészetet tanult, s ahonnan egy
filmfelvevő és filmvetítő berendezést is magával hozott.
A Portával igen éles konfliktusokba keveredő
"ifjú törökök" különösen a Birodalmat a középkori gondolkozásban visszatartó muzulmán papi
szervezettel akartak leszámolni, és ebbéli propagandamunkájukban nagy szerepet szántak a filmnek
és a fényképészetnek.
A képek készittetésétől várták, hogy katonáik előbb-utóbb nem hisznek majd
a fényképben lakozó dzsinnék rontó varázsában,
ahogy azt a primitív mullahok nap nap után prédikálták. A kép fogalma félelmes varázslatot jelentett
a muzulmáonak, és varázslatos szentséget a pravoszláv lakosságnak, és mert az "ifjú törökök"
mozgalmához tartozó tisztek felismerték, hogy környezetükben elevenen él a középkor, kézenfekvő
volt, hogy Abdul Kerim és Kemal, az őket körülvevő pravoszláv vallású, balkáni népek ikon-tiszteleléből merítették ötletüket, mely kitűnöen szembeállitható volt a mullahok prédikálta tanokkal.
A középkori állapotok megértéséhez tudnunk
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Manaki filmfelvétele

az illindeni felkelőkről

kell: a Portát évszázadokig csak az érdekelte Szandzsákból, hogy biztonságos útvonal legyen. Visszafejlődött a gazdaság, megszűnt minden állami és
egyházi szervezet, iskola nem létezett, de nemcsak
az ortodox keresztény görögöknek, vagy pravoszláv maked6noknak, szerbek nek, bulgároknak, hanem az albán oknak sem, akik pedig igen korán tértek át az iszlámra, vagy az eleve muzulmánként érkezett törököknek sem. A basibozukok nem válogattak, valamennyiüket kifosztották, így a muzulmán lakosság életszinvonala is a létminimumot éppen biztosító, primitiv pásztorkodás szintjére sülylyedt vissza. A nemzeti nyeívű írásbeliségek megszűntével a pravoszláv vallású lakosság körében sajátos rangot kapott az ábrázolómíívészet.
Sokszor
maga a pópa sem tudott már írni-olvasni, a prédikációs szövegeket szájhagyomány ként tanu Ita és
tanitotta, majd az emlékezet megsegítésére csak
képekből álló könyvet rajzolt magának, sőt a naptárakat is egyetlen írott sor nélkü!, a napok védőszentjei arcképsorozatából szerkesztette.
E vegetáló vallási élet.ben törvényszerűen, de
igen sajátos módon jelent meg a világi hatás: az
eleven néphagyomány.
Egykor, a bizánci, bulgár,
szerb államiság és az államisággal olyannyira öszszefonódott egyházi hierarchia virágzása idején, a
templom előcsarnokában a rangoknak - a haglog-
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ráfia által pontosan meghatározott - jelzéseivel
együtt festették a falra a bizánci bazileoszt, a
bulgár cárt, vagy a szerb knjazi; most azonban mivel ilyen hierarchia és ilyen hagiográfia nem létezett - a templomi falfestésre méltónak talált legnagyobb világi hatalmat egy-egy délszláv felkelés vezetője képviselte. Az ilyen hős emlékét szentként
őrizte a népi szájhagyomány, történetüket a szájhagyomány törvényszerűségei szerint formálta, belekeverte a szintén száj hagyománnyá vált vallásos
szövegek közé, így a helyi néphagyomány ternatikájával egyre jobban keveredő ikonfestészetet a
szájhagyományok képi variációinak tekinthetjük.
Rendszerint pásztor volt a helyi vezér, pásztorok
között vegetáló pópa vagy ügyes kezű pásztor volt
maga a festő is, természetes, hogy az egykori hagiográfiát fokozatosan az emberábrázolás népi konvenciója helyettesítette.
Mánaki is ebben a Szandzsákban nőtt fel, és
film- illetve fényképfelvételein is vissza-visszatér az
emberábrázolás pózainak az itteni ikonokon megjelent népi konvenciója.
Mánaki ugyanis - először fényképek készítésekor - szívesen alkalmazott egy olyan fogást, hogy
modelljeiröl két géppel, két felvételt készített. Egy
olyan képet, amilyet a modell megrendelt, egy másikat pedig arról a pillanatról - és ezt már lopva

fényképez te -, amikor a modell beállni készül az
önmagáról (paraszt konvenció alapján) elképzelt
pózba, vagy éppen kilépni készül belőle, tehát e pi 1Ianatfelvételeken látható volt az ember és a saját
magáról elképzelt pózának a viszonya. Manaki
ugyanezt a módszert filmfelvételkor is alkalmazta.
Modelljeinek nem mondta meg, hogy mi az a masina, melyet fényképezőgépe mellett forgat, és amíg
inasa a fényképezőgéppel bajlódott, ő máris tekerni kezdte a kamera kurbliját, és mozgóképre vette,
ahogya fényképeszkedő alany készül önmaga (állóképes) megörökítésére. A szandzsáki makedón
ikonok mozgóképi adaptációi ezek a felvételek, melyeken egy ember a helyi, és erősen naiv pózigények
alapján küszködik a képpé-válással, és ezeken a
rövid filmtekercseken ugyanaz a folyamat jelenik
meg, mely lezajlott minden ikonfestőben, amikor
egy-egy paraszthőst a népi képzelet pózában, a
templom előcsarnokában a falra festett.
Döbbenetes az a filmfelvétel, melyen lIIinden felkelőilátszanak. (Illinden : Illés napja, az 1903. augusztus 2-i Illés napi makedón felkelést nevezték el
ennek alapján. Sorba rendeződnek, mint a templomi hősök a falon (a vetítővásznon megelevenedik
ez az elrendeződés), a fotografáló gép előtt eligazítják hosszú puskáik csöveit, azután maguk közé ültetik pópáikat és híres vezetőjüket, Dame Grujev
őrnagyot. Manaki felvevőgépe megörökíti azt,
ahogy a felkelők a népi hősöket ábrázoló ikonok
pózába vágják magukat, azután egy pillanatra
megmerevednek ebben a pózban, ez az ikon pillanata (nyilván ekkor kattanhatott a fényképezőgép),
majd az látható, amint az illindeni felkelők meghatódottan felállnak, és arcuk arról árulkodik: tudják magukról, az utódok számára is szentként tisztelt kép készült róluk, róluk, a hősökról. mert a kép
nem lehet más, mint hőshöz illő, szent valami.
Mariaki pályáját alig egy évtized elmúltával megszakította a "balkáni puskaporos hordó" felrobbanása. Ferdinánd cár egy éves rémuralma nemcsak
az ottomán hatalom végét jelentette, hanem a Manakit támogató "ifjú törökök" távozását is. De a
bulgár cárt felváltó csetnikek önmagukat túlélt mozgalma és az e mozgalom nyomán támadt állandó
zűrzavar sem kedvezett a filmezésnek. A filmikonok sorozata abbamaradt (Manaki addig is készített híradófilmeket : az "ifjú törökök" felkeléséről,
a szultán csapatainak bitolai bevonulásáról, mind
a két Balkán-háború eseményeiről, de ezután már
kizárólag híradófilmjeivel hallatott magáról, kiváltképp a második világháború jugoszláv partizánjairól készitett felvételeivel alkotott maradandó értékű filmdokumentációt), pedig számunkra a filmikonok a fontosak, és nemcsak Manaki, hanem vizsgáit témánk miatt.

Manaki filmje Bronislav Nusicról
A Vajdaság történelme sokban különbözött a
Szandzsákétól, mégis törvényszerűen jelent meg
benne az a filmművészet, melyet a szandzsáki Manaki ismeretében lehet megnyugtatóan megközelíteni.
A Vajdaság és a Szandzsák történelmei közötti
különbség imeretes: amíg a Szandzsák ottomán
uralom alatt maradt, addig a Vajdaságban az ottomán uralmat a XVII. és XVIII. századok fordulóján felváltotta a Habsburg hódítás. Arról már inkább elfeledkeznek történelemkönyveink, hogy a
Vajdaság nem is annyira Magyarország, mint inkább a Habsburg birodalom egészének gazdasági
rendszerébe kapcsolódott be, hiszen a bécsi adminisztráció arra törekedett, hogy a Vajdaság a teljes
birodalom éléstára legyen. Itt alkalmazták egyedül
a Habsburg birodalomban azt az újkori rabszolgatartásra emlékeztető különös intézményt, hogy részvény társaságoknak megengedték a kuruc foglyok
összevásárlását, s ezek a szerencsétlenek ingyenes
emberi vonóerővel "üzemeltették" a Zimony-Bécs
gabonahajó-járatot: termelést serkentő értékesitési
lehetőséget adva a vajdasági búzának. Az itteni
parasztok kapták meg a birodalom első Urbáriumát, mely már-már polgári szabadságjogokat adott
nekik, hogy élhessenek a piaci árutermelés lehetőségévei (ma sem lehet megnyugtatóa n eldönteni, hogy
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Az idős Manaki egykori kamerájával
az itteni lakosok jobbágyok voltak-e, vagy már
szabad parasztok), így az itteni parasztság gazdasági lehetőségei messze túlhaladták a birodalom más
területeinek városi polgárságáét is.
A Vajdaságot és Budát (és Pestet) jóformán néptelen pusztasággá tette az impériumváltozás, így
mindkét területet telepesekkel népesítették be, de
amíg Budán (és Pesten) a szabadságjogokat kapott
polgár nemzetisége szerint szabadon gyülekezhetett,
addig az ugyancsak jelentős szabadságjogokat élvező vajdasági paraszt-telepest olyan különös tilalom
sújtotta, hogy azonos nemzetiségű lakosságából hathat családnál több nem költözheTett egymás szomszédságába. A nemzeti öntudat kialakulásának hajnalán így az anyanyelv kérdése elvált a nemzeti hovatartozás kérdésétől, a hat-hat családonként változó, mozaikszerűen tarkálló nemzetiségi térképre
rajzolt vidéken a nyelv a családok, egyházközösségek
belső ügye lett, például a szerb pravoszláv, a magyar
református, a német és a szlovák envangélikus egyházaké. A csírázó nemzeti hovatartozástudat és a
nemzeti hovatartozás kifejezési szándéka tehát más,
nem nyelvi területeken keresett megnyilvánulási lehetőséget, hiszen fontosabb lett: ki és kik, mit
mutatnak magukból, mint az, hogy ki és kik mit
mondanak. Az utóbbit nem biztos, hogy értette a
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szomszéd, de az előbbit igen. Ha valahol bizonyítani lehet, hogy a különböző népművészetek nemcsak és nem elsősorban díszítő funkciót töltenek be
hanem díszei k és ábrázolásaik jelek, melyek a mindennapi élet társadalmi valóságát írják körbe, kellékek és szerep-megjelölések a mindennapi társadalmi életben, akkor ez a bizonyíték a Vajdaságban
készen kínálkozik, hiszen az a tény, hogy akkor
nyolc nemzetiség élt egymás mellett, pontosabban:
egymás között (ma öt), mindannyiukat arra kényszerítette, hogy az eredeti szülőföldjeik parasztvilágából magukkal hozott folklórszemiotikájukat
mások számára is érthetővé tegyék. A Habsburg
birodalom egészével szoros gazdasági kapcsolatban álló Vajdaságra ugyanakkor a birodalom más
vidékeinél isjobban hatott a korszak jellemző irányzata, a barokk, de mert itt nem városi polgárságrál, hanem polgári jellegű parasztságról volt szó,
a barokk erősen elnépiesedett, így adva talajt és európai kompozíciót a különböző - és egymástól
igencsak eltérő - nemzetiségi folklórszerniotikáknak. Közülük példaként említek néhány olyan sajátosságot, melyet a vajdasági ftlmelméieü irodalom
éppen a nemzetiségi filmszemiotika szempontjából
kodifikált. A vajdasági délsztáv népi jelteremtési
sajátosság mindvégig ügyel arra, hogy a jel egyúttal
ábrázolás legyen és a jelölő funkciá-, illetve az ábrázolás tartalma szoros összefüggésben maradjon.
(A menyecskék nyakába akasztott pénzfüzér nagysága jelöli a hozomány nagyságát, ugyanakkor lévén a felfűzött érmék forgalomban levő fizetőeszközök - a pénzérmék önmagukat, illetve a forgalmi erejük által teremtett gazdasági erő fokozatát is ábrázolják.) A vajdasági magyar népi jeIteremtési sajátosság ezzel szemben nem ragaszkodik
a jel és az ábrázolás ilyen szoros összefüggéséhez.
ha a jelnek van is ábrázoló tartalma; ajelölt és ábrázolt tartalmak elválhatnak egymástól, de meghatározó mindig a jelölt tartalom marad. (A házasulandó menyecske szobájába csigatészta gyúródeszkájáról készitett kerámia-másolatot akasztanak ki.
A kerámia tárgy hiába fogható fel az eredeti faeszköz naturalista ábrázolásának, döntő az a jelölt
tan alom, amely szerint akinek szobájában
ilyen
tárgy látható, az eladó sorba cseperedett lány.)
Döntő tényező volt, hogya Vajdaság délnyugati
részén, a Szerémség dombjai között a hódoltságot
átvészelhette néhány olyan szerb pravoszláv kolostor, melyek sorsa annyiban hasonlított a szandzsákiakéhoz, hogy legfőbb szellemi produktumuk szintén a népies ikonfestészetűk
volt, de természetesen
népiesedési irányuk a vajdasági és nem a szandzsáki folklórszemiotikák
képére bontakozott ki. Döntő volt ez a jelenség azért, mert itt a folklorszemiotikai rendszerek képzőmíívészettel találkoztak, képi

