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Felnőtt emberség, minőségi élet
Beszélgetés Király Istvánnal a Miskolci Filmfesztiválról
- Személyes örömöm, hogy Király István volt tanítványaként az ő elnöklete alatt vehettem részt
a 21. Miskolci Filmfesztivál zsűrijében: - A
szemle tapasztalatainak birtokában látja-e indokát annak, hogy filmkultúránkban a hagyományos játékfilmközpontúságot valamelyest kiigazítsuk? Ha igen, milyen művelődéspolitikai
feladatok adódhatnak ebből?
- Azt hiszem, mindenkiben, aki ezeken a
kétévenkénti filmfesztiválokon részt vesz, elsődleges benyomásként az alakul ki: meg kell szüntetni valamiképpen egy uralkodó, s előítéleteken alapuló műfaji hierarchiát. Tudatosítani
kellene a film területén is, ami az irodalomban

oly nyilvánvaló: a műfajok rendje nem értékrend egyben. A legolvasottabb, legnépszerűbb
műfaj ugyan a regény, de ebből senki sem vonja le azt a következtetést, hogy a líra, a dráma,
az esszé, az írói szociográfia stb. alacsonyabb
rendű. S önkéntelenül kínálkozik itt ez az öszszevetés. Szembeötlőek bizonyos műfaj-párhuzamok.
Az ún. népszerűsítő-tudományos film (a magam részéről találóbbnak vélt kifejezéssel:), a
közművelődési film az esszének, illetve a tanulmánynak párdarabja szinte. Ugyanazok a törvények munkálnak benne: a tiszta, racionális
szerkezet, az éles, határozott problémafelvetés
igénye, illetve - az esszé esetében - a szubjek5

Fehéri Tamás: Protokoll szerint

tív, oldottabb hangvétel, az atmoszférikus építkezés s látás szabadsága. A riport- s a dokumentumfilm a karcolat, illetve az irodalmi szociográfia rokona: más-más arányban bár, de a tényszerűség és a szubjektivitás egyszerre való jelenléte jellemző reá. Az animációs film a lírával hozható egybe. Igaz: van epikus-narratív
része, de nem ez a lényeges benne, hanem az ötlet: a képzelet szárnyalása, a képeknek, az aszszociációknak a lehetetlent is súroló szabad
csapongása.
Az irodalomban az itt felsorolt műfajok mind
a regénnyel egyenértékűek. egyformán becsültek. A film területén azonban a regénynek megfelelő film-műfajjal, a játékfiImmel szemben a
többiek felötlő módon háttérbe szorultak:
nemcsak a bemutatást, de az értékelést nézve
is kiegészítő, "kísérő" műfajnak számítanak
csupán. Holott ezeknek a filmtípusoknak is
vannak "klasszikusai k" . Elég csak említeni
Flaherty, Dziga Vertov, Grierson, Roman Kar·men avagy az animációs film esetében Walt
Disney, McLaren nevét, a magyarok közül pedig Homoki Nagy Istvánét, Kollányi Ágoston-

ét, Lakatos Víncéét, illetve Macskássy Gyuláét. S a jelenben is szép számban akadnak ezekben a műfajokban dolgozó, jelentős alkotók.
Számomra a miskolci fesztiválnak ez volt az
egyik legfőbb tanulsága.
A sokszínűség, a változatosság volt szembeötlő a bemutatókon. Élesen elváltak egymástól
a különböző rendezői arcok. Akadt például dokumentumfilm, amely a maga szigorú, nyitott
tényszerűségévelhatott (Vitézy László: Kollektív ház), a másik viszont épp ellenkezőleg, fikciót és dokumentumot egybevegyítő, zárt, átgondolt szerkezetével (Magyar József: Mi,
büszke magyarok). Volt olyan alkotás, melynek az irónia jelentette fő szervező elvét (Fehéri
Tamás: Protokoll szerinű, a másiknak viszont
a tragikus hangoltság (Gulyás Gyula - Gulyás
János: Vannak változások). Akadt riportfilm,
amely deduktíve, az általános felől haladt a
különös, a közvetlen emberi, a hétköznapi felé,
a történelem mögé odafestette a kor kis művelődéstörténeti adalékait: így tett élővé, emberivé
egy protokoll-híradást (Bokor László: Csúcstalálkozó Bécsben); más film, épp ellenkezőleg,

Szirtes András: Hajnal

induktívan szerkesztett: egy személyes egyéni,
emberi sorsot tágított ki a történelembe (Moldován Domokos: A magyar könyv ünnepe).
Volt közművelődési film, amelyre a tanulmányjelleg, a gondolati precizitás, világos tagolás volt főképp jellemző (Tiefbrunner László: Az é/óvilág szinel), a másik típus viszont épp
az esszészerűségével hatott, gyors képváltások
s más hangulati elemek segítségével sugallta a
maga mondandóját (Gárdos Péter: Tragoletto).
Az animációs filmek közt az egyik típus a maga
játékosságával fogott meg, a szellem élvezte a
maga fölényét, könnyű lebegését az idomítható, holt anyag fölött (Varga Csaba: Ebéd), a
másikban viszont a gondolatot viIIantó tömörség, a filozofikus jelleg hatott elsődlegesen
(Hernádi Tibor: A macska).
Tovább lehetne sorolni a sokszínűségre a jellemző példákat. A sokszínűség pedig mindig az
egyéniségek jelenlétének bizonysága is. Az uniformizáltság a középszer erénye: tud s mer különbözni az igazi egyéniség. Nem különcködik, mint a feltűnés-hajhászás, de a közmegegyezést, a közösség törvényét ~ az érthető köz-

lést - tudva, vállalva is, felszínre tudja hozni a
a maga külön arcát. A miskolci
fiImszemle meggyőzőn mutatta, mennyi jó értelemben vett egyéniség dolgozik ezekben a
"kísérő filmek" címen egybefogott, hallgatólagosan bár, de "másodlagosnak" tekintett filmtípusokban. Mégpedig nemcsak rendezői szinten, de operatőrként is. Elég utalni rá: menynyire megkülönböztethetőn sajátos látású például minden alkotásban Lakatos Iván filmszeme. Érződik folyvást, hogy egy szépségre,
színekre, a valóban jeIIemzőre fogékony egyéniség tartja a kamerát.
Ha a tehetségmérleg ennyire pozitív, mi akkor a magyarázata annak, hogy másodlagosnák tekinti mégis a köztudat (mégpedig a szakmán belül is) ezeket a filmtípusokat? ValÓSZÍnűleg szerepe van benne egy művészetszociológiai tényezőnek; a befogadói szuggesztiónak.
A filmben a befogadói hajlam, irányultság sokkalta inkább minösít, mint az irodalomban.
Ott a közönség ízlésével szemben mindig van
egy lehetséges feljebbviteIi fórum: a jövő, az
utókor. A filmben sokkalta erősebb a befogamásféleséget,
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dói ízlésnek való kiszolgáltatottság. S mivel az
átlag mozilátogató csak a játékfilmre néz mint
igazi filmre: behódol ennek az előítéletnek némiképp maga a szakma is. Hat reá (ha tudat
alatt is) a befogadói egyoldalúság.
Szerepe van másrészt ennek a ranglistának
létrejöttében a filmforgalmazó hálózat differenciálatlanságának,
egysíkúságának is. A
filmregény-játszásra van az beállítva. Hiányoznak a "kisfilmeket" főműsorrá előléptetni tudó
stúdió-filmszínházak
s klubmozik. S főképp
hiányoznak az iskolai, közművelődési stb.
klubok. Egy műfajnak - a játékfilmnek - igényeivel számol csakjobbára jelen legifilmterjesztésünk. S az innen eredő hiányokat nem pótolja
a televízió sem. Ne~ tekinti az egész magyar
kisfilm-kultúra gazdájának magát. Nem igyekszik műsorra tűzni a legjobb kisfilmeket.
Végül, de nem utolsósorban a kritika hozzáállásáról szükséges szólani. Nem függetleníti
8

ez kellőképpen magát a befogadói s filmforgalmazási egyoldalúságoktól,
nem veszi megfelelő gondossággal számba a különböző filmműfajok létét. A "filmesszék", "filmszociográfiák" s "filmköltemények" nem kapnak olyan
kritikai visszhangot, mint a "filmregények".
Csak egy-egy kivételes alkalom, mint például
a Miskolci Fesztivál fordítja rájuk a figyelmet.
Hiányzik a rendszeres bírálat. A befogadói,
szakmai és forgalmazói közhangulat megváltoztatására nem történik így megfelelő bírálói
ellensúlyozás. Ezen kellene változtatni véleményem szerint mindenekelőtt. Hisz elsődlegesen
a műbírálat feladata az, hogy kiküzdje egy-egy
művészeti ág valós esztétikai tudatát, s nyilvánvalóvá tegye így például a filmrnűfajok esetében is az egyenrangúságot, Szükséges lenne létrehozni éppen ezért a rendszeres kisfilmkritikát. Ezeknek is meg kellene kapni az újságok
"Hét filmjei" cimű rovatában a maguk biztos
helyét.
Már pusztán azért is fontos lenne ez, mert,
meggyőződésem, sokat s lényegeset mondanak
el korunkról ezek amellőzött
filmtípusok.
Mégpedig nem pusztán rövidségük, s így nagyobb mozgékonyságuk okán, de nem utolsósorban - főképp a dokumenturnfilmek esetében - műfaji természetüknél fogva is. Mert ne
feledjük: a mennyiségi növekedésről a minőségire való átmenetnek, a fejlett szocializmus
építésének korában élünk, s így egy nagy arányú értékváltásnak időszakában is. S az irodalmi fejlődés tanúsága szerint (elég utalni a
harmincas évek irodalmára) az ily típusú korszakoknak, az értékátalakulás periódusainak
jellegzetes műfaja nem annyira a regény, de
sokkalta inkább a líra, az esszé s főleg a 'dokumentum (a művészi szociográfia, napló, memoár, önéletrajz stb.). A realista regényben nélkülözhetetlen típusalkotáshoz kell bizonyos mérvű megállapodottság, értékszilárdság; az esetlegesben a törvényszerű pregnánsan, nyomatékkal csak így fedhető fel. Éppen ezért vannak szituációk, mikor a regény elkerülhetetlenül lírizálódik, az elvontság már-már az utópisztikus irányba hajol. A valóságtükrözésben

előny ilyenkor a dokumentum műfajával pek. Gyors, ügyes váltásuk, a kort jellemző jeegyüttjáró konkrétságigény, tényhez tapadás. lenetek és szoborrészletek egybevillantása érÉrzékenyebben jelentkeznek benne, nem a vá- zékeltette, hogy küzdött ki magának egy nemgyott, kívánt, de a konkrét, valós értékmozgá- zet -legalábbis a szobrain keresztül-egy illúsok. Már pusztán emiatt is fontos, hogya kri- ziók nélküli, reális tartást.
tika ne veszítse szem elől ezeket a valóságról
Mint másik szembeötlő vonás, a gondolativaló hírhozásban, s így a tudatalakításban is ság igénye sugallódott a látott fiImeken át. A
oly jelentős szerepeket játszó filmtípusokat, jókaizmussal, az üres, érzelmi nemzetbüszhogy foglalkozzék velük.
keséggel, tartalom nélküli magyarkodással
szállt szembe például Magyar József filmje, a
- Mint állampolgár s mint országgyűlési kép- Mi, büszke magyarok. Egy új típusú, gondolkoviselő, a szemle filmjeiből társadalmi viszonya- dó hazafiságért pörölt a maga szatírikus, iroink, korunk tükröződésének mely mozzanatait nizáló eszközeivel. Visszafordított megjeleníérezte különösen figyelemre méltónak ?
téssel, a gondolatnélküliség kitűnően megválasztott típusait hozva sugallt egy eszményt: a
- Mindenekelőtt egy, a korhoz mért ember- gondolkodó magyart. Azt a patriótát, kinek
eszmény uralkodó jelenlétét. Nemcsak azzal magyarsága már nem pusztán hevület, érzés és
szolgálták ezek a filmek a közművelődést, kiáltás, de átgondolt, vállalt eszmények, felahogy információt, tudásanyagot adtak, hanem datok, célok szövedéke, tényleg nemzettudat.
azzal is, hogy az az emberkép jelent meg ben- Nem a puszta, elvont, érzelmi, lobogás, de a
nük, mely a közművelődésnek is célját jelenti. racionális motiváció az elsődleges benne.
Feltűnt a kultúráltság jegyében formált szeméAz animációs filmeken belül szinte stíluslyiség: a reálisan látó, problémaérzékeny, gon- meghatározónak lehetett tekinteni már ezt az
dolkodó ember.
erős gondolatiságot. Mintha az erre a műfajra
Neményi Ferenc filmje, a Köztér végigveze- oly igen jellemző líraiság és groteszk mellé ez is
tett például a magyar közterek szobrai között, felzárkózott volna mint forma teremtő elv. Az
érzékeltetve a bennük tükröződő magatartás- egyéni megoldásokat nézve bármennyire elmodelleket. A Millénium nagyzoló, hősi monu- tért is például egymástól Rófusz Ferenc Légymentalitásával kezdődött a sor: a birodalmi je, Vajda Béla Moto perpetuo-ja s Hernádi Tiálom, a magyar nagyság álma szobrokba köl- bor Macská-ja: egyben - a maguk gondolati
tözött. Majd jött a két háború közti nagyság- meghatározottságában
- hasonlóak voltak.
nosztalgia: az elvesztett, de fel nem adott illú- Nemcsak váratlanságával, szellemességével és
ziók fájdalmassá torzult új monumentaIitása.
tömörségével, de tartalmasságával - filozofiUtána szoborrá vált a felszabadulást követő kus jellegével is - hatott ezekben az ötlet. Róévek khiliazmusa. Harsány, optimista monu- fusz egy szokatlan Iátószögnek, a légy látószömentalitást hozott magával a "végső határ az gének vállalásával, s a gunyoros, hirtelen látóég" fejlődésvallása. Végűl megjelent napjaink szögváltással, Hernádi egy nonszensz ötlettel,
hőse: a magas talapzatról lekerült a szobor. az eltérő jellegű "számolások" irónikus, kiéleMegszűnt aszónokló monumentalitás. Ott állt ző szembeállításával. Vajda pedig az álló, váró
az emlékműre méltó egyéniség a mindennapok- hős s az újabb meg újabb abszurditást hozó
ban; emberként az emberek között.
szituáció szembesítésével tudott sejtetni áltaTalán némi szövegszerű információ a szobrok lánosabb érvényű eszmei mondandó t.
helyéről, alkotói ról nem ártott volna a film
A reális látás és a gondolatiság igénye törhátterében. Túlzottan esztétikus volt így a for- vényszerűen hozta magával mint harmadik jelmálás. A lényeg azonban végül is feledtette ezt lemző vonást: a problémaérzékenységet. A kéra tényhiányt. Szavak nélkül is beszéltek a ké- déseket élesen, tisztán exponáló dramaturgia
,
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tette emlékezetes sé például számomra a közművelődési filmek közül Bodrossy Félix Óriások és törpék-jét, Czigány Tamás Magyar
avantgarde-ját, Tiefbrunner Lászlótól Az élóvilág szinei-t, Vitéz Gábor "Sötét" középkorát. S nemcsak a népszerűsítő-tudományos filmeknek volt sajátjuk ez az erős, éles problémafelvetés, de a riport- s dokumentumfilmeknek
is. A filmszemle nyomán még szilárdabb lett
bennem az a meggyőződés, hogy a korszerű
propaganda elsődlegesen problémapropaganda. Nem mintha az eredmények tudatosítása
nem lenne feladat. De még azok is a maguk
probléma-voltukban, mint együttesen, közösen
megoldott kérdések hatnak igazán. így fogalmazódnak meg demokratikusan: nem a paszszív, kiskorú állampolgárhoz, de a felnőtt,
gondolkodó közéleti emberhez szólón. Nem a
negatívumok és pozitívumok arányainak külsődleges méricskélése lényeges itt többé, de a
valóságtükrözés, az igazság kérdése. Ez lesz a
legfőbb propagandaeszköz.
Zöldi István filmje, a Lakásmegoldás nemcsak azért tetszett például, mert megmutatkozott benne a rendezői látás antropocentrizmusa: a képesség a tárgyi és emberi világ együttlátására; külön értéket adott véleményem szerint ennek a filmnek a benne tükröződő propagandakoncepció is. Jelezni tudta, hogya
probléma, a lakáshiány miként teremtette meg
a maga megoldását, a modern házgyárat s Iakótelepet, s ez a megoldás mint szült újabb, feleletre váró kérdőjeleket. Meggyőzőn mutatta,
hogy a fejlődésnek nem pusztán az elért eredmény, a megválaszolt kérdés lehet a mércéje,
hanem a problémák szintjének változása is.
A problémapropaganda az eredménypropagandának innen tekintve nem ellentéte: demokratikus, emberhez szólóbb változata csupán. Hiszen az elért sikerek nem utolsósorban
módosult természetű, új feladatokban tükröződnek vissza. Az új kihívások, az újfajta igények mindennél hívebben testesítik meg az addig kiküzdött eredményeket.
Nem utolsósorban a Gulyás-testvérek filmje, a Vannak változások is tanúság volt erre.
10

A tíz évvel korábbihoz képest végbement változásokat itt is a problémák módosult volta jelezte. Ha ott még egy egész falu emberi életéért - a metilalkohol, a testi s szellemi nyomor
ellenében - szólt az aggódás, itt már csak az
öregek magánya magasodott fel mint intő kérdőjeL Nem kisebb probléma ez sem a korábbiaknál, de mégis más típusú. Tíz év anyagi s
kulturális emelkedése tükröződött vissza az átalakult kérdésminőségben. Biztos, hogy a Gulyás-testvérek nem propagandaműnek száriták
filmjüket. A konok tényszerűség, valósághűség következtében mégis azzá is lett; csak épp
nem a hagyományos eredmény-, de egy új típusú problémapropaganda jegyében.
A teljes emberhez, a felnőtt emberhez szól
az ily típusú, sajátos propaganda. A néző nem
pusztán irányítottnak, egy paternalista társadalom kiskorú tagjának érzi így magát, de egy
feladatokkal küszködő valóság részének, felelős, felnőtt állampolgárnak. A körülötte lévő
társadalomhoz így lesz belső köze. Az együtt
megoldott és még megoldandó, próbáló problémák minden eredménynél erősebben kötnek.
A felnőtt embereket főképpen ez vonzza: a közös vállalás. így érzi meg azt, hogy szükség van
reá, hogy kell a munkája. Az az embermodell,
amely véleményem szerint a fesztiválon látott
fiJmekben uralkodó módon volt eszményként
jelen, a reálisan látó, gondolkodó ember elsődlegesen ily típusú propagandát kíván: problémapropagandát, a közösség gondjaiba való
beavatottságot és cselekvő részvételt.
- Az embermodell kérdésén kívül milyen más,
lényeges tartalmi problémákat vetettek fe} még
ön szerint a fesztiválon látott filmek?
- Kettőt emelnék ki közülük: a szacialista
demokratizmus és a minóségi élet problémáját.
Nem hangzott el ugyan - emlékezetem szerint
- a filmekben ez a szó: szocialista demokratizmus, de átjárta őket ennek szelleme. Ott tükröződött ez többnyire már egymagában az előadási módban, a művészi tartásban. Nem felülről oktattak például a látott ismeretterjesztő
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filmek, de egyűttgondolkodásra késztettek, a
felnőtt emberhez szóltak. S ez a kategória: felnőtt emberség - véleményem szerint - a szocialista demokratizmus egyik legfőbb kritériuma.
Ezért tekintem például nem pusztán tanügyi
dokumentumnak Péterffy András meggondolkodtató, izgalmas filmjét, az Iskolapéldá-t. Igaz,
a maga elsődleges jelentéssíkján egy pedagógusról, egy értékes, szép iskolai kísérletről szól
ez az alkotás. Ezen a síkon talán még vitázni is
lehetne vele. Felmerül a kérdés, hogy valósítható meg 30-40 fős csoportok mellett (s nagy
számban vannak még ily létszámú tanuló csoportok) az ily típusú nevelő iskola. Ugyanakkor azonban több ez a film, mint puszta pedagógiai történet, több, mint egy szép, vonzó,

kitűnően jellemzett pedagógus-portré, mint
egy szakmáját szerető, azt életügynek tekintő
tanárnő arcképe. A maga jellemláttató erejével, tömör, beszédes képi asszociációival érzékeltetni tud a film rendezője ezen túlmenően
egy mélyebb mondandót is. Sugall egy eszményt, egy magatartásigényt : a felnőtt emberséget. S paradox módon: gyermekeken át. Péterffy fő ereje a gyermekfényképezés.
a jellemfényképezés. Beszélnek filmjén a kiválasztott
nyílt gyermekarcok. Egyembereszményt:
a
gondolkodó autonóm embert tudja megidézni
a segítségükkel. Az ő gyermeke: felszabadult
ember; bátor, önálló lény, kit nem szorongás
és nem félelem vezet, hanem érdeklődés, problémaéhség és az igazság, akiben adott az a bizo11

nyos József Attila-i belső vezérlés, gondolko- géről, a fogyasztói én és a termelői én jegyében
való életalakítás eltérő útjairól- folyhat a vita.
dói szuverenitás. A szocialista demokratizmus
Vitézy
a maga sajátos, töprengő, elmélyült,
igénye fogalmazódik meg itt valójában egy "iskolapéldán" át.
problematizáló rendezői alkatának megfelelőFehéri Tamás Protokoll szerint-jének is ezje- en nyitott kérdésnek tekinti mindezt. Ha a
kommuna-modellhez húz is a szíve, valóságlenti, véleményem szerint a fő mondandóját. A montázs az ő esetében nemcsak művészi tisztelete kerülteti vele a végleges, egyértelmű
eszköz, de világnézet is: a nézőpontok lehetsé- állásfoglalást. Ért hozzá, hogy "lebegtesse" a
ges sokféleségére utal. A megszokottban is ész- kérdést, hogy több oldalról lásson, láttasson,
re tudja vétetni így a groteszket. Egy országos, hogy egy-egy frappáns, cáfoló képpel- egy síró
egy megyei és egy községi jellegű ünnepséget gyermekkel, egy-egy mozdulattal - megkérdőötvözve egybe, a magatartás demokratizmus á- jelezze a maga rokonszenvét s a szavak állítának kérdését veti fel. Ironizálja magán-és köz- sát. Polifonan alkot.
életi attitűd skizofréniáját; azt a torz vonást,
Nem annyira a "kollektív ház" kísérlete fonhogy a közéleti szerep megváltoztatja nemegy- tos itt, de mi mögötte van, az, ami eltölti a filmszer az egyest, másképp viselkedik pódiumra ben megjelenő fiatalokat: a minőségi élet kíválépve, mint mindennapjaiban. Államok közti nalma. Ennek egyik lényegi összetevőjét tudaviszonylatban indokolt a protokoll, indokolt tosítja a film: a közvetlen, kis közösségek, a
az, hogy a szerep elnyeli némileg az embert, de Németh László-i "nagy családok" szerepét. A
mennél kisebb, áttekinthető bb valamely kö- hagyományos nagy közösségek - emberiség,
zösség, annál érthetetlenebb, annál sutább az. nép, osztály és nemzet - túlzottan elvontak már
Közvetíti a finom szatíra a közéleti demokra- a filmben szereplő fiatalok előtt. Lehet vitázni
tizmus alapszabályát. az identitás követelmé- róla, helyesen általánosít ja-e egyikük a történyét, a "légy az, aki vagy" parancsát. Ébreszti nelmi tapasztalatokat, mikor az ily közösségekaz igényt, hogy minden szerepben, minden vi- ről, az ezek jegyében megfogalmazódó kollekszonylatban maradjon meg önmagának az én. tivizmusról a kényszer gondolata jut csak eszéA privát szféra és a közéleti szféra között ne be. A szolgálat-etika ebbben a kérdésben a
puszta önmegvalósítás-moráltól eltérőn ítél. De
húzódjék sose kínai fal.
nem
ez a vita a lényegi kérdés, nem a nagy köA szocialista demokratizmus gondolata mellett, attól elválaszthatatlanul a minőségi élet igé- zösségek elutasítása, hanem ezen akiélező
nye volt mint másik tartalmi jegy a fesztivál megfogalmazás on keresztül is tükröződő igény:
filmjeiben, véleményem szerint uralkodón je- a szabadon választott, áttekinthető, informális
len. Vitézy László filmje, a Kollektív ház példá- csoportok, kis kollektívák, "nagy családok"
ul mindenekelőtt ezzel az igényével hatott. vágya; e face to [ace demokratizmus. A kis tárNem az a lényegi probléma itt, hogy vajon elő- sulások, öntevékeny szakmai és művészi csoremutató s reális-e a filmben ábrázolt "kollek- portok, termelő együttesek, szocialista brigádok, valamint li munkahelyi, lakóterületi stb.
tív ház"-gondolat, hogy vajon megszilárdulhate egy ilyen típusú közősségkísérlet,
egy kom- demokratizmus más formáinak fontosságára fimuna-modell. Nem az a kérdés - az elvi magot gyelmeztet ily módon a film. S ezen keresztül
nézve -, hogy a privát szférában létrejövő kol- valami többre. Figyelmeztet rá, hogy nemcsak
lektivák törvényei szerint gondolkodjék-e a anyagi érdekek hajtják a most induló fiataloszocialista jelen embere, avagy a társadalmi kat, de ott munkál bennük az értékek vágya is.
szféra a közösségalakítás egyetlen természetes A meanyiségi szükségletek mellett nem elhanyagolhatók a minőségi élet kérdései sem. Ifjútere.
sági probléma ez is.
Ezekről a kérdésekről - a "kommuna-modell" s a "szocialista brigád modell" elsőbbsé12
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- Nyílt titok, hogya zsüri munkájához hozzátartoznak mindig a belső viták is. Melyiket
vagy melyeket tartotta ezek közül a leglényegesebbnek?
- Egy olyan vitát szeretnék megemlíteni,
amelyben az általam is képviselt vélemény kisebbségben maradt: a Gulyás-testvérek
filmjének a megítélése. A magam részéről vonzódtam
a Vannak változások-hoz, nem utolsósorban
már pusztán azért is, mert dramaturgiai lag, rendezőileg jól felépített műnek vélem: a lényegre
világító jó beállítások, a figyelemfelhívó
képi
hangsúlyok erős, sűrített, drámai atmoszférát
teremtenek benne. Szeretem ezt a filmet másrészt azért is, mert (mint említettem) problématételező s problémaérzékeny.
Az országban végbement változásokat is a problémák jellegének
alakulásán át fogalmazza meg. Mindezen túlmenőn vonzott azonban ehhez a filmhez s a
Gulyás-testvérek másik művéhez, a Harang-ügy
höz is a bennük megmutatkozó
sajátos értékrend. Szerettem volna, ha a zsűri döntésében
jelen van ennek az értékrendnek
hangsúlyos
vállalása, elismerése is.
A minőségi élet előbb említett igénye ugyanis kétfajta értékirányultság
jegyében valósulhat meg. Lehet sürgetni azt egyfelől egy racionalista-pragmatista,
másfelől pedig egy morális-humanista értékrend érveivel. Az első esetben a szakmai színvonal s a kulturáltság posztulátuma a fő normateremtő.
Az elmaradottság,
a hozzánem értés, a műveltséghiány bírálatára
esik a hangsúly. A jelen fejlődés - a termelésigazdasági kérdések előtérbe kerülése, a hatékonyságnak, a minőségi munkának oly fontos
igénye - ezt az értékrendet emeli meg inkább.
A fesztivál filmjei közt is ez volt uralkodó. Véleményem szerint még az eszmei problémák is
többnyire ennek az értéktételezésnek
túlfeszítettségéből, egyoldalúságaiból
eredtek. A színvonal, a kulturáltság oly helyes igénye nemegyszer elitisztikus értetlenség lett. Még oly kitűnő filmek esetében is így volt ez, mint például a

