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KRITIKÁK

Az álmok próbatétele
Szörény Rezső: Boldog születésnapot, Marilyn!
"Mindenkinek van egy álma" - halljuk gyakran a népszerű slágert: a közhellyé aszalt igazságot. Mert igaz: mindenkinek van egy álma a szerencsések nek csak egy -, amelyet még életében szeretne mindenki valóra, valami kézzelfoghatóra váltani. Szörény Rezső új filmje, a
Boldog szúletésnapot, Marilynl is ilyen emberről
szól: Mariról, a vidéki színésznöröl, aki nem
akarja elkótyavetyélni tehetségét; akinek az az
álma, hogy nagy színésznő lesz, olyan nagy
sztár, mint az ötvenes évek világcsodája -, hogy
ő Marilyn Monroe lesz. S kergeti, űzi ezt az álmát, maga mögött hagyva gyermekét, férjeket,
munkahelyét, sérelmeket, megaláztatásokat. ..
A film elején van egy kis dokumentum-részlet: Szörény Rezső interjúja a világhírű amerikai rendezővel, John Hustonnal. Ebből a rövid
beszélgetés ből sok minden kiderül; tö,~ek között az is, hogy Huston volt az, aki - az' ~kkor
még kevéssé ismert - Marilyn Monroe első filmjét rendezte. A magyar filmrajongók persze azt
is tudják John Hustonról, híradásokból, meg a
moziból, hogy ő rendezte A Biblia című filmmonstrumot, hogy ő vitte filmre a Moby Dicket, s hogy neki köszönhetjük - Marilyn Monroe,
Montgomery Clift és Clar ke Gable fŐSZerejpsével - a Kallódó emberek felejthetetlen él ' nyét. S talán nemcsak föltételezés. ha azt mo dom, hogy a Boldog születésnapot, Marilyn! repdezőjét, Szörény Rezsőt - kimondva-kimondatlanul - John Huston mindenekelőtt mioT

Kallódó emberek rendezője érdekelte. Emlékezzünk csak: Szőrény előző filmjének, aB. U.É.K-

nak hősei valójában nem korunk kallódó emberei? S vajon a Boldog szűletésnapot, Mari/yn!
nem egyelkallódó színész-tehetség története?
Az interjúban John Hustonnak van egy hangsúlyos mondata. "Megnyugtatólag"
kifejti,
hogy Szörény filmjének története - vagyis, hogy
a nők, a színésznők közül sokan Marilyn Monroe-k szeretnének lenni - általános, a világon
mindenütt előforduló jelenség. Csakhogy, teszi hozzá, ezek az emberek egy dologban tévednek: mások akarnak lenni, mint önmaguk, Monroe pedig maga volt a tehetség. Tulajdonképpen ekkor indul a film története; s Hustonnak ez a mondata még sokáig ott fészkel a
néző agyának egyik "szegletében", s ennek hatására - akarva-akaratlan - azt várja, hogy a
mondás igazsága a szeme előtt, a vásznon valósul majd meg. De várakozása kielégítetlen marad. Sőt, egészen más történik: eljön egy pillanat, talán az egész mű legfontosabb pillanata,
amikor a filmbéli film rendezője abbahagyatja
a színésznővel a próbafelvételt, s a kamerához
kéri, hogy beszélgessenek. Nos, a néző ekkor már
nemcsak sejti, de egyre inkább biztos abban,
hogy a Boldog szűletésnapot, Mari/yn! oem azok
életéről szól, akik mások akarnak lenni, hanem
azokról, akik önmaguk szeretnének lenni, s ily
módon kívánnak különbözni, ha tetszik, mások
lenni - a többieknél. RafinálatIao érzékenység5

gel vezeti rá Szörény e fölismerésre

a nézőt: hős-

nőnk gyakorlatias táviratot kap a filmgyártói :
ekkor meg ekkor jelenjen meg a Kurvák az udvaron círnű musical próbafelvételén.
Mari meg
is érkezik, ám hamarosan kiderül, hogy az értesítés pontatlan volt, s más "szokásos" hanyagságok következtében
nincs (nem lehet) felkészülve arra, amit csinálnia ke1l. Személy szerint
senki sem akart neki rosszat, a dolgok valahogy
mégis úgy alakultak, hogy őrihibáján kívül már
eleve hátrányos helyzetbe kerül. De nincs mit
tenni: próbafelvétel van, ami pénzbe kerül ...
stb., próbálni kell. Ám ilyen körülmények között a próba nem lehet más a színésznő számára, mint megaláztatások
sorozata. (Kár, hogy
ez később szavakban
is megfogalmazódik
a
filmben.) Azaz: mindent - jóakaratúan
- végigcsináltatnak
vele, csak egy dologra nem kerül sor: arra, hogy egyszer szabadon megmutathassa azt, amiről azt gondolja, hogy a legjobban tudja; a próbafelvétel,
a vizsga körülményei között épp önmaga nem lehet.
E sok hűhó nélkül zajló, talán azt is mondhatnánk : mindennapos procedúra elleni (olykor a kétségbeesésbe majdnem alámerül ő) dac
és nekifeszülés gondolkodtat
el bennünket, nézőket, s a furcsa, kényszeredett
grimaszok s
megtört gesztusok teszik valahogy szirnpatikussá számunkra ezt az első percekben kissé közönséges, kissé neurotikus s kissé nagyképűnek
föltűnő színésznőt. A film pedig mintha kétszeresen is meg akarna erősíteni bennünket ezen
érzéseinkben : a filmbéli rendező figyeimét épp
ez az ellenállás kelti föl, ezért lesz számára érdekes a színésznő, ezért akar vele beszélgetni.
S ez a beszélgetés lesz azután a mű gerince; s a
film: egy életút interjúban elbeszélve. Ez így persze durva egyszerűsítés. Mi sem áll távolabb a
rendezőtól. mint hogy interjú-filmet készítsen.
Másféle utat keres - és talál - Szörény Rezső.
Például különös , .játék ba" kezd ezzel az interjúval. A figyelmes néző ugyanis könnyen fölfe·dezheti, hogyafilmbéli
rendező hangja ugyanaz a hang, amely John Hustont faggatta, vagyis
a filmbéli rendező (akit egy pillanatra sem látunk) a Boldog szúletésnapot, Marilyn! rende-

zőjével azonos. S ahogyan egyre fontosabb dolgokról esik szó a beszélgetésben a színésznő és
a rendező között, úgy egyre sűrűbben villan a
néző tudatába: vajon, amit a színésznő elmond,
amit válaszol, az csak az ő története? Vajon
nem a rendező "szcenírozott"
belső beszédének
vagyunk a tanúi?
Ez persze tekinthető csak a kritikus szubjektív "fantáziálásának"
; azonban teljesen nyilvánvaló a rendezőnek az a törekvése, hogy közvetetten - bemutassa, miként zajlik társadalmunkban a küzdelem önmagunk vélt vagy
valós értékeinek kiteljesítéséért. Nem, senki se
gondoljon az önmegvalósítás milliószor, s mindig újra előrángatott, sajnálatért könyörgő, lila
ködjeire, zavaros teóriáira. "Csak'· annyiról
van szó, hogy valaki - jelen esetben egy színésznő, de lehetne hivatása bármi más - szeretne tehetségének megfelelő munkát és elismerést kapni ... Nem azt mondja, hogy annyi pénzt szeretnék, mint amennyi Marilyn Monroe-nak
volt; nem azt, hogy olyan körülményeket kívánok, amelyek között Marilyn Monroe dolgozott, és így tovább, hanem azt, hogy úgy tiszteljék az emberek, mint egykoron Marilyn Monroe tehetségét. Vágya, álma talán ennél is több:
az érték nek olyan nyilvánvalóságát,
ha tetszik,
7

olyan magasságát szeretné elérni, amelyet már
semmi sem tud bepiszkolni, amelybe már semmiféle hínár nem képes belekapaszkodni. Persze ez valóban álom; de Szörény hősnője talán
már azzal is megelégedne, ha tehetsége egyszer
előítélet nélkül megmérettethetne. Pedig sok
mindent "leadott" már az önbecsülésböl, túl
van már az "álmodozások korán". Mégis nehezen tudja elviselni, hogy színházi főnöke csak
arra használta és épp akkor "dobja" őt, amikor
új lehetőség nyílik a társulat előtt; hogya titkosan megszavazott, kitüntetésként átnyújtott
emlékgyűrű pontosan ráillik a nyertes színésznő-kolléga ujjára, és így tovább. Érteni vélem
Szörény szándékát: az egyéni sorsban megmutatni a valódi megméretés társadalmi gátjait.
Sajnos, ez a Boldog születésnapot, Mari/yn!-ben
kevésbé sikerült, mint a B.U.É.K-ban. Talán azért is van ez, mert ez alkalommal a rendező arra koncentrált, azt kívánta mindenekelőtt
megjeleníteni, hogy ez a harc, Mari küzdelme a
különböző akadályokkal milyen hallatlan belső fegyelmet, álságos jókedvet, önfenntartási és
önmegtartási erőt követel, - talán annyit,
amennyit a Marilynről való álmodozás nélkül
nem is lehetne összekaparni. Mindazonáltal a
magam némiképp földhözragadtabb tapasztalata elbírt volna még néhány "hivatalos" kontra-csatát, kivált hősnőnk próbafelvétele előtti
életéből. Ez esetben talán jobban megmutatkoztak volna ,.gúnyolÓi hívő életeknek", s talán
pontosabban és megrendítőbben hatna ránk a
filmbe rejtett dráma aktualitása: miért van, hogy
mifelénk oly sok tehetség nem futja be pályáját? hogy oly sokan teljesítenek képességeik
alatt?
Kár, hogya Boldog születésnapot, Marilyn!
nem tudja minden részében erővel mondani azt,
amit mond. Igen, talán az erő hiányzik leginkább ebből a műből. S ennek okát magam nem
a mondandó tisztázatlanságában, nem a színészek munkájában látom (hisz Balázsovits Lajos,
Bálint András, Vajda László, Bodnár Erika,
élükön Esztergályos Cecíliával, mind kitűnőek),
még csak a fényképezésben sem (Andor Tamás
hű tolmács), hanem az elegyes, kevert stílusban.
8

Hadd próbáljam megvilágítani két példával,
hogy mire is gondolok. Egy alkalommal hányatott életű színésznőnk becsönget édesanyjához
azzal a céllal, hogy majd meghúzza magát nála
egy kis ideig. A kedves mama rövid üvöltözés
után kidobja-elzavarja lányát. Ekkor a színésznő a lépcsőház korlát jához lép és elénekli egy
közismert nóta első sorát, mely az édesanyákat
élteti. A jelenet ironikus, jelentése egyértelmű,
világos, érthető. Csak éppen, "k ívülről" jött,
hozzátett, "irodalmi" poénnal zárul. És ettől az
egész jelenet közléssé, kommentárrá degradálódik.
Ezzel, mind felépítésében, rnind hatásában
teljesen ellentétes a film egy másik jelenete,
amelyben a "kettes szárnú" férj, kissé pityókásan elviszi volt feleségét (hősnőnket) a "hármas
számú" férjhez, hogy nála helyezze el. A bejárati ajtóban kis vita támad, hogyan is történjék
az egész. A rendezés laza, improvizált, "komponálatlan". Mégis: a gondolatnak és a kifejezésnek olyanfajta együttlélegzését valósítja meg
itt Szörény, amely unikum; legalábbis a mai magyar filmben. A "lazaság" erősíti a bizonytalanság érzését, hisz nem lehet tudni, hogy miként fog végződni az "akció". A forma "bizonytalansága" teljes egészében harmonizál a
helyzet bizonytalanságával.
Az "improvizáció"
teret enged a váratlan fordulatoknak - itt: komikus felhangoknak, melyek éles ellentétbe kerülnek a szituáció tragikumával, hisz valójában arról van szó, hogya szinésznő-feleség, a
volt-feleség nem kell sem a kettes számú férjnek, sem a hármas számú férjnek, - hiába
"pretty girl". Ettől az ellentéttő/ válik megrendíWen tragikussá a lépcsőházi "játék". Nem kell
hozzá "külön" poén. Tudom, ez a fajta filmcsinálás sok buktató val jár: kivált igen nehéz
az egész film ritmusát, dinamikáját ily módon
megteremteni. Magam mégis az effajta megol-

dásokra adom a voksom, mert az új ezekből a
jelenetekből fog megszületni, s nem a "szerkesztett" poénekből.
Lám, erőteljes jelenetei, megrendítő percei
vannak azért Szörény művének. Kivált azokban a képsorokban, amelyekben a főszereplőnő elmagányosodását ismerjük föl. Mari társakat, társat keres harcához, akikkel-akivel megoszthatja az erőfeszítések fáradságát, a vereségek szomorúságát s az örömök ritka pillanatait. E partneri kapcsolatok bonyolultságának
megjelenítéséhez Szörénynek kitűnő érzéke van:
éles, karcos dramaturgia nélkül képes elénk tárni egy-egy gyűlölettel terhes-elegyes baráti/férjfeleség kapcsolatot; az ellentétes érzelmek öszszefonódását s belső hullámzását két ember között. A főhős életének alakulásában, az idő haladtával egyre inkább visszafordíthatatlanná
váló elmagányosodásában különös módon szerepet játszik, - méghozzá jelentős szerepet "következetes" álmodozása Marilynről, s határozott, belső igényessége. Volt férjei - a maguk
módján - mintha megkötötték volna már kű/önbékéjüket az élettel, s együtt élnek ezzel a
különbékével ; elfogadták tehetetlenségüket az
élet eseményeivel szemben. S a kevésre tartott,
megalázott, vidéki színésznőcske épp ezt nem
tudja nekik megbocsátani, ezért képtelen együtt
élni velük. Az együttes harc egyre távolabb kerül tőle. Az élet "kettecskén" már csak nosztalgikus illúzió. Veresége mégsem elkeserítő,
"csak" keserűen ráébresztö: saját dolgainkra,
álmaink ba rejtett valóságunkra, - a huszadik
század álmaira. Talán azért készítette el Szörény Rezső filmjét, a Boldog születésnapot,
Marilynt-i, hogy mind közelebb kerüljenek
egymáshoz világmegváltó és mindennapi álmaink?
Addig is: Boldog születésnapot, John Huston!
Zalán Vince

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, MARILYN! színes, magyar, Objektív Stúdió 1981.
R: Szörény Rezső; F : Vámos Miklós, Szőrény R.; O: Andor Tamás; Z: Tamássy Zdenkó; Sz: Esztergályos Cecilia, Vajda László, Balázsovits Lajos, Bálint András, Balázs Péter
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Az egyezség ára
Lugossy Lász/ó: Köszönöm, megvagyunk!
,,- Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk be a tűzbe,
Keverjük a mészbe gyönge teste hammát,
Azzal állítsuk meg magas Déva várát."
(Kőmiíves Kelemenné balladája)
Aki látott már légifelvételt napjaink Nagy-Budapestjéről, megfigyelhette a város központját
az azt átszelő Dunával, a Margit- és Csepel-szigetet és a környező peremkerületeket.
Kétszer
akkora kicsinyítésben kell hogy készüljön, vagy
kétszer akkora kell hogy legyen a képünk ahhoz, hogy magában foglalja a munkáskerületek
szélén terjeszkedő új településeket is, amelyek
mintegy tizenöt éve gombamód szaporodó házakkal körülölelik a várost. Ha a főútvonalakról
letérve hagyj uk el Pestet, közelről szemügyre vehető ez az önmagának életteret követelő település-övezet, amely vakolatlan
házaival a régi
munkás-kertvárosok
vidékével és a vadonatúj
lakótelepekkel találkozni akar. Az egymásra kísértetiesen hasonlító kis házakból eggyé épülő
"erődítmények"
gyűrűje a főváros kinyomtatott térképén még nem található. A víz és áram
fővárosi vonzásterületére
épült friss települési
övezet elnevezett utcák és terek nélkül él, szociológiailag
feltérképezetlen
agglomeráció,
amely vidékről munkalehetőségért
a városba
érkezők nek átmeneti vagy talán végleges otthont ad. A házak mellett motorbicikli, az udvarokon már néhány baromfi is szaladgál. A legújabbkori népvándorlás
parasztból proletárrá
vedlő városi honfoglalói laknak ezekben az önerőből emelt kert és terasz nélküli, átmenetiségükkel tüntető házakban: elsőgenerációs munkásernberek. Alapvetően különböznek ők a szerencsésebb városnegyedekben
építkezőktől, hiszen nem a mindenáron való vagy örökölt tulajdonosi vágytól vezérelve húznak maguk köré
téglafalat, fejük fölé tetőt, egyszerüen a szükség készteti öket arra, hogya téglát habarccsal,
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cementtel, bontásanyaggal
és verítékükkel keverjék és formálják eggyé. Helyre van szükségük ahhoz, hogy mun kaerejüket újratermeljék
a robusztusan iparosodó nagyváros, "modern
Déva" számára, amely kohóival- üzemeivel naponta várja őket.
Lugossy

László

második

játékfilmjének,

Köszönöm, megvagyunk! történésének

a

színte-

rére érkeztünk. A film indító képsorainak elejéről azonban feltűnően hiányzik az a nagy totál, melyet az előbb képzeletből felidéztem, s
amely a filmekben szokványos operatőri expozícióval bemutathatná az események terepét. Az
alkotók azonban tartózkodnak
ettől az indítástól. Talán mert hangütésüktől
idegennek érzik
ezt a könnyen rögzíthető látványt, és felszínről
nézve túlságosan is felületes általánosításokhoz
vezetne a kép. Mindenesetre
tudatos lehetett
döntésük, amellyel nagy vagy szűkebb totál ban
sem mutatják még azt a házat sem, amelynek
építőiről szó esik, ugyanakkor a belső és külső
részletek nél hosszan elidőznek. Felhívják a néző figyeimét a nagy szoba barnás bútorú, kopottas berendezésére, a konyha minden egyes
darabjára, az előtér és a csirkeól szegényes látványára, elidőz a kamera a vakolatlan fal és a
döngöletlen út külső képein. Az alkotói szándék mindenekelőtt az egy fedél alá kényszerülő
férfi és nő kapcsolatát, magatartásaik belső törvényeit kutatja: arcok, szavak, mozdulatok kétszemélyes, bonyolult
gesztusrendszerét,
ahogyan illeszkednek vagy válaszolnak egymásnak.
A kamaradráma
egyetlen, négy fallal zárt
helyszín változó indulatokkal terhes erőterében
mozog, amelybe legfeljebb csak bevillannak- a

gyári öntöde, 'a robogó vonat, a városi presszó
külvilágról is híradást adó képei. Egyetlen kapcsolat - a negyvenéves szakmunkás férfi és a
félig még gyerek parasztlány szerelmének - aprólékos megfigyelése közben nem esik szó a nagyobb szociális környezetről, amelyben élnek,
és amely mégis minden rezdülésüket meghatározza. Ugyanígy szándékos balladai homály fedi
el előlünk múltjukat, amelyből - minden bizonnyal nem kevésbé meghatározóan
- a szobakonyhás kis világukba érkeztek, szerződést
kötve egymással a közös munkára. A szerződő
felek pedig azt adják, amivel rendelkeznek: B.
József a házát, viszonylagos vagyoni biztonságát, Éva a munkaerejét.
A film alkotói három évszaknyi időszakot
másfél órába sűrítő cselekménnyel - amelyből
a megértéshez nem feltétlenül szükséges információk elmaradnak -, a homályos környezetrajzzal és pszichológiai indíttatással bal/adisztik us-epikus műformát választottak. A kapcsolat-történet belső feszültségét és egyenletes érdekességét, helyenként izgaImát az a dramaturgiai szerkesztésmód adja, amelyben elejtett félszavakból értjük meg mélyebb döntéseik okait,
vagy hirtelen változó hangulataikból : a szokatlan vidámságból vagy a rájuk törő megmagyarázhatatlan szomorúságból. Így ismerik meg ők

is egymást, miközben a nézőnek is módjában
áll azonosulni sorsukkal. Ebben a zaklatott érzelmekben gazdag folyamatban valósulhat meg
a balladát minden más epikus műformától megkülönböztető vonás: lelkiállapotok, érdekütközések sodrában lírává fogalmazódhat
a társadalomlélektani problematika.
Nagy a távolság, amely B. Józsefet, a félig
kész házával özvegyen maradt szak munkást
Évától, a munkát és életet egyszerre tanuló parasztlánytól elválasztja. Nemcsak a húsz esztendő korkülönbség, ennél mélyebben húzódik
kettejük között egy homályban maradó házasság és a távolba merült falusi világ emléke. Egzisztenciális különbségüket
pedig már megismerkedésük
körülményei
is érzékeltetik:
a
lány fizetségért megy takarítani a módosnak
gondolt és komoly embernek mondott Józsi
"bácsi"
házába.
Találkozásuk
pillanatától
kezdve munkáról, keresetről, megállapodásról,
üzletről és egyezségről esik szó közöttük. "Magát is csak a pénz érdekli" - mondja a lány, a
férfi helyesbít: "Nem a pénzről van szó, hanem
a munkáról".
A munka a lány emberi értékének egyetlen "fedezete", amelyből pénz származhat. Pénz, amelyen B. József téglát vehet magának, hogy végre befejezze a házát, mert úgy
látja, hogy "ebben az országban már régen
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mindent nem pénzben, hanem téglában meg
mészben számolnak." Évának otthonra, Józsefnek pedig társra van szüksége, így kötik meg
egyezségüket. Pontosan úgy járnak el, ahogyan
maguk körül a kisebb és nagyobb anyagi ösztönzéseknek engedelmeskedő közösségekben
látják: tisztességes alkut kötnek. Az egyezség
formáját természetesen a munkaadó férfi diktálja: "Elvégzed a ház körül azt, amit eddig a
feleségem végzett. Amit rám hagyott ... Cserébe kapsz egy szobát. Én meg közben építem a
házat. Műszakot is válthatsz ! Én jövök, te
mész ... Ha szerencséd van, csak vasárnap
látsz. Egyedül lakhatsz, nem kell hallgatnod
más szuszogását." A munkásszállóban eltöltött
napok után Évának megfelelőnek látszanak a
feltételek, de még hozzáteszi a magáét: "Nem
szeretem, ha éjjel a kilincsemet szaggatják."
A férfi a házába fogadja a véletlen osztotta
lányt, Éva pedig a könnyebb boldogulás érdekében B. József bejelentett albérlője lesz. Életük különböző pontján találkozva megpróbálnak együtt élni. Szüntelen változó érzelmeiket
figyelve, eldönthetetlen, melyiküknek a nehezebb. Éva érintetlen embersége minden érzelemre fogékony, a közösen neveIt pelyhes kiscsirkék látványa is megindítja, a férfi pedig már
végigküszködve egy házasságot, születést, ha12

lált, temetést, csak arra vágyik, hogy felépítve
házát, magához vehesse idegeneknél nevelődő
kislányát. De emberi tisztaságot és munkaszeretetet ismerve meg a lányban, oldódik jégpáncélos bizalmatlansága, és fokozatosan a lány
felé fordulva igényt tart teljes személyiségére.
Az állatok iránt érzett gyöngédségét látva, a
férfi ráveszi, hagyja ott a gyárat, és teljes idejét és erejét a háznak és a csirkék gondozásának áldozza. Éva enged; szállás- és munkaadójával egyszemélyes függőségbe kerül, a férfinak
teljesen kiszolgáltatottan.
A függőség azonban kölcsönös. A férfi és a
nő bármilyen racionalitással tervezik is meg
"szerződéses életüket", ezt akaratuktól független törvények alakít ják. Éva gyereket vár a férfitól. A családalapítás humánus és ösztönös
kényszerének - amelynek eddig minden erejükből ellenálltak - végül is engedelmeskedni kell.
B. Józsefet kétségbeejti ez a változás, melyben
újabb gazdasági függőséget, kiszolgáltatottságot érez. Az állapotát megvalló asszonyt szerzödésszegessel
vádolja, és kidobja házából.
Évával kötött egyezsége azonban már az aszszony személyi igazolványában is bennefoglaltatik, akit a helybéli rendőr vezet vissza állandó lakhelyére.
Nem először jelenik meg a történetben a dráma harmadik - rezonőr - szereplője : a rendőr.
Tanácsot ad, látszólag segít, az alakuló emberi
szerződést poharazás közben szentesíti. Ő az,
aki pénzét, a kamatot hozó tőkét adja az induló
csirketenyésztéshez. Béla bácsi, a mindig segíteni kész szemtanú, aki Éva és József munkájából leveszi a maga jókora hasznát, és akire,
mint most is, számítani lehet, ha baj van. 6 már
büszkén elmondhatja: "Az egyetlen ember vagyok a környéken, aki a saját házában szaporodott. "
A rendőr így valamennyiük anyagi érdekében és a törvény nevében figyelmezteti a "szerződésszegőket": mindenkinek jobb lenne, ha
együtt maradnak. Éva és B. József újra hozzáfognak a közös élethez és munkához. A férfi
keservesen építi a házat, az asszony pedig mindenről gondoskodva készül megszü1ni gyerme-

két, s hogy teljes legyen a család, magukhoz
veszik, hazahozzák József idegeneknél élő kislányát. Megnyugodni látszanak.
Kapcsolatuk meghitt pillanatában a férfi elviszi az asszonyt és a gyereket a városi eszpreszszóba. Kietlen hely, de mégsem kocsma; hangulatvilágítás; zene szól. A férfi konyakot iszik,
a kislány tortát majszol, Éva a nagy hasa ellenére táncolni szeretne, és amikor táncolnak,
a férfi a lány nyakához hajol, megcsókolja. Éva
csendesen mondja: "Nem szeretem magát, nem
tehetek róla." Az egyezkedések, tervezgetések,
szernrehányások és éles szavak után visszavonhatatIannak hangzik, amit mond.
Ez az első érzelmekre vonatkozó és őszinte
mondat közöttük. talán nem is egyszerűe n azt
jelenti, amit megfogalmaz. Fáradtságot tükröz
és a kiúttalanság érzését jelzi, amelyért az aszszony a világgal való egyszemélyes kapcsolatában a másik embert teszi felelőssé. B. József
azonban sebzettebb és ugyanakkor érzéketlenebb embernek bizonyul annál, hogysem ezt a
jelzést teljes árnyaltságában megértse. S bár történetünk a filmben még nem ér véget - a neheze még hátra van -, ezen a ponton mindketten
feladják az egymásért és önmagukért folytatott
küzdelmet. Minden további már ennek következményeiből adódik. A helyzetükön változtatni képtelen ernberpáron pedig nem tud segíteni
Béla "bácsi", még kevésbé az üveg itallallátogatóba jövő szakszervezeti megbízottak.
A balladai sors parafrázisa beteljesedik.
A Köszönöm, megvagyunk! története érzelmileg nem hagyja közömbösen a nézőt. Madaras József és Nyakó Júlianna magas ízzású
színészi alakításai magával ragadóvá,
majd
megrendítővé teszik a film minden pillanatát.
Tetteiket, bármily szokatlannak látszanak is,
mozdulataik, tekintetük, szavuk egysége hitelesíti. Madaras filmszínészi erényei pályája csúcsát jelzik. Nyakó pedig erős karakterű, érzel-

mekben gazdag partnernek bizonyul. Emlékezetünkben felidézi debütáns filmjében, a Vasárnapi szülők-ben megformált gyermeklány-alakot, furcsa mód így e filmben annak a lánynak
a sorsát is folytatódni látjuk. A szándékosan
kihagyásos dramaturgia és a két film közös forgatókönyvírójának, Kardos Istvánnak személye talán megengedi ezt a szubjektívebb nézői
"beleérzést" .
Lugossy László második filmje - bizonyára
nem öntudatlanul - szervesen kapcsolódik Rózsa János filmjén túl a nyolcvanas évek fordulóján készült magyar filmek javához. Azokhoz,
amelyek témájukkal és társadalmi szenvedélyükkel bár más, gyakran naturalisztikusabb
(Tarr Béla: Családi tűzfészek) vagy ironikusabb
fogalmazásban (Gothár Péter: Ajándék ez a
nap) a személyes életút jukon sikertelen, munkás- és alkalmazott-rétegeket képviselő emberek létproblémái felé fordulnak. Állapotrajzok,
egyedi történetek vagy balladisztikus filmdrámák formájában képesek felmutatni azt a sajátosan jellemzőt, ami általában kimarad a
nagy (statisztikai vagy szociológiai) összefüggések vizsgálatakor, ami pedig éppen a gondolati összefüggések tisztázása érdekében fontos orientációt adhat.
A Köszönöm, megvagyunk! nem kisebb kérdésre keresi a választ, mint hogya társadalom
egészére szabott okos anyagi ösztönzők vajon
miként érvényesek egyetlen emberre? Ami a
nagy közösségre vonatkoztatva igaz, vajon érvényes lehet-e két ember kapcsolatában, a
meghatározott ösztönzők vonzásába n hogyan
alakul majd életük?
Kihívó, s mert érzékeny dolgainkat érinti,
éles a kérdésfeltevés. De hát minden jó műalkotás egyúttal kihívás is; úgy hiszem, Lugossy
filmje éppen egyszerűségével, lélektani őszinteségével példázhat ja ezt a kihívást.
Ember Marianne

KÖSZÖNÖM, MEGVAGYUNK! színes, magyar, Budapest Játékfilmstúdió 1980.
R: Lugossy László; I: Kardos István; O: Lörincz József; Sz: Madaras József, Nyakó Júlianna, Szabó
Lajos
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Cselszövés, finn segédlettel
Zsombolyai János: Vámmentes házasság
A koprodukciós
lehetőségek keresése s főleg
lően kidolgozni. Itt a következő történet pereg
megtalál ása bizonyára céltudatos s hasznos te- . le előttünk: Mari (Kiss Mari), foglalkozására
vékenység: a laikus is fölfogja, hogy mostanánézve taxisofőr,
szívszereImét,
Dinit (Gáti
ban, pénzszűke idején, filmiparunk számára so- Oszkár) a határig fuvarozza, ahol is a szabákat nyomhat a latban, ha a költségek megoszlyos útlevéllel rendelkező fiút átengedik. Dini
lanak s (rajtunk kívül) egy másik forgalmazási
(akit többet nem látunk) "gazdasági
okokpiac eleve biztosított. Alkalmasint ez az egyik
ból" disszidálni készül: úgy vél i, hogy szakmódja annak, hogya drágulások ellenére az évi májában Svédországban
anyagilag többet érgyártás mennyisége ne csökkenjen. Filmeseink
het el, mint itthon valaha is. A terv szerint Mari
általában mégsem kedvelik, mert sekszor kö- az első adandó alkalommal utána megy, és ezt
vetel olyan kompromisszumokat,
melyek koraz alkalmat úgynevezett
névházassággal
kell
látok közé terelik a megvalósítást, magyarán:
megteremteni. Vagyis a lánynak feleségül kell
eleve rontják a minőségi esélyeket. Számos pél- mennie egy svéd férfiúhoz, aki őt legálisan
dát hozhatnánk
fel a távolabbi és közelebbi
magával vinné. Kint aztán rögvest elválna
múltból ennek igazolására;
sokkal de sokkal
tőle, s a szerelmesek ismét összekerülnének.
kevesebbet a cáfolatára. Ám ennek az egész kérNem valami hajánál fogva előrángatott alapdésnek alapos tanulmányozása
az itt lehetségesszituációval van dolgunk: Zsombolyai észrenél bővebb teret érdemel, sőt igényel, maradvett egy trükk öt, amit újabban (néhányan)
junk hát abban, hogy Zsombolyai János (mint
valóban alkalmaznak
- magam is tudok határsszerző és rendező) s a Vámmentes házasság
sonló esetről -, és ebből kovácsolta ki sztoriforgatókönyvének
további felelősei (Kertész
ját, melynek bevezető részében kiderül, hogy
Ákos, Kóródy Ildikó, Matti Ijas) "vállalták a nőtlen svéd turista (delegációs tag, kiküldött,
veszélyt", és létrejött az első közös finn-magyar
üzletember stb.) kevés fordul meg hazánkban,
produkció,
mégpedig a vígjáték műfajában.
s még akkor sem biztos, hogy rááll na ilyesAmi egyáltalán nem könnyíti meg a feladatot,
fajta alkura. Mari érthetően
a luxusszállók
ha eszünkbe jut, mennyi gondunk van e zsá- környékén
keresgél; ketten segítenek neki:
nerral egyébként is. Hát még, ha egy számunkközépkorú,
válófélben lévő kolléganője,
Ági
ra ismeretlen közönség igényét (ízlését) is fi- (Margittay Ági) s az Ágival egy házban lakó
gyelembe kell venni ...
életvidám, bedolgozó varrónő, Ili (Esztergályos
A legnehezebb a mindkét felet érdeklő té- Cecília). Ezek a hölgyek ugyan nem tapsolnak
mában közös nevezőre jutni, és azt megfelesem Dini távozásának.
sem az egész tervnek,
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de részint szurkolnak
Mari boldogságáért.
részint jópofa heccnek tartják az egészet, amibe érdemes szivvel-lélekkel belemerülni. Svéd
palimadarat azonban így sem találnak Pesten,
egy rokonszenves
finn hajóépitö-ügynököt
azonban igen. Pekka (Tom Wentzel, aki éppen
windsurf-öket
akar eladni nekünk) nagy nehezen rááll, hogy részt vegyen e kevéssé kedvére való stikliben. A - szándéka szerint - roppant diszkrét
házasságkötésre
kint kerülne
sor, Mari tehát mehet a belügy be engedélyt
kérni, ahol egy ügyesen fogalmazott, kaján kis
jelenetben
észrevesszük,
hogy az ügyintéző
tiszt természetesen átlát a szitán, de nem akadékoskodik
és nem moralizál. Maga a film
sem, hál' istennek, legalábbis nem abban a
direkt formában és némileg eszményítő módszerrel, mely néhány kritikust oly ingerültté
hergelt A kenguru-val, Zsombolyai
első önálló munkájával
szemben. Annak főhősével,
a .,minden
kísértésnek
ellenálló-segítökészjópofa, de magas erkölcsi nívójú" kiscserkészsofőrjével (Gálffy László minden igyekezete és
a rock iránti vonzódása ellenére) lehetetlen
volt azonosulni; itt nem találni meg e figura

párját,
sem szoknyában,
sem nadrágban.
A szerzők véleménye itt közvetettebb és bujtatottabb, s jószerivel Pekka családjának körében fogalmazódik meg igazán: a házasság nem
áru, amivel kereskedni lehet. Szimpla kis elv,
mondhatnók,
ám a vígjátékok általában egyszerű téziseken alapszanak. A mindenkori kérdés, hogy szentenciaként
kapjuk-e ezt, vagy
- a feldolgozásban
- bebizonyítják, s ha igen,
milyen eszközökkel.
Némi
elégedettséggel
nyugtázhat juk, hogy ezt kedvesen, ízlésesen
próbálják meg, kerülve mind az alpári módszereket, mind a túlzott érzelmességet,
s a
sztoriban érezhetően megbúvó giccslehetőség
veszélyét. Azt nem állíthatjuk,
hogy a Vámmentes házasság felér - mondjuk - egy vérbő
filmkomédiával.
de azt igen, hogy (hazai viszonylatban)
picinyelőrelépésnek
tekinthető
a szórakoztató
produkciók
vonatkozásában.
Hangsúlyozom
ennek a relativitását,
mert ez
a művészeten kívül eső, tehát esztétikai módszerekkel megközelíthetetlen
film jobb mozidarab lehetett volna, mint amilyenné sikeredett. A jelzett koprodukciós
nyűgök ellenére.
Hiszen ezek közül az egyik, rnindig szüksé-
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gesnek tartott " kötelezvény t" (mely részben
az idegenforgalmi propagandát szolgálja [?],
részben a külsődleges ismerkedést), a rendező
és Ragályi Elemér opera tőr elmésen teljesítette; alig több mint fél perc alatt, egymásba
villódzó tájképfelvételekkel mutatták be Budapestet, illetve Helsinkit. A tetszetős anzikszsorozatok szándékosan kilógnak a filmből,
méltányoljuk hát az idézőjelet, az abszolválás
ilyetén hangsúlyozását. Igaz, a cselekménybe is
belekomponálták néhány, jól mutogatható létesítményünket (Libegő, Alagút belseje hatásos
fényeffektusokkal stb.), de ez nem tragikus
vétség s a (túl) festői - egyébként valóban irigyelni valóan szép - finnföldi vidéki helyszín
aggályos kiválasztása sem az. Problematikusabb volt annak az ugyancsak íratlan szabálynak eleget tenni, hogy külföldön kb. ugyanannyit forgassanak, mint itthon. Meglehet,
emiatt (is) észleljük, hogy Pekkáék környezetében az epizódok olykor elnyúlnak, lankadnak,
s a film többször is "leül", miáltal a lakodalmi
vigasságok folklorisztikus elemei s a tájban
szerfölött gyönyörködő Ragályi élvezetes képsorai (melyek a helybéli tanyasi amatőrökön
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is szívesen elidőznek) olykor bizony töItelékül szolgálnak...
Másfelől viszont elmarad
a fiú családjának s rokonságának szükséges
egyénítése, pedig látszanak a figurák körvonalai - s jól kiválasztott típusok mozognak
előttünk -, mégis megmaradunk (félszből ? udvariasságból?) a "rokonszenves miliő" közhelyszintjénél. Mert gombokhoz kellett varrni
a kabátot? Más bizonytalanságok következményei csapódnak le a második részben.
Zsombolyai rokonszenvesen gyors tempóban kezdi a Vámmentes házasság-ot, a kissé
vitatható bevezető jelenet után. Hangütése is
vonzó, s végre nem a szokásos barna vagy
szürke alaptónusú színeket látjuk a vásznon,
anélkül, hogy a harsány kolorit bűnébe esne ...
A vágóollót oly kíméletlenül kezeli viszont,
hogy - balszerencsésen - kevés "indulási hátteret" biztosít szereplőinek. Amit hagyott, az
éppen a dicséretes szándékú kurtítás miatt
torzóként hat, vagyegyszerűen fölöslegesnek.
Ilyennek érezzük Kállai Ilona figuráját, Wichmann Tamás (a filmbéli Ili férje) szerepeltetését. Esztergályos Cecília úgyszólván a "semmiből" indul, szerencse, hogy később - őszinte

egyen úly, és emiatt kerül bajba Zsombolyai a
vigasságunkra
- fölépít i zemélyiségét. Marmásodik résznél. amikor komolyabbra fordítgittay Ágit sokkalta kidolgozottabb
szereppel
ja
a szót. Alapvető hiba, szembeszőkö stílusajándékozza meg a film, az elvált asszony sírni
törés? Aligha. A zórakoztató
neorealista vígés kacagni való nyomorúsága
remek képsorjátékok emlékéből (pl. Halló, itt Gabriella; Két
ban tárul elénk.
krajcár reménység) annyi azért még megmaA jellern- és helyzetfestő epizódok minősége
radt, hogy öröm és bánat békén megfért benés kidolgozása:
igen kellemes
meglepetés.
Ugyanis: a hősöket egyénítő kis jelenetek hiá- nük egymással. .. Itt ugyan nem nehéz előrelátni a cselekmény menetét, de attól még, hogy
nyoznak legjobban vígjátékaink vagy szatirikus
tudjuk:
Mari névházasságából
igazi frigy lesz,
filmjeink forgatókönyvéből,
s félő, hogy azért,
még követhetnők
és érzékelhetnők
a benne
mert felépítésük
- majd megrendezésük
Minthogy azonegyaránt igényel fejlett dramaturgiaiés hu- dúló kétségeket, konfliktust.
morérzéket, hajszálpontos
tolmácsolási
kész- ban mind a Dini iránt érzett szerelrnéről, mind
séget. Még szinezésként is hasznosak, itt meg személyéről időközben elterelődött a figyelem,
előkészitetlen, követkeaz epizód nak határozott
funkciója van, mert sírási "nagyjelenete"
zésképpen majdnem eljátszhatatlan
és sajnos
tömören rögzíti Ági helyzetét, melyből a csaló(csalókán) erőltetett magánszámnak
érezzük.
dott, lassan középkorúnak
számító asszony
Annak
ellenére,
hogya
Pekka
otthonában
törmegkeseredett figurájának későbbi hitelessége
téntek, az esküvő stb. megpróbálnak
visszaszolidan kialakulhat.
De mindennapi életünk
ismerős helyzetére is nevetve ráismerünk.
Jó tereIni minket az induló szálhoz. Későn!
Ahogy telik az idő, mi azt vesszük észre, hogy
lett volna, ha több hasonló "kettős célzatú"
Esztergályos
Ilijének - egyébként érthető (cselekményt megvilágító és társadalmi fricsfokozatos háttérbe szorítását fájlaljuk. Nos,
kát tartalmazó) geget eszel t volna ki, mondjuk
Kertész Ákos, akiből igazán nem hiányzik a a Vámmentes házasság-nak ezekre a bizonytalankodásaira
céloztunk kritikánk
elején, s
kellő képesség. Esztergályos
Cecília pompás
hogya két rész "összekomikai tehetsége, remek kis szólói szinte i,vi- ezeknek tulajdonítható,
ötvözése" nem sikerült Zsombolyainak,
aki
szik" a filmet, de hogy, hogy nem, az ötletek- reméljük - maga is levonta a szükséges tabőI éppen a fő zereplőnő marad ki, és így jön
nulságokat.
létre a film egyik meghatározó
negatívuma:
noha az ő sorsára épül a cselekmény, minket
Hegedüs Tibor
a társnői
érdekelnek
jobban.
Felbillen az

VÁMMENTES HÁZASSÁG színes, finn-magyar koprodukció Hunnia Filmstúdió-O'Y
1980.
R.: Zsombolyai János, F.: Kóródy Ildikó, Kertész Ákos, Matti Ijas, O.: Ragályi Elemér, Sz.: Tom Wentzel, Kiss Mari, Margittay Ági, Esztergályos Cecília, Gáti Oszkár
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Mire megy itt a játék?
Gulyás Gyula - Gulyás János: Pofonok völgye
- avagy Papp Laci! nem lehet legyőzni
A filmpublicisztika a hetvenes években átmenetileg háttérbe szorult, de napjainkra, a szociális problémák élesebb exponáltsága révén
remélhetően új erőre kap. A Gulyás testvérpár
e műfaj kiváló, nagyra hivatott képviselője.
Szociális érzékenységük, az egyszerű ember
sorsa iránt érzett felelősség okán olyan témákat keresnek, melyek a lét súlyát vállukon hordozó emberek, az örökös vesztesek igazságát
a szélesebb nyilvánosság előtt is meggyőző
erővel képviselhetik. Előző filmjük, a Vannak
változások a szociofilm és a filmpublicisztika
határán mozogva eredményesen oldotta meg
e filmtípus nagy kérdését: a társadalmi és művészi igazság filmes közelítését, egyneműsítését. A publicisztikai jellegű Pofonok völgyé-ben
viszont ez az egyneműsités megoldatlan. A vitathatatlan szociális igazság filmi megjelenítése egyenetlen, s így a film mind előző rnunkájukhoz, mind önmagához képest csalódást jelentett számomra. A Pofonok völgyé-hez való
viszonyom kettős. Egyrészt a film vitathatatlan érdeme, hogy annyi év után igazságot szolgáltat Papp Lászlónak, s az általa is reprezentált személyiségtípusnak, másrészt azonban
számon kell kérni a film esztétikai hézagait,
egyenetlenségeit, hibáit.
A megméretés szándéka és indulata munkál
e filmjükben is. Emberi magatartások, döntések, cselekvési lehetőségek, sorsok súlyát mérik itt is. Hiszen (elvben) mindnyájan megmé-

.1

rétünk. Sportolók és nézők, kicsik és nagyok,
proli k és nem-prolik, beérkezettek és kiégettek, vezetők és vezetettek. Valamiképp értelmezhetővé, mérhetővé válnak életünk, teljesítményünk, harcaink - ha voltak, megfutásaink és bűneink. Mérhetővé lesznek, főleg és
elsősorban a számlák benyújtásakor. A sport
kapcsán különöse n szembeötlő a vezetői felelősség kérdése; a sportsiker mifelénk a nemzeti elégtétel bejáratott eszköze, s mint ilyen,
mindig is az aktuális társadalmi-politikai feszültségek jelzője és levezetésük kitüntetett
eszköze volt és maradt.
Gulyásék témájukkal és problémafelvetésükkel a magyar film létező tradíciójához kapcsolódnak. A film idejekorán felismerte, felhasználta a sporthősök, asporttéma közönségcsalogató vonzerejét. Elég itt a Balczó-filmre,
a K.O.-ra, a Szépek és bolondok-ra, a Régi
idők focijá-ie; vagy Kósa Ferenc készülő új,
futball témájú politikai filmjére utalnunk.
A Pofonok völgye a sport és a politika viszonyát vizsgálja (pontosabban azt, hogy egy kivételes tehetségű élsportoló sorsát, kibontakozási lehetőségeit mennyiben, mi módon
érintik, érintették egyrészt a politika változásai, másrészt a szakmai hierarchián belül működő, egymást keresztbeverő csoportérdekek).
A film a sport témájú művek (Id.: Mitől
beteg a magyar futball?, Kúldetés stb.) bevált
építkezési módját követi, amennyiben az adott,