Mana/ci filmfelvétele egy makedán asszonyról
ábrázoló részletek szerepét határozták meg, igy jóformán közvetlenül felhasználható példát adtak a
vajdasági filmszemiotikák megteremtésén munkálkodó kutatóknak. Nem túlzás azt állitanunk, hogy
ahol ikon-kultúrával,
illetve a népi kultúrával kialakitott kölcsönhatásával találkozunk, ott egyfajta
látható nemzeti anyanyelv tudatosodásának jelenségét tapasztalhatjuk, de nemcsak az ikonkultúrát
hordozó népre, hanem a velük együttélő más népekre érvényesen is.
Ez a jelenség azonban nem kizárólag az ortodox
keresztény (pravoszláv) egyházi hagiográfia történelmi környezetében fedezhető fel, hanem mindenhol, ahol a látható kultúrát a nyelvtani rendszerekhez hasonlóan szabályok írják körül, és e szabályokat a népi hagyomány és népi kultúra részben vagy
egészében asoját képére tudta formálni. (A közismert
példák közül a japán, kinai és koreai népi nemzeti
festészet példájára és a Japán, Kina, Korea környezetében élő népekre kell gondolnunk, vagy az
ugyancsak népi-nemzeti sajátosságokat szigorú kötöttségben hordozó iráni és indiai miniatúra-kultúrára, valamint az Iránt és Indiát környező népek
kultúrájára.) Számtalan példát idézhetnék az emlitett távoli területek filmelméleti irodalmaiból, melyek a népi kultúrák látható anyanyelvei és a helyi

filmformanyelv közvetlen kapcsolatát igazolnák,
ha ezek az idézetek hazai közgondolkodásunk számára nem tűnnének az egykori Magyarország egykori Délvidéke filmművészetére vonatkoztatva bántó egzotikum-keresésnek (holott ezekben az írásokban vissza-visszatér az általunk egzotikusnak egyáltalán nem nevezhető Eizensteinte történő hivatkozás), azonban hazai képzőművészeink előtt szerencsére eléggé ismert a vajdasági naiv festészetnek a szerémségi ikonfestészet egyházi témájából kinőtt - pikturája ahhoz, hogy az említett "egzotikus" esetek helyett a naiv festészet és filmművészet
kapcsolatának vajdasági példájára hivatkozzam.
A naiv festők bemutatása nem egyszeruen visszavisszatérő téma volt az 1960-as évek vajdasági
dokumentumfilmjeiben,
hanem a filmelmélettel
és filmalkotói gyakorlattal egyaránt foglalkozó
szakemberek állandó vizsga/eladata lett. A filmrendezéssei is foglalkozó, Herder-díjas műtőrténész és
kultúrhistorikus: Oto Biholji-Merin és a filmelméleti gyakorlatot is folytató rendező: Vicsek Károly
a naiv festők műveiben megőrzött folklórszemlotikának és alkotásaik filrnszemiotikáinak egybevetésévei tették gyakorlattá elméleti megállapitásaikat;
a festők között pedig ott volt a Vajdaság majdnem
mindegyik folklórszemiotikájának
képviselője: a
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Bosnyák Ernő az 50-es években
szerb Dragisa Bunjovacki, a magyar Fejes Imre és a
román Florica Puia.
Az 1960-as évek emlegetésekor azonban nem
szabad azt hinnünk, hogy kizárólag filmtörténeti
előzmény és utóélet nélküli vajdasági jelenségről
van szó!
A filmvetítés és a helyi filmgyártás megjelenésekor Budapest ugyanannak a Magyarországnak volt
a fővárosa, melynek Délvidéke a Vajdaság volt.
Jóformán egyszerre forgatták Budapest, illetve
Zombor első filmjeit, és a vajdasági film megteremtői : a zombori Bosnyák Ernő, a szabadkai Lifka
Sándor ugyanúgy magyar nemzetiségűek voltak,
mint fővárosi kollégáik. Mégsem tekinthető pusz-
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tán jogi aktusnak az, hogy az 1920-as években
Bosnyák Ernőt jegyezték be az első jugoszláv filmgyár tulajdonosának, mert a vajdasági film már akkor elvált attól, ami Budapestet jellemezte, amikor
Budapest és Zombor között még nem húzódott
államhatár. A markáns vajdasági könyezét - melyet ismertett ünk - törvényszerűen sugallt egy olyan
dokumentumfilmes magatartást, melyben az alkotó (akár ösztönösen is) olyan szerepet ad a filmre
vett jelenség képének, amilyen szerepet a vajdasági
kultúrák szemiotikái e képnek vagy a kép modelljének - akár afilmtőlfüggetlenül is- adtak volna. Bosnyák is, Lifka is mozitulajdonosok voltak, saját
felvételeiket kísérőfilmként illesztették mozijaik
műsorába, és bármennyire is filmhiradának ("világesemények híradójá"-nak) nevezték azt, amit csináltak, már első filmjeik is sokkal inkább dokumentumfilmek, semmint igazi híradók. Dokumentumfilmek, melyekben a vajdasági miliőt az oly sokat
emlegetett szemiotikai rendszereknek - a filmezés
megjelenésére már kialakult - vajdasági szemüvegén át mutatták meg a nézőknek. Árulkodik e tendencia erősségéről, hogy Lifka Sándor egy korai
játékfilmkísérletében hiába készítette el a Budapesten forgatókönyvíró-sztárrá
lett Pekár Gyula regényének filmváltozatát, magyar és szerbhorvát feliratokkal, kétnyelvű címmel: ,,6felsége a pénz" "Velicanstva novca" (19lO), a játékfilmes jelenetek
jóformán súlytalan epizódokként hullanak ki az
önálló életre kelő és a miliőre koncentráló dokumentumfilmes alapból, mert Lifka még játékfilm esetében sem tudott kilépni a vajdasági miliő által diktált dokumentumfilmes szemléletből.
Buda (és Pest) a film megjelenése előtti negyven
év alatt változott a vajdaságihoz hasonló, sok nemzetiségű településből magyar nyeívű várossá; a
film megjelenésekor még újdonság volt számára a
magyar nyelv, azaz, szempontunkból: a verbalitás.
A vajdasági filmmel végzett egybevetés összefüggésében mintha természetesnek látnánk, hogy Budapest filmműterrneiben
azt az Asta Nielsent másolták, akinek némajátéka - a korabeli szaki rodalom árulkodó kifejezésével - pótolta a filmből
hiányzó verbális kifejezést. A mérce tehát a verbalitás volt! Ez a verbalitást pótló némajáték az,
mellyel Budapesten egyre hosszabban és hosszabban egészítik ki a filmhíradó felvételeit, hogy kialakuljon a történetté kikerekitett
álhiradá, és
törvényszerűnek látszik, hogy az álhiradóból kinőtt játékfilm utóda, a budapesti hangosfilm (valójában beszélő film) egy-egy asztalhoz ülteti szereplőit, akik kettesben-hármasban beszélnek, beszélgetnek, bemondásokkal és poénokkal játszanak, élvezik az egységes budapesti nyelv lehetőségeinek játékait.

Budapesten hiányzott a látható anyanyelv eddig
emlitett mindkét követelménye: mind a mozaikszerűen kevert nemzetiségű környezet, mind pedig
a kodifikációjában népiesedett ábrázolóművészet.
Budapest filmműtermeiben a filmnyelv és a filmformanyelv - befolyásoló szerepű látható anyanyelv hiányában - az alkotók egyéni ügye maradt.
A vajdasági közönség számára a hangosfilm nem
hozott lényeges megrázkódtatást. Minden megütközés nélkül vették tudomásul, hogy az utcán
hallható nyelvek skálája a moziban újabb nyelvekkel gyarapodott, többnyire az angoJlal és a franciával, melyeket ugyanolyan természetességgel
nem értettek, mint a magyar néző a román társát,
vagy a román a ruszint. A vajdasági mozinézőt
reflexei nem arra sarkallták, hogy értse azt, amit a
film szereplői mondanak (tehát, hogy elvárja a
film verbális közlését), hanem arra, hogy értse azt,
amit lát a vásznon; tehát reflexszerűen a verbalitás
mögé nézett, és a filmhang mögött továbbra is a
némafilmet kereste. Természetesen azok a filmek
arattak sikert, azok épültek be a közönség filmkultúrájába, melyekben megtalálható volt ez az
igény. Mindenekelőtt az amerikai westernek jöhettek számításba (melyek sikereiért annyit ostorozták a vajdasági közönséget a felületi jelenségnél
megálló kritikusok), de nem szabad elfelejtenünk,
hogy e filmeket a szöveg nélkül befogadó közönség
valósággal újraalkotta: az alkotói szándék azon
felét, mely a dialógusokban nyilvánult meg, nem
tudta befogadni, a hiányzó információkat pedig a
látvány alapján, illetve saját látható anyanyelve
rendszere alapján újraalkotással egészitette ki. így
a westernekről a vajdasági néző tudatában a helyi
kalandtörténetekhez hasonló és a helyi néphagyomány formájára változtatott kép alakult ki.
Amikor Jugoszlávia felszabadulása, illetve az
"ostromlott erőd éveív-nek nevezett 1950-es évek
után szó eshetett a nemzetiségi filmművészetek
kialakításáról is, mind az alkotóknak, mind a
filmelméleti szakembereknek számolniok kellett a
Vajdaság látható anyanyelveinek erejével. Azonban minél pontosabban fogalmazta meg a vajdasági filmelméleti irodalom, hogy milyen szemiotikai sajátosságokkal tartozhat egy bizonyos filmalkotás egyik vagy másik nemzetiségi kultúrához,
és minél pontosabb lett az elméletnek megfelelő
filmalkotói gyakorlat, úgy tűnik, annál intenzívebben érlelődött egyes - és főleg a vajdasági játékfilm megteremtésére gondoló - alkotók iszonya
e kodifikációktól, melyeket dogmaként értelmeztek, és annál intenzívebben érlelődött az avantgarde
igénye a vajdasági filmalkotók között. Nem véletlen, hogy az avantgarde a vajdasági nemzetiségi
kultúrák és filmkultúrák első fejlődési csúcsán, az