Protokoll szerint s a Mi, büszke magyarok.
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Mindkettő némi technokrata
fölénnyel nézte
olykor a magyar elmaradottság valóban bántó,
de történelmileg mégis érthető jelenségeit.
A Protokoll szerint-tiú szólva, a falusi óvodaavatás kulcsot átadó groteszk jelenetében a
magam részéről például a jószándékot sokkalta inkább méltányoltam
volna. Hisz tanulják
itt még szinte a közéletet a közéletből évszázadokon át kirekesztettek. A Mi, büszke magyarok vad, torz, evő jelenetei mögött sem pusztán
kulturálatlanságot
véltem felfedezni, de egy
idegekbe ivódott, évszázados éhségfélelmet is.
Egy árnyalattal szatírizálóbbnak
éreztem így a
rendezői látást, mint ahogy a valóság kívánta.
Az erény csapott át mindkét esetben a maga
visszájába. Egy szigorú szakmai szfnvonal-követelés, kulturáltság-igény
nem ismert kíméletet. Groteszk s komikus volt efelől nézve minden, mi alatta rekedt a kor színvonalának,
ami az élettől lemaradt.
A Gulyás-testvérek
fiJmjei eIsődlegesen egy
más értékrend jegyében születtek: a morálishumanista hozzáállás volt bennük hangsúlyosabb. Nem véletlen, hogy egy bírói nyomozás
hatását keltették szinte: egy láthatatlan
törvényszék elé cipeltek az egyes jelenetek. A morális irányultság mindig kedveli a bírói beállítást. S nem véletlen az sem, hogy életből kizuhant fígurákat - egy magányosan élő pásztort,
magukra maradt öreg parasztokat
- jelenítettek meg ezek a filmek. A moralísta attitűd vonzódik mindig a szélekre szorult, lehulló sorsokhoz, az élet lemaradottjaihoz,
a sikertelenekhez. Bűn szinte efelől tekintve a sikeres élet.
Hisz rejtett árulás az. A maradéktalan
erkölcsi
tisztaság s a valóságos élet (mint például Camus
Bukás-ának modern szentje tanúskodik
róla)
sosem férhet egybe: a létezés beszennyez. Ezért
hajlik minden par excellence etikus élet valamifajta remeteségre. Egy racionalisan is átvilágított morális tudat, egy innen eredő társadalmi erkölcs, közösségi felelősségérzet tudja vállaltatni itt csak az életet. S a Gulyás-testvérek
(hogy bírálattal kezdjem) olykor mintha erről
feledkeznének
meg. A túlfeszített
erkölcsi'

igény - paradox módon - épp a maradéktalan
etikus végiggondolást, a társadalmi-közösségí
etika szempontjainak érvényesítését feledteti el.
A Harang-ügy talán ezért is nem sikerült,
mint film. Nemcsak elesett, de aszociális életet tettek meg hősnek. A megjelenített nazarénus pásztor saját üdvösségéért érez csupán felelősséget. Nemcsak társadalmon kívül él, de
társadalom ellen. Zavarja ez némileg az etikai
igényesség diktálta hatást. Hiányzik a társadalom, a nembeliség jegyében való végiggondolás. Moralizálásként hat így olykor amorális
látás. De csak zavar ez az egyoldalúság, nem
szünteti meg mégsem az erkölcsi vonzást. Hisz
egy őnhibáján kívül műveletlen maradt, s így
a maga létével a társadalom felelősségére is rákérdező ember itt végül is a hős. A torzult, extrém esetben is megkap így az alapellentét, az
erkölcsi konfliktus. Látszik egyfelől a harang,
melyet 15 OOO forintért árusítanak a bizományi boltban, másfelől pedig valahol a mélyben
az ijedt, elhúzódva élő, műveletlen pásztor,
akit megbüntetnek haranglopás miatt. Beszél
ez a szembeállítás. Az egyik oldalon feltűnnek
az ügyes számítók, a "sikeres" életek, a másikon pedig a lemaradók, a felkészületlen ek.
Szimbolikus a végső jelenet: a maga állatait
összeterelő pásztor alakja a kitágult mezőben.
Egy csomó félrezuhant, szélekre szorult, felkészületlen élet helyett áll, vádol, kérdez ez.
Ha összetettebben s többrétűen is, de végső
soron ugyanabból az etikai hozzállásból született meg a Vannak változások is. A fejlődésből
kiesett falvak problémájával foglalkozik a
film; oly kérdésekkel, melyekre a technokrata
fölény gyakorta legyint: nem lényegesek. Hisz
a fejlődés szükségszerű következménye, hogy
csökken a parasztság aránya a társadalomban,
a kis, félreeső falvak így elnéptelenednek, s
magukra maradnak omló házaikban gyakran
az öregek. A racionalista-pragmatista gondolkodás nem lát itt problémát. Legföljebb - a
filmben megszólaló filozófushoz hasonlóan egy racionálisabb településpolitikát sürget. Nem
érzi át a kérdés egyes eseten túlmutató, szimbolikus 'súlyát: a lemaradó sorsok, népek,

országok huszadik századi nagy problémáját.
A Gulyás-testvérek filmje egy konkrét eseten
át ezt sejteti meg. Mint Suksin nagyszerű filmjében, A vörös kányafá-ban, mélyen az emlékezetbe vésődnek itt is a felmutatott öreg,
ráncos arcok. A saját sorsukon át közvetítenek
egy általánosabb, mélyebb jelentést. Hírül
hozzák az emberi szenvedést. Az etikai-humanista értékek szem előtt tartásának fontosságára figyelmeztetnek.
Mert igaz, törvényszerű az, hogya szocializmus mostani szakaszán, az intenzív fejlődésre
való áttérés periódusában különös hangsúlyt
kell hogy kapjanak a racionalista-pragmatista
értékek. A minőség forradalma elsősorban a
kulturális, szakmai hozzáértés, a racionális,
tárgyszerű megközelítés, a tényszerű, módszeres gondolkodás igényét kell hogy jelentse.
Joggal utasít el ez a magatartás minden felvilágosítói attitűdöt, meddő, öncélú moralizálást; minden oly törekvést, mely helyzetek,
összefüggések szigorú, racionális analízise helyett morális felhívásokkal, szólamokkal él.
Jogos visszahatás ugyanakkor ez a racionalista-pragmatista attitűd az ötvenes évek egyoldalúságaira is. A politika elsődlegességének elvét
hirdetve egy túl elvontan értelmezett szolgálatetika s közösséggondolat alapján gyakorta
semmibe vette akkor a gazdaság objektív
törvényeit egy voluntarisztikus forradalmiság.
Nem utolsósorban ezért is kellett az értékrendváltás.
De az ellenkező véglet, a technokrata-racionalista-pragmatista szempontok túlfeszítése
ugyanolyan károkat okozhat. Hiba lenne, ba
szem elől vétődne, bogy vannak etikai problémái egy mégoly szakszerű, racionális, ésszerű
fejlődésnek is. Konfliktusba kerülhet olykor az
etika és a racionalitás. Oly problémák, mint
például a foglalkoztatottságé, a népesedésé,
a jövedelemelosztásé, az egyenlő esélyé, a környezetszennyeződésé stb. csak ezt tudva oldhatók meg eredményesen, s főleg a szocializmus elvei alapján. A két értékrend állandó,
szívós együtt tartására kell a szocializmusnak
így törekednie. Nem nyugodhat bele az Arrow15

- Itt megint csak a kezdetekhez tudunk
féle "impossibility"-be, racionalitás és erkölcsiség egyezhetetlenségének lefegyverző tételeibe. visszatérni; a műfaji értékrendnek nem lehet
Kiváltképp kötelességünk a kettő együtt meghatározója a befogadói visszhang. Ezek
a filmek tény, hogy csupán stúdiómozikban
tartására való törekvés nekünk magyaroknak.
Múltunk, jelenünk egyaránt kötelez erre. mennek, tény, hogy csak kevés ember nézi
Elsődlegesen nem racionálisan, de (mint a meg őket, viszont vitathatatlan, hogy az a
kurucos-szabadságharcos színezet tanúskodik kevés ember a legigényesebbjei - a kulcsemberóla) etikailag motivált haza szeretet volt min- rei közé tartozik a társadalomnak. Tehát itt
nem az a döntő, hogy hányan látják, hanem
dig is a mienk. Nem egy pragmatista-racionalista, de egy morális-humanista értékrend volt az, hogy kik, kiknek a tudatát formálja, mely
helytudatunknak, történelmi súlyú állásfoglalá- fiatalok nőnek fel ily filmeken elgondolkodva.
sainknak inkább az alapja. Mint nemzet, Egy lektűrt sokkal többen olvasnak, mint egy
mint magyarok így maradtunk meg. S ma is Lukács-tanulmányt, azért a Lukács-tanulmány
nem utolsósorban ez igazíthat el a kitágult hatása sokkalta nagyobb, mert egy nemzet
világban. Világszegénység és világgazdagság. leggondolkodóbb rétege az, amelyik olvassa
antiimperializmus és imperializmus ellentété- és foglalkozik vele. Az extenzív hatásnál
ben gondolkodtat ez. S fontos, hogy ebben mindig lényegesebb az intenzív - aminőségi
az összefüggésben élve, ítélve keressük he- hatás.
lyünket. Egy elmaradott, történelmileg a szé- A gyors tömeghatás követelése egyébként
leken hagyott, a huszadik századba felkészületlen érkezett nép a többi felkészületlen, ké- is gyakran csaphat át demagógiába, tehát nem
setten induló, elmaradott nemzet imperializ- indokolt a türelmetlenség e filmműfajok iránt
n:usellenes szabadságharcában
lelheti csak sem.
meg a maga természetes szövetségtáborát, A pe- Nem indokolt. Szerintem ezekre a műremvidék rá kell hogy ismerjen a peremvidékekre. S iránytűt ehhez a sorsvállaláshoz nem fajokra szükség van, mint ahogy az irodalomutolsósorban a humanista-moralista értékek ban is szükség van esszékre, tanulmányokra
el nem feledése, szem előtt tartása biztosít Ismétlem: nem utolsósorban a helyes fiImesztétikai köztudat kialakítására figyelmeztet
számunkra.
- Fölmerült a vitáinkban a közönséghez való a Miskolci Filmszemle.
- Köszönöm a beszélgetést.
eljutás kérdése is. Valahogyan nem találnak
utat ezek az izgalmas problémákat boncolgató
(Kőbáti Zsolt)
filmek; nem elég hatásosak.
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VESZPRÉMI TAPASZTALATOK
1981. június 22. és 27. között zajlott a XI. Veszprémi
TV-találkozó eseménysorozata. Tavaly bemutatott
tv-drámák, zenés játékok versenyeztek a kűlonféle
díjakért, miközben ősbemutatókra is lehetőség
adódott Veszprémben s más helységekben. Ezek
során láthatták az érdeklődők - például - Makk
Károly Déry-adaptációinak újabb darabját, az ötvenes években játszódó Vendéglátás-t, Törőcsik
Marival, Jozef Kronerral, Pécsi Ildikával, Garas
Dezsővel és Némethy Ferenccel a főszerepekben.
E mű - s mások - elemzésére a televíziós bemutató
táján keresünk alkalmat.
Nagy figyelem övezte a Fiatal Művészek Stúdiojának idei jelentkezését is. X antus János hamisítatlan .balázsbélás" hangulatot teremtett kisérleti
filmkölteményével, a Grimm-mesemotivumot maivá
élő Csodálatos énekes-ben. A legélénkebb fogadtatásban Moldova Ágnes és Gém György dokumentumfilmje, a Börtönben az uram ... részesült. Árnyalt,
tapintatos rajz ez a társadalomból a törvény szigorával időlegesen kirekesztett nők, férfiak életéről,
gondjairól. Megismerkedünk azokkal is, akiknek az
elítéltek nevelése, őrzése a feladatuk. Valódi humanizmus jellemzi a filmet, mely egyszersmind
közvetett polémia a börtönéletet felületesen vagy
szépelgőn vagy a valóságosnál sötétebbnek ábrázoló
vélekedésekkel.

Jászi Dezső portréfilmje - a Fülöp Viktor - pedig
a tehetségekkel való méltó bánásmód érdekében emel
szót.
Hatásosan ültette át képernyőre Gothár Péter
a lengyel Mrozek darabját - abszurd drámát az
utolsó ellenzéki bebörtönzött pálfordulásáról valamely ismeretlen országban -, a Rendőrség-et. Elsőrangú szinészi alakítások - Rajhona Ádámé, Koltai
Róberté - fémjelzik ezt a teljesítményt.
Számottevő szakmai tanulságokkal járt az az
eszmecsere, melyen Ancsel Éva tanszékvezető egyetemi tanár tartott előadást A 80-as évek problémái a
tv-drámában címmel. Bár a jelen világhelyzet nem
kedvez a drámai műfajnak - fejtegette az előadó -,
a szocialista társadalom s a drámai ábrázolásmád
egymásra van utalva: a szocializmus szűntelenűl
meghaladni törekszik önmagát, s a dráma - például
a tragédia - ugyanúgy az ember folytonos készség ét
bizonyítja önnön meghaladására.
Különösen a személyiség s a rárátt feladatok viszonyának elemzésében mutatta ki meggyözően
Ancsel Éva a jelenkor növekvő követelményeit s az
ily mádon támadó - dramatikus előadásmód ra fölöttébb alkalmas - feszültségeket. S e tekintetben
nem mérvadó, hogya mű dátum szerint is a mában
játszódik-e vagy sem.

Egyik vonása egy gazdag arcnak
Beszélgetés Makk Károllyal
- Idén mint zsüritag vett részt a XI. Veszprémi
TV-találkozó munkájában. S bár jelentős tévéfilmeket is készített már, Ön mégiscsak elsősorban mozifilmek rendezője. Hogyan látja a
két terület - a mozifilm s a televíziózás - viszonyát, hogyan egyezteti őket a saját gyakorlatában?
- Magam úgy vagyok ezzel, hogyha mint
rendező, a televíziónak csinálok valamit, körülbelül ugyanúgy, ugyanazzal a módszerrel
dolgozom, mint amikor a filmgyárban vagyok.
A tévében is ugyanúgy készítem a snitteket,

ugyanazok a színészvezetés
követelményei,
mint a mozifilmnél. Van azért lényegesebb különbség is: a témaválasztásban. A televíziós téma zártabb, rövidebb lélegzetű, a figyelmet
jobban lekötő, az elsődleges nézői részvételre
'jobban apelláló, mint a mozifilmé. Nagy különbség aztán, hogy a tv-műsort nem a néző
választja, a moziba azonban úgy megy el, hogy
ő választ: szereti esetleg a krim it vagy valamelyik színészt, rendezőt - és így tovább.
- Vajon ezek a különbségek, eltérések a két
ág rangkülönbségét is jelentik?
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- Mintha ezek a veszprémi tévétalálkozák is
egy kissé a televíziózás
"szabadságharcát"
tükröznék. A küzdelmet a mozifilmmel, moziprodukcióval való egyenjogúsításért.
- A TV vezetői akkor realisták, ha nem hajszelják minden áron a film mellé való felzárkózást, Mérjék csak fel: a saját területükön mit
és mennyit tesznek a nemzet asztalára! Hiszen
köztudott a televízió informáló, világot ismertető szerepe, s ezt minthogyha maguk a televíziósok sem becsülnék eléggé, s csak a művészeti produkciót
tekintenék fontosnak.
Pedig
az csupán egyik vonása ennek a gazdag arcnak.

- Veszprémben pedig
vettetik vizsgálat alá.

- Tudomásul kell venni, hogy a mozifilm,
a filmművészet már a húszas-harmincas
években megérlelte a maga klasszikusait : Chaplin,
Fritz Lang, Erich von Stroheim,
Murnau,
John Ford, Hawks, Duvivier rá a bizonyíték.
Mennyi idős a film? Hatvan éves? Rögtön az
elején megszülettek már a nagy sztárjai. Hogyan állunk a tv-s művészekkel?
Mondjon
hasonló nagyságrendűt !

- Antonioni.

- Na látja. Ami aztán még ezt a kicsit
erőltetett rangkülönbséget
illeti, van a dolognak egy tapasztalati
s egy történeti
része.
Meditál az ember: vajon alacsonyabb rendű-e
a televíziós mű? Hiszen itt valamiféle egyidejűség érvényesül, több millió néző látja
egyszerre, amit csinálok.
Óriási lehetőség.
Másrészt azonban a mozifilmet
évekig játszszák, ez ad az ügynek egy mélyebb tartalmat. .Évekig lehet egy filmről beszélni. Ezek
tények. Ám az lenne a jó, hogy akik par excellence televíziós műveket csinálnak, ne érezzenek valamiféle örökös kisebbrendűségi érzést.
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éppen ez a "vonás"

- Igen, ez a tv-fesztivál
azt a bizonyos
par excellence míívészi teljesítményt mérlegeli,
nem veti latba mindazokat az egyéb műfajokat,
fontos "szolgáltatásokat",
melyekről az előbb
beszéltem.

- Ez tehát a hibája a veszprémi rendezvénynek?
- Egy kis fogyatékossága.
- De most mégiscsak
latokról beszélgetünk.

a veszprémi

tapaszta-

- Nézzük akkor azt a bizonyos vonást, vagy
úgy is mondhatnám,
egy arc egyik szemét.
Ahogy én egyéb országok televíziéit ismerem
- a németet, az osztrákot, csehet, kanadait,
amerikait -, az a benyomásom, hogy a művészi,
fikciós kategóriában
nálunk készülő legjobb
művek egy árnyalattal jobbak a kinti átlagnál.
Vegyük például a BBC Shakespeare-sorozatát,
a BBC-ét, mely a legszolidabb, legigényesebb,
a saját formátumát legjobban ismerő televíziós
fórumok egyike. Angolok csináltak sorozatot a
legnagyobb angol halhatatlanról:
rettenetesen
középszerű, iskolás produkció született, inkább

'1

I

Esztergályos Károly; IV. Henrik

valamelyes ismeretterjesztő funkcióval. Ehhez
mérten például a hazai készítésű Füst Milán
darab, a W. Henrik, vagy az Oroszlánszáj
vagy akár a Ki lesz a bálanyai művészi színvonal tekintetében lényegesen jobbak. Van azonban olyan tapasztalatom is, hogy - sok más
produkcióban
- frappáns megfogalmazás,
gyors ütem helyett körülményeskedés, lassúság,
komplikáltság jellemző; mindenáron a nagy
művészet szférájába akarnak belépni az alkotók. Terjengősség, hosszadalmasság, tétovaság
származik ebből. Nincs céltudatos, a széles
nézőközönség számára világos dramaturgiai
fölépítés. Az az érzésem, hogy ahol másfél
órás a mű, elegendő volna 60 perc, háromnegyed óra helyett 30 perc - és így tovább.
Pedig én ha beülök egy ilyen vetítésre vagy a
képernyő elé, jóindulattal, érdeklődéssel várok
valamit, hiszen ott mozognak a figurák, s
mindig van remény, hogy a hatvanadik percben is kirántja valami a filmet a sárból.

- A versenyműveken kívül mit látott Veszprémben?
- Hajdúfy
Miklós filmjét, a V 'ádinditvány-t, Bárczy János dokumentumregényéből. Egzakt, világos, tárgyilagos munka; jól
informálja a közönséget, kiaknázza a témaadta lehetőséget.

- Térjünk vissza az általános benyomásokhoz ..
- Valahogy az átlagosan jó teljesítménynek
_ amely pedig a dereka a tv-adásnak - a gondozása elhanyagolt itt nálunk. Persze vannak kivételek.' A szinészi teljesítményben például.
Törőesik Mari az Oroszlánszáj-ban: ezt még.
talán Bergman sem tudta volna megcsinálni a
Jelenetek ... -ben - vagy legfeljebb ő -; külföldön meg se tudnák fizetni az ilyen sztárokat.
Aztán nagyon finom, bár helyenkint kicsit
lassú, vontatott műben produkált igazán jelentőset Dömölky János Őze Lajossal. S már
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zeteket
tártak
elő, szólamok
és frázisok
nélkül. - Olykor a zsüriben is hangot kap, s
másutt is azok részéről, akik nincsenek a művészet harapófog6jában,
hogy mindig csak a
rosszat mutatja a tévé, mindenütt csak a rossz
jön elő ... Én 1946-ban azt tanultam, hogy az
új típusú drámában a jó ütközik meg a jobbbal. Hát ez aztán nem egészen így történt.
Az a véleményem: minél jelenvalóbb a rossz,
annál jobban feszíti az embert, hogy megkeresse az ellenszerét leszámoljon vele. Én a fesztiválnak azt a törekvését, természetét, hogy az
ilyen típusú műveket támogatja,
bemutatja,
nagyon nagyra értékelem.
- Ön nemcsak mint zsűritag, hanem az egyik
ősbemutató alkotójaként,
a Vendéglátás
clmű
film rendezőjeként
is jelen volt Veszprémben.
Úgy látszik,
trilógiává kerekedett
a Dérynovellák televíziós film változatainak sora.

Kern András: Oroszlánszáj
említettem:
kiegyensúlyozott,
nagy léptékű
munka volt Esztergályos Károly W. Henrik-je.
Fegyelem, szakszerűség, finom ízlés jellemezte.
Valamennyi filmben megragadott,
hogy az
a bizonyos ,fél szem" értelmesen pillant rám.
Mindegyik film akart valamit. Van bennük
felelősségérzet, mindegyik valami fontos problérnát érint, gondolatokat
akar ébreszteni.
Érzem a szándékot: az élet nem akármilyen
problémái hoz szólnak hozzá. S habár elmarasztalom is egyiküket-másikukat
a kivitelezés
nem eléggé pregnáns volta miatt, alig találok
üres, semmitmondó témát.
Okosan és körültekintően
döntöttek úgy a
Veszprémi TV-találkozó szervezői, hogy külön
hangsúly essék a zenés filmműfajra,
a nemes
népszórakoztatásra.
- De visszatérve
még
az előbb mondottakhoz:
ezek a filmek, tvjátékok
mind társadalmi
problémákat
közvetítettek. A társadalom
s az egyén helyzetét ábrázoltak, nehezen megoldható élcthely-

20

- Tervezek még több ilyen Déry-adaptációt. Szeretnék a Déry-novellákon
- drámákon keresztül egy olyan "történelmet"
csinálni - a
magam közbeiktatásával
-, amely egészen
1956-ig, sőt tovább is haladva tárna föl alapszituációkat.
Mint egy nagy regény; segítene
megmutatni:
mi az, amit föl keJl szippantani
a történelemből. Afféle Szabó család, de mégis
valami más, több; azonos színészekkel, Törőesik Marival, Jozef Kronerrel a főszerepekben.
- A szlnheiyek is jelzik ezt a folytonosságot:
a Vendéglátás-ban
ott húzódik a Téglafal mögött címadó kerítése ... Hogyan fogadták az
ősbemutatót?
- Nincs igazi visszajelzésem. A Vendéglátás-t
főként szakmai
közönség
látta, újságírók,
kritikusok voltak jelen. Ha mozifilmet csinálok, a sajtó nagyon megrágja, megtaksálja.
Tudom,
hogy az Egy erkölcsös
éjszaká-t
hogyan fogadta a közönség, hányan nézték
meg, milyen országok forgalmazzák. A Tömegkommunikációs
Kutatóközpont
televíziós felmérései azonban nemigen jutnak el hozzám.

Havas Péter: Jegor Bulicsov és a többiek

- A Veszprémi TV-találkozóval egy időben
láthatták a nézők az Ön műveibdl összeállitott
életműsorozatot. Hogyan hatott Önre ez a
találkozás a képernyőn?
- Mennél messzebb vagyok időben a filmjeimtől, annál inkább újnak hatnak. Így voltam
A 9-es kórterem, a Mese a 12 találatról sugárzásakor. Alig emlékeztem rájuk, egészen meglepően hatottak rám, hibáikkal és erényeikkel
együtt. Ellenben a Ház a sziklák alatt című
filmemet viszonylag gyakran látom, évente

legalább, s mindig várom, hogy ugyanúgy
viselkedjék, mint ahogyan szokott. Valami
fura intimitás alakul ki köztem s a televízióban
vetített filmjeim között; valami intimitás, amiről nem szívesen beszélek ...
- Ha jövőre ismét meghívják a Veszprémi
TV-találkozó zsúrijébe, elvállalná a feladatot?
- El! Hívtak már eddig is, egyszer-kétszer.
Most, hogy túlestem rajta, meg kell mondanom: szívesen megyek Veszprémbe máskor is.
(K. Zs.)
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KRITIKÁK

Rejtélyes példázat
Szurdi András: Transzport
E folyóiratban elmélkedtem nemrég a szóraxoztató magyar filmek problémáiról, s most
bajban vagyok, merjem-e visszautalni a Transzport című új magyar filmet az ott emlegetett
példatárba. Azt hiszem, legbecsületesebb, ha
bevallom rögtön: nem értettem pontosan, mit
akartak a film alkotói közölni velem, a nézővel. Előkelőbben : nem volt világos számomra
a film "üzenete". Igaz, a film végén megjelent
egy felirat, amely tájékoztatott arról, hogy
1918-ban nagy spanyolnátha-járvány pusztított
világszerte, mely körülbelül húszmillió áldozatot szedett, s a járvány okait illetően megoszlanak a tudományos vélemények.
Mivel a film első megközelítésben, leegyszerűsítve arról szólt, hogy az I. világháború idején valamely (közép?) európai országban titkos katonai kísérletek folytak valamilyen vegyi
vagy biológiai fegyverrel (mégpedig börtönlakók illegális transzport jain végzett kísérletek), s a kórokozó járvány szelleme kiszabadul
a palackból, leteríti az őrszemélyzetet, s (nyilván) elindul világkörüli útjára.
Ez az alap ötlet önmagában nem jó és nem
rossz: erre a magra rá növeszthető bármilyen
cselekmény. A spanyolnátha (valószínűleg az
influenza egy igen virulens fajtája) valóban
húszmillió embert pusztított el, gyors terjedésének pontos okait valóban nem ismerjük.
A tényekhez ugyan hozzátartozik, hogya húszmillióból több mint tizenkét millió áldozat in22

diai volt, ami éppenséggel a járvány keleti eredetére utal, de ez a film szempontjából aligha
lényeges.
Az alapkérdés: miről szól valójában a Dialóg
stúdió filmje, amelyet Kuczka Péter forgatókönyve alapján Szurdi András rendezett. A
válasz minden bizonnyal rettentően egyszerű:
a hatalomról, az erőszakról, a kiszolgáltatottságról, amely időtlen és nem ismer országhatárokat, akár a rejtélyes járványok kórokozói.
Megvallom, arra gondoltam kezdettől fogva,
fantasztikus filmet nézek (erre már Kuczka
Péter neve is utalni látszott), s még a félidőn
túl is hittem, egyszer csak felbukkannak a
gonosz idegen lények, esetleg az amerikai ejtőernyős kommandónak álcázott, géppisztolyos
katonákról derül ki, visszamentek az időben
egy kis "rendcsinálásra" . Egyszóval: vártam a
megoldást, ha tetszik, a poént. Persze, már az
is zavaró körülmény, ha a néző már csak
irracionális megoldásban, magyarázatban reménykedik, ráadásul egy olyan mozgalmas
film esetén, ahol szinte kockánként ütnek, lőnek, szöknek, ölnek és halnak. A film vége felé
stílszerűen már egész hekatombát mutat a kép:
a viruló zöld mezőre sorban kifektetik a cselekmény során elhunyt áldozatokat. A film egész
módszere Jancsót idézte számomra, s némiképp megnyugodtam, amikor a munkatársak
népes listáján felbukkant Hernádi Gyula neve

is. Nála már megszoktuk, hogy ne keressük a
történések magyarázatát feleslegesen. Megjegyzem, meztelen nők itt emlékezetem szerint
nem voltak, sőt nő is csak egy árva trafikosnő,
akit hidegvérrellelőttek, feltehetően Ismeretlen
Ország titkosszolgálatának tagjai.
A film feszült képekkel indul, az amerikai
kaland filmek idegborzoló stílusában: a trafik
titkos találkahelyéről távozó, szűkszavú ügynök pillanatokon belül csinos lyukat kap a
szeme közé, ugyancsak az amerikai kalandfilmek modorában. Kibontakozik az alaphelyzet: egy bizonyos doktor Grafot (Hetényi Pál)
a börtönbe juttatnak erőszakkal, hogy megvizsgáljon valami rejtélyes beteget, aki azonban már bekerült egy ugyancsak rejtélyes
transzportba. Csak természetes, hogy az orvos
is oda kerül: ez szabadságának ára. Itt aztán
őrök, őrtornyok, drótkerítések, barakkok és
kutyák várnak a doktorra, aki kafkai szituációba kerül: nem bízhat fogolytársaiban sem, a
megvizsgálandó beteg pedig már halott. Kafkát
említettem - persze, kastély is van, azaz titkos
laboratórium, ahová kalandos módon bejut
a doktor és rádöbben arra: rajtuk halálos
kísérletet hajtanak végre.
Ugyancsak merész és furfangos módon kijuttatják a doktort, hogy gyógyszert vigyen
vissza a foglyoknak. Hamarosan visszakerül
(de nem saját jószántából) egy újabb transzporttal a táborba, s egy felülnézetí, egyre
távolodó nézőpontból látha tjuk utoljára - egyedül.
A történet eleve olyan jellegű, hogya szereplők nem sokat beszélnek, s ha igen, rejtélyes
tőmondatokban - az idegenszerűséget
talán
még azzal lehetett volna fokozni, ha nem magyarul beszélnek, hanem végig svédül, mint az
a fess, kék egyenruhás tiszt, akit hangos tiltakozására könyörtelenül lelőttek az őrtoronyból. Ez a kevés beszéd, pergő cselekmény igen
hatásos egy darabig, később azonban már
zavaróvá lesz, mert lehetetlenné teszi a szereplők hőssé válását, s ami még ennél is rosszabb:
a néző azonosulását is meggátolja a vásznon
folyó cselekménnyel. Igaz, szimpátiánk egy-

értelműen a koncentrációs táborba zártaké,
függetlenül attól, miért is vannak ott, de ez
a jelképes együttérzés csupán a szituációnak
szól, nem az egyes embereknek. Valljuk meg,
nehéz is ilyen körülmények között érzelmeket
kelteni: az Ismeretlen Ország jelzésszerű katonái és kiszolgáltatott polgárai a huszadik századi történelemből kölcsönözték arcukat, viselkedési mechanizmusukat. Ha tetszik, jellegzetesen behaviourista film ez, ahol tökéletesen
mindegy, hol, kik, és főleg míért cselekszenek
(vagy nem cselekszenek) úgy, ahogy éppen
teszik. A film irracionalitása, sterilitása még
történetfilozófiailag is értelmezhető: lám, így
készül a történelem, a történelmi gaztett. Ilyen
személytelenül, ilyen ellenőrizhetetlenül.
Úgy vélem, elsősorban értelmezési kérdés,
hogy a csalódottság vagy az elismerés érzése
lesz-e úrrá rajtunk. Szurdi András első játék•
filmje önálló látomás nélkülinek
tetsző, hivatásos munka: ötven percben és televíziós képernyőn talán még inkább kitetszett volna mindez. A televíziós játékkal kapcsolatos igényeink
ugyanis minőségileg mások, a témaválasztás
bizarrsága sem okoz megdöbbenést a képernyőn, a szűkszavú dialógusok, a feszült cselekmény sokban pótolják a mélyebb, részletezőbb
művészi ábrázolást. Vagyis a Transzport kissé
hosszúra nyújtott televíziós produkció nak látszik.
A magyar filmek között hasonló típusút talán Az erőd-ben találhattunk: steril, mesterséges szituáció volt ez is, amely a tiszta és értelmetlen erőszakról mondott. el naiv példázatot
a kalandfilm és a filozófiai eszmefuttatás közötti üres térben. Itt is a köztességet érzem legnagyobb problémának, vagyis a műfaji, a szándékbeJi tisztázatlanság ot. Ha ugyanis "művészfilmnek" fogom fel, akkor kénytelen vagyok
komolyan venni az előadott közhely hihetetlen
naivságát, ha pedig szórakoztató produkciónak, akkor joggal kérhetem számon a merevséget, a vontatottságot, a történetnélküliséget.
"Elég hihetetlen történet", mondják valamikor
a filmben, s én visszavonatkoztatom a filmre.
De ha már hihetetlen, talán nem eléggé hihetet23

len. Elmozdulhatott volna a film tudatosan is
akár a romantika, akár a realizmus módszerei,
eszközei felé - így bizarr, naturalista allegória
maradt bennünk, s némi borzongás az 1918-as
nagy spanyolnátha-járvány rejtélyes okát illetően. S mivel a film mégiscsak Magyarországon
készült, óhatatlanul eszünkbe kell hogy jusson:
talán ez is magyar találmány volt? Pontosabban - osztrák-magyar?