ábrázolt valóságszelet működési formáit, törvényeit (hol bújtatva, hol nyíltabban) általános(abb) társadalmi-politikai igazságok megfogalmazására, közvetítésére használja fel.
A film első részében (s ez a rész megoldottabb,
mint a második) Papp Lacit egyértelműen a
háttérben működő társadalmi-politikai erők
médiumaként
ábrázolja. Papp Laci így egyrészt a nemzeti dicsőség aranyérmes hőse, másrészt manipulált közéleti ember. (Papp Laci
békekölcsönt jegyez; Papp Laci az olimpikonok nevében üdvözli Rákosi elvtársat, Papp
Laci szavaz stb.) A film e része ügyesen és hatásosan villant ja fel a személyes sors hátterében a korabeli dokumentum- és híradófelvételeket.
A sport mindannyiunk ügye, legyünk kisemberek, vállalatigazgatók vagy állami vezetők. Színt és izgalmat hoz mindennapjainkba,
az átmelegedés esélyét ígéri, sok mindent pótol, ami egyébként elérhetetlen. Az érzékenyebb orrúak fintoroghatnak, a tény tény marad: a sportsiker sokak számára a "lét igazolása" volt és marad, a "kenyeret és cirkuszt"

klasszikus receptje szerint. S különösen érthető, hogy így van ez mindazoknál a sokaknál, akik másban nem, - vagy csak nagyon
kevéssé - találhatnak igazolást. Így nőnek ki
közülünk a labdarúgó vagy ökölvívó félistenek, képviselőink ők, magunkra ismerhetünk
bennük, arcuk a mi arcunk.
A sportoló élet-dinamizmusát (elvben) önmaga folytonos meghaladásának pátosza adja.
Az élsportoló: mindnyájunk médiuma. Ha
nyer, vele nyerünk, győzelme: a szürke hétköznapok szivárványa. Ha veszít: mi is veszítünk. Egyedül övé viszont a szégyen bélyege
- méltatJan volt bizalmunkra. Ám a ragyogó
elv - önmagun k folytonos meghaladása - a
sportban és főként a sporton kívül ugyan hányakat érdekel mifelénk, leszámítva a hőbörödött megszállottakat, a kiválasztottakat, az elhivatottakat, a szakmájuk szerelmeseit ?
Papp László sorsa (csakúgy, mint Balczóé)
számomra példabeszéd jellegű. A szorító hőse
pofonokat oszt és pofonokat kap. A szorítón
kívül pedig millió egyéni, személyes érdek,
intrika, mellébeszélés, szakmai hozzá nem értés,
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cinizmus. A szorítón, a pályán, a medencében
a dolgok elvben egyneművé lesznek, a médium
(elvben) megharcol önmagával és a lehetetlennel. Körben a pontozók, a bírák, a konclesők.
Papp Laci a lehető legjobb alany a filmkészítők számára. Nemzeti hős, háromszoros
olimpiai bajnok, jó svádájú, jó humorú előadó, jó kiálIású showman, kiváló színész, személyes varázsa van, kiváló kapcsolatteremtő,
s vagabund magabiztossága révén egymaga a
siker fő aduja lehetne. Hogya várt siker elmaradt, arról nem ő tehet: a film végül is nem
elsősorban róla szól, hanem a sorsából kiemeIt
általános tanulságokról.
Mert jóllehet példamutató, hogy nem szakadt el lelkében szűkebb pátriájától, Angyalföldtől ; mert noha valóban alulról küzdötte
fel magát a "prolik" sport jában, az ökölvívásban; mégis, a főhős igazságát jobb szeretem
magam felfedezni. A szájbarágott, a didaktikus
igazság: fél- - mert készen kapott - igazság.
S lehet a hős ügye akár az én legszemélyesebb
ügyem is - ez még nem ment fel attól, hogy e
személyes ügyet a művészi forma - esetünk ben a publicisztikai anyag - törvényeinek rendeljem alá.
A film elsősorban Papp Laci sorsának általános vonatkozásaira koncentrál. Fájdalmas
tény: Papp Laci nem teljesíthette önmaga
szintjén a maximumot, mert nem volt rá módja. Jó esélye volt, hogy sportkarrierjét a profi
világbajnoki CÍm megszerzésével koronázza
meg. Nem így történt, sőt több évre kiütéses
győzelmet aratott felette a sportág berkeiben
is tenyésző, kis stílű, féltékeny, intrikus mentalitás. Hogyan történt mindez? Sajnos, most
sem tudjuk meg, s így a filmen valójában árnyékbokszolás folyik. Körülbelül az derül ki,
hogya korabeli Magyar Ökölvívó Szövetség
már a profivá válást is megakadályozta volna;
s később Valakik megtalálták a módját, hogy
ehhez a politikai vezetés is áldását adja. Mindez azonban kevés. Ha számlát nyújtanak be
előttünk, úgy véljük, jogos igényünk, hogya
korabeli döntés meghozója (megbozói?) a nagy
nyilvánosság előtt indokolja(ják) korábbi dön20

tésüket. A szembesítés ezúttal is elmaradt.
A film csak az egyik, a sértett fél igazságát veti
(vetheti?) serpenyőjébe, a sértő arca most is
homályban maradt. Így a megméretés igénye
absztrakt-általános igénnyé alakult, felszólító
módban hangzik el, a film alkotói nem járták
(járhatták ?) következetesen végig útjukat.
Ma már nyilvánvaló - meglehet, akkor is az
volt -, a döntés hibás volt, nehezen kiheverhető mélyütés. S íme, az élsport átpolitizáltságának negatív következménye. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlónak nincsenek eszközei "felfelé", nem tud megfelelöen
érvelni a döntéshozók előtt. A sportoló kiszolgáltatott a politika egyes mecénási, atyai szerepben tetszelgő képviselőivel szemben; s védtelen a hatalom mögé húzódó féltékeny szakmai ellendrukkerekkel szemben is. Akik persze szintén emberek; csak éppen ők döntenek.
Papp Laci mindenesetre busásan megfizetett
"túlzó" ambícióiért. Százezer dollár helyett
- s az elismerés helyett - négy év lézengés. Bennem azonban, kívánesi állampolgár lévén, felmerül a kérdés: vajon, aki hibásan döntött,
kiegyenJítette-e a maga számláját? A kérdés
persze költői. Hogyan is lehetne egy ilyen számlát kiegyenlíteni? Fizesse meg a százezer dollárt? Valószínűleg nincs neki. Kérjen nyilvánosan bocsánatot? Ez meg mifelénk szokatlan
egyelőre, meg aztán mire is menne vele Papp
Laci? Talán még leginkább a nézők háborgó
igazságérzetének tenne jót. E költői kérdés
helyett így hangozhatnék a (filmből számomr a
egyenesen következő) valóságos kérdés: megfelelően működnek-e azok a fórumok, ahol
döntéshozóink - hisz gyarló emberek ők is,
őket sem védi angyalka a tévedés démona
ellen - beszámoltathatók és ellenőrizhetők?
Hogy lehetőség szerint mind kevesebb legyen
a hibás és jóvátehetetlen döntések - és padlóra
küldött emberek - száma.
A Vannak változások esetében a téma brutális nyersesége, az ott megjelenő penészleki emberek kiáltó elesettsége, sorsuk kilátástalansága - az alkotók kezére játszott, mivel a bemutatott tények önmagukban átélhetőek, plasz-

tikusak voltak. E sorsok, a film közegében,
a felmutatás gesztusa révén értelmezték önmagukat, s a nézőt is. A Pofonok völgyé-ben a beemelés ténye önmagában nem teremthetett esztétikumot, mivel anyaga attól eltérő jellegű:
differenciált szemléletmódot, ábrázolásmódot
követelt volna meg. Véleményem szerint az
alkotók utóbbi filmjük ben nem találták meg
a témához kellő formát. Papp Laci sorsában
nem mutatták fel - meglehet, nem is keresték - az egyénit, a csak és kizárólag rá jellemző
tényeket. Holott engem például az is érdekelt
volna, hogy magánemberként hogyan él, mit
gondol a világról, vagy amint egyszerűen emberi viszonyairól beszél. Az érdekelt volna,
hogy milyen mindennapi emberként, a figyelem ref'lektorsugarán
kívül. Az alkotók (gyanítható) prekoncepciója túlságosan jól működött, s így az emberként is izgalmas Papp Laciról szinte semmit nem tudhattunk meg. Megítélésem szerint kevés a jó filmpublicisztikához, hogy egy híres ember sorsát felhasználva,
e sors belső törvényeinek kibontása nélkül újra deklaráljunk közhely szintű jól ismert gon-

dolatokat; hogy szociális ingerültségünket a
(bokszjtársadalom egyes irányítói n vezessük le,
akik - gonoszak - megsütik ugyan a saját
pecsenyéjüket, de szakmailag nem produkálnak. E gondolat persze igaz, túlontúl az. De
ez sovány eredmény, még erkölcsi tanulságnak is kevés.
Formai tekintetben: nem sikerült hatékony
rendbe illeszteni a különböző motívumokat.
A volt küzdőtársakkal való találkozás túlságosan hosszadalmas. A film második része,
a válogatott körüli hercehurca nincs kellően
exponálva ; ez is hosszabb a kelleténél, és sajnos, csak jelzett a sport manipulációs felhasználásának mechanizmusa.
A film ezen kívül sok mindenről szól még.
Egyebek között jogosa n kérdőjelezi meg a
sportpénzalapok elosztásának logikáját (futballcentrikusságát); ütköztéti a sportban is
jelenlévő érték- választások különbözőségét
(a Badari-Papp konfliktusban); felettébb kapkodva mutatja be a Magyar Ökölvívó Válogatott és az Óbuda SE-nek kapcsolatát (ámbár
ennek ellenére igencsak jogosult a magyar
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trikolórra varrt Óbuda SE-embléma groteszk
bevágása).
A film koncepcióját illetően is van bírálni
valóm. Alkotó kollektívája kettősen viszonyul
anyagához. Egyrészt ironikusan (Beatrice dal,
a film elejére és végére tartogatott groteszk
képbevágások , rajzfilm-elemek, iskolai dolgozat-részlet stb.), másrészt pedig maradéktalanul elfogadva és belülről szemlélve Papp
László sorsát. Az irónia, a távolságtartás itt
már hiányzik, itt csak az indulati elem van
jelen. Az e filmben érvényesülő plebejus-elkötelezett látásmód potenciális buktatója szerintem abban áll, hogy egyszerűsít és egyértelműsít. Papp Laci sorsa - úgy látszik - az is, hogy
személyét, népszerűségét, nyiltságát a szorítón
kívül és belül ható különböző érdek törekvések igyekszenek kihasználni. Papp Laci - e
filmben legalábbis - újra médium lett, mint
az elmúlt harminc évben annyiszor: ezúttal a
plebejus társadalomkép mitológiájának
médiuma.
E szerep persze elfogadható, jól is áll Papp
Lacinak, aki soha nem adta fel eredeti önmagát. Csak éppen mindez kevés a jó filmhez.
Politikai szókimondás dolgában a Pofonok
völgye határozott, művészi szempontból viszont didaktikusan az. Az esztétikai hitel nem
azonos a politikai-társadalmi elkötelezettség
hitelével. A közölt gondolatok Gulyásék filmjében verbális igazságként, s nem képi, filmi
igazságként fogalmaztatnak meg.
A filmben kimondott gondolatokkal s a
film mondandójával nagyjából egyetértek.
Szükséges, mint mindenben, hogy legyenek
olyan kiváló mesterek, akik tudásukat a legalsó szinten is terjesztik; szükség van olyan
szakemberekre, vezetőkre, akik nemcsak a

sportból, hanem a sportnak élnek, s végül
olyan versenyzőkre, akik nem akivételezett,
agyondédelgetett kedvenc szerepében, hanem
önmaguk folytonos meghaladása jegyében
űzik kiváltságos mesterségüket. (Mert, mint
Papp Laci is mondja, azt csinálhat ják, amit
szeretnek. Mert az ország évente nehéz milliókat áldoz rájuk, fektet beléjük, hogya népek
versenyében szimbolikus értékünket bizonyítsuk, magunk s a világ előtt. Ámde, mint az
ökölvívásnál, a labdarúgásnál is kiderült, alapok nélkül nem lehet hosszú távon, tartósan jó
eredményeket felmutatni. Magam jobban örülnék, ha az élsport kizárólagos uralmát legalábbis józan kiegyensúlyozottság váltaná fel
- természetesen a tömegsport s egyéb kulturális szolgáltatások javára. Hogy a sport széles
körű művelése révén olyan hiányzó mentális
elemek épülhessenek be mindennapi kultúránkba, amelyekre minden olimpiai aranynál égetőbb szükségünk van.)
"Mire megy itt a játék?" - énekli a Beatrice
együttes Bródy János kérdését.
Papp Laci győzelme végül is felel a kérdésre. Mert nem kétséges, Papp Laci tartásával, szakmai tudásával, hitével nyerte meg a
maga mérkőzését. Számomra másodlagos, hogy
ökölvívó válogatottunk hány győzelmet arat,
s másodlagosak az olimpiai aranyak is. Az
igazi nyertesek : az óbudai gyerekek, akiknek
körében Papp Laci ismét otthonra talált:
a győzelem lehetőségére, lehetséges voltára
tanítja a nemegyszer vesztesek gyermekeit.
Megnyerte a mérkőzést, mert mások által
kibillentett életét, a gyakran csattanó pofonok
völgyében, újra értelmessé tudta tenni. Hát
erre megy itt a játék. Nem is keveseké.
Csetneki Gábor

POFONOK VÖLGYE, AVAGY PAPP LACITNEM LEHET LEGYŐZNI színes magyar dokumentumfilm, Hunnia Filmstúdió, Balázs Béla Stúdió 1980.
R: Gulyás Gyula, Gulyás János; I: Kozák Gyula, Gulyás Gy., Gulyás J.; O: Gulyás J; Z: Bródy János
és a Beatrice együttes
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Tanuljunk Winkler Mártától !
Péterffy András: Iskolapélda
Az oktatásügy és a pedagógia jó ideje kedvenc
terepe filmművészetünknek. Csak a mögöttünk
hagyott évtized termésére pillantva: Kovács
András Stafélá-jától a Nevelésúgyi sorozat-on
keresztül a Gulyás fivérek Kisérleti iskolá-jáig
Ível a tanügyet forrásvidékül választó munkák
sora. Honnan ez a megkülönböztetett figyelem? Egyik oka minden kétséget kizáróan az
iskola társadalmi ellentmondásokat felhalmozó-kiélező sajátosságában gyökerezik, hiszen
benne nemcsak tanár, diák és szülő ad egymásnak randevút, de falai közt csap össze régi
és új, "van" és "legyen".
Egy társadalmat mindig minősít az iskolája,
az utóbbiban domináló normák és értékek
pontosan tükrözik, milyen válaszokat képes
adni az adott közösség a valóság kihívásaira,
mennyiben tudatos formálója történelmének.
Amíg az utóbbi évek magyar dokumentumfilmje elsősorban a struktúra-elemzés igézetében közeledett az iskolához, Péterffy András
Iskolapéldá-ja a személyiség analízisére törekszik. Egy tanítónő portréjába ágyazza mindazt, amit fontosnak tart elmondani oktatásról,
gyerekekről, létezőről és szükségesről.
Hálás alanya Winkler Márta, a Váli utcai
általános iskola alsó tagozatos pedagógusa,
"kísérletképp" rendhagyó módon bánik a rábízott kis emberekkel. Mint mondja, saját tanulóéveinek, a tekintély, a dogma és a passzivitás szentháromságán alapuló "poroszutas"

iskolai miliőnek a szorongásélménye taszította
egy szabadabb nevelési gyakorlat felé. Módszerének lényege az, hogy tanítványait önmaguk és környezetük elemzésre épülő, előítéletmentes szemlélésére igyekszik .nevelni.
Óráinfelfedezések
folynak. A gyerekek passzív
bevésés helyett kézbe veszik, megfaggatják,
újraalkot ják a dolgokat, s így még a legegyszerűbb matematikai egyenlet megoldása mögött is ott a felismeréssel párosuló öröm. A végeredmény ugyan spanyolviasz, de az élmény
Thaleszéval vetekszik. És miután valamennyien
törik a fejüket, magától értetőc'ő lesz számukra, hogy az igazsághoz egyidejűleg több helyes út vezet. Winkler pedagógiája világszeTŰ.
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Nála az egyes tantárgyak nem egymástól független területek, hanem ugyanannak
a valóságnak mint szerves egésznek az aspektusai.
Ezért a tananyaghoz
az önfeledt indiántánc
vagy a farsangolás éppúgy hozzátartozik,
akár
a verselemzés. A "közösségi nevelés" fogalmával jelölt, általában
meddő próféciával
kitöltött tanári feladat szokványos " teljesítése"
helyett hősnőnk munkaközösségeket hív életre.
A gyerekek érveinek parázs csatájából tisztul
ki az ismeret, amely velejéig közösségi termék.
Mivel valóságos munka folyik, mivel mind a
fej, mind a kéz szabadon mozog, az osztályban szokatlanul nagy a (munka)zaj. Anarchia
ez, kérem! Mi lesz a pedagógus tekintélyével? - bukik ki a tiltakozás és az értetlenség a
kollégák egy részéből. Tényleg, hogy állunk
a tekintéllyel? Mert a tanárnő csakugyan lemond a katedráról és az általa eleve biztosított formális tekintélyről, sőt: minden ésszerű
eszközzel csökkenfeni igyekszik a közte és ta24

nítványai

között

amúgy

is meglévő

távolsá-

goto Ám mit tesz isten, Winkler Mártának van
tekintélye. Tanítványai
rajonganak
érte; egy
beteg kisgyerek levélben kért elnézést távolmaradásáért,
a végzettek - köztük sok tanárjelölt - még esztendők múltával is visszatérnek
Mártához, Márta nénihez. Íme, a nem kapott,
de teremtett tekintély jutalma.
Az értetlenség szülte vádak mellett megfogalmazódik egy reálisnak tetsző kétely is, nevezetesen: mi vár ezekre a vitatkozó,
visszabeszélő gyerekekre
majd felsős korukban?
Kőzépiskolában?
Egyetemen? Az életben, ahol
ugyebár, mint tudjuk ...
Tudunk, hogyne tudnánk a rájuk leselkedő
csapdákról.
Bizonyos, hogy kapnak majd sebeket ezek az emberek, ám a Winkler-féle pedagógia - amelytől mi sem áll távolabb, mint
a konfliktuskerülő
stratégia - éppen a konfliktusok önálló értelmezésén
alapuló cselekvő
helytállásra készít fel.

Ennél súlyosabb veszély az, ami a kísérlet
sziget-Iétéből következik. Mivel már híre ment
a Winkler jelenségnek, idő kérdése, hogy mikor válik teljes egészében a protekció hódoltsági területévé. Egyre kevésbé az adott körzet sokféle társadalmi
rétegből verbuválódó
spontán gyerekhadáé
a kísérlet, a válogatott
szülők tülekvése következtében
fokozatosan
válogatott kisdiákokkal népesül be az osztály.
Aszigetszerűség
megszüntetése csakis az oktatásügy egészének radikális szemléleti reformjával lehetséges, talajt teremtve így az alkotó
pedagógus számára.
Persze Winkler titka ott kezdődik,
ahol
módszerének
tárgyszerű,
ám óhatatlanul
is
külsődleges leírása véget ér. Ez a titok dísztelen egyszerűséggel fogalmazva a személyiség
autonómiája,
tehát a magatartássá
szilárdult
teremtő erő, amely az örökös változás és változtatás igézetében rnindent a maga képére
formál. Amely az órák elidegenült "leadása"
helyett önnön szabadságával
másokat is szabaddá tesz.
Mert Winkler Márta szabad ember, a Kovács
András-i hősök fajtájából való. Nem panaszkodik a főnökére, az éppen érvényben lévő rendtartásra,
az elrontott
gyerekre, a sohasem
eléggé optimális
körülményekre
hárítva tulajdon gyengeségünket
- mint tesszük gyakran -, hanem kezdeményez. Ott ahol van, azokkal, akik - véletlenül - társai lettek. Bölcsen
tudja, hogy a csupasz panasz a magukat könynyen megadók gesztusa, s alig több az adott

világállapot elfogadásánál.
Kritikája a helytállásra törekvő ember retorikamentes,
konstruktív kritikája. Prófétálkodás
helyett ön- és
valóságismeretre
nevel, arra, hogy a világ
igenis otthonunkká
tehető, csak ismerni kell
törvényeit.
Órái a közösségi munkálkodás műhelyei, ahol az egyén státuszát a feladat és a
tudás kölcsönviszonyának
belső logikája határozza meg. Mivel nincs két egyforma feladat, nem lehet kétszer ugyanabba a székbe
ülni.
Jóllehet Winkler Márta megismételhetetlen,
egyedi lény, ám autonóm ember mindenki lehet. Legalábbis törekednünk
kell rá, súgja a
film. És nemcsak az iskolában. Hálásak lehetünk Péterffy Andrásnak azért, hogy mozgóképi dolgozatában ezzel a rokonszenves magatartással megismertet bennünket.
Még akkor
is, ha az Iskolapélda - mint film - már korántsem ennyire példaszerű. Nem tudom eldönteni,
hogy vajon a stúdió profilja vagy a rendezői
koncepció okán marad túlságosan is árnyékban az a közeg, amely ezt a kísérletet körülveszi. Péterffy megelégszik a vázlatos ellenponttal ott, ahol árnyalt elemzésre volna szükség. Mert végtére is ez a kísérlet csak egy feudális örökségtől terhelt oktatási gyakorlatban
számíthat csodának.
Erről is szólnia kellett
volna a műnek - mondjuk, a filmnyelvi játszadozások
rovására. Így csupán egy egyedi
eset természetrajzával
lettünk gazdagabbak.
Szó se róla, ez valóban ajándék volt.

ISKOLAPÉLDA fekete-fehér magyar dokumentumfilm,
R: Péterffy Sándor; O: Kurucz Sándor

Pörös Géza

Népszerű Tudományos Stúdió 1980.
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Morális megsemmisülés
Grigorij Csuhraj: Ingovány"
Bizonyára nem véletlen, hogy az utóbbi időben egyre inkább "szabálytalan"
- s mindmáig háttérbe szorult - konfliktusok
állnak
a honvédő háborúról szóló szovjet alkotások
cselekményének
középpontjában.
Szó sincs
arról, hogya hagyományos témakör kimerült
volna, s szemléletváltásról,
gyökeres fordulatról sem beszélhetünk.
Másvalamiben
rejlik a
magyarázat. Az írók és rendezők - megannyi
lelkesítő példázat, legendás hőstett pátoszteli
vagy visszafogott ábrázolása után - a perifériális jelenségeket
is fel kívánják térképezni,
hogy ezzel tegyék teljesebbé az apokalipszis
művészi lenyomatát.
Grigorij Csuhraj meghatározó élménye a fasizmus elleni küzdelem. Mivel katonaként harcolt a fronton, nyilvánvaló, hogy élete végéig
őrizni fogja magában az egykori élményeket,
melyek szüntelenül "háborús filmek" készítésére inspirálják. (Mondanivalónk
elébe vágva
megemlítjük, hogy a rendező - 1980 őszén tett
magyarországi látogatása során - így válaszolt
a terveivel kapcsolatos
érdeklődő
kérdésre:
"Szeretnék
egy kozmikus históriát
vászonra
vinni. S még egy filmet készíteni a háborúról. .. ")
Az Ingovány, a sorrendben hatodik Csuhrajopusz úgyszólván teljesen előzmények nélkül
való a filmművészetben
(már ami "sztoriját",
alaphelyzetét és eszmei következtetéseit
illeti).
Árulók, dezertőrök, gyávák természetesen fel26

bukkantak
korábbi művekben is, ám többnyire nem volt igazi arcuk: csak Sepityko
Kálváriájá-ban él át a meghunyászkodó
hős
igazi drámát. A negyvenes-ötvenes
esztendőkben, de még később is hagyományosan
semmiemberekként
váltak ellenszenvessé ezek a figurák. Kizárólag gyűlöletet érezhettünk irántuk, szánalmat aligha.
Csuhraj dicséretes módon elvetette a feketefehér sémát. Helyette a morális megsemmisülés emberi-pszichológiai
mozgatórugóinak
feltárására vállalkozott.
Felmentés? Igazolás? Rehabilitáció?
Egyik
sem. Az Ingovány kapituláló
kiskatonája
és
édesanyja - kettejük összeomlásának
folyamata elevenedik meg a szemünk előtt - súlyos
bűnt követtek el, melyért fizetniük kell. Fizetnek is. Mitya és Matrjona Bisztrova azonban - s ez az újszerű a megközelítésben - korántsem hideg fejű gonosztevők,
akik a nép
ellenségeiként
"tervezik
meg" hitszegésüket.
Mélyre süllyedésüket olyan körülmények motiválják, melyeket semmiképpen sem hagyhatunk figyelmen kívül. Tragédiájuk
elkerülhetetlen, de meghasonlásuk
bonyolultabb
annál,
hogysem
kategorikusan
kijelentsük:
aljassá
váltak, tehát megkapták, amire tetteikkel rászolgáltak.
1980 őszén zajlott a film előzetes magyarországi
bemutatója, Grigorij Csahraj életműve megismertetésének keretében.

Elevenítsük fel a cselekmény főbb szálai t.
Matrjona vigasztalhatatlan fájdalommal búcsúztatja bevonuló gyermekét (a kisebbiket).
Férjét már odaadta a hazának, s bizonytalan
a nagyobbik fia sora is (Sztyepán később majd
hazatér). A tenyeres-talpas asszony arra biztatja a fiút, hogy harcoljon tisztességesen. Eddig
nincs is rendkívüli mozzanat a történetben:
minden a megszokott "koreográfia" szerint
zajlik. Az események megállíthatatlan lavináját az állomás bombázása indítja meg. (Zárójelben: az a véleményem, hogy a háború igazi
szörnyűségeit nem a látvány mozgalmassága,
hanem a belső "mozgás", a próbatétel sokkoló-bénító hatása érzékelteti. A Bal/adá-t ez
emelte magasságokba. Az Ingovány-t a szóban forgó epizódban a rendező túldimenzionálja. A beállítás kifejezetten színpadias.)
A néhány órával korábban még csillapíthatatlanul jajveszékelő nő szekéren hazamenekíti a légitámadás zűrzavarában megsebesült
Mitya ítélete: vég-semmiség, mint Bánk
Mityát. Aztán elrejti a padláson. Anyai előbáné.
jogokról beszél, s szinte megmagyarázhatatlan
Csuhraj ítélete hasonlóképpen egyértelmű:
naivitás keríti hatalmába: azt hiszi, hogy majd
maguktól rendeződnek a dolgok. A fiatalem- kizárja a bocsánatot és a feloldozást.
"Az anyák mindig erősek" - írja Gorkij
ber kísérleteket tesz arra, hogy jelentkezik, kéaz
Itáliai mesék-ben. Csuhrajnak más a vélesőbb azonban beletörődik a megváltoztathaménye. Az Ingovány Matrjonája saját gyengetatlanba. A megbilincsel/ek cimű Kramer-filmhez hasonló a szituáció (más tartalommal): két ségének áldozata. Ettől persze ember marad,
ember képtelen szabadulni egymástól. Itt nin- s bármennyire furcsa is ez, nem vonhatjuk meg
csenek láncok, ám a kötelék mázsánál súlyo- tőle némi rokonszenvünket. Az életnek kegyetlenek a törvényei. Matrjona számlája sem masabb. Matrjona és Mitya egymásrautaltságát
az erősödő bűntudat felhői árnyékolják be. rad kiegyenlítetlen. Suksin - mégiscsak abd
Kivált azt követően, hogy a falu eltűnt kato- rokona az alkotásnak! - hasonló pokoltáncot
náiért "hőssé avatási szertartást" rendeznek, járat Jegor Prokugyinnal a Vőrős kányafáés Sztyepán megérkezik. A konspiráció miatti ban ...
Hozzá kell tenni az elmondottakhoz, hogy
idegeskedés és félelem felőrli a szerencsétlenek
idegrendszerét. Sztyep án elmegy, s nem sokkal Matrjona a történés során teljesen átalakul.
később az anya szíve felmondja a szolgálatot. Nemcsak külsőleg: ezt egyébként mintha el is
Közben már béke van, elhallgattak a fegyve- túlozta volna kissé Csuhraj (az utolsó képrek. Az élőhalott fiúnak el kell hagynia búvó- sorokban zilált "Ágnes asszony" őrületét láthelyét. Feladja magát, de még arra sem mél- juk, de a szétesés rajza sematikus). A szellemi
tatják, hogy érdemben foglalkozzanak vele. lefokozottság, a világgal való szembenállás, a
"Amnesztia van, eredj a fenébe" - valami személyiség csődje lehangoló igazán, ez pedig
ilyesmit vág a fejéhez a rendőr, akihez a bűn- elkerülhetetlen következménye a végzetes ballépésnek. A Fiú sem az a film végén, mint
hődés reményében bekopogtatott.
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amikor megismerkedtünk veJe. A szó szoros
értelmében elvesztette önmagát: szánalmas vegetációja a gyávaság láncreakciószerű következményeiről tanúskodik.
Sokan úgy vélekednek, hogy A negyvenegyedik, a Ballada a katonáról és a Tiszta égbolt Csuhraja a hatvanas évektől kezdve fokozatosan eltávolodott esztétikai ideáljaitól. Nem
hiszem, hogy így lenne, hiszen elvei változatlanok, annyi azonban tény, hogya Volt egyszer
egy öregember. .. és az Em/ékezés nem említhető egy napon a pálya első korszakának műveivel. Az Ingovány ismét tartalmaz biztató
jeleket: ha maradéktalanul nem is, részleteiben mindenképpen a megújulás felé mutat.

Leíró betétjei néhol terjengősek, mindezért
azonban sok minden kárpótolja a nézőt.
Mit őrzünk meg emlékezetünkben ebből a
filmből?
Az átélhető és megkönnyezhető emberi tragikumot. Két esendő karakter összecsuklását.
A kiegyensúlyozott természet és a forrongó
világ közötti erős kontrasztokat. Morgyukova
(zseniális színésznő!) riadt pillantásait és megrendítő sírását. A fehér lovast, kezében a fáklyával. A béke örömtüzeit. Ziv nyugtalanságot
árasztó melódia-rnotívumait.
Szinte bizonyosra vehető, hogy Grigorij
Csuhraj még nem mondott el mindent a honvédő háborúról.
Veress József

INGOVÁNY (Trjaszina) színes, szovjet, MOSZFILM 1978.
R.: Grigorij Csuhraj, F.: V. Merezsko és G. Csuhraj, O.: Szokol és M. Gyemurov, Sz.: N. Morgyukova,
A. Nyikolajev, V. Szpiridonov
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A múló idő ellen
Pier Paolo Pasolini: Canterbury mesék
Nyolc

év egy ember

életében

nagy idő. Egy

"váltás" ideje.
Egy film életében - utóéletében - talán még
annál is nagyobb. Hisz az idő múlása - különös paradoxon
- jobban megmutatkozik
a
megörökített pillanaton, mint azon, amely már
csak élménykörnyezete
emlékének
örök-változó közegében él. Mint az egyszeri és megismételhetetlen színpadi előadás pillanata.
Talán azért, mert a rögzített pillanat rnenthetetlenül múlttá válik, önmaga soha nem változó kövületévé, az emlék viszont - az élmény
emléke - esetlegességeit levetett és éppen képlékenységében tartós jelenné.
Persze, ez mindenekelőtt
az ismert, a nézőhöz ezernyi eleven szállal kötődő, mert megélt pillanat rögzített képére áll; ha művészi
keretben rögzül is, mint a film esetében, múlttá
válása akkor sem annyira megörökítésének
módjából, modorából
adódik, mint amennyire
a mindenkori jelen képének szakacatlan
változásából:
abból, hogy a jelen hiteles képe félmúlttá, majd múlttá válva, épp mert hiteles
volt, stilizálatlanságában
először csak komikussá, majd hiteltelenné válik. Ellentétben az
emlékképpel, ami - a képzelet furcsa alkérniájának következtében
- valami módon mindig
önmaga marad. S emlékezetünkben
- épp
mert a jelennel változik - mindig hiteles.
Ezt a hátrányt a megörökített
pillanat, a
film, csak kétféleképpen védheti ki: vagy ha a

jelennek minden esetlegességtől
megfosztott,
lényegre csupaszított
és sűrített képét adja,
azaz a maga nemében remekmű, vagy ha a
múltból szól a jelenhez. Vagy a múltból
a
jelenről. A mindenkori jelenről.
Az avulás ellen - úgy érzem - ez utóbbi a
biztosabb,
hatásosabb,
kiszámíthatóbb,
bár
művészileg igénytelenebb módszer. Ami azért
remekművet is eredményezhet. De ha az alkotás nem remekmű, esetlegességeit akkor is elfedi - elfedheti - a kosztúm, Ami megint csak
készülhet nemes anyagból, s méretre - az alkotó és a mondanivaló méretére.
Gondolom,
többek közt effajta meggondolások
vezethették
1972-ben
Pier Paolo
Pasolinit, mikor Geoffrey Chaucer XIV. század utolsó negyedében írott művét, a Canterbury mesék-et választotta filmje alapjául. Hogy
Pasolini a középkorhoz,
pontosabban
a reneszánsz irodalomhoz,
azaz még pontosabban :
a reneszánsz
irodalom
élményvilágához
és
életanyagához
erősen vonzódik, azt trilógiája
bizonyítja. S e trilógia művészi eredménye is.
Vonzódik, ha másért nem, hát mert olasz:
s az európai reneszánsz irodalmak kútfeje az ő
irodalmuk: Dante, Petrarca, Boccaccio. A reneszánsz önmagát a latin antikvitásta
vezeti
vissza. De örökre szóló vívmánya nem a régi
feltámasztása,
hanem valami új: az irodalom
művelésére alkalmas, pallérozott nemzeti nyelvek kimunkálása.
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Chaucer életműve, írói pályája valóságos
összefoglalója e három jellemvonásnak : latin
auktorok példáján lett író, majd az olasz reneszánsz - és az olasz nyelv - ismeretéből csírázott ki az angol irodalom (s az angol irodalmi
nyelv) szempontjából korszakos jelentőségű
műve, a Canterbury mesék. Ami, hiába hogy
ízig-vérig angol, végső soron olaszok-angolok
közös kincse.
A Canterbury mesék keretes elbeszélés-füzér:
Southewerk "Tabard" nevű fogadójából zarándokcsapat
indul Canterburybe,
Becket
Szent Tamás sírjához. Az út nem hosszú,
mindössze négy nap, s a fogadóból huszonkilenc zarándok kerekedik fel. A fogadós azt
javasolja, hogy az út fáradalmait enyhítendő,
mindegyik zarándok mondjon el egy-egy mesét. Oda is, vissza is. Miránk azonban mindössze huszonnégy mese maradt, s a Prológus,
ami a korabeli Anglia ... azazhogy a korabeli
Anglia feltörekvő polgárságának, középrétegének mindrnáig ismert leghívebb képe.
A zarándokút kegyes vállalkozás, a történe30

tek azonban vaskosak, harsányak, színesek,
világiasak. S árulkodók. Jellemzik azt is, aki
mondja, s azt is, akiről szólnak. S jellemzik a
kort, a társadalmat. Jellemzik a korízlést. S valami módon a mindenkori jelent, a mindenkori
embert is, aki a mainak talán csak korábbi,
hangosabb, színesebb változata volt.
Az elbeszélés-füzér nagyon ősi irodalmi forma; nem Chaucer, s még csak nem is közvetlen példaképe, Boccaccio találmánya. Az elbeszélések maguk is - lett légyen szó bármelyik
elbeszélés-füzérről- többé-kevésbé közös ősökre vezethetők vissza, alakváltásaik időben és
térben nyomon követhetők. A hetvenes évek
hasonló szerkezetű olasz kommerszfilmjei öntudatlanul is ugyanazokból a forrásokból merítettek, mint Boccaccio vagy Chaucer. "Morális" tanúságaik is többé-kevésbé ugyanazok:
a férfi nem monogám állat, az álszent szemforgatás időtlen idők óta az emberiség közös
tulajdonsága, az együgyű embert rászedik, de
a kapzsi is raj taveszí t, annak is túljárnak az
eszén. Isten nem bottal ver, hanem ... olykor

kikapós menyecskével. Aki másnak vermet hogy annak önmagán vagy a mondandóján
ironizálnia kéne. A kívánt - egy árnyalatnyit
ás ... stb, stb.
ironikus
- mellékhatást tehát a rendező anélLehet, hogy a fent említett olasz kommerszfilm sérnáit, de sikerét is jól ismerő Pasolinit kül is meg tudja teremteni, hogy a film képi
részben épp ezeknek az örökzöld és időtálló világának vaskos, Chaucerhez hű realizmusán
közhelyeknek az időtlen megfogalmazása von- egy csöppet is enyhítenie kéne. Nem szükséges a kosztümöt föllebbentenie, hogy láttassa
zotta Chaucerhez. Az ismerős idegenség.
S bizonyára az, hogy Chaucer műve egye- a mai valóságot; minél szorosabban vonja
nest filmre kívánkozik. Szerkezete feszes, vilá- össze magán Chaucer köpönyegét, annál
ga képre könnyen átfogalmazható, a mű, jelle- szembetűnőbb a mű időtlensége, azaz lényegi
géből következően, alakítható-kurtítható, mert jelenidejűsége. Akkor karikírozza legélesebben
maga sem teljes; az egyes rnesék hangulat- és a mát (s benne a kortársi kommerszfilmet),
jellemfestő lehetősége korlátlan, mert mind- akkor húzza alá a legvastagabban a két kor
egyik duplán jellemez: kívülről és belülről. hasonlóságát, ha a legnyersebben tizennegyeS Chaucer társadalomképe korántsem steril: dik századi. Nem kell a nézővel összekacsintania : ő csak mondja - Chaucerrel - a magáét,
ki az, aki ne fedezné föl a reneszánsz körképben az általa legjobban kárhoztatott társadal- a néző meg érti belőle, amit ért. Ha vájtfülű.
a tizennegyedik századot hallja és a huszadimi visszásságokat?
kat
érti, ha nem, elegendő gyönyörűségét leli
S még egy könnyebbség, egy nagyon is mai
az
egysíkú
és egyértelmű ábrázolásban is. Épp
meggondolás: e kosztűrn - mely, úgy vélem,
mert ugyanolyan, mint a filmen ábrázolt annagyon ráillik Pasolinire is, a mondanivalójára is - egyben el is távolít. Szinte azt monda- gol elődei. A film ugyanis valóban Chaucer vinám: "idézőjelbe" teszi a művet, anélkül, lágát, korának szellemét jeleníti meg: a lovag31

regények nyerseségre épített, ce mitizált ábrándvilágától a kor antiklerikalizmusán át a
középkori gyökerű pokoIIátomásig. Mindezt
a képek nyelvén.
Pasolini hat mesét használ fel a huszonnégyből, s a Prológust. Meg a Bathi asszony - megcsonkított - mcséjének prológusát.
Az angol néző, aki egyben Chaucer olvasója
és ismerője is, sokkal inkább, mint magyar
nézötársa, talán fenn-fennakad azon, hogy a
mérhetetlen gazdagságú anyagból Pasolini milyen önkényesen s milyen keveset merít - noha
a film időtartama így is két teljes óra. A prűd,
és a reneszánsz irodalomban járatlan néző
valószínűleg fenn-fennakad a film - mondhatnám - karnális humorán, e humor szószerinti
meztelenségén. A sértő szándékú harsány szellentéseken. A jámbor férjek fejére hahotázó
nyíltsággal növesztett óriás-szarvakon. Ám ha
ezeken nem akad fenn (mint ahogy ma, J 980ban, valószínűleg többen akadnak ilyenek,
mint nyolc évvel ezelőtt, a film készítésének idején), mást is észrevehet: a film dramaturgiai és
képi felépítésének következetességét; észreveheti a film elejének hangulatteremtő, több
mint formai jelentőségű reneszánsz szinporn-
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páját, azt a biztonságot és merészséget, ahogy
képei sugallatos légkörének megteremtése érdekében Pasolini a korai európai piktúra hagyománytárából merít: ha szükségesnek véli,
a kódex-miniátorok,
ha szükségesnek, Breughel vagy Bosch művészetéhez - színeihez, képszerkezetéhez - nyúl vissza. Mértékkel. Mert
mindet csak eszközként, láthatatlan, de érzékelhető "idézőjelként" alkalmazza. Mint - teszem azt - a film utolsó meséjében a pisai
Campo Santo falképének roppant pokollátomását idéző ördög-világot, ahol a fő-ördög
ülepéből pukkanva potyognak a süvölvény-ördögök. S ahol a film kezdetének, a való világnak tulitarka színorgiája a városképek barnavörösén és a nyugodalmas tájak zöldszürkéjén
át a lázas középkori képzelet vörös-fekete valószerűtlenségébe csap át. Megint csak láthatatlan idézőjelként. Kimondatlanul is ironikusan.
Pasolini ódzkodását a látható idézőjelektől
nagyon jól példázza, hogya vaskos humor
szinte tálcán kívánkozó, helyzetkomikumban
gyökerező, ősi, de külsöségeiket tekintve burleszk és slapstick-cornedy jellegű eszközeiről
következetesen lemond. IlIetve... egy ízben
nem, s ez csak annál jobban aláhúzza másutt
ugyanezek hiányát. A Szakács meséjé-re gondolok, Peterkin csetlő-botló, chaplini figurájára ; az alak jó, a színész jó, a jelenet, önmagában jó, csak éppen kirí a film egészéből.
Anyaghiba. Folytonossági hiány. S ez a hajszálrepedés a film anyagán talán épp arról az
egyetlen szerkezeti gyöngeségről árulkodik,
amit az angol, az olasz és a magyar néző - ha
jól figyel - egyaránt észrevesz: a film olasz és
angol alkotóeleme nem szervül tökéletesen.
Mintha még a film angol és olasz színészeinek
játékstílusa is eltérne egymásétól - ha csak
árnyalatnyira is -, mintha Pasolini olasz reneszánszon iskolázott szeme Chaucer angol világába olyan olasz árnyalatokat is belelátna,
amelyeket az én szemem, a nézőé, talán nem.
Ez éppenséggel ironikus hatású, s talán szándékos is lehetne, ha Pasolini az elidegenítésnek
és általánosításnak ezeket a külsődleges esz-

közeit egyébként nem kerü1né, mint ördög a
szenteltvizet. Ez azonban a mű esztétikai értékéből keveset von le; sőt, az olasz nézőhöz a
filmet valószínűleg közelebb is viszi. Az angolhoz aligha: a szigetországi kritika Pasolini
művét annak idején elég fanyalogva fogadta.
(Kiváncsi lennék, ma milyen volna a visszhangja?) Mi, akiknek Boccaccio csakúgy szívügyünk, mint Chaucer, mi, akiket irodalmi
ős-élményeink nem gátolnak abban, hogy e
filmet mindenekelőtt filmnek lássuk, hiszen
irodalmi alapanyagához nem kapcsolódnak
megszentelt irodalmi emlékeink, a két elem
tökéletlen vegyülését csak bocsánatos bűnnek
érezzük, ami nem von magával esztétikai kárhozatot. Talán mert számunkra ez nem az
angol és nem az olasz, hanem az európai reneszánsz filmje, s épp mert az, kevésbé helyhez
és időhöz kötött. S így általánosabb.

Vagy, ami ezzel egyértelmű: a mű jelenideje
számunkra meghatározatlanabb, s a film megint csak a mi számunkra - így kevesebb
avulékony anyagot tartalmaz.
Talán ennek - vagy részben ennek - köszönhető, hogy Pasolini műve, keletkezése után
nyolc évvel, a mi szemünkben nem viseli magán
vörös jegyekkel keletkezése évszámát sem.
"A stílus a rnű halála". Vagy a modorosság?
Pasolini "stílusát", ebben a filmben, nehezen
tudnám definiálni. A filmet reneszánsz alkotásnak érzem, jelenét tehát hatszáz évvel korábbra toltam vissza: egy nem látott, meg nem
élt, képileg a stilizált lényegére lemeztelenített
múltba. Amit a filmben hitelesnek érzek. Pasolininek tehát - ha a kevésbé igényes eszközzel is - sikerült megvalósítania, amire minden
alkotó vágyik: műve időtálló voltát.
Göncz Árpád

CANTERBURY MESÉK (II racconti di Canterbury) színes, olasz-francia-angol,
1972.
R.: Pier Paolo Pasolini; F.: Geoffrey Chaucer nyomán PP. Pasolini; O : Toninó Delli Colli; Sz : P. P.
Pasolini, Laura Betti, J. P. Van Dyne, Derek Deadman, George BethelI, Franco Citti, Ninetto Davoli
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NAGYÍTÓ.

Vámpírok újjászületése
F.

w. Murnau:

Nosferatu, Werner Herzog: Nosferatu

Komor zsolozsma hangzik föl, archaikus torzók vonulnak el szemünk előtt Herzog filmjének kezdő képsorában, modern korunkban
ősi, már-már ember előtti kort idézve. A dolgok derűs vagy akár csak "reális" oldala teljes
mértékben kívül reked, s átadja helyét egy
árnyakkal és titkokkal terhes sötét világnak,
ahol a félelem és a dögvész az úr, ahol egy
szegény, szerencsétlen vérszopó tengeti időtlen életét éjszakáról éjszakára, s önnön börtönébe zárta n oszt halált és szerencsétlenséget:
ő minden vámpírok legnagyobbika, Nosferatu,
a mester. Murnau Nosferatu című filmjét
1922-ben mutatták be Németországban, s
annyi-annyi vámpírfilm után a nyugatnémet
új film "fenegyereke", Herzog nyúlt vissza a
témához a hetvenes évek második felében, hogy
újjáélessze az emberiség nagy imaginárius világának ezt az ősi termékét.

körre vezethető vissza, de szinte valamennyi
természeti nép mondavilágában fellelhető, sok
esetben állatszerű lényként ábrázolva a vámpírt.
A legősibb vámpírmítosz gyökerei nagyon
mélyek, szinte követhetetlenek. Egyesek szerint
talán a kannibalizmus virágkorának felszámolásakor keletkeztek, amikor az emberiség fejlődése történelmileg megkövetelte az emberevés
(ergo: "vérszívás") tabuvá válását, s ez öröklődött-formálódott-öltött
alakot a folklórban
egyfajta démonikus lény képzeletbeli megjelenítésével. A vámpírmítosz bizonyos motívumai
ugyanakkor egyértelműen a keresztény képzetkörhöz kapcsolódnak, mint például: az ostya
védőhatalma, a "gonosznak" (ergo: vámpírnak) a kereszttől való rettegése, Krisztus vérének ivása stb. De köthető a mindennapok
világához is, mint ősi, mégis aktuális forráshoz: a vérszívó rovarokkal való találkozáshoz,
az undorreakcióhoz, a legyengüléstől való féAz eredet
lelemhez. Vagyis ezen félelmek antropomorfiAhhoz, hogy a két film összevetését elvégezhes- zálásáról,
mágikus
projekciós-azonosulásí
sük, szükséges a vámpírlegenda eredetére vo- mechanizmusáról van szó.
natkozó legfontosabb elképzeléseket vázlatoSőt, a mélylélektani magyarázat sem vethető
san áttekinteni. Alapvető forrásként Fernand el teljesen, hiszen pl. a "behatolás" mozzanata
Jung-Claudius, Weil-Georg Seesslen: Der Hor- vagy a fogak és körmök kinövése mint fallikus
ror-Film (Rolaff und Seesslen, München) című jelképek ezt az elképzelést is alátámaszthatják.
művét használtam. Akármelyik magyarázatot
Bár ennek részben ellene szól, hogy a népfogadnánk is el, kétségtelen nek tűnik, hogya
mondákban hiányzik az erotikus viszony a
várnpírrnitosz eredete több korra és kultúrvámpír és áldozata között, ami a törnegkultú34

Werner Herzog: Nosferatu (1978)

rában jelenik csak meg, s válik a vámpírmítosz
egyik alapmotívumává.
A lényeg végső soron számunkra az, hogy
mindenképpen valamilyen ősi "archeképzet" ről van szó, amely kötődik egyrészt egy mágikus világképhez, másrészt pedig a folklörhoz,
egyes motívumait tekintve pedig a keresztény
képzetvilághoz, s ez manifesztálódott azután
az irodalomban és a filmben. A vámpírmítosz
tudomásunk szerint irodalmi rangra először
1813-ban emelkedett Byron művében ("Giaono"), majd erról mintázta később John Polidori "The Vampyre" círnű munkáját. A tömegkultúrába avagy a szórakoztató iparba 1897ben Brown Stoker Dracula című regényével
került be, amely akkora sikert aratott, hogy rá
egy évre (amikor a film még vásári mutatvány
volt!) Méliés már vámpírtémához nyúlt (Le
manoir du diable).
Stoker regénye volt az, amelyben a vámpírmítosz konkretizálódott egy Erdélyből. a Kárpát okbó l származó alapmotívumban, és konstituálódott egy történelmileg létező személyben. Egyes források szerint ez Vlad (= Graf)
Dracui román fejedelem volt, aki a XV. században uralkodott, s "Karóbahúzó"
néven

vonult be a történelembe. (Megjegyzés: a források fölvetik, hogy ez nem minden kétséget
kizáróan hiteles - mármint ami a konkrét történelmi személyt illeti -, szempontunkból azonban csak az a lényeges, hogy körülbelül egy
XV. század táján uralkodott román fejedelem
volt Stoker vámpírfigurájának élő, történelmi
mintája.)
Az első, művészi kvaIitással rendelkező
klasszikus vámpírfilm kétségkívül Murnau Nosferatu című műve, amelyegyértelműen Stoker
regényén alapult, s csak azért lett más a CÍme,
mert Murnaunak nem volt meg a regény megfilmesítési joga, ezért a CÍmmegváltoztatásával
próbálta elkerülni (nem teljes sikerrel) a jogi
konfliktusokat.
Azóta számtalan vámpírfilm készült. Az
Egyesült Államokban Lugossy Béla vitte sikerre ezt a témát a hangosfilm kezdeti időszakában (Dracula, rendezte: Tod Browning,
1931). Ugyanebben az időszakban (1932-ben)
készítette el Európában Dreyer Vampyre című
filmjét, amely nem követte Stoker regényének
cselekményét, sőt kifejezetten egyedi történet
keretében dolgozta föl a témát, elhagyva a
regény angolszász jellegzetességeit.
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Több feldolgozás után 1958-ban Terence
Fischer Dracula-filmje indította el a vámpírfilm
reneszánszát, melynek következtében nyugaton
az egyik legnépszerűbb filmtípus lett. Ez sajátos (jeUemző?!) metamorfózison ment át a
hetvenes években. Nevezetesen, a vámpírmotívum közvetlenül összekapcsolódott - nemcsak tematikailag, hanem az ábrázolási faktor ban is! - a szexmotívummal. Ezekben a
filmekben a nemiség révén teljesedik ki a má36

gikus világkép, és megjelennek a női vámpírok.
A vámpírtéma ,,~rettségének" egyik bizonyítéka, hogy Polanski Vámpírok bá/ja című filmjében már nemcsak színéről, hanem fonákjáról is láthatók a dolgok: a klasszikus és tucatfilmek mellett a vámpírok kivívták polgárjogukat a "fekete humor" műfajában is. Murnau,
Browning, Dreyer, Fischer és Polanski után,
úgy érezzük, Herzog is bevonult a vámpírfilmalkotók klasszikusai közé, azok közé, akik túl
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a sekélyes divatokon, ennek az ősi képzetkörnek rangot és egyetemes aktualitást adtak.