1960-as évek elején jelentkezett, és valósággal berobbant e vidékre. A folyóiratokban rendszeresen
publikált műfaj lett a játékfilm-forgatókönyv,
és az ilyen művek szerzöi, akár szerbhorvát anyanyelvűek voltak és szerbhorvátul adták ki művüket,
akár magyar anyanyelvűek voltak, és valamelyik
magyar nemzetiségi kiadványban publikáltak, látszólag megtagadtak minden vajdasági örökséget.
Elvont térben, nem konkrét időben mozgatták alakjaikat, és még alakjaik névválasztásával is ügyeltek
arra, nehogy valamely vajdasági nemzetiséghez
való tartozás gyanúja felmerüljön róluk. Az avant-
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garde szélsőséges bemutatkozása szélsőséges ellenállást szült: olyan forgatókönyvek is napvilágot
láttak, melyek már-már múzeumi merevséggel
zárkóztak be egy-egy nemzetiség néprajzi ternatikájába. Utólag hasznosnak minősíthetjük ezt az
átmeneti meghasonlást (szerencsére, egyik szélsőség szellemében írott forgatókönyvből sem lett
film, és nem e szélsőségek valamelyike indította el
a vajdasági játékfilmek sorozatát), mert az avantgarde érdeme, hogy ha tására alakult ki az emóciók
iránti érzékeny igény, ugyanakkor a néprajz i tematika és filmművészet egyeztetésének eredményeként tovább motiválódott, finomodott a folklórszemiotika és filmszemiotika közötti kontinuitáskeresés. E jelenségek hátterében ott dübörögtek
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nyezetébe, de a Ladik fogalmazásában megjelent
szintézis lehetőségét csak fél évtized elmúltával, az
1970-es évek elejére "merte" elfogadni a Vajdaság
filmkultúrája, és az alkotók ekkorra vélték úgy,
hogy megérett az idő az első vajdasági, nemzetiségi
játékfilm elkészítésére. A felvázolt szellemi érés
eredményét mindeddig három nagy - közösen dolgozó - alkotó tudta legjobban hasznosítani: az
író Deák Ferenc, a rendező Vicsek Károly és az
operatőr Dusan Ninkov.
A legismertebb vajdasági alkotásokat ez az alkotói hármas készítette, bár a megelőző időkből
származó, külön-külön
készített alkotásaik sorában is igen sok, jelentős mű található, mint például
a Teher círnű film (1972), az első vajdasági magyar
nemzetiségű játékfilm, melyet Deák írt, de vendégként az ószerbiai Vuk Babic rendezett. A jelentős rendezői alkotáson túl az is Babic érdeme, hogy
országos üggyé tette az első nemzetiségi játékfilm
megszületését. A külön-külön készitett művek sorában említhetjük Vicsek Károlynak és Dusan
Ninkovnak anagysikerű
dokumentumfilmjét,
a
Kubikusok-ea
(1972), melyben a Vicsek-Ninkov
kettős immár teljes kiforrottságában mutatta be,
miként tudja a folklórszemiotikák örökségét képsorszerkesztési szemiotikai rendszerre átültetni.
A Deák-Vicsek-Ninkov
hármas első együttes
munkája, a Parlag círnű játékfilm (1975), egyúttal
a legjobb vajdasági játékfilm megszületését is
Vicsek Károly a Parlag epizádszerepében
eredményezte. E film a Vajdaság hihetetlen értékeit
herdáló nemtörődömségről, a "nagyvonalú parlagazok a "kis piros bulldózerek", amelyek először teremtésről" szól; magyar nemzetiségű főhőse, aki
Újvidéket rohanták meg, majd sorra vették a Vaj- Belgrádban él és aki 1evizorként jön haza, egy tetdaság többi városait is, hogy földbe tapossák az szetős intézkedésével "gazdaságtalannak" nyilvánít
és bezárat egy gyárat, nemcsak saját családját, haősi, nemzeti múltakból öröklött paraszthagyományok kontinuitását őrző vajdasági barokk tele- nem szerb, román, szlovák és ruszin szomszédait
is munkanélküli földönfutóvá teszi, és eltépi gyöpüléskultúrát, és helyet csináljanak a vajdasági
földből amerikai városrendezési tervek alapján ki- kereiket, melyek a nemzetiségeket lakhely ükhöz.
növő beton-, acél- és üveg-metropoliszoknak.
A kötik és amelyek öröklött értékeiket éltetik. Az író
és rendező nagyszerű dramaturgiai megoldása volt,
nagy rekonstrukciók korában úgy tűnt, akultúrák
hogyadialógusokban
a majdnem azonos arányaddigi kontinuitása megszakadt, és csak a jelen
ban megszólaltatott öt vajdasági nyelv váltakozemócióira apelláló avantgarde-nak van létjogosulttatásával utolérhetetlen mutatvány t nyújtott az
sága a Vajdaságban. Igaz az is, hogya "Megindultak a kis piros bulldázerek"
című kötetével jelent- egyik nyelv nem értésével takarózó, illetve a roszkező író, költő és színésznő Ladik Katalin (kötete szu l tudott másik nyelv törésén keresztül is felvágó,
kiadásának 1971-es dátuma megtévesztő, mert vagy éppen a más nemzetiségűhöz jóindulattal
egyes munkái külőn-külön már az 1960-as években közeledő alakok sajátosan vajdasági jellemzésére.
(Kár, hogy a magyarországi szinkron, a film egysémegjelentek) szinte az avantgarde fölbukkanásának
ges "magyarításával" valósággal kiradírozta ezt a
másnapján a folklárszemiotikai
rendszerre építettemocionális alkotásaival példát adott arra, hogy a sajátosságot; és a nyelvek váltakozásának dramanemzetiségi kultúra kontinuitása ugyanúgy bele- turgiai rendszere helyett - melyek mögött már-már
nőhet a beton-, acél- és üveg-metropoliszok kör- egy némafilm húzódott meg - verbális közlést adó
nyezetébe, belenöhet az avantgarde-ba, mint ahogy az dialógust szólaltatott meg. A Parlag irodalmi forószláv és előmagyar fogantatású hagyományok is gatókönyvét egyébként a Miskolcon megjelenő,
belenőttek a Habsburg telepítések barokk kör- Napjaink című folyóirat 1974. évi februári száma
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közölte; a kész filmet bemutatta a magyar televízió
1976. október 1O-én.)
Mindezekre azért emlékeztettük az olvasót,
mert a Deák-Vicsek-Ninkov
alkotóhármas
legújabb filmje, a szerbhorvát nyelvű dialógussal felvett Trofei iTrofea; 1979), sok szempontból a
Parlag eszmei és művészi folytatásának tekinthető.
Ez a nagy sikerű film, az 1979-es Pulai Fesztivál
Nagy Arany Aréna díjával elnyerte az év legjobb
jugoszláv filmjének minősítését, és nem tekinthetjük véletlennek, hogy 1981. május 5-én, Budapesten,
a Szocialista Országok Filmfesztiváljának keretében ez a film képviselte Jugoszláviát. A film Lukács
József nevű főhőse az egykori, vajdasági "nagy
idők" olyan tanúja, aki mellöl éppen e "nagy idők"
pusztították el családját: ki a "hideg napok" alatt
halt meg partizánként, ki 1949-ben esett el a magyar határon jugoszláv katonaként. (A föhös tehát
a vajdasági magyarság és az "anyaország" iszonyatos tragédiákkal terhelt "kapcsolatának" drámáját
viseli sorsában.) A magára maradt, egykori mozgalmi ember, visszavonulva a közélettöl, vadőrként
él egy Tisza-meriti ősrengetegben, míg napjainkban
valakinek eszébe nem jut, hogy nálánál keresve
sem lehet alkalmasabb embert találni a jogtalanul
szerzett nagy vagyonok eredetét kivizsgáló bizottságok élére. E társadalmi bizottság - a mi KNEBünk vajdasági megfelelője - egyrészt minden lelkiismeretessége ellenére is tehetetlennek bizonyul a
vizsgálat alá vont "nagyvadak" által megfogadott
legnevesebb ügyvédekkel szemben, másrészt a felettesek látványos eredményt várnak e bizottságtól és nem feltétlenül az igazság alapos és hosszadalmas kiderítését, így amikor az eredmény elmarad, az öreget "elejtik", annak ellenére, hogy
munkája során újra felélesztette önmaga körül a
"nagy idök"-ből öröklött lelkesedést. Az öreget
nyugdíjazzák, és így kiakolbólitják addigi menedékhelyéről is, a Tisza-parti vadászház ból.
Az egymást követő, és az alkotói pályán egymást folytató két alkotás, melyek témáiban oly
sok rokon motívum is felfedez het ö, szempontunkból - a vajdasági filmkultúra szempontjából döntően abban különbözik egymástól, hogy amíg
a Parlag mintha befelé szólna, azaz a vajdasági
közönséget szólítja meg, addig a Trófea kifelé szól;
a Vajdaságról mond valamit, de nem a vajdasági
kőzönség számára. A Parlag az öt vajdasági nyelvből legalább kettőt ismerő nézőnek - dramaturgiai
szabályok szerint - játszik a soknyelvűséggel és
képsorszerkesztésében, képi jelöléseiben bátran hagyatkozik a vajdasági közönség .Játhatö anya-

Bosnyák Ernő próbafelvétele
nyelvei"-ből eredő ismeretei re, addig a Trófea csak
tudósít a Vajdaság soknyelvűségéről (jóformán
"hangatmoszféra"-ként
szól a háttérben a mellékszereplők magyar és szlovák beszéde), és inkább
filmalkotói fogásként utal a "látható anyanyelvek"
törvényszerűségeire, hiszen elsősorban a Vajdaságon kivüli, ossz-jugoszláv közönségnek - vagy az
általános jugoszláviai sajátosságokkal történő azonosulással - a külföld és a világ egészének kíván
szólni. A Vajdaság - ezen belül a vajdasági magyarság - filmművészete kétségtelenül a jugoszláv
filmművészet integráns része, méghozzá igen értékes része, de talán éppen ezért, éppen a jugoszláviai
soknemzetiségű együttélésbell résztvevő magyar
nemzetiségi sajátosságok adják meg a választ hazai
filmkultúránk: számára - és talán filmművészetünknek is -, hogy nemzeti kultúra és filmkultúra összefüggése az alkotó és az alkotást önmagában újraalkotó közönség "látható anyanyelvei"-nek közeledésén-, egymásrahatásán és talán azonosulásán
keresztül található meg!
Herzum Péter
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Bolgár-magyar filmkapcsolataink történetéből
Nem kis meglepetés éri a kutatót, aki a bolgár
filmtörténet korai dokumentumai között keresgél. Mert ki gondolná, hogy magyar filmesek és
vállalkozók Bulgária filmgyártásának megteremtéséből is alaposan kivették a részüket?
Bulgáriában az első vándormozisok egyike a magyar-horvát Escher Ferenc volt, aki 1900 táján
Plovdiv környékén kábította a publikumot mozgó
kinematográf-csodájával. Alig tíz évvel később megnyitották az első, rendeltetésszerűen filmvetítésre szánt épületet, a Modern Teatart, Szófiában.
Ennek egyik főrészvényese, később igazgatója
Ottay Aladár, magyar dohánykereskedő és vállalkozó volt. 1915-igebben a moziban kizárólag külföldi filmeket vetítettek, mivel hazaiak még nem
léteztek. Ekkor azonban Vaszil Gendov, neves
színházi színész és rendező elérkezettnek látta az
időt az első önálló bolgár játékfilm leforga tására.
(Egyes kutatók feltételezik, hogy az első bolgár
játékfilm már 191O-ben elkészült és nyilvánosság
elé került. Ezt erősítik meg Vaszil Gendov visszaemlékezései is.)
A kor vezető bankárai ugyan kinevették ötletét,
Ottay Aladár azonban fantáziát látott a dologban. Budapesten megvásárolt egy használt Pathéfelvevőgépet, s a mozi gépészét, a spanyol Gaetano
Pie De Florest bízta meg az operatőri teendőkkel. Így készült el néhány nap alatt, magyar tőkével a Gáláns botgár című burleszk, amelynek
"mindenese", forgatókönyvírója, rendezője és főszereplője is Vaszil Gendov lett.
A gazdaságilag elmaradott, tapogatózva fejlődő bolgár filmiparban kínálkozó piaclehetöségeket
hamar fölfedezték a Budapesten működő keresEzzel a tanulmánnyal köszöntjük a bolgár államiság

1300. évfordulóját, bolgár kollégáinkat.
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kedők. Már a tízes években buzdító felhivások
láttak napvilágot a hazai szaklapokban a filmexport felpezsdítésére. a nyugati, elsősorban a német kivitel felülmúlására. "Budapest mint a Balkán fílmközpontja" volt a beszédes címe például
az egyik ilyen hirdetésnek (Mozgófénykép-Híradó,
1916.január). Ez az igyekezet meg is hozta a gyümölcsét, mert Magyarország hamarosan (a huszasharmincas évektől fokozatosan) afféle "kis Hollywoodnak" kezdett számítani Kelet-Európában.
(Gazdasági okokból gyakran magyar stúdiókban, magyar felszereléssel zajlottak a bolgár filmek laboratóriumi munkái, hangosítása, sőt, egyes
jelenetek felvételei is.) Ez a folyamat 1942-ben tetőzött, rnidön a Nemzeti Filmkamara decemberi
ülésén rendelettel törvényesítették,
és a balkáni területet hivatalosan a magyar piac övezetének jelölték ki. Ha egymás mellé helyezzük a két ország filmforgalmazására vonatkozó adatpárt, a
magyar filmek elsöprő erejű beáramlása azonnal
szembeötlik: amíg Magyarországon a két világháború között mindössze négy bolgár (illetve bolgár közreműködéssel készült) filmet mutattak be,
addig ugyanezen idő alatt Bulgáriába tömegével
vitték a magyar filmeket, összesen mintegy 160
darabot. Több mint 15 magyar cég versengett a
terjesztés, a reklám jogáért. (Igaz, közrejátszott
ebben az is, hogy az angol-amerikai konkurreneia politikai okok miatt nagy mértékben visszaszorult.)
A magyar filmek nemcsak mennyiségileg "főzték le" a nyugati, elsősorban a német filmimportot, hanem rendk1vüli, őszinte sikerükkel is. Ennek
nem csupán az akkori politikai viszonyok, a közös szövetségi rendszerbe tartozás volt az oka, hanem közrejátszottak a korábbi, közismert történelmi érintkezések és forradalmi hagyományok is.

Az Alkalom

című film bolgár-magyar

stáb ja (1942)