Csak azt rernélhetem, Ismeretlen Ország(ok)
biológiai és vegyi fegyvergyárosai, lelkiismeretlen tudósai és különlegesen kiképzett katonái
összerezzennek a film hírére. 1918-as üzelmeikre fény derült. S bármelyikünkkel megeshet,
hogy a kisérleti transzportban találja magát.
Ezt már minden irónia nélkül mondom. Sajnos.
Szentmihályi Szabó P éter

TRANSZPORT (1916) színes, magyar, Dialóg Játékfilmstúdió,
1981.
R.: Szurdi András; F.: Kuczka Péter; O.: Nemescsói Tamás; J.: Vicze Zsuzsa; D.: Győrky András;
Sz.: Reviczky Gábor, Hetényi Pál, Végvári Tamás
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Szórakoztató természet
a szórakoztatás természete
Jamie Uys: Sivatagi show
Természetrajzi vígjátéknak nevezhetnénk a délafrikai rendező-operatőr,
Jamie Uys amerikai
zászló alatt hozzánk hajózott pompás filmjét,
amelyet joggal kereszteltek "show"-nak a magyar névadók (bár eredeti címe is igen vonzó:
Capricorres beautiful people - A Baktérítő gyönyörű népe), látványosság ez a javából, mulatságos, zenés-táncos látványosság. Ahogy mondom: zenés, is, táncos is; a muzsikát Mozart,
Liszt, Wagner, LeoncavalIo, Smetana és mások
közismert remekműveinek
részleteiből
válogatták hozzá, a balettbetéteket
viszont nem
emberek, hanem egyéb élőlények - néha növények, jobbára pedig állatok táncolják el. A fináléban antilopok, lepkék, bogarak, forgatagát,
struccok mámoros keringőjét látjuk, s a zárókép egy madár-táncosnő
kecses meghajlása. De
a balett és a pantomim azért inkább csak élénkitö betét egy szabályos dramaturgiával fölépített vígjátékban, amely kisebb részben helyzet-,
nagyobb
részben jelIemkomikumra
alapoz.
Állati helyzetekről és állati jellemekről van szó,
amelyek azonban az emberi helyzetekkel és jellemekkeI való rokonságuk
miatt fakasztanak
belőlünk nevetést. Ráadásul a komikumba kellő adag tragikum is vegyül- ahogyan a klaszszikus vígjátékokban és az életben is többnyire
lenni szokott. Az utolsó .felvonást", a Kalahari kurta esős évszakának ujjongva üdvözölt elérkeztét csakugyan tragikus-liraijelenetsor
előzi meg: a sivatag közepén pár hónapos élettartamú tavaknál kiköltött kis pelikánok tömegpusztuIása a túl hamar bekövetkezett kiszáradás után.
Mindezzel azonban legföljebb csak fele részbenjel1emeztük,jellemezhetjük
Jamie Uys filmjét. Vígjátéki mivolta, bevallottan antropomorfizáló szemlélete mellett is elsősorban igazi természetfilm:
ismeretterjesztő
műalkotás,
De

műalkotás: a biológiai, földrajzi, ökológiai tudományos ismeretterjesztésnek
és az embercentrikus, emberábrázoló művészetnek ritka ötvözete, találkozása. Azért ritka, sőt kivételes
ez az ötvözet, mert az antropomorfizálásnak
világos, hogy ez a film módszerének a kulcsa, s
egyben olyan kulcsprobléma,
amelyről bővebben kell tőprengenünk,
ha e film tanulságait
összegezni akarjuk - nem a művészetben (elsősorban az irodalomban,
de a filmben is) megszokott útját járja; azonkívül a világ, amelyet
antropomorf
módon mutat be, nem közhelyesen ismert, hanem felfedezés erejével ható, s
nem pusztán témájával, ám elénk tárt, tudományosan helytálló összefüggéseivel. törvényszerűségeivel is.
Vagyis ebben a filmben mind tudományosan,
mind művészileg újszerű mozzanatokkal
találkozhatunk. Ebből következik a film értéke: ismeretterjesztő-tudományos
és művészi értéke.
De ugyanettől válik értékes szórakozássá
is.

*
Adva van tehát két nagy sivatagos terület, a
Namib-sivatag és a Kalahari mifelénk legalább
fele részben ismeretlen élővilága, méghozzá s ez már az a pont, ahol a téma körülhatárolása
közvetlenül a mű alapgondolatának
meghatározásába hajlik át - olyan változatokkal,
amelyek egy törvényszerűségeket
tartalmazó totalitás végiggondolását teszik lehetővé. Talán túl
elvontan hangzik ez, de fontos: ha a film nem
"kalandozna
el" - hiánytalan logikával - minden lényegesen különböző földrajzi területére
a választott vidéknek (a homoksivatagtól
a
hegyes-sziklás kősivatagig, a félsivatagos peremvidéktől a Kalahari közepébe ékelődött s

2S

ott "fölszÍvódó" Cubango - másként írva Kawango - folyó szubtrópusi dzsungel-burkáig),
akkor aligha volna lehetőség a kuriozitások
fölmutatásán
túl a természet világának egyik
legfontosabb törvényszerűség ét is elénk tárni,
nevezetesen a körülményekhez
való alkalmazkodás csodával határos lehetőségeit és a fajok
biológiai határain való hipp-hopp túllépés lehetetlenségét.
'
S az ökológiai kép limitált - mert gondosan
megválogatott
részletekből fölépü1ő - totalitásától vezethet csak út az etológiai totalitásig, amin az értendő, hogyaviselkedéstani
esetek nem maradnak meg a kuriózumok szintjén,
hanem törvényszerűséget
képesek reprezentálni minden .Jurcsaságnak",
"egyediségnek" látszó megnyilvánulási formájukban;
ennek kellő
végiggondolása
(amint az eredményből visszakövetkeztethetünk
rá, mert műalkotás hoz illően nem "kibeszéli" a módszerét ez a film, hanem alkalmazza) a Sivatagi show legértékesebb
tudományos-ismeretterjesztő
erénye.
De éppen ebből a tudományos-ismeretterjesztő minőségből következik az a plusz is, ami például még a legjobb Walt Disney-féle állatfilmeknek is fölibe emeli: az a művészi fogás
(fölfogás), aminek segítségével az etológiai
megfigyelések mint az életkörülmények
meghatározó hatásából
következő jellemmegnyilvánulások mutatkoznak meg előttünk. Természetesen, a film antropomorfizálásának
ez a kulcsa, ez ad rá olyan lehetőséget Jamie Uysnak,
amilyet a növény- és állatvilágról emberi párhuzamokkal beszélő szerzők akár műalkotásokban, akár népszerűsítő tudományos művekben
csak ritkán szoktak megteremteni maguknak.
Megteremteni,
hiszen állatokról,
növényekről
szólva, az antropomorfizálás
ilyen előfeltétele
nincsen adva csak úgy magától! Tudományos
ismeretekkel
és végiggondolt
műfogásokkal
kell azt megalapozni!
Mármost, a több évezrede s hagyományokkaI rendelkező irodalomban
- ami e tekintetben mindenképpen
nesztora és példaképe
a
filmművészetnek
- jól bevált, kitaposott útja
az antropomorfizálásnak
az; amelyet még az

ókori állatmesék kezdeményeztek.
Itt legföljebb mitologikus
alapja van ember és áIIat
azonosításának,
a későbbiekben
pedig merőben irodalmi konvencióról
lehet csupán szó.
Voltaképp ugyanilyen elvi kapcsolaton alapszik az eljárás fordított ja : a zoomorfizálás
is,
amely allegorikus, szimbolikus jelentések kifejezésére használta és használhatja föl az embereknek állatokkal való azonosítását.
Megjegyzendő érdekesség, hogy a tudományos
alapú
antropomorfizmusnak
az irodalomban
és a
művészetekben éppen a "fordított eljárásban",
vagyis a zoomorfizmusban
jelentkezett szemléleti előzménye: nevezetesen a klasszikus naturalista módszerű alkotásokban,
amelyek szerzői - mint tudjuk - a természettudományos
pozitivizmus determinizmusát
igyekeztek tudatosan alkalmazni az emberi társadalom ábrázolására, s eközben általános biológiai meghatározottság megragadására
törekedtek.
(Ahogy
a filmre is jó párszor adaptált Zola-regény címe hirdette: Állat az emberben.)
Kétségtelen tény, hogy az "emberállat"
viselkedését nem a biológiai örökség határozza
meg elsődlegesen, hanem a társadalmi viszonyok tudatosított vagy nem tudatosított érdekek formájában jelentkező "összessége" minden egyes emberlényben. De ugyanakkor az is
tény, hogy ennek több-kevesebb
erővel megnyilvánuló előfeltétele az ember biológiai mívolta, a fiziológiai adottságoktól
az ösztönökig. Vagyis kétségtelenül van közös, általános
öröksége az egész élővilágnak, beleértve az embert is. Következésképpen tudományosan helytálló indoka is lehet az állat- és növényvilág
"antropomorfizáló"
bemutatásának:
amenynyiben az ilyen ábrázolásmód
az ember és az
egyetemes élővilág csakugyan közös vonásait
segíti megérteni. Mai irodalmunkban
kiváló
példája ennek Csanádi Imre állat tárgyú gyermekvers-sorozata,
ahol a legszigorúbb természettudományos vizsgálódás sem találhat olyan
jellemzéseket, amelyek csakis az emberi viselkedésre volnának vonatkoztathatók,
s nem egyidejűleg a szellemes versekben leírt állatok viselkedésére is.

Ez a fajta antropomorfizálás jellemzi majdnem mindenütt - a Sivatagi show-t, mindenekelőtt természetesen narrátorszövegében
és kísérőzenéjében, de nem csupán ezekben, hiszen a fölvett anyag földolgozásmódja, a vágás
is ugyanezt az ábrázolási módszert szolgálja (a
vágáshoz értendő, hangsúlyosan, a szelektálás
is: a hatszázezer méternyi fölvett anyagból nem
huszonnégy részes tévészéria lett bice-bóca, esetleges snittekkel, hanem mindössze egyetlen,
másfél órás film, kizárólag tökéletes és minden
kockájában a célt szolgáló beállíiásokkal ... ).
A szöveg, a zene, a vágás antropomorfizmusa
egy csöppet sem veszélyezteti az etológiai hitelességet, hanem az állati-növényi alkalmazkodás és viselkedés tanulságait tágítja ki az
egyetemes élővilág-viselkedés tanulságaivá.

*
De mi ebben az új? Semmi más, "csak" az,
hogy választott módszerét és szemléletét majdnem mindvégig következetesen érvényesíti a
film.
Újszerűség és itj szerűség közt ugyanis nem
árt különbséget tennünk a művészetben. Más
dolog egy egész, korszakos művészeti irányzat
megteremtése (tehát a téma, szemlélet, módszer
és eszközök teljes megújítása), amire csak ritkán kerülhet sor, és megint más az a - Majakovszkij szavával - "kÖtelező újdonság",
amellyel minden "költői műnek" rendelkeznie
kell. Ez az utóbbi nem egyéb mint az egyénítés semmi tanulást; következésképpen semmi újat,
által e/ért általánosítás, amikor tehát a típusal- hanem csakis a közönségben készen adott érzelkotást - hogy az esztétikának egy manapság mek, vonzalmak, hiedelmek és ismeretek
már-már veszendőbe ment kifejezését elevenít- mozgósítását. A szórakoztatás pedig ennek
sük föl - absztrakt meggondolások sémái tól és megfelelően a "beváIt" patronok sütögetését;
patronjaitól mentesen, az adott tárgy megismé- hiszen a kultúra semmilyen más területén nem
telhetetlen sajátosságainak egyéni kibontásá- elsődleges a közönség eleve-megnyerése, ám a
szórakoztatásban igen: itt létkérdés, mert azonval éri el az alkotó.
Egy mindig aktuális és nálunk napjainkban nali kontaktus nélkül, tömeges közönség nélkülönösen aktuálisnak tetsző problémához kap- kül nem lehetséges szórakoztatás; legföljebb
csolva: a szórakoztató művek készítői (és bí- apróbb értelmiségi csoportok szórakozása
rálói) éppenséggel erről szoktak rendszerint (amelyek, természetesen, akár egy informel fesmegfeledkezni. A szórakozás általánosan "ki- tészeti munkán is igen jól elszórakozhatnak kapcsolódást" jelent; tehát semmi erőfeszítést, magukban).
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Ez circulus vitiosus nak látszik; de nem az.
Olyannyira nem, hogy elméletileg nincs is mit
töprengeni rajta. Merő badarság az az érv,
hogya szórakoztató művészet nem tehet mást,
mint kiszolgálni a szórakozni vágyó közönséget. Ez esetben ugyanis nem művészet, mert
szükségképpen hiányzik belőJe az egyénítéssel
elért tipizálás, vagyis a majakovszkiji "kötelező
újdonság". No, de a gyakorlatban ilyenkor
szokott következni a dacos válasz: jó, akkor
nem művészet! A szórakoztatásnak
és a művészetnek ilyen elválasztása, tehát szembeállítása,
ha lehet, még nagyobb badarság, hiszen teória
rangjára próbál emelkedni, meglehetősen reménytelenül, minthogy a művészetek többezer
éves története merő cáfolata ennek a "teóriának" - Arisztophanésztől Chaplinig. Röviden
szólva: 1. van szórakoztató művészet; 2. a szórakoztató műben is kötelező az újdonság; 3.
lehetséges a közönségben készen adott érzel28

mek, vonzalmak, hiedelmek és ismeretek nem
absztrakt sémákon, hanem a tárgy egyediségének megfelelő egyéni (tehát okvetlenül újszerű)
ábrázolásori alapuló mozgósítása.
A Sivatagi show, ez a sajátságos hibrid - fikciós vígjátéki dramaturgiával építkező természetfilm - ezt az utat járja. Igazi szórakoztató
filmként semmi erőfeszítést, semmi tanulást
nem vár el, nem feltételez nézőközönségénél.
távol áll tőle mindenfajta oktatás, ám egyedi
módon feldolgozott anyagával mozgósítani képes a közönség nem-egyedi, hanem nagyon is
konvencionális "szórakozási" hajlamait, s ezáltal észrevétlenül temérdek újdonságot képes
;,belesúlykolni". A film antropomorfizálásának kifejezetten az emberre vonatkozó része
ugyanis - közhelyek sorozata, olyasmi, amit az
emberi helyzetekről, jellemekről, viselkedésről
csakugyan mindenki tud. De meglepetés, hogy
ezek - bizonyos körülmények között - állatok-

ra, sőt növényekre is érvényesek lehetnek! Ezt
óhatatlanul megtanulja a film kacagó közönsége.
A Sivatagi show "szórakoztató értéke" tehát
szigorúan a tudományos alapú antropomorfizálásból fakadó "újszerűségéhez" kapcsolódik.
Tüstént elvész a filmből mind az "újszerűség",
mind a "szórakoztató érték", amint az antropomorfizáló módszer alól kicsusszan a tudományos talaj. A film vége felé ugyanis az író-rendező következetlenségbe téved, megpróbálkozik az élettelen természet, az időjárás jelenségeinek antropomorfizálasával is. A nap és a felhők "háborúskodását" meséli el. Ez valóban
mese: az emberi viselkedéssel való azonosításának semmi tudományos alapja. Az ilyen mitologikus-mesei antropomorfizálás élesen el-

lentétes az egész film tudományos alapú antropomorfízálásával.
A közhely itt közhely marad, méghozzá irodalmias, ami egy szórakoztató filmnél a lehető legrosszabb faktor ...
Ugyanakkor a film másik, látszólag szintén
idegen anyaga, nevezetesen az emberek (bushmanok) szerepeltetése néhány epizódban egy
csöppet sem ellentétes alapvető módszerével.
Itt ugyanis az emberek - szögezzük le: minden
rasszista beütéstől mentes - zoomorfizálása
nem egyéb, mint az antropomorfízálás
kiegészítő fordított ja, s ugyanazt a célt szolgálja: a
környezetéhez alkalmazkodó élővilág meghökkentő egyezéseinek bemutatását, az élőlények
viselkedésének mulatságos, szórakoztató, általános érvényű ábrázolását.
Csata Károly

SIVATAGI SHOW (Capricorn's BeautifuI People) színes, amerikai, Mimosa Film 1974.
F. R.: Jamie Uys, O.: J. Uys
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Színház a műteremben
Joseph Losey: Galileo
pillanata a filmművészetnek:
Joseph Losey, a filmrendező visszanyúl Joseph Losey, a színházrendező múltjához.
1947. július 30-án a kaliforniai Beverly
HiIls Coronet Színházában bemutatják Brecht
Galileijét "egy nagy művész magánvállalkozásában", miként a szerző írja. A nagy
művész: Charles Laughton, aki egy német
emigráns színészcsoport zürichi kísérlete után
(Schauspielhaus, 1943.) két évig (1944-45) dolgozik a dráma angolra fordításán (a verseket
Albert Brush fordítja) - ezt a szöveget használja fel Losey filmjében is -, a maga egyéniségéhez töri Laughton a szerepet és legyűrve
a nehézségeket, kiküzdi az amerikai bemutatást. Orson Wellesszel kezdenek el dolgozni a
Galilein. Nem a filmváltozaton : a színházi
előkészítésen. WeIles rendezné a darabot,
Laughton volna a címszereplő. A bemutatáshoz nem volt meg az anyagi fedezet. Végül
Joseph Losey vállalta a rendezést - aki az
Élő Újság színházi produkciókban már tapasztalatokat szerzett az agitációs színház fogásaiban, és aki a 30-as évek eleji, németországi
tanulmányút ja óta Brecht tisztelője és tanítványa. Losey valójában csak névleges rendezője a hollywoodi premiernek, lényegében
Brecht végzi a munkát.
Díszletek, kellékek, és az előadásba beépített filmvetítések Robert Davison tervei alapján születnek meg; a koreográfus: Lotte Goss-

Színháztörténeti
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lar, akinek Brecht a darab próbái alatt új cirkuszi elemekkel ékes jeleneteket ad át.
A produkció 1947. december 7-én Hollywoodból átutazik New Yorkba (Maxine Elliott
Színház), lényegében változatlan formában,
csupán néhány szereplő különbséggel:
Richard Leone, Michael Citro, Albert
Ares (énekesek), Michael Citro (Andrea Sarti,
a fiú), Nehemiah Persoff (Sarti, a férfi), Hester
Sondergaard (Sarti asszony), Philip Swander
(Ludovico), Fred Stewart (Priuli), John Straub
(Sagredo), Joan MacCracken (Virginia - Beverly Hillsben: Frances HefJin), Dwight Marfield (Federzoni), Hugo Hass (Barberini),
Lawrence Ryle (Bellarmin), John Carradine
(A bíboros inkvizítor), Donald Symington
(Giuseppe), Harris Brown (A vándorénekes),
Elisabeth Moore (A vándorénekes felesége),
Iris Mann (A vándorénekes leánya).
Az amerikai Galileinek nincs sikere. Brooks
Atkinson a The New York Times neves színikolumnistája így értetlenkedik (1947. december 8.): "Micsoda ötlet Brecht úrtól a jeleneteket három tagú fiúkórus, Hanns Eisler-szerezte,
dalaival vezetni be? Micsoda ötlet Brecht
úrtól drámáját a vallásos masque s egy karnevál kereszteződéseként bemutatni?"
A szigorú kritikusi elutasítás nem értetlenségből, hanem önvédelemből szólal meg.
1946 őszén kezdődik a botrány. A Galilei
zeneszerzőjének.
Brecht régi munkatársának,

Hanns Eislernek bátyja ellen cikksorozat indul.
Gerhart Eisler újságíró volt a harmincas években az Egyesült Államokban a Komintern megbízottja. 1947 februárjában a három Eislertestvért a Kongresszus Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottsága elé idézik.
Áprilisban már Hanns Eislert is vád alá helyezik; szeptember 24-én - háromnapos rádióállomások közvetítette tárgyalás után
kiutasítják az Államokból. Eisler perével kezdődik meg a hidegháborús boszorkányüldözés. Ilyen politikai háttérrel némi bátorság
kellett a premier megtartásához. Nem csodálható, hogy bár a német kolónia és a baráti
filmesek - köztük Chaplin - megtöltik a színházat, a sajtó tartózkodik lelkesedni. Eislerről
végül is kimondják a tárgyaláson, hogy ő "a
kommunizmus Marx Károlya a zene területén."
Losey ily módon keveredik bele a kommunista-üldözés perébe és ennek következtében
lesz mindmáig angol filmrendező. A premier

után egy hónappal Tábori György társaságaban forgatókönyvet ír a darabból: a megfilmesítésből azonban nem lesz semmi, a szerzőnekis, majd a rendezőnek is el kell hagynia Amerikát.
Még egyszer felmerül a megfilmesítés gondolata. Anthony Quinn játszaná a címszerep et.
Helene Weigel azonban nem egyezik bele a
forgatásba. Végül 1974-ben - Ibsen Babaotthona, vagyis a Nóra után - Losey leforgatja a filmet
egy kétes értékű sorozat egyik darabjaként.
A sorozat a világirodalom nagy drámáit igyekszik mozifilmmé konzerválni és nagy tömegek
számára hozzáférhetővé tenni. (Mintha ennek
a sorozatnak volna késői rokona Losey moziMozart ja, a Don Giovanni.)
Bizonyos várakozással telepedik be a színházi ember Losey filmjéhez. Abban a sznob
reményben kezdi nézni, hogy hiteles tudósítást
kap Brecht színházáról,
Hamarosan rá kell
azonban ébrednie, hogy egy Korda Sándormódra díszletezett történelmi meséskönyvben
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lapozgattatnak vele, hogy Barbara Bray és
Joseph Losey - ők jegyzik a forgatókönyvet
- ügyetlenül húzták meg a szöveget, fontos
fokozásokat hagytak el, miközben nem kerülték ki a terjedelmességet.
A Hegedűs a háztetőn című musical sikerembere - Topol - kezdetben egy rinascimento
Henry Higginst, egy rendetlen és nem szabályosan viselkedő tudóst alakít; neki köszönhetően ironikus jelenetekben érvényesül az a
tény, hogy Galilei ellopja a holland piacokon
árult látcsövet, kisajátítja anyagi körülményeinek megjavítására, igaz: továbbfejleszti a játékszert, és valódi tudományos következtetéseket von le segítségével.
Kiábrándultan nézzük a pápaöltöztetés bravúrjelenetét, Michael Lonsdale nem minden
kényszeredettség nélkül viseli VIII. Orbán
jelmezét. Fölrémlik Ernst-Otto Fuhrmann a
BerJiner Ensemble 1957-es előadásából, aki
Galilei okos pártfogójaként öltöztettetik pápai
felségjelvényei közé, és minél több ruhadarab
kerül rája, annál inkább változik át belülről is,
ruhadarabról ruhadarabra válik pápává, sőta pápaság intézményévé, és ad engedélyt a
tudós vallatására.
Lassan megbizonyosodunk róla, hogy Erich
Engel berlini színházi rendezése és Ernst Busch
(Galileiként) mindeddig meg nem haladott
művészi értékek.
Losey színházi filmje megreked a színház
és a film kőzött. Filmnek túl színpadias, színháznak túlságosan megmozisult. Esztétikai
öszvér. Az'1632-es farsang népvigassága ügyetlen és vidékies koreográfiájával korántsem
gyönyörködtető, miközben elvész a jelenet
értelme: az ugyanis, hogy Galilei tanai közhasznúakká válnak és behatolnak a tömegekbe.
Talán egyetlen képsort csodálhatunk meg
fenntartás nélkül - a 13. színt: - "Galileo
Galilei 1633. június 22-én az Inkvizíció előtt
visszavonja a föld mozgásáról szóló tanítását".
Itt Losey erőteljes hangsúlyt képes adni azáltal, hogy merőben színházi eszközöket használ
föl. Visszaemlékszik a politikai színház téma-
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körében eltöltött esztendeire, a Proletkult hatása alatt álló agit-prop színház eszközeire és az
Élő Újság színházformáján végzett plakátszerű
működésére, Semleges, fehér háttérvászon elé
helyezi szereplőit. Elölről, lentről éles fénnyel
világítja meg őket, saját, hatalmas árnyékuk
háttere előtt játsszák el a szinészek a jelenetet.
A kemény, roppant méretű árnyékok nemcsak
dekoratívak, de azzal a gondolati többlettel
látják el a jelenetet, hogy megsokszorozzák a
szereplőket, sugallva: nemcsak önmagukat
képviselik, hanem tömegek állnak mögöttük.
Loseya saját filmtévedésében azonban tévedhetetlenül találja meg próza és zene arányát.
Amit a New York-i bemutató után Brooks
Atkinson olyan célzatosan nem értett, és amit
jó néhány színházi rendező nem szokott érteni
Brecht - és különösen a Galilei - színrevitelekor, hogy micsoda ötlet Brecht úrtól a jeleneteket három tagú fiúkórus dalaival bevezetni:
az hibátlan a filmben. Talán csak Ljubimov
Taganka-Galileijében mutatkozott másmilyenségében is hasonló pontosságú találat, amikor
Ljubimov a pápai fiúkórust nemcsak karingben jelenítette meg, hanem piros nyakkendős
pionírokként is megénekeltette az ártatlanul
csengő hangú fiúkat, akik olyan látszólagos
tárgyilagossággal vezetik be a krónikás-dráma
fejezeteit, miközben az az irónia bujkál jelenlétükben, hogy az áttekinthetetlennek vélt
törvényszerűségeket még egy gyermek is megértheti, ha józanul gondolkodik, s nem hagyja
befolyásolni magát megcsócsált előítéletektől.
Nem véletlen, hogy Ljubimov rátalált próza
és zene egyensúlyára : hiszen elmélyült tanulmányokat folytatott a plebejus színházformák
megismerésére.
Losey három éneklő fiúcskája - mintha
Bergman Varázsfuvolá-ját előlegezné - arra
figyelmeztet, hogy itt nem polgári drámáról
van szó, ahol a zene és az ének, a tánc és a
pantomim csupán extravagancia, csupán sZÍnező elem. A Galilei - és Brecht egyéb drámái
is - visszatérést jelentenek a korábbi nagy színházi formákhoz, és merészen merítenek a távolkeleti színház erőteljességéből. Ebben a te-