Történet és forma
Ha megnézzük Murnau és Herzog Nosferatuját, két, egyidejűleg érzékelhető benyomásunk
támad: a történet szinte szóról szóra megegyezik, a megformálás is szinte képről képre
ugyanaz (figyelembe véve természetesen a két

film keletkezési időpont ja között eltelt időszak
technikai-formanyelvi változásait), mégis nyilvánvalóan valami más filmet látunk. És ez
nemcsak azzal magyarázható, hogya Murnauféle változat fekete-fehér, rövidebb, I92I-22-es
filmtechnikai szinten készült alkotás, míg a
Herzcg-féle Nosferatu színes, hosszabb ... és
így tovább. Kétségtelenül ez is szerepet játszik,
s úgy érzem, nagy tévedésbe esnénk, ha ezt
figyelmen kívül hagynánk.
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De nézzük a hasonlóságokat és eltéréseket!
Maga Herzog nyilatkozta a következőt:
"Számomra az a kihívás a Nosferatu új változatában, hogy az expresszionista film nagy
korszakát összekössem annak mai reneszánszával. .. hogy hidat verjek a történelmi szakadék fölött."
És valóban: Herzog szinte tiszteletteljesen
követte a Murnau-féle változat történetét.
Márpedig ez nagyon fontos tényező, tekintve,
hogy minden ilyen típusú témavariáció esetén
döntő attributuma az adott műnek, hogy az
újraalkotás folyamán az eredeti sztori - legalábbis fő vonalaiban - megmaradjon, vagyis
valóban új feldolgozás, korok és stílusok szerinti variáns legyen, ne pedig valami alapvetően
más. Gondoljuk meg, hogya filmtörténet tanúsága szerint ez hasonlóképpen vonatkozik például aFrankenstein - vagy a King-Kong témákra is: Sőt, Polanski is a már említett művében - nevezzük akár szatírának vagy persziflázsnak - az alaptörténet vázát megtartotta.
Ilyen értelemben tehát éppen az ismétlésben
rejlik ezeknek a filmeknek a mitikus magja.
Másképp fogalmazva: a mítosz megkettőzéséről van szó, arról, hogy az eredeti motívum
mágikus-mitikus jellege a különböző feld 01gozások formális hasonlósága, ismétlődése következtében egy művészettörténeti értelemben
vett mitikus varázst is nyer. Paradox módon az
egyéb, individuálisabb jellegű tömegfilmek egy
részével szemben éppen ez ad - kvalitásos feldolgozás esetében - rangot az ilyen típusú
műveknek.
Herzog idézetei pedig pontosak, és nemcsak
a történet vázának követésében, hanem alkalmasint az egyes jelenetek megkomponálásában,
sőt, montírozásában is. A példák sorát lehetne
fölhozni: Hutter/Jonathan
első találkozása
OrIok/Dracula gróffal szinte ugyanaz a képkompozíció; amikor Orlok/Dracula gróf a
koporsóit rendezgeti, mindkét filmben felső
gépállásból, Hutter/Jonathan szemszögéből látjuk, amint nyüzsgő pondrók módjára sürögforog : kifejező módon valóban vérszívó rovarra emlékeztet; hasonlóképpen párhuzamos vá38

gásokkal köti össze Herzog is a fiatal Jonathan
"elbukását" az otthon (Brémában, azaz Wisborgban, ilIetve Wismarban) maradt gyönyörű
feleség lidérces álmai val, egyértelműen jelezve
ezzel - akárcsak Murnau - valamifajta transzcendens erő állandó és szorongató jelenlétét; s
ahogy a gróf dögvészes hajója megjelenik a
tengeren ... , de né soroljuk tovább! A pontos,
mégis formális idézeteken túl mélyebb rokonság is fölfedezhető, így például a természet
(képek, képsorok) konzekvens hangulati-szimbolikus megjelenítésében, s ez a városképekre,
tárgyi rekvizitumokra ugyanúgy vonatkozik.
Úgy gondolom, igaza van Jean Mitrynek,
amikor Murnau Nosferatu-járól így ír: " ... ha
a rendező egy kis középkori városban forgat, a
Rajna partján vagy a Baltikumban, csupán
azért teszi, hogy a különös homlokzatokban
vagy a komor pusztákon meglelje a bizarr értelmet, a dolgok sötét aspektusát, a magány és
a kétségbeesés világát, hogy megelevenítse a
szervetlen világot, s feloszlassa a testeket a
sötétségben; hogy végül is a természetfölöttit
fejezze ki magával a természettel."
Mások is megállapították, hogy Murnau
filmjének egyik nagy erénye volt a korabeli
expresszionista filmek túlhangsúlyozott, festőivé tett díszleteivel és ornamentikájával szemben, hogyareálisabb belső felvételek mellett a
határozott arculattal rendelkező, külső természeti felvételek egyenértékű polgárjogot,
dramaturgiai funkciót nyertek. A természeti
és városképek, azaz a dolgok szimbolikáján
keresztül fejez ki érzéseket a részletekben, és
halad a film egészének szimbólumrendszere
felé.
Más szóval: a természeti képek atmoszférikusan előrejelzik, megjósolják vagy ellentétező
feszültséget teremtenek a rövidesen bekövetkező eseményeknek: komor tájak, sötét kontúrok, expresszív fény-árnyék hatások váltakoznak ragyogó fényben pompázó utcarészletekkel.
S Herzognál hasonlóképpen: kihasználva
a színes film adta lehetőségeket - a kispolgári
"belső békét" kifejező leheletfinom pasztell-
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színeket követik a tragikumot hordozó zord
kemény-kékek a messzi Erdélyben, Dracula
gróf birodalmában, ahol a természetből kinőve
egy kisfiú húzza el hegedűjén a magány és a
bánat, a vér és a sötétség muzsikáját.
S mégis: Herzog filmje más!
Más azért is, mert - megtartván ugyan az
alaptörténet vázát - a cselekményt meglehetősen földúsítja. S ennek két, döntőnek bizonyuló
következménye is van. Egyrészt a részletek
szintjén olyan jelenetek kerültek a filmbe,
amelyek jószerivel önmagukban is különös jelentőségre és többlet jelentésre tesznek szert,
vagyis a részletek gazdagodása nemcsak
mechanikusan, a narráció szintjén jelent többet,
hanem a mű új dimenzióit és értelmezési lehetőségeit nyitja meg.
Elég, ha csak egyetlen jelenetre utalok: a
pestisjárvány tól sújtott városka főterén (először felső gépállásból fényképezve - totálban)
patkányok, sertések és birkák között szörnyű
lakomát, világvégi "utolsó vacsorát" tartanak
a városka még megmaradt lakói, s egyedül a
szép és "tiszta lelkű" fiatalasszony megy át
minden mocsoktól érintetlenül e dantei pokIon, hogy megpróbálja teljesíteni okkult és még-

is evilági küldetését. Fellinii nagyságrendű vízió ez a polgári és mindenfajta önelégült, birtokon belüli, korlátolt létforma megrendüléséről, egy látszólag rendezett és biztonságosnak
hitt világ kaotikus széteséséről.
Ez a vámpírmitológián belül - úgy érzem,
Murnauhoz viszonyítva is - egyetemesebb, s
társadalmilag mégis aktuálisabb dimenziót jelent.
A film egészének vonatkozásában pedig a
részleteknek ez a dúsítása végül is a makrostruktúra megváltozásához is vezetett. Aza tény
ugyanis, hogya vámpír Jonathan személyében
újjászületik, nem pusztán a történet megtoldása, hanem egy másfajta szerkezeti egyensúly
megteremtése, melynek súlyos dramaturgiai
és szemléleti következményei vannak.
Nevezetesen arról van szó, hogy Murnaunál
a fiatal feleség önfeláldozása visszahozza a
békét, Nosferatu megsemmisül, s ahogya film
végén a vámpírok életéről, természetéről szóló
könyvből olvashatjuk: "Ebben a pillanatban a
nagy halál abbamarad és az élet fényei szétszóród nak. "
Ebből tulajdonképpen messzemenő következtetéseket vonhatnánk le Murnau szemléle39
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tére vonatkozóan.
Mindenekelőtt
azt, hogy
1922-ben ő a korabeli Németország polgárainak elbizonytalanodott
életérzését végső kicsengésében mégis valamilyen szilárd pontra
helyezte és egy derűsebb világlátás tükrében az
áldozatvállalás
eredményességébe
vetett hitet
sugallta, azt, hogy a gonoszt el lehet pusztítani
és a sötét káoszból ki lehet jutni a napfényes
rendbe. Valóban ez tűnik a legvalószínűbb magyarázatnak.
Ám Murnau Nosferatu-ja több
ponton eltér a német, francia és a spanyol verzióban, mint erre Eisner fölhívja a figyelmet.
Ha tehát filológiailag megpróbálunk pontosak
lenni, akkor óvatosnak kell lennünk abban a
tekintetben,
hogy tulajdonképpen
mi is volt
az eredeti,
valóban
Murnau-féle
változat.
Mindenesetre
a források azt bizonyítják:
az
eredeti forgatókönyv
tanúsága szerint a film
szándékolt befejezése ténylegesen az volt, hogy
a fiatal feleség föláldozza magát, a halálával
megváltja a várost, s Nosferatu is elpusztul.
Ami a tényeke t illeti, sokkal könnyebb dolgunk van viszont Herzog filmjével, ugyanis
annak ellenére, hogy az angol és a német nyelvű
verzió kis mértékben eltér egymástól, a film
befejezését illetően semmi kétség: Jonathan
személyében - mint említettük - újjászületik a
vámpír.
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És ez az újjászületés két szempontból
is
döntő mozzanata a filmnek.
Egyrészt ezzel hívebben idézi Herzog a mágikus világképet, azt a szemléleti egészet, amit
Jean Mitry így fogalmaz: "A mikrokozmosz
és a makrokozmosz
között, sőt még a makrokozmosz közepén is, rninden metamorfózis
lehetséges és valóságos, tehát az újjászületés is."
Másrészt azonban - a film egészét tekintveegy pszeudomágikus
világképet jelent, mert
nagyon is evilági, 20. századi aktualitásban
teljesedik ki (ha áttételesen, szimbolikusan
is!)
a dolgok sötét aspektusának folytonossága, de
tegyük hozzá, a világosságért folytatott küzdelem, a "tisztaság"
és áldozatvállalás
kontinuitása
is. Ugyanakkor
bizonyos
mértékű
hangsúlyváltás történik a képi megfogalmazásban is. Az egyes képek, képsorok atmoszférikus-szimbolikus
helyi értéké t megtartva, Herzog éppen az utolsó jelenetben az absztrakciónak és általánosításnak
olyan szintjére jut
el, amelyet akár filozofikusnak
is lehetne nevezni (ami ez esetben természetesen semmiféle
értékítéletet vagy minősítést nem jelent). Mindenesetre, az a végtelenbe táguló homoksivatag az elvágtató új Nosferatuval,
önmagában
mint kép is kifejezi, közvetíti és gondolatilag
lezárja Herzog üzenetét. S ez az üzenet közel

Nem, valóban nem akar rosszat: sóvárogva
és szomorúan
törekszik öntörvényei
beteljesítésére. "Maga olyan - mondja Dracula gróf
Jonathannak
-, mint a parasztok, akik nem
tudják magukat beleélni egy vadász lelkébe."
De vehetjük példának a Lucyvel, Jonathan
Dracula gróf és a többiek
feleségével, a "tiszta szívűvel" való első találkozását is. Amíg Dracula beér a fiatal nőhöz,
Herzog egyik nagy újítása, hogy ezt a misztikus
Herzog rendkívül attraktív módon vonultatja
lényt lehozza a földre, emberközelivé
teszi,
mintegy humanizálja,
megfosztván
egyúttal
föl a rémfilmek klasszikus eszköztárát, ám amikor ott van, a polgári illemszabályokon
felnőtt
természetfelettiségétől.
Már Murnau filntjének
is egyik jellegzetessége (és erénye), hogy Nos- jólnevelt úriemberhez méltóan, a várható fogadtatástól kissé félénken mondja: "Bocsásson
feratuját nem rekesztette ki a természet világámeg, hogy ilyen váratlanul ... " - és bemutatból, nem úgy ábrázolta, mint valami természetfölötti sorscsapást.
A vámpírok
ugyanis - kozik. Majd - szinte képtelen ötlet - Dracula
"A szereMurnau feldolgozásában
is - nem egy más vi- gróf, a vámpír elkezd panaszkodni:
tet hiánya a legnagyobb fájdalom".
S Lucy
lágból érkezett lények, akik rosszat akarnak:
válaszol:
"Saját
magunkban
van
a
megmentés
a vámpíroknak
ez a természetük,
csak saját
Igen, majdhogynem
kedélyesen
természetük
öntörvényei
szerint élnek, cse- lehetősége."
A "fekete humornak"
ezt
lekszenek, ha akarnának, sem tudnának más- elfilozofálgatnak.
képp. (A vámpírfeldolgozások
összességére ez a jelenlétét azonban elnyomja a "sötét dráma".
a felfogás korántsem általánositható.)
Sőt, al- Herzog ügyel arra, hogy ne legyen stílustörés:
ő az eredeti vámpírlegendát énekelte újra.
kalmasint ők maguk szenvednek ettől a létforMert végül is - ahogy a Könyvben is írva
mától a leginkább, elsősorban attól, hogy nem
van - megtörténik a tragikus egyesülés Nostudnak meghalni (a Nosferatu jelentése: "Nemferatu és Lucy között. Igen, akár közösülésnek
halott" , "Meg-nem-haló").
Murnau filmjében mindez ábrázolva
van. is nevezhetjük, mert Herzog ebben a jelenetben
különösen erősen hangsúlyozza a szexuális moám Herzog továbblép és épp a meg-nem-halástól való szenvedés motívumát erősíti föl a vég- tívumot: ahogy a fogak behatolásakor
Lucy
letekig, hurnanizálva és új dimenziót kölcsöteste megrándul, ahogy Dracula följebb húzza
nözve Nosferatu alakjának.
Kamerája szinte
a fiatalasszony hálóingét . " - mindezek egyértelműen utalnak a szűzesség elvesztésére, s az
észrevétlenül, "ravasz" módon "engedi", hogy
a gróf baljós alakja közel jöjjön, kémleli ezt a egész képsor erotikus atmoszférát áraszt.
Ez ismét Herzognak az eredeti legend ához
csontszínű vámpírarcot,
s fölfedezi rajta az
való hűségét fejezi ki, legalábbis a törekvést
emberi szomorúságot
és esendőséget, hagyja
beszélni, s ő föltárja lelkének ősi titkát: a kínt
arra, hogya legfontosabb alapmotívumok
ne
és a szorongást, mert nem tud meghalni.
hiányozzanak.
(Így a keresztény képzetkörből
Szegény, szegény vámpír: már sajnáljuk is például átvette az "ostya" -rnotivurnot.) Mint
őt, ezt az önnön börtönébe zárt vészhozót.
ahogy Murnaunál
sem hiányzik, csak talán
És ezzel az ábrázolási módjával Herzog gronem ilyen karakterisztikusan
hangsúlyozva. Ez
teszk fintort, morbid humort is becsempészett
a hangsúlyeltolódás
nemcsak az ábrázolás mifilmjébe. Mert mi lehetne borzongatóbban
ko- ként jében fejeződik ki, hanem ennek a jelenetmikus, mint amikor egy vámpír - akár egy nek a dramaturgiai
előkészítéséből,
a figura
kisgyermek a csokoládé láttán - esdeklőn és (mármint a "tiszta szívű" fiatalasszony) belső
mohón 'lesi az alkalmas pillanatot, hogy mikor
motivációs rendszeréből
is következik.
juthat az őt éltető nedűhöz.
Murnaunál
ugyanis a képlet mintha egy-

sem vidító: Murnauval
ellentétben, a "nagy
halál" nem marad abba és az "élet fényei"
nem szóródnak szét, ellenkezőleg, új vámpír
született, föltehetően kegyetlenebb és arcnélkülibb, mint szülőatyja.
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szerűbb lenne (ez ebben az esetben sem jelent
minősítést). Az ő filmjében inkább az önfeláldozás, a ,.passzív" odaadás attitűdje a domináns, melynek a közvetlen eredménye is megvan, hiszen Dracula meghal, a sötétséget és a
káoszt fölváltja a napfény és a rend.
Az új Nosferatu Lucyje viszont mintha tudatosabb és aktívabb lenne: nemcsak föláldozza
magát, hanem értőn cselekszik is, ám ennek
ellenére nincs végső foganatja ennek az egyedül
lehetséges és következetesen
progresszív magatartásnak. Mert Dracula gróf ugyan valóban
meghal, de hiába szórja körbe ostyával a már
vámpírrá lett férjét, az emberi "tudatlanság"
elsöpri ezt a "védő korlátot",
s a békés polgárból
megszületik
a még kegyetlenebb "Megnem-haló".
És Herzog ennek ellenére nem alternatíva
nélküli világot teremt, nem azt mondja ki,
hogy semmiféle áldozattal és semmiféle értő
cselekvéssel sem lehet a sötétség birodalmát
elkerülni, hanem sokkal inkább az individuális, elszigetelt erőfeszítések korlátozottságát sugallja egy totálisan bürokratikus
hatalmi
mechanizmus keretei között, ahol az embertelenség átjárja és homályba borítja a lelkeket,
korlátolttá
tesz és cselekvésképtelenné.
Mert
ez a "rend", amit megérintett a névtelen rettegés, valóban mintája a bürokratikus gépezetnek, ennek minden következményével,
a személyiségre tett deformáló hatás ával együtt.
Elég, ha a következő jelenetre gondolunk: a
család háziorvosa végül fölismeri Lucy igazát

(az önfeláldozás után!) s megadja Draculának
a végső döfést, karóval átüti a reggeli fénytől
már alélt testet, megszabadítván ezzel városát a
halál rnesterétől
(így az ő személyében Herzog
a progresszió folytonosságának
reményét is fölrajzolja). Ám mi történik ezután? Már adja
parancsait az új vámpír, s az orvost letartóztatják gyilkosság vádjával, s börtönbe záratják, holott a városban már alig él valaki, börtönőr sincs, tehát őrizni sem tudják, de a
"rend" -nek ez a két megmaradt hivatalnoka
teljes korlátoltsággal
őrzi és képviseli a már
nem létező hatalmat.
Herzog így a Murnau-féle
változattól eltérően nemcsak "fekete humort", hanem gyilkos
iróniát, éles társadalombírálatot
is vitt filmjébe.
Igaz, végkicsengésében elég lehangoló ennek
a modern Nosferatu-nak a világképe. De nincse meg a modern emberben is ez a szorongás,
nincs-e meg a félelem, hogy valamifajta sötét
erők elszabadulnak,
nevezzük akár neonácizmusnak, terrorizmusnak
vagy nukleáris
fenyegetettségnek.
Behelyettesíteni
persze egyiket sem lehet, mert Herzog alkotása nem allegória, hanem vámpírfilm. De korunk emberének egyik alapvető életérzését sugallja az egész
film atmoszférája, mint ahogy Murnau a saját
korának, az első világháború utáni Németország emberének bizonytalan életérzését.
És úgy tűnik, Herzog is fél, mert a vámpírok
bármikor újjászülethetnek.
Bíró Gyula

NOSFERATU (Eine symphonie des Grauens) fekete-fehér német, Prana Film Berlin J 922.
R.: Friedrich-Wilhelm Murnau ; Bram Stoker "Drakula" c. regényéből Henrik Galeen; O.: Fritz Amo
Wagner; Z.: Hans Erdmann ; Sz.: Max Schreck, Alexander Granach, Gustav von Wagenheim, Gerda
Schroeder
NOSFERATU (Nosferatu, Phantom der Nacht) színes francia-német, Gaumont- S. A. 1978.
R.: Werner Herzog; F.: W. Herzog ; O.: Jőrg Schmidt-Reitwein; Z.: Popol Vuh, Florian Fricke, Richard
Wagner, Charles Gounod, Vok Ansambl Gordela; Sz.: Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz,
Jacques Dufilho, Roland Topor
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Ismeretközvetítés a moziban
A magyar népszerű-tudományos film műfaji sajátosságai
a hetvenes években
A népszerű-tudományos
film vizsgálatát, társadalmi funkciójának
meghatározását
jelentős
mértékben nehezíti az a tény, hogy nincs e műfajról alkotott, egységes fogalom. Sőt, még azt
sem tudjuk, önálló műfaj-e a népszerű-tudományos film. vagy egyszerűe n olyan filmek heterogén kategóriája, melyeket nem sikerült mind
ez ideig megnyugtatóan
klasszifikál ni.
A népszerű-tudományos
filmek jelentőségét
a társadalmi kommunikáció,
az ismeretek közvetítésében betöltött szerepük hasznosságát és
eredményességét
csak annak ismeretében ítélhetjük meg, vajon a népszerű-tudományos
filmek egy adott, hosszabb-rövidebb
perióduson
belül megfelelnek-e a tudományos
ismeretek
népszerűsítésére
felállított szabályrendszernek,
azaz kritériumoknak,
melyek körülírják, szabályozzák a jelenségek megközeIítésének,
feldolgozásának
illusztratív ábrázolásának
mód-

ját-rnikéntjét.
Ha a filmek osztályát különböző alosztályokra bontjuk, az egyikbe a cselekményes vagy játékfilmeket sorolhatjuk, míg a másikba a - látszólag vagy ténylegesen - "nem elbeszélő", "a
cselekményt nélkülöző" alkotásokat.
A népszerű-tudományos
filmre a játékfilmekétől elütő cselekmény típus a jellemző.
A film mindig hordoz és közvetít valamiféle
információt, jóllehet az elkészült filmek nagyobb részének szándéka és rendeltetése nem az
informálás. Csupán a filmek egy kicsiny cso-

port ja - a népszerű-tudományos
film, az oktatófilm, a tudományos film - készül ismeretközlő, ismeretterjesztő
céllal. Az ismeretközlő filmek közös jellemzője - függetlenül az ismeretközlés színvonalától, amelynek alapján különbséget teszünk az oktató, a népszerű-tudományos vagy éppen a tudományos film között -,
hogy új információkat közvetít a nézők számára. Ez tehát nem csupán ismeretközlés, de új
ismeretek terjesztése.
A sajátos vonás, amely a filmek e kategóriáját jellemzi, a didaktikus jelleg. Hogyan hatja
át a didaktikus a fi/mit? Miként érzékelteti a
film a didaxist és a didaxis miképp határozza
meg, rendezi el a közlésre váró ismereteket?
Ami e zárt rendszerben számunkra tanulmányozásra érdemes, az nem annyira a tartalom
(annak szubsztanciális vagy formai összetevői),
amely független a filmi kifejezésmódtól, hiszen
más kifejezési formában
is megjelenhet (pl.
könyv, folyóirat, ábra), hanem a film, a kifejezés síkja, az aforma, amelyet egy kifejezésmód
teremt egy kifejezendő tartalom (gondolatok,
eszmék) számára, azok érzékletessé, felfoghatóvá tétele érdekében. Feltevésünk, hogya tartalom szubsztanciája (a didaktikai intenció) és
a tartalom formája (a különféle didaktikai eljárások, az ismeretközlés sajátos módja), valamint a filmi kifejezés szubsztanciája és formája
dialektikus kapcsolatban
áll egymással: a didaktikai intenció jelentős mértékben módosít-
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hatja a filrni kifejezés sajátos formáját,
de
ugyanakkor a film rnint kifejezésmód ugyancsak befolyásolja a kifejezendö (kifejezhető)
tartalmat.
Ily módon olyan modeII jön létre, amely különbözik rnind más filmtípusoktól,
mind más didaktikus kifejezésmódoktól.
Térjünk át most annak vizsgálatára, miként
fejeződik ki filmi formában ez a didaktikai intenció.
Konkrét
alkotásokból
indulunk
ki,
egy feltételezett (hipotétikus) modeIIből, és arra keresünk választ, hogy milyen jegyekkel, viszonyokkal írható Ie a modell (:az ismeretközvetítő filmforma).
A népszerű-tudományos
filmek cselekménytípusa több tekintetben eltér a játékfilmekétől.
Az a valóság, amelyet e filmek tükröznek, lényegében
különbözik mind attól, amelyben
élünk, mind attól, amellyel a játékfilmekben találkozhatunk.
A népszerű-tudományos
filmben ábrázolt valóság nemcsak a tényleges valósághoz, de ahhoz a pedagógiai elképzelésrendszerhez
is viszonyul, amely e filmek szervező ereje.
A népszerű-tudományos
filmek feladata,
hogy sajátos kapcsolatot teremtsenek a nézők
világképe és a filmen ábrázoltak között, és harmóniába, összhangba hozzák a kettőt.
Minden közlés feltételez egy kibocsátót, aki
a közlést alkotja és egy befogadót, akihez a közlés szól.
A kibocsátó a befogadó meggyőzés ére törekszik, el akarja vele fogadtat ni a közlés formájában kifejtett véleményét, valóságszemléletét,
ismeretértelmezését.
E törekvés a népszerű-tudományos
filmet a tankönyvvel
rokonít ja,
amelynek esetében a kibocsátó szinte személytelen.
A kísérőszöveg ezt az azonosítást - érdekazonosságot - hivatott könnyíteni, keresztülvinni.
A kísérőszövegben felhasznált és elhangzó személyes és birtokos névmás rendszerint a "személy telen" egyes szám harmadik
személyre
utal, a hivatkozás tárgya a kép. A mutató névmások és a helyhatározók pedig visszautalnak
magára a képre. Az igéket rendszerint jelen
időben használják. Tekintettel arra, hogya kép
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mindig jelen idejű, a szöveg jelenidejűsége a képekkel azonos időt hivatott érzékeltetni és kifejezni. A kijelentés szinte minden esetben állítás, és ezek az állítások az általánosítás igényével hangzanak el. Ez az oka annak, hogy kérdéssel csak igen ritkán találkozunk a népszerűtudományos filmekben.
A sajátos viszony hangsúlyozásának
egy privilegizált módja a kisérőszöveg nyelvhasználata, a "mi" vagy "az ember" igen gyakori alkalmazása.
A közlés és a befogadó viszonya jelleget ad,
meghatározza tehát a közléstípust, és a népszerű-tudományos filmet a filmtípusok egy sajátos
osztályává avatja.
A filmművészet kialakította
azokat a sajátos jegyeket, a tagolás azon optikai eljárások
formájában
tükrözött
módjait, amelyek egy
adott filmalkotásban
lehetövé teszik, hogy egy
jelenet lezajlásának időpontját egy másik jelenethez viszonyítva megáIIapíthassuk.
Ha azonban egy-egy jelenetet izolálunk és kiemeljük a
filmből, akkor válik világossá és nyilvánvalóvá,
hogy az idő megjelölésére szolgáló jegyek hiányoznak a film ábrázolási lehetőségei közül.
A népszerű-tudományos
filmben a kifejezés
jegyei - személyre, időpontra utalás - a kisérőszövegben kapnak helyet. E jegyek egyfelől a
szöveg egészének, másfelől a képek sorozatának függvényei. A jeleneteknek a montázs kűlönbözö formái révén biztosítanak egységes keretet, és a szöveg a filmalkotás egészéhez való
viszonyában más és más típust eredményezhet,
azaz a kommentár
vagy kísérőszöveg más és
más regiszterben szólal meg attól függően, hogy
milyen a viszony a kibocsátó és a kibocsátott
közlés között. A népszerű-tudományos
filmben a szóbeli kifejezés e lehetőségei, a beszéd
regiszterei általában egyetlen típusra szűkü1nek
le, és ez az egyes szám harmadik személyben elhangzó kommentárszöveg.
A népszerű-tudományos
filmben a montázs
jelentősége fokozott, mert különböző logikai
érvelés-típusok szolgálatában
áII. E filmtípusban valamennyi jelenet egy-egy tézis kifejtésének kerete, formája. Ennek értelmében a jele-

Kabdebó György: Bohókás találmányok

netek egymásra következése e tézisek állítását, csoporton belül történik, de az alkotó választmegkérdőjelezését vagy tagadását hivatott szol- hat a jobb megértés érdekében több ténycsogálni. A bizonyítás érzékletes, állítás vagy ösz- portot, amelyeket - az azonosságok vagy eltészehasonIítás formájában történik. A jelölés rések kimutatása érdekében - párhuzamba állít.
Ebben az esetben két feldolgozásmóddal tanem az időben zajló folyamatot érzékelteti és
lálkozunk:
vagy egységes egészként ábrázolja,
ábrázolja, mint a játékfilmben. hanem a logimutatja be, egymás után az egyik, majd a mákai érvelés menetét követi. A népszerű-tudományos filmnek van egy olyan típusa is, amely- sik tényegyüttest, vagy pedig a kettőt - monben az egymást követő jelenetek nem a dolgok, tázzsal - váltakozva, párhuzamba állítva. Az
jelenségek logikáját demonstrálják. Az ilyen al- első esetben több azonos jelenség sorozatban
követi egymást, illusztrálva ezzel az adott jekotásokban a különböző jelenetek bemutatják
a bizonyításra váró tényeket, de nem feltétlenül lenségcsoport változatos megjelenési formáját,
a bizonyítás előírt, meghatározott, logika meg és arra utalva, hogy e változatos formában
megjelenő jelenségek között kapcsolat létezik =
követelte sorrendjében.
Más alkotásokban egy ettől némileg eltérő a jellemző jegyek közösek, és ezeknek felfedeábrázolásmódnak
vagyunk tanúi, amely a kö- zését csak egy logikai művelet teszi lehetövé.
vetkezőképpen jellemezhető: a film bemutat E logikai művelet elvégzését vagy maga a filmkét vagy több jelenséget, amelyek eltérő helyen alkotó vállalja, vagy a nézőt ösztönzi elvégzéés időben játszódnak. Az ábrázolás csak utal sére. Nem kevesebbről van szó, mint hogy ráarra, hogy ezek között a jelenségek között ösz- vegye a nézőt a fogalomalkotásra, az általánosíszefüggés van, vagy összefüggést kell keresni. tásra, a kategorizálásra, a látottak-hallottak elMinden más esetben az érvelés egyetlen tény- vonatkoztatására.
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A második esetben a különböző, de azonos
tárgykörbe tartozó jelenségeket egy másik jelenségcsoport egyedeivel összevetve mutatja be
a film, párhuzamba állítva két jelenségcsoport
egy-egy megnyilvánulási formáját. Az is gyakori, hogy két ábrázolt jelemégcsoport között
a valóságban - és így a filmen is - függőségi viszony van. Az ilyen esetekben az egyik jelenségcsoportból kiragadott tények elöljáróban e
függőséget hivatottak illusztrálni, majd ezt követi a másik jelenségcsoportból származó tények bemutatása, amelyaláhúzza e függőséget.
A párhuzamos montázs a leggyakoribb érzékeltetési formája a jelenségek közötti függőségi
viszony kimutatásának.
Ha bármilyen következtetést akarunk levonni a népszerű-tudományos filmek tagolásában
mutatkozó sajátosságokat illetően, úgy egy következtetés mindenképpen kínálkozik és lényegesnek tekinthető. E filmek tagolása jóval
több rokonságot mutat az írott szövegek tagolásával, mint más filmtípusokéval. Érthető ez,
hisz' a népszerű-tudományos filmek olyan sajátos elbeszélő struktúrát alkotnak, amelyben
nem a cselekmény, hanem a logikai érvelés játszsza a főszerepet. Éppen ezért a népszerű-tudományos filmekben a hangcsík sokkal jelentősebb szerepet játszik, mint valamennyi más
filmtípusban. E filmekben a képcsík, a képi ábrázolási forma - bármilyen furcsa is - alárendelt szerepű, és ez nem éppen legcsekélyebb
horderejű jellegzetességük.
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A valóság - sajnálatos módon - azt mutatja,
hogy igen ritka a művészi igényességgel készült
népszerű-tudományos film, és sokkal gyakoribb a lefényképezett, kommentált és megzenésített ismeretanyag. E filmek készítői megfeledkeznek arról, hogy nemcsak a tartalom, de a
tartalom formába öntése is hordozhat hasznos
információkat, rávilágíthat olyan összefüggésekre, amelyekre ily módon csak a film képes
ráirányítani a figyelmet.
A filmre jellemző eljárásokkal közvetített ismeret fokozottabb szellemi aktivitásra serkentheti a nézőt, mint az egyszerűen csak lefényképezett ismeretanyag.
E mögött a látszólag jelentéktelen probléma
mögött voltaképpen az ismeretközvetítés didaktikajának és a didaxis jellegének problémája
rejlik. Nem kevesebbről van szó, mint arról,
hogya korábban kialakított ismeretközvetítő
filmforma ma már nem felel meg a társadalom,
a néző igényeinek. A körűlmények változtak.
A nézők tömege ma lényegesen több ismerettel
rendelkezik, mint korábban, és elsősorban nem
új ismereteket vár a filrntől, hanem azt, hogy az
ismeretek elsajátításának módjára oktassa.
Az ismeretközvetítésre vállalkozó film alkotója nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy kinek
készít ma filmet, és milyen célból készíti azt.
A filmi ismeretközvetítés újfajta koncepciója
csak segítheti egy olyan (új) nézőtípus kialakítását, amelyről minden filmalkotó álmodik.
Szilágyi Gábor

Egy műfaj korlátai és lehetőségei
A Népszerű-tudományos és Oktatofilmstúdiá

terméséről

Nem mondhatni, hogy hálás műfaj lenne a rö- fele, a "terjesztés" azonban már vízválasztónak
a látott filmek megítélése szemvidfilmezés. A közönség a rövidfilmet afféle bizonyulhat
pontjából. Ismeretet terjeszteni lehet úgy is,
töltelékműsornak,
kényszerű nézői feladatnak
hogyamegidézett
jelenségre rászögezzük katartja. Valljuk meg, ritkán szoktunk megemlémeránkat és mindaddig rajta tartjuk, amíg a
kezni a kisfiimről, ha moziélményeinket
firtatvizsgálandó törvény be nem bizonyítja önmaják ismerőseink. így aztán akisfilmrendezőnek
gát. Hogy ódivatúnak ne mondjanak
minket,
kétszeres gonddal kell üzenetét útjára bocsászínes filmet fűzünk a felvevőgépbe. stílusos zetania, hogy az az emlékezés rostáján a nagyobb
nét választunk a tárgyhoz, és szakértővel ellehatású főfilm mellett - mégiscsak fennakadjon.
Minden jel szerint a kritika sem fogadta ke- nőriztetett szöveget mondatunk a képsorok alá.
A kidolgozás után útjára bocsátjuk a tekercset,
gyeibe a műfajt. Vitatható ugyan - s magam
ki a mozikba, hadd okuljon belőle a néző.
sem akarok kitérni az állásfoglalás elől-, menyAz ilyen filmet illusztratív, leíró, esetleg repnyire tartható művészetnek egy oktató-tudományos kisfilm, de annyira semmiképpen sem rodukáló filmnek nevezném. Nem is titkolt célja, hogya néző közvetlen okítás át kísérelje meg,
hagyható figyelmen kívül, amilyen mértékben
didaktikai eszközökkel. Az alazt a bírálók teszik; nagyon hiányzik mind a jobb-rosszabb
kotó stáb önállósága az operatőri és a vágó i
nézők, mind a kritika véleményének egészséges
munka technikai
fogásaira
korlátozódik,
s
visszacsatolása az alkotókhoz. Meg is rnutatkominthogy a filmkészítők tehetségüket, szakmai
zik a gondolati vákuum a "rövidfilm esztétikáképességeiket a lefilmezendő dolog megjelenínak" - s ezen belül különösen a népszerű-tudotésére összpontosít ják, az mintegy "bemutatmányos film kategóriáinak
- kidolgozatlansákozik" a filmen. A rendező - az ismeretterjeszgában, a gyártók útkeresésében. Ez idő szerint
tést felhasználva - nem kíván a vélemény- vagy
a Filmtudományi
Intézetben folynak a témában
jogával élni, így a tárgy
kutatások, eredményeikből
azonban csak ezu- az "attitűd-formálás"
természete alakítja a film menetét, nem pedig
tán profitálhatunk.
EmIíthetők még a Filmkulaz használtatik fel katalizátorként.
túrában eddig megjelent népszerű-tudományos
Az ilyen film nem eredendően rossz, lényefilmelemzések
(Füleki József, Kőháti Zsolt és
ges
feladatainak
is eleget tesz (ismeretterjeszZalán Vince munkái), de ezzel alighanem ki is
tés), de nagyságrenddel kisebb igénnyel lép fel.
merült a műfaj irodalomjegyzéke.
A Stúdió alkotásainak egyik fő funkciója az Viszont igen jól beilleszthető a televízió ismeismeretterjesztés.
E filmeknek mindenképp kö- retterjesztő műsoraiba, avagy az iskolai szemléltető kelléktárba. Művészi értékek hordozásázös jellemzője a laikus számára kevéssé ismert
ra viszont alkalmatlan, mert alapvetően hiányfolyamatok, törvények, mechanizmusok,
techzik belőle az egyéni látásmód, a szubjektív tüknológiák bemutatása. A szóösszetétel második
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Stúdió filmjeiben? Mindegyikük nagyszerűen
méri fel műfaji korlátait és lehetőségeit. Sikerült elkerülni a túl- és aluldimenzionáltság veszélyét, és szintúgy mindegyiküket jellemzi a
megfilmesített témák népszerű-tudományos igényű körüljárása, elemzése; a dolgok természetének analízise. Talán a műfaji meghatározás
kísérletének is ebből kellene kiindulnia; a folyamatábrázolás ott válik a szó legnemesebb
értelmében ismeretterjesztéssé, ahol szerves része lesz a film stílusának, szerkezetének, ritmusának (Vakon követnek; Látni és meglátni; Albér/őim a cinkék; Hegedű; Jóga; Amikor hajnalodik; A csillagok is meghalnak). S ott érezhető afféle kényszerű kötelességteljesítés, ahol a
film "poénja" .elsősorban a technológiai leírás
(Dopping? Stop!).
Bodrossy Félix: Albérlőim, a cinkék
Hogy a népszerű-tudományos
filmnek
nem feltétlenül a puszta technikával és a termérözés, fő célnak mindössze a valóság technikai- szettel, hanem az emberi kapcsolatokkal, vagy
lag optimálishoz közelítő lefényképezését, cel- éppen a tudomány és a technika által indukált
luloid szalagon való reprodukálását tekinti.
emberi viszonyokkal is lehet foglalkoznia, arra
Feltétlenül bizakodásra adhat azonban okot,
újabb és újabb példákat kínál a Stúdió 1979-80hogy a Népszerű-tudományos és Oktatófilm as termése. És ha ezek az emberi-társadalmi viStúdió 1980 közepéig leforgatott filmjei közül szonyok nem is a kor legégetőbb dilemrnáit vecsak néhányra lehet egyértelműen rásütni a fenti tik fel, "csak" lényeges kérdéseket fogalmazjelzőket- bár sokban érezni a régi vágású szem- nak meg, mégis a Stúdió tudomány- és technilélet nyomát. A megnézett filmek rendezői- ka-humanizáló szándékáról tanúskodnak (emnek tekintélyes része - meglehet, nem mindenki ber és természet: Albérlőim a cinkék ; sportetitudatosan - felismerte, hogyanagyfilmek előtt ka : Dopping? Stop!; ember és munka: Hegedű;
bemutatott alkotásai csak akkor - és még rövid humánum és bürokrácia: Vakon követnek;
távon is csak akkor - maradandó érvényűek, ha stressz: Jóga; technika és fejlődés: A vállalkolefilmezett tárgyukkal vagy annak ürügyén, zás költője; Bohókás találmányok).
gondolatokat közvetíteni, érdeklődést kelteni,
Ugyancsak jellemző vonása e filmeknek a
felböszíteni, esetleg elszomorítani stb. - egyszó- nívós operatőri munka, de úgy látszik, a rendeval hatni - akarnak. Áttörésre pedig csak azok- zők számára megoldhatatlannak
bizonyul,
nak lehet reményük, akiknek van merszük a hogya látványból merítsenek lehetőségeket. Néfokozott szubjektivitásra, a markáns gondolati hány egyedi esettől eltekintve, a leíró, reproduvagy képi eszközök használatára.
káló film kisérőszöveg nélkül fabatkát sem érTermészetesen nemcsak e két vegytiszta film- ne; e magyarázó, a filmi lehetőségekre kevesebtípus létezik, hanem a köztes mezsgyéket elfog- bet adó módszer továbbélése még az illusztralaló filmek csoportja is, de a két típus segítsé- tív, didaktikus vonulat kisugárzása lehet. Kitögével jobban karakterizálhatók az elemzendő rési kísérletnek tekinthető a narrátor egyes
alkotások.
szám első személyben való megszólaltatása (Dr.
Közelebbről vizsgálva: mire érdemes felfi- Számítógép); mégis az egész műfaj szempontjágyelni a Népszerű-tudományos és Oktatófilm ból minőségi ugrást inkább az interjúszöveg
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(Jóga), az irónia (Miért szeretjűk: ... ), az odaillő animáció (Miért szeretjük...
Dopping?
Stop!), a zene és a megragadóbb képi eszközök felhasználása hozhatnak. MegemIíthető
Schuller Imre Átkelés a Granicuson cimű, Szentpéteri József ötvösművész domborművéről készített etüdje, mely a képkivágás, a világítás és
a zene pompás harmóniáját adja. Egyéni látomás a film. No persze: a képzőművészetet
nem feltétlenül szükséges magyarázni.
Magasrendüzenei-képi
izlésről tanúskodik az
Afrikai kézművesek - Desser József filmje. Innen sem hiányzik a narráció; az arcokról, kezekről, formálódó tárgyakról készített lendületes képek feleslegessé tesznek minden erőszakolt fejtágítást.
A filmötleteket nemegyszer sikerült igazi katarzist kiváltó módon kidolgozni. E műfajban meghatározóbb a téma választás, mint például a játékfilmezésben, a legjobb adottságú és
képességű alkotóknak mégis sikerült szinte észrevétlenül tágítani a téma szabta korlátokat.
A Stúdió 1980 első felében készített filmjeinek témaorientációja két gondolatot ébreszthet: a paletta szélesedése - a képzőművészeti
téma erőteljes térnyerése (9 új filmből 4), a csillagászat (A csillagok is meghalnak?) és a bioló-

gia megjelenése, továbbá a technika és humor
szellemes vegyítése (Bohókás találmányok) feltétlenül üdvözlendő, de egyszersmind feltehető a kérdés: nem gyöngült-e az összefogó erő,
a közös irányultság a Stúdió filmjeiben, ha
egyáltalán létezett ilyen. A Stúdió és a műfaj
maga a legkülönbözőbb alkotások elkészítésére nyújt lehetőséget, de a laikusban mégiscsak
valamiféle elképzelés alakul ki a stúdióprofilt
illetően. Nos - úgy tűnik -, az élet szétfeszítette ezeket a nem túl erős korlátokat is, s ömlik
most már életrajz, technikai leírás, természetfilm, szatíra, néprajz, etikai felkiáltójel, művészettörténet és még ki tudja, mi minden. Kérdés
már most, hogya Stúdió tehetséges filme ek
egyéni gyártási lehetőségeinek biztosítását vállalja-e magára, avagy valamiféle alkotóközösség megteremtésére (is) törekszik? A témaválasztás, a feldolgozás, az egyéni módszerek szabadságának fontosságát eszemben sincs tagadni, az egységes koncepció, az alkotóműhely, a
közös szemlélet hiánya mégis aggályokat kelt a
szemlélőben. De általánosságok helyett vegyük
sorra inkább a filmeket.
Abody Béla ironikus hangvételű jegyzetéhez
illusztrációként kapcsolódik Duló Károly filmje, a Miért szeretjűk: a kölyköket ? A kép és a
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szöveg egymásra találása (vagy egymásra fogalmazása) kellemes, vidám 20 percet szerez a
nézőnek. Abody az állatok ürügyén szól az
emberek viselt dolgairól, a maga sajátosan torzító szemüvegé n keresztülláttatva őket, miközben a kamera kíváncsiskodva lesi, fürkészi a
medvebocsok, madárfiókák és egyéb kedves
állatcsöppségek első, esetlen mozdulatait. Irónia, lélektan és tudomány finom ötvözete a
film, a Panta Rhei együttes ízléses, jól szerkesztett zenéjével.
Bodrossy Félix filmje, az Albérlőim, a cink ék,
vallomás a szerző természetszeretetéről. Ez a
film jól példázza a pontos tudományos-technológiai leírás (madáretetés, teleltetés stb.) és a
személyes hangvétel lehetséges párosítás át,
olyan zavartalanul, hogya néző egy pillanatig
sem érzi: őt most éppen tanítják valamire. Az
operatőr bámulatos belső fészekfelvételeire
csak a legeltökéItebben unatkozó néző nem tud
odafigyelni. A kisérőszöveg itt cseppet sem zavaró, sőt inkább várjuk a kommentárt; bebizonyosodik, hogy bár mint kézenfekvő megoldás
nem ösztökéli a rendezőt további újításokra,
nem önmagában rossz; a megtalált tónus, a
képi, hangulati és zenei világ egysége fogva tartja a néző figye1mét. Az Albérlőim, a cinkék vitathatatlanul nemes szándékával, csendes humo50

rával, emberközeliségével ham: r elnyeri a néző
rokonszenvét.
Nagyobb fába vágta fejszéjét a Látni és meglátni rendezője, Duló Károly. A szem tévedéseit,
az optika furcsaságait, a geometria paradoxonjait mutatja be az ifjúsági könyvek ide vonatkozó fejezeteiből jól ismert esettanulmányokkal,
néhány új példát is felhozva. A téma tálcán kínálta az ámulatba ejtő, igazán filmes módszereket, egyszersmind kissé körül is határolta a
feldolgozás módját. Kétségkívül pozitívum,
hogy az alkotók a szemléltetés, az érzékeltetés
kedvéért igénybe vették kívülállók segítségét is;
elfogulatlanabb kísérleti alanynak bizonyul a
gyer mek, akinek emlékezete - csekély tapasztalatai folytán - még kevésbé rögzítette a színeket és a formákat. Az alkotók így az érdekfeszítő, de a közönség számára gyökeresen újat
nem hozó vizsgálatot hasznosan dúsították ezzel az újab b szemponttal. A gyerekek szerepeltetése tehát jó fogásnak tetszik, felróni tán csak
azt lehetne, hogy a film egészében kissé eltúlzott
a gyermekkísérlet aránya; egy látástani vagy
pszichológuscsoport ezt bizonyosan nem kifogásolná, de az átlagnéző tűrelmét próbára teszi. Feltételezem, nem volt nehéz végrehajtani,
mégis operatőri remeklésnek nevezném egy városrészlet több napon keresztül elhúzódó fény-

képezését, hogy a képanyagot a rendező - Sű- torkunk, Csőke József filmje áldozatául esik a
rítve - a változó fényviszonyok színmódosító
tudományosság
követelményének;
hullámzó
szerepének dokumentálására
használja fel, per- feszültsége eltereli a figyelmet az eredeti szándöntő bizonyíték gyanánt.
dékról; a doppingvizsgálat részletező leírása túl
Az elkészült filmek talán leghatásosabb, egy- nagy kitérő a fővonalhoz képest. Másodszor: a
.szerű, ce annál következetesebb
dramaturgiádoppingtéma közismert kényessége miatt azon
val megszerkesztett darabja Schuller Imre alkotöprengünk,
mi maradhatott
ki a filmből és
tása, a Vakon követnek. A rendező a vakvezető
nem vesszük észre, miért lohad érdeklődésünk
kutyák betanításáról szeretett volna filmet for- a vizsgálat részletes ecsetelése közben.
gatni, de a csepeli kiképzőtelep - "rendezetlen
Nem egészen érthető, miért épp a Népszerű-tujogi státusza" miatt - nem fogadhatta a filmedományos és Oktatófilm Stúdió berkeiből került
seket. A forgatócsoport
Berlinbe utazott, hogy
ki Komis Gábor Rózsák című filmje. A rövid
az ottani "kutyaképzés"
állomásait örökítse
étüdnek nem sok köze van az ismeretterjesztésmeg. Tárgyszerű felvételek mutatják be a va- hez, de a film közlendője sem egészen világos;
kok első bizonytalan lépéseit az új társsal. A nem egyértelmű, hogy a műrózsa szegényes
néhány megszólaltatott,
most már vöröskereszutánzat-voltát,
vagy éppen hervadhatatlan
tartes kutyával közlekedő, szeme világát vesztett
tósságát kívánja-e bizonygatni. A néhány perc
ember torokszorító
vallomást tesz mozgáskéis hosszadalmasnak
tűnik, ha jobb amatőrfopességének, munkalehetőségének,
életkedvének
tósok által tucatszám készített rózsafelvételekvisszanyeréséről. A szentimentalizmus
csapdáit
kel traktálják a nézőt.
elkerülő, inkább dokumentumfilmbe
hajló alA nálunk még mindig furcsa, ám egyre népkotás tudomásul veszi a távolságtartás
stílusszerűbb testedzésnek kíván reklámot csinálni a'
kényszerét, mégis nagyon hamar lélekközelbe
Jóga című (rendezői: Kis József-Zöldi János)
jut. Befejezéskor megdöbbentő, néhány másodfilm. Mint a stressz elleni orvosságot javasolja
percre felvillanó, gyújtó hatású adatot közöl:
a jó gát, melynek segítségével az ember tudato"A vakvezető kutyákat képző telepet
1979 san szabályozhat ja érzékeit és központi idegnyarán megszüntették. "
rendszerét. Öreg és fiatal jógik, továbbá orvosA jeles sportfilmrendező,
Csőke József Dop- biológusok véleményével meggyőzően érvel a
ping? Stop! című filmjével jelentkezett. Soha módszer előnyeiről, és némi képet ad annak fijobbkor nem tehette volna fel a kérdést, mi lozófiájáról,
Szól a film így az ősi indiai filozófontosabb a számunkra: egy-két aranyéremmel
fia iránt érdeklődőnek
és a csupán lazítani
több az akkor még közelgő olimpián, vagy akarónak egyaránt. Az ízléssel választott zetöbb száz, esetleg több ezer sportoló egészsége,
ne jól festi alá a mozgásokat, mindössze az kibiztonsága. A modern kor gladiátora már nem fogásolható, hogy a film a tömegek testkultúráképes pusztán testi erejével harcba vetni magát
j ira szánt témában világbajnok jógik csodaagyőzelemért,
lenyűgözni a nézősereget és fo- mutatványaival,
perzsaszőnyegen
végzett gyakozni a nemzeti öntudatot: szerekkel kell duzkorlataival, tehát éppen nem a mindennapi felzasztania izmait. A sportban is újabb és újabb
használhatóság
népszerűsítésével
akar minfordulatokat vesz a "fegyverkezési hajsza"; ma ket meghódítani.
már gyakran sportkémikusok
és orvosok laA Dr. Számítógép - Komis Gábor filmje boratóriumaiban
dől el egy-egy rekord sorsa.
még egyes szám első személyű hangja és fényHogy a többé már el nem hallgatható kér- képezése ellenére sem férkőzik bizalmunkba.
dést feszegető Dopping? Stop! mégsem ér célba,
A veseröntgent
helyettesítő
gépcsoda
csak
annak két oka van. Először, míg a Vakon követ- . szenvtelen elismerésünket váltja ki, a film alapnek fokozatosan töltődik, dramaturgiailag gon- . hangja ugyanis inkább személyeskedő, mint
dosan szerkesztett slusszpoénjára összeszorul a személyes; a beteg barátjának szerepébe kény-
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szerített orvos nyilvánvalóan
nincs megáldva
színészi képességekkel, nem is ez a dolga; a gép
produkcióiról
több, működéséről annál kevesebb információt kapunk. A masina mindenesetre lenyűgöző.
Az egyik legszebb kisfilm György István Hegedű című darabja. A hegedűkészítés poézise
csendül ki a főszereplő mester szavaiból, miközben a kamera a rnunkálkodó ember vonásaira és a keze alatt formálódó anyagra koncentrál. Kimerítő ismereteket szerezhetünk
a
hangszerkészítés
minden
stációjáról,
arról,
ahogy a koros, s mégis életerős ember kezében
életre kel a fa. Mozdulataiból,
simogató pillantásaiból a mesternek a hangszer iránti elfogódottsága sugárzik, csakúgy, mint a rendezöé és
az operatöré képeikből. Anagyszerűen
meg választott hárfa háttérzene, a meleg színek, a jó
műhelyvilágítás
összhatás a sok szép pillanattal ajándékozzák
meg a nézőt.
A legújabb alkotások közül a Sejtek, sejtések,
jáslatok: (Tiefbrunner László filmje) című filmmel szívesebben találkoztunk volna a televízió
Delta círnű műsorában. Az érdekes, de távolról sem lenyűgöző film a tudomány és technika
újabb eredményeinek
aprólékos bemutatását
célzó sorozatban a szakosodott figyelmű nézők
számára bizonyosan több élvezetet jelentene,
mint az eseményekre éhező, nem tudományos
igényű nézői alkat esetében. Ebben a helyzetben a 15 perc bizony sok.
A Jelek a homályban című film (Czigány Tamás rendezte) a két világháború kőzötti avantgarde festészet legszebb magyar példáit sorjázza, örömünket azonban elrontja a legrosszabb
didáktikából kölcsönzött magyarázó szövegekkel. Bízott volna többet Czigány Tamás a képre (a bevágott híradókockák
nagyon is sokat
elmondanak a korról) és a zenére, mint ahogyan azt SchuIler Imre tette (Átkelés a Granicuson ), s a bosszankodás
helyett élmény lenne
osztályrészünk.
Az Amikor hajnalodik - Zöldi István munkája
- a legnagyszerűbb
magyar természetfilm-hagyományokat folytatja. A korai szürkülettől a
délelőtti verőfényig a természet ébredését rög-
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zíti a film, és az "ilyen szép nincs is" sóhaját szabadítja fel a nézőből. pedig hát a kamera nem
csal, csak kiemel. Külön erénye, hogya madarak, tücskök, fák hangját különleges mikrofonnal hozza közel, afféle intim belehallgatódzást engedve a természet reggeli dallamvilágába. Az operatőr szintén Zöldi István láthatóan
a legkiválóbbak közül való. Az utolsó néhány
perc dübörgő buszok, csikorgó fékek és dohogó gyárak közt az ember ébredését, vagyis a
civilizáció és a termé zet antinómiáját kívánja
felrajzolni. A szándék világos, de az ellenpont
kissé erőtlen, s most az opera tőr is melléfog ;
a teleoptikával
készített, összenyomott
nagyvárosi képek elég szokványosak,
még inkább:
zavarosak.
Préda Tibor filmje, A vállalkozás költője Puskás Tivadar életútját kíséri végig, színesen és
fordulatosan.
Puskást rnint vállalkozót a film
megtekintése
után a legnagyobb tiszteletben
tarthat juk, de hogy miért lenne poéta, afelől
nem kapunk felvilágosítást.
Inkább az elszalasztott lehetőségek miatt lehet csak panaszunk :
éppen Puskás találmányainak
működéséről
nem szól a film, pedig miközben megismerjük
vállalkozásait,
némi fizikai ismeret elsajátítására is esélyünk lenne. Az életút olyannyira
gazdag eseményekben, hogy nem egy fordulat
csak jelzésszerű lehet, holott nem bánnánk még
közelebb jutni e rendkívüli személyiséghez.
A Bohókás' találmányok, Kabdebó
György
filmje, kétségkívül a legszórakoztatóbb
a látottak közül. A pihent agyú feltalálók hasznavehetetlen újításai nemegyszer
mégiscsak a
nagy felfedezések útját egyengették. A mellékvágányok kiválogatása és megmutatása,
a fenomenális tévedések csokorba gyűjtése pazar
poénokat szülhetett. A vasúti kocsiban használható fürdőzsák, a kétcsövű teáskanna (az
egyikből tea, a másikból tej folyatható),
az
egykerekű jármű, a pedállal hajtott repülőgép,
a keménykalap ból lecsapódó okuláré látványa
már elegendő a nevetéshez. Kabdebó Györgynek egy jó alapötIet kellett. Megtalálta és nyert
vele.
Simonyi Tamás

PÁLYAKÉP

Szórakoztatás vagy rés a ráció falán
Steven Spielberg filmjeirő/
Steven Spie/berg

1960-ban Steven Spielberg 12 éves amerikai mm-es) mutatkozik be a helyi közönség előtt.
fiú (illetőségi helye: Phoenix, Arizona) úgy Ez Spielberg első rentábilis vállalkozása: kidönt, hogy filmrendező lesz. Az lett belőle.
bérel egy mozit Phoenixben, s noha csak egyetDe nem szabad túlságosan nagy jelentőséget lenegyszer vetíti le, ezzel már megtérü1 az az
tulajdonítanunk ennek a ténynek. Spielberg 500 dollár, amit filmjébe fektetett.
A California State University hallgatója annem csodagyerek, s nincs is semmi rendkívüli
abban, ha egy amerikai teenager 8 mm-es film- gol szakon - mérsékelt lelkesedéssel. 1967-ben
felvevővel amatőrfilmeket készít. Az viszont LOS Angelesbe költözik. Állandóan az Univermár figyelemre méltó és a Spielberg-képet jól saI City Studios körül sündörög, aztán rendmegvilágító tény, hogy 16 esztendősen, egy két szeresen belóg, s azt figyeli, hogyan csinálják a
és fél órás sci-fivel, a Firelight-tal (szintén 8 profik a filmeket.
"Mindennap hajnalban keltem. Fölvettem az öltönyömet,
fogtam egyaktatáskát és a kapus - ki tudja, miért ? - mindig
beengedett. Azt hiszem, úgy gondolták, hogy valamelyik főnök
fia vagyok."
Spielberg egészen odáig elmegy, hogy elfoglal
egy üres irodahelyiséget. Itt üti fel a hadműveleti bázisát, s innen kiindulva folytatja a felderítő munkát az Universal Studióban. De a
nagy lehetőség így is csak 1969-ben üt be. Dennis Hoffman, aki producer akart lenni, 15 OOO
dollárt ad Spielbergnek, hogy elkészítse Ambling (Poroszkálás) című autóstoppos filmjét. Ez
a 24 perces film Spielberg belépőjegye az Universalhoz: hétéves szerződést kötnek vele.
Huszonkét éves, amikor elkészíti első olyan
tv-filmjét, mely igazi sikerét a mozikban aratja. Hozzá kell tennünk, hogy Spielbergnek nem
ez az első tv-filmje. 1970-71-ben féltucat tvfilmet készít (közöttük a Columbo-sorozat első

epizódját), de ezek nem törnek át a képernyőn
túlra. Filmes pályáját tehát célszerű a már mozifilmmé is előlépő Párbaj-jal (Duel) kezdenünk.
Az irodalmi alapanyag, Richard Matheson
novellája a Playboy ban jelent meg. Maga a történet meglehetősen vékonyka: egy amerikai
család autón elindul az országon keresztül.
Előbb zaklatja, űzőbe veszi őket, majd életüket
fenyegeti egy hatalmas kamion. A film még
ennél is szikárabb. Itt már nem egy család, csupán egyetlen férfi vág neki Váliantján az országútnak. Így leírva szinte hihetetlennek tűnhet,
hogyasztorinak nincs is más szála. Ami történik: üldözés, menekülés, párviadal.