(Elég csak a török elleni együttes megmozduláskor a világ reng az erők összecsapásától, és amira hivatkozni a várnai csatában, vagy az 1849-es kor a népek minden erejüket összeszedve harcolmagyar forradalmi emigráció bulgáriai menedénak az őket megillető nyugodt és örömteljes életkeire.) Mindez kedvező légkört teremtett a ma- ért, az Elnémult harangok című film különös akgyar filmek befogadásához. Doncso Hitrov film- tualitással bír, érzékenyen érinti a bolgár népet,
történész egyenesen "passzív ellenállásként"
érté- a bolgárok sz ívét". (Zora, 1941. október 6.) A szekeli a bolgár néző magatartását, amikor ennyire relmi szenvedély lobogása és a népek szabadsághatározottan előnyben részesítette a magyar fil- harca között ilyen összefüggést találni nem csemeket a brutálisan fasiszta német és olasz pro- kély bátorságra vallott akkoriban.
dukciókkal szemben. A Rodriguez Endre által
A Gül baba (Nádasdy Kálmán 1940-es filmje)
1941-ben rendezett Elkésett levél című alkotást pél- a közös ellenség, a török elleni harc, a két nép
dául nyolc hétig tartották műsoron, ami abban
sorsközössége miatt lett népszerű. Ezt hangsúlyozaz időben csúcsteljesítménynek számított. A há- ta a korabeli kritikus is: "A szabadság és a szeborúból kedvesét hosszú évtizedekig haza hiába
relem dala. Mivel a török elemi csapás az európai
váró asszony történetét elbeszélő film a korabeli
földrészt sújtotta, számos európai nép hosszú évebolgár sajtóban is hatalmas reklámot kapott.
ken és évszázadokon át elviselhetetlenül nehéz rabTanulságos az Elnémult harangak (Kalmár Lász- ság járma alatt nyögött. De a leigázott népek kőló rendezte 1940-ben) kritikai fogadtatása is. Íme zött mindig voltak olyanok, amelyeknek lelkéegy Idézet: " ... a film a szellem szabadságáért
ben a szabadság iránti vágy égett". (D.G.G.: Zora,
vívott harcot állítja elénk ... Minél erősebb és ke- 1940. október 28.) A filmben elhangzó hazafias
gyetlenebb a szellem szabadságáért és <t társadalindulót Bulgária-szerte énekelték. Akárcsak Dankó
mi igazságért, a nemzeti önrendelkezésért vívott Pista nótáját Kalmár László azonos című filmharc, annál hevesebben, tartósabban és tüzeteseb- jéből (1940). A bolgár néző az édes-bús népszínben lobban fel a szerelem szenvedélye. Most, ami- mű jogfosztott és kitaszított cigányhősének sor-
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Karády Katalin az Alkalom-ban
sából kiérezhetett valami mélyen közöset, ismerőset. Ez a film, operettes külsőségei ellenére, felfogható burkolt tiltakozásnak is a náci fajelmélet
ellen, hiszen a Jávor Pál által alakított főszereplő ilyen mondatokat vág a néző arcába: ••Nem
akarok cigány lenni! ... Nem akarok többé nektek játszani' . .. Legyetek átkozottak l", Nem csoda hát, hogy Jávor Pál, saját bevallása szerint,
több mint 200 aláírt fényképét küldte el ez idő
tájt bolgár rajongóinak. Szólásmondás is keletkezett róla: "Olyan a csók Jávor-bajusz nélkül,
mint az uborka só nélkül". (A többi magyar filmsztár népszerűsége is vetekedett az itthonival. Karády Katalin, Tolnay Klári, Mezey Mária, Maklári Zoltán, Páger Antal és a többiek fotóiból
óriási gyűjtemények vannak még ma is a rajongók
tulajdonában.)
Rendkívüli sikere volt még a Táparti látomás
című Kalmár László filmnek (1940), a Hegyek
lányát pedig (Farkas Zoltán, 1942) Szófiában előbb
mutatták be, mint Magyarországon.
A Bulgária és Magyarország filmkapcsolatára
jellemző sajátosságok gazdasági okait érzékeltettük már, amikor Bulgária ipari fáziskésését em-
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litettük. Mindennek következtében nemzeti filmgyártásuk, mint láttuk, késve indult. "Nagyüzemi"
méretű önálló bolgár filmgyártásról 1950-ig nem
is igen beszélhetünk (az ezt megelőző közel fél
évszázad alatt összesen mintegy 50 darab hosszabbrövidebb játékfilm hagyta el a bolgár stúdiókat).
Ilyen kőrülmények
között nehéz lett volna megfelelő mennyiségű "áruval" ellensúlyozni a külföldi behozatalt. Nem maradt más lehetőség a cserére, mint közreműködést ajánlani idegen illetőségű vállalkozásokban. Szereplőket "kölcsönözni"
(mint 1916-ban, amikor nem kisebb személyiség
vállalt közreműködést,
mint maga a bolgár cár,
Ferdinánd és famíliája a Bogdán Stimoff című magyar-osztrák hazafias-nacionalista mozgóképben,
vagy később, 1923-ban Zora Ogneva, aki Gaál
Béla Diadalmas élet eimű filmjében játszott főszerepet); helyszíneket és statisztériát
rendelkezésre bocsátani. Farkas Miklós például szinte teljes egészében bolgár földön rögzítette Port Arthur
című gigantikus háborús filmjét 1936-ban, a Sumen környéki tatár eredetű lakosság és a cári tengeri flotta lelkes közreműködésével.
A negyvenes évek elejétől nagy lendülettel készültek a bolgár-magyar közös produkciók. A sort
az Alkalom című film nyitotta meg, amelyet a
magyar Rodriguez Endre és a bolgár Anton Marinovics közösen készített 1942-ben. A film díszbemutatóját ma is az egyik legjelentősebb eseménynek tartják a bolgár filmtörténetben. A "bolgár filmművészet diadalaként" elkönyvelt rnű főszereplői a bolgár szinjátszás legkiválóbb képviselői voltak (Krasztju Szarafov, Ivan Dimov, Nadja
Nozsarova). A magyar változat főszerepét Karády
Katalin alakította. (Sajnos, ennek kópiája elveszett, csak a bolgár változat található a Magyar
Filmarchívum gyűjteményében. )
Egy évre rá már megtarthatták a következő koprodukció, a Tengerparti randevú premierjét is.
(A film bolgár eimének magyar fordítása: Bolgármagyar rapszódia, rendezte Bán Frigyes és Borisz
Borozanov.) A felvételek többsége Szófiában, a
rilai kolostorban, Tirnovóban és Várnában készült. A film záró képsora a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében játszódik, amikor az egymásra lelt szerelmesek tiszteletére felcsendül a "Bolgár-magyar rapszódia" cimű patetikus oratórium, bolgár és magyar népies motívumokkal. (Zeneszerző: Pancso Vladigorov és
Losonczy Dezső.)
A Tengerparti randevú forgatásával egy időben
indult az lva Szamodiva (A tenger boszorkánya)
círnű koprodukció felvétele (rendezők: Lévay Béla
és Kiril Petrov). A modern keretbe helyezett misztikus középkori mese a környezetétől elütő fehér

börű, szőke hableány szenvedéséről, majd bosszújáról (szirénné változva, sorra fullasztja vízbe a
halászokat), végül diadalmas boldogságáról regél
(az utolsó áldozatnak kiszemelt legény a szerelmével ajándékozza meg a leányt). Szozopol festői
vidékén nagy lendülettel folytak a felvételek, annak ellenére, hogy a háború közepette meglehetősen feszült volt a légkör. A film magyar női főszereplője, Mednyánszky Ági így emlékszik vissza
a hangulatot meghatározó egyik epizódra ; "Egy
este, amikor sétáltunk a parton, felfegyverzett német katonákba ütköztünk. Ránk parancsoltak,
hogy azonnal térjünk vissza, mert kijárási tilalom van ... Ebben az időben már több vesztes
csata volt a hátuk mögött, ezért különösen szigorúak és gyanakvóak voltak. Azt beszélték, hogy
Szozopol mellett éjjel szovjet tengeralattjárók bukkannak fel, és a helyi lakosság látja el őket ennivalóval ... " Sajnos, a háborús események végzetesen alakították a film további sorsát. Greguss
Zoltán, a film másik magyar főszereplője beszéli
el, hogyan is történt ez: "A velem való felvételek
befejeződtek, de nem tudom, miért, a németek
nem engedtek elutaznom...
Minden magyarázat
nélkül elkobozták a teljes filmanyagot. Csak hadititkokról meg cenzúrabizottságról beszéltek, de
hogy hová vitték és mi lett a film sorsa, az a
mai napig rejtély. Abban reménykedtünk, hogya
bolgár változat legalább megmaradt. De hamarosan megtudtuk, hogy Szófia bombázásakor megsemmisü It."
A magyar és a bolgár nézők azonban mégis
láthatnak valamit az eltűnt (illetve megsemmisült)
filmalkotásból. Georgi Alurkov rendező ugyanis
a legújabb bolgár-magyar közös produkcióban,
egy TV-sorozatban, részben az eredeti közreműködőkkel, érdekfeszítő riportokkal kiegészítve
(ezekből idéztünk fentebb néhányat) reprodukálja a film lényeges jeleneteit. Ezzel a dokumentumjátékfilmmel kapcsol vissza a mai bolgár-magyar
filmes együttműködés az eseményekben gazdag
kezdetekhez, persze most már egyenlő esélyekkel.
egyenrangú cserefeltételekkel. Igaz, közben sem
volt "légüres tér". Bolgár-magyar koprodukciós
film ugyan nem készült az utóbbi 35 év alatt, a

Dorita Bonewa
fílrnművészek vendégszereplése azonban nem volt
ritkaság a magyar és a bolgár filmtörténetben.
A magyar diplomával rendelkező Eduard Zahariev
rendezőtől kezdve sorolhatnánk azokat a magyar
alkotókat, akik bolgár színészeket választottak
rnunkatársuknak filmjeikben. Várkonyi Zoltán és
Jancsó Miklós Aposztol Karamitev főszereplésével készítette 1960-ban a Három csillag című filmet. Fejér Tamás Ivan Adonnovot választotta Az
idő ablakai hőséül 1969-ben, Sára Sándor pedig
ugyanebben az évben Todor Todorovval forgatta
Fe/dobott kő című alkotását. S legutóbb Huszárik
Zoltán a bolgár Ichak Fincire osztotta Csontváryjának rangos és nehéz címszerepét.
Geréb Anna
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KÖNYVEKRÖL,
FOLYÚIRATOKBÚL

A Csapajev alkotói
Piszarevszkij könyve a Vasziljev-fivérekrő!
A szovjet filmalkotókról szóló monográfiák száma - Dmitrij Piszarevszkij jóvoltából - ismét szaporodott. Az ismert filmtörténész, a Szovjetszkij
Ekran egykori főszerkesztője arra vállalkozott,
hogy a hires rendezőpáros életét és munkásságát
filológiai hitelességgel felmérje, s egyúttal örökségük jelentőségét meghatározza. A könyv a népszerű Élet a művészetben című sorozat keretében
látott napvilágot, s olyan előzményekhez kapcsolódik, mint Sklovszkij kitűnő Eizenstein-portréja
vagy Karaganov érdekes Dovzsenko-esszéje.
A két művészt - nem voltak vér szerinti rokonok, de eszmei indíttatásuk azonossága és évtizedeken át tartó közös munkálkodásuk alapján
indokoltan nevezték őket "fivéreknek" - általában csak a korszakos fontosságú Csapajev megteremtőjeként szokta emlegetni a közvélemény.
Egy kicsit igazságtalanul (már ami a "csak"-ot
illeti). Többi munkájuk nem éri el a klasszikusnak számító polgárháborús történet színvonalát,
ám azért egyik sem ocsú a tiszta búza mellett.
Az 1975-ös szimpóziumon, melyet a Szovjet Filmművészek Szövetsége a Vasziljevek emlékének
szentelt (hazánk is képviseltette magát), megfogalmazódott a sokoldalúbb mérlegkészítés igénye.
Többen kifejtették, s a megállapítást elfogadhatjuk, hogy az életmíí "leszűkítése" igazságtalan, hiszen a Vasziljev-duó filmográfiájában további értékek sorakoznak. Ilyen, hogy csak egyetlen példát említsünk, a honvéd ő háborút egyáltalán nem
a "hurrá-jelentések" aspektusából vizsgáló Front,
melyet mindmáig nem fedeztek fel igazán. A léptéktévesztés természetesen nem jelenti a perújrafelvétel szükségességét, ugynakkor viszont nyilvánvalóvá teszi az "egyművű rendezők" legendájának megkérdőjelezését. Csupán a felületes szemlélő számára foglal helyet Szergej és Georgij Va100

sziljev - mondjuk - Nyikolaj Ekk mellett a fejlődés folyamatában.
Lényegében valamiféle misszió vállalásának szándéka fűtötte Piszarevszkijt : egy kicsit igazságot kívánt szolgáltatni az ismert, bár kellőképpen nem
elismert filmtörténeti figuráknak. Kötete - mellyel
magas tudományos fokozatot ért el - életrajznak,
esztétikai számvetésnek, históriai összegzésnek és
dokumentációnak egyaránt tekinthető, s ahogy ez
lenni szokott, kibontakozik belőle a médiumát végtelenül (tehát kicsit elfogultan) szerető, mindemellett roppant preciz esztéta, vagyis a szerzö arcképe is.
Bizonyosra vehető: akik a Vasziljev-fivérek műhelyének "titkaival" szeretnének közelebbi ismeretséget kötni, semmiképpen sem nélkülözhetik a
jövőben Piszarevszkij terjedelmes analízisét. Sok
mindent meg lehet tanulni belőle. Így a tények
faggatásának alaposságát. A filmek úgynevezett
holdudvarának összetevőit. Ezek között az ötletforgácsok éppolyan jelentősek, mint a forgatás körülményei vagy a fogadtatás akusztikája. Netán
a kamera mögött álló mester egészségi állapota.
Alapelv továbbá a személyes tényezők és a társadalmi légkör elkerülhetetlen összekapcsolódásának kötelessége. A pálya egyes állomásainak dialektikus vizsgálata (nevezetesen: hogyan illeszkednek egymáshoz, vagy miképpen épülnek egymásra a gondolatkörök, a motivumok, az eszközök és a stílusjegyek). A szovjet filmtudós számára, ez már a legelső oldalak olvasásakor nyilvánvaló, szinte minden adalék lényeges. A Vasziljevek dossziéját azt követően csukta be, hogy valamennyi forrást, tényt, mozzanatot, véleményt feltérképezte.
Ennyi pozitívum felsorolását az a konklúzió követhetné, hogy Piszarevszkij minden időkre érvé-