kintetben akár musical comedynek is tekinthetjük színpadi műveit, ha ezen nem egyfajta
Broadway-terméket értünk csupán, hanem azt
az igyekezetét az (úgynevezett) európai színháznak, hogy kilépjen szűk osztálybezártságábóJ, széles tömegekre ható színházat hozzon
létre, s ennek érdekében fölelevenítse a társművészeteket hatáskörébe vonó színház elfeledett tapasztalatait.
Hogy Brecht - és Kurt Weill- milyen erővel
hozták vissza a zenét és a mozgást, milyen
példával szolgáltak a majdani musical comedykhez, arra példaként elég aKoldusopera
(1928) elnyűhetetlenségére célozni, és arra a
hatásra, amit a szerzőpáros tett az amerikai
muzsikusokra, koreográfusokra, rendezőkre,
librettistákra és színházi emberekre. Nemcsak
abban az értelemben, hogy még ma is jó néhány
musical comedyben kitapintható a közös zenedramaturgia, nem is csak abban, hogy kihallatszik belőlük WeiIInek a modern zenét tinglitanglival vegyítő szellemes szarkasztikussága,

imitáció és paródia határán kényesen müködő
hangvétele, de legfőként abban, hogyamusicalt
kiemelték a csak szórakoztatás, a kizárólagos
kulinaritás köréból, és komoly mondanivalók
hordozóivá
változtatták, társadalomkritikai
súlyt adtak a léhaságoknak.
Kurt Weill a Broadway kedvence lett, jóllehet
első munkája, Franz Werfel: Út az örökkévalóságba (1937. január 7.) megbukott. Weill
egymás után készítette el nagy igényű és sikeres
musicaljait - így adva tovább közös tapasztalataikat a zenedráma terén - és hatott utódaira,
a mai amerikai show-világban is.
Brecht és Weill kettéválását magyarázhatjuk
azzal, hogyazeneszerzőnek
sikerült az, ami a
drámaköltőnek nem: megtalálni saját hangjának egyeztetését az amerikai ízléssel. Magyarázhatjuk azzal, hogy összekülönböztek: Weill
megelégelte, hogy elnyomja írótársa és elszívja
előle a sikereket. Magyarázhatjuk azzal -is,
hogy az apolitikus Weill nem volt képes
követni társát annak következetes politikai
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útján. Mindenesetre: a Galilei premierje a
vízválasztó közöttük. A szecsuani jólélek-hez
(1942) Brecht tervei szerint még Weillnek kellett volna muzsikát írni Dessau helyett; s
Svejk a második világháborúban (1944) című
darabból eredetileg Weill operát tervezett
írni, végül azonban a Schönberg- és Weberntanítvány, Hanns Eisler komponálta a zenéjét.
Brecht és Eisler együttműködése korábbról
eredt, még a tandrámák idejéből. Az amerikai
korszakban véglegessé vált alkotói párosuk.
Nemcsak kényszerűségből: szükségszerűségből
is. A Weill érzelmességét és zenei megalkuvásokra való hajlandóságát nélkülöző Eisler
ridegebb muzsikája megfelelt Brecht addigra
kicsiszolt elveinek és színházi gyakorlatának.
Nem csupán az elidegenítés sokszor félreértelmezett eszköze volt Eisler muzsikája a maga
megszakításaival. hanem egybevágott Brecht
kutatásaival abban az értelemben, hogy a zene
ne varázs legyen, hanem értelmező szerepet
vállaljon, kritikai magatartást hordozzon, de
főként kritikai állásfoglalásra kényszerítse
néző- hallgatóságát.
Hanns Eisler egy hosszabb moritátot és tizenkét rövid dalt írt gyerekhangokra aGalileihez.
Az eredeti előírások szerint fiú- vagy női
kórus énekelheti . a Ga1i1ei dalait. Losey a
fiúkórus mellett döntött, pontos arányát találva meg a kar dramaturgiai szerepének, Egyszerre vannak benne a drámában és kívüle.
Gondolati katalizálói, görög kar-szerű, tanulságszerű összefoglaló i az eseményeknek, de
rátekintést is adnak a történetre és szercplőire :
magyarázzák is a látottakat.
Ennek megfelelően a három fiú alig észre-

vehető jelmezcserékkel idomul a mögöttük
lezajló jelenetekhez. Polgárfiúk, vagy pápai
énekesek. Részt is vesznek a jelenetekben, meg
nem is. Belépésük ellentmondásos: akként
folytatódik dalaikkal a dráma, hogy megszakad, és éppen ez a megszakítás teremt magasabb értékű folytatást.
Losey - Brecht eredeti elveinek megfelelően kísérletet sem tesz arra, hogy "kis igazság"-okkal igazolja jelenlétüket, vagyis hogy elmossa
a beszélő és az éneklő emberek közötti határokat. A nem-brechti zenés darabok egyik legfőbb igyekezete a megszólaló énekest igazolniindokolni. Mintha bűntudat töltené el a készítőket az ének és a zene miatt. Ez a polgári
dramaturgia csökevénye, s abból a kisszerű
meggondolásból ered, hogy az életben sem
közölnek fontos dolgokat az emberek. Brecht
azonban már 1933-ban (Megjegyzések a Koldusoperához) leszögezte: "A színész, amikor
énekel, funkeiét változtat. Nincs undorító bb,
mint amikor a színész úgy tesz, mintha nem
venné észre, hogy elhagyta a józan beszéd talaját és éppen énekelni kezdett. A három síknak :
j ózan beszédnek, emelkedett beszédnek és
éneknek mindig külőn kell válnia egymástól ...
Semmiképpen sem arról van tehát szó, hogy
amikor a szavak, az érzelmek túláradása következtében csődöt mondanak, önmagától,
spontán lép fel az ének. A színésznek nemcsak
énekelnie kell, hanem egyben egy éneklő
embert kell ábrázolnia."
Losey az ének és a beszéd kínálta látószög
váltogatásával ebben a kevéssé sikerült munkájában is leckét adott a zene alkalmazásából.
Molnár Gál Péter

GALlLEO (Galileo, Galilei) színes, angol, 1979.
R.: Joseph Losey; O.: Michael Reed; Z.: Richard Hartley; Sz.: Topo!, Edward Fox, Michael Londsdale
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Kapcsolj rá!
Bob Fosse: Mindhalálig zene
Láttam egy káprázatosan megcsinált, szemet
gyönyörködtetően profi és igaz filmet. Szórakoztam, néha beleborzongtam
- tetszett.
Nem is kevéssé. Bob Fosse csinálta, az a címe:
Ali that jazz (ami lefordíthatatlan - maradok
Eörsi István Cs'kágó-beli
kitűnő, legalább
kifejező magyaritásánál:
Kapcsolj rá l). Van
már vagy fél éve is, hogy láttam ezt a filmet.
Nem magyaráztam magamnak, csak élveztem.
A közeli napokban bemutatnak egy filmet
mozijainkban. Jelmondata: a Kabaré rendezőjének új filmje (ugyebár ez a reklám). Premier
előtti vetítésen megnéztem, és hallgattam a
mellettem ülők morgását.
Szakmabeliek, a
kritikus-céh
tagjai. Unatkoztak, jóindulatú
elnézéssel csillogó profizmust emlegettek, mások felismerték Hollywood kitörölhetetlen
hatását és felszínességét, de föl-föllelkesültek a
táncoktól; musical - legyintettek, és a várható
közönségsikert
taglalták. Nem igazán tetszett
nekik ez a film. Melyet Bob Fosse csinált, a
címe: AlI that jazz (mozi - magyarul: Mindhalálig zene - amiben az a jó, hogy jó előre lelövi a
poént, meg randán is hangzik).
Fél év nagy idő, s az emberi emlékezet csalóka. Mégis meggyőződésem, hogy ugyanazt a
filmet láttam mindkétszer. Bár kollégáimat
hallva kételkedni kezdtem. Valóban ugyanazt
láttuk mindannyian? Egy musical, a Formanrendezte Hair esetében már megijedtem egyszer attól, hogy valami egészen mást láttam.

Ezúttal ezt a félelmemet szeretném kiírni
magamból, hátha mások lidérces lázálmaival
is találkozom.
Ez a film - nekem l - egy nagy közhelyről
szól. Olyanról, melyre általában életek mehetnek, mennek is rá. Talán nem is egyetlen
közhelyről. Többről. Például, hogy nem szabad és nem lehet sohasem föladni egy pályát,
egy hivatást, egy tehetséget, egy munkát, mert
az életbe belehalni mégiscsak szebb, mint a
látszatlétezésbe. De arról is szól, hogy egyedül
nem megy, másokkal még kevésbé, hogy kell
egy csapat, de nincs, tehát marad az egyedül,
és végül is egyedül, magamnak kell mindent
megoldani, ezért föláldozhatók a társak is,
akik nem biztos, hogy társak. A sor még folytatható, de annyi kétségtelen, hogy e film
műfaja: "moral musicality" .
Vélem és látom én. Mert mi történik ebben
az egyszerű cselekményű filmben? Joe Gideon,
a befutott, népszerű és túlhajszolt koreográfusrendező-sztár - akiről elárulhatjuk, hogy valószínűleg a rendező, Bob Fosse alteregója éppen új show-jához keres szereplőket, énekeseket, táncosokat. Talál. Egyszersmind potenciális szeretőket is. Közben veszít egy
házasságot, egyensúlyoz a gyerekével való
kapcsolatban, megvág egy filmet, és összeszed
egy infarktust. Egy szép show-womari képében
a halál is megjelenik; Joe szeretők, próbák,
vágások, gyógyszerezések közepette talál vissza
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minduntalan hozzá. A film legvégén mindörökre.
Úgy tűnhet, Fosse zenés filmje egy agónia
látványos eltáncolása és eléneklése. Valóban,
a film hosszabb, második feje infarktustól
szívműtéten át a halálig egy agónia részletezése. De mégsem erről szól ez a film. Hanem a
tett, az emberi cselekvés morális tartásáról.
Arról, hogy miért kelJ önzően és önpusztítóan
akár, de következetesen járnia saját utat. Mely
itt az egyértelmű tehetség útja. Fosse főhőse
olyan ember, aki állandó lázban ég, csak magasfeszültségen képes élni. Eközben sért, bánt,
de teszi a dolgát, alkot, vitatkozik, táncol,
filmet csinál. Végül is csak egy a lényeg: a
tehetségének él. És ebbe az életbe a halál
bekalkulálta tott.
Joe Gideon élete a tánc. Felesége táncosnő,
szeretője is, kislányát is táncolni tanítja.
Természetes: az anyanyelvén bír csak megszólalni. Fosse ezzel az egyszerű ötlettel a táncot
teszi meg a film természetes közegének és
anyanyelvének. Megteremt egy olyan zenéstáncos filmformát, melyben ez a forma nem36

csak fedi a tartalmat, de azonos is vele. így
aztán természetes, hogy Joe Gideon tánc
közben beszélget, ünnepel és szeretkezik,
nevel és haldoklik.
Egy magatartásmodellt rajzol meg ez a film
- ez a lényege, s nem az a döntő, hogy ezt énekelve, tánccal, színesben vagy szagosan teszi-e.
Olyan magatartásmode1Jt, mely elfogadható
vagyelutasítható
- de állást kell foglalni.
Ügyesen adagolja a hatáselemeket Bob Fosse.
Visszatérő képsor: oldódó gyógyszer, zuhanyozás, szemcsöppek, kitágult pupil1a, egy arc a
tükörben, széttárt kezek, rekedt irónia, "show
time, fox". Joe Gideont ezért lehet sajnálni és
irigyeIni. Az új show próbája. Nem jön össze a
koreográfia, Joe szinte kiborul, de közben
megvágja a filmjét, aztán veszekszik egyet volt
feleségével, kibékül állandó barátnőjével - aztán zseniális táncot talál ki és tanít be. Melytől
a producerek persze megijednek. Fosse itt is
ravasz: megint egyszerre sajnálhat juk és irigye1hetjük Gideont, még majdnem azt is elhisszük, hogy tényleg a producerek értetlenségéről van szó. Pedig a rendezőt itt is csak Joe
reakciói érdeklik, próbára teszi szinte, hogy
menr. yit bír ki, hol adja föl.
Ez a játék ismerős lehet mindenki számára.
Változik a környezet, nem egy rendező van, a
szituációk is mások, de a lényeg megmarad:
Hol és mikor adjuk föl? Ennek a filmnek a
főhőse nem az erény lovagja. Sokszor goromba,
általában önző, nem mindig őszinte - de nem
adja föl. Újra meg újra rákapcsol. Elárulhatják
vagy ő árulhat el másokat, morális tartást ad
neki a "minden" akarása. Joe Gideonnak
tehetsége és hite is van. Bob Fosse-nak a tehetség természetes állapot - a hit azonban erény,
őrzendő, az emberi lét értelme.
Ezért csavarhat a filmen még egy nagyot a
rendező azzal, hogy második felében a halállal
szembesíti Joe-t. A visszatérő gyógyszeres
jelenet remek képsora már jelzi, hogy Gideon
túlégeti magát. És bekövetkezik az igazi roszszullét is. Új darabját olvassa föl a tátsulatnak:
pontosabban amolyan visszaolvasó próba van.
A siker egyértelmű. Nagy röhögések, biztató
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kacsintgatások. Aztán megszűnnek a külvilág
zaj ai. Gideon mindent lát, ami körülötte történik, de csak saját összeroppanni készülő
világának hangjait hallja. Feszült, remek képek.
Egy infarktus tökéletes filmes megjelenítése.
Joe kórházba kerül - és természetesen úgy él
tovább, ahogy megszokta. Iszik, nevet, mulat,
táncol, nőket csábít el, dohányzik. Filmjének
főszereplője azt veti a szemére, hogy mindezt
valójában csak azért teszi, hogy megfeleljen a
róla kialakított képnek, fél attól, hogy kiderül,
valójában másmilyen. Igaznak tűnik a mondat,
csak épp Gideon igazsága nagyobb ennél a
félelemnél is. Mert ő a munkájával akar elsősorban megfelelni egy képnek - melyet ő alakított ki magamagáról. Hogy aztán egyéb elvárásoknak is megfelelni próbál, az legfeljebb
önvédelem. Persze sikertelen, ha már a halálról van szó.
A betegség és a halál motívuma tehát mint
amolyan legvégső akadály szerepel ebben a
filmben. Nem a sajnáltatás - vagy az önsajnálat - a lényege. Hogy egyes jelenetek érzelmesnek, könnyeztetőnek tűnnek? Azok is. Gyaní-

tom, szándékosan. Persze nehéz beismernünk,
hogy alapvetően valamennyien érzelmesek,
sőt érzeJgősek vagyunk, például a saját betegségeinkben, a saját életünkben. Fosse nem
mindig találja el a hajszálpontos arányokat:
az ünnepi meglepetésként táncot lejtő szerető
és Gideon-lány duettje kissé fals, bár a tánc
annyira ironikus, hogy ez sokat jóvátesz a kissé
könnyed érzelmességből.
Gideon tehát legyőzi a betegséget és a halált.
A maga módján. Úgy, hogy táncra perdül vele,
show-müsorrá rendezi. Képzeletében legalább.
(A valóságban már csak egy morfiuminjekció
állítja talpra, rövid időre. Persze ekkor is a
zene érdekli elsősorban. De hirtelen meglát
egy agonizáló asszonyt. Megcsókolja a vonásaiban szépséget őrző, szenvedéstől csúnyult
nőt. Átkíséri abba a boldog halálba, melynek
kékje vissza-visszatér. Megható és ironikus
kép ez is. Joe nem emberbarát, kiCS~'öntudatlan - és talán most okozott maradé talan boldogságot először egy másik emberne. Fintor.)
Ez a show-műsor is fintor persze. Hiszen a
haldokló Gideon ágya mellől a tetterős Gideon
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rendezi giccsé a kórházi látványosságot. Ebben
a tudathasadásos állapotban Gideon igazi
Hollywood-filmet rendez, boákkal, tollakkal,
tánckarral, csillogással. Miközben a másik
Gideon csak hörögni képes.

Kitűnően félesel ez a látványosság azzal a
tánccal, melyet Gideon oly nehezen csinált
meg még a színházi show számára. Bob Fosse
itt több legyet üt egy csapásra. Kigúnyolja
egykori sajátmagát és nevetségessé tesz egy
elkopott stílust, miközben fölvázolja a lehetőségeket is. Persze a tánc nyelvén. Egyfelől a
testek lemeztelenített mozgása és látványa,
expresszív hatása - másfelől ez a műtét-revü,
az álcsillogással és abevált patronokkal.
Itt válik végképp nyilvánvalóvá a film moralizáló szándéka. Hiszen igaz, hogy egy magatartásmodel1t vázol föl, arra a tartásra buzdítva,
mely a tettet tartja a legfontosabbnak, a céltudatosságot, egy személyiség önmagába vetett
hitét; és azt sugal1ja, hogy ezért még túlégni is
érdemes, sőt, élni csakis így érdemes. De aztán
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a halál végső próbatétele Fosse-t visszariasztja:
ha hőse vállalja is, ő az életet pártolja. Nem
meghátrálásból.
hanem abból a tenniakarásból, ami Joe Gideont is jellemzi. Lehet, hogy
lapos filozofálgatásnak tűnik ez így leírva,

Szerencsére a filmben mindezt eléneklik, eltáncolják, lefényképezik
(Fellini Amerikába
kirándult operatőre, Giuseppe Rotunno nagyon ért ahhoz, miképp lehet filozófiává és költészetté fényképezni a hétköznapiságot
és az
extrémet egyaránt). És természetesen nem világmegváltó eszmeként működik ez a gondolat:
csupán szól róla, hol könnyedén, hol érzelgősen, hol táncban, hol énekben. Szórakoztat,
s közben szelíden egy példát is belénk sulykol.
Az életről meg az élni akarásról. Ezért ez az
utóbbi idők talán legoptimistább filmje hiába a fél filmnyi agónia.
Persze lehet, hogy itt is ravaszság van. Mert
nagyon is életigeniőnek tűnik az a ragyogó
búcsúelőadás, melyet képzelete színpadán Gideon rendez magának. De a búcsútánc után a

hullára rázáródó nylon fólia picit elveszi a
kedvünket. Mintha félelemből nevettünk és
táncoltunk volna. Mint a Hair-ben (melyet én
nagyon is közép-európai filmnek láttam a személyiség fölcserélhetőségéről ... ), amikor a
megfordíthatatlan és tragikus személyiségcsere
után fölcsendül az ének: Let the sunshine in.
Énekelve a félelem ellen: Fosse filmje így is
moralista. (De a Hair hatásosabb volt ... )
A főszereplő Roy Scheider játéka teszi végképp
nyilvánvalóvá, hogy nem egy szokványos
amerikai karrierfilm javított kiadását látjuk.
Scheider (csak annyit kéne írni róla: fantasztikus/ - de egy kritik ában indokoini és bemutatni
kell) fáradt, elnyűtt arccal, örökösen iróniára és
öngúnyra kész tekintettel, festés nélkül is az
örök megszállott bohócot, művészt, embert példázva nem egy történetet él át a filmben. Egy
monománia természetrajzát mutatja be - szinte
nagyobb "orvosi" hitellel, mint a filmbéli műtét
naturális jelenete. Ennek a monomániának a
neve: tánc. Scheider a legkisebb erőfeszítés
nélkül teszi nyilvánvalóvá, hogy az életünkről
van szó. Még a kórházi passzivitás jeleneteiben
is csodát képes művelni - pedig a filmnek ez az
egyetlen gyenge pontja: hogy itt miért nem volt
szíve rövidíteni az egyébként bámulatos arányés formaérzékű Fosse-nak?
.Én tehát ezt a filmet láttam Ali thatjazz-ként.
Egy szuperprofi, remek zenéjű, fantasztikus
koreográfiájú, nem egyenletes tempójú, de
egyfolytában szórakoztató, moralizáló filmet.
Joe Gideonról, a bohócról, aki addig táncolt,
míg meg nem halt. Aki, ha nem táncolt volna,
talán nem is élt volna.
Szép és jó filmnek láttam én Bob Fosse
filmjét. A végén az az énekes showman

búcsúztatja Gideont, akit az nagyon utált, aki
úgy profi, hogy üres, aki sablonokkal dolgozik, aki nem őszinte. És Gideon meghal. Bob
Fosse nem szolgáltat igazságot. Ilyen az üzlet?
Vagy ez az igazság? Vagy tényleg csak egy
show-t láttunk? Vagy. ez a befejezés is egy
szelíd figyelmeztetés? Jó lenne, ha megértenénk. Hiszem, hogy ezért készült ez a film.

MINDHALÁLIG ZENE (AlI that jazz) színes, amerikai, 1979.
R.: Robert Alan Arthur zenés darabjából Bob Fosse; O.: Giuseppe Rotunno;
Lange, Leland Palmer
.

Bányai Gábor

Sz.: Roy Scheider, Jessica
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Fél évszázad krónikása
Roman Karmen születésének 75. évfordulójára
Lazar Oszipovics Karmen, az elszegényedett
kézművesből autodidakta módon jeles íróvá,
szűkebb hazája, Ogyessza népének éles szemű
megfigyelőjévé, nagy hatású kritikusává vált
apa 44 éves korában, 1920-ban belehalt a fehérgárdisták kínzókamráiban szerzett sérülé-

seibe. Romanra, 14 éves kisfiára a gorkiji gyermekéveket idéző élet várt, gyakori költözködéssel, alkalmi munkákkal, csavargással. Apjáról
csak egyetlen tárgyi emléke maradt: az a fakó
fénykép, amit nem sokkal halála előtt készített
róla az ajándékba kapott fényképezőgépen. Ez
volt élete első fotója.
Némi késéssel Karmen bekerült egy moszkvai szakközépiskolába. A szaktantárgyak helyett szívesebben foglalkozott a faliújság készítésével, így nem kellett sok bíztatás, hogy kopogtasson a legnépszerűbb képes hetilap, az
Ogonyok szerkesztőségének ajtaján. Munkái
tetszést arattak és 17 éves korában már nyomtatásban láthatta első fotográfiáit. Hamarosan
megkapta fotoriporteri igazolványát is. Az aktív gyakorlati munkában fejlődött, csiszolódott szakmai tudása. Az 1929-es A Szovjet
Fotóművészet Tíz Éve kiállításon már több díesérő oklevelet kapott "a dinamikus kompozícióért, a mintaszerű szerkesztés ért és a magas
technikai színvonalért" .
Kezdetben munkások, egyszerű emberek
mindennapi életéből ragadott meg egy-egy pillanatot, később "képközleményekben" nevezetes emberek portréi és eseményfotók következtek. Az ő felvételében maradt ránk például
a Moszkvába érkező bolgár forradalmár, Vaszil Kolarov alakja, Lenin temetésének néhány
megrendítő mozzanata, a hazatérő Gorkij mosolya, Mihail Prisvin és Alekszej Tolsztoj arc-

vonása. Ekkoriban az úgynevezett "muveszfotó" híve volt (a másik uralkodó irányzattal,
a pontos "valósághűséget" deklaráló tendenciával szemben), azaz a "művészit a fotótechnika sajátosságaiban, a fényviszonyokban, a
képsíkok játékában, a beállításban, az exponálás különleges módjában" látta, noha kerülte a
túlzott szélsőségességet. Szinte valamennyi korabeli képeslap közölte fényképsorozatait. A
harmincas évektől ugyanis Karmen már nem
elégedett meg a "szólóképekkel" , hanem előszeretettel gyűjtötte tematikus csokorba képeit,
már csak azért is, hogy érzékeltesse az események fejlődését, dinamikáját. "Pontosan elkapni az élet leglényegesebb momentumait és mindezt egy műfajba rendezni. De közben nem szabad abbahagyni az egyes képek kifejező erejének kutatását sem." - írja alkotómódszeréről.
Törvényszerűnek tűnik ezek után az áttérés
a mozgó fényképsorozatok készítésére. Ő maga
vallotta meg, mennyire irigyelte filmes kollégáit, akikkel gyakran összefutott egy-egy közérdekű esemény felvételén. Vlagyimir Jerofejev
Szerenesés kikötést! című útifilmje (az első önálló szovjet dokumentumfilm a kapitalista világról) adta a döntő lökést ahhoz, hogy Karmen beiratkozzon az Állami Filmművészeti
Technikum operatőri szakára.
Pezsgő forrongás volt ekkoriban a szakmában, hiszen a rendszeres krónikák, a dokumentumfilm, fontos politikai fegyvernek számítottak a kitűzött társadalmi feladatok végrehajtásában, a világnézeti irányításban, a felvilágosításban. A napjainkban is oly gyakran idézett
lenini kijelentés, mely szerint: "Számunkra valamennyi művészet közül legfontosabb a film",
tulajdonképpen a filmművészetnek csakis erre
az ágára vonatkozik, és elsősorban ismeretterjesztő-propaganda szerepét hangsúlyozza. (Lenin ezt részletesebben is kifejtette Lunacsarszkijhoz címzett levelében: "A szovjet dokumentumfilm alapvető feladata: széles tájékoztató
krónika, amelyben a tények összefonódnak a
hozzájuk tartozó képpel, azaz amolyan képes
publicisztika, mégpedig legjobb újságcikkeink
szellemében. ")

Nem volt hiány tanítómesterekbe n sem. A
már említett Jerofejev mellett (akire Karmen
szerint a kontraszthatásokkal kiemel t társadalmi-szociális ellentmondások nyílt ábrázolása,
érzelmi hatásuk fokozása volt a jellemző), nagy
iramban készültek Dziga Vertov "aktívan feldolgozott képes interpretációi", Alekszandr
Medvegykin szatírikusabb hangvételű pamfletjei, hogy csak a legjelentősebbeket említsem.
Ugyanakkor sorra vetítették a külföldi filmpublicisták alkotásait -is. Karmen rajongott
Flahertyért, de példaképe Joris Ivens volt: "Nekem is, mint szinte valamennyi kortárs szaktársamnak - emlékezett vissza -, az egyik legnagyobb példaképem a holland operatőr-rendező: Joris Ivens. Az éleslátás, az érzékenység mintadarabjai voltak rövidfilmjei. tömör
történetekbe sűrítve az eseményeket." (A két
művész pályájában egyébként sok a rokonság,
a párhuzamos szál. A spanyol polgárháború
epizódjait például egyszerre rögzítették mozgékony kamerájukkal. Ekkor személyesen is
összeismerkedtek. Aztán mindketten elkészítették a maguk halhatatlan dokumentum-összeállítását. Később, 1938-ban Kínában találkoztak újra, ahol celluloid szalagra rögzítették a
háborús eseményeket.)
Karmen az ő útmutatásuk és saját tapasztalatai alapján alakította ki filmes elveit. Röviden ezeket a következőképpen foglalhat juk öszsze: tudatos törekvés arra, hogy a korszak legaktuálisabb és legégetőbb kérdései alkossák a
"szenzációt" témáiban; az eszmei-politikai üzenet nyílt kidomborítása (ahogy vallotta: "A
filmdokumentum, a filmpublicisztika nem más,
mint művészi propaganda, és nem létezhet a
tendenciákon kívül. Többet mondok: az ideológia, a tendencia az alapja a dokumentumfilmnek( ... ), az opera tőr aligha fényképezhet
le mindent, ami gépének leneséje elé kerü1.");
a száraz politikai szeminárium-jelleg elkerülése
végett törekvés a magas színvonalú technikára,
szuggesztív formai megoldásokra. ("Általában
sokat töröm a fejem a kép megkomponálásán.
Különösen a fény-árnyék-játék érdekel, de
maximális tömörségre törekszem.")
41

Karmen és Hemingway Madrid környékén. a lövészárokban

Egész életművére jellemző az emberközpontúság. Lakatlan vidékekről vagy "csak" a természetről, tudományról nem készített filmet.
Az emberi arc, a portré mestere lett. A lelkiállapotok mimikus kifejeződésének művészi sorozatai, a szemek, a mosoly, a könny Iírája ott
van minden tömegjelenetében, bárhol legyen
IS.