"Arra szerettük volna rávenni a forgalmazó céget, hogy az
Európa számára készült változatból hagyja ki az alámondásokat, hadd legyen a Párbaj az utóbbi negyven év első amerikai
némafilmje. "

David Mann (Den nis Weaver alakítja), a Valiant vezetője csak akkor vált szót más emberekkel, amikor megáll valahol az út mentén. De
ez a kommunikáció is abszurd, hiszen David
Mann meséjét - "Egy kamion meg akar ölni!"
- józan fővel senki nem hinné el.
A Párbaj allegorikus film. S az allegória alapja: lia az országút nem más, mint dzsungel, ak54

kor ... A párbajt nem is David Mann és a kamionsofőr vívja, hanem egy gyenge, esendő Valiant és egy erős, vérengző kamion. Spielberg
nem hagy semmi kétséget efelől. A kamionsofőrt a filmben nem látjuk. Csak a kocsi mögött
feltűnő csizmás lábát és kormányon nyugvó
kezét. A többi - autópantomim. Az ember feloldódik a gépben, s a gép emberi módon kezd

Steven Spie/berg: Harmadik tipusű ta/álkozások (1978)

viselkedni. Vagy talán éppen állati módon. Ez
a gondolat roppant korszerű, s az utóbbi évek
filmjeiben mind gyakrabban fogalmazódik
meg. Megtalálhatjuk a Seotland Yard vendégében (a Jaguár sportkocsi) és a Földi űrutazás-ban
(a két üldöző helikopter) is. Mindezen esetekben a következő képletet látjuk: ember
gép
= állat. Az ember feloldódik a szerkezetben, a
szerkezet pedig elveszíti gépszerüségét, élőlénynyé válik. A gép és az ember képességei együttesen határozzák meg az összecsapás kimenetelét. A gép, amely héja és hordozója az embernek, egyben el is vágja az embereket egymástól,
kommunikálni is csak a gépek révén képesek.
A Párbaj indítása Hitchcock-szerű. A szereplőket semmi sem predesztinálja arra, hogy hősök legyenek. Nincs előtörténetük, nincs bennük semmi rendkívüli. David Mann a lehető
legszürkébb amerikai üzletember, aki a lehető
legszürkébb üzleti útra indul. Annak a való-

+

színűsége, hogy egy párbaj résztvevője legyen,
nulla. Ez a Hitchcock-i mechanizmus roppant
egyszerű: belecsöppenés - sodródás - kiugrási
kísérlet (amely kudarccal végződik) - kétségbeesett védekezés - a helyzet felismerése és tudatos vállalása. De csak akkor rnűködik jól,
ha az eseményekbe belesodródó ember nem hős,
hanem Mr. Akárki (akár én, akár te ... ).
Ha a Párbaj műfaját akarjuk meghatározni,
a legjobb, ha az ún. "road movie" (országúti
film) kategóriájába soroljuk. Olyan filmekkel
kerül így össze, amilyen a Szelíd motorosok, a
Konvoj, a Száguldás a semmibe, s amilyen a
Sugar/andi hajtóvadászat.
A Sugar/andi hajtóvadászat (SugarIand Express) forgatókönyvét a Barwood-Robbins
szerzőpáros valós esemény alapján írta meg.
Az ő kezük nyomán vált a tragikus bűnügyi beszámoló sajátos "road movie"-vá. A történet
ismét roppant egyszerű: a börtönből nemrég
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Steven Spielberg : Cápa (1975)

szabadult feleség megszőkteti férjét a munka táborból. Elindulnak,
hogy felkutassák és magukhoz vegyék gyermeküket,
akit - míg ők
büntetésüket töltötték - idegen emberek adoptáltak. Túszul ejtenek egy rendőrt, s egy e1lopott rendőrautóval
nekivág nak 800 mérföldes
út juknak. Útjuk végén pedig eldördülnek azok
a fegyverek, melyek bizonyítani hivatottak:
a
western-korszak véget ért, senki nem tehet többé

önmaga igazságot. Ez Spielberg első moziforgalmazásra szánt filmjének anyaga.
A Sugar/andi hajtóvadászat a felszínen rendkívül sok hasonlóságot
mutat Arthur Penn
Bonnie és Clyde-jával. Mégsem gengszterfilm.
Egyszerűen azért nem, mert a Poplin-házaspárból (Goldie Hawn és William Atherton) hiányzik a gengszter-indíték.
Nem pénzt, vagyont és
nem is hírnevet keresnek - csak igazságot.

"A lány csupán azt akarta, hogy adják vissza a gyerekét. s engedjék át Mexikába, hogy férjével és gyermekével élje a maga
életét ... "
Hogy mégis hősökké válnak - már nem rajtuk
múlik. Amerika sztárt csinál belőlük, 800 mérföldes útjuk gigantikus show lesz.
Ennek a filmnek 70 százaléka az elrabolt
rendőrautó belsejében játszódik, ahol csak hárman vannak: a Poplin-házaspár
és a túszul ejtett rendőr (Michael Sacks), aki az út során
egyre közelebb kerül a két törvénysértőhöz.
Ez
rendkívül merész vállalkozás. Az autó utastere
túlságosan
szegényes és szűk tér ahhoz, hogy
fenntartsa a film sodrasát. Hogy ebben a tagolhatatlan
térben mégis emberi események
játszódjanak le, már nem elég a rendezői elgon-

dolás. Ehhez olyan avatott,

nagyszerű operatőrre van szükség, amilyen Zsigmond Vilmos.
A forgatás során pályát építettek a kocsi köré, a felvevőgép számára. S amit ezen Zsigmond
Vilmos művel egy Panaflex-karnerával,
azt
tanítani lehetne. Bátorság kellett ahhoz is,
hogy következetese n használja a nagylátószögű optikát. Mert igaz ugyan, hogya filmezendő tér sajátosságai ból fakadóan ez a legalkalmasabb eszköz, de számolni kellett azzal, hogy
Goldie Hawn csinos pofikaját az optika eltorzítja, s az amerikai néző nem örül, ha az ismert,
szép színésznő orra nagyobb a kelleténél.

Zsigmond Vilmos: Aztán eljutottunk arra a pontra, amikor
Spielberg azt mondta: "Fogadok, hogy ezt nem tudod megcsinálni. Tudod, arra gondoltam, hogy tegyük a hangos kamerát a rendőrkocsi közepére és az egész jelenetet úgy vegyük
fel hanggal együtt, hogy közben a kamera 360 fokos fordulatot tesz". Mire én azt mondtam: "Úgy gondolod, hogy nem
tudjuk megcsinálni?"
Riporter: És aztán hogy csinálták meg?
Zsigmond: Beállítottuk a kamerát a rendőrkocsi közepére.
A SugarIandi hajtóvadászat nagy sikert arat a
kritikusok
körében. Pauline Kael, az ismert
amerikai filmkritikus
a filmet a filmtörténet
egyik legnagyszerűbb
rendezői debütálásának
tartja. Az igazi közönségsikert azonban a Cápa
(Jaws) hozza meg 1975-ben.
A Párbaj és a Sugar/andi hajtóvadászat - olcsó filmek. A Párbaj 425 OOOdollárba került,

az akkor, 1971-ben érvényes árak szerint is
csak kb. a tizedébe egy átlagos film előállítási költségeinek. A Sugar/andi hajtóvadászat költségei is csak 2 millió dollár körül mozognak.
A Cápa már drágább vállalkozás, de miért ne
kapott volna bizalmat (és pénzt!) egy olyan
fiatal rendező, aki már két jó, sikeres filmmel
bizonyított. A Cápa, amelynek költségei végül
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Steven Spielberg : Harmadik tipusú találkozások (1978)
is elérték a 8 millió dollárt, minden idők egyik
legsikeresebb filmje. S egyben fordulat is Spielberg munkásságában.
Mind a Párbaj-t, mind a Sugar/andi hajtóvadászat-ot lenyűgöző egyszerűség, keresetlenség
jellemzi. Terük az országútra
korlátozódik.
Ezeknek a filmeknek az ideje a megtett mérföldekkel mérhető. A Cápa világa már nem ilyen
országútra felfűzhető világ. Van valamiféle állandósága, szervezettsége, sajátos belső viszonyai. Ennek megragadása nélkül a Cápa rnint
film összeomlana. S mivel itt nem elegendő elfordítanunk a slusszkulcsot és gázt adnunk ahhoz, hogy a világ mozgásba jöjjön, a változás
az állandóság kellős közepén üti fel a fejét.
Peter Benchley regénye, az Ál/kapcsok több
héten át vezette a bestseller-listát. Ez a munka
szolgált alapanyagui a Cápa forgatókönyvének
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elkészítéséhez. Carl Gottlieb, a forgatókönyvíró kissé átgyúrta a regényt. Végül a következő
történet a film alapja: egy békés üdülőhely
partjai mentén óriási fehér cápa jelenik meg és
lecsap. Felkapott
üdülőhelyről
lévén szó, ez
gazdasági romlással fenyegeti a várost. Végül
Brody, a New Yorkból odakerült rendőrfőnök (Roy Schneider) felbérel egy cápavadászt
(Robert Shaw), majd miután egy fiatal cápakutató (Richard Dreyfuss) is csatlakozik hozzájuk, elindulnak,
hogy leszámoljanak
a cápávaI.
A végső összecsapásban az amatőr, a rendőrfőnök lesz a győztes. Nem győzheti le a cápát a
cápavadász, aki méltó halálát leli élete legnagyobb cápájának állkapcsai között. Nem győzhet a hűvös kívülálló, a cápakutató sem, aki a
cápát kutatási témának tekinti. Annak az -

egyébként ízig-vérig szárazföldi - embernek
kell győznie, aki a közösség valós érdekeit képviseli - még a közösség ellenében is.
Amikor a film producerei, David Brown és
Richard Zanuck elfogad ták a forgatókönyvet,
azonnal fölvetődött egy alapvető probléma:
hogyan lehet megjeleníteni a cápát? Miután az
idomított cápa gondolatát elvetették, abban
maradtak, hogy eredeti tengeri felvételeket alkalmaznak és egy gépcápát (becenevén Bruce-t).
A film bemutatását megelőző reklám kampány

Bruce-t, ezt a trükkös játékszert állította a középpontba, s ezzel kissé félrevezette a közönséget. Az, hogy Bruce jól alakítsa a szerepét,
minimális előfeltétele volt a Cápa elkészítésének. Spielberg érdeme az, hogy a filmben a
cápa túlnő önmagán, s olyan jelentősége lesz,
mint Hitchcock filmjében, a Madarak-ban a
sirályoknak és varjaknak.
A cápa ismeretlen mélységekből érkező katasztrófa. Misztikus sorscsapás, a közösség
széthúzásának, széthullásának égi büntetése.

"Nagyon vegyes érzelmekkel viseltettem e filmemmel szemben .. , a legegyszerubb film, amit életemben láttam. Aztán a
múlt héten megint megnéztem és rájöttem, az ember alapvető primitív ösztöneiről van szó benne azon dolgokkal kapcsolatban, amelyeket nem ért és amelyektől fél. "
A film legfeszültebb, legjobb részei azok, amelyekben nem jelenik meg a cápa. Amikor csak
a tengert látjuk. A tengert, amelyben ott van
ez a gigantikus evőgép, s nem tudni, hol és mikor bukkan majd fel, hogy táplálkozzon. A felszín alatt az ösztönök iszonyatos ereje lappang,
s hiába mutatja meg speciális műszereivel a
cápatudós-pszichológus, hol rejtőzik, a harcot
meg kell vívni. A tenger többé már nem laboratórium, a szenvtelen tudományos vizsgálódás
nem oldhat ja meg a problémákat.
A film feszültségei rendkívül kidolgozottak,
pontosak. Spielberg tudja, hogy Amerikában a
sikerfilm feltétele a megfelelő "surprise-actionsuspense" (meglepetés-akció-kitartott feszültség) arány megteremtése. Hitchcock azt mondja:
"A feszültség a meglepetés ellentéte. Akkor lepődünk meg, ha bekövetkezik valami, amit
nem vártunk. Feszültség akkor keletkezik, amikor nem következik be valami, amire pedig vártunk". A film alap közege az idegőrlő várako-

zás. S amikor az események átfordulnak akcióba, a cápa és a cápavadászok nyílt harcába, ez
már egyfajta feloldódást jelent a néző számára.
Steven Spielberg már a Cápa forgatása alatt
is dolgozott a Harmadik típusú találkozások
(Close Encounters of the Third Kind) forgatókönyvén. A film végül 1977-ben készül el. Abban az esztendőben, amikor George Lucas
megcsinálja a Csillagok háborújá-t. Lehet, hogy
Spielberg 18 millió dolláros szuper-sci-fi-jében
fontos tényező az a bizonyos ifjúkori mű (Firelight), de kétségtelen, hogy a kor és az atmoszféra is erősen hat rá. Lucas és Spielberg
azonban más-más úton haladnak. Lucas bevallottan tündérmesét készít, s a mítoszt egy
western-narrációs
mese keretein belül fejti ki.
Valami olyasmit művel, mint amit Stanislaw
Lem a Kiberiádá-ban. Kitölti, rendszerezi a
Földön kivüli világot, nevet ad az égitestek nek
és furcsa lényekkel népesíti be őket. Spielberg
filmje ehhez képest rendkívül "földhözragadt".

"A Cápa után nagyon fogok vigyázni, hogy ne szűkidjek le a
mai cselekményes filmekre. Olyan kis személyes filmet szeretnék csinálni, mint a Magánbeszélgetés. "
De hogyan lehet személyes jellegű egy technikai és filmes trükkök ben bővelkedő sci-fi?

Hogyan szabadul meg az akciótól egy olyan
film, amely azt kérdezi: mi lenne, ha ...
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Csakhogy a Harmadik tipusú találkozások Ha hisz benne - tény" - mondja Spielberg, aki
nem így teszi fel a kérdést. Bármennyire meg- tényszerűen közelíti meg a bizarr jelenségeket,
lepő is, ez a film teljes egészében jelen idejű. s ez a fajta tényszerűség hatja át a film vizuáPontosan olyan, mint az Androméda-törzs. lis stílusát. A film technikai tanácsadója Dr.
Akár tegnap is megtörténhetett, de az is lehet, J. Allen Hynek, aki évekig az USA Légierő
hogy éppen most történik valahol. Sci-fi egy- tanácsadójaként az UFO-észleletekkel foglaláltalán? "Ha valaki nem hisz benne - sci-fi. kozott.
Dr. Hynek: Noha a film fikció, túlnyomórészt az UFO-misztérium tényeire épít.
Dr. Hynek, az UFO-szakértő nem hisz az
UFO-kban. Tehát ő az egyes számú szakembere annak, ami nincs. De hát hogyne lennének, amikor az ufológusok már kategorizálták
is a találkozások lehetséges típusait. Az ő szóhasználatuk értelmében első típusú találkozásról van szó az egyszerű UFO-észlelés esetében.
60

Második típusú találkozáson értik azt, amikor
az észleletnek valamiféle kézzelfogható bizonyítéka is van. Harmadik típusú találkozásnak
nevezik azt az esetet, amikor tényleges kontaktus jön létre az idegenek és az emberek között. Egy olyan országban, ahol küIönbizottságok és kutatócsoportok vizsgálják az UFO-

jelenségeket és a Bermuda Háromszög rejtélyét, igenis léteznek UFO-k. Lehet róluk beszélni, összevethetik a különféle
beszámolókat, hipotéziseket dolgozhatnak
ki az UFO-k
származási helyét illetően.
És ez nemcsak Amerikára érvényes ... 1980.
szeptember 9-én késő délután tucatjával futottak be a telefonhívások
a Magyar Rádióba.
UFO-t láttak a Ferihegyi repülőtér
fölött.
Hogy mi volt? Eltévedt hőlégballon vagy ma-

gaslégköri szonda? Nem tudjuk. De valahol
itt kezdődik az UFO-jelenség.
Az UFO ugyanis az emberi gondolkodás sajátos célú eszköze. Ha valami megmagyarázhatatlan dolog történik, ha valahol rés nyílik
a ráció falán, szükség van egy eszközre, amelylyel ez a nyílás betömltető. UFO-k tehát ott
keletkeznek, ahol nincs vagy késik a racionális magyarázat. Vagy ott, ahol ezt a magyarázatot szándékosan visszatartják.

"A kormány könnyedén megmondhatná az embereknek, hogy
éjjelente a szupertitkos űrhajók kiprábálását látják az égen,
de Amerika politikai orientációjú ország, és 1947-ben, amikor
Kenneth Arnold azt a 12 ezüstös dolgot látta az égen, amit
"repülő csészealjaknak" nevezett el, a kormány megtiltotta,
hogy ezt tudományos körökben vagy az amerikai légierő hivatásos tisztjei körében megtárgyalják. és ezt 30 éve szigorúan
be is tartják ... "
A síkságon érthetetlen és értelmetlen módon
elkanyarodó út, a szögesdróttal körülvett üres
telek talán UFO-leszállópályákat
fedez.
S valójában erről szól a Harmadik tlpusú
találkozások. A bizonyíték az Ördögtoronysziklánál van. De ahhoz, hogy a film két
"belecsöppenő"
főhőse, Roy Neary (Richard
Dreyfuss) és Jillian (Melinda Dillon) bizonyosságot szerezzen, át kell törnie a kordonon, a
katonai védővonalon.
Zsigmond Vilmos operatőri munkája rendkívüli. Nem hiszem, hogy van olyan mozinéző, akit ne nyűgözne le a Földre ereszkedő

gigantikus csillaghajó látványa. Talán ezért is
írta a filmről Richard Combs, a The Monthly
Film Bulletin kritikusa: "A transzcendentális
élményben részesülő Mindenki a témája ennek
az új sci-fi iskolát teremtő filmnek." Ne higygyünk neki. Az élményben csak azok részesülhetnek, akik végigviszik a bizonyosságért
vÍvott harcukat.
Steven Spielberg mindegyik filmje Amerikáról szól, de nemcsak Amerikának.
1979-ben
elkészült legfrissebb filmje az ,,1941" avagy

Mit csináltatok a háborúban, papák?
Réz András

PÁRBAJ (Duel) 1971.
F.: Richard Matheson, O.: Jack A. Marta, Sz.: Dennis Weaver, Tim Herbert, Charles Seel, Eddie Fireston
SUGARLANDI HAJTÓVADÁSZAT (Sugarland Express) 1973.
F. :Barwood és Robbins Spielberg ötlete alapján, O. : Vilmos Zsigmond, Sz.: Goldie Hawn, Ben Johnson
Michael Sacks
CÁPA (Jaws) 1975.
F.: Peter Benchley és Carl Gottlieb P. Benchley regényéből, O.: Bill Butler, Sz.: Roy Schneider, Robert
Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary
HARMADIK rn-usn TALÁLKOZÁSOK (Close Encouters of the Third Kind), 1977.
F.: S. Spielberg, O.: Vilmos Zsigmond, William Fraker, Douglas Slocombe, John Alonso, László Kovács
Spec. effektek: Doulas Trumbull, Sz.: Richard Dreyfuss, Francois Truffaut, Teri Garr
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ESZMECSERE
Gondolatok a film természetének vizsgálatához
1.
Minden kultúra megfogalmazza a maga válaszát
arra a kérdésre, hogy az emberi tapasztalat mely
mozzanatai kerülhetnek bele egy műalkotásba, ami
ebből a szempontból az adott kultúra reprezentatív kifejeződésének tekinthető. Többé-kevésbé szigorú előírásokat ad arra nézve, milyen mértékben
történjék meg e mozzanatok elvonatkoztatása
azoktól a kontextusoktól, amelyekben azokat a
mindennapi tapasztalás "készen" találja. Meghatározza továbbá a kiemelés, elhatárolás, új raösszekapcsolás érvényes sémáit, melyek alkalmazása révén eredeti jelentésük felfüggeszthető és a
közmegegyezés elfogadja őket új funkciójukban,
mint az illető kultúra egészének képviselőjét.
Minél közelebb vagyunk a művészet kultikusszakrális felfogásához, minél egyneműbb és szilárdabb az illető kultúra értékrend je, annál zártabb, előírásosabb a tárgyválasztás és annál "absztraktabbak" az átalakító eljárások, amelyeket a
művek létrehozásánál alkalmaznak. Éppen a művészi jelhasználat módjára vonatkozó közmegegyezés teszi lehetővé, hogy viszonylag kevés jel igénybevételével bonyolult tartalmakra utaljanak, ugyanis e jelek közismert és magától értetődő módon feltételezik egymást és a jelek elrendezésének bizonyos feltétlen érvényű rendjét, másrészt ugyanilyen nyilvánvaló és szükségszerű vonatkozásban
állnak azokkal a tudattartalmakkal,
amelyekre
vonatkoznak.
Ahogy viszont elvész a társadalom önmagáról
alkotott képének egyneműsége, öntudatának egyértelműsége, kultúrájának szakrális jellege, úgy
nő a művekbe bekerülő tárgyi mozzanatok száma
és válnak hangsúlyossá az ábrázolásban egyedi
vonásaik, miközben meglazulnak és viszonylagossá
válnak a formálás előírásai, melyekhez való viszonyukat éppen ezért kénytelenek újra és újra
megteremteni az egyes műalkotások,
egyszeri érvénnyel, önmagukra vonatkoztatva.
Ezzel párhuzamosan más nyelvi funkciók is hasonló átalakuláson mennek keresztül és ez a folyamat a nyelvhasználat és a kultúra válságának azt az
ismerős állapotát idézi elő, amelyben minden dolog
már csakis önmagát jelenti teljes egyértelműséggel.
ami természetesen mindenféle kommunikációt vég62

telenül megnehezít, nem lévén adottak olyan, a
közmegegyezés szentesítette szimbolikus kapcsolatok és más reprezentációs sémák, melyek segítségével az egyes dolog a dolgok egy nemének, egy
általános összefüggésnek a képviselőjeként jelenhetne meg.
Ebben a szituációban jelenik meg a film. mint a
kifejezés új eszköze. Ha innen közelitjük meg sajátosságait, akkor végre lehetövé válik, hogy azokat
ne technikai adottságai ból vezessük le, hanem a
kultúrtörténeti helyzetből, amely az új reprodukciós technika széleskörű alkalmazását szükségessé és
lehetövé tette.
A film médiuma. amely úgy képes valamit közölni, hogy az, amiről elsődlegesen szó van, szöröstül-bőröstül, látható és hallható tulajdonságainak összességével terem előttünk, radikálisan csökkenti azoknak a konvencióknak a számát, amelyek
ismerete a közlemény befogadásához elemi szinten
szükséges: A film tehát mindenekelőtt egy "süketnéma kultúra" beszéde, a "kulturális süketnémaság" állapotában bevezetett érintkezési mód.

2.
A film az emberi érzékelés számára adott valóság
bármely tárgyáról, e tárgyak térben és időben
megnyilvánuló mozgás áról technikai úton készített
lenyomat, amely látható és hallható állapotváltozásaikat megközelítő teljességgel képes rögzíteni.
Az így nyert lenyomatok sorának természetesen
a film is csak azáltal képes valamilyen általánosítható értelmet tulajdonítani, hogy nemcsak reprodukál. hanem elvonatkoztat; amit rögzít, azt egyben
átalakítja, saját médiuma törvényszerűségeihez
idomítja, tehát már elemi szinten megmásítja.
Viszont ez a megmásítás a film esetében puszta
másolásnak mutatkozhat, mert az eljárás sajátosságánál fogva a kialakított jelek szokatlan mértékben
őrzik meg eredeti dologi burkolat ukat ;
sőt, önmagukban e jelek nem is határolhatók
körül, nem ragadhatók ki egészen adott tárgyi
környezetükből ;
sőt, mindig csak egy bizonyos közlernény vonatkozásában tekinthetők jeleknek. (Következésképpen a filmnek nincs is állandó jelkészlete, a

látható és hallható világ elvileg bármely eleme
filmre rögzítve egy jel elemévé tehető.)
Ez a keletkező közlésnek külőnleges objektivitás
látszatát kölcsönzi: mintha nem is az emberi reflexió termékével, hanem magával a dologgal állnánk szemben.
így a valóságra vonatkozó állítás összetéveszthető a valósággal, mégpedig nem is okvetlenül
azzal a valósággal, amelyre a közlés vonatkozik,
hanem a jelhordozó matéria valóságával. És az a
tautologikus megfelelés, amely a film esetében a
jelként funkcionáló dolog jel-alakja és dologi alakja
között fennáll, mindjárt alkalmasnak is tünteti fel
magát az adott kijelentés verifikálására.
Ezt a látszatot a filmtörténet minden korszakában és minden műfajban messzemenően kiaknázták, ez vált a film különleges hatásának és így a
kommunikáció rendszerében elfoglalt kitüntetett
helyzetének alapjává.
l
A hazugság iránti sajátos aftinitás tehát a film
nyelvének természetében rejlik, olyan nyelv lévén,
amely a vélekedéseket tényként tüntetheti fel.
Amikor Lurniére filmje egy vonat érkezését
mutatja be, a nézők pánikszerűen menekülnek,
nehogy a mozdony elüsse őket. Amikor egy agitációs célzatú híradó a coca-colától részegen fetrengő
amerikai katonákat mutatott, az imperializmus rothadásának szembeszökő ténye állt a coca-cola és a
film hatásmechanizmusát
egyaránt nem ismerő
egykori néző előtt. Amikor a mozivásznon életszerű esetlegességgel ágáló, egyéni Ízzel beszélő úgynevezett hús-vér embereket látunk, megjelenésük,
meglesett vagy az ő aktív részvételükkel rekonstruált családi perpatvaraik, közéleti viszontagságaik
kiragadott részletei a társadalomról és az emberről
alkotott legnaivabb, legfölszínesebb elgondolásokat ugyanúgy képesek a valószerűség meggyőző
látszatával felruházni, mint ennek az ellenkezőjét.
Ezt a helyzetet, amelyben az embernek a saját
tapasztalataihoz
való nyelvi viszonyulása tőle
független, objektív tényezőként jelenik meg, nevezem a film fetisisztikus vonásának.
A filmfetisizmus átütő erejét, mely az idővel nem
csökkent, hanem egy új médium, a televízió közvetítésével egyenesen mindenhatóvá
vált, nehezen
érthetjük meg, ha nem vesszük tekintetbe az ipari
társadalom tudatának sajátos viszonyát a tömeges
reprodukcióhoz, civilizációnk e központi tényéhez.
Úgy tűnik, korunk kultúrája számára valamely
jelenség valóságértéke tömeges reprodukálhatóságával egyenes arányban nő:
Egy ember, aki a viselkedés standard szabványai
szerint reagál, valóságosabb, mint aki azoktól eltér és egyéni normákat követ.
Egy ember, akinek standard viselkedését egy-

szerre hárommillió televíziós képernyő reprodukálja, összehasonlíthatatlanul
valóságosabb, mint
az, aki őt nézi.
Egy hír a tömegkommunikációban valóságosabb,
mint amit saját szemünkkellátunk.
Az interjúalany kényszeredett szerepjátszása a.
kamera előtt valóságosabb, mint amit előtte és
utána tesz és gondol, ha egyáltalán gondol.
A munkásnőt alakító filmsztár manírjai egy
igazi munkásnő szemében is valóságosabbnak látszanak egy másik igazi munkásnő esetleges viselkedésénél.
A munkásnő viselkedése akkor válik valóságossá, ha utánozza a munkásnőt alakító filmsztár
standard viselkedését.
A filmsztár munkásnő-alakítását
utánzó ezernyi
munkásnő
viselkedése még a filmsztár viselkedésénél is valóságosabb.
Minden utánzat valóságosabb az eredeti nél.
A film valóságosabb az életnél.
Összefoglalva: a film minden más közlésmódnál
alkalmasabb arra, hogy egy tárgyat a maga konkrét
egyediségében a reflexió világába emeljen át, és az
ellenkezőjére is; hogy magát a reflexiát az embertől
független tárgyként tüntesse fel;
hogy valamely létezőt az eddig ismert legközvetlenebb és legteljesebb módon valamely kijelentés
elemévé alakítson, illetve hogy egy kijelentést az
objektív létezés státusával ruházzon fel.
E minden filmre jellemző kettős természet egyik
oldalán alapul mindaz, amit Lumiére úgynevezett híradóitól napjainkig a film dokumentarizmusának szoktak nevezni; míg fikció alatt Méliés
holdutazása óta a második oldal érvényesülését
értjük, hogy a nem-létezőnek, a fantasztikumnak
bármely létezővel egynemű valóság látszatát képes
kölcsönözni.
A kettő elválaszthatatJansága bőségesen bizonyított; szembeállításuk
és valamelyiknek a másik
rovására történő abszolutizálása különféle filmtörekvések apológiájának normális velejárója.

3.
Míg a többi művészetek és mesterségek bölcsőjénél mitikus alakok és mitikus alakzatok álltak, és
e művészetek archetípusai maguk is mítoszok konkretizációi, addig a film a konkrétság mítoszát
teremtette meg, vázolt sajátosságainak megfelelően.
Anélkül, hogy egyelőre a tulajdonképpeni filmművészetet megpróbálnánk a filmnyelv egyéb alkalmazási területeitől elhatárolni, illetve avégett,
hogy ezt az elhatárolást a film sajátos genézisének
megfelelően végezhessük el, abból kell kiindulnunk, hogy a film kibontakozása döntően a tár-
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sadalmi érintkezés két területén ment végbe: sára, ugyanannak a "dokumentarista"
tendenciáa szórakoztató iparban és a hírközlésben. Ez meg- nak a megnyilvánulása, amely valóságos életfelelt a médium természetének, illetve e két szféra tények megragadásával, beépítésével igyekszik a
formálta kezdettől fogva a saját képére a médium film konvencióit és elcsépelt sablonjait akár letermészetét. Hírközlő használata a történő dolgok rombolni, akár konzerválni.
együtteseinek komplex és konkrét rögzítés i lehetőEzzel párhuzamosan a filmen reprodukálódó jeségén alapul; míg a szórakoztató ipar a képtelen lenségvilágnak, mint hamisítatlan és egyedüli vaképszerűsítésének lehetőségét aknázta ki. (A film lóságnak a fetisisztikus túlhangsúlyozása válik
agitációs, politikai felhasználása az előbbi két állandó hivatkozási alappá és értékmérővé, megterületen kidolgozott eszközök kombinációján ala- teremtve a dokumentumok mítoszát, amelyben
pul.) E köznyelvi funkciók vizsgálata nélkül nem "a dolgok jelenségi oldala jelenik meg lényegként,
értelmezhető az a történeti tény, hogy magát a s eltűnik a lényeg és jelenség közti különbség ... "
(Karel Kosik: A konkrét dialektikája). Mivel
filmművészetet korai korszakában a szórakoztató
iparhoz (és a fikciók valószerűsítéséhez),
újab- azonban "a valóság, mint konkrét totalitás a jelenség és lényeg belső kapcsolatának dimenziójában a hírközléshez (és a dokumentumszerűség
fikciójához) fűzik szorosabb szálak.
ban, e kapcsolat ellentéteinek kibontásában raÚgy tűnik, a filmművészet eddigi fejlődése során gádható meg, míg a jelenségi oldal felduzzasztása
mintegy rövidített kurzusban járta be a művésze- absztrakt szemléletet szül és apológiához vezet", a
tek történelmi kifejlődésének tipikus útját - a jelenségi oldal felduzzasztását látszólag természegyorstalpaló tanfolyamok minden hátrányával - ténél fogva végrehajtó film az "emberdolgot" így
és a mindennapi funkciókról való leválásának
csak a többi dologgal egyneműként képes ábrázoldöntő pontján bizonyos mágikus ill. mitikus moz- ni, minden pillanatban mint viszonyai termékét és
zanatok hasonló szerepet játszottak, mint más nem mint a viszonyok teremtőjét. Ez feltételezésem
műfajok őstörténetében. A film varázslata az első szerint nem a film technikai, hanem társadalmi
évtizedekben szó szerinti értelemben működőtt
természetének sajátja, annak a kultúrának a sajátabban a torz formában, ahogy a huszadik századi ja, amelybe a film integrálódott; mig maga a film
rendelkezik a lényeghez hatoló analízis, a kritikai
társadalom egyedei varázsolni és elvarázsoltatni
újraértelmezés eszközeivel. "A továbbiak szemképesek és kívánnak. Istenemberek, az irreális
mére tűvé pumpált köznapiság héroszai keltek pontjából perdöntő annak megállapítása, hogy a
életre, akiknek sorsában, képességeiben, érzel- dolgok lényegének van olyan látható, tehát a film
számára megközelíthető oldala, bár elfedetten van,
meiben a saját emberi vonásaiktól elidegenített
amely nem azonos a dolgok látható jelenségformátömegek mágikus módon részesültek; magukban
újraélték mitikus történeteiket.
jával, bár nem tőle függetlenül létezik. A film száA második világháborút követő évtizedben az- mára ebből az a történelmi feladat következik,
után a filmek (vagy a nézők) fokozatosan el- hogy rombolja le a láthatót, a jelenségformák
láthatóságát és építsen fel egy új láthatót, a lényeg
veszítették ezt a varázserejüket; a sötét nézőtérről
(Mertz Nándor: Gondolatok
a
fölszálló vágyak többé nem tapadtak meg olyan láthatóságát."
film
genéziséről.
Kézirat).
naiv magától értetődéssel a fényes vetítővásznon.
A filmipar mind a mai napig egyre rafináltabb és
költségesebb változatokban ismételgeti az egykor 4.
bevált fogásokat, amelyeket a közönség most már Egy dolog látványa nem jelent semmit, csupán
unott kívülállóként - fogyasztóként - sajátít el. felismerhetővé teszi a dolgot, felidézi vele kapcsolatos ismereteinket, érzéseinket stb. Egy nyelvi
A kultusz beavatott jainak - vagy narkotikumok
élvezőinek - hozzáférhető "más világ" boldog jel észlelése minden esetben egy másik dolgot idéz
hallucinációi helyébe pillanatnyi, azonnali hatású fel bennünk, amivel egyértelmű összefüggésben
áll, amit jelent.
zsigeri izgalmak léptek, illetve az unaloműző
A filmkép, abban az elemi esetben, amikor csak
mulattatás köznapi eszközei, anekdotázás, szelleközvetíti a rajta megjelenő dolgok látványát, nem
mes tanulságos társalgás stb.
Ekkor megy végbe a film mindig is jelenlevő másik rendelkezik saját jelentéssel. Ugyanakkor tapaszarculatának újrafölfedezése, kezdődik meg a haj- taljuk, hogy filmképeknek és azokból szervezett
nagyobb egységeknek olyan értelmet tulajdonítsza a "valódiság" után a legkülönbözőbb területehatunk, ami nem a közvetített tárgyak sajátja és
ken. A hard pornó vagy a megszólalásig élethűen
nem is ezekre a tárgyakra vonatkozik, bár éppen e
megjelenített erőszakos cselekmények ábrázolásátárgyak megjelenítése és a megjelenítés konkrét
nak előtérbe kerülése, a krimiben a bűnüldözés
ill. bűnözés éthosza, motivációi, sőt sztorija rová- módja idézi fel bennünk a szándékolt értelmet.
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A film tehát annyiban jelent, amennyiben nem
a benne érzékileg közvetlenül adott tárgyakra vonatkozó felidéző képességgel bír. Ugyanakkor nem
állíthatjuk, hogy létezne bármilyen filmkép vagy
filmképalkotó eljárás, ami valamely, a képen meg
nem jelenő dologra szükségszerűen és mindig
ugyanúgy vonatkozva, vagyis egyértelmű jelviszonyban állna valamely rajta kívül álló dologgal.
Milyen hát akkor a film feltételezett nyelvi
(közlő) természete, milyen tulajdonságai révén
válik emberi kommunikáció eszközévé?
Könnyen belátható, hogy
I. a film által közölt értelem részben a lefiImezett dolgok saját, "magukkal hozott" értelmén alapul;
hogy ezeknek azért tulajdoníthatunk értelmet,
mert jelekként képesek működni;
hogy értelmük annyiban adott, amennyiben
ismerjük és alkalmazzuk az adott jelrendszerek konvencióit (kódját);
tehát a filmet egyfelől olyan közlésmódnak
kell tekintenünk, amely az emberi érintkezés
több kódját képes integrál ni, sajátjelrendszere
elemévé tenni;
2. másfelől viszont a film úgy hozza létre saját
jelentését, hogy ezeket a részjelentéseket - a
filmezés tárgya inak inherens értelmét - "felülbírálja", átértelmezi
és alárendeli a maga
szándékolt közlendőjének. A filmrevitel, a
filmszöveg megszerkesztésének minden mozzanata ezt a célt szolgálja, ezért ezek mint
értelmet alkotó (nyelvi) mozzanatok tekintendők.
Az is világos, hogy ez az értelem csak a film
saját kódjának (kódjainak) vagyis nyelvi törvényszerűségeinek ismeretében fogható fel.
Jelen gondolatmenet szempontjából csupán a
feltételezett filrnnyelv néhány legáltalánosabb tulajdonságát szeretném kiemelni.
l. A fentiek értelmében nem rendelkezik saját
speciális jelkészlettel, viszont alkalmas arra, hogy
jelként használja fel a jelenségvilág elvileg bármely
látható vagy hallható mozzanatát. Megfordítva:
a film akkor "jelent" valamit, ha ezeket a tárgyi
mozzanatokat jelekként használja fel: önmagukon
túlmutató felidéző képességgel ruházza fel őket.
Ellenkező esetben nem jelent, csak közvetít.
2. A jelentővé tett - jelentéssel felruházott dolgokhoz nem rendel olyan állandó "jelentettet",
amellyel azok állandó jelviszonyban állnának:
csakis az adott szöveg összefüggésében tekinthetők jeleknek - vagy inkább egy jel elemeinek.
3. Bármely, a közlendő szempontjából releváns
mozzanat értelmét a film saját nyelvi törvényszerű-

ségei (a filmkód) működtetése reven adja meg
illetve "bírálja felül" e mozzanatok a fiImtől független értelmét. Ez az értelem nem ragadható meg
a szöveg egészének értelmétől elszakítva: a film
a maga szándékolt értelmét viszonylatok rendszerében határozza meg, a filmkód szabályai e
viszonylatokat szabályozzák.
4. E szabályszerűségek
maguk is inkább tekinthetők viszonyítási pontoknak, normatíváknak,
mintsem feltétlen érvényű törvényszerűségeknek.
5. A filmkód olyan sajátos jelviszony szabályszerűségeit tartalmazza, amelyben a jelentés elválaszthatatlan a jel konkrét érzéki alakjától, bár
azon túlmutat: a szemléletben adott tartalmak
általánosítására késztet anélkül, hogy azokhoz.
meghatározott fogalmi megfelelőt rendelne. Fogalmakat a film csupán közvetíthet - ha pl. elmondják őket filmen - ilIetve a film utólagos,
tudati feldolgozása során jelenhet meg saját interpretációnk fogalmi síkon, maga a jelentés azonban, a szövegben ugyan konkrétan és egyértelműen adott, azonban nem fogalmi síkon van meghatározva.
Amit itt körülírtunk, az röviden azt jelenti, hogy
a film saját jelentését minden esetben esztétikai
módon képes csak megszervezni, amennyiben a közölt értelmet maga hozza létre és nem csupán
közvetíti azt. Azok a szabályszerűségek, amelyek
működtetése
erre képessé teszi, esztétikai törvényszerűségek módjára érvényesülnek, tehát a filmnek, bár különféle nyelvi funkciók hetöltésére
képes, nincs tulajdonképpeni értelemben vett
grammatikája, vagy, óvatosabban fogalmazva, a
film nyelvtanának szabályai esztétikai jellegűek.
Ne feledkezzünk meg viszont arról, hogy a film
felhasználása a tömegkommunikációban nagyrészt
egyszerű információközlésen alapul, a hírközlés,
ismeretterjesztés, kulturális értékek bemutatása
stb. területén. Viszont - és itt közbevetőleg paradox helyzettel állunk szemben - amennyiben a film
csak jelent, információkat közöl, annyiban éppen
nem nyelv, nem maga tölt be nyelvi funkciót, hanem közvetítő közege, puszta hordozója ilyenkor
a kommunikációnak; amikor ellenben maga hoz
létre értelmes közléseket saját természetes törvényszerűségei szerint, tehát amikor nyelvnek bizonyul,
éppen akkor nem információkat közöl, hanem
esztétikai jeleket alkot, esztétikai módon szervez.
értelmes egységeket a .Jefílmezetr", "megfilmesített" tárgyakra vonatkozó információkból.
Az úgynevezett dokumentumfilm vonatkozásában ez azt a következtetést teszi kikerülhetetlenné,
hogyadokumentumfilmek
sem azt jelentik, amit
köznapi értelemben dokumentálnak (ami bennük
közvetlenül tárgyként megjelenik) illetve, hogy
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szorosabb értelemben nem dokumentálnak semmi
olyant, ami a közlés egészét megszervező
szándékolt jelentéstől független lehetne.
Ahhoz, hogy ezt mégis megtehesse, mondjuk
valamilyen tudományos cél vagy az egyszerű hírközlés szolgálatában, magának a filmnek meg
kell szűnnie jelenteni, jelentést alkotni és a fenti
értelemben puszta kőzvetítésre, audiovizuális észleletek szelektív rögzítésére kell szorítkoznia. Minden egyéb esetben, tehát azokon az alkalmazási
területeken, ahol kőzlendője túlmegy az elemi
tényrögzítésen, így a filmpublicisztikában, jórészt
a filmszociográfiában, a tömegszórakoztatás, agitáció, vagy akár az ismeretterjesztés területén,
amennyiben az ismeretek bevésését, illusztrálását,
fogalmi összefüggések érzékeltetését a maga sajátos eszközeivel akarja szolgálni, csakis esztétikai
módon képes kőzlendőjét megszervezni.
így annak vizsgálata, hogy hogyan tulajdonítható értelem bármely filmnek (tehát természetesen
a nem-művészi célzatú filmeknek is, mert itt az
"esztétikai jellegű közlés" tágabb kategóriáját nem
szabad összekevernünk a .rnűalkotás" ettől különböző, szűkebb értelmű, más ismérvek szerint elhatárolható kategóriájával), az esztétikai jeleimélet
speciális problémáinak a filmre alkalmazott vizsgálatába torkollik. A filmművészet (tehát az elsődlegesen esztétikai funkciót betöltő filmszövegek)
vizsgálata csakis azért kínálkozik a kutatás számára elvileg a legalkalmasabb területnek, mert a film
sajátos jelentésalkotó képessége minden valószínűség szerint itt nyilvánul meg a legváltozatosabb,
leggazdagabb módon.
Itt viszont a film sajátos területétől függetlenül,
bármely esztétikai módon szervezett szöveg értelmezésével kapcsolatban felmerül a (sokféleképpen
megválaszolt) kérdés: vajon kimerítettük,
sőt,
egyáltalán megragadtuk-e a szöveg értelmét közvetlen-köznapi jelentésének kibontásával, tehát a
jeltudomány számára megközelíthető szinten ?
Nem.
Sőt, negatív definícióval élve: az esztétikai közlés értelmét éppen a szöveg alkotóelemei köznapi
jelentésének felfüggesztésében, látjuk. Vagyis hogy
nem valami "másra" vonatkozik; nem egy bizonyos, tőle független létezőre, amit jelentése "Iefed".
Nincs jelentettje: önmagát jelenti. "Az Úr, akié
a jóshely, Delphoi-ban, nem mond ki semmit, nem
rejt el semmit, hanem jelez." (Herakleitosz).
A film voltaképpeni közlendője, a filmen keletkező értelem tehát nem valamely meghatározott
tárgyra vonatkozik, nem is egyszerűen valamiféle
állásfoglalást fejez ki e tárgyakkal kapcsolatban
vagy a világról általában, hanem abban áll, hogy
a lefilmezett tárgykomplexumot
közvetlenül, a
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filmen elnyert érzéki megjelenésében teszi meg
emberi értékrend kifejezőjévé a megformálás választott módja révén. Nem viszonyul hozzá, hanem
viszonyítottként - viszonylat hordozójaként - jeleníti meg: mint emberi mérték szerint alkotottat, az
emberi mértéknek megfelelő tárgyat; nem valamilyen funkciónak megfelelőt, nem valamely species mértéke szerint alkotottat, hanem "sub species
aeternatis" alkotottat.
Amikor feltételezem, hogy a film sajátos értelme
csak az ilyen szerkezetű, tehát esztétikai szemléletben ragadható meg, ezzel azt is állítom, hogy érvényes rá e tudatforma sajátos szubjektivitása - a
filmnek tulajdonított külőnleges objektivitás szöges ellentéte - mert ha közölni akar valamit, tehát
meghatározott értelmet rendel tárgyához, úgy azt
magának az érzéki megjelenítésnek a miként jében
szükségképpen értékeli is; és nem képes az esztétikai értékelés mozzanatát kiiktatva alkotni értelmet.
A film nyelvi megnyilvánulásait az esztétikum
szférájába utalva joggal gondolhatjuk, hogy kifejezőképességének megújításában viszont mindig
(vagy többnyire) a filmművészet játssza az úttörő,
élenjáró szerepet, a műalkotás lévén e tudatforma
a világhoz való esztétikai viszonyunk legtisztább:
legteljesebb megnyilvánulása. Így a film művészetére hárul elsősorban az a defetisizáló küldetés,
amely a film veleszületett bornírtságát,
társadalmi
természetének fetisisztikus, hazug jellegét hivatott
leküzdeni. Ez a küldetés ugyanis, mint most már
talán belátható, nem egyszerűen a valóság megragadásában és ,,feltárásában" áll, amely valóság
a film számára sem közvetlenebbül adott, mint a
megismerés egyéb formái számára, hanem mindenekelőtt a film kifejező, elemző, a jelenségek
mögé hatoló képességének kifejlesztésére van szűkség ahhoz, hogy a hamis látszatok, mindenekelőtt
maguk a film által teremtett hamis látszatok lerombolására képessé váljék.