nyes értékelést tett az asztalra, tehát végleges - s im- fivérek munkássága tényleg számottevő fejezet a
már megfellebbezhetetlen - minősítéssel szolgált. hangosfilm krónikájában. S ha már a kritikai észreKorántsem ez a helyzet. S hogy miért nem, erről vételeknél tartunk, hadd javasoljuk a következő
szeretnék szólni kritikai reflexióimban.
- javított - kiadás előkészítéséhez, hogy ne "takaElőször néhány általános megjegyzés a margókra.
rítsák meg" a filmográfiát, valamint a név- és címAz erények furcsa transzpozíció eredményeképmutatót. Mindegyikre nagyobb szükség van, mint
pen torzultak hibákká Piszarevszkij tollán. Pon- amilyen szolgálatot a (gyenge minőségű) felvételek
tosabban fogalmazva: bizonyos érdemek és szán- tehetnek.
dékok (előbbit az enciklopedikus igény, utóbbit
A kötet legtartalmasabb fejezete a Csapajev
az objektivitásnak álcázott szeretet motiválja) ese- komplex elemzése. Bizonyára törvényszerűen,
tenként "visszaütöttek", mi több: a tárgyilagosugyanis a kivételes teljesítmény mindig jobban megság gátjává váltak.
mozgatja a fantáziát, mint az átlagos vagy gyenKezdjük azzal, hogya Vasziljevek monográfugébb művek. Olyan jó ez a hosszú passzus, hogy
sa - teljesen szükségtelenül - a védőügyvéd talár- akár külön is érdemes lenne megjelentetni. Itt
ját öltötte magára. Folyton azt igyekszik bizonyí- aztán nagyítóval sem találhatnánk hibát, s kötöztani, hogya két rendező a Csapajev magasságait és ködő kedvünket is visszafogja a mindenre kitermélységeit gyakran megközelítette, netán el is ér- jedő film-magyarázat. Ilyesfajta címszavakat jete, azaz művészetükben a kontinuitás minősége, gyeztem fel: Hogyan merítettek a Vasziljev-fivérek
azaz a minőség kontinuitása dominál. Ez bizony Furmanov regényéből, s miért tértek el annyira az
vaskos tévedés. Ismételjük: mi is úgy vélekedünk,
ihlető próza cselekményétől ? Mi a "megelevenehogy a közös oeuvre eddig kellőképpen nem méldett legenda" eszmeiségének és népszerűségének
tányolt gazdagságokban bővelkedik, a Piszarevinspirálója ? Miért szintetizálódnak az epikus, traszkij-féle rehabilitációt mégsem tartjuk szerencsés- gikus, hősi, Ilrai stb. elemek a vász non ? (Ez az
nek. Már a Csipkerózsika-interpretációban érezni eszmefuttatás
Dolinszkij
Csapajev-tanulmányáa túlzott jóindulatot, ami aztán legfeltűnőbben
nak okfejtését követi.) Feloldható-e a paradoxon:
A Sipka-szoros hősei cirnű szovjet-bolgár koproaz "okos ellenség" (a filmben: Borozgyin) a mi
dukció értelmezésekor kulminál (utóbbit Szergej malmunkra hajtja a vizet, pedig nehezebb legyőzni,
Vasziljev egyedül rendezte). Ki kellett volna mon- mint a buta ellenfelet, s ráadásul az ábrázolt szitudani - a hozsannázó idézetek helyett -, hogy ak- ációk hitelessége is így teremtődik meg igazán.
koriban, az ötvenes évek első felében, sokszor
Tökéletesen igaza van Sklovszkijnak, aki a Csapailyen-olyan "szempontok" ölték meg a művészi- jev páratlan kedveltségének okos "megfejtésével"
séget. Fájdalom, A Stpka-szoros hősei-ben is.
szolgált: a nézők tulajdonképpen saját életrajzukat
látják megelevenedni az igaz mesében, egy kicsit
Engem - megvallom - kicsit zavar a pozitivista leltározás is. Persze, érdekes tudni, hogy Geor- önmagukban hisznek és elkövetett hibáikon negij Vasziljev egyik felesége amerikai nő volt, vagy vetnek. Lehetetlen elképzelni tökéletesebb identifikációt ...
hogy milyen vezetői elvek alapján kormányozta
Mik azok a legfőbb tanulságok, melyeket
a LEN FILM-gyárat a "testvér". Ezeknél azonban szerintem akadnának fontosabb kérdések (me- Dmitrij Piszarevszkij kínál szakembereknek és
érdeklődőknek? A Vasziljev-ikrek "receptje" egylyek viszont homályban maradtak). Csak kettőt
említek. Az alkotói személyiség vizsgálata sokkal szerű: sok vonatkozásban különböztek egymástól,
mégis illettek egymáshoz. Megőrizték önmagukat
gazdagabb lehetne (nem a hivatalos nyilatkozatokról van szó, ezekből bőven kapunk ízelítőt, hanem cl szimbiózisban. A tömegeknek igyekeztek filmet
készíteni. Túlcsorduló pátoszukat az menti és
a pszichikum mélyebb rétegeiről s a .Jélre't-megjegyzésekről, melyek nem mindig nyilvánosság elé magyarázza, hogy ideálokat teremtettek. Dinamikus koruk és változások lázában égő társadalmuk
valók). Tudom, hogy a szerző évekig búvárkodott
az archívumokban, s bizonyosan összegyűjtötte a drámai harcaira irányították a figyelem reflektolegszemélyesebb vallomásokat is. Kár, hogy szűk- rát. Szép számú kitüntetéseiknél többet ér, hogy
előfutárai voltak a "szerzői filmek" alkotóinak,
markúan adagolta őket. A külföldi szakirodalomban való tallózás feltűnően szegényes. Nem szeret- politikumuk belső igényből és kötelességtudatból
nék a maximalizmus bűnébe esni, de nem hallga- táplálkozott, a nemzeti filmművészet építéséhez is .
hozzájárultak jó néhány téglával. Hatásuk élő.
tom el hiányérzetemet: a Csapajev-ről tengernyi
francia, olasz, amerikai, német stb. méltatás szól, Letagadhatatlan a rokonság az Életem árán, az
Emberi sors, Az elnök, A katona apja, a Vörös
az idézeteket azonban nem találom Piszarevszkij
könyvének lapjain. Velük teljesebb lenne a pano- kányafa és más művek, valamint a Vasziljev-fivérek
ráma, s még meggyőzőbb a bizonyítás: a Vasziljev- alkotásainak eszmevilága és esztétikuma között.
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Végeredményben értő kalauzzal barangolhattuk
be két tehetséges filmcsináló birodalmát. Remélhetőleg mihamarabb megteremtődik - jubileumoktól függetlenül - egy teljes retrospekció programba
iktatásának lehetősége is, amikor az elsőtől az

utolsóig végignézhetjük a Vasziljev-fivérek ezúttal
könyv-lapokon megelevenített filmjeit.
(Lszkussztvo kiadó, Moszkva, 1981.)
Veress József

Az erdélyi némafilmgyártás története
A bukaresti Kriteríon Könyvkiadónál jelent meg
Jordáky Lajos könyve az erdélyi némafilmgyártás
történetéről. A szerzö kutatómunkája,
gazdag
anyaga és összefoglaló megállapítása is igazolja,
hogy az erdélyi filmgyártás nemcsak a magyar film
történetének, hanem a némafilm egyetemes históriájának is jelentős fejezete. Közisrnert, hogy az
elkészült nagy szám ú és a maga korában sikeres,
külföldre is elkerült filmeknek csak elenyésző töredéke maradt meg. Talán ez is hozzájárult ahhoz,
hogy a filmtörténetek is mostohán bántak ezzel a
gazdag korszakkal. Magyar Bálint egyébként alapvetően fontos magyar némafilmtörténetében aránylag kevés figyelmet szentel a Janovics-filrneknek,
Nemeskürty István magyar filmtörténetei pedig
szerkezeti felépítésük miatt sem térhettek ki részletesen erre a korszakra. A Filmtudományi Intézetben most lezajlott és eredményeit a Filmművészeti Könyvtár círnű sorozatban publikáló magyar
filmtörténeti kutatás pedig éppen a némafilm
korszak, és így az erdélyi filmgyártás feldolgozásával adós. Hézagpótló munka került ki tehát a
Kriterion kiadó jóvoltából a kolozsvári nyorndából. Méghozzá, ha jól sejtjük, kalandos út után,
hiszen a munka közel tiz éve készült el, a derék
színház történész és kutató, Jordáky Lajos időközben meghalt, a helyenként pontosításra szoruló
kéziratot H. Szabó Gyula és önzetlen munkatársai
tették kiadásra alkalmassá.
Jordáky Lajos hírlap- és levéltári kutatómunka,
a román filmarchívum könyvtárában található kéziratok és Janovics Jenő hagyatéka nyomán írta
meg az erdélyi némafilm történetét. Számos idézettel, pontos adatok közlésével, leíró módszerrel
idézi fel Erdély figyelemreméltóan pezsgő filméletét, főleg 1913 és 1920 között. Már a századforduló idején, de különösen a tizes évek elején
rendkívül gyorsan terjedt el a mozi Erdélyben.
Természetes hatása volt ennek, hogy felmei ült
a honi filmgyártás lehetőségének ötlete is, mely rövidesen tetté vált. Érdekes módon nemcsak Kolozsvár, hanem Nagyvárad is az úttörők sorába tartozik ezen a téren. Az igazi nagy szervező egyéniség Janovics Jenő, a kolozsvári filmgyártás meg102

alapítója, fellendítője, világhírű rendezők, filmszínészek felfedezője és foglalkoztatója volt.
Janovics talán kissé túlzó önérzettel állapítja
meg, hogy a magyar filmgyártás kezdetén a budapesti filmtermés "nem volt más mint a párizsi divat
lélektelen utánzása, a magyar film bölcsője Kolozsvár volt". Ezt a kijelentését pedig arra alapozta,
hogy törekvése a nemzeti karakterű és irodalmi
alapanyagú film volt. A Sárga csikó, a Bánk bán,
A totone. a Tetemrehívás, a Liliomfi filmváltozatai,
hogy csak a kezdeti rnűveknél maradjunk, valóban
ezt látszanak igazolni. Számos filmnek Janovics
maga volt a rendezője, de hamarosan teret engedett a tehetséges fiataloknak, Kertész Mihálynak,
Garas Mártonnak, Korda Sándornak.
Korda nagyvonalú filmes pályafutása, mint ismeretes, Kolozsvárról indult. Janovics szel int a
véletlen hozta össze őt Kordával. Budapesten, a
New York kávéház teraszán ismerkedett meg vele,
ahol éppen Szomaházyval tárgyalt, többek között a Mesék az írógéprő! megfilmesítési jogáról.
Janovics megkérdezte az írót, nem ismer e valakit,
aki a rendezői munkában segitségére lenne. Szomaházy a szomszédos asztal felé mutatott. "Az a sápadt fiú most jött meg Párizsból, ahová azért ment,
hogy filmfelvételt láthasson, de szegény a Pathé
gyárnak csak a kapujáig tudott eljutni, be se bocsátották. A neve: Korda Sándor." Megismerkedtek, filmről beszélgettek. Korda egy nagy, nemzetközi filmvállalkozásról ábrándozott. Janovicsnak
megtetszett a derűlátó, a maga erejében bízó, csillogó szemű fiatalember. Még aznap szerződtette
Kolozsvárra filmrendezőnek.
Amint látjuk, a kötet nem mentes az anekdotikus
mozzanatoktól. És éppen ez az erénye. A Sárga
csikó forgatása során előadódó tragikus baleset
leírása, mikor egy fiatal színésznő a felvételek során vízbefulladt, vagy Kertész Mihály és Jászai
Mari torzsalkodása A tolone forgatása idején,
mind olyan mozzanatok, melyek hitelessé és roppant élővé tesznek egy egész múltba tűnt korszakoto Mindez persze nem megy a filmtörténeti szemlélet rovására, gondos jegyzetekkel kísért adatok
biztosítják a leír tak értékét, pontosságát.

Az induló rendezők mellett nagy szinészek portréi villannak elő: Várkonyi Mihály, Jászai Mari,
Somlay Artur, Berky Lili, Poór Lili, Rózsahegyi
Kálmán, Gál Gyula, Kürthy György, Beregi
Oszkár csak kiragadott nevek ebből a fantasztikusan gazdag szlnészgárdából. És isméteIten felbukkan a nagy mester, Janovics Jenő képe, aki
szinházi életművének építése mellett a filmnek is
saját korán túlmutatóan nagyvonalú alkotó és
szervező egyénisége volt, aki. a mozgókép művészi
megvalósitását,
a közönség érdeklődésének felkeltését, a gyártást és a forgalmazást teljes egységben
látta és ezzel a szemlélettel igyekezett munkáját
végezni.