Eszményi riporteralkat volt. "Filmfelvevőgépével mindig ott volt, ahol a történelem érdekes és fontos eseményei zajlottak." - írja
egyik méltatója. Végigfilmezett négy háborút,
tanúja volt győzelmes forradalmaknak és tra-
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gikus bukásoknak. Felsorolni is nehéz az országokat, amelyekben kamerájával megfordult
(Spanyolország, Egyesült Államok, Kuba, Indonézia, Chile, Vietnam, India, Burma, és szinte egész Európa). Joggal jegyezte meg róla Ilja
Ehrenburg: "Ennek az embernek nincs szüksége órára, hiszen állandóan mozgásban van.
Kamerájával megállás nélkül száguld, repül a
fény irányába, és csak forgat, vesz, rögzít."
Még egy lényeges sajátosságát kell kiemelnünk, amely nemcsak életművén vonul keresztül, hanem életelvévé is vált: a valóság ellentmondásainak,
belső dinamikájának
megraga-

dása, mégpedig lehetőleg a kiéleződés, az őszszecsapás, a harc pillanatában. Nem állíthatom.
hogy filmjeiben ezt minden esetben kielégítően
sikerült elérnie (a sematizmus kellős közepén,
a negyvenes évek végén és az ötvenes évek
elején), de legjelentősebb alkotásainak máig
eleven, drámai hatása mégis ezzel magyarázható.
Utólag végigtekintve Karmen munkásságán,
feltűnő az a roppant tudatosság, amellyel pályáját felépítette. Rondószerűen visszatér egyegy korábbi témájához, új szempontokkal, a
megváltozott körülményeknek megfelelő új momentumokkal gazdagítva őket.

Karmen első filmfelvételeit
még diák korában, szakmai gyakorlaton készítette. Bohókás, olykor extrém ötletekkel igyekezett fokozni egy-egy híradás hatását. Például
az egyik első termelőszövetkezetről készült tudósításában, (a hetente háromszor megjelenő
"filmújság" , a Szovkinozsurnal számára) hogy
a talajmunkák lendületét érzékeltesse, nehéz,
kézzel kurblízható kamerájávallehasalt a közeledő traktor elé, s így a nézőnek olyan érzése
támadt, mintha a pöfögő gépmonstrum egyenesen feléje gurulna.
A bravúrok már ebben a korai korszakában
is gyakran váltakoztak higgadtabb képsorokkal, egy-egy paraszt vagy munkás arcának kitartott premier-plánjával. Műfajilag e híradórészletek amolyan politikai propagandafilmek
voltak a születendő kolhozrendszer népszerűsítésére.
Nagy feltűnést keltett vizsgafilmje, az Életgyár (1930), amelyet M. Szluckijjal és A. Szamszonovval, csoporttársaival készített. A kis
fiImminiatűr az agitkák stílusában hirdette a
nagyüzemi konyhák előnyeit a petróleumlámpás apró konyhákkal szemben. Az operatőröknek sikerült meglepően érzékletesen fotografální az ételkészítés folyamatait, a ropogósra
sült kenyérhegyeket ontó hatalmas kemencéket, a kolbásztöltő automatákat, a fasírtformázó masinákat.

Ezután Karmennek alkalma nyílt tanítómesterével, Vlagyimir Jerofejevvel filmet forgatni.
Mégpedig nem is akármilyen körűlmények között! Mint a hangosfilm lelkes híve, Jerofejev
Közép-Ázsiában tervezte elkészíteni az első
szinkron-hangú szovjet riportfilmet, kikísérletezni, vajon mennyire képesek hanggal is "behatolni az élet sűrűjébe". A Messze Ázsiában
(1931) munkálatai közben gyakorolta Karmen
a hangfelvételt, miközben filmszalagra rögzítette az "egzotikus keleti piacokat, a népünnepélyeket, a tréfacsinálők mókáit, a kolhozzenekart, a gyapotot szállító szekérkaravánokat." Amivel Karmen berobbant a szakmába,
az következő, első önálló munkája, a Koszogorszki kohó csapolása (1932) címíí filmje volt. Hivatalosan az első szovjet gyártmányú óriáskohó
avatási ceremóniájáról kellett volna tudósítást
küldenie a híradónak. Ö azonban sajátosan
oldotta meg feladatát: "Egy nappal előbb érkeztem. A nagygyűlés színhelyén ácsolták a
tribünt . .. Magával ragadott a kohó körüli
nyüzsgés ... Leszállt az éj, de ezen a feszültséggel teli éjszakán senki sem aludt. Az emberek izgatottsága rám is átragadt, én is a kohónál töltöttem az éjszakát és filmeztem. Filmeztem az embereket, gondterhelt arcukat. Filmeztem a sötét ég háttere előtt kirajzolódó, gőzbe
burkolódzó kohó körvonalait. Hogyan végződik ez az avatás előtti éjszaka? ... Hajnalban
pedig filmre vettem az első csapolást. Megörökítettem az építők és a kohászok boldog arcát,
amelyet beragyogott a tűz fénye ... A gyűlést,
az ünnepi szónoklatokat - saját felelősségemre
- nem fényképeztem."
Akármilyen körülményes, nehézkes volt is
akkoriban a szinkron hangosfilmek készítése,
Karmen ragaszkodott ahhoz, hogy riportalanyai természetes környezetükben, a munkapad
mellett vagy a repülötéren. az iskolapadban
vagy a földeken nyilatkozzanak meg. így tudta
csak kifejezni az emberi erőfeszítés pátoszát, a
munka dinamikáját és az e mögött lappangó
emberi indulatokat. Az életszerűség és a közvetlenség fokozására ő alkalmazta talán a világon először azt a módszert, hogy a szereplö
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Zalka Mátéval Madridban (1936)

(jelen esetben az interjúalany) egyenesen a közönséghez szól, "kibeszél" a képből, nyíltan
belenézve a kamerába (Váz/at [van Gudov Sztahanovistárál,

1933).

Az Anna Maszonova számadása (193.3)és a
Néger Robinson, a Moszszovjet küldötte (1933)
című krónikái azzal tűnnek ki, hogy szinte
csak premier-plánokból állnak. E módszer különösen akkor izgalmas, ha ismert közéleti személyiséget ismerhetünk meg általa. Ilyen híra-

dórészlet például a Dimitrov Moszkvába érkezését, vagy a Konsztantyin Cilokovszkijt, illetve az Egyesült Államok első moszkvai nagykövetét megörökítő felvételek.
Karmen egyre többet utazik és megjegyzi
azokat a helyszíneket, ahová később majd kamerájával visszatér. Ilyen vidék például Grúzia,
ahol 1936-ban készít először tudósítást, majd
15 évvel később egy önálló dokumentumfiImet. Közép-Ázsia is, ahol Jerofejevvel dolgozott, kedvenc területe lett, hiszen háromszor is
visszatért még ide forgatni.

a címe annak a híradósorozatnak, amely az
első szovjet személy- és teherautóknak a világ
leghatalmasabb sivatagját átszelő, gigantikus
próbaút járól készült, 1933-ban. Karmen, miközben az egyik járművet vezette, több kollégájával (köztük Eduard Tisszével) együtt
végigfilmezte
e nem mindennapi túrát. Az
anyagot folyamatosan küldték Moszkvába,
így a közönség folytatásos híradó-regényben
követhette útjukat. (Később önálló különkiadásban is forgalmazták az elkészült filmet.).
A legérdekesebb azonban nem az egzotikus
környezet filmi rögzítése volt, hanem Karmen
egyéni látásmódja: a kész filmben ugyanis nem
elsősorban a gyári termékek, az autók vizsgáztak a kísérleti terepen, hanem üzemeltetőik: a sofőrök, a szerelők, a konstruktőrök.
Karmen szinte játékfilmes ötletekkel rögzítette filmszalagra a természet regulázatlan
erőivel vívott küzdelem pátoszát. A maradék
korty víz mohó felhajtása, az utolsó teherautónyomot is belep ő szélfútta homok keringése, a ronggyá szakadozott térképen tapogatózó tétova kezek képsorai a klasszikus szovjet
játékfilmek drámaiságát idézik. Komor, hősies
képkockák, amelyekben feltárulnak az emberi
jellemek. S mindez ötvözve a szokatlan természeti környezet sajátos atmoszférájával.
Három év múlva az egész autós kirándulást
megismétlik. Karmen erre a karavánra is "felkéredzkedik". Felvételeiben újból rendszeres
időközökben gyönyörködhetett a közönség.
Hasonló téma, hasonló módszer jellemző a
Szovjet Turkmenisztán-te,
az ugyancsak a sivatag szorításában küszködő emberek életét bemutató művére (1950), amely azonban már
nem mentes némi iskolás didaktikától, bőbeszédűségtől.

Spanyolországi eseményekhez
A Kara-Kum-beli második sivatagi aut6túra
idején már javában tartott a spanyol polgárhá-

ború. Moszkvában hatalmas szolidaritási nagygyűlés volt ekkoriban, amelyről Karmen tudósított a Híradóban, (Jdvözlet Spanyolország
útlörőinek címmel. Alig néhány hét múlva pedig már a helyszínen fotografálhatott. 11 hónapot töltött ekkor spanyol földön. S négy nappal azután, hogy elhagyta Moszkvát, az első
filmadagok már meg is érkeztek a Központi
Stúdióba. Újabb két nap elteltével pedig megkezdődött a Spanyolországi eseményekhez című
híradósorozat vetítés e, amely 22 folytatásból
állott. A közönség páratlan felvételeket láthatott a heves utcai harcokról, lelkes baloldali
tüntetéssé változott bikaviadalról, egyszerű emberekről, akik: Madrid egyik mozijánál hosszú
sorokban állnak, hogy bejussanak a Kronstadti
tengerészek című film vetítésére, olasz és német internacionalista önkéntesek gyülekezéséről, gyerekek kitelepítéséről, légiriadókról, sebesültekről, áldozatokról. Forradalmár vezetők, legendás hősök bensőséges közvetlenséggel jelennek meg, a névtelen katonákat, gyászfájdalmukban meggörnyedt fekete főkötős
asszonyokat pedig szenvedélyes együttérzéssel
örökítették meg a kamerák.
Karmen Ilja Ehrenburggal még Moszkvába
érkezésük előtt, Párizsban szeretett volna önálló filmet szerkeszteni ezekből a krónikákból.
Akkor azonban tervét nem sikerült valóra váltania. Helyette a szovjet dokumentumfilm másik nagy egyénisége, Eszfir Sub álJította össze a
filmet, Spanyolország CÍmmel, Vszevolod Visnyevszkij kommentárszövegével. Néhány évvel
később más országok dokumentaristái fordultak e felbecsülhetetlen értékű anyagokhoz (hasonlóan Eizenstein Mexico-felvételeihez). Frédéric Rossif francia rendező Meghalni Madridban című munkáját Oscar-díjjal is jutalmazták.
Játékfilm alkotók is gyakran idéznek egy-egy
epizódot Karmen képeiből. Legutóbb Andrej
Tarkovszkijnál találkozhattunk néhány részlettel a Tükör című filmben.
Harminc évvel később Karmennek is megadatott, hogy felhasználjon valamit saját krónikáiból. Konsztantyin Szimonovval egy 16
mm-es kamerával és táskamagnetofonnal tu-

.

Karmen a Brandenburgi kapu elölt (1945)

ristaként újból végiglátogathatta a hajdani harcok színhelyeit. A Granada, Granada ... eímű
film szubjektív vonatkozásairól érdemes idézni
Karmen önéletrajzából: "Azt akartuk megmutatni, milyen helye volt Spanyolországnak a mi
nemzedékünk életében... A rendőrök, akik
minden filmfelvevős külföldit szernmel tartottak, nem is gyanították, hogy én azt a metrólejáratot fiJmezem, ahol egykor a rémülettől félőrült emberek rohantak le menedéket keresve
a bombák elől. A toledói hídon áthaladó gépkocsikat pontosan ugyanabban a szögben fényképeztem, mint annak idején, amikor a hídon
emelt barikádnál Madrid védői a belváros felé
törő marokkóiak egyik rohamát a másik után
verték vissza." Mindez a néző előtt is bebizonyosodik, hiszen párhuzamosan vágva láthatják a régi felvételeket az újakkal. (E filmet Lipcsében 1968-ban fődíjjal tüntették ki.)
Karmen élete végéig nem tudott szabadulni
Spanyolország élményétől. így vall erről 1976ban megjelent Hotel Florida című könyvében:
"Negyven éve őrzöm szívemben Spanyolország
számomra oly közeli és kedves ízét, illatát. Ismerem Madrid majd minden utcáját, terét,
45

örökké emlékezetemben élnek Toledo ősi sikátorai, Valencia mellékutcácskái,
Levante narancs- és olivaültetvényei, Andalúzia és Katalónia . .. Most, negyven év múltán újból el
akarok oda menni felvevőgépemmel. Ez a szív
parancsa, erre feltétlenül szükségem van."
Egy váratlan, fontos megbízatás, azonban
megakadályozta a terv valóra váltását ...
Karmen az első szovjet dokumentarista, aki eljutott Kína szívébe, és az első szovjet film készítő, aki Vietnam földjére tehette a lábát. A
két utat egymástól több mint tíz év választja
el, filmjeinek tanúsága szerint a téma azonban
mindkét esetben azonos: az önállóságuk ért
küzdő, szabadságukat védelmező népek hősiessége, az állandó készültségben álló katonák,
támadó partizánok, csontig lesoványodott kínai parasztok, sápadt vietnami asszonyok, és
mint mindig, a veszélyben forgó, védtelen és
ártatlan gyerekek.

Haditudósítások
És megint csak háború ... De most már szemtől szembe a tomboló fasizmussal, irgalmatlan
birkózás a létfenntartásért, a Szovjetunió fennmaradásáért. A szovjet dokumentumfilm és
krónika újból olyan jelentőségű, mint amilyen
a forradalmi időkben: harcos fegyver, mozgósító, reményt őrző propaganda. Ezért minden
katonai alakulatot filmesek csoportja kísért
egészen a harcterekig. Karmen a II. ukrán hadsereg filmgárdájának vezetőjeként küldte felvételeit a Központi Stúdióba. E felvételek légköréről, jellegéről hű képet kapunk akkor is, ha
idézünk néhány részletet a szerző irodalmi hagyatékából. Karmen "szubjektív" dokumentarista, jegyzetei ugyanazt a szellemi attitűdöt
tükrözik, mint filmjei. "Akkoriban ... táviratot kaptam: »Készítsen felvételeket harckocsicsatákról, a tömegesen megsemmisített ellenséges technikáról, a foglyokról, a hadizsákmányról. Az anyagot sürgősen juttassa
Moszkvába l«. Kétszer is elolvastam a sürgönyt . .. Úristen! Ott ennyire nem tudják,
46

hogy mi a tényleges helyzet a fronton? ... Az
igazat kell írni. Ebben a tragikus helyzetben
igazán nincs kedvem a "lelkendezőt alakítani".
- írja a háború első hónapjaiban.
Bokor László a II. világháborút "fotogén
háborúnak" nevezi: "a technika fejlődésével lehetővé vált a kis, könnyen kezelhető és mozgatható kamerák felhasználása, amelyek felváltották az L világháborúban még használatos állványos, kurblis gépeket( ... ), a kamera
közvetlen közelről tudta végigkísérni az utcai
harcokat vívó vagyejtőernyővel leereszkedő
katonákat, a felvevőgép ott lehetett a tankok
belsejében, a repülők vezetőfülkéjében". A forgatás mégsem volt könnyű munka, hiszen
gyakran előfordult, hogy géppuskával az egyik
kezében lehetett csak megörökíteni az akciókat.
íme egy példa Karmen életéből: "Tehát repülök. A kézikamerán kívül, amelyet magammal
viszek a kabinban, felszereltünk még egy kamerát a gép alá, amelynek leneséje lefelé néz.
Ha megnyomok egy gombot, a kamera működésbe lép és rögzíti a bombák hullását, robbanását ... Ekkor döbbentem rá, milyen bonyolult feladatra vállalkoztam. Hiszen kézi kamerával meg kell örökítenem a szomszédos gépből hulló bombákat, és ezzel csaknem egyidőben ki kell oldanom a mi bombaterhünket ...
A lényeg persze nem a filmezés, hanem a bombázás . . . a navigátor helyére ültettek ... Először le kell szórni a bombákat ... Figyelem! ...
Megragadtam a fogantyút, meghúztam . .. és
közben megnyomtam az alsó kamera kapcsológombját".
Karmen (és 252 operatőrkollégája) fronthíradóiból önálló kisfilmeket is készítettek.
Megannyi döbbenetes jelenet, forró piI1anat
összecsapásokról, bombazáporról, összerogyó
háztömbökről, sebesültekről, halottakról, éhező-szenvedő túlélőkről, végeláthatatlan oszlopokban menetelő vagy a lövészárkokban szuszszanásnyi pihenőjüket töltő katonákról, győzelmi ujjongásról, dicsőséges diadalmenetekről, Varsó, Berlin felszabadításáról, lágerkapuk várva várt megnyitásáról, rettegett SS-tábornokok fogságba eséséről, fasiszta zászlók,

címerek eltakarításáról ... Ezek a döbbenetes
filmkockák 1946-ban kivételes jelentőségre is
szert tettek, midön a nürnbergi per lefolyását
rögzítve, Karmen saját felvételeinek bizonyító
erejét és hatását is megörökíthette a vádlottak
tekintetén, ott, a tárgyalóteremben. S a nézők
az ítélethozatal után alig egy hónappal már a
mozikban találkozhattak a Népek ítélőszéke
című filmmel, amely egyike volt az első Németországban is forgalmazott szovjet dokumentumfilmeknek.
Alig van olyan filmösszeállítás a II. világháborúról, amelyben ne szerepelnének Karmenfelvételek. Amikor 1977-ben új összeállítás
készítésére érkezett megbízás a tengerentúlról,
Karmen maga teszi fel a kérdést: "Minek még
egy új műsort csinálni? Nincs elég kész programunk? Nem volna jobb ezekből kivágni a
legértékesebb jeleneteket, és azokat bemutatni?". De azonnal válaszol is kérdéseire: "Nem
ezt az utat választottuk. Teljesen új filmet akartunk létrehozni, újra átgondolva az egészet,
minden fontos eseményt. Miért van erre szükség? Azért, mert az utóbbi harminc évben a
dokumentumfilm művészete nagy lépésekben
haladt előre, az anyag feldolgozásának új elvei
alakultak ki. Ezen kívül új felvételek is előbukkantak a Nagy Honvédő Háborúról az archívumok mélyéről". Mindemellett ezúttal van
még egy különleges érdekessége is ennek az új
sorozatnak, a Hat év történelem-nek: amerikaiaknak szánták. Márpedig Amerikának másképp kell beszélni a történtekről, mint Európának. S ezt egy olyan tapasztalt publicista,
mint Karmen, nagyon jól tudta: "Ez az első
olyan dokumentumfilm az amerikai televízióban, amely a történelmi igazság nézőpontjából
mutatja be a II. világháború bizonyos epizódjait. .. Hangsúlyozom az anyag tudományos
hitelességét. Maximális pontosságra törekedtünk a kommentárszövegben is. Ezért helyeztünk az egyes epizódokba interjúkat az egykori résztvevőkkel."
A 22 részes monumentális filmfolyam több
kitüntetésben részesült az Egyesült Államokban is.

Castro és Karmen Kubában (1961)

Spanyolország és a II. világháború pokla között 1940-ban Karmen sajátos pihenés végett
a "Joszif Sztálin" mentő-jégtörőn az Északisarkra utazik, hogy megörökítse a "Georgij
Szedov" nevű kutatóhajó kiszabadítását. Persze a maga módján értelmezte a feladatot: különleges filmtechnikai trükkökkel (a felvételekhez szükséges fény előteremtése a sarki éjszakában),játékfilmes dramaturgiával a diadalmas emberi erőfeszítés hősi énekét alkotta meg
a dermedt jégbirodalom csöndjében vergődő
hajóról, a Szedoviak című filmjében (1940).
A rendkívüli körülmények között születő
teljesítmények a témái a tengeri olajkitermelés munkásairól szóló nevezetes filmjeinek, az

Elbeszélés a kaszpi-tengeri
olajmunkásokról (1953)
és a Város a tengeren (1959) című alkotásoknak is. Érdemes idézni Alekszandr Fegyejev megjegyzését az első munkáról:
"Kar-
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A Lángoló kontinens cimű film forgatásán (Peru. 1971)

men ... költői eszközt farag az olajból. Még különösen a vége felé, ahol indokolatlanul sok
egy Író sem lenne képes ilyen költőien felhasz- az ismétlés". A befejező képsor mesterkélt benálni az olajat". Ennek a filmnek konfliktuállítása is feltűnő már. Szerencsére az öt évvel
sa van: az ember és a végtelen tenger közötti
későbbi folytatásban Karmen némileg enyhíállandó feszültséggel terhes ellentét okozza a tette ezeket a fogyatékosságokat. E filmek új
film alapvető drámaiságát. A mesélő dikció korszakot nyitottak amegtorpant szovjet dougyanakkor létrehozza azt a minimális távol- kumentumfilm történetében, ezért 1960-ban az
ságot, ami a túlzó patetizmust elválasztja az alkotót Lenin-díjjal tüntették ki. Érdekes, hogy
igaz lelkesültségtől. Monumentális és intim han- Karmen 1976-ban komolyan foglalkozik a tégulatú felvételek váltják egymást, majd hatásos
ma ismételt feldolgozásával, mégpedig vérbeli
képek következnek a magasban légtornászokpolitikus-publicista módjára, új szempontból
ként dolgozó munkásokról. Ritmikus részletek közelítve a tárgyhoz: a vízszenyeződés, a körközvetítik az óriásdaruk lengő mozgását, aztán
nyezet- és természetátalakítás (rombolás) probaz olaj kitörésére összpontosító fúrómesterek
lémája felől. Csak sajnálhat juk, hogya kiviteportréinak sorozatát. Tengeri viharokról, lán- lezésre már nem futotta idejéből.
goló olajtengerről, tűzoltófecskendők vízsu- "Csak azt mondhatom, a való életet örökítsék
gár-koszorúiról, éjszakai hegesztésről, vesze- meg. Semmit ne szépítsenek. Sok nehézséggel
delmesen himbálódzó csónako król (Karmen is küzdünk, a forradalmak soha nem mennek
egy ilyenből fényképez) készült impozáns jele- könnyen. A film legyen igaz." -e szavakkal fonetek fokozzák a hatást. S mindezt a cölöpvágadta FideI Castro a Kubába érkező szovjet
ros sajátos hangulatú életképei keretezik. A po- filmeseket. Karmen minden tehetségével és erezitívumok mellett azonban megfigyelhető né- jével igyekezett eleget tenni ennek a kérésnek.
hány, a korra jellemző, zavaró stílusjegy jelen- A Kuba ma és A Forradalmi Kubában (1960) CÍléte is. Már egyik kortárs kritikusa elmarasz- mű krónikáiban a forradalmi harc lendületét,
talja bőbeszédűségéért, "amely nemcsak a kom- sodró, elementáris erejét szinte egy lélegzetvémen tár szövegre jellemző, hanem a képekre is, telre mondja el, s ugyanakkor a történelmi
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horderejű események "önfeszültségén" túl
megcsillan valami nagyon mély, nagyon személyes dolog is: spanyol emlék, meleg nosztalgIa.

A Lángoló sziget
című filmbeszámolóban fellelhető Karmen va-

lamennyi erénye, sajátossága: az emberközeliség, közvetlenség, a forradalmi erők iránt
megnyilvánuló leplezetlen rokonszenv, ujjongás, ami kétségtelenül nagyban fokozza a mű
szuggesztivitását, drámai felépítés, spanyolos
temperamentum és lírai hangulatok. Emlékezetes jelenet például, amikor a megüresedett
előkelő villába új lakók, rongyos négerek érkeznek. Megilletődött, mégis magabiztos ténykedésük, meghitt piIlantásuk, átszellemült tekintetük, ahogy végigjárják az óriási hodályokat, ahogyan fekete kezük tétován végigsiklik
a hófehér tűzhely felületén, remek részletei a
filmnek, akárcsak az a felvétel, amely cukornádat arató munkások között fedezi fel Castro
hatalmas alakját, izzadt homlokát. Viszonylag
kevés a szöveg, több a ritmus, a spanyol dallam. A Kék lámpa (1961) lírai elbeszélés azokról a néptanítókról, akik fáradhatatlanul, lelkesedéssel viszik el a tudás fényét az ország
távoli vidékeire.
Az Amikor a béke egy hajszálon múlik (1963)
harcos állásfoglalás és kiállás a veszélybe került békéért a nemzetközi helyzet egyik feszült
pillanatában.
A diplomáciai filmbeszámolók merev sablonjait feszíti szét a Castro szovjetunióbeli látogatásáról készült összeállítás, amelynek látványos képei hitelesítik a film állítását: soha
korábban államfőt nem köszöntöttek még
Moszkvában ilyen tiszteletadással, ilyen ünnepélyesen. (Vendég a Szabadság szigetéről,
1963.)
Karmen filmjeinek utolsó csoportja a hetvenes évek első felében készült a chilei eseményekről. A ciklus utolsó darabjáról, az 1975-ös Corva/an szívé-ről így ír az alkotó: "Filmünk foly-

Készül az első fotóriport (1926)

tatása annak, amit tíz éve Kubában csináltunk.
De mindennél valószínűbb, hogy Latin-Amerikáról szóló filmünk folytatása annak is, amit
Madrid barikádjain kezdtünk el, s amit később
a moszkvai harcokban, Sztálingrádban, a berlini ütközeteknél, majd később Vietnam őserdeiben folytattunk". E műve több nemzetközi
filmfesztiválon nyert díjat, így Moszkvában,
Tamperében ésOberhausenban is.
Jelentős alkotások maradtak ki e tanulmányból, amely a hatalmas rendezői életmű teljességének bemutatására már csak terjedelmi okokból sem vállalkozhatott. Egy rövid idézet még,
amelyben a művész utolsó filmtervéről beszél:
"Filmet szeretnék készíteni Amit én láttam
eimmel. Amolyan személyes visszaemlékezést,
a század tanújának memoárját . .. Kosztya
Szimonov már nem egyszer javasolta nekem
egy ilyen film készítését...
Megcsináljam?
Futja még 1"
A harmadik szívinfarktus 1978 elején végérvényesen lezárta az életművet.
Geréb Anna
49

A Hat év történelem cimű szavjet-amerikai dokumentumfilmplakátfa

JELENTŐSEBB

FILMJEI

1929 Első tudósítások a Híradóban
1930 Életgyár (rendező, o.)

(operatőr)

(Fabrika Kuhnja)
1931 Messze Ázsiában (o.)

(Daleko v Azii)
1932 A Koszoporszki kohó csapolása (r., o.)

(Puszk Koszogorszkoj domnü)
1933 Moszkva-Kara-Kum-Moszkva

1949 Szovjet Kazahsztán

(r., o.)
(Szovetszkij Kazahsztan)
1950 Szovjet Turkmenisztán (r., o.)
(Szovjetszkij Turkmenisztan)
1951 Szovjet Grúzia (r., o.)
(Szovetszkaja Gruzija)
1953 Elbeszélés a kaszpi-tengeri olajmunkásokról

(r., o.)

(r., o.)

(Avtoprobeg Moszkva-Kara-KumMoszkva)
Vázlat Ivan Gudov sztahanovistáról (r., o.)
(Ocserk o sztahanovce Ivane Gudove)
Néger Robinson a Moszszovet küldötte

(Poveszt' o neftjanikah Kaszpija)
1955 Vietnam (r., o.)

(r., o.)

(Negr Robinszon

- deputat

Moszszoveta)

1956

1934 Anna Maszonova számadása (r., o.)

(Ot eset Annü Maszonovoj)
1936 Moszkva-Kara-Kum-Pamir-Moszkva
Szovjet Grúzia 15 Éves (r., o.)
(Szovetszkoj Gruzii 15 let)

1958

(o.)