5.
Az eddigi gondolatmenet, miközben néhány új
szempontot javasol a film közlésmódjának, a valósághoz fűződő sajátos viszonyának és történeti
megjelenésének vizsgálatához,
egyetlen ponton
sem tudja igazolni a "dokumentum-fikció" fogalompár relevanciaját e kérdések megközelítésében. Ez
arra a következtetésre vezet, hogy ezeknek a kategóriáknak nincs kiilönösebb értelmük és jelentőségük a film természetének feltárásában, hanem.
mesterkélt, kívülről bevitt vagy a film mibenlétének félreértésén alapuló összefüggéseket sugalmaznak, miközben elfednek más, alapvetőbb összefüggéseket. Viszont ha nem lehet és nem is kell

kapcsolatot. Csak egy ilyen felbontás segíthet a
dokumentarizmusok megértésében és értékelésében
is. Például a színész helyettesítése olyan személyekkel, akik a rögzített szituációban saját köznapi
viselkedésüket képesek reprodukálni - pontosabban az, hogy ezeket nem helyettesítjük színésszel mindenképpen egyfajta "dokumentarizmusnak"
tekintendő, mégis merőben másként értelmezhető
attól függően, hogy az illető személyek viselkedése,
szavai, a szituáció egésze előírt vagy sem; attól
függően, hogy a film egész narratív struktúrája az
adott élethelyzet valóságos jellemző vonásain alapul vagy csupán egy megállapított, illetve feltételezett hasonlóság elvont általánosságának szintjén találkozik a film elgondolása, építkezése és az
adott egyéni magatartás, amely ez esetben alárendelt részmozzanatként van kezeIve. CA különféle eljárások értékét, helyességét természetesen
mindig az adott film szándéka, műfaja dönti el.)
A .,fikció" kifejezés értelme még bizonytalanabb,
mint a dokumentumé. Szűkebb értelemben való
használata, mint a játékfilm újabban elterjedt tudományoskodó elnevezése csak az egyik pontatműkődik.
lan, tisztázatlan értelmű fogalmat helyettesíti a
Ez a törekvés persze csak tendenciaszerűen ér- másikkal. Akár fikciós film, akár játékfilm, nem
tudjuk, mit takar az elnevezés: a filmművészet egy
vényesíthető.
műfaját; a művészi célzatú filmeket általában;
Itt azonban megjegyzem, hogy az ide sorolható
vagy egy módszert, függetlenül a műfajtól, amely
törekvések közti különbség gyakran lényegesebb,
színészek kőzreműkődésével reprodukálja a szitumint ez a közös általánosság, amely alá besoroljuk
őket.
ációkat ; vagy azt a módszert, amely a szituációkat
egyáltalán reprodukálja és nem tőle független,
Ilyen döntő különbség lehet az egyes eljárások
között a tekintetben, hogy mennyire képesek vagy egyidejű folyamatokat ragad meg; vagy olyan
hajlandók tudatosítani, beépíteni műveikbe a be- módszert, amely a filmet egy zárt, előre megtervezett cselekménysor elbeszélésére szervezi meg.
avatkozás, a kamera-szituáció
elkerülhetetlenül
módosító hatását, a beavatkozás jellegét és konzek- Jelenleg a fentiek bármelyikére tetszés szerint alkalmazzák.
venciáit; vagy ellenkezőleg: mennyire szolgálják
Tágabb értelemben viszont minden közlés, így
a dokumentum-jelleg fetisizálásával, a szándékoltság elleplezésével az álkonkrétságban való meg- minden film is fikció, mert olyasmit hoz létre,
rögződés t, a dokumentum mítoszát. Az értékelés ami tőle függetlenül nem létezett. Ezzel viszont
nem mondunk semmi újat.
szempontjából perdöntő lehet az is, hogya hamisíNem a fikció, nem is a dokumentum bizonyul
tatlan jelenségvilág megragadására irányuló erőfeszítés segítője vagy gátja lesz magának a leképe- a film központi kategóriájának, hanem, eredendőkifejezésmód lévén a
zett anyag tagolásának, kifejezővé tételének, külőn- en esztétikai szervezettségű
ben pl. egy közepes tévériportot egy Dziga Vertov forma tölti be ezt a szerepet.
A film, akár láthatóvá teszi a lényeget, akár elfilm fölé helyezhet az, hogy mondjuk több eredeti
elemét tartalmazza a társadalmi mozgások jelen- leplezi azt, mindenképpen a leképzés pillanatában
ségformáinak.
átformálja és a formálás aktusában rnegszüntetve
És mivel a film mindig több szinten, sőt, több őrzi meg a számára adott valóságot. Rendkívüli
állapotokat vezet be: felfüggeszti a tér, idő és okság
nyelven létrejövő jelentéseket integrál, megszüntetve
megőrizve ezek részjelentéseit, egy elemző értéke- törvényeinek érvényességét; a meglévőt elemeire
lésnek mindenekelőtt azt érdemes vizsgálnia, hogy zúzza szét és ezekből az elemekből gyökeresen újat
az egyes filmek a kifejezés mely szint jein, mely teremt. Ha a forma, ahogy Lukács György írja,
mozzanataiban mutatnak "dokumentarista"
vo- az utolsó ítélet a dolgok felett, úgy a film a forma
násokat, illetve miben és hogyan teremtik meg a rögtönítélő bírósága.
Lányi András
maguk "fikció it" és ezek között hogyan létesítenek

segítségükkel fejéről a talpára állítani a filmelméletet, mindenesetre meg kell kísérelnünk értelmezni e
fogalmakat vagy számba venni lehetséges értelmezéseiket, mert széles körű elterjedésük meggyőzően bizonyítja, hogy valóságos és igen jelentős tendenciákat jeleznek.
A mindennapi szóhasználatból
kiindulva a sokféle módon értelmezett és alkalmazott "dokumentum", "dokumentarizmus"
kifejezések jelentik és
jelzik
- a film különféle, nem speciálisan művészi célt
szolgáló alkalmazásainak önállósulás i törekvését,
sajátos rnódszereik és a valósághoz való sajátos
viszonyuk érvényre juttatását, ami a jelenkori
filmtörténet egyik legfontosabb mozzanata.
- gyűjtő elnevezései lehetnek minden olyan
filmkészítési módszernek, ami arra törekszik, hogy
azt a jelenséghalmazt, amelyet leképez és a leképezés révén értelmez, minősít, átformál, csak
a leképezés által változtassa el és amennyire lehet,
magát a leképezendö objektumot ne preparálja,
ne preforrnálja, hanem úgy rögzítse, ahogyan az
a filrnfelvételtől függetlenül valóban megjelenik és
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Néhány megjegyzés
napjaink dokumentumfilmjéhez
Napjainkban sokat beszélnek dokumentarista játékfilmről. szociologizáló - vagy szociológia ihlette
reprodukciókról, míg az úgynevezett dokumentumfilm ismét második, harmadik vonalba szorul.
Ezek a tények, bár nem egészen újkeletűek, nem
előzmény nélkül valók.
Az alig háromnegyed évszázada kibontakozó
film története (mint a hozzánk időben legközelebb
álló művészet-fejlődés történet) élesen világít rá,
hogy a műfajok kibontakozásában nincsenek biztos receptek. Jóllehet, a film kezdetei már bizonyították: a mozgókép eleve alkalmas a valóságban
zajló történések filmképi rögzítésére, mégis a dokumentumfilm évtizedeken át különc emberek különc
játékának számított. A mozifilm műtermi illetve
mozgókép-színházi konvencióit inkább magáévá
tette a mindenkori néző, mint az "idegen", a
"külső" világból érkező képek dramaturgiáját.
Tetemes időnek kellett eltelnie, míg a természet, a
népcsoportok, a társadalmi küzdelmek, szokások,
a munka, a technika, a makroszkopikus és mikroszkopikus világ tárgyi (és esztétikai!) momentumai befogadásra találtak. A filmgyártásban és
forgalmazás ban is kemény harcok árán léphettek
csak elő a Flahertyk, Yoris Ivensek, Dziga Vertovok, Kulesovok, hogy végre a felvevőgépet elfordítsák a díszletfalakról a sokszor sokkal mozgalmasabb, eleven tér irányába. És ma, a dokumentumfilm nagy felívelésének korszakai után is,
sokan művészi meghátrálásnak tekintik, ha jelentős játékfilm-mesterek rejtett kamera mögé állnak, ha a dokumentum-műfaj frissítő injekcióival
élnek.

*
A filmművészetben, az információ-kisugárzáshoz
hasonlóan, az újdonság (mint eredeti közlés) értéke
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annál nagyobb, minél inkább képes módosítani a
befogadók kodifikációit. Könnyen beláthatjuk, a
vérbeli dokumentumfilm a valóságból táplálkozván közhasznú újdonságokat sugároz, s így szüntelen viselkedés-módosításra ösztökéli befogadó it.
Túl a pillanatnyi élvezeten (akár esztétikai az,
akár nem) a film-mozgássá transzformált valóságelemek (egy növekvő kristály képe, halászó eszkimó képe, vagy a rovarok nászi szertartásainak
mozzanatai, stb ... ) olyan értékelésre késztetik a
nézőt, amely nem tűr meg lebegő élményfoszlányokat, bizonytalan asszociációkat, "általában vett
rnűvészi" benyomást. A vérbeli dokumentumfilm
roppant gazdagságú térbeli létezésre eszméltet:
ilyet nézvén, a néző szükségszerűen "nembeli énjével", közösségi lényként ítélkezik a bemutatott
valóság felett. Ez azt is jelenti például, hogy a
távoli egzotikum ráébreszt látványával helyhezkötöttségünkre, ebből fakadó szorongás unkra, sőt
felelősségünkre. Mindez ellene van a moziban megszokott elengedettségnek, szériaélménynek,
A dokumentumfilm csak akkor nem provokál,
ha nem tartalmaz elemi újdonságot.

*
Bálint György írta: "a híradót az különbözteti
meg a filmdrámáktól, hogy a valódi életet mutatja
be. Ez azonban nem igaz ... a híradó úgy aránylik
az élethez, mint egy fennkölt hangú gyászjelentés
a morgue-hoz és a kukacokhoz ... " E megállapítás
teljes mértékben helytálló a múltra, amikor a híradó-felvevőgépnek sem morálja, sem válogatási
érzéke nem volt. És helytálló minden mai, megkozmetikázott, kimódolt híradóeseményre is. Csakhogy a híradó természetében rejlik, hogy minden
elébetártat rögzít. Függetlenül a felvevő személy

vagy szerv szándékaitól.
Nem beszélve arról, hogy
a második világháborúban és azóta is számos
híradókarnera vészterhesen billent el, a kép elsötétült - immár megtanultuk, ilyenkor az operatőrt is eltalálták. "Van valami tolakodó az egészben" - írja még mindig Bálint György - "olyan,
mint egy váratlan, otromba sértés, amire nem tudunk válaszolni. A néző elképedten veszi tudomásul, hogy most egyszerre durván, szemérmetlenül kimondanak valamit, amire eddig gondolni
sem illett ... "
Minden filmdokumentarista számára az archív
anyagokban rejtező "sértések" jelentik a kiindulópontot. Akár "durván kimondtak valamit",
akár véletlenül rögzítették, mellékesen képkeretbe
foglalták - a megőrzött képi tények rejtvény-feladványként jelentkeznek s a rögzítés, az egyszeri
kuriozitás álcáját le kell hántani róluk (az archív
fogalma természetesen már a tegnappal kezdődik).
A híradón őrzött "sértés" az epikus mag (filmes
nyelven, úgynevezett "jó pillanat"), amelyen a
dokumentarista, mint kutató már nem érzékelhet i
a megőrzött anyagok, dolgok, személyíségek, események tekintély- és hatásfelhőjét. nem botránkozik meg fölötte, nem is lelkendezik miatta: egyetlen feladata, hogy értékelje, elemezze, históriailag
új kontextus ba ágyazza. A jó pillanatok sokasága
a filmarchívum rendkívüli életképességéről tanúskodik, még a propagandacélok által megregulázott, agyonkomponált
ábrázolatokból is föltárható a gondosan álcázott élet valódi képe. Lásd
Mihail Romm Hétköznapi fasizmus-át; vagy a nálunk, évekkel ezelőtt kitűnőre munkált televíziós
dokumentummontázst
a 1936-os berlini olimpiáról. Ez utóbbi a túlélő szereplők vallomásai révén
szinte megtorpedózta a germán sportmítoszt, emberi magándrámakkal és e magándrámák szorongató tragikumával szolgált.

*
A dokumentumfilm
kiszemelt mozzanatokból,
"élet-hézag" -okból épül folyamattá, végső soron
arányos filmmé. Ennek egyrészt praktikus indítéka van: a néző nehezen viselné el, hogy a vetítés
során fekete kockasorokkal jelezzék drasztikusan
az alkotó-folyam hiányait (bár kétségtelen, hogy
egy magasabb fokú dokumentálásnak ez is része
volna). Másrészt, a film elvi természetéből fakad,
hogy mindig folyamatos élmény reményét kelti
befogadóiban, azaz, helyiértékű kielégítetlenségek
"lépcsőfokain" át halad végcélja felé, bizonyos menet közben alakuló ritmus szabályait követve; s
műfajilag megkívántatik, hogy e ritmus egybeessék
alkotójának elképzelt igazságával.

Ritmus és igazság. Ritmus: maga az igazság.
A dokumentumfilm eszménye megköveteli az egybeesést, mert a Bálint említette aljahíradótól épp
az különbözteti meg, hogy képesernény-dinamíkájával bizonyítani akar. A ritmusból azonnal kiviláglik az alkotó személyisége, a bizonyítási eljárásból az eredeti, képen megőrzött eseményt
részben felülmúló, részben újrafogalmazó alkotó
gesztusrendszere. Mihail Romm például nem engedhette, hogya
náci propagandagépezet aljas
lüktetését, "férfias-romantikus" előadásmódját magukban hordozó felvételek eredeti jelentésükkel,
hatásukkal sugározzanak. Kritikai-elernző ritmust
alakított ki olyformán, hogy alaposan feldarabolta
a náci filmmontázsokat, megszüntette a heroikus
gépállások és mozgási irányok rendjét, belehasított
dinamikájukba
és dramaturgiájukba.
Kemény,
ellentmondó, szarkasztikus új logika szerint alakította a dokumentum ritmusát. S ebből már pózok,
morbiditás, a személyiség teljes felszámolására
irányuló szándék bizonyítékai, kalandorság és
infantilizmus olvashatók ki. A megbélyegzés, értelmezett leleplezés jegyei.

*
A felvevőgép behatolási képessége véges. Olyan
külső dolgokat rögzít, amelyek a látószögén kívül
tovább mozdulnak, tovább alakulnak, bonyolódnak. Valamint olyan jelenségeket rögzít, amelyeknek kiváltó oka nem könnyen utolérhető vagy
tettenérhető szférákban lapul. (E tekintetben szembeszökő volt például, hogy a magyar szabadalmak
érvényesülését vizsgáló alap-dokumentumfilm,
a
Nehéz emberek sem tudta igazi mélységéig nyomon
követni az érdekek harcát; az intézmények és személyek valóságos indítékait teljes bonyolultságukban úgy, ahogyan azok a rejtőzködő valóságban
megfogalmazódnak és hatnak).
Tekintve, hogy számtalan valóság-elem nehezen
hozzáférhető a kamera számára, a dokumentumfilmes kénytelen a tényként rögzített elemeit továbbgondolni, képzeletében kiegészíteni s azután
keresgélni a film-kiközvetítés eszközeit. Ezzel kockázatos útra tér, hiszen nincs biztosítéka, hogy
jelenségeitől valóban a törvénynek vélt törvényig
érkezik. Mégsem tehet másként, mert ez a feltételezett út az egész műfaj lényege, ebből ered a
dokumentálás feszültsége, sikere vagy kudarca.
(Filmes ritkán találkozik Eizenstein csodájával:
amikor munkások és katonák tízezrei statisztáltak
az Október forgatásakor ... )
M i a teendő? Ha például, egy természettudományos tárgyú dokumentumfilm az illető tudományág valóban korszerű, s annak törvényeit
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igazoló filmfolyamot bocsát közre, a teljes kifejezés érdekében szabadon alkalmazhat trükköket, a
lassítás, gyorsítás, kimerevítés, álca-alakok bevitelének, modelleknek valamennyi módozatát.
Megkísérelheti, hogy ne a megszokott emberi felfogás, érzelem szempontjai szerint közelítsen tár-gyához,hanem a természet objektivitásának engedve. A kellő feltárás kedvéért alkalmazhat szín- és
fénydramaturgiát, kereshet analógiákat; dacolhat
a moziban általában megszokott időütemezéssel,
és így tovább. Az ilyen film talán nem sugároz
valamiféle hagyományos "esztétikumot", a szépsége abban rejlik majd, ahogyan a törvényt kifejti.
Hatása a kitartásban, az újrakezdésben, és urambocsá' esetleg kérlelhetetlen monotóniában van.
Ez a példa szélsőséges, de valamilyen fokon minden dokumentumfilmet érintő.

mozzanataihoz kötöttek. (Példák százait sorolhatnánk ide, hiszen a köznapi dokumentáció, a
televíziós élet bemutatás ezekre a sémákra épül.)

*

Napjaink ideális filmdokumentarizmusát kettős
alapozásúnak vélhetjük: az egyik alap, az egyik
véglet Eizenstein intellektuális montázsa a növekedés, a robbanás, a lépcsőzetes építkezés mindent
átfogó dinamikai jellegű filmeszméjével, amely
azonban módszeresen kimunkálva már tartalmaz
ellentétes, kizáró elemeket is; úgymint tematikus
elhalás, a dinamika holtvágányra futtatása, mikroepikába való átmenekítése, hiányok, álzárlatok, és
így tovább. A másik alap (másik véglet) "etnográfiai" modellnek felel meg Flaherty, Jean Rouch
nyomán. Lényege, hogyafilmkészítő
a felvevő
apparátusát
alárendeli
a
tőle
idegen,
etnográfizált
*
közegnek, elbeszélésfolyamatnak. Ezzel mintegy
(a tartamok
A dokumentálás e kemény módszere nem foszt- elfojtja európai Iilmes-vérmérsékletét
hatja meg az emberi életet elemző filmeket szen- események, dinamizmusok feldolgozásában); vávedélyes igazságuktól. Szenvtelen (vagy annak tet- lasztott szemszögeivel, képkivágásaival kölcsönössző) dokumentumfilm létezik, elkötelezetlen nem. ségi viszonyra lép a megértendő, és leképezés közElőfeltétel. hogy a dokumentumfilmnek át- ben megértett etnográfiai anyaggal (mintha a sátekinthető szerkezete legyen. De ez csak az egészet mán, a táncos, az oroszlánvadász kezébe adná a
jellemzi; az egyes kompozíciórészek azonnali, tel- kamerát).
E két alap játszik egymásba: dinamikus részek
jes tartalmi áttekintését nem követelhetjük, hiszen
a filmben közölt, feltárt tények kezdetben fel- és epikus részek szerveződnek egésszé, mégpedig
adványként jelentkeznek, kezdetben akár "ren- úgy, hogy emblematikus ítéletek ötvöződnek szinte
dezetlenül is", ebből nő ki a teljes kompozíció. ítélet nélküli elemi leírásokkal. Erre mutatott leKözelítő, fokról-fokra átélhető, ellenőrizhető, vé- nyűgöző példát Fellini-Róma című filmje.
giggondolható arányokban. Az abszolút arányosság, az eleve biztos építkezés valamiféle titkos
*
harmóniát sugározna a tárgyra; függetlenül attól,
A
hogy ez a harmónia kizárólag a tárgyból ki bomló A dokumentumfilm-készítés törvény-kutatás.
értékként érték. A minden ízében arányos doku- dokumentumfilm mégsem arctalan alkotás. Bármentumfilm formailag dallamíveket rajzol, adózik mennyire paradoxnak hat is, hiszen "külső" élegyfajta arisztoteliánus téteIességnek: elkészül ben- mények követéséről, tettenéréséről van szó, hogy
ne egy mű, alkotóvá válik az ember, mesévé a tel- a vonzalmak meg a választások árulkodnak az
jes, önellentmondó élet, ütemesen lüktetövé a önéletrajzi jellegről. A világ, a természet, a tármunkafolyamat, megoldott problémává a vége- sadalom, a technika mintegy kihívja a filmest,
nincs bonyodalom. Rejtett piedesztálra emelő törvényszerűségeit felkínálja neki, de csakis a fildramaturgia az ilyen, benne a megtalált dokumen- mes vállalt szerepe, kőzelítése, módszere ad arcot
tumok mindegyike "csomópont", a megnyilat- a törvénynek. Mint az arénában, ahol törvény,
kozás éppen "döntő fázisa"; életútjai és emberi hogy minden bika a végén leszúratik, mégsincs
két egyforma corrida.
viszonylatai az "alapkőletétel" vagy a "felavatás"
Dániel Ferenc

FILM ÉS TÁRSADALOM

Filmklub-mozgalmunk
jelene és jövője
A hetvenes évek filmkultúrájának és filmes közművelődésének egyik legizgalmasabb kérdése: hogyan is fejlődjék tovább a filmklub-mozgalom? 1980 őszén
Szolnokon rendeztek tanácskozást nem csekély részt épp e tárgykörben; a
Figyelő Szemek című Zala megyei szaklap korábban cikksorozatot közölt a
filmklub-mozgalom helyzetéről. Megváltoztak a nézési szokások, rnódosult a
film iránt mélyebben érdeklődők Ízlése; hamarosan nálunk is számolni kell a
video s a szuper-nyolcas technika rnérhetö hatásával. Mennyiségi vagy rninőségi változtatásokra van-e szükség? Esetleg a kettő szintézisére? Mindezek
megvitatása - s egy várható felső szintű döntés megalapozásának - céljából
adjuk most közre a Magyar Film- és Tv-müvészek Szövetsége elnökségének
állásfoglalását (készítői: Lányi András és Schiffer Pál), a M.oKEP, a TIT
keretében működő filmklubok s a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum illetékes vezető munkatársainak írásait. Várjuk ennek nyomán
Olvasóink - s különösen a klubtagság, -vezetők - hozzászólását.

Javaslat
a magyar filmklub-mozgalom működésének
és szervezeti felépítésének megújítására
I.
A Magyarországon műkődő
kb. 490 fiJmklub
közül az elmúlt két esztendőben kb. 210 klub
rnegszűnt és továbbiak megszűnés e várható. Ezt
a negatív tendenciát egyfelől a Magyar Filmtudományi Intézet döntése idézte elő, amely egyrészt
saját belső nehézségeire való tekintettel, másrészt
a filmklubok egy részének alacsony színvonalára
hivatkozva csökkentette a filmklubok számát,

ugyanakkor a megyei moziüzemí vállalatok jártak
el hasonlóképpen, a közelmúltban bevezetett takarékossági intézkedések nyomán. Fentiek csupán
jelzik, nem pedig okozzák a magyarországi filmklub-mozgalorn válságos helyzetét. amelyet részletesen elemzett a Filmrnűvész Szövetség Forgalmazási Bizottságának jelentése, a Magyar Film.
tudományi Intézet helyzetjelentése és az 1979. v.
8-án a Kulturális Minisztériumban tartott értekezlet. Nyilvánvalóvá vált, hogy a továbbiakban a
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Magyar Filmtudományi Intézet nem vállalkozhat
a filmklub-mozgalom szervezeti és technikai irányítására, anyagi támogatására és fiJmekkel való
ellátására. A különböző területeken rendelkezésre
álló anyagi és szellemi erőforrások - a SZOT, az
Állami Ifjúsági Bizottság, az Országos Közmüvelődési Tanács, a TIT, a Magyar Filmtudományi
Intézet, a MOKÉP, a moziüzemi vállalatok, valamint egyéb szervek, illetve a helyi tanácsok, vállalatok, termelőszövetkezetek stb. eddig is filmklub célokra felhasznált erőforrásaira gondolunk
- jelenleg szervezetlenül, célszerűtlenül, egységes
koncepció híján kerülnek felhasználásra. A klubok
emelkedő kölcsöndíj ellenében súlyosan rongálódott filmkópiákhoz juthatnak, nehézkes és bizonytalan szervezési feltételek közt; a magyar és nemzetközi filmművészet számos alapvető fontosságú
alkotása egyáltalán nem áll rendelkezésre (lejárt és
tisztázatlan vetítési jogok, tönkrement kópiák,
Balázs Béla Stúdió-filmek, dokumentumfilmek,
színes filmek hiánya, a filmbeszerzés "fehér foltjai" stb.). Nincs elég képzett előadó, vitavezető,
írásos ismertetőanyag, és mindezek biztosítása a
továbbiakban is megoldatlan. Tisztázatlan és felemás a filmklubok viszonya fenntartó szerveikhez,
illetve a közművelődés és az oktatás intézményrendszeréhez. Mindezek következtében ma a mozgalom a mennyiségi visszaesésen túlmenően is alkalmatlan arra a szerepére, amelyet a filmkultúra
terjesztésében, az értő filmközönség kialakításában kellene betöltenie. Ez a helyzet sarkalatos
pontja filmkultúránk válságának, amely nem jelent
egyebet, mint a társadalom filmtudatának és a
filmkommunikáció intézményrendszerének relatív
elmaradását, inadekváttá válását a film társadalmi
felhasználásában bekövetkezett gyors és sok irányú

fejlődéséhez képest. A szocialista kultúrpolitika.
feltétele i között, ennek lehetőségeit tekintetbe véve
semmilyen ésszerű okot nem látunk arra, hogy ne
keressünk és ne próbáljunk sürgősen bevezetni
hatékony új módszereket e fejlődés szülte ellentmondások felszámolására,
melyek hovatovább
lehetetlenné teszik a filmekben megjelenő kulturális
értékek megfelelő érvényesülését társadalmunkban, és természetesen a filmes közlésmódok, köztük a filmművészet egészséges fejlődését is.

II.
Ebben a kívánatos fejlődésben döntő szerepet kell
tulajdonítanunk a filmklub-mozgalomnak:
- filmkultűránk
értéktudatának kialakitásában,
- filmek iránt érdeklődő. öntevékeny közösségek
megteremtésében.
- a következő évtizedek film- és tévénéző közönségének, ízlésüknek és igényeiknek kialakításában.
- a film sajátos kifejezésmádiának, nyelvének és
művészetének a filmtörténet értékeinek megismertetésében.
- a differenciált igényeknek megfelelő komplex
forgalmazási szisztéma egy demokratikus. kereskedelmi szempontoktól nem érintett csatornájának
biztosításában.
Ezért javasoljuk, hogy a magyar filmklub-mozgalom szervezését, átfogó irányítását, filmekkel
való ellátását stb. a jövőben egy erre a célra létrehozandó, önálló szervezet (társulás, intézmény,
vállalat) végezze a fenti elvi célkitűzések jegyében.
E szervezet széles társadalmi bázisát alkotná a
megalakítandó Filmklub Szövetség.
1. Úgy gondoljuk, hogy ezek a célkitűzések
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csakis egy ilyen szervezet létrehozásával valósíthatók meg, amelynek keretei közt lehetövé válna
új szellemi energiák bekapcsolása, a működési
feltételek értelemszerű módosítása és a nagyjából
változatlan volumenű anyagi ráfordítások koncentrálása, ésszerűbb átcsoportosítása.
2. Javaslatunk
e szervezet működésének
fő
szempontjait, alapvető feladatait tartalmazza; nincsenek és nem is lehetnek pontos elképzeléseink
a jogi és finanszírozási keretekről, amelyeket a
későbbiekben erre illetékes szakemberek bevonásával kellene kidolgozni.

III.
A szervezet a Művelődési Minisztérium Filmreigazgatóságának irányítása alatt, az érdekelt állami
és társadalmi intézmények (OKT, ÁIB, Országos
Ifjúsági és Oktatási Tanács, Művelődési Minisztérium, SZOT, KISZ, TIT, Népművelési Intézet,
Magyar Filmtudományi Intézet, MOKÉP) bevonásával és támogatásával az alábbi feladatokat
látná el:
1. filmklubok szervezése, működésük feltételeinek biztosítása és ellenőrzése,
2. a filmklubok fenntartására rendelkezésre álló
anyagi eszközök összpontosítása és elosztása,
3. a filmklubok filmellátásának koordinálása és
biztosítása,
4. filmklubvezetók képzése és továbbképzése,
5. a filmklubok ellátása filmelméleti, ismertető és
propagandaanyagokkal.
tanácsadás, konzultáció,
műsorjavaslatok,
6. a filmklubok egymás közti érintkezésének ,
informáciácseréjének, illetve a mozgalom külső képviseletének intézményes fóruma.
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1. A szervezet gondoskodna róla, hogy a meglevő és a megszűnt filmklubok tapasztalatait is felhasználva, a tényleges igények felmérése után filmklubok jöhessenek létre mindenütt, ahol erre spontán igény mutatkozik; van vagy található fenntartó szerv, és a filmklub müködésének technikaigazdasági feltételei biztosíthatók. A létrehozandó
filmklubok kívánatos taglétszámának alsó és felső
határát, szervezeti hovatartozásuk, finanszírozásuk kritériumait nem volt célszerű kötelező jelleggel előírni, mert ezekben a kérdésekben minden
esetben csak a helyi sajátosságok figyelembe vételével lehet dönteni. Viszont a szervezet által biztosított támogatásban és kedvezményekben csak
azok a nyilvántartásba vett klubok részesülhetnek,
amelyek célkitűzéseinek megfelelően jöttek létre és
rnűkődnek.
A filmklub-tagok egyéves időtartamra szóló és
megújítható tagsági igaZOlVánnyal rendelkeznek,
amely jogosítja őket a klubok és a szervezet rendezvényein való részvételre (alkalmanként más
filmklubok vetitéseinek látogatására is), illetve arra, hogy esetenként egy vendéget hozhassanak
magukkal a vetitésekre (amennyiben ez jogilag és
technikailag megoldható, pl. az egy alkalomra
szóló tagsági jegy megváltásával). A filmklubok
önálló, saját belső életükről, programjukról stb.
felelősen döntő közösségek, melyeket a tagság, ill.
a választott klubtanács vagy klubvezető irányít.
Munkájukról
rendszeresen beszámolnak a fenntartó szervnek, illetve a filmklubok tevékenységet
koordináló szervezetnek.
Itt és a továbbiakban tekintetbe kell venni a
hálózat differenciáltságát, kettős értelemben: egyrészt figyelembe véve a különbözö kor- és foglalkozási csoportok számára, különböző típus ú oktatási és művelődési intézmények keretei között
szervezett klubtípusok eltérő igényeit és lehetőségeit; másrészt olyan értelemben is, hogy a rendelkezésre álló szellemi és anyagi eszközök egyelőre elkerülhetetlen "szűk keresztmetszeteire" gondolva érvényesíteni kell bizonyos fokú minőségi
differenciálást; az egyes klubokban folyó tevékenység színvonala szükség esetén rangsort jelenthet
ezeknek az eszközöknek az elosztásánál. Ezt a
"minősítést"
differenciáltan, körültekintéssel és
mindenekfölőtt demokratikusan kell végezni .
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2. A filmklubok finanszírozása három forrásból
történhet:
- tagdíjak és belépőjegyek,
- a fenntartó szerv hozzájárulása,
- állami dotáció.
Abból kiindulva, hogy a javasolt keretek között
lehetőség nyílik a filmklubok műsorának magasabb
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színvonalra emelésére (több film, jobb kópiák,
gazdagabb tájékoztatás), az ifjúsági filmklubok kivételével indokoltnak látszik a tagdíjak ill. belépők árának emelése. A finanszírozás alapvető elvi
kérdésének tekintjük viszont, hogy a jövőben a
filmklub-mozgalom mint sajátos forgalmazási hálózat a filmforgalmazás egészéhez hasonlóan részesüljön az állami dotációból. Lehetetlen állapotnak
tartjuk, hogy jelenleg a filmklubokban vetített,
filmtörténeti értékeket képviselő alkotások hátrányosabb helyzetből "indulnak", mint a moziforgalmazás által bemutatott filmek. Akár a
MOKÉP dotáció arányos részének átcsoportosításával, akár más módszerrel, el kellene érni, hogy
a filmklubok számára legalább ugyanolyan "jó
üzlet" legyen az értéket jelentő alkotások vetítése,
mint a moziüzemi vállalatok és a MOKÉP számára. Fontos kultúrpolitikai kérdés, hogya filmklubokban vetített filmek elvi-esztétikai alapon
történő műsorpolitikai besorolás szerint részesüljenek dotációban, és így a klubok anyagilag is érdekeltté váljanak a színvonalas műsorok összeállításában. A kulturális költségvetésből származó
dotációt megfelelő elszámolási rendszerben a klubok között a szervezet osztja el.
Ezekből a forrásokból a klubok a tetemesen megemelkedett filmkö!csönzési díjak mellett is képesek
lesznek ömnagukat fenntartani, fizetni a filmek, a
filmszállítás, helyiség, vetítőberendezés, előadó,
klubvezető díjait és költségeit. Érdemes lenne felülvizsgálni a filmkölcsönzési díjak megállapításának
rendszerét is. em biztos ti., hogyavetítőhelyiség
befogadóképességének nagysága, ill. a tól-ig tarifasávok rendszere ösztönzően hat a filmklubok tagságára. Megfontolandónak tartjuk azt a javaslatot,
amely a tényleges tagság létszáma + az alkalmarikénti vendégek száma alapján számítana mérsékelten progresszív kölcsöndíjat.
(Ha ti. a bevétel
egy része a klub nál vagy fenntartó szervnél marad,
akkor megéri a több tag = több bevétel elv alapján. A jelenlegi rendszerben a több tag csak nagyobb kiadást jelent.)
Lényegében érvényes ez a finanszírozási rendszer azokra az esetekre is, amikor a klubot a
megyei rnoziüzemi vállalat tartja fenn. (Ez esetben
a dotációs összeget a moziüzern kapja; nem
MOKÉP filmek esetéri ezúttal is a szervezet közvetí tésével. )
A létrehozandó szervezet központi költségeinek
finanszírozása,
- a szervezet fenntartása,
- filmvásárlás, raktározás, kópiák karbantartása, feliratozás,
- tájékoztató anyagok készítése,
- továbbképzés stb.
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részint a dotáció arányos részének elvonásával történik, részint pedig azoknak az időnként tetemes
összegeknek az egy kézben történő összpontosításával, amelyeket különféle állami és társadalmi
szervek közvetve vagy közvetlenül eddig is a filmkultúra terjesztésére fordítottak. (SZOT, ÁIB,
OKT, TIT stb.)
3. A szervezet koordinálja a filmklubok műsorára kerülő filmek kölcsönzését más intézményekről,
melyekkel szemben a klubok képviselőjeként lép
fel (Magyar Filmtudományi
Intézet, MOKÉP,
MTV, BBS, Közművelődési Filmstúdiók, Közművelődési Filmtár, külföldi kulturális képviseletek). Bizonyosra vehető, hogy még évekig az így
kölcsönzött filmek teszik ki a klubok műsorának
túlnyomó részét. Ugyanakkor fokozatosan létre
kell hozni egy saját kópiaállományt a szervezet
gondozásában, amely az anyagi lehetőségekhez
mérten rendelkezne
- kizárólag filmklub-forgalmazás céljaira kedvezményesen vásárolt külföldi filmekkel,
- a Magyar FiJmtudományi Intézetlől átvett
archív filmkópiákkal, amelyek ott eddig is a filmklub-forgalmazást szolgálták,
- a MOKÉP által nem, vagy hátrányos helyzetben forgalmazott filmek (különösen BBS, dokumentum) kópiával,
- televíziós filmekkel.
Ez a klubforgalmazás számára jelenleg hozzáférhető (ill. a folyamatosan készülő és beszerzésre
kerülő) filmek állományának pontos felmérését
teszi szükségessé. Egymás szempontjainak kölcsönös figyelembe vétele, folyamatos és kölcsönös
tájékoztatás mellett a fenti intézmények megértő.
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támogatására és jó együttműködésére számítunk.
Gondoskodni kell arról, hogy a szervezet, ill. a
Magyar Filmtudományi
Intézet képes legyen
kópiaállományának folyamatos felújítására, illetve
azoknak az égető hiányoknak a pótlására, amelyek
a kortárs és régebbi filmművészet legjelentősebb
alkotásainak jó részét jelenleg elérhetetlenné teszik
klubjaink számára, különösen színes filmeket.
Hasznos lenne létrehozni egy középiskolai filmes
törzsállomány t, a filmklub-szervezet gondozásában, amely a megfelelő kísérőanyagokkal együtt
állandóan rendelkezésére állna az oktatási intézményekben működő kluboknak, amelyek a filmoktatást hivatottak pótolni. (Azonban a továbbiakban sem tartanánk helyesnek a középiskolai filmoktatás visszaállítását. Ennek feltételei jelenleg
nem adottak, igy egy ilyen intézkedés csak formális megoldást jelentene. "Pótolni" jelenleg még
mindig az oktatási intézményben működő filmklub a legjobb megoldás, ha biztosít juk az eredményes rnűkődés feltételeit.)
Tisztázásra vár azoknak a filmtörténeti jelentőségű archív fiImeknek és BBS-filmeknek a vetítési joga, amelyek nem kerülnek moziforgalmazásra.
A mozikataszter elkészülte, ill. a 16 mm-es
vetítési helyek technikai állapotának felmérése
után dönthető csak el, hogy a film klub-kópiaállományban milyen arányban szerepeljenek normál, ill. 16 mm-es filmek. A távlati tervezésnél
figyelembe vehető bizonyos filmtípusok esetében
a videotechnika bekapcsolása a filrnklub-forgalmazás munkájába (lásd: Zala megyei kísérlet).
Központi kérdésnek tartjuk, hogy a magyar
filmtörténet és különösen a kortárs magyar film

alkotásai a szervezet filmtárából, ill. a MOKÉPtől állandóan rendelkezésre álljanak a filmklubok
számára.
4. A filmklub intenzív közművelődésí forma,
ill. azzá tehető. Ebben döntő szerepe van a filmklub előadójának,
vezetőjének. Ezért a szervezet
elsőrendű feladata a fiJmklub-előadók folyamatos
alap- és továbbképzési rendszerének új elvek szerint
történő kidolgozása. E képzési rendszer megteremtése után joggal kívánhat juk, hogy a filmklubvezetők és előadók működési engedélyt kapjanak,
és a későbbiekben csak ilyen működési engedéllyel,
vizsgával rendelkező személyek vezethessenek filmklubot.
Az alap- és továbbképzés központja a szervezet
módszertani központja és ennek bázismozija lenne,
amelyet valamelyik erre alkalmas budapesti művelődési házban szeretnénk elhelyezni. Ennek irányításában elsősorban a Magyar Filmtudományi Intézet, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Esztétika Tanszék szakembereit és erre vállalkozó filmművészeket szeretnénk bevonni.
Budapesten és esetleg vidéki pedagógusképző
felsőoktatási intézményekben is a képzés fő formája egyetemi speciális kollégium lenne, amely
azonban nem kizárólag az illető egyetem hallgatói
számára szerveződne, hanem más egyetemek és
egyéb filmklubok aktivistái részére is.
Emellett okvetlenül szükség van a továbbképzés
más formáira is, Budapesten és a vidéki nagyvárosokban, körzeti, tájegységi jelleggel, ahol az adott
terület filmklub-előadói vagy leendő előadói számára évente egy-két alkalommal tanfolyamokat.
konzultációkat és vetítéssorozatokat szerveznénk,
Ez lényegében a Magyar Filmtudományi Intézet
és az egyes mozíüzemi vállalatok eddig is működő
képzési formáinak továbbfejlesztését jelentené. A
minőségi különbség ebben az új formában az lenne,
hogy egyrészt hatékonyabban koncentrálná a jelenleg szétforgácsolódó anyagi eszközöket (nem
egy-egy megyében, hanem tájegységi centrumokban, ill. felsőoktatási központokban szerveznénk
a továbbképző tanfolyamokat),
másrészt ebben
a formában lehetőség nyílna magasabb színvonalú
és differenciáltabb képzésre, hiszen egy megyéből
3-4 különböző színtű továbbképzésre lehetne
küldeni a klubvezetőket. Az alap- és továbbképzések programját, tematikáját, előadóit a szervezet
biztosítja.
5. A fenti képzési formakon túl a szervezet médszertani központja folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a filmklubok vezetői számára szervezési, filmelméleti és műsorösszeállítási kérdések75

ben. A különböző klubtípusok eltérő igényeit figyelembe véve műsorjavaslatokat dolgoz ki megfelelő - alternatívákat tartalmazó - filmprogrammal és a sorozat felépítésére vonatkozó tematikaimódszertani javaslatokkal, amelyekhez írásos kisérőanyagokat biztosít. Elsőrendű feladatának tekinti, hogy a kortárs magyar film alkotásait
állítsa a filmklubok érdeklődésének középpontjába. Ennek érdekében rendszeresíteni lehetne az új
magyar filmek bemutató előtti forgalmazását a
filmklubokban, amelyelőkészítené a filmek megfelelő fogadtatását a mozikban, és rendszeres
érintkezést tenne lehetővé az alkotók és a közönség között. Ezek a vetítések a filmes közvélemény
kialakításának döntő fórumai lehetnének. Már a
közeli jövőben biztosítani lehetne, hogy a premier
előtti vetítés ek a filmklubokban koncentrálódjanak. Ennek akadálya az a rendelet, amely felemelte
a premier előtti vetítések kölcsöndíjait. A filmklubokban folyó tevékenység szellemi orientálásának nélkülözhetetlen eszközei az írásos kíséröanyagok, ismertetők, tanulmányok és katalógusok.
A szervezet gondoskodna róla, hogy ezek a klubok
igényeinek megfelelő, programjaikhoz kapcsolódó
tartalommal és jelleggel készüljenek és megfelelő
példányszámban jussanak el a filmklubokhoz.
6. Úgy gondoljuk, hogy a fentiek, ill. a mozgalom korábbi tapasztalatai igazolják magának a
filmklubok tevékenységét összefogó és koordináló
szervezetnek a szükségességét. Ugyanakkor a mozgalom természete megköveteli a szervezet munkájához szorosan kapcsolódó, azt kiegészítő társadalmi szervezet, a Magyar Filmklub Szövetség
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létrehozását, amely a klubok közti érintkezés,
belső információcsere fóruma és azok demokratikus képviseleti szerve lenne. Ezen túlmenően
viszont úgy gondoljuk, nem válhat az itt felsorolt
feladatokat ellátó operatív szervvé. Ennek szervezeti, gazdasági stb. akadályai ismeretesek.
A szervezet által regisztrált, tehát a kultúrpolitika célkitűzéseinek megfelelően mükődő filmklubok alkotják a Szövetség tagságát, amelynek
képviselői részt vesznek a Szövetség éves közgyűlésén. A közgyűlésnek tartoznak beszámolóval
a szervezet, ill. a módszertani központ állandó
munkatársai; itt értékelik az egyes klubok, ill.
a szövetség éves munkáját, terveit, tapasztalatait.
A közgyűlés egy vagy több éves idötartamra vezetöséget választ, amely év közben a szövetség ügyeiben eljár, döntéseket hoz. A szövetség vezetőségében helyet kapnának azon állami és társadalmi
szervek képviselői, amelyek tevékenysége a filmklubmozgalommal összefügg.
Amennyiben egy ilyen szövetség megalakul, lehetővé válik, hogy ez a szervezet képviselje hazánkat a Nemzetközi Filmklubszövetségben
és
így filmklub-mozgalmunk mindazokban az előnyökben részesüljön, amelyekkel a tagság jár
(kópiacserék, kedvezményes vásárlási lehetöségek,
információ stb.). Tisztában vagyunk a lehetőségek
korlátozottságával, azonban meggyőződésünk,
hogy részint a szocialista országokkal, részint az
ún. "független" nyugati forgalmazókkal való kapcsolat kiépítésében még rengeteg lehetőség rejtőzik, amelyeket eddig nem, vagy nem eléggé használtunk ki.
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A filmklub-mozgalom legyen
filmforgalmazásunk szerves része
A Magyar Film- és TV-művészek Szövetsége
1980. május 6-án javaslatot terjesztett elő a magyar filmklub-mozgalom műkődésének
és szervezeti felépítésének megújítására. Állásfoglalásunkat,
észrevételeinket a Magyar Film- és Tv-müvészek
Szővetségéhez intézett 1980. június 2-i levelünkben
részleteztük, azzal a megjegyzéssel, hogy készek
vagyunk további tájékoztatást adni koncepciónk
részleteiről, terveinkről, javaslatainkról, s kinyitvánítjuk együttműködési készségünket egy új típusú - a magasabb követelményeknek is megfelelő - filmklubmozgalom rnegszervezésének kido Igozásában.
További javaslatai nkat - a teljesség igénye nélkül - az alábbiakban részletezem :

1.
Kétféle filmklubtípust kell kialakítani olyan módon, hogy az archív klubok gazdája a Magyar
Filmtudományi Intézet, a kortárs filmmiívészet értékeit népszeriísítő klubok miíködtetője pedig a
MOKÉP legyen. Ez a változtatás az anyagi erőforrások összegezését célozza. A "határ" a tőkés
filmeknél kb. a hatvanas-hetvenes évek lehetne tehát az 1960 előtt készített alkotások a Filmtudományi Intézet, az ezt követően forgatott művek
a MOKÉP klubállományába tartoznának. Javaslatunkat több szempont is indokolja:
aj a ilmklub-mozgalomban a műsorpolitika általában erősen "múlt-centrikus" volt, s a program - az értékek megismertetése az irányzatok és
folyamatok feltérképezése helyett - gyakran a
nosztalgikus "szükségletek" kielégítését szolgálta,
s divatokat követett. A modern filmművészet jelentős alkotásai - kivált a magyar és a szocialista
országok művei - háttérbe szorultak, mivel semmilyen "szabályozó" nem írta elő a kívánatos arányok biztosítását.
Ez a veszély továbbra is fennállhat, ezért úgy
véljük: a MOKÉP és a Filmtudományi Intézet a
moziüzemi vállalatokkal együtt határozná meg az
archív klubok és kortárs klubok számát, programját és tevékenységük főbb irányait; mindezt évente
megtárgyalná a Film- és Tv-művészek Szövetségének elnöksége, illetve a Filmklub Szövetség országos vezetősége.
b J A két intézmény arculata is megfelel az ún.
archív és az ún. kortárs filmklubok tervezett műí

ködésének. A Filmtudornányi
Intézetet és a
MOKÉP-et egyaránt kritikával illették azért, mert
bizonyos értelemben "jogosítványuknak" meg nem
felelő művek bemutatására vállalkoztak; a Filmmúzeumban és a klubokban olyan filmeket vetitettek, melyeket inkább a MOKÉP hálózatában
kellett volna játszani, s a MOKÉP is megvásároita
két-három évtizedes filmek forgalmazási jogát.
Noha mereven nem lehet meghatározni, hogy mi
kinek az asztala, elvként leszögezhető: a Filmtudományi Intézetnek saját filmklub-hálózata újjászervezésekor a történeti fejlődésre, a MOKÉPnak viszont a mai filmirányzatok széles körű megismertetésére kell helyeznie a fő hangsúlyt.
ej Az ún. archív klubok és az ún. kortárs klubok
nem egymástól elkülönülten, hanem szoros kapcsolatot kialakítva működnének. Mindez nem is
lehet másképpen, mivel vannak átfedések és határesetek, arról nem beszélve, hogy egyes alkotói
életművek több évtizedet ölelnek fel, de nem zárulnak le 1960-ban. A jogi feltételeket - és a két
klubforma közötti együttműködés részleteit az az intézőbizottság
dolgozná ki, mely megbízást
kapna a filmklub-mozgalom működésí szabályzatának és programjának elkészítésére.

2.
A filmkluboknak az új filmterjesztési modell szerves
részé vé kell válniok, ehhez pedig a MOKÉP s a
moziüzemi vállalatok folyamatos munkájára van
szükség. Célszerű is a struktúramódosítás, mert a
MOKÉP és a vállalatok megfelelő feltételeket tudnak biztosítani a filmklubok működéséhez:
aj a látogatói dotáció - az anyagi támogatás a filmklubok nézőire is legyen érvényes. (Paradox
módon a filmklubok mind ez ideig nem részesültek
megfelelő állami támogatásban, így tevékenységük
- tisztelet akivételnek - sokkal inkább kereske ..
delmi jellegű, mint az országos forgalmazásé, Ez
nemcsak abban mutatkozik, hogy magas a kőlcsőndíj, s ebből következően magasak a fenntartási-müködési költségek, hanem abban is - s ez a
veszélyesebb -, hogy a kifizetődő működés érdekében a klubok műsora állandóan felhígul, rendszeresen olyan filmek kerülnek műsorra, amelyeknek
igen kevés köze van a hazai és nemzetközi filmművészethez.)
bJ A mostani rendszerben megnyugtatóan bizto-
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·sított a raktározás, a karbantartás, a szállítás megszervezése;
ej szakmai szempontból ugyancsak jól megoldható az eddig 'mindig problematikus tájékoztatás
ügye, a megfelelő színvonalú propaganda bíztosítása.
A MOKÉP - a műsorok megtervezésén túl,
melyről alább teszünk említést - olyan kiadványokat jelentethetne meg a filmklub-tagok számára,
amelyek egyrészt az alkotásokat ismertetik, másrészt történeti-esztétikai írásokat tartalmaznak.
A Filmhírszo/gá/at-hoz hasonlóan folyóirat szolgálná a mozgalmat - állandó rovatokkal (a filmklubmozgalom újdonságai, Évforduló-naptár, A
nemzetközi filmvilág eseményei, A hónap rendezője, A hónap filmje, Filmográfiai adatok, Kritikai montázs, Filmklubokban mondták - beszámoló vitákról -, Esztétikai ábécé, Képes és szöveges rejtvények stb.).
Itt jegyezzük meg, hogy a magyar és a szocialista filmek törzsállománya gazdag s színvonalas bázisnak tekinthető, s az e kategóriába sorolt művek
állandóan hozzáférhetők.' (Zárójelben szólva: a
törzsállománynak az a szerepe, hogy a filmkínálat
esetlegességét megszüntesse, s a tervezéshez a lehető legszélesebb választékot biztosítson. A Filmtudományi Intézet ajánló jegyzéke ezzel szemben
évről évre változik: "alapművek" hiányoznak, elhasználódás esetén nincs folyamatos pótlás, amúgy
is eléggé kevés az ajánlott művek száma.)
Ideiglenes jegyzéket állítottunk össze a MOKÉP
által jelenleg vetíthető filmekből. A felsorolás azokat a műveket tartalmazza, melyeket különböző
közösségek számára ajánlunk: általános iskolásoknak, középiskolásoknak, szakközépiskolásoknak,
egyetemi (főiskolai) hallgatóknak, általános filmklub tagjainak (alap- és középfokon), általános
filmklub tagjainak (felsőfokon). Ezek az összeállítások természetesen ideiglenesek, a gyakorlati
munka során változtathatók és bővíthetők. Az
irányelvek jóváhagyását követően kidolgozzuk a
ciklusokat is. Elgondolásaink a következők: filmklub-sorozatok szervezhetők irányzatok, iskolák,
izmusok alapján; a filmtörténet nagy korszakai
szerint; egyes nemzeti filmgyártások bizonyos korszakaira összpontosítva; nagy alkotó egyéniségek
művészetéről ; az egyes művészeti ágak kapcsolatához illeszkedve (film és irodalom, film és színház,
film és képzőművészet stb. kölcsönhatása); müfaji bontásban; valamely meghatározott témát
- a problémakört - előtérbe helyezve.
Az egyes filrnklubok programját az igényeknek
és a lehetőségeknek megfelelően kell kialakítani,
figyelembe véve az adott kőzösség jellegét, felkészültséget és "filmes múltját".
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Nyilvánvaló, hogy az egyes filmklubok között
nagy külőnbségek vannak. Jelenleg - az alapozás
során - még nehéz igényesen differenciálni, távlati
terveinkben azonban szerepel ún. vitaklubok életre hívásának gondolata is (ezt - természetesen bizonyos feltételekhez kötnénk : kötelező előadás
a filmek előtt, meghatározott létszám, s ennek fejében - "ellenszolgáltatásként" - másutt nem látható művek vetítése, premier előtti bemutatók, találkozók filmalkotókkal stb.).
Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a filmklubok nézői ne csak passzív befogadók legyenek,
hanem ismeretekre is tegyenek szert, és nyilvánítsanak véleményt a látottakról. Ilyenformán tárnogatjuk - de nem tesszük kötelezővé - vetftések
előtti bevezető előadások és bemutatók utáni viták szervezését, ahol erre igény mutatkozik. Az előadók felkészítéséről a későbbiekben szólunk.

3. '
A jilmklubok a MOKÉP-ná/ a stüdiáhálozattal szerves egységben - önálló keretek közölt - működhetnének, mivel az a meggyőződésünk, hogy külön szervezet létrehozására nincs szükség, Elképzelésünk
szerint 3-4 munkatársunk végezné az érdemi, gyakorlati teendőket (szükség van műsorpolitikai felelősre, egyeztetőre. propagandistára stb.), s munkájukat a Filmklub Szövetség országos vezetősége
s a válla/at vezetősége együttesen trányitaná.
Ez a szervezeti forma kedvező feltételeket teremtene a magyar filmművészet legjelentősebb alkotásainak előzetes forgalmazásához is, tartalmas viták, ankétok, kőzönség-művész találkozók meg-

szervezéséhez. Jelenleg az a helyzet, hogy számos
helyen vannak bemutatók, ám a rendezvények megmeglehetősen esetlegesek. A filmklub-mozgalom
újjászervezése lehetővé tenné a rendezvények őszszehangolását, s a bemutatókat, vitákat, ankétokat
ezután nem "jelentkezés" alapján, hanem a közösségek belső szükségleteinek,
színvonalának
megfelelőert lehetne megtartani.
A magyar filmek a klubmozgalomban a jelenleginél hatványozottabb
szerepet kapnak, amit
azzal is kifejezésre juttatnánk, hogy az előadások
meghatározott százalékában csak hazai alkotást
lehet vetíteni. Amennyiben külföldi sorozat pereg,
vagy magyar film vetitése nem lenne összeegyeztethető az adott műsor elvével, külön (esetleg éppen
előzetesként, premier előtti bemutatóként) lehetne
vitával összekapcsolt magyar premiert tartani.