A kötetnek jelentős része a függelék, melyben
szakember és filmbarát egyaránt gazdag böngésznivalót talál. Nagy értéke a részletes adatokat tartalmazó filmográfia, a bibliográfia és a kor filmes
és művészvilágát felsorakoztató és tömören jellemző névmutató. Különleges kuriózum A tolone itt
közölt filmvázlata és A vén bakancsos és fia, a
huszár feliratlistája. Gazdag képanyag teszi teljessé
az értékes, szép, sok vonatkozásban úttörő és forrásértékű munkát.
(Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története 1903-1930 Kriterion Könyvkiadó, Bukarest,
1980)
Karcsai Kulcsár István

Olasz könyv Szabó Istvánról
Számtalanszor elhangzott, leíratott már - kiváltképp az ellenvélemény t manifesztáló hazai közönséggel szembeni érvként -, hogy a magyar film a
világ filmművészetének élvonalába tartozik. Ki
tudja miért, mégis eufórikus meglepetéssel szokás
fogadni e tény külföldi elismeréseit: provinciális
hálálkodással ünnepeljük az olyan külföldi kiadványokat, amelyek a magyar filrnművészettel,
magyar filmrendezőkkel foglalkoznak - még ha
olyan önképzőköri színvonaion is, hogy ha magyar
szerző irna hasonló dolgozatot egy amerikai, olasz
stb. rendezőről, egyetlen hazai szaklap se fogadná
el közlésre.
Bruno De Marchi Szabó István-monográfiája
azonban szerencsére felment a recenzióírásnak álcázott lihegés kinos feladata alól: alapos felkészültségű, határozott koncepciójú szerző jól megszerkesztett és világosan megírt könyve. (E két utóbbi
erénye azért érdemel kiemelést, mert ugyanez ritkán írható le ennek a - különben is meglehetősen
egyenetlen színvonalú, elvben a nagyközönségnek
szánt, gyakorlatban nem egyszer a filmesztétai
bikkfanyelv paródiájának is beillő - rendezői monográfia-sorozatnak a többi darabjáról.)
De Marchi a hetvenes években már három nagyobb terjedelmű tanulmányt publikált a magyar
filmről - az egyiket éppen Szabóról - a milánói
Katolikus Egyetem" Vita e Pensiero" cimű folyóiratában. Egy másikhoz Juhász Ferenc egy versének
olasz forditásából kölcsönözte azt. a cimet, amely
mintegy összefoglalja koncepcióját a magyar film
ről: "A magyarok az idő gerincében"'. Ő első-

sorban a magyar film a magyar történelem, a
magyarországi politikai helyzet összefüggéseit kutatja; nem kísérletezik annak vizsgálatával, hogyan
tükrözi a magyar film a magyar valóságot - amelyet ő szükségképpen csak másodlagos információkból ismer -, csupán annyit ír le: milyen valóságot
tükröznek neki a magyar filmek.
A történelem-központú
megközelítés jellemzi
hát Szabó Istvánról alkotott képét is; emlitett tanulmányának címe az volt: "Szabó István, egy
nemzedék tanúja". Ez kétségkívül helytálló megállapítás, Szabó István csakugyan egy nemzedék
tanúja, ám - mit szépítsük - jókora közhely: hiszen
- másik közhely: - minden szuverén filmalkotó
tanúja nemzedékének. Hogy Szabó István mégis
elkerüli a könyvben ezt a tágas, de üres közhelyskatulyát, arról szerencsére gondoskodik ő maga.
A sorozat szerkesztői gyakorlata szerint ugyanis a
könyv egy hosszú - a kötet terjedelmének egyötödét kitevő - interjúval kezdődik, amelyből az olvasó megtudhat annyit a Szabó-filmek világáról.
e filmek hátteréről, hogy világos legyen számára:
az utána következő filmismertetésekben, - elemzésekben ennek a világnak egy meghatározott látásmód szerinti, nem feltétlen egyedül lehetséges
interpretációját olvassa.
De Marchi az elemzések során nemcsak a maga
koncepciójában helyezi el a műveket, de alapos
segítséget is ad az olasz olvasónak, hogy összeálljon előtte a filmek történelmi-kulturális háttere.
Szabó pályakezdő rövidfilmjei kapcsán például
felvázolja a Balázs Béla Stúdió történetét (egészen
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a kötet megírásáig); a játékfilmekről szólva rövid
összefoglalást ad Magyarország XX. századi történetéről ; akkurátus várostörténeti ismertetést rnellékel a rendező Budapest-képének magyarázatához
(a Tűzoltó utca 25 Ferencvárosát számunkra talán
illusztrálni, de mit van mit tenni: az olasz olvasónak még mindig ez a legjobb fogódzó); Ady t,
József Attilát, Radnótit idéző bőségesen, de sajnos
nem mindig hű, és sokszor csüggesztően lapos
olasz fordításban (lehet, hogy most a fordító beszél a recenzensből. de úgy tűnik, az eredeti nyelv,
a kulturális háttér közvetlen ismeretének hiánya
nemcsak megnehezíti, hanem néha egyenesen lehetetlenné teszi egy-egy mű, alkotó megértését és
adekvát értelmezését - és ez nemcsak De Marchi
könyvére vonatkozik).
Mindent összevetve: nem teljes az a kép, amelyet Bruno De Marchi felvázol Szabó Istvánról,
de semmi esetre sem torzkép. Történelemközpontú
megközelítéséből adódóan a szerző elemzései tar-

talomcentrikusak, a tartalmat hordozó formával
- a rövidfilmeket leszámítva - alig tör" dik. Szabó
István "magánmitológiájának"
kellékeit ugyan
lelkiismeretesen leltárba veszi, ám e világ hangulata már sehogysem "jut át" a - nyelvi, kulturális határokon. De ez már tágabb recepciós probléma:
az olasz szerző megtett minden tőle telhetőt, hát
aligha marasztalható el azért, mert máshogyan
nézi, máshogyan látja Szabó István filmjeit, mint
hazai nézőik. Abba pedig - úgy látszik - bele kell
törődnünk, hogy az egzotikus magyar nevek helyesírása áthághatatlan akadályt jelent egy olasz
szerzönek és nyomdának. Pedig ettől eltekintve a
kötethez csatolt filmográfia és bibliográfia igazán
elismerésre rnéltóan alapos.
(Bruno De Marchi : István Szabó.La Nuova Italia,
Firenze, 1977. II Castoro Cinema 37.
133 l.)
Schéry András

Platóni filmmüvészet
Jegyzetek Jancsó Miklós munkásságárál
Jancsó Miklós magyar rendező
egyike azoknak, akikről már sok
éve heves viták folynak. Vannak,
akik az egekig magasztalják és
az egyik legnagyobb mai rendezőnek tartják, de művészetének
radikális bírálói is vannak, akik
nem akarják megbocsátani neki, hogy filmjei gyökeresen mások, mint a hagyományos filmművészet. Valóban, Jancsó filmjei könnyen megbotránkoztatják a hagyomány tisztel őket. Túlságosan különös látványt nyújtanak, ahogy mesteri virtuózitással (s ezt valószínűleg senki sem
tagadja) bontakoznak ki Magyarország végtelen pusztáin a
lovak hosszú sorai, a népi körtáncok. Kifinomult, kaleidoszkópszerű koreográfiává
fonódik mindez össze, melyet a kamera szakadatlan mozgása szédülésig fokoz fel. Ami a szüzsét
illeti, Jancsó filmjei általában a
nemzeti történelem drámai epizódjairól szólnak, de a szóban
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forgó eseményeket a rnűvész
szinte a teljes felismerhetetlenségig átalakítja. A forradalmak
és a háborúk egy "hóbortos
balett" ürügyévé válnak, az
emberek apszichologikus lények,
kapcsolataikat összeütközések és
elválások sora mutatja be az
embertömegek szakadatlan mozgásának dinamikus terében.
Az effajta látványosságot könynyű elítélni vagy magasztalni.
De ahhoz, hogy ezt kellő alappal
tegyük, előbb meg kell értenünk.
Anélkül, hogy bármennyire kimerítő tanulmányt próbálnánk is
írni Jancsó esztétikájáról, vagy
hogy összefüggően és időrendben tárgyalnánk munkásságát,
fel szeretnénk tárni az olvasó
előtt néhány töredékes elképzelésünket filmjeinek poetikájáról.
Nyilvánvaló, hogy Jancsó tudatosan távolodik el a szokásos
Iilmesztétikától, vagyis az olyan
filmektöl, amelyek az életet alapvetően magának az életnek a for-

mái ban tükrözik, tehát az "utánzó" - vagy az ókori görög esztétika terminusával élve, a mimetikus - filmektől. Fotografikus
természete következtében a filmnek látszólag az élet utánzása a
hivatása és korlátlan lehetőségei
vannak a másolására. Ugyanakkor állandóan akadtak olyan
filmesek, sőt olykor egész filmművészeti irányzatok,
melyek
szembeszálltak ezzel a normatív
esztétikával. Gondoljunk akár
csak a német expresszionizmusra! A modern művészet antimimetikus tendenciáit rendkívül
ékesszólóan fejezte ki munkásságában Brecht, aki az egész hagyományos színházat
(melyet
arisztotelészinek nevezett, mint
ami az arisztotelészi esztétika
központi kategóriáján, a mimezisen alapul) "narkotikumnak"
tartotta, mert a valóság hatását
megteremtve
mintegy
ébren
á'lomba ringatja a nézőt. Ismeretes, hogy Brecht az elidegeni-

tés esztétikáját állitotta szembe
ezzel a színházzal és a kritikai
szándékot próbálta felkelteni a
néző tudatában. Jancsó aktívan
szembeszáll az "arisztotelészi"
filmművészettel és ezzel mintegy
merényletet követ el a film elismert természete ellen, miközben
minden filmjével egy másmilyen,
"nem-arisztotelészi"
filmművészet lehetőségét bizonygatja.
Más, de milyen?
A filmet gyakran hasonlítják
tükör höz, vagy ablakhoz. Mint
minden elterjedt hasonlat, ez is
rég elvesztette már eredeti jelentését. Pedig az ilyen összehasonUtások sokkal találóbbak, mint
első látásra gondolnánk. A tükör
és az ablak egyaránt a belső tér
elemei és mindkettő illuzórikusan
megváltoztatja azt. A tükör azzal, hogy megkettőzi a szobát,
befelé fordítja azt, hogy megsokszorozza, "bezárja" a teret.
Az ablak viszont kifelé robbantja szét a belső tér bezártságát.
(Nem véletlen, hogy a XX. század elején, amikor az épitészetbe bevezették az interiőrt kifelé
áttájoló üvegfalakat, a szobák
berendezéséből kezdtek eltűnni
a XIX. században annyira tipikus tükrök és átkerültek az előszobába és a fürdőszobába, vagyis egy zárt térbe.)
A hagyományos filmművészet
lényegénél fogva tükörként működik, hajlamos megteremteni a
filmkocka zárt terét, melynek
erővonalai a középpontjába, a
lineáris perspektíva találkozási
pontjába irányulnak. A filmkocka kerete egy középre tartó
mezőt hoz létre, amelyre a lélektani dráma megteremtéséhez van
szükség és amely abban testesül
meg, amikor a filmkocka egyetlen tárgyra koncentrál, vagyis a
premier plánban. A néző úgy
"olvassa" a filmet, hogy közben állandóan mintegy megkeresi
a filmkocka középpontját (mint
saját tükörképét a tükörben).
Az ilyen film lényegénél fogva

statikus, a viszonylagos mozgásukban többé-kevésbé rögzített
képek montázsán alapul. Az
ilyen tükörszerű filmkocka plasztikussága szempontjából központi fogalom a kompozíció,
melyen a középpont jelenléte értendő.
Jancsó filmművészete viszont
az "ablak modelljét" követi.
Kifelé fordul. A filmkocka kerete itt mindig egy olyan mozgás
részét emeli ki, amely túllép a
keretein. Jancsó kompozícióinak
végtelen dinamizmusa szinte kibírhatatlan nyomást gyakorol
belülről a filmkocka széleire, s
ez a "robbanásukhoz"
vezet.
Meg kell említenünk, hogya rendező szinte deklaratív módon
undorodik a belső tértől. A
Szegénylegények círnű filmben
az interiőrök modelljét a parányi
börtöncellák alkotják, melyekben szinte mint kutyaólakban,
koporsókban élnek az egymástól
elválasztott emberek. A film
cselekménye csak ezeken az odukon kivül kap lendületet, a börtönudvaron, a börtönt körülvevő pusztán. A Szerelmem, Elektrá-ban Jancsó a filmtörténet
egyik legfurcsább diszletét teremti meg: a síkságon emelkedő palotát, amelyből azonban hiányoznak az interiőrök. Mindössze
egy oszlopsor az egész, melyet
szabadon jár át a szél és amelyben nem lehet lakni. Mintegy
kifordított épület ez. (Láthatóan
szerepet játszott itt a lényegében
külső terekkel dolgozó ókori
építészet modellje, noha stílusát
tekintve ez a palota egyáltalán
nem hasonlít a Periklész-korabeli építményekre.)
A jancsói tér nyitottságá t hangsúlyozza a kamera rendkívüli
felszabadultsága. Jancsó különlegesen bonyolult és hosszú kocsizásai legendává váltak. A rendező filmjei lényegüknél fogva
szembenállnak a szó hagyományos értelmében vett montázszsal. A montázs hiánya azonban

természeténél fogva apszichologikus. Hiszen általában éppen
a montázsra épül az alkatok,
eszmék és szenvedélyek összeütközése. A szakadatlan mozgás
a filmkockában nem teszi lehetövé a személyiség, az állásfoglalás, a meggyőződés rögzitését.
Mindezt kimossa a képből a belső dinamizmus sebesen áradó
folyama.
De valószinűleg nem is lenne
érdemes beszélni e magyar rendező munkásságáról, ha mindössze a kifejező eszközök gyűjteményét nyújtaná. bármennyire
érdekesek legyenek is azok és
bármennyire módszeresen alkalmazza is őket. Jancsó filmjeinek
megdöbbentő hatása abban a
képességében rejlik, hogy gondolkodni, elmélkedni tud ezekkel a mulandó, mozgó formákkal
és ezzel a nyitott térrel, mely elmossa a figyelem középpontját,
a tartalmi dramatizmus magját.
Az "arisztotelészi" filmművészet megdöntésére törekvő poetikájának feltálalásakor szerintünk Jancsó nem Brechtre, hanem annak sokkal ősibb opponensére, Platónra támaszkodott.
Közismert, hogy Platón rendkivül óvatosan fogadta a mimezis fogalmát a művészetben, úgy
vélte, hogy az utánzó műalkotások "a harmadik helyen állnak
a lényegtöl" és azt mondta, hogy
a festészet nem a valóságot, hanem csalóka látszatot ábrázol
stb. Amimetikus művészeteknél
sokkal magasabbra helyezte a
körtánc művészetét vagy az
"orchesztikát"
(A. F. Loszev
elfogadott terminusa). Nincs terünk arra, hogy belemenjünk
a platóni esztétika részleteibe,
ezért csak néhány lényeges és
széles körben ismert tételét emeljük ki. Platón szerint a ritmikus
mozgás képessége vele született
az emberrel és a ritmikus mozgásokban lelkének természete és
tulajdonságai jelennek meg. A
harmonikussá tett mozgás Platón