Üdvözlet Spanyolország úttörőinek (r., o.)
(Szaljut pionerarn Iszpanii)
1937 A Spanyolországi eseményekhez (o.)
(K szobütijam v Iszpanii)
1939 Spanyolország (o.)
(Iszpaníja)
Kina harcban (o.)
(Ktaj v borbe)
1940 Szedoviak (r., o.)
(Szedovcü)
Az Új Világ egy napja (r., o.)
1941

1942

1943

1944
1945

1946

(Den' novogo mira)
Kínában (r., o.)
(V Kitae)
Haditudósitások aHiradóban
A Német fasiszta betolakodók szétverése
Moszkvánál (o.)
(Razgrom nemecko-fasisztszkih vojszk pod
Moszkvoj)
Leningrád harcban (o.)
(Leningrad v borbe)
Sztálingrad (o.)
Az Oreli csata (o.)
(Orlovszkaja bitva)
Maidanek (o.)
A Visztulától az Oderáig (o.)
(Ot Viszlü do Odera)
Berlin
Albánia (r., o.)
(Albanija)
Népek ítélőszéke (r., o.)
(Szud Narodov)

1959
1960

1961

1962
1963

1965
1967
1968
1972
1973

1974
1975
1978

Nagy népek barátsága (o.)
(Druzsba velikih narodov)
Burma vendégszerető földjén (o.)
(Na gosztepritmnoj zemle Birmü)
India hajnala (r., o.)
(Utro Indii)
Széles hazám (r., o.)
(Siroka sztrana moja)
Város a tengeren (r., o.)
(Pokoriteli morja)
Kuba ma (r.)
(Kuba szegodnja)
A forradalmi Kubában (r., o.)
(V revoljucionnoj Kube)
Lángoló sziget (r., o.)
(Pülajuscsij osztrov)
A kék lámpa (r., o.)
(Golubaja lampa)
Az Állam Mi Vagyunk (r., o.)
(Goszudarsztvo .;_eto mü)
Vendég a Szabadság Szigetéről (r., o.)
(Geszt' sz osztrova Szvobodü)
Amikor a béke egy hajszálon függ (r., o.)
(Kogda mir viszel na voloszke)
A Nagy Honvédő Háború (r.)
(VelikajaOtecsesztvennaja)
Granada, Granada ... (r., o.)
(Grenada, Grenada, Grenada moja)
Berlin Elvtárs (r., o.)
(Tovariscs Berlin)
A lángoló kontinens (r., o.)
(Pülajuscsij Kontinent)
Chile. A harc és a nyugtalanság ideje (TVsorozat) (r., o.)
(Csili. Vremja borbü, vremja trevog)
Camaradas (r., o.)
Corvalan szíve (r., o.)
(Szerdce Korvalana)
Hat év történelem I-XX. (USA-SU TVsorozat) (r.)
(Velikaja Otecsesztvennaja)
(The Unknown War)
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FILM ÉS TÁRSADALOM

Sértődötten vagy önkritikusan?
Beszélgetések a filmkritikáról
"Hosszútávon nem vagyok pesszimista"
ALMÁSI MIKLÓS
- Milyennek látja a hazai filmelmélet helyzetét :
hol tart, más művészeti ágak elméletéhez viszonyitva?
- Kritikát írni nyilván nem lehet alapos elméleti
felkészültség nélkül, s hozzátenném mindjárt: a
nemzetközi filmművészet új irányai. az új tendenciák ismerete nélkül. A filmeiméjet azonban ma
egy kicsit nehéz helyzetben van. A hatvanashetvenes években az irodalomelmélet fejlődése új
fogalmi eszközök felfedezését is jelentette. A hetvenes években a képzőművészet elméletében, ha
vitathatóbban, ha kerülő utakon is. de megindult
egy mozgás. A filmesztétika alapkategóriái az
ötvenes-hatvanas években mentek keresztül ilyen
forradalmi változáson, elsősorban az akkor divatba jövő strukturalizmus hatására. A strukturalizmus megtermékenyítette ugyan a filmelméleti kutatásokat, de a hetvenes évek művészeti jelenségeit
már nem tudta átfogni,
A filmművészet fejlődése másfelé mozdult.
Nálunk megjelent a dokumentarizmus, ami egészen
új fogalomrendszer t igényeine. Nyugaton pedig a
korábbinál sokkal szélesebb diaszpóra keletkezett.
Eluralkodtak a kommerszfilm új tendencíái, a
politikai film, a politikai krimi cselekményes, sokszor még burleszk elemeket is használó válfajai.
A szocialista filmtermésben pedig tanácstalanság,
kapkodó igyekezet alakult ki a televízió által elszippantott közönség visszahódítására. A filmelmélet ebben a sokféleségben olyan paradox kérdőjel
elé került. hogy egyáltalán alkalmazhatók-e megszokott, hagyományos kategóriái?

52

Bizonyos nagy fogalmi egységek természetesen
alkalmazhatók. Ilyen pl. a realizmus, bár szinte
minden műnél újra kell gondolnunk e fogalom
jelentését. Használható az érték is. mint kategória,
de csak a konkrét elemzésben derül ki, hogy mit
tekintünk értékhordozónak. Még ravaszabbul alakult a dolog a műfajelméletí
kérdésekben, az új
műfajok besorolásánál. A kritikus azért került
nehéz helyzetbe, mert megszerzett filmelméleti
tudásával az új jelenségeket nem tudja "beskatuJ yázni".
Ez is általánosabb jelenség. Minden esztétikai
kultúrának az a bökkenője, hogy csak a már létrejött művekre építi elméletét, az a bizonyit ó anyaga.
Egy új jelenséghez olyan esztétikai fogékonyság
szükséges, amely kiindul ebből az elméletböl, de
kész ennek a továbbépítésére is, ha arra szükség
van.
Én úgy látom, hogy a magyar fílmkritika ezt aZ
elméleti válságot úgy élte meg, hogya saját használatára mindenki csinált mini-elméleteket, próbált
áthidaló ötletekből elmélettöredékeket építeni, de
nem alakult ki átfogó koncepció a hetvenes évek
filmművészetére. A filmkritika ma elméleti vákuumban dolgozik, a filmesztétika pedig megmaradt
eddig kidolgozott kategóriáinál. ezek kritikájánál,
s a kérdőjelekre adandó válaszoknál. Összefoglalva
azt mondhatjuk, hogy a filmelmélet helyben jár.
Éppen ezért én azt mondanám, hogy a kritikának, ha utol akarja érni magát, át kell tekintenie a
társművészetek esztétikájának eredményeit, vagy
még inkább problémáit. Ugyanis az egész szakmát,

de főként a kritikát a bezárkózás jellemzi egy
szűk szakmai horizont körébe.

sége. Azt sem hiszem, hogy sokra megyünk azzal,
ha a rnűvészeket szidjuk, rnondván, csak az elkészült művekkel állunk hadilábon. A kritikának
- Véleménye szerint mi adhat lökést egy művévissza kéne szereznie azt a pozícióját, hogy pártatszeti ág elméletének fejlődéséhez ?
lanabbul, de mindenképpen ennek a művészetnek
a támogató kritikusaként szerepeljen.
- Én úgy érzem, hogyafilmkritika nagy korszaMa a filmművészet nem érzi azt a támogató kritikai egybeesnek a filmművészet fejlődésének ki- kusi hangot, amely bizonyos értékeket igazol s
emelkedő csúcsaival. Egy igazán jó, autentikus mű, ugyanakkor azt mondja, hogy az elérni kívánt műami felrázza az embereket és új látásmódot igényel, vészi célhoz képest bizonyos elégtelenségek vannak,
a kritikai eszközöket is megteremti a maga számá- vagy esetleg csőd állt be. Úgy érzem, ma eredendő
ra. A dolog másik oldala, hogy ez a nagy, revelatív elutasítás jellemzi kritikánkat, olykor nemcsak a
mű várat magára, vagy csak töredékeiben talál- hazai, de a külföldi filmekkel szemben is. Termékozunk vele, s így a filmkritikus kicsit magára van szetesen most durván vázolom a vonalakat, ez nem
hagyva. Nincs meg az a vonatkozási pont, amihez vonatkozik mindenkire. Gyakran beszélünk arról,
képest azt mondhatja, hogy ez most óriási ugrás, hogy a mai filmművészet keresi önmagát, azaz
itt most valami új jelent meg, ami mellé teljes szív- orientációs válságban leledzik. A filmkritika valavelodaállhat, amibőllevonhat kompozíciós, sti- hogy távol akarja tartani magát ettől a válságtól,
láris, elméleti következtetéseket.
jóllehet legalább olyan tájékozódási nehézségekkel
küzd, mint a művész. Közös csónakban evezünk,
- A hatvanas évek tagadhatatlanul a hazai film- a kritika mégis azt a látszatot próbálja mutatni,
művészet nagy korszaka. Ez akkor magával hozta hogy ő tudja, mi a jó.
S ha már a kritika "bűneinél" tartunk, napjaink
az elmélet és a kritika fejlődését is?
kritikáiának másik lényeges problémáját abban
- Én átéltem ezt a korszakot, ezért lehet, hogy látom, hogy nem tud tendenciákban gondolkodni.
elfogult vagyok, de azt hiszem, hogy akkor olyan Nem látta meg pl., hogya dokumentarízmus valókritikusi gárda toborzódott, amely ugyan nagyon ságos irányzat, amelynek gyökerei még a hatvanas
sok hangon szóIt, mégis egy tábort alkotott. Az évekre nyúlnak vissza. Aztán Dárday körül kiakkori Filmkultúra körül volt egy csoportosulás. alakult egy virágzás, majd furcsa kettősség jött
Elsősorban az elhunyt Józsa Péterre emlékeznék, létre: a tiszta dokumentumfilm egyfelől elmegy a
aki megpróbált teoretikus hátteret teremteni, ha naturalizmusig, másfelől megtermékenyíti a játékolykor problematikus módon is, mégis az akkori filmet. Egy-egy ilyen folyamatot a kritika nem jelez,
fiJmművészetre, elsősorban a Jancsó-filmekre ala- . vagy a differenciálódását, fejlődési folyamatát
pozva. Másrészt a film és politika rendkívül bo- nem tudja áttekinteni. Egy-egy filmet ítél meg,
nyolult kapcsolata a kézfogás igényének gondo- mintha folyamatok nem is léteznének, vagy pedig
latára épült. Ez jellemezte az akkori kritikai elit címkével, skatulyaval elintézettnek vél nagyon is
különböző dolgokat. Belátom persze, hogy az átgondolkodását s ezt a film is visszaigazolta.
A viszony józanabb volt, bár nem súrlódások fogó elemzés a legnehezebb műfaj, ráadásul egy
nélküli. Jól emlékszem, hogy ugyanilyen kiátkozó induló kritikus számára már filmtörténet Jancsó
hangulat volt a szakma és a kritika között, mint ma. és Kovács, az élményeit oda már nem tudja visszaMégis, létezett dialógus, nem is annyira az alkotó kötni.
és a kritikus, hanem a kritika és a közönség között.
- A filmelmélet a művészi játékfilm esztétikájaMa ez a viszony romlott meg legjobban, a kritikus
egyszerűen kiszorult abból a helyzetből, hogy köz- ként jött létre s jórészt máig az is maradt. Eközben
vetítsen. Vagy a közönség oldalára áll és szidja a film rohamosan differenciálódott s ezért ma sok,
a magyar filmet, vagy a művészek oldalára áll és társadalmilag fontos filmműfoj szinte teljes kritikai
csoportérdeket képvisel. A művészet társadalmi visszhang nélkül marad.
közegében elfoglalt helyét nem találja a kritika,
most már huzamosabb ideje.
- Ezt alapkérdésnek érzem az egész filmfejlődést
illetően. Való igaz, hogy az esztétika alapkategó- Film és közönség viszonyának megromlása riái a művészfilmre alakultak ki. Ugyanakkor a
nemzetközi irodalmat ismerve, létezik a filmvíghatott vissza negatívan a kritikára?
játéknak, a filmburleszknek, tehát a legkülönbö- Én egy szituációt írtam le, és nem hiszem, zőbb filmműfajoknak a szociológiája, esztétikája.
hogy itt a közönségre hárítható a kritikus felelős- Nálunk ezek hiánya miatt automatikusan arisztok-
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ratikus pozícióba kényszerül a filmesztétika. ugyanis egyszerűen nincsenek fogalmai a népszerűbb
filmmúfajokhoz. Ami nem fér bele a művészfilm
kategóriába, az nem létezik, vagy ha igen, furcsa
minősítésben. Ugyanakkor a hazai és nemzetközi
kísérleteket figyelve, itt is észrevehető, hogy az
ún. szórakoztató eszközök a dramaturgiától a
témaválasztásig betörtek a művészfilmbe,
Óhatatlanul jelen vannak trükkökként.
dramaturgiai
fogásokként.
sőt olykor koncepcióként is. Ezek
álruhás formában, rendkívül mély tartalmakat
tudnak hordozni. Ennek a keresztkötésnek a leírására a hagyományos, csak esztétikai fogalmak alkalmatlanok. Itt is lennének a filmelméletnek nagy
feladatai, amelyeket - kicsit önkritikusan is rnondom - elhanyagol unk. Sokat tudnánk tenni, hogy
ne maradjon meg, ebben az arisztokratikus pozícióban, hanem ebben is szakmaközelibb legyen.
- Ön az ELTE esztétika tanszékének vezetője.
Milyen filmképzés folyik ma a budapesti egyetemen?
- Erre egy tendencia jelzésével szeretnék válaszolni. Amikor tíz-tizenöt évvel ezelőtt a filmképzés
elkezdődött, akkor úgy tűnt, hogya program végén
sikerülni fog a középiskolákban
általános filmesztétikai képzést adni. A film beilleszkedett a
vizuális kultúra általános fejlesztési törekvésébe.
Akkor nagyon sokan jártak ezekre a kollégiumokra, mondhatnám, hogy sikerszak volt. Persze hozzá
kell tegyem, hogy a film is más helyzetben volt
akkor.
Aztán a filmesztétika egyre inkább kiszorult a
középiskolai oktatásból, tehát aki tanár szakra
jár, annak szakmai szempontból egyre kevésbé
van szüksége filmesztétikai képzettségre. Ez természetesen csökkenti a filmesztétika képzés iránti
igényt.
Mi mégis arra törekednénk.
hogy aki ennek
ellenére ezt a szakmát választja, ne csak ebben a
szűk körben mozogjon, hanem próbálja áttekinteni
a többi művészetet is. Tehát a szélesebb értelemben
vett vizuális kultúra esztétikája felé próbáljuk
orientálni, sőt azt szeretnénk, hogy kukkantsanak
bele pl. a zeneesztétikába is, ahonnan, ha csak kicsit ügyeskednek.
olyan fogalmakat hozhatnak
magukkal - kompozíciós ív felépítése, a láthatón
túli világ megragadása stb. -, amelyek a zenében
és a képzőművészetben egyaránt szerepelnek és
hasznosíthatók
a filmművészetben is. Tehát a szükséglet csökkenése miatt kicsit nehéz helyzetben
vagyunk. Szerencsére vannak jó filmek, ha ritkábban is, s az a tapasztalatom, hogy ilyenkor egyegy nagy alkotás köré gyűlnek az érdeklődők.

54

Emlékszem, volt évfolyam, ahol öt szakdolgozat
iródott a Tükör-ről, Tarkovszkij filmjéről. Egy-egy
nagy mű tehát megmozgatja az agyakat és segít
talán az oktatásban is. A kérdés, hogy mi oktatók
elébe tudunk-e menni ennek az igénynek, tehát,
hogy ne csak a filmélmény. hanem a fogalmak
színtjén is tudjunk újat adni.
- Érdekes, hogy a filmművészet ázsiója mennyire
összefügg az adott korszak művészetének szinvonalával. Az irodalom szak népszerűségét valószinűleg kevésbé befolyásolja a mai magyar irodalom
állapota.
- Mi még abban a hiedelemben él ünk, hogy a
filmművészet a jelennek szóló művészet és az éppen
futó művek számítanak a régi filmek elhalványodnak, bekerülnek az archívumba, s történelemmé
válnak. Az Érzelmek iskolája vagy Shakespeare
darabjai viszont folyamatosan részei a kultúrának.
A fejlettebb országokban a televízió jóvoltából
már föltámadt a filmtörténet, s kezd a kultúra részévé válni. Ennek Amerikában szemtanúja lehettem.
Nálunk csak mcstanában kezd divatossá válni a
filmtörténet, s remélem ez nálunk is elindít egy
hasonló integrálódási folyamatot.
- Említette, hogya tendenciák felismerése a kritika lényeges feladata. Megkockáztatna-e egy "előrejelzést", milyen lesz a nyolcvanas évek hazai filmművészete ?
- A kritikus ne legyen jós, túl nagy a kockázat.
Mégis, bizonyos tendenciákat megemlithetnék,
melyek talán folytatásra találnak és egyben a közönséggel is képesek találkozni. EI tudom képzelni
például, hogy a modern filmcsinálás pergőbb dramaturgiai eszközei, a gondolati anyago t is hordozni
kész, cselekményesebb. "ravaszabb" sztori és képkezelés hódít tért, olyasmi, mint ami annak idején
a Herkulesfürdői emlék-ben jelentkezett. Aztán:
a tévé óriási nevelő erejéből következően előbb
utóbb megjelenik a "mozi-igény". Hiszen azok a
magyar filmek, melyek viszonylag alacsony nézőszámmal futottak a mozikban, 80-90%-os nézettségi és tetszési indexe ket vivtak ki maguknak a tévében (pl. Vasárnapi szülők, Harcmodor, Békeidő)_
Mintha felhalmozódott volna egy ki nem elégített
nézői igény. Elképzelhető, hogy ez realizálódni fog
a következő években - persze kézenfogva a rendezőt is, azaz vezetve azokra az élettényekre. melyekben a néző is eligazítást, fogódzót, megváltást
keres. Hosszútávon nem vagyok pesszimista.

"Érdemes volna a magyar filmkritika tevékenységét
is áttekinteni"
KÖLLŐ MIKLÓS
sajátos helyzetben lévő kultúrpolitikus, aki érzésem szerint nem is hívatott arra,
hogy az új, friss izgalmakat keltő filmek esetében
vitába szálljon a kritikával.
A stúdióvezető ugyanis helyzete folytán többször
és részletezőbben kényszerül elemezni egy művet
mint a kritikus, hiszen az ötlettől a filmig számtalan stádiumban, formában találkozik vele. Az irók
keserű legendákat tudnának mesélni egy-egy filmnovella vagy forgatókönyv alakváltásairól.
E munka során akarva, nem akarva, szinte függetlenül attól, hogy alkatilag alkalmas-e rá, minden stúdióvezető társalkotóvá válik. A film elkészültekor azután ennek összes pszichikai következményét magunkon viseljük. Egy-egy kritikai észrevétel még akkor is rosszul esik, ha az ember képes
megteremteni a szükséges távolságot önmaga és a
mű között.
A másik dolog - amiért én talán nem kezdeményeztem volna ezt az eszmecserét alkotók és kritikusok között +, hogy úgy érzem, a társadalmi
munkamegosztásban a bírálat - a szó komplex
értelmében - a kritika feladata, s a nézeteket lehet
ugyan közelíteni egymáshoz, de a munkamegosztásban elfoglalt helyet fölcserélni nem. Mindezzel
persze nem akarok kitérni a véleményalkotás elől,
de úgy gondolom, hogy épp az elmondottak miatt
a stúdióvezető csak egy nagyobb periódus kritikai
megnyilvánulásait képes higgadtabban, elfogulatlanabbul szemlélni. Azért sem szeretnék a mindennapi perpatvárok részesévé válni, mert mi a stúdióban, ha egy kritika igazát belátj uk, elismerjük, arra
általában filmmel szeretnénk reflektálni. A méltó
válasz tulajdonképpen minden kritikára egy-egy
jobb film lenne. Egy-egy olyan film, amellyel szem-'
ben már nem merülhetnének föl ugyanazok a kifogások, vagy amellyel szemben már nem megengedhető a sértő, fölényeskedő hangnem.
- A stúdióvezető

- A valódi harcot a kritikával valóban a műveknek kell megvivniuk; Mégis mi az, amit a stúdiávezető igényel vagy tágabban mi az, ami a műhelymunkához szűkségeltetne a kritika részéről?
- A stúdióban valamennyiünknek őszinte szándéka, hogy megértsük a magyar film új helyzetét.
Egy-egy kritika olvastán csak akkor forr föl a
vérünk, ha ezt, vagyis törekvéseink konstruktivitását megkérdőjelezik. Amikor a gyakorlatunkat

úgy értelmezik, hogya filmek csak úgy megtörténnek velünk, s hiányzik belőlük a társadalmi, művészi céltudatosság. Én ha sértődött vagyok is, a
kritika tisztességének szándékát soha nem Vonom
kétségbe, s ezt viszont is elvárnám.
Azt hiszem, feltétlenül szükséges,. különősen a
művészeti tanács munkájához, hogy érzékenyen,
értőn figyeljünk a kritikára. Van azonban egy elkeserítő, közös élményünk. Még 1976 elején, az
új stúdiórendszer bevezetésekor volt egy sajtóértekezlet, ahol bejelentették az átszervezést, s azt
is, hogy az eddigi gyakorlatt ól eltérően az új stúdiókat nem számmal, hanem névvel különböztetjük
meg. Ezt követően egy kommüniké "Nevük már
van" címmel jelent meg. Azért emlegetem ezt a régi,
jelentéktelennek tűnő dolgot, mert már ebben a
címadásban érződött egy azóta csak fokozódó
malícia, hogy ez az egész "stúdiósdi" úgysem lehet
eredményes, hiába próbáljuk az akut problémákat
szervezeti változtatással megoldani.
Én épp ebben az azóta is tartó szkeptikus hozzáállásban látom filmkritikánk egyik alapvető problémáját; vagyis, hogy a hatvanas évek misztifikálása miatt érzéketlene bbek, értetlenebbek az új törekvésekkel szemben. Közel tiz éve általános vád,
illetve diagnózis a magyar filmről. hogy jellegtelen,
önismétlő, képtelen meglepni a nézőt stb. Ugyanilyen régen hangoztatja a kritika, hogy a rendezők
önmaguknak, jobbik esetben exportra filmeznek.
Visszatekintve stúdiónk néhány évére, az az érzésem, sőt meggyőződésem, hogy mi megpróbáltuk
megérteni a társadalmi megrendelést s levonni a
következtetéseket a magunk számára a mozi kríziséből. A kritika azonban süketen és vakon ment el
a törekvéseink mellett.
Nézzük meg az egyszerűség kedvéért a legutóbbi
években bemutatott filmjeinket. Ezek zöme még
1977 körül fogant, ekkorra fogalmazódott meg
bennünk az a szándék, hogy "moziképes" filmeket
készítsünk. A Veri az ördög a feleségét példája
lebegett a szemünk előtt, ami bebizonyította, hogy
igenis lehet tartalmasan is szórakoztatni, hatást
elérni. Mi cinikusnak ítéljük azt a művészt, aki
nem azért készít filmet, hogy megnézzék. A cím
szerinti felsorolásból+ Csontváry, Örökség, Psyché,
Pofonok völgye, Vámmentes házasság, Ripacsok s a még be nem mutatott Kopaszkutya - látható,
hogy szerettünk volna egy olyan filmsorozatba
kezdeni, amelyben karakterisztikus, meghökkent ő;
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olykor kihívó, de formailag és tartalmilag értékhordozó, s a közönség érdeklődésére is számot
tartó filmek születnek. Szándékosan nem említettem egyértelmű kudarcunkat, a Haladék-ot, amelynek kritikáit jogos ostorcsapásokként viseltük.
- A Vámmentes házasság az utábbi évek egyik
legegyértelműbb kritikai sikere volt. "Hiánycikk"
volta miatt talán túl is dicsérték.
- Ennek a filmnek valóban pozitív volt a fogadtatása, az ilyen tipusú filmeknél szokásos fanyalgás ezúttal elmaradt. A szándékaink filmek
során át megmutatkozó következetességét azonban
nem veszi észre a kritika. Ha csak a kritika lenne
az ítélőszékünk,
már rég fölhagy tunk volna ezzel a
cseppet sem könnyű törekvéssel. Szerencsére más
társadalmi reflexiók segítenek nekünk. S bizonyos
rnértékig, bár még nem elsöprő erővel, de igazolni
kezdenek minket a nézőszámok is, bár tudjuk,
hogy a mi filmjeinken sem fognak meggazdagodni
a jegyüzérek.
Azt hiszem, ha a kritika fölfedezte volna, hogy
mi a közös ebben a néhány filmben, másik alapvető feladatát, a közönség oricntálását is jobban
elláthatta volna. S még valami, ha már a sérelmeimről, hiányérzeteimről beszélek. Azt hiszem, hogy
a Filrnkritikusok díjának ki nem adása csak tovább
mérgesítette a helyzetet, s hozzájárult ahhoz, hogy
a művészek eleve bosszankodva, előítéletektől terhesen vegyék kezükbe a kritikákat. Azt hiszem, nem
kell bizonygatnom, hogy voltak évek, amikor sokkal gyöngébb termés volt, mégis méltányolták.
Úgy gondolom, érdemes volna a magyar filmkritika tevékenységét is áttekinteni egy-egy periódusban. Mi filmenként megítéltetünk; helyes-e
a világképünk s azt jól tükrözzük-e? A kritikánál
is mérhető lenne, hogy milyen világkép, rnilyen
filmideálok alapján ítél. Nem biztos, hogy az így
kialakult kép minden tekintetben igazolná a kritikusokat, az a sejtésem, hogy semmivel sem bírálhatatlanabb az a világkép, az az értékrend, amelynek alapján ítélnek. Ezért is kellene jobban vigyázni a gúnyoros. évődő, parodizáló hangvétellel.
mert az csak fokozza a magabiztosság, az "én
mindent tudok" érzetét.
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Már-már közhely az a magyarázat, hogya hatvanas években a progresszív társadalompolitikai
lendület szárnyán emelkedett magasba a magyar
film. Most bonyolultabb helyzetben kell az adekvát
feladatokra rátalálni a filmnek, de magának a kritikának is. Azért szerénytelen a kritika, mert egy
megváltozottvilágban a magabiztos, fölényes hangból úgy tűnik, hogy rátalált a bölcsek kövére, tudja, hogy ma rnilyen film szolgálná igazán a filmművészet fejlődését, a társadalmat, az ízlésszint
emelkedését, várja is ezeket a filmeket, de a stúdiók,
az alkotök megátalkodottan a maguk rossz nótáit
fújják, húzzák.

- Milyen a kritikai szellem a stúdián belül?
Hogyan érvényesül pl. a művészeti tanács munkájá-.
ban?
- Nem először kérdezik ezt tőlem. Azt hiszem,
van bizonyos ki nem mondott gyanakvás, hogya
rendezői tőbbségű művészeti tanácsok nem elég
elvszerűen végzik munkájukat.
NEm tagadom
ennek a veszélyét, mégis kategorikusan mondom,
hogya film társadalmi funkcióját jelentősebbnek
ítéljük annál, semhogy presztízs vagy anyagi meggondolásból eredő kölcsönösségi elvet - helyesebben szólva elvtelenséget - bármikor engednénk érvényesülni.
Előfordulhat persze, hogy egyik rendező tart a
másiktól - hisz forgatókönyveik, filmjeik fölváltva
kerülnek megvitatásra -, s ezért valamelyest szelidit a hangján a vitán vagy elfogadáson. Hosszútávon azonban ez nem rnegy. A stúdiónak hitelképesnek kell lennie, művészileg, kultúrpolitikailag
meghatározott művészi teljesítményt kell fölmutatnia, s a közönséget semmiképp sem veheti félvállról. Mindenki abban érdekel t, aki az asztal körül ü I,
hogy az optimumot célozzuk meg, mert ez az
egyes rendezők esélyét, hitelét is növeli. Azt hiszem, a stúdiókban értékek létrehozására alkalmas
feltételrendszert lehet biztositani. Már hatodik éve
rnűkődnek a stúdiók ebben a szisztérnában, jobb
alternatíva nincs. Persze mindig örülünk minden
olyan új ötletnek, amely a stúdiómunka értékorientációs tevékenységet segíti.

"Ne remekműveket kérjen számon a kritika'
BACSÓ PÉTER
- Több mint harminc éve dolgozik a filmszakmában, közel húsz filmet rendezőként is jegyez. Változott-e viszonya az évek során a kritikához ?
- Az igazság az, hogy mióta csak filmet csinálok, a hentesek mindig jobban szerettek, mint a
kritikusok, A hentesek. rokonszenvük
jeléül mindig szép, vastag, gusztusos velőscsontokat adtak
nekem, a kritikusokról ezt nem lehet elmondani.
Van azonban valami, amiből egészen biztosan meg
tudom ítélni, hogy ma egészen mást jelent számomra a kritika, mint régen. Tizenöt évvel ezelőtt, de
talán még öt évvel ezelőtt is, mindig, amikor egy
filmern megjelent, éjfél körül lementem az Emkealuljáróba és hallatlan izgalommal vártam a frissen
megjelenő újságokban, hogy mit írnak a kritikák.
Ma már nyugodtan alszom. Megváront az újságost,
aki reggel elhozza a két megrendelt újságót
és a
többit napközben vagy elolvasom, vagy nem. Az a
fajta ideges érzékenység vagy kíváncsiság már
nincs meg bennem. Nem akarok általánosítani
és
abba a hibába esni, mint a kritika, mikor olyan
sommásan ítél, hogya magyar film most válságban
van, vagy épp a csúcson van. Nem akarom, hogy
a kritika egészét, mint egységes rnundérban járó
sereget kezeljük, de én már ott tartok, hogy úgy
érzem, az általam készített filmek és a róluk szóló
kritikák között nem mindig van közvetlen összefüggés. Bizonyos kritikusok annyira elfogultak az
én egész filmcsinálási módszeremmel kapcsolatban, hogy ha én a fejem tetejére állok is, ők azt
írják amit akarnak, amit elhatároztak.
De az alapvető problémám a kritikával mégis
abból fakad, hogy sok olyan kritika van, amelynek
a kőzönséghez az égvilágon semmi köze, amit nyugodtan megírhatnának nekem egy magánlevél ben.
Ezek egy szubjektív ember megnyilvánulásai egy
filmkészítő számára, s épp annak nem felelnek meg,
ami szerintem a kritika elsődleges feladata lenne
ma: hogy valamiféle megértést, összekötő kapcsot
biztosítson a műalkotás vagy még inkább a film,
a mozi és a közönség bizonyos rétegei között.
Nem vitatom, hogya kritikusoknak az alkotók
számára is lehet, sőt kell hogy legyen bizonyos
rnondandójuk. Ebből viszont többnyire hiányzik
egy-egy filmkészitő személyiségének, fejlődésének
igazi ismerete. Ha nem egy-egy alkotó életművének
összefüggésében nézünk egy-egy művet, akkor azt
a funkcióját sem tudja betölteni a kritika, hogy jó
vagy rossz tanácsokat adjon a művésznek.