4.
Az önálló szervezet - Fi/mklub Szövetség - megalakítása immár elodázhatatlan. Ezt a szervezetet
részben spontán, részben irányított társulásként
lehetne létrehozni. Legfontosabb feladatai:
aj a filmklubok működési feltételeinek biztosítása
és ellenőrzése;
b) a filmklubok számára rendelkezésre álló anyagi-pénzügyi eszközök elosztása;
ej a filmellátás összehangolása és biztosítása;
d) a filmklubok egymás közötti kapcsolatának
megszervezése, valamint a mozgalom nemzetközi
képviselete.
A Magyar Film- és Tv-művészek
javaslatában
további feladatok is szerepelnek, melyek közül

éppen a gyakorlati végrehajtás ésszerűsége érdekében a MOKÉP néhányat szívesen magára vállal:
előkészíti az éves (és távlati) terveket, különös tekintettel a nemzetközi tapasztalatokra s a számottevő hagyományokkal
rendelkező országokban
- Lengyelországban, Franciaországban stb. - működő filmklubmozgalom elméleti és gyakorlati tanulságaira; programokat állít össze - témajegyzékek, sorozat-ajánlások, vetíthető ciklusok stb. kíséretében; szintén vállalja a filmklub-vezetők továbbképzését és rendszeres tájékoztatását, mely
nemcsak a rnozgalom keretében bemutatásra kerülő alkotásokra vonatkozik, hanem a MOKÉP
általános műsorpolitikájára
is (évente két alkalommal szerveznénk előadás- és bemutatósorozatot) ;
ellátná a filmklubokat fi Imelméleti , ismertető és
propagandaanyagokkal
(az előzőekben vázolt elképzelésnek megfelelően).
A Filmtudományi Intézettel közösen megvizsgáljuk egy - a filmklubok számára szerkesztendősorozat megjelentetésének Iehetőségét, Az alap
ehhez lényegében adott: három olyan könyvet adtunk ki az elmúlt esztendők során - a szovjet filmművészetről, a magyar film felszabadulás utáni
útjáról, a filmesztétika alapjairól- melyet a klubok
tagjai is használnak. A Filmek és alkotók című
sorozat 16 filmrendező, filmes alkotó (Kovács
András, Fábri Zoltán, Jancsó Miklós, Máriássy
Félix, Hacsó Péter, Ranódy László, Révész György,
Várkonyi Zoltán, Szabó István, Makk Károly,
Rényi Tamás, Mihályfi Imre, Sára Sándor, Illés
György, Sándor Pál, Mészáros Márta) a Színész
arca pedig 7 színművész (Garas Dezső, Törőesik
Mari, Latinovits Zoltán, Szirtes Ádám, Madaras
József, Sinkovits Imre, Dayka Margit) munkásságát mutatja be kismonográfia keretében, közel
400 ezer példányban. Terveinkben szerepel egy
monográfia közrebocsátása a szocialista országok
filmmüvészetéröl, a fejlett tőkés országok filmgyártásáról, a magyar film és kőzőnsége tárgyköréből, a filmízlés problémáiról stb. Kiadványpolitikánkat is ennek a célnak rendeljük alá, s
együttműködünk a Filmtudományi Intézettel az.
elméleti és gyakorlati kérdések vizsgálatában.

5.
A megoldásra váró feladatok között említjük, hogy
aj a filmklub-mozgalom magyarországi helyzetéről
reprezentatív - érdemi - felmérésnek kell készülnie;
ebben a kezdetektől napjainkig áttekintjük a megtett utat (részletes bibliográfíával a cikkekről, tanulmányokról,
állásfoglalásokról stb.),
hj felmérjük a filmállomány bővítésének lehetőségeit, feltüntetve a megvásárlásra ajánlott műveket
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az alábbi szempontok szerint: melyek azok a filmek, amelyeknek mindenképpen szerepelni ök kell
a kínálatban, de valamilyen oknál fogva Magyarországon nem mutatták be őket; melyek azok az
alkotások, amelyek távlatilag kínálatunk részét alko that ják; milyen filmek tehetik teljesebbé az egyes
alkotói életműveket (megemlékezések, évfordulók
alkalmából stb); jegyzéket állítunk össze az eszmeileg-művészileg vitatásra érdemes filmekből a
majdani vitafilmklubok számára; ugyancsak alapvető fontosságú a filrnkIub-mozgalom pénzügyi
feltételeinek kidolgozása - a megfelelő szabályozók rendszerének meghatározásával.
Az illetékes szervekkel és intézményekkel közösen létre kell hozni egy ún. bázismozit, illetve központi filmklubot, melyhez az elméleti alapot a
Filmtudományi Intézet szakemberei, a felsőoktatási intézmények és filmszakmai szerkesztőségek
munkatársai biztosítanák. A bázismoziban vagy
központi filmklubban - állandó jelleggel - műsoron tartanánk a filmklub-mozgalom legjelentősebb műveit, és sorozatokat, összeállításokat mutatnánk be az érdeklődőknek ; állandó kiállításokon ismertetnénk meg a közönséggel a filmklubmozgalom eseményeit és eredményeit. A televízióval összefogva filmklubot működtethetnénk; ennek
az adná meg a vonzerejét, hogy premier előtti vetítések, művészekkel való találkozások, ankét ok
és viták szerepelnének műsorában, s esetleg itt teremtenénk meg a f'ilmklub-mozgalom működéséhez szükséges fórumot is.
Nem feledkezhetünk meg a technikai lehetőségek és a mozikultúra viharos fejlődéséről sem. Ez
egyebek között azt jelenti, hogy fel kell mérnünk
a videokazetták, -lemezek elterjedésének, felhasználásának várható hatását a moziforgalmazásra
és a filrnklub-mozgalom jövőjére vonatkozólag.
Javasoljuk, hogy ennek a fejlődésnek a szellemi

és anyagi hátterét - a realitások szellemében - vizsgáljuk meg, mert távlati terveket e felmérés nélkül
nem készíthetünk. A programozás ban vállalatunk
szakemberei minden tőlük telhető segítséget meg
adnak.
Összegezve az elmondottakat, az a véleményünk,
hogya filmklub-mozgalom mííködésének és szervezeti fejlodésének: megújítását csakis a filmforgalmazás szerves részeként lehet és kell megvalositáni.
A MOKÉP és a Filmtudományi Intézet meglevő
bázisára és lehetőségeire építve, a moziüzemi vállalatok közreműködésével, létre kell hozni a Filmklubok Szövetségének országos és megyei vezetőségeit, a különféle filmklubokat. A Filmklub Szővetség elvi-politikai irányítása és munkájának ellenőrzése egyrészt a Magyar Film- és Tv-művészek
Szövetsége elnökségének, a Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatóságának, másrészt a filmklubok országos értekezletének a hatáskörébe tartozna. A Filmklub Szövetségben, illetve az országos értekezleten meghatározott gyakorlati teendőket a MOKÉP és a Filmtudományi Intézet, valamint a moziüzerni vállalatok illetékes munkatársai végezzék. Valamennyi érdekelt filmszakma
szerv és szervezet közrernűködésével
ki kell dolgozni a filmklubok működésének
elvi-gyakorlati
kérdéseit, rögzíteni kell feladataikat; ezeket az
illetékes állami fórumok minél előbb döntésükkel,
állásfoglalásukkal erősítsék meg. Ezt követően kerüljön sor a filmklubok alapító országos értekezletének összehívására, a filrnklub-mozgalom távlati (5 éves), valamint éves munkatervének elkészítésére ',:s megvitatására.
Mi az elmondottak ban látjuk a filmklub-mozgal om cselekvő, reális alapokon nyugvó programját, amelyért készek vagyunk legjobb tudásunk,
tapasztalatunk és tenniakarásunk szerint dolgozni.
Gombár József
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Helyzetkép, s ami belőle következik
Magyarországon 1956/57 óta működnek filmklubok
kisebb-nagyobb megszakításokkal. A mozgalom
fölött a bábáskodást kezdetben a TIT és a Színház- és Filmtudományi Intézet (később: Filmtudományi Intézet) vállalta, a klubok vezetői lelkes
filmbarátok voltak, akik társadalmi munkában
szervezték a filmklubokat.
A következő években, bár némi zökkenőkkel, a
mozgalom fokozatosan kibontakozott. A TIT és
FTI közös akciójaként képzett filmklubvezető és
előadógárda jött létre; ez ma is a klubmozgalom
gerincét alkotja. A mozgalom a hatvanas évek második felében - párhuzamosan a magyar filmművészet fellendülésével - kapott igazán nagy lendületet. Közben a patronálók és szervezők sorában
megjelentek a mozi üzemi vállalatok is, de a mozgalom irányítását, szervezését csaknem teljesen a
Filmtudományi Intézet vette át. A TIT - sajnálatosan - fokozatosan kimaradt a filmkIub-mozgalom irányításából. Ma már csak a klubok kis része működik a TIT irányításával és szervezésében.
Bár a mozgalom gyakorlati irányltdja a Filmtudományi Intézet, a klubok szervezése, vezetése
számos különböző szerv és intézmény között oszlik
meg (TIT, Szakszervezet, KISZ, Népművelési Intézet, mozi üzemi vállalatok, művelődési házak
stb.). A jelenlegi szisztémában az FTI biztosítja a
Filmarchívum készletéből hozzáférhető filmek kópiáit a vetítésekhez - a klubot működtető szervvel
kötött szerződés alapján -, szükség esetén előadót
is javasol és biztosít. A működtető szervek gondoskodnak a klubok megszervezéséről, biztosítják a technikai feltételeket (terem, vetítőgép,
személyzet), felkérik az előadót (esetleg a TIT-en
keresztül) és vele kialakítják a klub programját.
E rendszer előnyei:
l. Az FT!-nél szakmailag képzett személyek irányítják a módszertani munkát és intézik a klubok
filmellátását.
2. A filmek beszerzése, kezelése, tárolása az FTI
és Filmarchívum révén szakszerű és céltudatos.
3. A feladatok ilyen megosztása célszerű munkamegosztást tesz lehetővé a mozgalom egészének
irányítása és az egyes klubok tevékenységének
szervezése között.
A szisztéma hátrányai:
I. A klubok sok gazdához tartozása miatt nem
biztosítható a mozgalom egységes és egészséges
eszmei, ideológiai irányítása, a párt művelődéspolitikai elveinek maradéktalan
érvényesülése.
Sok helyen a filmklub csak a "kötelező kőzművelődési penzum" szerepét tölti be.

2. Problematikusak
a működési feltételek is.
Részletezve:
- vetítés, klubhelyiség: sok helyen nagyon kedvezőtlen kőrülmények között folynak a vetítések
(üzemi étkezőben stb.). Hiányoznak a megfelelő
technikai feltételek, a jó vetítőgép és a vetítőgépészek, e sokféle hiányosság a kópiák erős rongálódását okozhatja. S ebből nemcsak anyagi kár, hanem sokszor pótolhatatlan veszteség is származik.
- filmek: a filmek fő forrása a Filmarchívumból kölcsönözhető készlet. Másik forrásként léteznek a MOKÉP által forgalmazott filmek, de ezek
felhasználása a gyakorlatban korlátozott, különösen a legutóbb végrehajtott drasztikus kölcsöndij-emelés óta, ami sok, kis létszámmal műkődő
klub számára megfizethetetlenné teszi a filmeket.
Bár az FTI sokat tesz a megfelelő filmelJátottság
biztosítására, pénzügyi és technikai okok miatt új,
művészileg értékes filmek megvásárlására és az
archív filmek kópiáinak felújítására csak korlátozottan van módja. Az archív filmeknél állandó veszélyt jelent a kópiák végleges tönkremenetele, ami
miatt a filmkultúra szempontjából lényeges filmek
tűnnek el a rendelkezésre álló, amúgy is szűkös
készletből. A meglévők közül is számosnak a kópiája oly mértékben tönkrement, hogy megnézésükkor művészi élményről, elmélyedésről nem lehet beszélni.
3. Az FTI elsősorban tudományos kutatóintézet, a filmklubokkal csak résztevékenységként foglalkozik, és ez nem teszi lehetővé - minden igyekezete ellenére sem -, hogy a filmklub-mozgalorn
minden részletkérdésére egyforma intenzitás sal fordítson gondot. Ezért nehézségek mutatkoznak a
következő területeken:
- Az előadók és klub vezetők továbbképzése:
az FT! által évente két alkalommal szervezett továbbképzés nem elég hatékony. Nem kielégitő az
újonnan jelentkező klubvezetők és előadójelöltek
szakmai felkészítése. Célszerű lenne egy alapos felmérés az előadók között, s csak a megfelelően képzettek alkalmazása, számon tartása.
- Bár az FT! által kidolgozott tematikai javaslatok jelenleg megfelelőek, szükséges lenne - főleg
a folyamatosan működő klubok számára - a témakörök állandó bövítése.
- A mozgalom egészének kapcsolata az élő filmművészettel nem kielégítő. A klubok részvétele a
Iilmszernléken és egyéb, filmművészeti szempontból jelentős eseményeken (filmbernutatók,
külföldi
filmhetek, találkozások delegációkkal stb.) csak
elszigetelt és véletlenszerű.
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- A kűlfoldi, főleg a szocialista országok film-

klubjaival a kapcsolat nem kielégítő. Ta1álkozások
csak ritka alkalmakkal (Egri Szabadegyetem) vagy
egyéni kapcsolatok révén esetlegesen jönnek létre.
- Hiányzik egy kiadvány, amely informálna a
klubok életéről belföldön és külföldön, továbbá lehetőséget nyújtana módszertani és tematikai javaslatok közlésére, tapasztalatcserére.
4. A mozgalom jelenlegi szétszórtsága következtében nem érvényesül a párt társadalmasítási,
demokratizálás i politikája, és ennek következményeként nincs mód a klubok működésének
hatékonyellenőrzésére.
A nehézségek és problémák kiküszöbölése, az
egységes és hatékony irányítás érdekében szűkséségesnek tartjuk egy operatív vezető szerv létrehozását - klubtanács, filmklub-bizottság,
esetleg
Filrnklub Szövetség - az elnevezés másodlagos.
Ebben az operatív vezető szervben részt vennének a filmkultúra fejlesztésében elsődlegesen érdekeit szervek és intézmények: Filmfőigazgatóság,
Filmtudományi
Intézet, Filmművész Szövetség,
MOKÉP, TIT stb. felelős képviselői, továbbá néhány aktív filmklubvezető Budapestről és vidékről. A vezető szerv szigorúan társadalmi vezetőségként működne, függetlenített munkatársak nélkül.
A vezető szerv megfogalmazná a filmklubok művészetpolitikai irányításának elveit, ősszehangolna
az egyes résztvevő intézmények és szervek feladatait, meghatározná a Filmklub-mozgalom
további fejlődése szempontjából legcélszerűbb munkamegosztás feladatait, és felelős lenne a filmklubok eszmei, politikai működéséért. A vezető
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szerva felelős résztvevőkön keresztül biztosítaná,
hogy az egyes szervek tevékenysége, intézkedései
és a filrnklubok működési feltétele i között ellentmondások, konfliktusok ne merüljenek fel.
A vezető szerv munkaprogramjának kidolgozása
további részletes tanulmányozást igényel. Alapelvként azonban leszögezhető, hogy tevékenységét elsősorban társadalmi munka bizottságokban
végezné. Így célszerűnek látszik f'ilm-munkabizottságot, előadó képzés i munkabizottságot,
külföldi
kapcsolatok munkabizottságát stb. szervezni. Ezekben a megfelelő profilú szervek és a filmklubok
képviselői dolgoznának. Lényeges kérdésekben
természetesen az operatív vezető szerv teljes plénuma határozna. Ez a működési mechanizmus lényegében változatlanul hagyná a filmbeszerzés,
klubszervezés stb. jelenlegi rendszerét, de biztosítaná ennek a szisztémának hatékonyabb, a filmklubok működését serkentő gyakorlatát.
Az utóbbi időben a filmklubokban is tapasztalható a közönség érdeklődésének visszaesése. Annak ellenére, hogy ez része az érdeklődés általános
lanyhulásának, ami több más kulturális területen
is tapasztalható, és amelynek részben előidézője
az egyetemes filmművészetben tapasztalható apály,
joggal tételezzük fel, hogy ebben a nem kívánatos
folyamatban szerepük van a felsorolt nehézségeknek és problémáknak is.
A folyamat megállításához vagy legalább lassításához, a filmklub-mozgalom további megmaradásához és fejlődéséhez szükséges, hogy a mozgalom vezetésében, irányításában is továbblépjünk.
Pataky Iván-Pintér István

Vitatkozni csak a realitásokróllehet
Elöljáróban szeretném tisztázni, hogy ez a hozzászólás bizonyos mértékig "kényszerűségből" íródott. Mégpedig azért, mert véleményem szerint
azon valóban lehet és érdemes vitázni, adott esetben a Filmkultúra hasábjain, hogy elvi-tartalmi
szempontból mi jellemzi ma Magyarországon a
filmklub-mozgalmat és rni a prespektfvája. Különbözö szervezeti, jogi, anyagi stb. kérdések azonban a mindennapi gyakorlatban realizálódnak, az
illetékes szervek, vállalatok, a filmklubokat fenntartó intézmények szempontjaival, érdekeivel konfrontációban vagy összhangban. Tekintve azonban, hogy a filmklub-mozgalom megújítása érdekében először a Magyar Film- és Tv-művészek
Szövetsége, majd a MOKÉP is kifejtette részletesen
az álláspontját, s ezeket a FilmkuJtúra nyilvános
vitára bocsátja - szükségesnek érzem, hogy reflektáljak ezekre a dokumentumokra, illetve elképzelésekre. Túl a koncepeionális problémákon, elsősorban a ténybeli kérdésekhez szerétnék megjegyzéseket fűzni.
Bár e hozzászólás szerkezeti felépitését, ökonómiáját illetően nem éppen a legszerencsésebb, mégis, a rend kedvéért különválasztom a két dokumentumra vonatkozó megjegyzésemet, így egykét esetben elkerülhetetlenek az átfedesek.
Megjegyzések a Magyar Film- és Tv-művészek
Szövetségének álláspontjához :
A Szövetség állásfoglalásának kiindulópontja az,
hogy tényként kezeli a magyarországi filmklubmozgalom "válságát", s ennek jelzéseként tekinti

a Magyar Filmtudományi Intézet 1978-ban hozott
döntését, miszerint az akkor 500 körül mozgófilmklubok számát hozzávetőlegesen a felére csökkentette, s - bár ezt a dokumentum nem említi _
hozzáteszem, hogy ezzel egyidejűleg kidoJgoztunk
egy tematikai javaslatot, s a klubok programjaikat
csak ebből állíthatták össze.
Hogy valójában "váJságról" volt-e, van-e szó,
vagy csak az adott helyzet reálisabb megítéléséről,
s ennek megfelelő konkrét intézkedésről - ezen
persze valóban lehet vitázni. Én úgy látom, hogy
inkább ez utóbbiról volt és van szó, tehát arról,
hogy Magyarország lélekszámát, a filmművészet,
filmtörténet iránt rnélyebben érdeklődök számát,
végső soron a valós igényeket figyelembe véve, a
250-300 körüli Iilmklubszám sokkal inkább megfelel a realitásoknak, mint ennek a kétszerese.
De - ismét hangsúlyozom! - a helyzet elemzéséből kiindulva, ezen elvileg valóban lehet vitázni.
Vannak azonban a Szövetség állásfoglalásában
olyan indoklások és tévedések, amelyek nem vitakérdések, hanem tényként kezelendők. Ezek közül
a legfontosabbakat sorolom föl, megpróbálom tételszerűen, így röviden fogalmazni.
"A klubok - írja a Szövetség - emelkedő kölcsöndíj ellenében súlyosan rongálódott filmkópíákhoz juthatnak, és bizonytalan szervezési feltételek
kőzt ... ". Itt három problérnát Játok: l. nem emelkednek a kölcsöndíjak, pontosabban szólva: csak
egyszer emeltünk, 1978-ban, ami figyelembe véve
az elmúlt két-három évben bekövetkezett által á-
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nos gazdasági változásokat, egyáltalán nem meglepő, sőt az ellenkezője lett volna enyhén szólva
"furcsa"; 2. a klubok általában nem súlyosan rongálódott kópiákhoz jutnak, hanem vannak 55 %-os
kópiáink is, amelyek között valóban előfordulnak
erősen rongálódottak, ez azonban forgalmi álIományunknak csak a kisebb részét alkotja; 3. a szervezési feltételek egyáltalán nem bizonytalanok:
vagy a megyei moziüzemi vállalatokkal kötünk
szerződést, vagy pedig közvetlenül az adott művelődési házzal vagy oktatási intézménnyel, s a
programok konkrét megbeszélése is ennek megfelelően történik, az adott klub elképzeléseitől
függően fél évre vagy akár egész évadra előre beosztva a filmeket.
Szeretném megemlíteni, hogy - a Szővetség állításával ellentétben - nincsenek tisztázatlan vetítési
jogok: nagyon is tisztázottak, s mi ezen nemzetközi
jogi szabályozók betartásával működtetjük
a klubokat (biztosíttat juk a zártkörűséget,
nem engedélyezzük a nyilvános propagandát stb.) Más szóval: ha mi bizonyos filmeket egyáltalán nem adunk
ki, vagy csak igen szigorú feltételekkel, akkor ezt
nem azért tesszük, mert tisztázatlanok a vetítési
jogok, hanem éppen azért, mert tisztában vagyunk
vele, hogy nem bocsáthat juk rendelkezesre. Azzal
a megállapítással viszont kénytelen vagyok egyetérteni, hogy vannak a filmbeszerzésnek "fehér
foltjai" annak ellenére, hogyameglehetősen
szűkös anyagi keretűnkön belül ezt - persze nem teljes
sikerrel - próbáljuk pótolni. Ahhoz azonban, hogy
csak megközelítően is valamilyen ideális állapot
jöhessen létre, olyan anyagi lehetőség és annyi év
lenne szükséges (egyéb tényezőkről nem is szólva l),
hogy erről komolyan beszélni csak egy sci-fi keretében lehetne. Tévedés ne essék, tudom, hogy jobb,
alaposabb információs rendszer kiépítésével még
a jelenlegi lehetőségekkel is kedvezőbben lehetne
élni, amire eddig is törekedtünk, a következő években pedig még fokozottabban fogjuk tenni.
Hogy több képzett előadóra, vitavezetőre lenne
szükség, ez való igaz: úgy vélem azonban, hogy
amíg a felsőoktatási
intézményrendszerűnkben
nem oldódik meg a filmesztétika-oktatás
valamennyire is megnyugtató módon, addig az előadóképzésben súlyos nehézségekkel kell szembenéznünk a jövőben is.
A Szövetség a szervezeti változások szükségességét egyebek közt azzal is indokolja, hogy: "Tisztázatlan és felemás a filmklubok viszonya fenntartó szerveikhez, illetve a közművelődési és oktatási intézményrendszerhez. " Ehhez csak annyit
szeretnék megjegyezni, hogy nem tisztázatlan.
Vagyis a Szövetségnek a magyarországi filmklub-mozgalom közelmúlt járól és jelenéről adott
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helyzetképében - amivel a teljes szervezeti, tartalmi
stb. átalakítás szükségességét indokolják - annyi
csak a valóságos mozzanat, hogy több és kifogástalanabb kópiával, nagyobb anyagi lehetőségekkel
és több képzett előadóval jobban lehetne, kellene
támogatni a klubokat. Ez így igaz. Én is ezt szeretném. Az általában felsorolt ténybeli tévedéseket
azonban 1979 januárjában a Szövetségben megtartott értekezleten szóban ugyanilyen tételesen
fölsoroltam, így kissé meglepve vettem tudomásul, hogy az ott elhangzott megjegyzéseim túlnyomó részét a tények bizonyítékaival együtt sem
vették figyelembe.
De röviden szeretnék még reflektáini a Szövetség
által fölrajzolt "jövőképre", a mozgalom "válságára" vonatkozó javaslatukra.
Alapvető elképzelésük, hogy egy megalakítandó
Filmklub Szövetség lenne hivatott föllendíteni a
magyarországi filmklub-mozgalmat.
Hangsúlyozottan szeretném leszögezni, hogy Intézetünk az
elmúlt tíz esztendőben többször is javasolta, kezdeményezte a Filmklub Szövetség létrehozását.
Ennek gondolatával tehát - bár nem új elképzelés! - mélyen egyetértek, megalakítását feltétlenül
és lehetőleg mihamarabb szükségesnek tartom.
Erről nem is kívánok bővebben szólni.
Zavarban vagyok viszont, ha azt a mondatot
olvasom, míszerinr ; ... a magyar filmklub-mozgalom szervezését, átfogó irányítását, filmekkel
való ellatását stb. a jövőben egy erre a célra létrehozandó önálló szervezet (társulás, intézmény, vállalat) végezze ... " (Ennek képezné széles társadalmi bázisát a Filmklub Szövetség.) Mivel- mint
a későbbiek folyamán kiderül - ez a bizonyos társulás vagy intézmény vagy vállalat vagy szervezet

"l$tOIlU
IX) ClIil:WI "Att UJ tlUCA
"ftr~$'\j"I
••.t1iSl·A.o'($Of:~RA~

(egyébként mennyíre nem mindegy, hogy melyik!)
látná el a magyarországi összes filmklub valamennyi teendőjét a tartalmi-módszertani munkától az anyagi eszközök összpontosításáig és elosztásáig; gyanakszom, hogy egy olyan mammutvállalat (intézmény, szervezet) létrehozásának
vágyképe dereng föl, ami inkább a mesék birodalmába tartozik, semmint avalóságéba.
Nem vagyok gazdasági szakember, így a tévedési lehetőségem is nagy, de érzésem szerint itt
nemcsak több milliós, de inkább több milliárdos
nagyságrendű beruházás lenne szükséges (a szervezet fenntartása, raktározás, karbantartás, filmvásárlás, feliratozás, technikai berendezések, személyzet, a tartalmi tevékenységet végző munkatársak fizetése, kiadványok, nyomdai költségek,
a továbbképzések költségei. .. hadd ne sorolj am
tovább l). Mondjuk ki: ez egy új monstre "archívum" és "forgalmazási vállalat" együttes létrehozását jelentené, ha jól értettem az elvégzendő
feladatok mennyiségét, illetve nagyságrendjét.
Ezért még akkor is irreálisnak tartom a szóban
forgó javaslatot, ha a Szövetség által felsorolt
összes szerv, intézmény (SZOT, ÁIB, OKT, TIT
stb.) valamennyi ("néha tetemes") összeget ennek
az új szervezetnek a rendelkezésére bocsátana.
Arról nem beszélve - de ez már elvi kérdés -, hogy
racionális lépés lenne-e egyáltalán mintegy "megkettőzni" az archívumi és a forgalmazási feladatokat, ha természetesen kisebb léptékben is, mint
ahogy az jelenleg funkcionál, hiszen ez a szervezet
mindkét intézmény feladatkörének csak egy részét
venné át (a nemzeti filmgyűjtemény gyarapításából, archiválásából és a forgalmazásból is csak a
fiImklubokra vonatkozó feladatokat).

Nem akarom tovább szaporítani megjegyzéseimet a Szövetség által fölvázolt "jövőkép"-re vonatkozóan. Arra azonban hangsúlyozottan szeretném felhívni a figyelmet, hogya Magyar Filmtudomány i Intézet és Filmarchívum a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetségének jogszabályai értelmében más szervezetnek (vállalatnak, intézménynek) nem adhat át archív kópiákat még klubforgalmazás céljaira sem.
A Szövetség állásfoglalására vonatkozó utolsó
megjegyzésem tehát az, hogy Intézetünk egyetért és
szívesen működik
közre a Filmklub Szövetség
megalakításában, de azzal a feltétellel, hogya filmklubok támogatásában is megtartja viszonylagos
önállóságát.
Megjegyzések a MOKÉP álláspontjához:
A fölösleges ismétlések elkerülése végett ezúttal
rövidebb leszek, s nem reagálok a MOKÉP állásfoglalásának azokra az észrevételeire, amelyek
megegyeznek vagy hasonlóak a Szővetség által készített javaslat egynémely pontjához.
Először is úgy tűnik számomra, hogy a MOKÉP
álláspontja a Iilmklub-mozgalom jövőjét illetően
inkább áll a realitások talaján, mint a Szövetségé.
Ennek ellenére jó néhány megállapítást nemigen
értek, pontosabban szólva nem értem, hogy miért
úgy közlik, mint valami újdonságot.
Javaslatát a MOKÉP azzal kezdi, hogy: "Kétféle filmklub-típust kell kialakítani olyan módon,
hogy az archív klubok gazdája a Magyar Filmtumányi Intézet, a kortárs filmművészet értékeit népszerűsítő klubok műkődtetője
pedig a MOKÉP
legyen." A gondom csak az, hogy ez eddig is pontosan így volt: voltak filmklubok, amelyeket Intézetünk támogatott, s a filmanyagot is tőlünk
kapták, s voltak klubok, amelyek a MOKÉP-től
kölcsöznözték a filmeket, s állományunk sajátos
jellegéből következően
a mi klubjaink egy része
inkább "archív"-nak volt nevezhető, míg a
MOKÉP által működtetett klubok pedig inkább
"kortársi"-nak. Ugyanakkor - mint később erre
a MOKÉP is utal - e kettő nem választható szét
mereven egymástól, hiszen vannak történeti korszakok, alkotói portrék stb., amelyek egy része
"archív", más része pedig már "kortársi"-nak
mondható: ily módon eddig is voltak ún. "vegyes"
filmklubok. Éppen ezért nem értem pontosan,
hogy ebben mi az "új filmterjesztési modell"?!
Továbbá az indoklásuk sem teljesen világos számomra, mármint az a megállapításuk, hogy "a
filmklub-mozgalomban a műsorpolitika általában
erősen múlt-centrikus volt, s a program - az értékek megismertetése, az irányzatok és folyamatok
feltérképezése helyett - gyakran a nosztalgikus
szükségletek kielégítését szolgálta, s divatokat kö85

vetett. A modern filmművészet jelentős alkotásai kivált a magyar és a szocialista országok művei háttérbe szorultak, mivel semmilyen szabályozó
nem írta elő a kivánatos arányok biztosítását."
Ténykérdés és nem állásfoglalás kérdése, hogy az
Intézetünk klubállományában lévő filmek döntő
többsége a legigényesebb szakirodalom alapján is a
filmtörténet értékei közé tartozik, s még a 30-as
évek magyar filmgyártásából is csak igényesebb,
vagy filmtörténeti szempontból jellemzőnek nevezhető alkotást mutatjuk be. De ha például a szovjet vagy amerikai némaf'ilm-korszakot,
esetleg
a francia Iírai realizmust vagy az olasz neorealizmust, továbbá az európai "új hullámok" időszakát
archív jellegük, "múltcentrikusságuk" miatt "nosztalgikus szükségleteknek", "divatoknak" nevezzük,
akkor valóban lemondhatunk a filmtörténeti értékek megismertetéséről.
A hetvenes évekből származó alkotások aránya
ténylegesen jóval kisebb, mint az azt megelőző
teljes filmtörténeti korszaké, de úgy vélem, hogy a
dolog természetéből adódóan - ebben semmi meglepő nincsen. Kétségtelen, hogy a szocialista országok és a magyar filmművészet újabb, jelentős műveinek csak egy részét forgalmazzuk klubjainkban,
ennek az az egyszerű magyarázata, hogy ezek
többsége a MO KÉP jogtulajdonát képezi, nem
pedig Intézetünkét, s a MOKÉP forgalmazza őket
a széleskörű mozihálózat csatornáin. Az 50-es évek
második felétől a hetvenes évek első feléig így is
viszonylag sok valódi értéket képviselő magyar és
szocialista filmaIkotás áll filmklubjaink rendelkezésére. (A "sok" ebben az esetben valóban viszonylagos.)
Ezekből is nyilvánvalóan következik, hogy nem
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dolgozhattunk ki és nem is dolgozhatunk ki a jövőben sem olyan "szabályokat", miszerint egy
klub csak akkor kaphat például egy angol "free
cinema" sorozatot, ha előtte megnézett - mondjuk
- hat magyar vagy szocialista országban készült
filmet. És ebből még egyáltalán nem következik,
hogy ne törekednénk álIományunk lehetőségeihez
képest a helyes arányok kialakítására, csak éppen
nem adminisztratív "szabályozókkal", hanem azzal, hogy valóban tematikus sorozatokat állítsanak össze a klubok.
A MO KÉP szerint célszerű a struktúrarnódosítás, mert "a MOKÉP és a válIaIatok megfelelő
feltételeket tudnak biztosítani a filmklubok működéséhez." Való igaz: csakhogy ez eddig is így
volt, hiszen Budapest kivételével országos szinten
néhány kivételtől (rnűvelödési házak, oktatási intézmények) eltekintve a klubok a megyei moziüzemi vállalatok keretében működnek,
Gombár József úgy vélekedik, hogy a látogatói
dotációnak. vagyis az anyagi támogatásnak, amit
a mozilátogatók után általánosan megkap nak , a
jövőben a filmklubok nézőire is érvényesnek kell lennie. Miért ajővőben ?! A MOKÉP valóban ne tudná,
hogy a megyei moziüzemi vállalatok hosszú évek
ótaa filmklubtagok után is kapnak látogatói dotációt?! Ez a támogatás persze nem vonatkozik az egyéb
fenntartó intézmény keretében műkődő f'ilrnklubokra. Tehát éppen azok az oktatási intézmények,
rnűvelődési házak vannak inkább hátrányban, amelyek önállóan, közvetlenülIntézetünkkel
állnak
szerződéses viszonyban, nem pedig a megyei moziüzemi vállalatokon keresztül, s ezért rájuk nem
vonatkozik a dotációs rendszer.
Nem teljesen értem a MOKÉP álláspontját abban sem, hogy szerinte miért olyan magas a filmkölcsönzési díj, s ebből miért következik, hogy "a
kifizetődő működés érdekében a klubok műsora
állandóan felhígul, rendszeresen olyan filmek kerülnek műsorra, amelyeknek igen kevés köze van
a hazai és nemzetközi fiImművészethez." Ugyanis
egyrészt éppen az átlagos vagy annál magasabb
létszámú klubok működtetése kifizetődő a megyei
moziüzemi vállalatoknak. akkor hogy lehet olyan
magas a filmek kölcsöndíja ?
Másrészt, hogy következhet ne ebből az, hogy
rendszeresen értéktelen alkotások kerülnek műsorra, amikor - mint azt már említettük - klubállományunk döntő többsége valamilyen szempontból
mindenképpen elismerten értéket képvisel, így nem
tudom, hogy egy klub hány filmből álló sorozatot( -okat) tudna összeállítani értéktelen filmek
rendszeres vetitése céljából.
A cikk módszertani részéhez még egy-két megjegyzés. Kifogásolják a Filmtudományi Intézet

"ajánló-jegyzékének" használhatóságát, mert szerintük az évről évre változik, alaprnűvek hiányoznak, elhasználódás esetén nincs folyamatos pótlás,
és kevés az ajánlott művek száma. Elgondolásuk
az, hogy tematikus sorozatokat állítanának össze
irányzatok, iskolák, izmusok, filmtörténeti korszakok, alkotói portrék stb. alapján.
Az elgondolást jónak tartjuk: olyannyira, hogy
három évvel ezelőtt el is készítettünk egy körülbelül 500 filmet tartalmazó, 268 variációból álló
"Tematika javaslatot" irányzatok, izmusok, iskolák, filmtörténeti korszakok, alkotói portrék stb.
alapján, s azóta a filmklubok abból állítják össze
programjaikat.
Ismétlem azonban, hogy természetesen az állomány bővítésére, az elhasználódott kópiák folyamatos pótlására sokkal nagyobb mértékben lenne
valóban szükség, ami elsősorban anyagi kérdés.
A vitaklubok életre hívása sem új gondolat, hiszen tudomásom szerint jelenleg is működnek, ha
nem túl nagy számban is. De megkérdőjelezem,
hogy erőszakolt módszerekkel, feltételekhez való
kötéssel mint ellenszolgáltatással hatékonyan lehetne növeini számukat anélkül, hogy ne válnék
formálissá a klubok tevékenysége.
Az viszont mindenképpen jó lenne, ha valóban
szisztematikusabban keresnénk - külőn-külőn
és
együttműködve is, az újabb, hatékonyabb módszereket, lehetőségeket. Nemigen hiszem ugyanakkor, hogy a külföldi tapasztalatok "egy az egyben" alkalmazhatóak lennének, mert például a
hozzászólásban is említett lengyel és francia kollégák némiképp hasonló gondokkal küzdenek,
Egyetértünk, hogy kiadványokkal is kell segíteni
a filmklubtagokat és előadókat, s ezért meg kell

vizsgálnunk a továbblépés lehetőségeit ezen a téren
is. Ismét a tények kedvéért meg kell említenem,
hogyaFilmbarátok
Kiskönyvtára című sorozatban jelentek meg kiadványaink, egyebek között a
Filmkörkép négy kötete, amely a 60-as évek végéig.
felöleli a filmtörténetet a rendelkezésre álló filmállomány alapján.
Továbbra is a tényeknél maradva, Intézetünk
ismeretterjesztő osztályának munkatársai az elmúlt
évek során több - nemcsak éves szintű - jelentést
készítettek a magyarországi filmklub-mozgalomról,
és nemrég készült el Intézetünk elméleti osztálya
egyik munkatársának a filmklub-mozgalomról szóló átfogó tanulmánya, amely szintén alapként szolgálhat a továbblépés lehetőségeinek vizsgálatához.
Visszatérve a két javasIatra : az a benyomásom,
hogy mindkettőnél vannak közös vonások. Nevezetesen, hogy szerzőik a múlt elemzésénél a tények vonatkozásában
időnként tájékozatlanok
voltak, s ezért következtetéseik sem voltak kellően
helytállóak, ugyanakkor - és ezt tartom a legfontosabb problémának! - nem helyezték a f'ilmklubmozgalmat, sem pedig a jövőjét egy szélesebb társadalmi-kulturális
összefüggésbe (gondolok itt
például a közönség ízlésvilágának, értékorientációjának az utóbbi években történt módosulására, a televízió szerepének hangsúlyozottabb kiemelésére, a filmművészet, filmgyártás jelenlegi
törekvéseire és így tovább).
Ebből pedig az következett, hogy a jövő lehetőségeit sem szélesebb alapokról kiindulva próbálták
fölvázolni. hanem szinte kizárólagosan valamilyen
radikális szervezeti változástól remélik a mozgalom
föllendülését. Holott pusztán ettől nem változik
meg a közönség érdeklődése, ízlése, igénye, pusztán szervezeti változtatásoktól nem fognak számottevően többen megnézni magyar filmeket.
Persze, keresni kell az új lehetőségeket szervezeti
tekintetben is, de akkor ezt szélesebb alapokról
általánosabb kulturális viszonylatokból kiindulva
kell megtenni mert így a filmklub-rnozgalom "j övőképe" vagy irrealitásba torkollik, vagy pedig leszűkül, feloldódik a forgalmazási rendszerben, ami
a vizuális kultúra fejlődési irányait figyelembe véve, meglehetősen túlhaladott álláspontnak hat.
Végezetül ismételten szeretném hangsúlyozni,
hogy egyetértünk a Filmklub Szövetség létrehozásával és minden olyan kezdeményezéssel, amely a
filmklub-mozgalom érdekeit szolgálja, amennyiben
ez nem érinti Intézetünknek a filmklubokat illető
viszonylagos önállóságát, és megtartva mozgalom
jellegét, a filmklubok továbbra sem alakulnak át
egy "felülről szabályozott", kereskedelmi szempontokat előtérbe helyező forgalmazási csatornává.
Draskovics Tiborné
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A kamarazenét nem szabad
a Népstadionba vinni ...
Jegyzetek a Békeidő közönségvizsgálatáról
A MAFILM és a Filmtudományi Intézet anyagi alternatív forgalmazási keretekben több emberhez
és szervezeti támogatásávalszéleskörű felmérést is eljuthassanak ezek az új magyar filmek. Remélfolytattunk a Békeidő című film (elsősorban bu- hetően sokan vagyunk, akik a hazánkban olyan
dapesti) közönsége körében. E vizsgálatunk olyan értékes hagyományokkal rendelkező szociográfia
ugyanúgy támogatásra
tanulságokkal szolgál, amelyek általában vonat- f'ilmi megnyilvánulásait
méltónak véljük, mint értékes irodalmi darabjait",
koznak a mai témájú, mikrorealista dokumentumjátékfilmek forgalmazására és közönségére és ezért Ehhez azonban az ilyen filmek és potenciális közonségűk: találkozásának a mainál hatékonyabb
- jóllehet egy ilyen vizsgálat gépi adatfe1dolgozásának adatai, azok elemzése aligha mutathatók be formáit kell kialakítanunk.
A Békeidő círnű filmet Budapesten, a zártkörű
több tíz, sőt esetleg száz oldal terjedelem alatt''
bemutatókat és a díszbemutatót leszámítva, a rek- hasznosnak tartjuk néhány adatunk közzétételét,
s néhány olyan szempont felvetését, melyek az új lámszöveg szerint "csak a Tinódi moziban" vetímagyar filmek forgalmazás ában segítséget nyújt- tették. Itt hét héten keresztül, nap mint nap és
minden előadáson végigkísértük a film sorsát;
hatnak.
az összes néző közel egyharmada egyoldalas, köA Békeidő, olyan társaival együtt, mint például
a közvetlenül előtte bemutatott Harcmodor, pozi- zel nyolc százaléka négyoldalas kérdőívet töltött
tív kritikát kapott, s szűkebb filmbarát kőrök sze- ki; az üzemvezető, a jegykezelő figyelték, hogy
rették e filmet. Mégis szembe kellett néznünk azzal hányan távoznak az egyes előadásokról (gyakora szomorú ténnyel, hogy túlságosan kevés nézője latilag aki már bement, az nem ment ki ... ).
volt a mozikban. Két évtized fiJmszociológiai vizs- Sajnos az illetékesek "jóindulatból" még egy kópiát forgalmaztak a fővárosban, amivel nem puszgálatai" ugyan igazolták, hogy a hosszú dokumentumfilm a "legnépszerűtlenebb" film-műfaj a nagy- tán a reklám szövegének mondtak ellent, hanem
számos moziban üres házzal egy-két, de legtöbbközönség köreiben, ám nem lehet belenyugodnunk
ször kevesebb mint tíz néző előtt vetítették a filmet.
abba, hogy sokunk szerint politikai-fiImművészetierkölcsi szempontból értékes, a mai magyar tár- A túlságosan széles körben, nem megfelelő keretek
között történő bemutatás anyagi és kultúrpolitikai
sadalom égető problémáival foglalkozó filmeknek
még néhány tízezres közönsége se Jegyens. Külöveszteség.
nösen olyan légkörben, amikor gazdasági nehézségek miatt sokan ismét előszedik a "siker mint esz- Kamarazene a Népstadionban
tétikai értékmérő" kritériumát,
és hajlamosak a
film területén a kasszasikerrel egyáltalán nem mér- Ezúttal a "modern kamarazenét a Népstadionba"
hető alkotásoknak olykor még a létjogosultságát is vittük. A József Attila lakótelepí nagy, modern
megkérdőjelezni.
Pest-Buda moziban és másutt olykor ténylegesen
Vizsgálatunk néhány szempontot nyújthat ah- kettő-négy embernek tartották meg az előadást.
hoz, hogy kisebb anyagi ráfordítással, olcsóbb, új, Mind a Békeidő, mind a nem sokkal előtte bemu-
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tatott Harcmodor forgalmazása hasonló példák tucatjait mutatta. Miért járat juk le a filmeket ekképpen? Miért dobjuk ki az ablakon azt a hatalmas
összeget, amit a mozi rezsije, illetve - más film
hiányában - az üres mozi jegybevétele és a "másik
film" jegybevétele közötti hatalmas összeg jelent?
Az ilyen jellegű filmek ma már nem valók a széles
moziforgalmazásba, és minden olyan erőfeszítés,
amely a realitásokat - bármilyen jóindulattal is ilyen mértékben figyelmen kívül hagyja, csak balul
üt ki; gazdasági és kultúrpolitikai
kárt okoz.

Kamarazene aKamarateremben
Ezzel szemben vizsgálataink során egyértelműen
megmutatkozott az, hogy léteznek olyan hagyományos (és elképzelhetők olyan új) formák, amelyek keretdben sikeresen és gazdaságosan forgalmazható az ilyen jellegű új magyar film. Kőzépiskolások és egyetemisták köreiben; a BM és a
HM laktanyáiban és iskoláin, KISZ-táborokban
és filmklubokban, mindenféle felnőttoktatási, politikai iskolán - azaz a szó legszélesebb értelmében
vett "társadalmi forgalmazásban".
A vizsgálat
során mi is sikeresen vetítettük a filmet "különelőadások" és "szervezett előadások" kereteiben ahol a közönség tudta, hogy milyen jellegű filmet
fog látni, - ahol a közönséghez elvittide a filmet.
A mozibemutatás csatornáit teljesen kikerülve;
építve a keskeny és normál vetítési létesítmények
mozin kívüli rendszerére (olykor a mozitermet is
kihasználva) egy-egy ilyen film egy-két mozgó egységgel körbevihető és bemutatható lenne anélkül,
hogy a széles forgalmazás nagy rezsijét terhelnénk,
illetve üres mozikat produkálnánk. A Békeidő a
mozikban igen rosszul ment, az alternatív vetítési
rendszerben viszont harminc-ötven százalékos teremkihasználtságot ért el.
Budapesten a Tinódi moziban a nem szervezett
kilencven előadáson összesen 3512 néző látta e
filmet, ami 12 százalékos kihasználtságot jelent.
Már a Tinódi moziban is kiderült azonban, hogy
hasznosabb lett volna a filmet csupán napi egy
előadásban játszani (ahogyan annak idején a Filmregény, illetve a filmmúzeumi "Filmkörkép" filmjei
sikerrel futnak heti egy előadásban és sokáig l); miközben egyáltalán nem segített a közel nyolcvan
előadás a többi peremkerületi budapesti moziban,
ahol az előadások többségénél gyakorlatilag nem
volt néző!
Feltehetően ajánlatos kevés előadásban, egyetlen központi budapesti moziban játszani az ilyen
filmeket, de megfelelő bemutatási helyük egyáltalán nem a mozi, illetve ha a moziterem, akkor sem
a hagyományos bemutatási keretek.

Kik néznek meg egy mai magyar
mikro realista "dokumentumfilmet "
és miért?
Szembenézve tehát azzal a szomorú ténnyel, hogy
számos, értékes mai magyar (és más) film nagyon
kevés nézőt vonz, s figyelembe véve a fogyasztási
struktúra, az időmérleg, a televízió elterjedése, stb.
sok-sok elsődleges tényezőjét; széles szakmai fórumon lenne érdemes olyan alternatív Jilrnbemuta,
tási formákat keresni, melyek valamiképp megszüntetik a falat egy adott film és potenciális közönsége között. E fal létezését vizsgálatunk során
az igazolta, hogy akik megnézték a filmet, azoknak
inkább tetszett mint nem, s köztük (középiskolások különösen) sokan voltak, akik csak azért nézték meg a filmet, mert e/vittük hozzájuk. Ahhoz
azonban, hogy elvigyük az ilyen filmeket "potenciális közönségükhöz", valamiféle képet kell nyernünk arról, hogy "kik és miért" nézik (helyesebben: "néznék") meg e filmeket. E fontos kérdésekre elsősorban a budapesti Tiné di mozi kőzönségétől kaptunk válaszokat.
A Tinódi moziban 90 előadáson, hét hét alatt
3512 néző látta a filmet 12 százalékos kihasználtsággal, akik közül 110l-en töltötték ki egyoldalas
kérdőívünket; s annak, hogy "csupán" ennyien,
pusztán technikai akadályai voltak; tehát az ő véleményüket a mozi ra vonatkozóan (vagy még tágabb értelemben) tipikusnak fogadhatjuk el. Néhány indikátor alapján tehát kik ezek a nézők?
1. Elsősorban diplomások, vezető beosztásúak,
értelmiségiek, egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint irodai dolgozók (feltehetően középiskolai
végzettséggel). A többi réteg képviselői (ipari munkások, nyugdíjasok, háztartásbeliek, kőzépiskolások) elenyésző számban szerepelnek a Tinódi mozi
spontán (nem szervezett) közönségében. De még a
Falusi Filmnapok nézői közül is több mint kétszer annyi a diplomás, a vezető, az irodai dolgozó,
mint a fizikai.
2. Életkorukat tekintve a fiatalkorú felnőttek
dominálnak (lásd a grafikont), valamint a kozépkorúak - tehát az egyre fiatalodó, a serdülőkor felé
haladó átlagnéző (nemzetközi viszonylatban is ez
a helyzet) életkorát meghaladó korosztály ez.
3. Családi állapotukat tekintve követik az általános képet (egyedülállóak), jóllehet valamivel magasabb az átlagosnál a családosok aránya.
4. Lakóhely szerinti bontásban (amelyet a nézők
által megadott lakáscímet besorolva végeztünk) az.
derül ki, hogy a távolság nem számít, ha nem túl
nagy. A grafikonon ábrázolt adatok tanúsága szerint a nézők többsége a Tinódi mozitól távol lakik.
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(A XI. és XII. kerületeket külön kiemeltük. mivel
megítélésünk szerint ezek speciálisan magas anyagi,
iskolázottsági szintü rétegek beáramlása révén kielé-

gítetlen kulturális kereslettel rendelkezhetnek; inkább az egyéni fogyasztások fejlődtek számos ilyen
új "jómódú" körzetben.)

A FILM NÉZŐI A BUDAPESTI TINÓDI MOZIBAN

3

2

4.
5.
6.
7.

FOGLALKOZÁS
1. Diplomás és vezető 34 %
2. Irodai dolgozó: 22 %
3. Egyetemi hallgató: 20 %

2

3

4
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Ipari munkás: 8%
Középiskolás: 8%
Nyugdíjas: 6 %
Háztartásbeli: 1%

5
1

ÉLETKOR
l. 20-26 éves: 43 %
2. 27-45 éves: 33 %
3. ]9 éven aluli: 9%
4. 56 éven felüli: 8 %
5. 46--55 éves 7-%

7

6

5

4

2

3

4

LAKÓHELY
I. 30 percnél hosszabb utazás: 38 %
2. 20-30 perces utazás: 25 %
3. XI. és XII. ker. 21 %
4. Gyalog eléri a mozit 10 perc 10%
5. Távol vagy Budapesten kívül: 5 %

5

CSALÁDI ÁLLAPOT
l. nőtlen és hajadon: 55 %
2. nős és férjezett: 35 %
3. Özvegy: 10%

l

2

Az előző négy pontban és a grafikonon bemutatott eredmények, adatok alapján néhány következtetést vonhatunk le arra vonatkozóan, hogy
me/y rétegekhez kellene eljuttatni az ilyen filmeket.
Szintén kiderül, hogy lakóhelyi bontásban hatvan
százalékot tesz ki azon nézők aránya, akik általában fél óránál többet utazhatnak a moziba és
ugyanennyit vissza - ami Budapest lakóhelyi és
mozi-elosztási szerkezetében bizonyos aszínkronitást mutat.
Néhány kérdést tettünk fel a film kiválasztását,
a mozilátogatást meghatározó tényezőkről. A következő számadatok, illetve a grafikonok három
ilyen jellegű kérdésünkre adott válaszokat összesítik,

3

MINEK A HATÁSÁRA VÁLASZTOTTA

A FILMET?

1. Általában megtekinti az ilyen jellegű új magyar filmeket? IGEN: 92% NEM: 8%
2. Minek a hatására döntött úgy, hogy ezt a
filmet megnézi?