105

szerint mintegy isteni hatást
gyakorol az ember lelkére. Ezért
állandó körtáncnak képzelte el
az ideális államot. De ami talán
különösen fontos: Platón az
isteneket és az emberek lelkét
szárnyas fogatokként képzelte
el, amelyek szakadatlan körtáncot járnak a mennyben.
Távol áll tőlünk a gondolat,
hogy Jancsót valamiféle skolasztikus könyvmelynak állítsuk be
az olvasó előtt, aki elolvasván az
ókori görögöket, filmre vitte
esztétikai vitáikat. Szó sincs
erről. Ugyanakkor azonban filmjeinek koreografikussága szinte
platóni álláspontról támadja az
"arisztotelészi"
filmművészetet.
Szeretnénk elkerülni a félreértéseket és ezért hangsúlyozzuk,
hogy Jancsó "platonizmusát'
metaforikusan értjük és távolról
sem merev és szigorú tudományos analógiaként.
Jancsó
azért rokon Platónnal, mert filmjeiben ember-lelkek felszabadult
körtáncát mutatja be. Valóban,
itt nem egészen embereket látunk, hanem a test és a lélek
valamiféle hibridjét. A megölt
hősök gyakran felkelnek a ravatalról, hogy újból bekapcsolódjanak az élet körtáncába (Szerelmem, Elektra; Még kér a nép).
Jancsó hősei között újra meg
újra a valóságos világban eltévedt eszményi látomásokra hasonlító, szép, meztelen nőket
látunk. Az ember Jancsónál
lelkének testi képe, és ezért a
szereplők közti kapcsolatok is
rendkivül sajátosan épülnek fel.
E magyar rendező filmjeiben az
emberek szinte soha nem érintik
meg egymást (csak a körtáncban), mintha elválasztaná őket
a levegő szilárd fala, amelyen
nem lehet áthatolni. A Csillagosok, katonák című filmben pél-
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dául emberek más embereket
mozgatnak, de soha nem mennek
közel hozzájuk, hanem a szó és a
gesztus erejével érik el céljukat.
A testek közeledése és távolodása itt a lelkek közeledésével és
távolodásával egyenértékű. Az
emberi kapcsolatokat a rendező
kiviszi a térbe, a külső apszichologizmust a testi kontaktusok plasztikusságát tekintve meglepő
- pszichológiájának diadala váltja fel. Ezek valóban az érzések
bonyolult labirintusaiban szárnyaló emberlelkek (a metafóra
itt konkréttá válik). Még a filmekben állandóanjelenlevő fegyver - a halál hordozója - is jelképessé válik. Hiszen a lövés a
halál távolba küldése, a nem-Iét
hipnotizáló pillantása, amely fekete pontként száll át a téren.
Ebből fakad annak lehetősége,
hogy a történelem legtragikusabb eseményeivel foglalkozzék
a rendező és plasztikusan értelmezze pátosz ukat. A dráma itt
rendkívüli világossággal bontakozik ki - a rendezés világossága ez.
Jancsó
"platonizmusának"
azonban van még egy aspektusa,
amely poétikája szempontjából
elvi fontosságú. Emlékezzünk,
hogy Brecht harcolt az "álmodó"
művészettel, amely eltompítja
a tudatot és ezért a kultuszhoz
kapcsolódik. Jancsó törekvéseiben ellentétes Brechttel, mert
nem fél a művészet kultikus aspektusától. A művészet számára
nemcsak látványosság, hanem
rituálé is, ahogy rituálé volt az
ókori görög körtánc is. Nem véletlen, hogy a rnűvész olyan témákat választ, mint a forradalom, a háború, a nemzeti tragédia. Epikus és tragédiai hangvételben dolgozza fel őket, nem
igyekszik lerombolni a néző hitét,

sőt ellenkezőleg, a mágikus minden erejével próbálja bevonni őt
saját ideáljai körébe. Jancsó filmjei vég nélküli ráolvasások: lankadatlan ritmikusságuk, ceremóniás ünnepélyességük,
plasztikus erejük az ókor nagy liturgikus művészetével rokonok.
Ugyanakkor Jancsó művészetében van egy komoly hiányosság. Egyhangúak a filmjei. Nehéz egymás után megnézni őket,
mivel egyetlen téma variációi és
ugyanazon stilisztikai hangvételben készültek. Filmjeinek ez a
bosszantó tulajdonsága meggyőződésünk szerint logikus következménye annak, hogy a rendező aszketikusan hű rnűvészeti
elveihez.
Az
"orchesztikus"
struktúra azonban nem olyan
rugalmas és nincs meg benne az
az alkalmazkodó képesség, mint
a klasszikus film struktúrájában.
Lehetőségei valószinűleg elég hamar kimerülnek, ahogy egyébként minden "vegyileg tiszta"
stilus lehetőségei is. Hiszen az
egész filmtörténet a tiszta stílusok életképtelenségéről tanúskodik. A film "heterogén" művészet, mely elvből vegyes összetétélű. Az eklektika az osztályrésze. Eddig Jancsó az eljárás
egyre fokozottabb lemeztelenítése irányában fejlődött, lehántva a filmről az "arisztotelizmus"
minden elemét.
Lehet, hogy Jancsó páratlan
kisérlete részben kimerült (bár
nem szeretnénk ezt hinni), de
szerepe az egyetemes filmművészetben rendkivül nagy. Keveseknek sikerül a művészetben
újat mondani. Még kevesebben
vannak, akiknek sikerül alapvetően új esztetikát létrehozni.
Jancsó közülük való.
Mihail Jampolszkij
(Fordította : Berkes Ildikó)

A Jancsó-filrnek világa

a vörös helikoptertől a sárkányrepülőkig
A Szegénylegények bevezető képsorában valakit szólitanak az
esőben összeterelt foglyok közül,
A szólitott rövid utasításra nekivág a pusztának. Lövés dörren, a
férfi összeesik. "Úgy érezzük,
nem túlozunk, mikor Jancsónak
a filmművészet élvonalába emelkedését ettől a puskalövéstől számítjuk - állapítja meg Kolozsvári Papp László aKorunk
1981-es évkönyvében közölt tanulmányában. 1971-ben írta le
ezeket a sorokat, és ehhez a
munkájához
csatlakozik most
egy 1980-as kiegészítés, mely a
korábbi munkában elemzett hat
film után egészen az Allegro
barbaro-ig követi nyomon Jancsó pályáját.
Jancsó Miklós, aki Louis
MarcoreIles értékelése szerint
"a világ filmművészetének Bergmannal és Antonionival egyenrangú alakja", a Szegénylegények-ben a lezárt tér helyett új
teret nyit a néző számára: az
aktivitás terét. Passzív szórakozásigény kielégítése helyett értelmezést, a látottak jelentésének
keresését kívánja a nézőtől. Filmjében a rendező a hatalmat a kiszolgáltatottak szemszögéből láttatja. "A hajszolt ember szemszögéből a hatalomnak nincs
jelleme, nincsenek sorsát esetleg
jobbra fordítható érzelmei. A
hatalom a képviselt céllá sűrűsődött. Megközelithetetlen, esetleg
kijátszani
lehet,
megérteni,
hadmozdulatait
kikövetkeztetni
nem".
A Csillagosok, katonák esetében még kiélezettebb a forma és
a mondanivaló. A filmben látható emberek a harc sokszor
egyik percről a másikra változó
helyzetének függvényei. "Jancsó nem az utókor győzelemtudatával ábrázolja őket, nem

nősüléséről, feloszlásáról szól,
azzal együtt, amit ő is, mindenki
jól tud - hogy mi lett a követ- hanem egészen másról. "Azt a
veszélyt tárja fel, mely a győztes
kezménye az Októberi Forradaforradalom eredményeit fenyelomnak. A Csillagosok, katonák
vörösei harcukkal, bármely pil- geti, s ez az elidegenedés, manilanatban bekövetkezhető halá- puláció szinte közhelyszámba
lukkal törődnek. Minthogy nem menő fogalmaival fejezhető ki,
úgy-ahogy. "
is törődhetnek (rossz könyveket
és rossz filmeket leszámítva)
A Sirokkóban Jancsó az emmással. Harcuk hősiessége, cse- bert porlasztó terror természetlekedeteik mélységes indokoltrajzát vizsgálja, a napjainkban
sága éppen abból származik,
is szervezkedő fehérterrorra utal.
hogy nem pillogatnak ki a törté"A film egy-egy szűkszavú panetből, de a világtörténelemből
rancsnak némán és vakon engesem. Csak harcolnak."
delmeskedő hőseinek magatarA Csend és kiáltás-ban tovább
tása feltételezi a terror teljes reképül a jancsói világ, formanyelvvizitumát, láncot, zárkát, kínzóben és mondanivalóban
egy- eszközöket,
de feltételezi a
aránt. Felnőtteknek készült film pszichikai kényszer kellékeit is,
a kiszolgáltatottak egymás elleni
ez, nincs szükség a "sztori"
kijátszását, a társak váratlan
mankójára. A mese és a kapcsoeltűnését, ezernyi láthatatlan forlatok hiányának kimunkálása
tudatos szemlélet eredménye. A rást, mely Lázár Markó egyre
fehérterror "csend-világában" a szélesebben hömpölygő szoronszerelem dürrögéssé satnyul, a gását, rettegését, gyanakvását,
üldöző vaddá válását táplálja."
lefojtottság beteges kapcsolatokhoz vezet, a hatalom engedelmes,
A Sirokkó is remekmű, "melyszótlan eszközzé kívánja for- ben nem önismétlést, a kép és
helyzetalkotó fantázia beszáramálni az embereket. A rokoni,
dását érhetjük tetten, hanem az
baráti kapcsolatok jelentőségüalkotói módszer kiteljesedésének.
ket vesztik, megszűnnek. "Ilyen
értelmű, végeredményben a néző nyilván előző művekre épülő
- másként nem is lehetséges eligazítását szolgáló viszonylatrendszer hangsúlyozott kim un- tényét."
kál ása a filmben - annak a léJancsó következtesen harcol
nyegről való elsiklását eredmé- a fenyegetett világ oldalán. Az
nyezné. Hogy ez nehézségeket
Égi bárány is ezt példázza. Egyik
gördít a film megértése elébe? legmegrázóbb mozzanata a filmA remekmű nem kész törvények
nek a hamis tanítással elkábítotszerint készül, hanem maga te- tak, a mosolygó gyanútlanok
remti a törvényt."
rettentő vonulása az árokba,
A Fényes szelek körüli vita melyre félelmes alakok lapátolközismert. A korszak rengeteg ják az izzó parazsat. "Az egyetélő tanúja, aktiv alakítója nem len helyes és lehetséges magatartást, a kereszteket a földből kitalálta meg a filmben önmagát,
jórészt megszépült ifjúkori emlé- szaggató, ledöntő, az ellenálláskeit. Nem is találhatta, hiszen a ban magukat halálukig elkötelező vörösök magatartása fogalFényes szelek nem a felszabadulás utáni népi kollégiumok életé- mazza meg képi erővel." Mintről, funkciójáról, jellege átmi- egy pozitív ellenpont jaként a
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rémtetteinek mosolyogva búcsút
intő és büntetlenül távozó, Olbrychski által megformált kadétnak.
"Jancsó Miklós a felnőtt európaiságnak készít filmet. Művészete leleplező művészet,
könyörtelenül végigvitt gondolatmenetei, végletek ig feszített helyzetei - tragikus kifejletük ellenére, vagy ~pp ezért - megtisztitanak. A helyét nem esetlegesen
kereső, hanem tudatosan meglelő és úgy elfoglaló embert nevelik." Ezzel a gondolattal zárul le
az 197I -ben íródott és most
újra közölt tanulmány.
Az írás 1980-ban készült, befejező része "a vörös helikoptertől a sárkányrepülökig"
elemzi
Jancsó filmjeit, vagyis a Még kér
a néptől az Allegro barbaroig.
Megállapítja, hogy ebben a periódusban "Jancsó utóbbi filmjeinek célja: eszközük ; s mivel
az utca kétirányú: eszközük maga a cél." A Még kér a nép
himnikus hangon énekli meg a
népmozgalmak nemes történetét. "Noha az üzenet aligha lehet
kétséges, megrendülésünk elmarad. A katarzis képlete nem maga a katarzis." A Szere/mem
Elektrából két mozzanatot emel
ki a szerző. Az egyik a hatalmas

gömbön egyensúlyozó Aigisz- lást, ha nem éppen azzal a tertosz jelenete. "A képsor túlságo- mészeti anyaggal, amely - a tersan is szuggesztív ahhoz, hogy- mészetben - mindezen folyamasem beleolvadhasson a film nagy tok eredeztetője T"
részét kitevő .szép' általánosítáAz 1980-as tanulmány szerzősokba. " A másik említésre méltó je érezhető nosztalgiával gondol
mozzanat a sokat emlegetett vö- a mintegy tíz évvel korábban
elemzett hat film hangvételére,
rös helikopter. "A forradalom
szellemének gépi hajtás ú tova- világára. "Jól tette-e Jancsó - teszi fel a kérdést - hogy nézöitöl
röppenését láthatjuk? A föntről
alászálló igét hallhatjuk? Az igét, elvette az azonosulás lehetősémelyet szinte kivehetetlenné tesz gét?" Jól tette-e amikor lemondott a hősről s a nála sohasem
a motorok robaj a ? A szabad
asszociálást ki-ki kedve szerint
hagyományos értelemben vehető
folytathatja. A kérdés - a film cselekményről ? Persze a janesői
szerencséjére vagy szerencsétlenviláglátást elutasíthatjuk, vitatségére: ez is kérdés marad - hatjuk, de nem kérhetünk száeldönthetetlen. "
mon tőle mást, mint ami. "A
A huszadik század magyar kérdések a legnagyobb alkotóktörténeImét látványba sűríteni
kal szemben kötelező tisztelet
kíváno, ti ilógiának tervezett mű hangján szólnak. Hiszen, ismét
első két részében, a Magyar rap- Jancsó motívumrendszerében fosz6diá-ban és az Allegro barbaro- galmazva, a Fényes szelek piros
ban érdekes motívumként emlí- inges höse, aki abban a filmben
ti meg a tanulmányíró a víz sze- az éiről a hátsó sorokba sodrórepét. A lajtos kocsival történő
dik - de a táncból ki nem áll húsvéti locsolástól kezdve a bar- Jancsó utóbbi filmjeiben meg:
lang-jelenetig, ahol a két világ- határozó szerepet játszik. Élen
háború közötti hatalom birto- jár, vezet, ő az újabb Jancsókosait látjuk. Vízben állnak a film megfejté ének egyik döntő
kulcsa."
székek, vízben járnak a szereplők,
a falakból is víz szakad. "Mivel fejezhette volna ki érzéklete(Korunk Évkönyv 1981. Kolozsvár-Napoca, 1981. K. K. 1.)
sebben a világ ,megindultságát'
az omlást, széthullást, szétrnál-