Továbbá az előítéletnélküliséget hiányolom egyes
kritikusokból s azt a beleérző képességet, hogy egy
kicsit törjék a fejüket azon, hogy miért is készült el
egy film. Hogy az a szerencsétlen flótás, aki rááldozott egy évet az életéből erre a filmre, vajon
mit is akart?
- Volt-e olyan filmje, amelynek kritikáival azonosulni tudott?
- Volt úgy, hogy összetalálkoztunk. metszettük
egymást a kritikával és úgy éreztem, ráéreztek arra,
mit is akartam csinálni. De nem sok ilyen volt.
Talán a Fejlövés esetében voltunk leginkább szinkronban.
Voltak olyan kísérleteim, amelyek több figyelmet,
megértést, az ügy jelentőségének megfelelően nagyobb beleérzést igényeltek volna. Soha életemben
nem dolgoztam annyit egy filmen, mint a Szlkrázá
lányok-on. Nem mondom azt, hogy minden izében
sikerült film volt, de sem előtte, sem utána nem volt
ilyen kísérlet a magyar filmben, sőt a kelet-európaiban sem, hogy egy zenés, drámai műfajt ••levigyenek" a realizmus világába, gyári lányok közé.
Ennek a filmnek szerintem ma is vannak sikerült, a
műfajjal adekvát jelenetei, mégis teljesen értetlenül,
süketen és vakon ment el mellette a kritika.
- Többször próbálkozott az ún. szórakoztató
filmmel. Milyen tapasztalatai vannak e filmtipus
kritikájáról?
- Sok a szemforgató képmutatás ezen a területen is. Egyik oldalról állandóan verjük a nagydobokat, hogya filmek találkozzanak a közönséggel,
ha meg olykor létrejön ez a találkozás, a kritika
élcelödni kezd és nem veszi a fáradságot, hogy
analizálja egy-egy siker okát. Én még a hírhedt
Kojak mellett sem mennék el szó nélkül, mert
valami csak van benne, ha megnézte közel egymillió ember.
Azután képtelenség, hogy ezekhez a filmekhez
olyan esztétikai és egyéb mércékkel közelitenek,
amelyekhez semmi közük. Itt volt az én utolsó
krimim: ez az első perctől fogva sem akart "művészfílm" lenni. A kritika egy része mégis olyan
hallat lan ul kifinomult mércével közeledett hozzá,
hogy én csak tátogtam. Az isten szerelmére, hát
hogyan lehet egy krimit így mérni? Egy kriminél
ugyanis a következők a kérdések: elég logikus-e,
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van-e benne feszültség, s a figurák megállnak-e a
talpukon

?

Szóval sokszor ágyúval verébre lövünk, sokszor
meg túzokra sem lövünk söréttel sem. A fegyvereket nem tudja megválasztani kritikánk egy része.
S még valami: a kritikusnak be kéne ülnie a moziba, papírral és ceruzával a kézben és figyelni, hogy
min nevetnek, min nem nevetnek. Sokszor elmondtam már, hogya sajtóvetitések légköre nem
tükrözi, nem tükrözheti a moziét. Egy filmnek,
különösen egy vígjátéknak egész más a rezonanciája a vájt fülűek és más egy széles, nyitott közőnség előtt.
- Ezek a problémák tíz, tizenöt évvel ezelőtt is
megvoltak. sőt erősebb arisztokratizmus jellemezte a
műkritikát, A filmszakma és a kritika kapcsolata
mégis kiegyensúlyozottabb, partneribb volt.
- Nyilvánvaló, hogy amikor egy üzlet rosszul
megy, mindenki keresi a bűnbakot. Ez természetes
dolog, bár szerintem nem megy olyan rosszul ez a
bolt, mint ahogy a kritika egy része igyekszik azt
beállítani, Egyféle Krisztus és Barabás jelenséggel
állunk szemben. Most, hogy nem adták ki a filmkritikusok díját, több kritikust faggattam, valóban
olyan rosszak-e ezek a filmek? Kivétel nélkül azt
mondták: "én arra szavaztarn, hogy adjuk ki, de a
többség" . .. "én keményen ellenálltam, de leszavaztak". Ezt én abszurd dolognak tartom, mert
itt nem abszolút mértékkel kell mérni. A Vasárnapi
szülők, a Harcmodor vagy a Békeidő semmivel
sem rosszabb film, mint az előző évben díjazottak.
Ez egy célzatosságot takaró döntés volt és nem
annak érdekében történt, hogy a helyzet javuljon.
Kevesen tudják, de én kicsinyke pályámat, mint
kritikus kezdtem. A negyvenes évek végén állandó
kritikusa voltam a Népszava és a Színház és mozi
című lapoknak. Még 1946-47-ben is kulturális rovatvezető voltam a MADISZ Ifjúság című lapjánál.
Azért hagytam abba, mert nagyon szubjektív voltam és vagyok, és nincs meg bennem az a döntnöki
merészség, hogy szemrebbenés nélkül meg tudjam
és merjem ítélni mások műveit, mert lehet, hogy
nincs igazam. Bizonyos fokig ezt az önmagában
való kételkedést hiányolom a mai magyar filmkritikából is.
Makk Károly mesélte a múltkor egy interjúban,
hogy az egyik legjobb filmjét, a Ház a sziklák
alatt-ot szitává lőtte a magyar kritika. Az idő
mégiscsak őt igazolta. De ha előveszi a Szerelemről írott kritikákat - pontosan emlékszem, mert
azt is ott vártam az aluljáróban, mert dramaturgja
és stúdióvezetője voltam s nagyon fontos filmnek
tartottam - azt láthatja, hogya Népszabadság
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kritikusa teljesen "kicsinálta" a filmet, amelyről
pedig már a megjelenés pillanatában lehetett tudni,
hogy klasszikus alkotás. Ha én ma kritikus lennék,
sokkal inkább beszélnék feltételes módban, hangsúlyoznám, hogy "én így gondolom", "nekem ez a
véleményem". Nem a tévedések jogát akarom elvitatni, de ezt a vitát nem tűrő lineshangulatot a
mai kritikában föl kell oldani, hosszú távon ez
ostobaság. Mi lehet itt az orvosság? Azt a kis
jót, ami azért megvan a magyar filmekben, jóbban
kéne szeretni, jobban oda kellene rá figyelni. Én
nem hiszem, hogy a remekműveket kell számonkérni. Hát hol vannak ma remekművek? Az utolsó
jó festő Kondor Béla volt. A remekművek csodák,
nem teremnek minden bokorban, de a tisztességes,
jó és nézhető műveket azért jobban meg lehetne
becsülni.
- Milyen a filmszakma
önértékelése,
funkcionál a belső kritika ?

hogyan

- Nálunk a stúdióban működik egy művészeti
tanács, amelyik hol őszintén, hol kevésbé őszintén
elmondja a véleményét forgatókönyvekről, filmekről. Itt azonban természetesen az a mechanizmus működik, ami a hivatalos elfogadásokon is, s
amit egy "ahhoz képest" mechanizmusnak neveznék. Nagy ritkaság, amikor a tanács egy forgatókönyvet egészében elvet, bár volt már erre példa,
nem kis jelentőségű művésznél is. De a gyakoribb
az, hogy egy-egy könyvön próbálunk javítani,
próbáljuk fölpumpálni s rnindig egy kicsit elégedettek vagyunk, ha a tanácsainkat benne látjuk a
könyvben. Nem tudom, hogy ezt a hamis, őnmegnyugtató optikát hogyan lehetne kiküszöbölni.
Nyugodt lelkiismerettel állithatom azonban, hogya
magyar filmek harminc százalékkal jobbak lehetnének, ha az utómunkálatokat nem kapkodnák
el úgy, ahogy elkapkódják.
Ahogy befejeződik a
forgatás, elkezdődik egy szőrnyű, értelmetlen kapkodás. Nincs meg az alkotó szükséges distanciája,
hogya vágást értelmesen, megnyugtatóan végig
tudja csinálni. Még ott remeg benne annak az
izgalma, hogy egy-egy felvétel milyen nehézségek
között született. Itt lehetne szerintem - részben a
stúdió belső munkájával is - sokat lendíteni a
dolgon.
- Más művészeti ágakban gyakori jelenség,
hogy az alkotók maguk is részesei a kritikai életnek.
A filmesek születésnapi jókfvánságnál egyebet nemigen mondanak egymásnak nyilvánosan.
- Azt hiszem, hogy ez egy álmorális konvenció
a mi szakmánkban. Nem kőnnyű dolog ez, hisz

itt van Szász Péter példája, aki a tévékritikát irja
a Film Szinház Muzsikában, rendkivül élvezetesen.
jól, nagyon szubjektiven. Van, aki csak őmiatta
veszi meg a lapot. Tudom azonban, hogy morális
pergőtűz alatt áll, hogy honnan veszi magának a
bátorságot, hogy ő, aki a tévében is rendez és aktív
filmrendező is, ilyeneket írjon. Tíz évvel ezelőtt
nagyobb esély lett volna erre is. Ma az egész filmszakma borzasztóan atomizált és a stúdiók sem
azok, amik akkor voltak. Rendkívüli módon individiuumokra és nagyon is egyéni érdekekre hullt
szét az egész, nagyon nehéz ma megteremteni a
kőzös érdeket. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy mi olyanok vagyunk, mint az összeláncolt
rabok, ha egy elesik közülünk. rántja magával a
többit is a mélybe. Könnyű szidni a kritikát, de az
az igazság, hogy mi sem vagyunk elég őszinték
egymáshoz.

- Mi az oka a szakma lépten-nyomon tapasztalható rossz közérzetének, fásultságának ?

- Ez nagyon komplex dolog. Az a szinkronitás,
ami a társadalmi-gazdasági föllendülés és a magyar
film kibontakozása között volt, ma már a múlté,
Elveszitettük a tömegbázist is, ma már mindenki
magányos Don Quijoténak érzi magát. A másik,
hogy az első stúdiórendszerben volt egy csapatszellem, mindenki úgy érezte, hogy közösséghez
tartozik s ez fölértékeIte őt magát is. Ahogy egy jó
futballcsapatban jó érzés a szineket viselni. Ez ma
már nincs meg. A sok átszervezéssel ez a fajta csapatszellem teljesen szétzilálódott. Ma a túlélés az
egyetlen cél. Ma nap mint nap a szakma alapvető,
egzisztenciális érdekeiről esik szó. Művészetről
alig.

"Valósabb értékrendet l'
SÁNDOR PÁL
- Olvassa Ön a kritikákat?
- Hogyne, olyannyira fontosnak tartom és
mint műfajt szeretem, hogy a folyóiratokat, lapokat a színház, illetve a filmkritikai rovatoknál
kezdem elolvasni. A szakmai tájékozódás számomra afféle elemi reflex: módfelett érdekel, miként
vélekednek egy filmről, pályatársaim munkásságáról, vagy éppen filmművészetünk gondjairól.
Szenvedélyes viszony fűz tehát a kritikához, s mint
minden szenvedély, ez is egyszerre forrása boldog
pillanatoknak és nem kevés bosszúságnak.
- Mikor boldogítja és mikor bosszantja a kritika?
- Legyen szabad erre a kérdésre saját filmjeim
vonatkozásában válaszolni. Természetesen örülök,
ha megdicsérnek, hiszen a puszta tetszés is egyfajta
visszaigazolása az ember munkájának, ám maradéktalan örömet számomra az értő és elemző irások
okoznak. Ezzel szemben nincs annál elkeserítöbb.
ha valaki kisérletet sem téve a mű megértésére,
önnön prekoncepciói által vezérelten érzéketlenül,
értetlenül szellemeskedik. Ha értelmezés helyett
durván bántalmaz. Ebben az esetben a film szinte
csak másodlagos funkelót tölt be, szinte nem is
létezik a kritikus számára. Több mint elgondolkoztató, hogy jó ideje éppen abban a lapban, azon a
hasábon találkozni - megejtő bőségben - műtől

idegen, dilettáns eszmefuttatásokkal,
ahol évtizeddel ezelőtt B. Nagy László filmtörténetet irt ...
Mi filmcsinálók gyötrő komolysággal fogunk
hozzá egy film elkészítéséhez. ami természetesen
még távolról sem garantálja a kudarc elkerülését.
Azonban az alkotómunkára fordított energiákhoz
képest mindenképpen aránytalannak tartom kritikusaink egy részének felületes hozzáállását tulajdon hivatásukhoz. A kritikák zöméből hiányzik
a műgond, a mélységre és pontosságra való törekvés, mintha szerzőik félgőzzel tennék dolgukat. Szakszerűtlenül lehetetlen méltányosan ítélkezni mások teljesítménye felett. Vajon tudatában
van-e a kritikus annak, hogy egy hányavetien
odakent mondat mit jelent a rendező vagy a néző
számára? Ne értsen félre, korántsem a birálat
ellen ágálok, sőt: kifejezetten hálás lennék, ha valakinek ai elemzését olvasva a fejemhez csaphatnék,
hogy úristen!. .. De erről szó sincs l Mindezt még
akkor is fontosnak tartottam elmondani, ha személy szerint úgy érzem, engem szeretnek a kritikusok. Igaz, rólam is írtak már rosszat is, jót is,
de a Régi idők focija után tulajdonképpen polgárjogot nyert az a fajta filmtípus, hang, amit munkáim a magyar filmművészetben képviselnek.

- Az imént a kritikusi igényességet emlftette.
Pályafutása során találkozott olyannal, aki megfelelt ennek a kritériumnak ?
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- Mondorn, nincs különösebb okom panaszra,
az esetenként fölhorgadó indulat pedig hamar elillan belőlem. Nos, gyakran előfordult, hogy amikor elolvastam valakinek az írását, úgy éreztem,
most nyomban fel kellene őt hívnom telefonon.
Mégis, az utóbbi másfél évtizedben B. Nagy László
volt az egyetlen, aki nemcsak hogy nívós kritikákat
írt hétről hétre, hanem ezen túlmenően korszerű
koncepciója volt a filmről. Bevallom, sokáig nem
szerettem őt, igazi jelentőségét csak kötetének elolvasása után értettem meg. Mármost elképzelhető, hogy most is él köztünk ilyen mértékadó
valaki, de ez ideig még nem sikerült felfedeznem
magamnak. Azt viszont állltom, hogy a magyar
film lehetőségeinek a végiggondolása továbbra
is hiányzik.
- Nemrég mutatták be új filmjét, a Ripacsok-at.
Hogyan ítéli meg ennek fogadtatását?
- Figyelmesen végigolvasva valamennyi kritikát, úgy látom, meglehetősen polarizálódtak a vélemények. Többen felső fokon írtak róla, de napvilágot látott az is, hogy én tönkreteszek két nagy
színészt, Garast és Kern Andrást. Az egymásnak
ellentmondó véleményekkel önmagukban nincs
bajom, hiszen ez azt jelenti, hogya film senkit sem
hagyott közömbösen. Ez tehát jó. Annak viszont
már nem tudok ennyire örülni, hogy még a legszínvonalasabb irások is adósak maradtak a
mélyebb analízissel. Megint csak az elemzés
hiányához lyukadunk ki. Velem kapcsolatban is
kialakultak már a panelek, újra és újra elhangzik.
hogy a szakma a kisujjamban van, hogy tudok
színészt vezetni, történetet építeni, de én valahogy
ennél többet kivánok. Kimondom végre: égetően
hiányzik nálunk a szakkritika. Évekre visszamenően
egy kézen meg tudnám számolni az igazán nívós
elemzéseket. Persze, erről beszélve mindig eszembe jut egyik barátom megjegyzése, mely szerint
minden művészeti ág olyan kritikát kap, amilyet
megérdemel. Gyanúm szerint azonban a magyar
film a jelenleginél feltétlenül színvonalasabb bírálatokat érdemelne.
- Művészet és kritika, alkotók és kritikusok viszonya sohasem nélkülözheti a termékeny feszültséget, ám a jelenlegi helyzetben sokan kifejezetten
a viszony megromlásárát beszélnek. Ön miben látja
az üzemzavar okát?
- Borzasztó nehéz ezt belülről megállapítani.
Valahogy úgy néz ki a helyzet, mint a bíróságon,
ahol az ügyésznek az a dolga, hogy gyanúsítson,
nekem pedig az ártatlanságomat kell bizonyítani.
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Volt a magyar filmben olyan periódus, amikor a
film és a közönség kapcsolata megromlott és ezt
nem ellensúlyozhatták a mégoly hangos fesztiválsikerek sem. Remélem, ezen már túl vagyunk.
Másfelől a kritikusok is nyilván úgy ülnek be a
moziba, hogy most egy jó filmet akarnak látni.
Ez is egyfajta görcs, mert ha alatta marad előzetes
várakozásuknak az, amit látnak, akkor valahogy
a részértékeket sem képesek méltányolni. De film
és kritika elmérgesedett viszonyát elemezve számba
kellene venni azokat a társadalmi okokat is,
amelyek aprólékos felsorolására itt most nem vállalkozhatom. Azt viszont érdemes hangsúlyozni,
hogy a jelenlegi állapot csak mint egy hosszabb
társadalmi-kulturális
folyamat eredménye értelmezhető helyesen. Tisztánlátásunk zavarai mögött
mulasztások tornyosulnak. Az el nem végzett
munkák következtében a kritika most erősen fáziskésésben van, szemléletét egy régebbi korszak
normái irány ft ják. Miután megfeledkezett az utóbbi
évtized társadalmi és filmművészeti folyamatainak
feltárásáról, védtelen a legfrissebb müvészeti jelenségekkel szemben. Néha az az érzésem, a kritikusok tekintélyes hányadának fogalma sincs arról,
hol tart ma a magyar film, (s ha már itt tartunk,
én azt hiszem, felszálló ágban van). A kiüresedett
gondolkozási parielek makacs továbbélése következtében képtelenek különbséget tenni film és film
között. Vegyük például a dokumentumfilmet,
illetve a dokumentarizrnust, amely mostanság a
"dédelgetett kedvenc" mifelénk. Ám legyen, de
azt azért tisztázni kellene, hogy ezen belül
mennyire más egy Schiffer, egy Gazdag vagy egy
Vitézy. Ugyancsak a gondolkodási restség számlájára Irható, ha tőlem azt a fajta hitelességet kérik
számon, amit eszem ágában sincs csinálni.
Tulajdonképpen
filmművészetünk
nagykorúságát bizonyítja, hogy to-15 szuverén alkotói karakter él egymás mellett, akiknek művei a dolog
természeténél fogva más és más megközelítést,
érzékenységet követelnek. Amig a 60-as években
csak kevés alkotó rendelkezett egyéni stilussal,
ma messziről megkülönböztethető egy Kézdi Kovács film egy Gazdagtól, egy Szabó egy Gábor
Páltól. Differenciálatlanul egy kalap alá veszik
Bódyt és Huszárikot, holott éppen az egyéni vonások tisztázására lenne szükség. De addig is, amíg
hiánycikk az elemző kritika, a Filmművész Szövetség játékfilm szakosztályában elhatároztuk, hogy
rendszeresen megvitatjuk az elkészült filmeket.
Mert szükségünk van a tisztánlátásra. szükségünk
van arra a bizonyos fix pontra. S bár végső soron
ez utóbbit minden alkotónak külön-külön kell
megtalálni. ezek a beszélgetések talán seglthetnek
valamit ebben.

- Véleménye szerint van e a kritika zavarainak
nemzedéki dimenziója ?

a kritikában sem, a műfaj jelenlegi művelöinek
feladata megteremteni saját utánpótlásukat.

- Jóllehet a funkciózavar nem nemzedéki kérdés, ám meggondolandó, hogy Makk és Jancsó
pályakezdésével párhuzamosan egy kritikusnemzedék is bemutatkozott. A mi generációnk köré
már nem sereglettek velünk egyívású értelmezök,
hogy a legfrissebb alkotónemzedékről már ne is
beszéljünk. Minden generáció más és más történelmi-társadalmi tapasztalattal bír, s nyilvánvaló,
hogya hasonló élményanyaggal rendelkezők pontosabban értik egymás nyelvét. Jó tíz esztendővel
ezelőtt azt találtam mondani, hogy felelősek vagyunk az utánunk jövőkért. Nincs ez másként

- Végezetül hadd kérdezzem meg, nem gondolt
még arra, hogy kritikát írjon?
- Amit szeretek, arról boldogan írnék, de hadd
emlékeztessem, hogya francia új hullám krítikusként induló rendezői is felhagytak az írással, mihelyt kamerához jutottak. Ebben a kusza helyzetben pedig kifejezetten etikátlannak tartanám, ha
mi ragadnánk tollat. Nekünk most és mindenekelőtt jó filmeket kell csinálni, a kritikától pedig
azt várjuk, hogy a jelenleginél valósabb értékrendet teremtsen a művek között.

"Nem lehet bekötött szemű Justiciaként filmmel foglalkozni!"
VITÉZY LÁSZLÓ
- (Jn elolvassa a filmjeiről megjelenő kritikákat?
- Természetesen, bár jól tudom, ennek ellenkezője sokak számára rokonszenvesebben hangzana. Én azonban rendszeresen figyelemmel kisérem mind a napilapokat, mind a szaksajtót.
Nekünk alkotóknak rendkivül fontos a bírálat,
hiszen mégiscsak egyfajta visszajelzést jelent munkánk társadalmi hatásáról.
- Tavaly mutatták be első játékfilmjét. a Békeidő-t. Mi a véleménye a film kritikai visszhangjáról ?
- Igazán nincs okom panaszra, mind a mai
napig foglalkoznak a Békeidő-vel. Ám ha az
ember nem akarja elaltatni lelkiismeretét a dicséretek begyűjtésével, ha lehetséges és kívánatos funkcióinak betöltését kéri számon a kritikától, nos,
akkor már korántsem megnyugtató a helyzet. Még
mindig a Békeidő-nél maradva: kissé bosszantott,
amikor néhányan Dárday István és Szalai Györgyi
filmjével, a Harcmodor-ral hasonlitgatták össze,
hol azt, hol ezt hozva ki "győztesnek". Félreértés
ne essék, nagyon is szükségesnek tartom az egyes
irányzatokon belüli különbségek, árnyalatok feltárását, csakhogy az esetek jelentős részében elemzés helyett puszta besorolás történt. Bizonyitás
híján, szakmailag hiteltelenül.
- Máris a dolgok kellős közepén vagyunk. Megkérdezném, mit tart a kritika alapvető funkcióinak ?

- Nem vagyok fölkent szakértő ebben a kérdésben, tekintsen el hát az alapos választóI. Számomra
a kritika akkor tesz eleget társadalmi megbízatásanak - hisz végtére is ez nem magánpasszió -,
ha igyekszik maradéktalanul feltárni és a közösség
számára tudatosítani a mű - adott esetben még az
alkotó előtt is rejtve maradt - jelentésrétegeit.
Kibontani a film egész világát, szembesíteni azt a
valósággal - senkire sem háríthatja át ezt a feladatot a bíráló, akinek ilyenkor elsősorban a társadalmat kell képviselnie és csak másodsorban önmagát. Tisztában vagyok vele, a kritikus sem teheti
félre szernélyiségének szűrőjét, nem is kéri tőle ezt
senki; viszont módfelett elszomorító, ha érzelmei
által vezérelve, felületes impresszióit csipetnyi
kontroll nélkül veti papírra. így születnek az elhamarkodott ítéletek, az önkényes hivatkozások és
társírások. A figyelmes olvasó számára ugyan kiderül, hogy mennyire szegényes az illető szellemi
háztartása, ám ne feledjük: a kritika film nélkül
is orientál, azokra is véleményformáló hatással
lehet, akik jóllehet moziba nem járnak, de társadalmi státusuk mégis igényel bizonyos kulturális
tájékozottságot. Az előbbinél semmivel sem kevésbé elterjedt az az álobjektívnek nevezhető beállítódás, amikor is a kritikus hűvösen, a kívülálló
kőzőnyével ítél, kínosan ügyelve önnön tisztaságára - és vélt csalhatatlanságára. Csak semmi elfogultság ... ! Hol van ma B. Nagy László hite,
szenvedélye (akit, tudom, sokan nem fogadtak el a
maga idejében), vagy Bálint Györgyé -, hogy
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távolabbi példát mondjak? Nem lehet bekötött
szemű Justiciaként filmmel foglalkozni!
- Az utóbbi csakugyan bajos vállalkozás, ám az
való törekvés hozzátartozik a
kritikus küldetéséhez, nem gondolja?
elfogulatlanságra

- Nem tartom szentségtörésnek az elfogultságot, amennyiben valaki őszintén, kiküzdőtt hittel
hisz valamiben. Legyen az alkotó, irányzat vagy
stílus. A műtöl idegen szempontok alapján mérlegelő kritikus viszont nemcsak a lelkesedés és az
öröm jogától fosztja meg magát, de a tévedés jogától is. Tudom, nyomós okai vannak az álobjektivitás divatjának. A mai szellemi közéletben klikkezesnek tartanák, ha egy alkotó és egy kritikus
közéledne egymáshoz. Például úgy, hogy az utóbbi
a film készítésében is részt venne, és forditva, az
alkotók is írnának kritikát.
Ha már így belefogtam a kritika működészavarainak taglalásába, hadd mondjam el, mennyire
hiányzik nekünk az igazi kortárs kritika. A hozzánk hasonló történelmi-társadalmi tapasztalatokkal rendelkezők véleménye. Amig az elmúlt időszakban több filmalkotó-nemzedék is színre lépett,
a kritikában alig bukkant fel néhány új név. Gyanítom, ennek objektív okai is vannak - végül is
szűk szakmai körről van szó, kevés a publikációs
lehetőség, a Filmkultúra (amely kéthavonta jelenik
meg) után most a Filmvilág is (korábbi kéthetenkénti jelentkezéséhez képest) ritkabban jelenik
meg, - mindazonáltal a helyzet orvoslása több
mint kivánatos.
- Mt a véleménye arról a közismert nézetrő/,
mely szerint a kritika hangjának hűvösre fordulása
a filmművészet színvonalcsökkenéséből ered?

- Lehet, hogy a mögőttünk hagyott évtized
filmművészete egészében véve gyengébb a korábbinál, de végső soron ez a szembeállítás így elfogadhatatlan. Nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak a
magyar aranykor múlt el, bizonyos szempontból az
egész világ filmkuItúráját a keresés határozza meg.
Ugyanakkor tagadhatatlan tény, hogya
70-es
években létrejött nálunk egy európai hírre rnéltó
dokumentumfilm-iskola, amelynek elemző feltárása mind a mai napig hiányzik. Tudomást is
csak akkor vettek róla, amikor szemléleti-nyelvi
vívmányai kezdtek beépülni a játékfilmbe. Könynyebb volt Dárdayt egyszerűen megdicsérni. mint
tudományos apparátussal megvizsgálni, milyen
társadalmi és művészeti folyamatok eredményeként
alakult ki a dokumentarizmus, egyáltalán: mi is ez?
- Miben látja az ilyen és ehhez hasonló mulasztások okait?
- Saját tapasztalataimból
tudom, meanyire
egyoldalúan játékfilmcentrikus a mi filmes közvéleményünk. Miután elkészítettem a Békeidő-t,
egycsapásra "jegyezni" kezdtek, jóllehet én a
korábbi dokumentumfilmes munkásságomat semmivel sem tartom "alacsonyabb rendűnek". Vehetünk frissebb példát is. Rófusz Ferenc Oscardíját inkább valamiféle tanácstalanság fogadta,
semmint őszinte öröm, amelyre pedig rászolgált.
Megkockáztatom : ha ezt a dijat játékfiImrendező
kapja, biztosan ott ült volna a díjkiosztáson,
Rófusz viszont még oda se jutott el. .,. A szemléleti konzervativizmus felszámolásának feltétele a
vita, a különféle álIáspontok, érdekek nyílt és tudatos szembesítése. Kizárólag ez orvosolhat ja
művészet és kritika oly gyakran tapasztalható
kommunikációs zavarait.