2

3

4
2

3

4

=

a film és alkotói; témája és jellege; hasonló
filmek; új magyar filmek; BBSfilmek; Atanü
és a Harcmodor. (A tanú című filmet a Tinódi moziban a Békeidő előtt játszották.)
51%
Reklám, kritika, rádió, fotó, plakát, cikk,
a film címe - egyszóval mindenféle tömegkommunikáció. 21 %
Ismerős, közeli rokon, barát, munkatárs,
házastárs, diáktárs, elvtárs - egyszóval "reference csoport". 15 %
Véletlenül jött a moziba, s nem erre a filmre;
szórakozni akart, "fOSSZ volt az idő", valamint néhány nem osztályozható válasz. 12 %
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3. Kik javasolták a film megtekintését ?

=

2
3

2

3

4

A válaszok tanúsága szerint tehát a Békeidő
nézői egyúttal az ilyen jellegű (új magyar, dokumentum, mikrorealista, Balázs Béla stúdió DárdayVitézy-Szálai és mások, stb. ismérvek alapján) filmeknek általában nézői. Tehát egy valamiképpen
definiálható, bizonyos demográfiai és szociológiai
indikátorokkal körülírható rétegről van szá, - aminek forgalmazási tanulsága az, hogy esetleg a legkonkrétabb szinten e rétegek "saját intézményeibe", sőt akár e rétegek individuális tagjaihoz vihetnénk el filmjeinket. Az 5. grafikon tanúsága
szerint is a film jellege volt a döntő tényező a kiválasztásban - és ezt megerősíti a 6. grafikon 3. válaszcsoportja ("kinek a hatására; ?"). Az eddigi
vízsgálatok" eredményeitől kissé eltérve ebben a
közönségrétegben
a tömegkommunikáció
(reklám, újságcikk, kritika, stb.) szerepe nagyobb arányú a filmek kiválasztásában mint a szájpropaganda összevetve az átlagos nézők filmkiválasztási
szempontjaival.
Amennyiben tehát nézőrétegeinket körülhatárolhatjuk (szemben például egy nagy sikerű szórakoztató filmmel, amelynek közönségében esetleg
a Békeidő közönsége is szerepel, ami fordítva nem
igaz 0, akkor a film bemutatásának a formája,
intézményi csatornái e rétegekhez kellene, hogy
alkalmazkodjanak; s e rétegekkel feltehetően ma
már nem a "mozi" hanem a "vetítés"; nem a széleskörű forgalmazás, hanem a speciális külön intézmény az adekvát.

A középiskolások hiányos
filmismerete
A legtöbb és leghitelesebb választ hat budapesti
középiskola harmadik és negyedik osztályos ta-
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4

"Reference csoport" (mint az előző 2. valamint személyes kommunikáció formájában
mások: például egyetemi tanár. 52%
Senki; "egyedül döntöttem. " 33 %
A film jellege (lásd az előző 1.; valamint
mindenfajta tömegkommunikáció
(lásd az.
előző 2.). 14%
Mint az előző 4. 2 %

nulóitól kaptuk. íme, a dokumentumfilmek
ferenciája 742 középiskolás között:

pre-

Kedveli-e a rövid és a hosszú
dokumentumfilmeket?
igen
Rövid
Hosszú

553
214

nem

nem válaszolt

= 75% 171 = 23% 18 = 2%
= 29% 484 = 65% 44 = 6%

Ezek az adatok máris mutatják, milyen komoly
hátránnyal indul egy ilyen jellegű új magyar film.
Egy másik kérdésünkben negyven, a társadalmi
forgalmazásban kiemelt értékes dokumentumfilm
címét soroltuk fel:
A 742 budapesti harmadik és negyedik osztályos
középiskolás közül 468, azaz 63 % egyetlen egyet
sem látott e filmek közül és csupán 142, azaz 17 %
látott kettőnél többet! Ha azonban még hozzájuk
sem jutnak el a filmek, akkor hogyan várhatnánk
azt, hogy másokhoz eljussanak? Ha mozibaa nem
is, iskolai vetítéseken egyetlen egyet sem láthattak
ezek a fiatalok?

Aki megnézi, annak tetszik ...
De a legtöbben nem nézik meg ...
A Tin6di moziban, a falusi filmnapokon. a középiskolákban. három filmklubban és egy laktanyai
vetítésen a Békeidő című filmet inkább pozitívan
mint negatívan fogadták, s inkább "tetszett", mint
"nem tetszett", valamint a nézők aktívan és intelligensen reagáltak, s nagyon kevesen távoztak a
vetítés közben. A megfigyelésen túlmenően számos
kérdésünk irányult a film értékelésére. Ahol a nézök nem pusztán "osztályoztak" , vagy alternatív
válaszlehetőségeket húztak alá, ott röviden, saját

megfogalmazásukban
fejtették ki véleményüket.
Összesen több mint félezer gépelt oldalt tesznek ki
a vélemények! Ezért vagyunk kénytelenek az olykor élvezetes, frappáns válaszoknak itt csupán
néhány szempont szerinti absztrakt számadatait
bemutatni - e túlzott integrációval kétségtelenül
halványitva a színeket.
Két évtizede szinte minden filmvizsgálatban szerepel az öt osztályzattal történő "tetszési-nemtetszési" skála. íme, így értékelte 1349 elsősorban
budapesti néző (közülük több mint a fele középiskolás harmadik és negyedik osztályos) a Békeidő
című filmet:
Csoport

"osztályzat"
100 % = egy csoporton
belül valamennyi válasz)

ság"), s a két leggyakoribb "értékelést" emeltük
ki ezúttal (ahol 100% szintén mind a kilenc féle
"értékelés"). Tehát nézzük, hogy miért tetszett a
Békeidő és milyen fontos tanulságokkal szolgáit?
Csoport

Tanulságok

Középiskolások
Tinódi mozi
Filmklubok
Falusi filmnapok
Tartalékos tisztek

23%
31 %
33%
17%
21 %

Értékelések

2
3
2
38% 6% 53% 2%
62% 5% 73% 6%
45% 14% 66% 14%
70% 2% 78% 6%
61 % 17% 81 % 8%

Tanulságok: 1 = olyan pozitív tanulság, amelyet
saját életében is hasznosíthat (példa, morális lecke, valóság megismerése);
5
4
2
3
2 = a film valóságábrázolása. Megközépiskolások
ismerő funkció (például: a budapestiek egy része
10% 35% 36% 12% 6%
Tinódi mozi
úgy vélte, hogy a film új ismereteket nyújtott a
36% 51% 9% 4%FilmkIubok
41% 47% 12% 1%mai magyar faluról, amit lakóhelyük miatt nem
Falusi filmnapok
26% 62% 10% 2%ismertek). A film társadalomelemzése és kritikája;
Tartalékos tisztek
43 % 43 % 13 % l % 3 = negatív tanulság amelyet azonban olykor hasznosíthat ("nem megyek falura!"),
Ezek az "osztályzatok" azt tükrözik, hogy kü- A mai magyar társadalomról túlzottan negatív vélönösen azoknak tetszett a film, akikhez külön lemény, vagy cinikus válaszok;
vetítésen vittük el azt, a "saját" intézményeik ke- Értékelések: 1 = a témának a valóságot megisreteiben; másodsorban a moziban azoknak, akik mertető volta, a film valóságábrázolása ;
önként mentek el; akik kiválasztották e filmet
2 = ugyanaz, azzal kiegészítve, hogy
maguknak, s legkevésbé azoknak (középiskolások)
ezen túlmenően külön kiemeli a filmi feldolgozás
akiket (olykor) félig "kötelező" jelleggel szervez- bizonyos értékeit is.
tek. A közölt számadatok természetesen nem kíA válaszokból tehát az derül ki, hogy a főleg
vánnak magasabb szintű általánosításokra
ösztö- budapesti és fiatal nézők számára a Békeidő vagy
nözni, mint amilyenekre a vizsgált csoportok spe- már ismert társadalmi jelenségek elemzését, megcifikus jellege lehetőséget nyújt - és feltehetően
erősítését, vagy azokkal kapcsolatban új ismeretet
hasznos lett volna több egyetemünkön bemutató
nyújtott és a pozitív vélemények fő indoka ez volt.
előtt végigkísérni e film sorsát.
Túl azon, hogy mindezzel pusztán annyit erősítÖrvendetes az, hogy "amiért" tetszett a Békeidő, hettünk meg, hogy a nézők megértették a filmet,
az feltehetően nagyon közel áll az alkotói szán- milyen tanulságokat vonhatunk le a forgalmazásdékokhoz, s a film morális-politikai értékeihez,
ra a film bemutatására vonatkozóan?
s külön örömmel szolgált, hogy Benesik-ben soFigyelembe véve, hogy e film elemző társadalomkan "követendő példát", "pozitív hőst" láttak;
kritikája pozitív reakciót váltott ki a nézökből ;
ugyanis nagyon ritkán találkozunk a nem romanazt, hogy a "cinikus" válaszok aránya nagyon
tikus filmekben életszerű pozitív hősökkel. Azok, alacsony; úgy kellene az ilyen filmeket tekinteakiknek tetszett a Békeidő, elsősorban annak való- nünk, mint fontos publicisztikai, politikai, vitaságábrázolását , megismertető,
társadalomelemző, fórum jellegű alkotásokat, amelyek eltérően a szátársadalomkritikus vonásait, a mai magyar társa- rakoztató közönségflImektől, nem ugyanolyan" érdalom gazdasági-politikai problémáira irányuló ta- telemben vett filmek, mint ez utóbbiak - pusznulságait emelték ki. A következő táblázat a né- tán azért, mert mindkettő celluloid szalagra ké'lők saját megfogalmazásában nyújtott "tanulsászült. Következésképpen helyük legalább annyira
gokat" és "értékeléseket" kilenc-kilenc csoportba
(illetve sokkal inkább!) a "politikai vitafórumoosztó adatfeldolgozásunk eredményeit mutatja be. kon" lenne, mint a filmvetítés intézményeiben.
A kilencből csupán a leggyakoribb három "tanulA szűkebb közönség felé pedig (amelynek összeságot" (ahol 100% = mind a kilencféle "tanultételéről a Tinódi moziban ismét kaptunk néhány
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adatot) az ő saját intézményeiken belül kellene eljuttatni e filmet.
Azzal, hogyamoziforgalmazásban próbáljuk az
ilyen filmeket bemutatni, olyan egyenlőtlen küzdelembe dobjuk bele a műalkotást, a dokumentumfilmet, amelyben bukása biztosan megjósolható

és olyan reménytelen helyzetbe visszük magunkat,
mintha azt kívánnánk Thomas Manntól, hogy
Muhamed Ali-val mérkőzzék meg, és miután betaszítanánk őt a ringbe, állami dotációval serkentenénk a győzelemre.

JEGYZETEK

hónap alatt 593 előadásban 88 946 látogatót vonzott; azaz 24,4 százalékos mozíkihasználtsággal
ment. A FŐMO tájékoztatása szerint Budapesten
181 előadásban 7900 néző látta 12 százalékos kihasználtsággal. Vidéken sikertelenül kezdeményezett felméréseink azonban nem erősítették meg
az országos "jó eredményt", amelyre magyarázátot nem találtam.
5. Lásd Gombár Csaba cikkét a Filmvilág 1980/7
számában.
6. Az Országos Piackutató Intézet, a Filmtudományi Intézet vizsgálatai és külföldi adatok azt
mutatják, hogyatömegkommunikációnak
(kritika, reklám, stb.) nagyon csekély szerepe van a
szájpropagandával szemben.
Szekeres Péter

1. Különösen a következők segítségét emelem
ki: Baltigh Katalin, Bende Sándorné, Csendes
Jánosné, Dékány Judit, Füredi Júlia, Gajdosi
László, Dr. Terék Elemérné, Tóth Tiborné.
2. A vizsgálat részletes jelentése, valamint a teljes gépi adatfeldolgozás dokumentumai elérhetők
a Filmtudományi Intézet és a Tömegkommunikációs Kutatóközpont könyvtáraiban.
3. Elsősorban Féjja Sándor, Taródi Nagy Béla,
Tárnok János, illetve a Filmtudornányi Intézet
Filmszociológiai Csoportja kutatásaira gondolok,
amelyek elérhetőek a Filmtudományi Intézet
könyvtárában.
4. A MOKÉP statisztikája szerint a Békeidő öt

Film és közönség
A Filmtudományi Intézet és a MOKÉP közös kiadványa.
Szerkeszti a Filmtudományi Intézet filmszociológiai csoportja.

Eddig megjelent kötetei:
T ÁRNOK JÁNOS
A városi filmszínházak közönsége 1972-ben
TÁRNOK JÁNOS
A magyar játékfilmek nézőszáma és forgalmazási adatai 1948-1976.

FÉJJA SÁNDOR
Egy filmvígjáték hatásvizsgálatának
talatai (Zongora a levegőben)

tapasz-

FÉJJA SÁNDOR
A Lúdas Matyi című animációs és élőszereplős
film konfrontációs hatásvizsgálata

HALÁSZ LÁSZLÓ
Az ötödik pecsét - egy film a hatásvizsgálat
tükrében

Kapható: A Filmúzeum szervezési osztályán, Budapest, Dohány u. 1.
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KITEKINTÉS

Rutin és meglepetés
Lipcse, 1980
Nem teszünk nagy felfedezést, amikor kijelentjük:
a lipcsei dokumentum- és rövidfilm hét nem
művészf'ilrnek
esztétikai értékeinek vetélkedése,
hanem - immár 23. alkalommal - politikai esemény: haladó filmek seregszemléje. Nem öntörvényű műalkotások, hanem - mint a Fesztivál jelmondata is példázza ("A világ filmjei - a világ
békéjéért") - a béke, a progresszió jegyében elkötelezett filmek, filmesek találkozója. Mindebből az következik - s talán ezért nem fölösleges
a "felfedezés" - hogy a bemutatott filmek esetében nem feltétlenül elsőrendű szempont a kidolgozottság, az esztétikai megformáltság, a művészi
harmónia; sokszor értékesebb - mert hitelesebb -,
ha egy történelmi-politikai esemény a maga zaklatottságában,
kiforratlanságában,
nem lekerekítve jelenik meg a vásznon. Amint azt - sok esetben - e filmek funkciója is indokolja. Nem véletlenül jelentette ki a filmhét igazgatója sajtótájékoztatóján: soha olyan fontos nem volt, mint most,
hogy a film fegyverként lépjen fel a világ békéjéért
folytatott, egyre több erőt igénylő küzdelemben;
hogy ne csak dokumentáljon, de be is avatkozzori
a valóságba.
Ám mindebből az is következhet, hogya dokumentálás ürügyén megjelenik a felületesség, az elkötelezettség helyett az egyoldalúság, a filmdokumentum elementáris valóságosságára hagyatkozó
filmkészítői kényelmesség.
Mindkettőre - és különféle változataira is - láthattunk példát Lipcsében.
A világ helyzete sajnos újra és újra gondoskodik filmtémákról. Láthattunk tudósítást az indiai
kasztrendszer továbbéléséről, a bolíviai nők kiszolgáltatott helyzetéről, a fegyvert viselő palesztin gyerekekről, az apartheidről, Kambodzsa életének újrakezdéséről,
a környezetvédők zöld for-

radalmáról, törőkországi gyerekmunkásokról. A
széles politikai-filmes térképről talán csak Irán
hiányzott feltűnően.
A béke megőrzése különösen
időszerű kérdés
napjainkban, s a fesztivál programja tükrözte is
ezt a tőrekvést. Hogy miért kell minden áron megakadályozni a háborút - meggyőzően dokumentátták ezt azok a filmek, amelyek a múltat idézték,
de nem mint tőrténeImet, hanem mint a jelennek
szóló figyelmeztetést. A japán Sírnak a kövek
(Sekai no kora e) és az NDK Ne égessétek fel a
Földünket!(Verbrenntnicht
unsere Erde) címu filmek a mai Hiroshimáról szólnak: emberekről,
akik 35 év múltán is együttélni kényszerül nek a
múlttal, emberekről, akik nem tudják, jövőre éInek-e még, gyerekekről, akiknek időnként fájdalmaik vannak, s még nem biztos, hogy nem örökölték-e a halálos betegséget.
Egy nap eltünnek a tanúk (Un jour les térnoins
disparaitront) figyelmeztet a belga Frans Buyens
filmje. Azok a tanúk, akik megjárták a nácizmus
koncentrációs táborait, s akiknek sorsa nem merülhet feledésbe: az emberiségnek meg kell ismerkednie a múlttal, hogy megakadályozhassa hasonló
történelmi katasztrófák bekövetkeztét. Ezért közelít a jelen felől a lengyel Mauthausen című film
is: ezért teszi fel sorra a kérdést utcai járókelőknek, fiataloknak:
hallottak-e
Mauthausenről?
Tudják-e, mi történt ott? S hogy vannak, akik
nem tudják - ez már eleve indokolja e múltidéző
filmek elkészítését.
A szovjet Frontharcosok (Frontoviki) című filmben, A. Szadkovoj művében a Nagy Honvédő
Háború öt katonája szólal meg. Beszélnek a há.
borúról, a katonaságról, s arról, hogy mindez hogyan befolyásolta további életüket.
Az NDK Amíg nem késő (Vorwarnzeit) cí-

Kolonits Ilona.' Életköszöntő
mű film pedig a jelennel foglalkozik, a napjaink-

ban jelentkező háborús veszély, a fegyverkezési
hajsza gazdasági és politikai hátterét vizsgálja.
A békéért folytatott küzdelemhez hozzátartozik az is, hogy ismeretében legyünk a világban végbemenő
politikai,
társadalmi
változásoknak.
A Lipcsei Filmhét olyan fárum, amely éppen ezért
a tájékozódást, az ismeretszerzést is szolgálja.
S ilyen szempontból nagy jelentőségű, hogy helyet adhat olyan vállalkozásoknak, mint a Morazan, az első szabad terület. E 14 perces film jelentőségét az adja, hogy a harcban álló Salvadorban
készült, hogy a Nemzeti Felszabadítási Front első
filmes jelentkezése. Fiatal, filmes tapasztalatokkal
alig-alig rendelkező kollektíva munkája, s ha "műfaját" akarnánk meghatározni, leginkább röpcédulának nevezhetnénk, amelynek elsődleges feladata, hogy - főként Salvadorban - minél több
emberhez eljusson, tudósítson és lelkesítsen. A lelkesítés minden európai vagy amerikai értelemben
megszokott filmes sablonja nélkül. Arról szól, ami
van: fegyverkészítésről, harcosok kiképzéséről.
(A Fesztiválbizottság és a zsüri a rövidfilm-kategóriában ki nem adott Arany Galamb díj pénzösszegét ennek a filmnek ítélte oda.)
A Morazan. .. annyit teljesített, amennyit teljesíteni tudott. Voltak azonban jócskán olyan filmek is Lipcsében, amelyek nem tudták megütni
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lehetőségeik mércéjét. Általában megállapítható:
sajnos, egyre szembeötlőbb a dokumentumfilmmel
szembeni igénytelenség. Sok esetben az az érzésünk, mintha a rendező azt gondolná: a dokumentumok önmagukban is elégségesek a kívánt hatás
eléréséhez. Holott: a dokumentumfilm
is film
- nemcsak az elmondottakkal,
hanem minden
kockájával tartalmat közvetit. Az esetlegesen,
"találomra" kiválasztott interjúalanyok. a csak az
elhangzottak illusztrálására felhasznált anzikszképsorok,
a történelmi-társadalmi
folyamatok
elemzésére irányuló bármely törekvés hiánya a
fesztivál sok filmjére volt jellemző.
Érthető izgalommal vártuk például a Bologna.
10 óra 15 perc című olasz filmet (rendezője G.
Butturini), mert friss híradást és áttekintést ígért
a bolognai pályaudvaron történt megrázó merénylet politikai-társadalmi hátteréről. Ám a film, ha
szándéka az elemzés volt is, mégsem tudott túllépni a megszokott sablonokon: beszélgetések sorát
láthattuk felháborodott utcai járókelökkel, szerntanúkkal, higgadtan érvelő politikusokkal- s mindebből nem derült ki más, mint az, hogy a jobboldali
terrorizmus fenyegetően erősödik, s hogy Olaszországban a helyzet immár tarthatatlan. Ugyancsak drámainak ígérkezett az angol Michael
Whyte filmje, a Creggan. Creggan Londonderry
egyik munkáskerülete, amely tíz évvel ezelőtt az
IRA és a brit hadsereg első fegyveres összeütközésének színtere volt. Az ott áldozatul esett iskoláskorú fiatalok édesanyját, családját szólaltatja
meg a film, arról kérdezve őket, hogyan élték át
azt a bizonyos napot. Ám hiába a valóság drámaisága, ha a film - amelyben egy-egy sírkő bemutatása után túlrészletezett, fölöslegesen aprólékos és
egymástól alig különböző beszélgetések következnek - nem az erőszak, hanem az unalom kibírhatatlanságának érzését kelti fel fokozatosan a nézőben.
Nagy várakozás előzte meg, s némi csalódás követte az egyébként igen tisztességes vállalkozást:
AlIan Francovich A cég megbízásából (On company business) című 3 órás amerikai filmjét, amely
a CIA-val, s annak a világ politikai változásaiban
betöltött szerepével foglalkozott. S itt kell szót
ejtenünk arról, hogya Lipcsei Filmhét nemcsak
mozi-, hanem televíziós filmek szernléje is, mert
a csalódás oka talán ebben található meg. Lipcsében mindent mozivásznon látunk, s ez sok televíziós filmnek nem válik előnyére. (Bár, hajlok
afelé, hogy ez nem "te1evíziós"-voltának, hanem
színvonalának a következménye. Chrudinák Alajos
filmjét, a Terepjáróval a Szaharában-t; amely versenyen kívül szerepelt a Fesztivál programjában tetszéssel fogadták.) A szinte már "hagyományos"

Gitta Nickel: Ne égessétek fel a Földünket!
televíziós dokumentumfilm-szerkezet: egy-egy interjú, egy-egy archív anyag váltakozása, a színes,
mozgóképes történelemkönyv-illusztráció
értékes
dokumentáció ugyan, mégis inkább a televíziózás
lazább szokásaihoz, s nem a mozivászon igényeihez igazodik.
Értékes, eddig soha be nem mutatott archív
anyagaival és dinamikusabb szerkesztésével oldotta ezt az ellentmondást a Vissza kell térnünk
(We must return to libereted Angola) című angolai-svéd film, (rendezője: Gaetano Pagano), amely
az MPLA függetlenségi harcát és az új társadalom
berendezkedését mutatta be.
A Filmhét főszereplői, a legértékesebb és legtartalmasabb alkotások azonban minden kétséget
kizáróan a Közép- és Latin-Amerika országairól
szóló - illetve általuk készített - filmek voltak,
mert lendület és erő sugárzott belőlük. Speciális,
de valós tényeken alapuló szempontot választott
a finn Nők fegyverben (Vallankumouksen naiset)
című film: a nők szerepét mutatta be a nicaraguai
forradalomban. Ernesto Cardenallal, a jelenlegi
nicaraguai kulturális miniszterrel és értékes gondolataival ismertetett meg a még a hatalomátvétel
előtt készült kanadai film, a Solentinamei Evangélium. Sandino földjén (En tierra de Sandino) - ez a
címe annak az igényesen elkészített kubai filmnek
(rendezője: Jesus Diaz), amelyepizódokban mu-

tatta be, mit jelentett a forradalom a nicaraguai
nép életében, s amelynek főként a mezögazdasági
munkások és a föld tulajdonosai közott zajló,
jogaikról szóló vitája, s egy rokonszenves tanítónő
portréja voltak értékes, dokumentumfiJmes jelenetei. Grenada, e kis Karib-tengeri sziget új életéről
adott képet a Grenada - kis ország, nagy forradalom (Grenada - pequno pais gran revolucion)
című kubai film.
Kemény és szenvedélyes a díjnyertes film, az.
Egy forradalom árnyékában - El Salvador, a svéd
Peter Torbiörnsson alkotása. Árad belőle a tömeggyilkos junta iránti gyűlölet és megvetés, s az
együttérzés a salvadori néppel. Arra törekszik,
hogy pontos és elemző képet nyújtson a pillanatnyi
helyzetről, ezért a hatalmon lévőket is megszólaltatja. Láthatunk interjút szórakozó gazdagokkal,
egy nevetségesen apró termetű, de mindenféle
fegyverrel teliaggatott katonával, elegáns amerika í
diplomatával, és tanúi lehetünk a junta egy katonai akciójának, amelynek során a szó szoros értelmében szétlövik és -bombázzák egy lakóház alsó
eme1eteit, pusztán azért, mert a házból egy lövést
véltek hallani. Láthatjuk félbevágott ember maradványait heverni az utcán, s ez nem hátborzon-gató filmes hatásvadászat, hanem a salvadori
mindennapí élet része. Ám láthatjuk a szerveződő
ellenállást is, a hegyekben gyülekező és katonai
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Khadija Abu Ali: Gyerekek gyermekkor nélkül
kiképzésben részesülő munkásokat és parasztokat,
az egyház pozitív szerepét, tömegtüntetéseket, s a
film egyik legtöbbet vitatott jelenetét: egy város
elfoglalására készülő forradalmi gerillacsoport lezárja a városba vezető utakat, ellenőrzi az érkező
autókat, megmotozza a bennülőket. Az emberek
az izgatottság vagy felháborodás legkisebb jele
nélkül elvonulnak, egy gyanúsan viselkedő embert azonban - akinél egyébként fegyvert is találnak - a gerillák lelőnek. Okmányait vizsgálva igazolódik a gyanú: a férfi a junta rendőrségének
embere volt, zsebében az elfogandó és kivégzendő
forradalmárok listájával. Nem kétséges: szemtanúi lenni egy ember megölésének - még ha az
ellenség is - mindig felkavarja a kedélyeket. Lehet
vitatni e filmjelenet etikai vonatkozásait, de uélkezni csak körülményeinek pontos ismeretében lehet. Ami bizonyos: Peter Torbiőrnsson filmje jelentős vállalkozás, amely nem a hűvös kívülálló,
hanem az életveszélyt is vállaló résztvevő szemével vizsgálja a látottakat.
A svéd rendező filmje mellett méltatlanul szorult a háttérbe a holland Salvadorról szóló film,
amelynek értékei ből valóban sokat levonnak olyan
jelenetek, mint az, amelyben egy ember mellette
heverő társa "vérével" írja fel a falra a film címét:
EI Salvador? forradalom vagy halál. Mégis, vannak
olyan pillanatai, amelyeket kár lenne elfelejte-
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nünk: például amikor egy hevenyészett sírgödör
mellett anyák állnak fiaik fogazatának rajzával,
mert azonosítaniuk kell az ott heverő, felismerhetetlen holttesteket.
A magyar filmek jól szerepeltek a Filmhéten.
Kolonits Ilona Életköszöntő című filmje az NDK
Kulturális Minisztériumának díját nyerte el. Fehéri
Tamás Oberhausenben díjazott Protokoll szerint
című filmjét nagy sikerrel vetítették a fesztiváldíjas filmek bemutatóján. Taps fogadta Hernádi
Tibor animációs filmjét, A macská-t is. Neményi
Ferenc Köztér című munkájának mérsékeltebb fogadtatását a közönség történelmi ismereteinek
hiánya okozhatta. Az NDK Filmfőiskola hallgatóinak sorában pedÍl örömmel fedezhettük fel egy
magyar rendezőjelölt, Dénes Gábor nevét és meghatóan szép vizsgafilmjét. a Kari bácsi-t.
Végezetül: a fesztiválbeszámolók végén rendszerint elhangzik az óhaj, milyen jó volna a legértékesebb alkotásokkal a hazai mozikban is találkozni. Erről a "pusztába kiáltott szóról" jelen
tudósítás Írója sem mondhat le: meggyőződése
ugyanis, hogy a filmes újságírásnak még nagy és
eddig jórészt kihasználatlan lehetőségei vannak a
politikai nevelés, a tudatformálás terén, s hogy a
dokumentumfilmek forgalmazási nehézségei és az
emberek információéhsége közötti űrt csak filmek forgalmazásával lehet csökkenteni.
Erdélyi Z. Ágnes

KÖNYVEKRŰL,
FOLYÓIRATOKBÓL
Magyarok itthon és külföldön
Tóbiás Áron: Korda Sándor,
Féjja Sándor: Illés György
Többféleképpen lehet monográfiát írni. Példa erre
a Magyar Filmtudományi Intézet és a Népművelési
Propaganda Iroda közös kiadványsorozatának, a
Filmbarátok Kiskönyvtárának eddig megjelent
több mint húsz kötete. Eltérő stílus, másféle megközelítésmód, holott a cél ugyanaz: megismertetni
az olvasóval a filmművészet egy-egy kiválóságát.
A különbség mindenekelőtt persze a szerzők másmás természetéből fakad, de oka ennek az olvasótábor heterogén jellege is. A filmvilág hírességeire
éppúgy kívánesi a szakmában jártas, mint a filmkészítés kulisszatitkait nem, vagy csak alig ismerő
mozinézö, így fölösleges magyarázkodásnak tűnhetik valakinek az, ami a másik számára fontos
információ. Vannak, akik "regényes" életrajzot
várnak, mások a művészek filmjeinek alapos elemzésére kíváncsiak. "Az arcképfestők" pedig hol
az egyik, hol a másik kívánalomnak próbálnak
eleget tenni.
Ezt bizonyítja a sorozat legutóbb megjelent két
kötete is. Tóbiás Áron Korda Sándorról írt, Féjja
Sándor Illés György bemutatására vállalkozott.
A fiatalon külföldre távozott világhírű filmrendező
első hazai bemutatója "teljes összetettségében végigtekint Korda Sándor életútján, azon a sokarcú,
változatos tevékenységen, amit röviden filmcsinálásnak neveznek." Tóbiás Áron a priori ismertnek
tekint bizonyos fogalmakat, jelenségeket, és gördülékeny stílusát a gyakori párbeszédek közbeiktatásával teszi még oldottabbá. Féjja Sándor abból
az elgondolásból indul ki, hogy "a rendező alkotó
munkájáról 'többnyire vannak ismereteink, az
operatőréről már aránytalanul kevesebbet tudunk
Ezért - ha futólagosan is - ismerkednünk kell
vele." így aztán nemcsak a magyar operatörök
doyenjéről kapunk átfogó képet, de Az operatőr
és a filmnyelv. valamint a Művész-e az operatőr ?

című fejezetekben az operatőri munka problémáiról is olvashatunk, az Eiben(-izmus?) és az Illés
szekerén címűekben pedig a magyar operatőrképzés rövid történetével ismerkedhetünk meg:
a kezdetektől napjainkig. A Függelék a fényképezés alapfogalmainak kislexikonát tartalmazza, a
bőséges Jegyzetek pedig a filmtörténet és a filmgyártás egy-egy idevágó mozzanatát taglalja. Féjja
Sándor a filológus alaposságával fogalmaz: ezt
bizonyítják zárójeles megjegyzései is. Szinte a birtokában levő valamennyi információt közzéteszi.
Másféle munkamódszer, eltérő eredmény. Tóbiás Áron elénk varázsolja Korda Sándor eseményekben gazdag életútját, Féjja Sándor Illés György
portréja mellett hasznos kis kézikönyvet állított
össze az operatőri mesterségről és a méltán világhírű magyar operatőri iskola kifejlődéséről.
Korda Sándor, azaz Alexander Korda egyike
azoknak a honfitársainknak.
akik politikai-gazdasági-társadalmi okok rniatt hagyták el Magyarországot, külföldön telepedtek le, és szakmai sikereiket már idegenben aratták. A történelmi események ismeretében (Korda 1919 novemberében
érkezik Bécsbe) vitathatatlan, hogy a fiatal filmalkotó helyesen cselekedett. Noha Magyarország
szegényebb lett egy rendezővel, a korabeli játékfilmgyártás - ezt utólag mindenképpen el kell
fogadnunk - nem engedte volna kibontakozni
Korda Sándor rendezői és produceri tehetségét.
Az egyetemes filmművészet viszont csak "nyert
az ügyön". Olyan világhírű alkotásokat köszönhet
a rendezőnek, mint a VIII. Henrik magánélete
(1933) és a Lady Hamilton (1941). A Dzsungel
könyve (1942, rendezte: Korda Zoltán) és a III.
Richárd (1955, rendezte: Laurence Olivier) pedig
a producer munkáját dicséri. Korda Sándort kivételes egyénisége a legnehezebb helyzeteken is
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átsegítette, többször is eljutott a CSUCSlg,holott
korábban a mélypontig süllyedt. Hallatlan energiával dolgozott, nagyra törő ember volt és célját
el is érte. A londoni filmválság idején ezért vágta
az angol újságírók szemébe: "Ha egy iparág millió
foctsterlinget hoz siker esetén, magától értetődik, hogy milliókra rúg a veszteség is."
Korda Sándor a filmet a show business részének, a szórakoztató ipar egyik ágának tekintette.
Nem fogadta el az elit-film és a közőnség-Iilm
szembeállítását. Számára csak siker-film létezett,
és egész pályafutása alatt a kőzőnség tetszését elnyerő, sikeres filmek készítésére törekedett. Megelégedett a felszínes történetekkel (különösen a
híres emberek magánéletét bemutató forgatókönyveket kedvelte), mellőzte a mély jellemábrázolást,
fontosabbnak tartotta a szellemes párbeszédeket.
Produkció i mindig óriási költségvetéssel készültek, noha a bevétel nem volt mindig arányban a
kiadásokkal. Dolgozott Bécsben, Berlinben, Párizsban, de legjelentősebb alkotásai Hollywoodban és Nagy-Britanniában születtek. 1942-ben
Korda Sándort az angol király lovagi címmel tüntette ki. Indoklás: "hozzájárulása a brit filmipar
fellendítéséhez" . Nem ő az egyetlen, aki egy másik ország színeiben lépett a küzdőtérre és aratott
diadalt. Kortársai közül nem egy művész hagyta
el az országot, de mai példákat is idézhetünk,
éppen Féjja Sándor könyvéből: "A Szelíd motorosok (Dennis Hopper, 1969) c. amerikai színes film
ragyogó operatőri munkáját itthon is élvezhettük.
Világhírű operatőre, Kovács László - Illés-tanítvány. Az Éretlen szivek (Luntz, 1966) c. francia
film atmoszférikus kompozíció i egy szintén világhírű operatör. Badal János kameráját dicsérik.
A Harmadik tipusú találkozás ok képi megoldásáért Oscar-díjjal jutalmazott Zsigmond Vilmos,
amint Illés több, külföldön élő tanítványa, ugyancsak joggal szerzett és szerez hírnevet a magyar
operatőri iskolának."
A magyar operatörök idehaza is bizonyítják tehetségüket, alapos felkészültségüket, amiben nem
kis része van egykori tanáruknak, mindenki Gyuri
bácsijának. Illés György 1949-ben lett a Színházés Filmművészeti Főiskola tanára. Több mint
harmincéves pedagógiai pályafutása alatt azonban aktív operatőrként is dolgozott, játékfilmek
tucatjait fényképezte. köztük olyan - képileg is kiemelkedő alkotásokat, mint a Budapesti tavasz
(1955, rendező: Máriássy Félix), Ház a sziklák
alatt (1958, Makk Károly), Megszállottak (1961,
Makk Károly), Húsz óra (1965, Fábri Zoltán),
A Pál utcai fiúk (1968, Fábri Zoltán), Magyarok
(1978, Fábri Zoltán).
Önálló alkotásra képes művész vagy megrende100

lésre dolgozó szakember-e az operatőr? Ez is, az
is. Pontosabban: hol ez, hol az. A forgatás során
természetesen a rendezőé a döntő szó, az opera tőr
csupán végrehajtja utasításait, de szerenesés esetben - amikor eredeti képi megoldásokra ösztönöz
a forgatókönyv, amikor a rendező és az operatőr
mint két egyenrangú fél tiszteletben tartja a másik
munkaterilletét - lehetőség nyilik rnűvészi alkotásra. Sőt, az a paradox helyzet is előállhat, hogy egy
tartalmilag jelentéktelen, a rendezői munka szempontjából közepes filmet éppen a szép (különös,
eredeti) képek emelnek ki az átlagos produkciók
tömegéből. Mi határozza meg az opera tőr teljesítményét? Az említetteken túl mindenekelőtt a
technika fejlettsége. A legszebb felvételeket is
tönkreteheti a színeket eltorzító celluloid, s így
az operatőr minden leleménye kárba vész. Tartalom és forma egymásrahatása a filmművészet
területén is érvényes: minél bonyolultabb mozgásokra képes a kamera, annál összetettebb mondanivalót tud kifejezni a film. És megfordítva: minél
komplikáltabb gondolatokat kíván vizuálisan megvalósítani a rendező, annál jobban kell az operatőrnek fejlesztenie a fényképezés technikáját.
Illés György több mint három évtizedes pályafutása alatt sokat fejlődött az egyetemes és a magyar filmművészet, s vele párhuzamosan a filmtechnika. Mindez az előbbrejutás Illés filmjeiben
is nyomon követhető. A sematizmus időszakának
lakkozott filmjeiért az operatőr is felelős. Ha azonban valaki igazán tehetséges, és Illés Györgyről
ezt méltán elmondhat juk, akkor egy jellegtelen
tsz-filmet is képes "emberi szenvedélyekkel teli",
"szimbolizmusában is realista" alkotássá változtatni (Vihar. 1952, Fábri Zoltán). A 60-as éveket
a megújulás jellemzi. Az ezzel együtt járó közvetlen operatőri stílus úttőrője éppen Illés György
a Megszálloúak-ban (1961, Makk Károly).
Az elmúlt harminc év során diplomát szerzett
magyar operatőröknek, Illés tanítványainak kialakult a maguk sajátos stílusa. A tanultak elsajátítása, a személyes látásmód és a továbblépés igénye együttesen eredményezi a fiatalabb generációk.
újító törekvéseit. Ugyanakkor Illés György is
szükségét érezte a megújulásnak, és a tanítványaival folytatott termékeny viták rá is hatottak. Mi
jellemzi mégis felvételeit ? A szó fizikai és átvitt
értelmében egyaránt szürke képek, illetve színes
film esetén: a monokróm jelleg. A valóság vizuális
megjelenítésének ezzel a teljesen eredeti módjával
találkozunk a Ház a sziklák alatt (1958, Makk
Károly) című filmjében, de ugyanezt tapasztaljuk
Makk Károly egy korábbi alkotásában, A 9-es
kórterem-ben (1955), sőt már a Budapesti tavaszszámos jelenetében (1955, Máriássy Félix). A fény-

árnyék játéka jelentős szerephez jut az egyébként
színes Hangyaboly-ban (1971, Fábri Zoltán).
A Magyarok (1978, Fábri Zoltán) című filmben
pedig a fakó színek a jellemzők. "A színdramaturgia érdekében mindent elkövetek, hogy a film egy
vagy két főszínből álljon. Minél közelebb kell kerülni a fekete-fehér hangulati világhoz - vallja -,
mert a nézőt ez is közelebb viszi a film gondolati
tartalmának a megértéséhez. A díszítettséget, a keresettséget próbálom lefaragni, világításban, kompozícióban, mozgásban - mindazzal, ami a rendelkezésemre áll." Több mint ötven játékfilmjében természetesen nem sikerült mindig maradéktalanul megvalósítania törekvését. Az Utazás a
koponyám körül (1970, Révész György) című film
vízióvilágát kihasználva szinte "tobzódik a színekben", a Legenda a nyúlpaprikásról (1975, Kabay

Barna) című alkotását "sziporkázó színorgia" jellemzi. De az operatőrt köti a forgatókönyv, s ha
az ábrázolt világ nem esik egybe a művész belső
világával, vagy a rendezői koncepció ellentétben
áll az operatőr elképzeléseivel, akkor a fényképezés becsületes mestermunka lesz, semmi több.
Csupán arról van szó, amit már korábban is említettünk: az operatőr alárendelt szerepet játszik,
szakmai tudásával (ki)szolgálja a rendezőt, viszont
egyéni ötletei, látásmódja - összhangban a rnű
egészével - fokozzák az alkotás sikerét.
A Filmbarátok Kiskönyvtára eddig tizenhat
rendezőt és hat színészt mutatott be. Féjja Sándoré
az érdem, hogy megjelent az első operatőr-portré.
A választás csakis Illés Györgyre, a mai magyar
operatőrök szellemi atyjára eshetett. Köszönet
érte.
Hollós Adrienne

Egy magyar-amerikai karrier története
John W. Dodds könyve Fejős Pálról
Bevallorn, hogy a frappáns címet Mr. Doddstól
kölcsönöztem. Ő Írta ugyanis könyve elé: A Hungarian-American Odyssey, azaz Egy magyar-amerikai vándorút története.
Persze, amennyire szellemes a cím, annyira
felületes is, hiszen Fejős Pál a legkülönbözőbb országokban élt és dolgozott; Franciaországban és
Skandináviában pedig körülbelül annyi, illetve
még hosszabb ideig, mint itthon. Az azonban kétségtelen, hogy állampolgári jogai ehhez a két néphez kötötték; bár végrendeletében megtiltotta feleségének, hogy magyarokkal érintkezzen, s 1931ben Amerikából is menekülni kényszerítette igényessége. Éppen ez a nyughatatlanság teszi munkásságát és életútját érdekessé, személyét pedig
- műveitől függetlenül - egy kalandos életrajzi regény főhősévé.
John W. Dodds erősen középszerű író, sem filmesként, sem antropológusként
nem partnere
igazán Fejősnek, és nem tud szabadulni a legnagyobb életrajzírói átoktól sem: végig A Nagy
Emberről mesél nekünk. Számunkra különösen
zavaróak a Fejős eredeti származásával kapcsolatos előítéletei. Kőzhelyszerű
hivatkozásokat találunk a magyaros virtusra és lobbanékonyságra, ami
a hazai olvasót még akkor is zavarja, ha az arisztokra ta-orvos-vegyész -zongorarakodó-szf nházi és
filmrendező-antropológus-etnográfus
élete és csa-

ládi történetei nem kevés alapot szolgáltatnak az
előítéletekhez.
Példaként hadd álljon itt egy családi legenda:
A Nagy Ember édesapja még udvarolt a későbbi
mamának, amikor a hölgy szóvá tette, hogy jegyese bizonyára még a kisujját sem mozdítaná érte,
ha úgy adódna. A jövendő atya - a hagyományos
magyar virtustól vezéreltetve - gondolkozás nélkül
vonult ki a konyhába és csapta le egyik kisujját
a húsvágó késsel.
Szerencsére Fejős élete oly érdekes, az általa
képviselt filmrendező i attitűd oly nagyon külőnbőzik a legtöbb magyar emigránsétól, és sajnos,
olyan keveset tudhatunk róla egyéb forrásokból,
hogy Dodds könyvét így is alig tudja letenni a szerenesés olvasó.
Hollywoodi pályafutása alatt Fejős elsősorban
nem meggazdagodni vagy mások ízléséhez igazodva befutni akart, hanem olyan filmeket rendezni,
amelyek neki is tetszenek. Ezért minden szerződésében kikötötte Ca húszas években!), hogy nem
enged beleszólást a forgatókönyv kiválasztásába,
a szereposztásba, a rendezésbe és a vágásba. Érdekes módon, talált olyan stúdiót, amely elfogadta
feltételeit: a Laemmle Senior és Junior által igazgatott Universalt. Itt készítette 1928 és 30 között
hollywoodi filmjeit - egy kivétellel.
Természetesen vesztett. Nagyon gazdag lett, és
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egyre kevesebb olyan filmet rendezett, amit élvezni
tudott. 1930-ban még az elhízott Paul Whitemant,
a klasszicizálódó jazzirányzatok legnagyobb sztárját (Gershwin bandafőnőkét)
is a nyakába sózták
egy film erejéig (The King of Jazz). Ezt a lépést
úgy fogadta, mint szerződésben kikötött jogainak
a megsértését. Szerződést bontott az Universallal,
még elkészítette a Metrónak A nagy ház (The Big
House) című film francia és német verzióját, és
búcsút mondott Hollywoodnak. 1931-ben Európába költözött - hogy Párizsban öngyilkosságot kíséreljen meg altatókkal, és idehaza visszautasítás
fogadja (Tavaszi zápor, ftél a Balaton).
A nagy ház egyébként mai szemmel is izgalmas
film egy börtönlázadásról, kipróbált benne egy
később híressé vált európai színészt is, Charles
Boyer-t,
A The King of Jazz-nek sajnálatosabb következménye is lett, mint hogy Fejős összekülönbözött
az
Universal főnökeivel : az ő javaslatára vették meg
a Nyugaton a helyzet változatlan megfilmesítésének jogait, amiből aztán - míg ő Whitemanékkal
kínlódott -, Lewis Milestone rendezett világsikerű
filmet.
Dodds legnagyobb érdeme, hogy részletes leírását adja Fejős feltehetően legnagyobb filmjének, Az utolsó pillanat-nak (The Last Moment),
ami megnyitotta előtte Hollywood kapuit, s ma
is a filmtörténet egyik legérdekesebb kísérleti alketásaként tartják számon. Fejős - az amerikai
filmes viszonyok minimális ismeretére sem támaszkodva - szűkös anyagi lehetőségei (5000 dollár)
ellenére új filmezési stílust teremtett.
Nálunk kevesen tudják, hogy a filmrendezés
csak Fejős Pál egyik, az évek múlásával fokozatosan háttérbe szoruló tevékenységi területe volt,
későbbi érdeklődését teljesen az antropológia kötötte le. Dodds ezekben az években ismerkedett
meg vele, könyvét egyébként is a Wenner-Green
Alapítvány jelentette meg, tehát érdeklődése egyen-

lő arányban oszlik meg Fejős különböző tevékenységei között. Szerencsére! Számomra ugyanis
éppen ez a korlátokkal nem számoló nyitottság,
a teljes önmegvalósítás területeinek megszállott
kutatási kényszere Fejős leginkább irigylésre méltó
tulajdonsága. Hiányzik belőle az a földhözragadt
önbiztosítási kényszer, ami legtöbbünket,
még gondolatban is, visszatart a kielégítőbb, de bizony talanabbnak tűnő életformákra váltástól.
A közelmúltban láttam Fejős Pál legfontosabb
filmjeit. Bár ő igazán csak Az utolsó pillanat-ot,
A nagyváros mostohái-i (Lonesome), a Tavaszi zápor-t és az Egy marék rizs-t (En Handfui Ris)
szerette, nekem legalább annyira kedves az általa
gyűlölt Broadway és az Ausztriában forgatott
Sonnenstrahl is.
Az előző egy látványos, színházi kulisszák mögött játszódó krimi, az utóbbi egy öngyilkosságoktól elkanyarodó szerelmi történet, ami valamiképpen Bergman Egy nyáréjszaka mosolya círnű
filmjének stiláris elődje. Ahogy hangulati és strukturális rokonságot érzek a Broadway gyilkossági
szekvenciái és Godard Made in USA-jének híres
jelenetsora között,
amikor Anna Karina egy
szőrnyű kórházban keresi eltűnt férjét. Godard
egy korai nyilatkozatában említi is Fejöst rnint
olyan rendezőt, aki hatott rá. Engem mégis leginkább René Clair rendezői alkatára emlékeztet,
akinek még legkommerciálisabb filmjeiből sem Iehetett kiirtani az eredendő bájt.
Fejős filmjein érezzük a kivülálló kísérletező
kiváncsiságát, arisztokratikus finomságát és természetes helyzetekből fakadó humorát. Mindig
"civil a pályán", olyan gondatlan szabadossággal
mellőzi a filmrendezés bevett szabályait, ahogy
arra egy profi filmes sose lenne képes.
Itthon is többet kellene írni róla, filmjeit pedig
VETÍTENI!
The Several Lives Of Paul Fejos by John W. Dodds
The Wenner-Green Foundation, 1973
Antal István

Ljudmila Gurcsenko pályaképe
Negyed évszázaddal ezelőtt a
Moszfilm folyosóján I. A. Pirjev
összetalálkozott egy fiatal lánynyal, akit nemrég alkalmatlannak minősítettek a próbafelvételen. Bevitte a sminkelőbe,
mondva: "Próbálják meg megint!" így jelent meg a Karneváli
éjszaka (1956) és vele Ljudmila
Gurcsenko. Hatalmas sikert ara102

tott. Egy másik rendező addig
akarja ütni a vasat, amíg forró.
És gondosan átvitte mindazt,
amivel a színésznő első nagy szerepében tündökölni tudott, a
másik filmbe, A gitáros lány-ba
(1958). Látszólag semmi szörnyűség nem történt, mások is
így csinálják. De az adott esetben nem bocsátották meg az is-

métlést, a siker rögtön csökkent,
most maróan gúnyos stílusban
írtak a kritikusok a "gitáros és
gitár nélküli" lányokról ...
A Karneváli éjszaka után mindenki úgy vélte, hogy megjelent
a szovjet Lolita Torres. Lolita
akkoriban nagyon népszerű volt,
akkor mutatták be A szerelem
kora c. filmjét, és Gurcsenko

tényleg sokban hasonlított rá:
mély volt a hangja és plasztikus
a lénye. Tehát amikor egy harmadik
rendező
melodrámát
akart rendezni egy szovjet tengerész és egy spanyol lány szerelméről, teljesen világos volt,
hogy a spanyol énekesnőt a mi
Lolitánknak
kell
játszania.
A filmben semmi őszinte nem
volt Gurcsenkon kívül. De ő is
félresiklott őszinteségében: a fiatalság minden energiájával és
szenvedélyével utánozta Lolita
Torrest.
Ez volt az ifjúsága, ne feledjük! Amióta az eszét tudja, táncol és énekel. Zenészcsaládból
származik és a vérévé váltak a
korabeli zenés filmek dallamai.
Furcsa-e, hogy a tizennyolc éves
debütáns, aki főszerepet játszhatott a Karneváli éjszaká-ban,
ebben a félig vígjáték, félig revű,
zenés filmben, Marika Rökkért
lelkesedett és Lolitát utánozta?
Hiszen az álmok valósággá váltak: Boldog volt. Lavinaként
zúdultak rá a cikkek és interjúk,
a lelkes nézők levelei, az egyszerre édes és tolakodó általános érdeklődés
középpontjába
került. .. És hamarosan sor került
a Roman és Franciská-ra CI 960),
és kiderült, hogyasztárnak
saját fényével kell csillognia. Érdekes, hogy erre a filmre, mely
minden reménye valóságos szertefoszlását jelentette, úgy emlékszik, mint ami nagyon drága
számára: itt játszotta első drámai szerepét. ..
Gurcsenkonak minden adottsága megvolt ahhoz, hogy igazi
"sztár-karriert"
csináljon. De
közbejött a véletlen. Pontosabban annak a hiánya. Nem találkozott
megfelelő rendezővel.
Mint ahogy Grigorij Alekszandrovval találkozott Orlova. A Roman és Franciska utáni évek nehezek voltak Gurcsenko számára. Drámai szerepet játszott V.
Vengerov Balti égbolt (1960-61)
c. filmjében, játszott Panasz