A szocialisták filmtervei Franciaországban
Április 17-én, néhány héttel az
elnökválasztás előtt a "Le Film
Francais" c. folyóirat közölte az
elnökjelöltek válaszait a lap által küldött kérdőívre. Ma már
természetesen Franccis Mitterrand válaszai a legaktuálisabbak,
amelyek a jelenlegi kormány és
a Szocialista Párt kulturális
törekvéseit tükrözik.
A termékenység ígérete
Milyen lehetőséget lát a francia filmgyártás helyzetének meg108

erősítésére a vi/ágpiacon és az
amerikai film egyre növekvő befolyásának ellensúiyozására ? On
szerint az országon be/ül szigoritani vagy enyhíteni kellene-e a
jelenleg érvényben lévő protekcionista irányvonalat?
A monopolhelyzet problémája
áll az Önök kérdései nek középpontjában: az amerikai film, a
mozijegyek árának központi szabályozása, a terjesztés és a tévé
monopóliuma. A monopolhelyzetnek egy következménye van:

az alkotói folyamat uniforrnizálódása. A monopol helyzet a pluralizmus tagadása, márpedig nem
lehetséges művészi alkotás a
minden szinten megnyilvánuló
pluralizmus nélkül.
Ami az alapkérdést, az amerikai film kulturális agresszivitását
illeti, ez anyagi erejéből következik. A legjobb megoldás a rni
filmművészetünk megerősítése és
nem újabb protekcionista intézkedések életbe léptetése. A hatalom tehetetlensége, hogy megszilárdítsa a filmgyártás helyze-

tét, az a tény, hogy a nagy forgalmazókat
(mozi hálózatokat,
tévécsatornákat, telekommunikációs ipart) támogatja a független gyártókkal és forgalmazókkal szemben, halálos veszélyt
jelent a francia filmgyártás számára. Ugyanakkor megvan az
újjászületés ígérete is, ha a tehetségek megkapják az önkifejezésükhöz szükséges anyagi eszközöket.
Egyik legfontosabb kulturális
feladatunk anyanyelvünk védelme. Ezért azt fogom javasolni,
hogy a tévéfilmek 60%-át olyan
művek tegyék ki, amelyeket eredeti francia nyelven készítettek,
bárhonnan származzanak is.
Nagyobb pluralizmust
A filmgyártásnak nyújtott támogatást meg kell-e változtatni ?
Az állami beavatkozásnak nőni
vagy csökkenni kell-e és mely
területeken?

pontok figyelembevételével kell
megadni:
- az alkotás lehetőségét demokratikusabbá kell tenni több
film forgatásával és magasabb,
kedvezőbb hitelek nyújtásával,
főleg az első- és másodfilmes
rendezők esetében.
- az olyan producereket és
forgalmazókat
kell támogatni,
akik ezekkel az alkotókkal dolgoznak együtt.
- növeIni kell a hitelek összegét.
Visszatérés a moziba
A mozijegyek árát ma a .,feltételes szabadság" jellemzi (szabadáras tarifa, de a hét bizonyos
napján kötelező árengedmény).
Ezt a rendszert jónak találja-e?
Egyetértene-e a jegyek árának
teljes felszabadításával ?

Ez egy abszurd ötlet. A filmek
közötti versengést minöségük és
A filmgyártásnak nyújtott tá- nem költségeik határozzák meg.
A filmszínházak konkurrenciamogatást 1948 óta elsősorban
gazdasági megfontolások vezé- harcát is az általuk ajánlott filmek és nem a fotelek kényelme
relték. A modernizálás automatikus támogatása elsősorban a dönti el. A forgalmazók állandó
nagy mozihálózatoknak kedve- emelést kényszerítenek a mozik
zett a független forgalmazók ro- üzemeltetőire, akiknek sikerült
ugyan a bevételt megmenteni ük,
vására, a gyártás támogatása
de elveszitették közönségük fepedig az úgynevezett kőzönséglét. A jegy ára ugyanis lényeges
filmeket részesítette előnyben.
eleme
a közönség visszahódítáA filmgyártás viszont csak a tesának. A hétfőnkénti 13 frankos
hetségek folyamatos felkutatásával újulhat meg, vállalva a kuta- kedvezmény megállította a lassú
tás és a kísérletezés kockázatát is. eróziót, de jelenleg csak a nagy
A támogatás módjait meg kell mozihálózatoknak van hasznuk
tehát változtatn i a következők ja- belőle, mert ezek a hét többi napvára: - rövidfilmgyártás (amely ján igen magas árakat állapíthata jövő rendezőinek iskolája; spe- nak meg. Az árak szabályozásáciális kifejezésmódját feltétlenül ra van tehát szükség (szelektív
árkedvezrnényre, olcsó előadámeg kell őrizni).
sokra
a hét több napján, bér- kísérleti és művészfilmek (a
nemzeti kulturális értékek meg- letekre), ha vissza akarják csalogatni a moziba azokat a nézőőrzése érdekében).
ket is, akik ezt jelenleg nem en- ezeket a filmeket játszó
filmszínházak és filmklubok (a gedhetik meg maguknak.
közönség formálása érdekében).
A hiteleket a következő szem- Privilegizált szárakozás

Mi a véleménye a nagy mozihálózatok növekvő befolyásáról.
amelyet az üzemeltetésre és az
alkotásra gyakorolnak?

A nemzeti filmgyártás finanszírozását három nagy hálózat
(Gaumont-Pathé, UOC, Parafrance) ellenőrzi, a még meglévő
független forgalmazók és üzemeltetők is tőlük függnek, a kisérleti- és művészfilmek forgalmazóit pedig gyakorlatilag megfojtották. Megállapítható, hogy
az elmúlt 20 évben a mezögazdasági vidékeken, kisvárosok ban
és munkások lakta külvárosokban számos mozi szűnt meg.
Talán mind el is tűnt volna, ha
néhány kollektíva, leggyakrabban a helyi közigazgatás választott tisztségviselői nem lépnek
közbe még idejében. A közvetlen
profit-érdekeltség, a mozik koncentrálása a legfrekventáltabb
helyekre és a magas helyárak következtében a nagy mozihálózatok a filmből "osztályJátványosságot" csináltak. Az Országos Filmtudományi Központ (C.
N. C.) kiadványa szerint a mozilátogatók több mint 40%-a
a jobbmodú rétegekhez tartozik
(üzleti körök, vezető beosztásúak
és családtagjaik).
Mivel az alkotók és a közönség találkozója a moziteremben
valósul meg, ezért egyre többet
kelJ létesíteni, meg kell szüntetni
a "fehér foltokat", a külvárosokban, mezőgazdasági vidékeken és
a kisvárosokban. A Film Főiskolán rövidesen megkezdődik a
filmek terjesztésével és ismertetésével foglalkozó szakemberekképzése. A három nagy hálózattal szemben egy negyedik alternatívát is nyújtani kívánunk, amelyhez önkéntesen csatlakozhatnának a kísérleti és művészfilmek
független filmszinházai.
Mindent meg kell tenni annak elkerülése érdekében, hogy a filmgyártástól idegen csoportok kerülhessenek monopoJhelyzetbe. Új109

érintett társaságok már felfigyeltek annak az egyensúlyvesztésnek a veszélyeire, amely a
filmgyártás, a speciális televíziós
alkotások és a minőségi filmeket
készítő társaságok rovására nyilvánul meg.
A tévé fokozatosan magához
Erkölcsi kérdés
ragadja az egész filmgyártás
A tévé és a mozi jelenlegi kap- ellenőrzését. Továbbra is fenntartja a sztárrendszert és a cencsolata nem kedvez a filmesek
számára. Akarják-e emelni a tévé zúrát. A csatornákon előadásáltal vásárolt mozifiimek árát? kereskedelem folyik és a hajA műholdak korában mi lesz a dani ORTF <Francia Rádió és
Televízió) legendás alkotóinak
monopolhelyzet további sorsa?
ma a legnagyobb nehézségeik
A franciák hozzászoktak, hogy vannak, hogy egyáltalán a szakdrága képet (játékfilmet) olcsón mában maradhassanak. A szerfogyasszanak, hála a tévé gaz- zői jogdíjrendszer teljes átalakídag filmkészletének.
Évente 170 tására van szükség oly módon,
millió mozinéző fizeti meg négy- hogy a mozifilmek jogdíja egy
tévéfilm átlagos költségét
elmilliárd tévénéző legkedvesebb
érje,
mégpedig
azért,
hogya
váidőtöltését. A kormány és az

ra kell fogalmazni a nagy hálózatok és a kis forgalmazók kapcsolatát, úgy, hogy minden mozi
filmhez jusson és minden film,
a rövidfilmeket is beleértve mozivászonra kerüljön.

(Cinéma, 1981. július-augusztus
Kelemen Éva)

I.

Hétfőtől péntekig 13 és 20 óra között kereshetik meg személyesen vagy telefonon a FŐMO filminformációs szolgálatát
a Csokonai filmszínház I. emeleti galériáján (J081 Budapest,
Népszinház utca 13.); telefon: 139-269. Választ kapnak itt
mindazokra a kérdéseikre, amelyek a filmkultúra (-esztétika,
-szociológia, -történet) tárgykörébe vágnak. Megfelelő szám ú
érdeklődő esetén filmklubot is indítanak. Kérjük, vegye igénybe
ezt az érdekes és értékes szolgáltatást!

II.

Következő számunkban - kísérletképpen - pontozáson alapuló
játékot kezdünk az 1981-ben bemutatott filmekről. Várjuk ebben
Olvasóink, valamint neves kritikusok, alkotók, szakemberek
közreműködését. A legtartalmasabb szavazólistákat hasábjainkon
is megjelentetjük, egybevetve a szakmai s a nem hivatásos
közönség véleményét.
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lasztás egy mozifilm vagy egy
eredetileg is a tévé számára készülő alkotás között ne legyen
formális. Ez erkölcsi kérdés és
egyben az állam kötelessége az
alkotókkal szemben.
Szabad, decentralizált, pluralista és alkotó közintézményekre
van szükség. Nem lehetünk süketek és vakok az éter hullámain
hozzánk
érkező
információk
iránt. A lényeg csak az, hogy ez a
koncert ne váljon hangzavarrá,
és a francia programok, amelyek
a közintézmények elvárásai szerint készülnének, kellő kulturális
ambícióval és szin vonallal rendelkezzenek.
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Tamás Banovich made a number of successful dance films in his time, and later became the
designer of sets for Jancsó's, films. Jn this interview he discusses his work, the changes in
mid-career and cooperation with Jancsó.
Criticism
Gábor Szilágyi: The play of delusion
Miklos Jancsá: The tyrant's heart, or Boccaccio in Hungary
Szilágyi argues that no one in the new Jancsó film is who he seems to be. The tyrant's heart
is unlike any of his earlier films, he is charting a new course, particularly in the manner in
which he hand les space. That renewal which Jancsó fans have looked forward to for some
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based, argues that they do not come up to expectations. What is missing is precisely the
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Unlike the films discussed in the preceding article, this is a successful, and worthy adaptation
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A staff member of the Hungarian film archives here publishes interesting facts and figures
which she discovered herself, and which show that these links are as old as motion pictures
themselves. During the war Hungarian motion pictures had a most progressive role in
Bulgaria.

On books, from periodícals
100 József Veress: The Chapaev artists
Pissarevsky's book on the Vasi/iev brothers
102 István Karcsai Kulcsár: Lajos Jordaky: The history of the silent film in Transylvania
103 András Schéry: An ltalian book on István Szabó
104 Mihail Yampolsky: Platonic cinerna
106 Notes on Miklós Jancsó's, work (trans. Ildikó Berkes)
108 The world of the Jancsó films from the red helicopter to hanggliders
What Freneh socialists plan concerning the cinema

Pécsi Szikra

yomda 81-4649 -

Felelős vezető:

Szendrői

György igazgató

I·