Mirnoj Az utcalány (1962) c.
kisregénye filmváltozatában, de
alapvető, átütő siker kellett ahhoz, hogy megváltoztassa a róla
kialakult képet és drámai színésznővé váljon. Nyilvánvalóan
a zene, az ének és a tánc jelentette tehetsége fő alapjait, és ez
akku nem volt időszerű. Akkoriban a zenés film eltűnt a szovjet filmművészetből. A "csöndes" film évei voltak ezek, mely
a mindennapok szerény igazságát tárta fel. Mindenfajta dekorativitás visszatérést jelentett a
nem éppen legjobb hagyományokhoz. A színészek "élni",
nem "játszani" próbáltak a vásznon. Itt teljesen fölöslegesnek
bizonyult mindaz az esztétikai
adottság, amelyen Gurcsenko
felnőtt. A hatvanas években
nem volt igény "sztárokra".
Már tíz év telt el a Karneváli
éjszaka óta: nagy idő egy ember
életében, hatalmas nagy egy
színésznőében. Minden ével
nem játszott szerepekkel volt
teli. Az olyan gondtalannak és
ragyogónak induló színészsors
kezdett drámaivá válni ... "Hazamentem és mivel fájdalmasan
tele voltam élményekkel, dalokat Írtam. Annyi erőm volt!
Annyira szerettem volna játszani!" - írja visszaemlékezéseiben.
Aztán jött Marija szerepe
V. Vengerov Munkáslakátelep
(1965) c. filmjében, akinek f!rje
megvakulva, nyomorékként érkezik haza a frontról. Élete értelmetlenségén
keseregve
az
utolsó fillért is elissza, míg
Maríja egy évtized alatt eljut
a reménytől a teljes kétségbeesésig: elutazik és otthagyja
férjét és fiát. Ebben az alakításában már megvo1t a nagyon
nagy, merész gesztusoknak és
annak a mély és árnyalt ábrázolásnak a rá jellemző összekapcsolása, amire csak a minden
porcikájukkal
átalakuló színészek képesek. E szerep után nem
kellett különösebb éleslátás ah-

hoz, hogy észrevegyék Gurcsenko aranytartalékait.
De nem
volt szerencséje, nem akadt ilyen
jó szernű rendező .. , Mint sztár,
már mondtuk, elkésett. Mint
drámai színésznő, túlságosan kifejező volt ahhoz, hogy feloldódjon a valóságos utcai tömegben,
vagyis túl korán érkezett rikító,
excentrikus és könyörtelen ül hiteles, mintegy Toulouse-Lau trec-i realizmusával. Energikus
drámai játéka nem fél megmutatkozni, nem próbál életnek
látszani - és ezért válik az élet
koncentrátumává.
És megdöbbent az alakítás árnyalatainak
gazdasága, az emberi lélek legrejtettebb és legfinomabb rezdüléseinek együttérző ismerete.
Az életet egy az egyben reprodukálni
próbáló
hitelesség
gyorsan kifutotta magát, mint
formai szenvedély, és csak a tartalmi értékek maradtak fenn
belőle a filmtörténetben. A továbbiakban a lét igazsága sajátos megtörésben jelenik meg a
"költői", a' "visszatekintő" filmekben, a "neopéldázatokban"
(A. Adamovics terrninusa), a filmi "románcokban" és "elbeszélő kőlteményekben".
Ekkor és
itt lett igazán szükség Gurcsenkora, aki már a hatvanas években elsajátította a mindennapi
élet és az általánosítás e bonyolult keverékét. A hetvenes években a színésznő második születését éli meg. Egymás után játszsza a szerepeket, mintegy hajszolva az elmulasztott időt. Persze nem mulasztotta el az időt,
csak még nem jött el az ő ideje,
amikor jelentéktelen szerepeket
játszott olyan ma már elfeledett
filmekben, mint A bicikliszelidltök, a Fehér robbantás (1969),
Egy kozidűnk,
vagy amikor a
Szatíraszínházban próbálkozott,
vagy a Szovremennyik színház
színpadán
kereste
önmagát.
Mégis erről az "első" Gurcsenkoról szólva, meg kell említenünk már akkor is meglepően
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szélesskáláját: a Munkáslakótelep
aszketikus stílusától a Ba/zaminov házassága (1964) rikító, maró jellemrajzáig. E. Svarc Árnyék
c. mcséjének
filmváltozatában
gonosz, ravasz, utánozhatatlan,
született intrikus volt, Az orosz
birodalom koronájá-ban egy francia kabaré sanzonénekesnője. Itt
jelent meg először eddig komolyan játszott sztárszerepeiben a
parodikus elem, a stilizálás és a
groteszk. Azóta mindig elkísérik zenés tévé- és mozifilmjeiben. Ezután Klavgyiját játszotta
a Vanjusin gyerekei-ben, teljesen
a korai Moszkvai Művész Színház analitikus stílusában, melyet oly gondosan idéztek fel e
film színészei. Mindazt, amit
ezekben az években játszott,
szűkszavúan dicsérte a sajtó.
A kritikusoknak igazuk volt: jól
játszotta a szerepeket, mindben
volt valami rendkívüli érdekes.
Csak ezt a "valamit" inkább a
már elcsitult vihar visszfényének
nézték. Pedig az előjel volt ...
Most már nehéz biztonsággal
megmondani, mi késztette V.
Tregubovics rendezőt,
hogy
Gurcsenkonak adja egy szövőgyár igazgatónője, Anna Georgijevna Szmirnova szerepét Régi
falak c. filmjében. Ez a szerep
ma is teljesen "nem-gurcsenkoinak" tűnik. A. Grebnyev forgatókönyve egy magányos nőről
szól, aki látszólag már lemondott a személyes boldogságáról
és belemerült az "ügyintézésbe",
ezzel mintegy a modern "emancipáció" fonákját mutatva be:
természetellenes egy nő számára
az ilyen "férfi"-élet. Gurcsenko,
ez az ízig-vérig nő, aki igéző, ha
kell de tud elesett, kifinomult an
közönséges, szelíden gyöngéd és
nőiesen ravasz lenni, Anna Georgijevna munkaruhájában kissé
idegenül érezte magát. De azzal,
hogy elfojtotta nőiességét, megteremtette eme "aszkézis" természetellenességének érzését és
bemutatta, hogy a hősnő termé104

szete gazdagabb és tágabb annál
a sorsnál, melyre magát ítélte,
mesterségesen és idő előtt elvágva magától az ügy nevében
az élet egy fontos részét. Ebben
a filmben önkéntelenül vitázni
kezdtek a stílusok, és avitából
szerintem Gurcsenko került ki
győztesen. Ez egyszer hagyományos ellenfele - az idő - szövetségesévé vált. Most egész filmművészetünk érezni kezdte az
aktívabb művészi ráhatás szükségességét. Egyre gyakrabban
emlékeznek Dovzsenko hagyományaira és arra, hogy a színész
palettája mérhetetlenül gazdagabb a divatos pasztell színeknél. .. Ez az új, szokatlan szerep
hatott a színésznőre is. Pontosabban a rendkívül céltudatos,
visszafogott, lemondásra képes,
vasakaratú ember számára eddig
ismeretlen életmódja hatott rá.
Más könyveket kezdett olvasni,
más zenét hallgatni és más szerepeket vállalni.
Az ezt követő években Gurcsenko egész sor első osztályú
alakítással lepett meg minket,
melyekkel nem egyszerűen a mai
film élvonalába került, hanem
különleges helyre. A ragyogó
"diva" drámai színésznőnek bizonyult, akinek skáláját még
most is nehéz véglegesen meghatározni, aki el tudja játszani
Madame Niniehe-t is A dohánykapitány c. operettben és Nyikát
is a K. Szimonov kisregénye
nyomán készült Húsz nap háború
nélkűl c. filmben. J. Ginzburg
rendezővel együtt a Jutalomjáték c. tévéműsorban felélesztette
az ott eddig ismeretlen burleszk
műfaját: szédületes sebességgel
változott át kalózlányból charlestont járó öregasszonnyá, cowboy-lányból masnis kamaszlánynyá . .. A Visszacsatolás c. termelési filmben szándékosan viszszafogottan, szinte smink nélkül, statikus an játszotta Vjaznyikovát, aki látszólag már semmit sem vár az élettől, mint az

igazság helyreállítását - ez még
a hatvanas évek "hétköznapi"
filmjei számára is asztétikus stílusnak tűnne. Most már ezt is
meg tudta csinálni. .. .
Egy idő múlva felülkerekedik
szenvedélyes vágya, hogy megossza másokkal élményeit és
gondolatait, és maga számára is
váratlan
elhatározásra
jut.
Könyvet ír gyerekkoráról, apjáról, a megszállt Harkovban átélt háborúról - profinak is dicséretére váló rekordidő alatt.
Noha visszaemlékezésekre épül,
nem memoár. Nem is kisregény,
nem is vallomás, hanem leginkább a színészi rögtönzéshez hasonló. Hiszen ezek a részletek
adják az általa alakított hősnők
"húsát és vérét."
Majd újabb megpróbáltatás
következett: a Mama c. jégrevü
forgatásán a bohóc viccből nekiszaladt Gurcsenkonak és eltörte
a lábát. Gipszben játszotta végig
a Kecske-mama szerepét - premier plánban. Egyetlen néző
sem vett észre semmit - sem
abból, hogy a tánc mozdulatIan,
sem abból, hogy a táncosnő búcsút mondott a táncnak, a zenének és talán a szakrnának is,
mely nélkül lehetetlen élni. De
alig egy év múlva megint forgatott - a Visszacsatolás-ban. Járni
még nem tudott. Csak megjelent
a képben - nem ment ki belőle
és nem is jött be. Lassan és fájdalmasan gyógyult a lába, melybe fémkapcsokat tettek. A Jutalomjáték-ot fájós lábbal, iszonyú kínok között, de mosolyogva forgatta le. Ez a műsor, melyet sokat kritizáltak túlzott formátuma, a díszletek pompája
miatt, mely háttérbe szorítja a
színésznő művészetét, valójában
nem szorította őt háttérbe, hiszen ez az ő művészete és eleme.
Számára a zene nem megszépíti
az életet a szabadidő óráiban.
A zene teljesen áthatja az életet.
A világ zenés.
"A rendező kitűnően megér-
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tett - zenét is tett a szerepbe, a "ban, a Florentin kalap-ban, a
kor kedvenc dalait, hiszen tudja, Mademoiselle Nitouche új váltohogy számomra a zene a minden, zatában, az Égi fecskék-ben, a
azonnal vibrálni kezel a lelkem"
Csodalámpa c. revüben és a Ju- mondja
Mihalkov-Koncsatalomjáték néhány számában.
lovszkijról, aSzibériáda rendeSzínházban egyetlen musicalben
zőjéről. Itt A szerelem kora c. játszott - Cole Porter Csókolj
régi argentin sikerfilm dala, me- meg, Katám c. darabjában a
lyet Lolita Torres énekelt, lett Filmszínészek Stúdió-színházáaz egyik legfontosabb szín Taja ban. Zenés szerepeiben most elSzolomina sorsában, ebben a sősorban
vígjátéki szinésznő:
drámai sorsban, melyet az átélt rendkívül karakteres, mindig nadolgok bonyolultsága nemcsak gyon mulatságos és felismer heformált, hanem deformált. Eb- tően valakit parodizál. Hamaroben a dalban virtuskodás, kér- san bemutatja a televízió önkedés van, emögé próbál elbújni álló műsorát, melyben a Nagy
Taja a tolakodó együttérzés és Honvédő Háború dalai ból énea kíváncsiskodó emberi szána- kel ..
kozás elől. A kiii thatatlan hit a
Úgy adódott, hogy legjobb
boldogságban, melynek el kell szerepeit az utóbbi években a
jönnie, a készség arra, hogy fel- közelmúlttal foglalkozó filmektárulkozzon az embereknek, a ben játszotta. A nehéz, háború
büszkeség - ez mind benne van utáni évek asszonyainak sorsa
a háború utáni női sorsokban ...
lett a témája. Voltak ezekben az
N. Mihalkov egyáltalán nem években más filmek is, más szezenés filmje, az Ot este szintén repek is: Glafira a Nyitott
természetesen és szükségszerű
könyv-ben, a Sztyepancsinnek
elemként építi be a zenét, az öt- csúfolt vámp a Nyaraló-ban,
venes évek dalait: érzelmileg Galina a Nyári álmok-ban, V.
visszavisznek rninket egy negyed- Panova Szentimentális
regényszázaddal. A közös munka ezzel ének filmváltozatában és a Bűn
a két rendezővel - Gurcsenko
c. krimiben is játszott, és Ő az
legkedvesebb emlékei közé tar- Egy lépés felé...
c. komikus
tozik. Egy nyelven beszéltek.
folytatásos műsor novelláit öszMegbocsáthatatlanul kevés ze- szekötő légies leány, Valentyina.
nés filmben játszott - főleg mert Sok szerep volt, de mind a perinagyon kevés ilyen film van. fériára repül, mint a centrifugáA Karneváli éjszaka, A gitáros
ban, ha a Húsz nap háború néllány és sok év múlva, a Mama. kül, a Szibériáda és az Ot este
Ez minden. A televízió sokkal hősnőire gondolunk.
nagyobb lehetőségeket adott ne"Csak azt tudom eljátszani,
ki: szerepelt a Dohánykapitányamit jól ismerek. Ezeket az asz-

szenyokat
ismerem.
Jobban
megértem őket. Úgy belefárad
az ember a mai racionalizmusba. .. Mosolyognak feléd, de
nem tudod, mi van a lelkükben" - mondja. Az őszinteségük
miatt állnak közel a színésznőhöz ezek a háború utáni nők.
Az önmagukba. az emberekbe,
az igazságosságba, az életbe vetett nagy hit teszi ezeket a kor
torzította sorsokat mélységesen
morálissá. Ez a moralitás köti
össze Gurcsenko háborús és háború utáni hősnőit. Kevés színésznek sikerült ilyen természetesen, ilyen belső szükségletből
és ilyen szorosan összekapcsolni
a maga művészi témáját a Kor
témájával és ilyen teljesen és
ekkora erővel kifejezni azt.
Sokkal nehezebb Gurcsenkonak megtalálni önmagát a mai
tematikájú filmekben. Például
a Lépés felé...
című filmben
"csodás látomásnak"
nevezte
hősnőjét Gurcsenko. Érdekteleme sikerült a figura - neki is,
nekünk is érdektelen. Gurcsenko
nehéz színészsorsot választott.
Most mindig új felfedezéseket
várunk tőle. Új jellemeket vagy
új mélységeket a már ismert jellemekben. Állandó rnozgást várunk. Tudjuk, hogy túlzás, amit
követelünk: - nem állhat a művészi pálya kardiogramja csupa csúcs ból. És mégis, ha Gurcsenko szerepel valamiben, várakozással nézünk elébe ...
(V. Kircsov; lszkussztvo Kino,
1980/10. - Berkes Ildikó)

Az amerikai elnökök "ikonográfiája"
A film mint a kollektív képzelet
egyik legfőbb tükre és támasza
nagyon érdekes és tanulságos
képet ad - s különösen az elnökválasztások időszakában elgondolkoztató módon - arról, hogy
milyen kollektív álmok, elképzelések,
sőt
fantasztikusnak

mondható képzelgések kapcsolódnak az emberek tudatában
az amerikai elnökök alakjához.
Ezt a jelenséget mutatja be szellemes filmtörténeti áttekintésében a Cinéma tanulmányírója,
amely még a választások lezajlása előtt látott napvilágot.

Előrebocsátva, hogy a politika és a látványosság összekapcsolása nem tengerentúli találmány, sőt általában nagy hagyománya van, annyira, hogy a
"show business" és a politika
között alapvető rokonság ismerhető fel - csupán annyi különb-
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séggel, hogy a politika a reális,
a show business pedig a képzeleti világ tartozéka -, a szerző
szerint a legfőbb szándék az
elnökök alakjának megformálásakor, hogy a bemutatott valóságos vagy fiktív elnöki figura
a kor igényén túl megfeleljen
annak az ideális képnek, amelyet az amerikaiak csinálnak
maguknak a végrehajtó hatalom
képviselőjéről. Ez az ideális kép,
mint valami láthatatlan mérce,
egyébként mindig a hatalmon
levő elnök feltételezett kiválóságainak hitelesítésére szolgál, és
persze másképpen hivatkoznak
rá a tiszta fikciós filmekben,
másképpen a részleges vagy teljes elnöki életrajzokban, a valóságos dokumentumokon alapuló
film-montázsokban, illetve a politikai filmek műfajában.
Sokatmondó ak az arra vonatkozó adatok, hogy a történelmi
elnökök közül kiket jelenítettek meg a filmek és milyen gyakorisággal. Ezek szerint némelyek teljesen homályban maradnak, mások csak futólag, mármár felismerhetetlenül jelennek
meg a filmvásznon: míg nyolc
elnök egyáltalán nem szerepel
(a két Adams, J. Monroe, Tyler,
Polk, Taylor, Fillmore és Buchanan), a leggyakrabban ábrázolt
elnökök mindig ugyanazok:
Washington, Jefferson, a két
Roosevelt, de főleg "a kikerülhetetlen, mindenütt jelenvaló"
Lincoln.
Lincoln elsorolhatatlanul sok
filmben van felidézve, a század
első éveinek kisfilmjeitől kezdve,
azokban a naiv amerikai történelmi tablókban, amelyeket a
frissen érkezett bevándorlók számára készítettek, s amelyeken ő
mint nagy nemzeti "totemisztikus" figura minden hazafias és
egységbe hívó üzenet hordozója
volt. Még akkor is rá hivatkoznak, amikor ezt az összefüggés
egyáltalában nem követeli meg,
de mint "referenciális ideál' -nak
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a feJvillantása szükségesnek tűnik. Az új elnökjelöltek pedig
jól teszik, ha számot vetnek elődeik legfőbb vonásaival. Ugyanakkor paradox módon a Lincoinra való utalások, az ő állandó jelenléte az amerikai filmekben úgyszólván kioltotta a reális
személyisége iránti érdeklődést:
ez a leggyakrabban csupán arra
korlátozódik, vajon a többi elnök mennyiben mérhető hozzá;
túlságosan is idealizált alakja
egysíkú marad, de támadhatatlan is; elképzelhetetlen az ő vagy
hozzátartozói
gyengeségeinek
felidézése (bár jó néhány - a szecessziós háborút tárgyaló - film
terjesztette azt a gyanút az elnök
felesége ellen, hogy a déliek számára kémkedett).
Ami a reális elnökök megjelenítését illeti, ezt bizonyos ellentétes szempontok szabályozzák:
szükséges a (nem túlzott) interpretáció, az idealizálás, de az
illető egyéniségéhez való hűség
minimuma is, ez utóbbi egyenesen elengedhetetlen a hitelesség
miatt. E hitelesítéshez gyakran
néhány jelzés is elegendő, a közönség ebből is ráismer a sokat
idézett személyekre: a nehézkes
járás és az álorr pl. Lincoln személyét jelzi kielégítően - Henry
Fonda alakításában - (Young
Mr. Lincoln) •.a tömöt szakáll és
egy cigaretta, olykor egy üveg
whiskyvel a háttérben - ez
Grant; egy mindig az íróasztala
mögött ülő férfi, kicsi, keretezett szemüveggel. meleg és meggyőző hanggal - ennyi elég. F.
D. Roosevelt jelzésére.
Viszont néha mégis eltér a hitelesítés e szabályától a neves,
megbecsült elnökök ábrázolása
- nyilvánvalóan
a szükséges
tdealizálás érdekében nagyobb
teret engedve a stilizálásnak:
Wilson elnök - akit a neki szenteit filmben A. Knox alakított
- jóságosan kerekded, egészségtől és jókedélytől sugárzó arcú
emberként jelenik meg, ellentét-

ben az igazi Wilson sovány, aszketikus, már-már komor vonásaival. Az általános elképzelésekben ugyanis - lévén, hogy a
fizikum a morált is kifejezi a szögletes alakú személyek
majdnem mindig antipatikusak
vagy negatív figurák. - EttőL
eltekintve a legjobban ismert eJnökök képi megjelenitése szinte
kodifikált jelzésekkel történik,
bizonyos szimpla realizmus szemszögéből stilizálva
alakjukat.
Csak nagy ritkán sikerült egyes
filmeknek elkerülniök ezt a közvetlenül normatív ábrázolásmódot : egy kisfiú zongorán egy keringőt játszik: "Hogy hívnak téged, fiacskám?"
"Harry Trumannak, uram
" (Alias Jesse
James, 1959.) •.egy magas fiatalember kissé kifejezéstelen arccal,
elveszetten a légies krinolinok
közőtt, makacsul inkább partnere lábát tapossa tánc helyett ...
Íme a jövendő Lincoln elnök
elég gyakori képe (Young Mr:
Lincoln). A másik kivétel, amikor félig megható, félig mulatságos, gyermek- vagy ifjúkori képek idézik fel bensőséges hangnemben az elnökök alakját, így
hozva őket emberi közelségbe;
újabban a tv-rnűfajok váltottak
át erre az érzelmi hangszerelésre.
Felmerülhet a kérdés, vajon
hogyan magyarázható jó néhány
elnök "filmművészeti kegyvesztettsége" , tehát még olyanok
mellőzése is a filmekben, akiknek nem elhanyagolható szerepük volt a történelemben? Erre
a kérdésre tömören az lehet a
felelet, hogy "a törvényhozók
kevésbé fotogénikusak, mint a
katonák", ami azt jelenti, hogy
az amerikaiak eposzi fogalmakban gondolkodva országukról,
általában kevesebbre tartják azokat a kormányzó-ügyintéző elnököket, akik viszonylag nyugodt korszakokban működ tek,
szemben a nehéz idők embereivel, akiknek alakja óriásinak bi-

zonyult, akik "az igazi amerikai
nemzeti nagyságot erősítik". Egy
olyan elnök, aki nem viselt súlyos háborút, s ráadásul szerencsétlenségére öregen, a saját
ágyában hal meg, aligha számíthat rá, hogy a filmek révén az
utókor szeme elé kerül. Csak
azok lehetnek hősei a nagy "elnöki sagá"-nak, akiknek sikerült túlemelkedni kimért történelmi szerepükön, esetleg erőszakos halál burkolja legendába
személyüket.
Hogyan jön létre tehát az amerikai Elnök ideális, időtlen profilja? A megálmodott modellnek meg nem felelő elnökök mellőzésével és a mitikusan legvonzóbbak alakjának végletes
stilizációjával.
Nyilvánvaló, hogy a politikai
tárgyú filmek elképzelt elnökeiben jelenik meg a legvilágosabban ez az ideális modell: az ő
alakjuk - szabadabban a történelmi valószínűség kényszerétől - tisztábban tükrözi vissza
a modell forrásául szolgáló,
alapvető amerikai álmokat.
És hogy melyek azok az álomba illő elképzelések, amelyek az
ideális elnök vonásait meghatározzák, erről sok mindent elárulnak az elmúlt évtizedek fiktív vagy valóságos elnököket ábrázoló filmjei ...
Az Egyesült Államokban szokás volt a demokratikus erényeket tisztelni, de ugyanakkor
- ezzel nem összeférhetetlenül az elnöki vezetői képességeket és
tekintélyt is.
A történelmi fejlődésből következően az amerikai elnök tágabb értelemben a Király szerepét játssza. Washingtont, az első
elnököt a "God Save the King"
hangjaival fogadták New Yorkban 1789. április 23-án. Mint a
régi monarchiákban,
az elnök
magában hordozza a szinte isteni kiválasztás jegyeit. "Isten
velünk van" - éneklik az amerikaiak: (Gabriel over the White

House). és maga Gábriel arkangyal száll Ie a Fehér Házra, hogy
megvilágosítsa az elnököt. S közvetlen tanúi lehetünk egy csodának: az elnök egy kocsibaleset
folytán mély kómában fekszik
az ágyán...
Trombiták távoli
hangjai,
egy hárfa
néhány
akkordja, aztán könnyű szél
emeli meg a függönyöket, erős
fény világítja meg az elnöki
ágyat - Gábriel elszállt. .. Az elnök kinyitja szemét, majd "az
angyaltól
megszállottan"
elmegy, hogy kimentse az országot katasztrofális helyzetéből ...
De mint gondviselésszerű, csodálatos ember, Isten kiválasztottja, Krisztushoz is hasonlóvá
válhat: a Young Mr. Lincoln záró
plánjaiban az elnök magányosan
megy felfelé a dombon, a nyomasztó, viharos égen halvány
sziluett rajzolódik ki - mindez
a Kálváriát van hivatva szuggerálni. Sőt az elnöknek - istenhez hasonlóan - joga van egyedül dönteni élet és halál felett:
a Fail Saje-ben Henry Fonda
egész New York városát atompusztulásra ítéli anélkül, hogy
túllépné hatalmának körét.
Ezzel szemben az alelnököknek mindez nem adatik meg, a
karizma nem osztható meg, illetve csak akkor válhatnak maguk
is karizmatikussá, ha az elnök
helyébe lépnek.
A királyi szerep örököse ként
az elnök képviseli minden győzelem emblématikus figuráját.
A film szempontjából mégis a
katonai győzelmek a legcsábítóbbak (a The Birth of a Nationtól a The Longest Day-ig), mivel
ezekből származnak a látványos
effektusok, Sőt azoknál az elnököknél,
akik katonai (tábornoki, hadseregvezetői) erényeiknek köszönhetően jutottak be a
Fehér Házba, az emberek könynyeri elismerik a szigorúan polgári jellegű elnöki képességeket
is, mintha a kettő között nem is
volna különbség.

Feladataik szertelen sokasága.
nem közönséges jellemerőt és
energiát követel meg az elnököktől. Magánéletük problémáit látva egyszersmind erkölcsi felsőbbrendűségükre is bizonyítékot kapunk: a Sunrise at Campobello (1959) F. D. Roosevelt küzdelmeit beszéli el a gyermekparaIízissel, a PT 109 J. F. Kennedy
rendkívüli kitartását a második
világháborúban, a The Best Manben az öreg elnöknek, aki rákban hal meg, van elegendő akaratereje hozzá, hogy az ország
jövendőjével foglalkozzék.
Az egyéni kiválóságokat még
inkább hangsúlyozza, hogy az.
elnök reménytelenül magányos
ember: az Advise and Consentben, amikor késő éjszaka hazatér, már mindenki lefeküdt, felesége, gyermekei alszanak már,
és jelképesen egyedül ő marad
ébren; a The President's Analyst
(1967) elnöke pedig (aki az egész
film folyamán láthatatlan) csak
egy pszichoanalitikussal találkozik rendszeresen, aki elcsigázottan, ingadozó léptekkel, az ájuláshoz közel jön ki ezekről a találkozókról,
mivel egy rövid
időre megosztotta az elnő kkel a
földi élet súlyát. Így formálja a
film az amerikai elnököt - a felsorolt álomba illő elképzelések
foglalataként - a nyugat új
Atlaszává.
Ám az ideális államfői portré
megrajzolásán túl egyes filmek
a politikai élet szélesebb összefüggésében is megvilágítják az
amerikai elnök helyét. Ennek lényege: az egész nemzetből választották ki őt, a párt ok fö-·
lött.
Erre utal, hogy még a politikai filmek sem tájékoztatnak az
elnök pártpolitikai hovatartozásáról, tehát sohasem tekintik őt
az egyik vagy másik párt képviselőjének, illetve az egyszerű
többség választottjának.
Mindenekelőtt egy egységesítő elvet
képvisel, egy megegyezés jelké107

pét, az amerikanizmus ismételt tatást és biztonságot, aki "azokban az egyszerű erényekben nemegerősítését.
Az elnök és a pártok megkü- velkedett, amelyekhez a nemzet
lönböztetése teszi lehetővé az el- megszületése óta minden áron
becsületesség,
nök politikai tisztaságának biz- ragaszkodtunk :
tosítását. A politikai élet mint felelősségérzés, megbízhatóság"
olyan a hivatásos politikusok - mondja a Seven Days in May
számára fenntartott terület, s ez aggályos elnöke, aki nem haszaz amerikai filmekben (inkább, nálja fel kényszerítő eszközként
mint az európaiakban) többnyi- Scott tábornok ellen annak a
re piszkos és romlott világként szeretőjéhez írt leveleit.
Mégis túl szép volt ez a filvan ábrázolva, amelyen az elnök
ily módon kívül marad, s vele mekben megrajzolt elnök-ideál
szemben a kiegyensúlyozottsá- ahhoz, hogy igaz legyen. A hatvanas évek valósága (gyilkosságot és a stabilitást képviseli.
Ugyanakkor "az elnökök a gok, korrupció, az elnök népmonarchák módjára kell hogy szerűtlen döntései) amúgy is nekövessék egymást, megszakitat- hezen hihetővé tette azt. Eljött
lan sorban, legfontosabb tulaj- tehát a szentségtörések ideje:
f'ilmművészek
donságuk az állandóság kell "képromboló"
hogy legyen. De hogyan lehet merészeltek fennakadni az érinthihetővé tenni ezt az állandósá- hetetlen eszményképen. a bálvágot a négyéves elnöklési ciklu- nyok és a lealacsonyító helyzetek
AMilhouse
sok esetében, amikor az alkot- összeütközésén.
mányos testületek, a pártok és a (1971) dokumentumok egyszeru
hadsereg ciklusok staccatója nél- egymás mellé helyezésével lepkül léteznek? A politikai filmek lezi le Nixon mélyreható kettősóvakodnak is megkérdőjelezni ségét. A Greetings (1968) egyetaz elnöki állandóságot, szinte len befejező képsora feltárja
rögeszmésen félnek ettől, ezzel Johnson képmutatását: amikor
szemben az utódlás i mechaniz- meginterjúvolják a film. egyik
musok jó működésének szüksé- hősét egy vietnami rizsföldön,
gessége hangsúlyozódik
olyan Johnson jelenik meg a tv képrendkívüli esetekre - amilyene- ernyőjén - a dokumentum hiket újabban a tv-sorozatok al- teles -, hogy megállapítsa: "Az
kalmaznak -, ha az elnököt el- élet sohasem. volt ily szép."
rabolják, megölik, államcsínyt Egyedül J. F. Kennedyt nem tátámadják, mint nemzeti mártír
szerveznek ellene stb.
De a stabilitás biztosítására a egyike volt azoknak, akiket a
Fehér Házban valójában elegen- szubkultúra fiataljai is elismerdő megválasztani azt az elnököt, tek, arcképét felvonulásaikon a
aki emberi kvalitásai alapján Martin Luther Kingé és a Che
- tehát nem a változó követel- Guevaraé mellett hordozták.
De a kontesztáló szellemű filmények szerint - jelent megnyug-
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mesek közül néhányan még ennél is tovább mentek: a Putney
Swope (1969) c. filmben az elnök
egy nagyképű senki, aki marihuanát szív és kéjelegve hentereg first lady-jével az elnöki
ágyon; a Hail to the Chief-ben
(1973) az elnök egy perverz zabáló, aki hallucináció ban vérrel
táplálkozik; a Kisses for my:
President-ben az elnök - nő, akit
szerencsére egy váratlan terhesség távolit el ahatalomból.
Ezek a gyakran mulatságos
filmek, amelyek a hagyományos.
eszközökkel devalválják az elnöki eszményképét, hamar átcsapnak a burleszk hangnemébe, ami persze kevésbé szatirizáló hatású, és főleg izetlenségek
szolgálnak a kritika könnyű célpontjaiul. Nem meglepő tehát,
hogy bármennyire felmondták is
az érvényes konszenzust, nem.
ártottak az elnöki funkció tekintélyének. A Watergate kavarta
hullámok lecsillapodása után tehát minden visszatért a megszokott normák keretei közé. így
azon sem csodálkozhatunk, hogy
Hugh Sidey az Információk és
dokumentumok
c.
folyóirat
egyik 1976-os számában teljes
komolysággal fog hozzá az ideális elnök portréjának újrafestéséhez : legyen az övé ..Eisenhower nyugalma és kiegyensúlyozottsága, Ford becsületessége és
nyíltsága, Nixon rendkívüli állhatatossága, Kennedy magas fokú értelmi képessége ( ... ) és
Johnson ügyessége... "
(Cinéma, 1980. november Sallay Gergely)

Az ötödik földrész filmvilága
Sokan mondogatják és talán
nem is ok nélkül: nem ismerjük
Ausztráliát. Amit pedig tudunk
róla, az kevés és kevéssé jellemző.
A kontinens nem pusztán a kenguruk, hatalmas síkságok és a
bennszülöttek világa. Sajátos művészet szülőfőldje,
ahol ma is
irányzatok, áramlatok csapnak
össze, ahol eleven a vitákban,
alkotásokban
forrongó rnűvészeti élet. Ez alól természetesen
a filmművészet sem kivétel. Az a
tény, hogy ami mozijainkban
szinte alig látható ausztrál film,
még nem jelenti azt, hogya celluloid szalag két oldalán: filmkészítők és filmélvezők körében
- nem történik semmi ...
Mindenekelőttemlíteni kell azt
a filmet, amely immár három éve
járja a fesztiválokat. és hol meglepetést, hol ellentétes érzelmeket
kelt. Bruce Beresford Don's Party
(Estély Donnál) c. alkotásáról van
szó. A film egy először I97I-ben
játszott
színdarabból
készült;
s a fiatal rendező merész alkotása
1975 óta sok vita témáját adta.
A film egy bizonyos Donald
nevű illető lakásában adott fogadásról szól, ahol a vendégek
evés-ivás közepette a tévében
mutatott
elnökválasztás
eredményeit várják. A kezdetben alkoholos mámor előbb politikai
mámorrá, majd szexuális orgiává
fajul. Nem a téma, hanem a remek színészi játék az, ami ezt a
filmet magas színvonalra emeli
- egyeznek meg az ausztrál kritikusok, és kiemelik a főszerepet
játszó John Hargreavest, és az
egyik színésznőt: Claire Binneyt.
Nem szabad
elfelejtenünk,
hogy körülbelül 1970-ig csakugyan nem ••termett" Ausztráliában igazi film abban az értelemben, ahogyan azt az európaiak, észak-amerikaiak
értik.
Szám szerint is kevés volt a teljesen hazai nak számító produk-

ció; annál több az amerikai mintára felépített, sokszor idegen
pénzzel, színészekkel forgatott
közepes történet. Mind a mozik,
mind a tévé az óceánon túl olcsón vásárolt filmek tömegével
táplálta a nézőket. Még a ma
már egyre számottevőbb
két
nemzetközi fesztiválon (Sydney
Film Festival és Adelaide International Film Festival) is főleg
külföldi filmeket mutattak be.
Körülbelül 5 éve gyökeresen
változott a helyzet. Megindult
egy folyamat az alkotók körében és végre majdnem mindenki
igazi ausztrál filmet akar csinálni, ahol nemcsak a pénz, a
színész, a helyszín, a történet
hazai, de még a regény vagy forgatókönyv is, amelyből a film
keletkezett. Persze ahogy az
ilyenkor történni szokott - nem
minden elkészült mű nevezhető
műnek, de a kezdetek biztatóak.
A pénzemberek körében is egyre
gyakoribb, hogy "hazafias lelkesedésből" kifolyólag bizonyos
összegeket a hazai filmekbe szeretnének befektetni. Négy évvel
ezelőtt még az első szakfolyóirat.
a Cinema Papers is magánkezdeményezésből született. A hetvenes évek elején indult új filmszinészképző
iskolákban végzettek most fokozatosan elfoglalják
azok helyét, akik az USA-ban,
Angliában, Kanadában
tanultak. És bár még a legtehetségtelenebb is diplomát kaphat (csak
pénz kérdése az egész) - mégis,
elmondhatj uk, egyre több a jó
színész az országban. A szociológusok kimutatták, hogy az ausztrál fiatalok jelentős része nem
követi már szüleik családi ház,
autó, munka stb. köré kőzpontosuló világát és inkább művész
akar lenni. A filmesek így elég
nagy választékkal rendelkeznek.
A mai ausztrál filmesek jól
választják meg témáikat. A Cad-

die című filmben egy elhagyott
nőt látunk. akit hosszú élete során a történelmi sorscsapások
sem törnek meg. A másik, nagy
port felvert film a 70 évvel ezelőtt játszódó Piknik a jüggőszikla alatt című alkotás: amely
századeleji hangulata ellenére
egy a mai Ausztráliában is élő
problémát boncolgat: a fiatal
gyerekek titokzatos eltűnéseit.
Ma sem tudni, miért tűnik el
annyi gyerek nyomtalanul ebben
a hatalmas, de nem népes országban. Néhányan már úgy
magyarázzák, hogya föld mélyében rejlő hatalmas uránkészletek kisugárzása miatt sok a
terméketlen, meddő asszony, s
ezek idegen gyerekeket lopnak,
majd sajátjukként
felnevelik.
Hogy a dolog mennyire fontos
az ausztrálok számára, elég megjegyezni, hogy külön folyóirat is
megjelenik Vanished Children
(Eltűnt
gyermekek)
címmel.
Ugyanebben a filmben a Peter
Weir rendező más tipikusan
"ausztráliai" dolgokat is megmutat: az ország hatalmas, végtelen területeit, titokzatosságát, a
viktoriánus tradíciókat. A remekül eljátszott főszerepek csak
növelik a költői, kissé misztikus
és csodaszépen fényképezett film
hatását.
Az iménti két film főszereplője
Helen Morse; vele kapcsolatban
minden kritikus megemlíti, hogy
rajta kívül az országban tömegével lehet találni nagyon szép
színésznöket, Morse-ot mellesleg láthatjuk amerikai filmben is:
az Agatha Christie "rejtélyes
eltűnéséröl" készült filmben Dustin Hofmann partnere.
A legutóbbi sydney-i fesztiválon ismét feltűnést keltéttek az
ausztrál filmek. Két teljesen
ellentétes törekvésről számolhatunk be. Az első trilógia: Bill
Douglas antropológiai-társadal109

mi-kulturális jellegű részben önéletrajzi filmjét tízegynéhány éven
át forgatta; a főszerepet alakító
színésszel ugyanis a jeleneteket
annak kamaszkorában kezdte felvenni, majd ahogya
színész
felnőtré serdült, úgy folytatta az
életrajzi történet filmrevételét.
Ugyanakkor bemutatták az említett Peter Weir új filmjét A vízvezetékszerelő címmel, amelyet
a müvész mindössze három hét
alatt készített, tulajdonképpen
a televízió számára. Ebben a
mai értelmiség és a munkásság
ellentéteit figurázza ki - komédia formájában ...
Feltétlenül említeni kell még
egy jelenséget. Feltűnt néhány
rendező, akiknek bőrük színe
elárulja, hogy a kontinens öslakói, az ausztrál bennszülöttek
voltak őseik. Így például közülük két hölgy - Essie Coffey és
Marthe Ansaray - közösen ké-

szítettek filmet My Survival as
an Aboriginal címmel. A történet Essie Coffey gyermekkori
élményein alapul és egy európai
számára rendkívül erős lélektani hatást kelt. Megtudni belőle, milyen nehéz a szegény, elnyomott feketék élete Ausztráliában, mennyi igazságtalansággal kell megküzdeniük. Érdekes
viszont az ausztrál nézök reagálása; ők ugyanis ismerik az érem
másik oldalát is, és tudják, a
hibákért nem egyedül és kizárólag a fehérbörű lakosság okolható. A film minden igazságtartalma ellenére is egyoldalú.
A fentieket nem lehet elmondani a Size 10 (lO-es méret) círnű
feminista filmről. amely - nem
a hasonló amerikai művek szellemében - boncolgatja a nők
teljes egyenjogúságának kérdéseit. Itt nincsenek előítéletek, II

rendező minden szempontból
körüljárja a problémát.
Sikert arattak még a The
Film and Television ScholI köré
csoportosult
fiatal
rendezők
amúgy nem különösebben érdekes alkotásai.
Természetesen
hosszú még az út odáig, hogy az
ötödik földrész kőzőnsége - hasonlóan a magyar nézökhöz ne a külföldi filmeket részesítse
előnyben. A mozik ott is akkor
vannak tömve, ha idegen, főleg
amerikai krimit játszanak. De
- mint érzékeltetni igyekeztünk
- vannak már bizonyos jelek,
melyek arra mutatnak, hogy elindult egy folyamat és az ausztrál rendezők, filmesek végül
talán még sajátságos "iskolát"
is teremtenek. Jó lenne, ha erre
még idejében odafigyelnénk.
(Literatura, 17. sz.
Nemere Is/ván)
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Levente és a Fonográf együttes; O.: Ragályi
Elemér; Sz.: Nyakó Julianna, Balogh Julianna,
Blézék Andrea, Pásztor Erzsi, Szabó Lajos
Forgatás első napja: 1979. II. 20.
Forgatás utolsó napja: 1979. V. l.
Standard kópia: 1979. XI. 12.
Bemutató: 1980. II. 7.
KOPORTOS (szines)
Hunnia Filmstúdió - ZDF
R.: Gyarmathy Lívia; F.: Balázs József novellájából Gyarmathy L. és Balázs J.; Konzultáns:
Böszörményi Géza; O.: Pap Ferenc; Sz.: Kovács
Mihály, Jiri Menzel
Forgatás első napja: 1979. I. 24.
Forgatás utolsó napja: 1979. VI. l.
Standard kópia: 1979. XII. 22.
Bamutató: 1980. II. 14.
ÉLVE VAGY HALVA (színes)
Budapest Játékfilmstúdió
R.: Rényi Tamás; F.: Rényi T. és Zimre Péter;
Z.: Berki Géza; O.: Szabó Gábor; Sz.: Balázsovits
Lajos, Cserhalmi György, Garas Dezső, Mécs
Károly, Djoko Rosic
Forratás első napja: 1979. V. 31.

Forgatás utolsó napja: 1979. VII. 30.
Standard kópia: 1979. XII. 28.
Bemutató: 1980. II. 21.
HARCMODOR (színes)
Dialóg Játékfilmstúdió
- Magyar Televizió
R.: Dárday István, Szalai Györgyi; F.: Szálai Gy.;
O.: Koltai Lajos, Pap Ferenc; Sz.: Dr. Piri Ida,
Fehér Kálmán, Molnár János, Hegedüs János,
Kincses József, Dávid Gyula
Forgatás első napja: 1978. VII. ll.
Forgatás utolsó napja: 1978. VIII. 18.
Standard kópia: 1979. VI. 4.
Bemutató: 1980. II. 28.
FÁBIÁN BÁLINT TALÁLKOZÁSA
ISTENNEL (színes)
Dialóg Játékfilmstúdió
R.: Fábri Zoltán; F.: Balázs József regényéből
Fábri Z.; O.: Illés György; Z.: Vukán György;
Sz.: Koncz Gábor, Venczel Vera, Iványi József,
Bánhidi László
Forgatás első napja: 1979. I. 13.
Forgatás utolsó napja: 1979. XI. 8.
Standard kópia: 1980. II. 15.
Bemutató: 1980. III. 20.
BÉKEIDŐ (szines)
Budapest Játékfilmstúdió
R.: Vitézy László; F.: Szalai Györgyi; O.: Pap
Ferenc; Sz.: Czink Béla, Fekete András, Bödö
Lajos, Kiss Lajos
Forgatás első napja: 1979. VI. 14.
Forgatás utolsó napja: 1979. VIII. 23.
Standard kópia: 1979. XII. 3.
Bemutató: 1980. IV. 3.
UTOLSÓ ELŐTTI ÍTÉLET (színes)
Hunnia Játékfilmstúdió
R. : Grunwalsky Ferenc; F.: Hernádi Gyula;
Bereményi Géza, Grunwalsky F.; O.: Ragályi
Elemér; Sz.: Bánsági Ildikó, Andorai Péter
Forgatás első napja: 1978. VII. 27.
Forgatás utolsó napja: 1978. IX. 21.
Standard kópia: 1979. VIII. 31.
Bemutató: 1980. IV. 17.
VESZÉLYES JÁTÉKOK (színes)
Budapest Filmstúdió - DEFA
R.: Fejér Tamás; F.: Balázs Béla regénye nyomán

,

Janikovszky Éva; O.: Jankura Péter; Z.: Fényes
Szabolcs; Sz.: Dirk Schőnberger, Jenny Gröllmann
Szabolcs; Sz.: Dirk Schönberger, Jenny Gröllmann, Gunter Sonneson, Ernst Meinke
Forgatás első napja: 1979. VII. 2.
Forgatás utolsó napja: 1979. IX. 19.
Standard kópia: 1979. XII. 4.
Bemutató: 1980. V. 1.
MAJD HOLNAP (színes)
Hunnia Filmstúdió
R.: Elek Judit; F.: Pethő György; O.: Ragályi
Elemér; Sz. : Meszléry Judit, Lukáts Andor,
Szakács Eszter, Szőke István, Temessy Hédi,
Patkós Irma
Forgatás első napja: 1978. XI. 13.
Forgatás utolsó napja: 1979. I. 16.
Standard kópia: 1979. X. 1.
Bemutató: 1980. V. 15.
KOJAK BUDAPESTEN (fekete-fehér)
Budapest Filmstúdió
R.: Szalkai Sándor; F.: Kállai István és Szalkai
S.; O.: Lakatos Iván; Z.: Kovács György; Sz.:
Inke László, Esztergályos Cecília, Harsányi Gábor, Tolnay Klári, Őze Lajos, Bánfalvi Ági, Szirtes
Ádám
Forgatás első napja: 1979. X. 25.
Forgatás utolsó napja: 1979. XI. 25.
Standard kópia: 1980. V. 4.
Bemutató: 1980. VI. 5.
AZ ÁLDOZAT (színes)
Hunnia Játékfilmstúdió
R.: Dobray György; F.: Juhász Sándor, Dobray
Gy.; O.: Bornyi Gyula; Z.: Presser Gábor; Sz.:
Sáfár Anikó, Reviczky Gábor, Kallai Ferenc,
Sárközy Zoltán
Forgatás első napja: 1979. VI. 4.
Forgatás utolsó napja: 1979. VIII. 8.
Standard kópia: 1979. XII. 20.
Bemutató: 1980. VII. 31.
KI BESZÉL ITT SZERELEMRŐL (színes)
Dialóg Stúdió
R.: Bacsó Péter; F.: Bacsó P.; O.: Andor Tamás;
Z.: Vulkán György, a Mini együttes; Sz.: Tarján
Györgyi, Gálffy László, Szabó Sándor, Sütő Irén,
Gábor Miklós
Forgatás első napja: 1979. V. 29.
Forgatás utolsó napja: 1979. XI. 2.
Standard kópia: 1979. XII. 28.
Bemutató: 1980. VIII. 21.

KÉT TÖRTÉNET A FÉLMÚLTBÓL

I. A téglafal mögött
Dialóg Stúdió - Magyar Televízió
R.: Makk Károly; F.: Déry Tibor novellája nyomán Makk K., Szántó Erika; O.: Lukács Lóránt;
Sz.: Jozef Kroner, Törőesik Mari, Páger Antal,
Bács Ferenc, Peremartoni Krisztina

II. Philemon és Baucis
Dialóg Stúdió - Magyar Televízió
R.: Makk Károly; F.: Déry Tibor novellaja nyomán Makk K.; O.: Lukács Lóránt; Sz.: Bulla
Elma, Páger Antal, Gál ffy László, Máriáss József
Forgatás első napja: 1979. L 11.
Forgatás utolsó napja: 1979. III. 4.
Standard kópia: 1979. XII. 12.
Bemutató: 1980. VIII. 29.
NAPLEMENTE DÉLBEN (szines)
Budapest Filmstúdió
R.: Hintsch György; F.: Illés Endre; O.: Somló
Tamás; Z.: Durkó Zsolt; Sz.: Huszti Péter, Bordán
Irén, Lohinszky Loránd, Kálmán György, Bálint
Márta, Sinkovits Imre, Gera Zoltán, Csoma Zoltán
Forgatás első napja: 1979. VI. 14.
Forgatás utolsó napja: 1979. XI. 14.
Standard kópia: 1980. VI. 19.
Bemutató: 1980. IX. 4.
SZíNES TINTÁKRÓL ÁLMODOM (színes)
Budapest Filmstúdió
R.: Ranódy László; F.: Karcsai Kulcsár István,
Nádassy László, Ranódy L., Szántó Erika; O.:
Koltai Lajos; Z.: Jeney Zoltán; Sz.: Töröesik
Mari, Vass Éva, Darvas Iván, Hanmann Péter,
Szirtes Ádám, Geiger János, Gobbi Hilda
Forgatás első napja: 1979. XI. 15.
Forgatás utolsó napja: 1979. XI. 21.
Standard kópia: 1980. III. 30.
Bemutató: 1980. IX. 18.
CSONTVÁRY (színes)
Latinovits Zoltán emlékének
Hunnia Filmstúdió
R.: Huszárik Zoltán; 1.: Császár István, Dobai
Péter; O.: Jankura Péter; Z.: Kocsár Miklós; Sz.:
Izhak Fintzi, Dayka Margit, Drahota Andrea,
Holl István, Bánfalvi Ágnes, Balázs Samu, Márkus
László, Temessy Hédi, Lontay Margit
Forgatás első napja: 1978. IV. 21.
Forgatás utolsó napja: 1979. XI. 6.
Standard kópia: 1979. XII. 29.
Bemutató: 1980. X. 2.

CIRCUS MAXIMUS (színes)
Objektív

Játékfilmstúdió

R.: Radványi Géza; F.: Radványi G., Makk Károly, Máriássy Judit; O.: Sára Sándor; Z.: Fényes
Szabolcs; Sz.: Margittaj Ági, Páger Antal, Major
Tamás, Reviczki Gábor, Máté Gábor fh.
Forgatás első napja: 1979. IX. 21.
Forgatás utolsó napja: 1980. III. 13.
Standard kópia: 1980. VIII. 1.
Bemutató: 1980. X. 16.
ÖRÖKSÉG (színes)
Gaumont - Hunnia Játékfilmstúdió
R.: Mészáros Márta; F.: Kórédy Ildikó; O.:
Ragályi Elemér; Sz.: Jan Nowicki, Isabelle
Huppert, Monori Lili, Perczel Zita
Forgatás első napja: 1979. XI. 27.
Forgatás utolsó napja: 1980. II. 19.
Standard kópia: 1980. IV. 15.
Bemutató: 1980. XI. 13.
HALADÉK (színes)
Budapest Játékfilmstúdió
R.: Fazekas Lajos; F.: Marosi Gyula; O.: Koltai
Lajos; Sz.: Bujtor István, Goór Nagy Mária
Margitray Ági, Bencze Ferenc
Forgatás első napja: 1979. VIII. 27.

Forgatás utolsó napja: 1979. X. 27.
Standard kópia: 1980. VI. 20.
Bemutató: 1980. XI. 27.
TÖREDÉK AZ ÉLETRŐL (szines)
Dialóg Játékfilmstúdió
í. és R.: Győngyössy Imre, Kabay Barna; O.:
Szabó Gábor; Z.: Beatrice együttes; Sz.: Kovács
Mária, Bánffy György, Békés András, Hartrnann
Teréz, Szabó Éva, Fazekas István, Vitéz László
Forgatás első napja: 1979. X. 25.
Forgatás utolsó napja: 1979. XII. 7.
Standard kópia: 1980. X. 30.
Bemutató: 1980. XII. ll.
PSYCHÉ I-II. (szines)
Hunnia Játékfilmstúdió
R.: Bódy Gábor; F.: Weöres Sándor írása alapján
Bódy G. és Dobai Péter közreműködésével
Csaplár Vilmos; O.: Hildebrand István CLátványtervező: Bachman Gábor; Trükk: Németh György
Gujdár József, Timár Péter); Z.: Vidovszky László
(Elektronikus effekt: Szalay Sándor); Sz.: Patrieia
Adriani, Cserhalmi György, Udo Kier
Forgatás első napja: 1979. II. 22.
Forgatás utolsó napja: 1979. XI. 18.
Standard kópia: 1980. VIII. 22.
Bemutató: 1980. XII. 25.