"Az odamondogatás nem kritika"
GAÁL ISTVÁN.
- Annyi elmarasztaló véleményt hallani napjainkban a kritikárál, hogy magát kínálja a kérdés:
fontosnak tartja a bírálatot?
- Nagyon fontosnak, ezért is vállalkoztam erre
a beszélgetésre. Előrebocsátanám azonban, filmcsináló vagyok, ne várjon tőlem teoretikus vagy
kultúrpolitikai okfejtést. Tévedés volna azt hinni,
hogy a társadalom kultúrájának, művészi életének
működéséhez elegendő maga a termék, a műalkotás. Az élet más területeihez hasonlatosan a mű-
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vészi gyakorlat is különböző funkciójú és rninőségű
produkciók forrása, lajstromozni, osztályozni kell
tehát. Behatóan elemezni, értelmezni a műveket,
majd meghatározni helyüket egy értékrendszerben
- ez volna a kritika elsőrendű kötelessége. Mindig
a plafonhoz mérjünk, csakis ezáltalorientálhatunk
helyes irányba.
A legfőbb itélőmester természetesen az idő, a
művek maradandósága és a kritika érvényessége
szempontjából egyaránt. A kérdés ily módon az,
vajon milyen kvalitással rendelkezik a krítikus,

milyen fölkészültségű, etikájú
emberek írják a
kritikákat. Felelősségük óriási, hiszen rostaként
kell kiválasztaniuk a nemzeti kultúra értékeit.
Mindenkit híven jellemez munkája, Ahogy egy
műalkotásból vagy süt a tehetség vagy nem, a bírálat is megfellebbezhetetlenill tükrözi szerzöj ének
emberi-szakmai minőségét, A szavak fűzéséből.
a mondatok összekapcsolásának
módjából kitapogathatom az illető szellemi arcvonásait, ízlését, rögeszméit. egész kultúráját.
- A minőség prioritása felől nézve milyennek
ítéli meg a kritikát?
- Nem beszélhetünk általában egy jelenségről,
gondoljon csak a zenére, ahol egyidejűleg van jelen
Bartók, Csajkovszkij és Johann Strauss. Ami
döntő, az a minőségek belső aránya. Megvallom,
ebből a szempontból meglehetősen negatív a
véleményem.
- Beszélne erről bővebben?

ban továbblapozok az újságban, mert ez igy nonszensz. Hogy lehet érdemben úgy megítélni egy
művet, ha a bírálónak fogalma sincs arról. mi
írható az operatőr, a díszlettervező rovására, és
mi a rendezőére. A film ábécéjéről beszélek. és
hol van még ettől a művészet! A felkészületlenség
ikertestvére a felületesség. Nálunk a recenziók arról
árulkodnak. hogy szerzöjük jó ha egyszer megnézte
a filmet. Lehet-e egyszeri elolvasás után verset
elemezni? Képtelenség. Mindenféle analízis elemi
feltétele a tárgy tökéletes birtoklása. a filmet is
többször meg kell néznie annak. aki bírálni. egyáltalán értelmezni kívánja. sőt: szerintem az igazi
vesézés elképzelhetetlen vágóasztal nélkül. Évi
húsz filmet készítünk, ez nem akkora filmtömeg.
hogy az igényesség megoldhatatlan lenne. Ne feledjük: a magyar film ma is tiszteletnek örvend
szerte a világon. A színvonalas munkák arányát
tekintve jobban állunk mind az olasz, mind a
francia filmnél. hogy csak a legnagyobb hagyontányú nemzeti filmgyártásokat említsem. Ebben a
helyzetben egyébként kifejezetten nagyképűségnek
tartom. ha a kritikusok nem adják ki a kritikusok
díját.

- Kissé távolról kezdem a választ. Kritikusaink:
zömét a 60-as évek filmmüvészetí föllendülése so- Ne haragudjon, hogy közbevágok, de a játékdorta a filmhez. Ezek az emberek mínden különösebb hozzáértés nélkül kezdtek el dolgozni, követ- filmszemle zsürije sem talált nagydijra méltó művet ?
kezésképpen néhány tiszteletreméltó
kivételtől
- Egy társadalmi zsüritől nem követelhetek
eltekintve nem is válhatott ki közülük mértékadó
kritikusszemélyiség. A szakmai alapok hiánya ak- szakértelmet, viszont a kritikát elsősorban a hozzákor vált szembetűnően zavaróvá, amikor meg- értés minősíti.
változott a film helye a nemzeti kultúrában. Ekkor
- Visszatérve az elemzésről mondottakhoz, nem
már elégtelennek bizonyult a felszin kapírgálása,
a helyes orientáció művészettörténeti összefüggé- gondolja, hogy ennek hiánya összefügg bizonyos
seket feltáró analíziseket követelt volna meg. tradíciókkal?
A kritika elmulasztotta ezt megtenni. A recenzi- Ez tényleg így van, a mi filmkritikánk is az
ókat olvasva - mert a kritikák többsége recenzió -.
nekem úgy tűnik. mintha a filmkritíkához kellene amerikai zsurnalizmus mintájára alakult ki. Szó
se róla. a mű sokoldalú átvilágítása teret követel.
a legkevesebb szaktudás. itt lehet bántatlanul
és ezt nem is a hírlapoknak kell biztositani, hanem
hasalni.
De vessünk egy pillantást a szomszédos terüle- a szaksajtónak. Lehet, hogy ez a nagyközönséget
tekre. Vajon lehetne e abból hosszú ideig képző- nem érdekelné, de a nemzeti kultúra bizonyosan
művészkritikus, akinek fogalma sincs arról. hogy gazdagodaa általa. Külföldön járva időnként csak
ámulok, ha olyan tanulmány kerül a kezembe,
mi a külőnbség az al secco és az al fresco kőzőtt,
írhatna e zenei szaklapokba olyan valaki. aki amely szinte vektoraira bontja a művet. Rendkívül
botfülű? Nem folytatom. A szaktudás hiánya miatt tanulságos szellemi kaland példának okáért tetten
érni a feszültségrendszer megteremtésének módját;
kapunk irodalmi vázlatot, sztorit boncolgató
hol csípi el a rendező a beállitások végét, hol adja
kritikákat. Ehhez viszont bőven elég a forgatókönyvet elolvasni, el sem kell menni moziba, Ma- meg a következő impulzust a feszültség fenntartása
gam is tudom, léteznek olyan típusú filmek, ahol érdekében. Összetettebb filmek elemzése egyenesen
minimális a mélységi építkezés, de azt azért még- elképzelhetetlen a párhuzamosan futó struktúrák,
illetve azok kölcsönhatásainak
feltárása nélkül.
sem állíthatjuk, hogy valamennyi filmtípus tartalhiszen a horizontális mozgásokkal egyidejűleg
ma megegyezne a cselekményvázlatából kihámoztranszverzális építkezés is folyik. Minél nagyobb a
ható jelentéssel. Amikor azt olvasom például,
hogy az operatőr nem használt közelképet. nyom- mű, annál több szólamra, jelentésrétegre tagolódik

és minél jelentékenyebb művész valaki. annál, egyénibb nyelvezettel rendelkezik. Nálunk is van néhány
jeles rendező, akik mással össze nem téveszthető
nyelvezettel bírnak. Éppen ez utóbbit. a sajátos
hangzásvilágot kellene a szakkritikának ktmutatni,
csakhogy a nyelvezet megkülönböztetéséhez birtokolni kell magát a nyelvet.
- Felvetődik a kérdés, miként lehetne a jelenleginél szakszerűbb a kritika? Végezzenek a jövendő
itészei is filmfőiskolát, esetleg maguk a filmalkotok
írják a kritikákat?
- A Szovjetunióban egyazon főiskolára jár
rendező, operatőr és kritikus, ám valószínűleg
ez az út számunkra nem járható. Kis ország vagyunk, viszonylag kevés kritikusra van szükség.
Ami a kérdés második részét illeti, jómagam bizonyosan nem vállalkoznék kritikaírásra, A két
mesterség ugyanis alapvetően különbözik egymástól. Amíg a filmcsináló induktív úton hozza létre
látomásait, a kritikánál fordítva van: deduktiv módon kell fölfejtenie a mű szövetét, Filmkészítő
lévén, kollégaim munkáiban még a plánváltást is
úgy nézem. hogy én azt miképpen oldottam volna
meg. De hadd rnondjak még valamit. Gyakran
tőprengek azon, mennyire eltávolodott egymástól
rendező és kritikus. Több találkozási alkalomra
volna szükség, hisz végtére is egy csónakban evezünk, közös felelősség köt össze valamennyiünket.
S a kritikának van még egy feladata: közvetíteni a
mű és a közönség között.
- A szakmai fogyatékosságok
még a kritika betegségének?

- A kritikusi szubjektivizmust említeném. Jól
ismert jelenség, amikor valaki egy bizonyos kultúrjászol lovászaként túlliheg egy-egy filmet. Az elfogult és vak hozsannázás gyakran párosul másfajta alkotói módszerek nyers és türelmetlen megkérdőjelezésével. Ilyenkor aztán tömény vitriolba
mártódnak a tollak. Csakhogy az odamondogatás
nem kritika. Elképzelhető, hogy az íllető mű elparentálás ával babérokat lehet szerezni az alkotóval rivális kultúrjászolhoz tartozó kollégáknál, az
sem kizárt, hogy a film készítője infarktussal kórházba kerül, de ennek a magatartásnak semmi köze
a műbírálathoz. Még tragikusabb, ha az effajta
szubjektivizmus mögött afféle Hérosztrátoszi igény
lapul. Alázat nélkül nincs művészet, de kritika sem.
Hadd utaljak: ezzel kapcsolatban Georges Steiner
ragyogó tanulmánykötetére : Egyre távolabb a
szótól,
- Végezetül engedjen meg egy személyes kérdést.
Pályafutása során találkozott olyan kritikussal,
aki értö tolmácsa tudott lenni filmjeinek?
- Mint mondtam az elején. a kritika nem általában létezik. Vannak sokoldalúan képzett. kiváló
kritikusok és filmről véletlenül író recenzensek.
Sajnos ez utóbbiak igen kártékonyak, mert szubjektív, megalapozatlan fanyalgásukkal mégiscsak
hatnak a közönségre, pusztán azért, mert soraik
megjelennek, Szerencsére vannak magas intelligenciájú, kitűnően képzettek is közöttük. akiknek
szavára érdemes odafigyelni.

mellett mit tart

"Sokszínű, de tisztességes értékrendre van szükség"
KARDOS FERENC
- Művészet és kritika háborújának vannak fellángolásai és nyugvópont jai, de megszünni soha nem
fog. amíg művészet és kritika lesz. Még azokban
az emberekben is "kétlelkűséget" okozott, akik
együtt művelték a két műfajt. A műbírálat világában kiváló költők is nagyokat tudtak tévedni és
voltak remek kritikusok, akik gyönge költőnek
bizonyultak. Azt hiszem. örök ellentmondás ez a
két szféra között, amit nem lehet megszüntetni.
A mai háborúsdi filmesek és alkotók között
természetesen jelez valamit; türelmetlenséget, elégedetlenséget, s ezt kár lenne nem észrevenni. Hogy a
filmszakma ma egyfajta válsághangulatban él,

annak oka - s ezt nem szabad negativan értékelni,
hisz a mélypont okból születhet valami új. az. hogy
az egységes filmszemlélet az utóbbi évtizedben felbomlott. Ma nem érezhető annyira, hogy az
amerikai filmgyártás a maga izlésdiktatúrájával
rátelepszik a filmre, vagy hogy egy filmiskola,
mint annak idején a necrelizmus vagy az új hullám.
évtizedekre mértéket szab filmnek, kritikának egyaránt. s ha valaki attól eltér, avval már nem tudnak
mit kezdeni. Gyakorlatilag a New York-i iskola
volt az utolsó olyan filmkészítési módszer, amely
az egész világra hatással volt.
Ma nagy alkotók vannak, s megsokszorozódtak

a vizuális kultúra legszélsőségesebb avaritgarde kísérletei, hiszen ezekhez nem kell akkora tőkét mozgósítani, mint a hagyományos kifejezési módokhoz. És természetesen mint egy moloch, működik
az amerikai filmgyártás, amely hallatlan érzékenységgel szipkáz be minden avaritgarde törekvést.
Szerintem most a nyugatnémet filmre vár az a sors,
hogy az amerikai filmgyártás integrálja világnézeti,
esztétikai és gyártási újításait és Herzog egyszer
csak ott találja magát egy tökéletes hollywoodi
filmmel a kezében és gondolkodhat rajta, hogy hová
tűnt az ifjúság.
Ebben a helyzetben a kritikának is nehéz dönteni, hogy ki, mi mellé álljon. Legnagyobb gondban,
azt hiszem, a napilapok kritikusai vannak, akiknek
elvileg mindenről irniuk kellene. Az az ember, aki
a vígjátékok pártján van, nem tudja megbocsátani
egy nagyon okos, mély filmnek azt a technikai
hibáját, hogy egy kicsit lassúbb. Egy másik ember
pedig, aki elsősorban a gondolati, társadalmi töltésre hangolt és nem érdekli, hogy kusza, ügyetlen
munka-e, az olcsóbb dolgokat fogja ütni-vágni.
A kritika nem tudja követni azt az átstruktúrálódást, amimagában a filmgyártásban, s a nézők összetételében, életkori sajátosságaiban s a befogadási
mechanizmusban is végbement.
A hanglemezipar pl. kialakított magának specializált kritikusokat, akik kifejezetten az ifjúság
számára szóló zenéről írnak mély, felkészült elemzéseket. Egyetlen ifjúsági lapunknak sincs azonban
állandó filmkritikusa, s így nem lehet tudni, hogy
mondjuk a beat filmekről fog-e írni valaki "beatfilm kritikát" és nem veti-e majd össze a Rettegett
Iván-nal.
Mindez a nézök dezorientálásához vezet, mert
nem láttat ják meg velük egy tartalmas műben azt,
ami szórakoztató, s egy könnyedebb filmnél azt a
síkot, amiben azért mégis van valami. Eddig az
elemzésig a kritikák egyszerűen nem jutnak el, a
differenciált fiimszemlélet hiánya és a szűkre szabott terjedelem miatt. A magyar lapok rendkívül
szűken mérik a kultúrára forditott sorok számát,
hiszen egy színikritikában egy kiváló színészi alakításra másfél sor jut. Ebben a terjedelemben
legföljebb azt lehet ismertetni, hogy mit látunk,
azt, hogy hogyan, már nem. A szaklapok száma
is kevés.
A sok felvetett problémával csak azt akartam
jelezni, hogy rengeteg természetes válságfolyamat
halmozódik abban a pillanatnyi helyzetben, amelyben élünk, s ezeket csak hosszabb távon lehet
megoldani,
- Említette, hogy kevés a szak/ap. Miért nincs
saját lapja a Filmművész Szövetségnek?

- Két okból: az anyagi fedezet és a szellemi
ambíciók hiánya miatt. Mi mindig azzal hízelgünk
magunknak, hogy mindenhez értünk. Feltételezzük
hogy jó mozit tudnánk vezetni, jó lapot tudnánk
szerkeszt eni. Az ambíciók azonban a film felé
húznak, s minden más melléktevékenységgé válik.
Egy színvonalas szakl ap megindítása pedig egész
embert kíván, aki a maga műveltségével, orientáló
készségével, tehetségével összetart, szervez, magával ragad. A Filmművész Szövetségnek is borzasztó
hibája, hogy mindenki fél- vagy negyed- állásban,
s az ennek megfelelő ambicióval tevékenykedik.
Magyarországon divat, hogy az emberek nem egy
dologgal foglalkoznak teljes odaadással és így vivnak ki maguknak anyagi és erkölcsi sikert, hanem
ezer dologgal egyszerre. Ez a bizalmatlanságból
fakad, hogy nem bízom abban, hogy másvalaki
azt a munkát ugyanolyan jól el tudja látni, ezért
inkább én végzem el félig, nehogy rosszabb legyen.
Egészségesebb társadalmi munkamegosztás kellene, s annak bebizonyítása, hogy más területeken
is lehet a művészivel egyenrangú sikert elérni.
Langlois soha nem csinált filmet, mégis azzal,
hogy Párizsban létrehozta a Filmmúzeumot s hogy
élete egybeforrott az új hullámmal, ő teljes értékű
képviselője a filmművészetnek. Nálunk egy rossz
szemlélet következtében mindenki az alkotást célozza meg, s kritikát is csak melléktevékenységként
írnak legtöbben. Ebben már az egyetem is hibás.
mert nem tudja olyan lelkesedéssel és ambícióval
útra indítani a fiatalokat, hogy kritikusnak lenni:
életpálya. Hogy nem a művészetből kiszorult emberek foglalkozása az elmélet és a kritika, hanem
elméletre érzékeny, eleven elméké. akiknek ez az
önmegvalósítási területük.
- Mi az oka, hogy gyakran óriási különbség
ta/álható filmjeink sajtovisszhangja és fogadtatása
között itthon és kül/ö/dön?
- Talán nincs a világon még egy ország, amelynek az egész filmtermése állandóan megméretik a
külfőldi kritika előtt is. Nálunk az évente megrendezett játékfilmszemlék biztosítják ezt. Ez azonban
megint nehéz helyzetet teremt a kritikusok számára, mert látnak egy filmet, amit szívük szerint lehúznának, de ott ül mondjuk a New York Times
kritikusa, aki feltehetően dicsérni fogja, s ettől
elvesztik a bátorságukat, a véleményük finomodik.
Nekünk viszont fontos, hogy a nemzetközi filméletben jelen legyünk, érdekeink ellen való lenne, ha
ezt nem szorgalmaznánk és azt mondanánk, hogy
jó nekünk a homályosabb. görbébb tükör is.
Úgy érzem, hogy az egész gazdasági, társadalmi,
politikai közérzet. ami a film körül is lecsapódik
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- gondolok itt az izgalmakra. idegességekre, a politika felnagyított reakcióira - meggátolja a kritikát
az önálló véleményalkotásban.
Az alkotók ez ellen
jobban tudnak védekezni, rnert hosszabb távon
végzik a munkájukat. A kritikus egy nap tükrében
kell hogy megjelenjék, s amit ír, az másnap esetleg
másképp hangzik, hisz fantasztikusan meg tud
változni a dolgok akusztikája. Valamelyik este
vetítette a tévé a Rio Bravo című régi westernt.
Előtte jött a hír, hogy rálőttek Roland Reagenre.
S ettől az ember egészen más szemüvegen át nézte
ezt az amerikai őstörténetet és mítoszt, amelyben
az emberek puskákkal. pisztolyokkal jönnek, mennek, igazságot tesznek, rabolnak és gyilkolnak.
A kritikusokat egy műalkotás megítélésénél nem
szabad ilyen helyzetbe hozni. Ez torzítja és uni formizálja az emberek gondolkodását. Néha nagyon
egységes a magyar filmkritika. Ha egy filmet a
politika "elejtett", akkor azt a kritika is villámgyorsan eltemeti és még meglévő értékeit sem
mutatja ki. A többszínű és önálló véleményalkotás borzasztó fontos lenne.
- Ez így igaz, csak én úgy látom, sokszor épp
abból ered a konfliktus, hogy olykor nagyon is
eltérő a hazai és külföldi kritikusok véleménye.
- Sok példa van erre. Itthon mindenkí meg tudja jósolni, hogy Mészáros Márta Örökség-ének
milyen kevés nézője lesz, hisz a film megcélzott
kőzőnsége
a párizsi. Ott megjelenik Isabelle
Huppert neve hatalmas betűkkel a plakátokon, és
biztos, hogy erre bemennek a nézők. Nálunk mindenki azt kérdezné, ki az, mert ez a kiváló filmszínésznő idehaza nem filmsztár.
Ezeknél az előre jelezhető véleménykülönbségeknél fontosabbnak érzem, hogy a magyar film
évek óta küzd egy ellentmondással. Filmjeink
értékesebb, felfedező része egy értelmiségi középgenerációt vett célba potenciális nézőként és külföldön is elsősorban az értelmiségi nézőréteget tudósitjuk erről a világról. Ma azonban a moziközönség világszerte átrétegződött, s ezt nem követte
gyorsan az az elemző munka, hogyan lehet az új
közönséghez eljutni, úgy, hogy ne adjuk föl céljainkat, s amit csinálunk, az mint filmművészet is
érték legyen.
Sürgetni, erőltetni a magyar film és a közönség
egymásra találását nem szabad, mert más a nép
szolgálata és más a közönség kiszolgálása,
A változáshoz az alapos elemző munkán túl, új ötletek,
új tehetségek, a kifáradt tehetségek újraéledése és
még sok más egyéb kellene.
Ráadásul gyakran minden másképp történik,
mint várjuk. A hatvanas években elindult a Balázs
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Béla Stúdió és a mi nemzedékünk megkezdte a
harcot a begyöpösödött, régi filmgyártás ellen.
Mindenki innen várta a megújulást.
Az igazi
eredményeket, sikereket mégis az a generáció
hozta, amelyik akkor a játékfilm második vonalában volt. Mondott a mi generációnk is érdekes és
jó dolgokat, de Jancsó, Kovács, Makk mégis le
körözött egy nemzedéket. Az a Szabó István, aki
rövidfilmjeivel üstökösként rohant végig az őszszes nemzetközi rövidfilm-fesztiválon és söpörte
haza a díjakat, megjelent ugyan a palettán mint
reprezentáns alkotó, én mégis azt hiszem, hogy igazi sikerei most kezdődnek. Nem lehet tehát kiszámítani, hogy mi történik. Mint a politikában, a
fociban, a játékban, itt is a sok esély léte a szép.
- Vannak-e, s működnek-e a szakma önismeretét
alakító fórumok? Az egészséges önismeret és önkritika toleránsabbá, nyitottabbá s egyben védettebbé
tenné az alkotókat a külső kritikával szemben is.
- A hatvanas években létezett egy egységes szakmai értékrend. Akkoriban a cselekvő filmbe a történelmi parabolától a realista filmig minden beletartozott, mégis volt egy fő vonulata a magyar
filmnek. A hetvenes éveket bomlási, sokszorozódási folyamat jellemzi, s nem feltétlenül pejoratív
értelemben. Ma szinte egyetlen csapat: a dokumentaristák külőníthetők
el, ők rajzolták meg saját
portréjukat. Vannak persze nagyon jó filmek mindegyik egy-egy ránc az illető rendező homlokán +, de fő vonulatot hiába keresünk. Nem is
szabad erőltetni; hagyni kell, hogy a társadalom,
a nemzetközi filmélet. a kritika és a közönség alakítsa ki, hogy milyen lesz a magyar film a nyolcvanas években.
Ezzel a bomlási folyamattal, atomizálódással
függ össze, hogy nincs a szakmának belső értékrendje. A BBS-ben, a mi időnkben volt egy csapat.
Tudtuk és szerettük értékelni egymás filmjeit. Túl
sok volt azonban a gyakorlati tennivaló: elsősorban a filmgyártást akartuk megváltoztatni és reméltük, hogy az elméleti munkát majd elvégzik helyettünk mások. Jóvátehetetlen hiba volt, hogy a
BBS-nek nem csináltunk akkor egy.elméleti lapot.
S ugyanilyen hiba, hogy a Filmművész Szővetségnek nincs lapja, mert egy sokszínű, de tisztességes
belső értékrendet a szakmának ki kellene alakítania. Sértett zsenik és félreismert emberek mászkálnak a folyosókon. Szembe kell néznünk az állandó
túlértékeléssel. Ez persze nagyon nehéz, nem is
biztos, hogy önmagában egy lap megoldaná. Olyan
közélet kéne, amelyből nem vonják ki magukat az
emberek, ahol kommunikálnak egymással. A Szővetségnek olyan fórummá kellene válnia, ahol az
emberek kicserélik a gondolataikat, hisz bármiről
beszélünk, úgyis a filmről van szó. Ennek a közös-

ségi kommunikációnak a talaján kialakulhat na egy
kollektív értékrend.
Maga most megkérdezheti, hogy miért ez a
csönd, ez a passzivitás, ez a sok feltételes mód.
Túl azon a sokféle válságon, amiben a szakma él,
s ami nem kedvez az egységes értékrendnek, talán
az is belejátszik, hogy túl közel élünk egymáshoz.

Más művészetek képviselői személyesen talán nem
is ismerik egymást. Mi valamennyien ugyanannak
a filmgyárnak az ebédlőjében, büféjében naponta
találkozunk. Egyfajta védekező reflex, hogy biztosítani kell az együttélés feltételeit. Nem mérgesedhet el annyira a viszony, hogy akadályozza a
felületes, napi kommunikációt.

Végül:
A hagyomány vagy a szokásjog szerint összegezni
illene a véleményeket, esetleg elégedetten summázni, hogy meghallgattuk az érdekelteket, fórumot
biztosítottunk az illetékeseknek stb. Ehelyett egy
kiegészítéssel élnék. Nem mentségként az esetlegességekre. de idekívánkozik néhány, az interják
születésével, az anyag összeállításával kapcsolatos
körülmény.
A tizenhárom interjú közel kétszeresét készitettük el. A kritikusok, esztéták készségesen vállalkoztak a beszélgetésre, bízva a párbeszéd lehetőségében. Igaz, a szokásosnál gyakrabban hangzott
el az "ezt majd itt finomabban", "ezt hagyd ki"
vagyegyszerűen
csak kattant a magnetofon.
Szakmai ártalom - gondoltam, az újságíró magára
is érvényesnek tartja azokat a normákat, vélt vagy
valóságos korlátait a nyilvánosságnak, amelyeket
máskor ő diktál, gyakorol. Meglepetés akkor ért,
amikor néhányan, elolvasva saját - magnóval készített - riport jukat, nem járultak hozzá a közléshez. "Mindenkit megbántanék", "tavaly is voltak
kellemetlenségeim ", "az én helyzetemben most ... "
- így a mentegetőzések, Volt, aki addig csiszolgatta, stilizáita saját mondatait, hogy már nem lehetett
ráismerni az eredeti változatra.
Voltak, akik
önhibájukon kívül maradtak ki, mert kollégáik
visszalépése után "féloldalasnak" tűnt volna véleményük vagy elfogultságnak megszólaltatásuk.
Mindez Csetneki Gábor véleményét húzza alá:
"Kritikát írni sem lehet inkognitóban...
Az öncenzúrát érzem erős minőségrontó problémának.'
A megkeresett alkotók fele nem is vállalkozott a
beszélgetésre. A "köszönöm, hogy gondoltak rám;
de túl sok a munkám", udvarias kitérőjétől. a
"nekem annyira rossz a véleményem, hogy úgysem lehetne nyilvánosságra hozni" dühös elutasításáig széles skálája volt a kibúvóknak.

Düh, szkepszis, sértettség, cinizmus, előkelő
kívülállás vagy az önérdek rövidtávú védelme volt
az elzárkózás oka, egyre megy, Király Jenőnek
van igaza, aki művészet és kritika viszonyának
alakulásáért kölcsönös felelősséget tételez. "A
művészet is rákényszeríthetné az elméletet és a
kritikát egy gondolati erkölcs betartására, vagyis
hogy a művészettöl megkövetelt felfedező funkciót
önmagától is megkövetelje. " Ezt viszont nem lehet
a pálya széléről kiabálva.
A nyílt állásfoglalás elől kitérők nagy száma is
jelzi annak szükségét, amiről Kardos Ferenc beszélt, a "sokszínű, de tisztességes belső értékrendét."
Ennek hiánya erősíti föl a "védekező reflexet",
ennek hiányában uralkodik a tekintély tisztelet vagy
válik klikkek csatározásává az értékek küzdelme,
A Nemeskürty István sürgette kontinuitás tehát az
etikában is szükségeltetne. Ebben is vannak hagyományaink. Bajza József kritikusi alapállása még
ez volt: "Itt nem érdem, nem hivatal többé, egyedül okok, egyedül ész adnak lehetőséget, s én
ezeknek tudok térdet és fejet hajtani, nem semmi
auctoritásnak, nem semmi grófi méltóságnak."
Az oly sokat emlegetett B. Nagy Lászlónál pedig
gyakran elfelejtjük, hogy hozzáértése csak sziklaszilárd magatartással párosulva válhatott érvényessé. "Igen. nincs időnk mást, csak az igazat
mondani."
Végül: köszönjük az interjúkat. Mert a véleménymondás - bármi legyen is az - tisztelet.
Inkább, mint fontolgató hallgatás.
T. K.

Az interjúkat Pörös Géza (Gaál Istvánnal, Sándor
Pállal és Vitézy Lászlóval) és Tóth Klára készítették
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Egy mozgalom színe és fonákja
Hozzászólás filmklub-ügyben
A filmklubmozgalom problémáit és megoldásukat
három területre lehet csoportositani : - filmmel való
ellátottság, technikai nehézségek, a klubmozgalom
szervezeti problémái.
1. A klubok rendelkezésére álló filmállomány
megújítható legyen, a standard filmek köre legyen
a legtágabb, ezt újabb filmek vásárlásával. ill. az
archívum kapuinak szélesebbre tárás ával kell
bŐVÍTeni.
A filmállomány megújítása folyamatos, rendszeres munkát igényel, el kell kerülni azt, hogy a
rablógazdálkodás következtében egy film vagy
kópia kiesése felborítson egy egész rendszert, tematikusan összeállitott programot. Ha egy film
csak 1 vagy 2 évig "van", akkor valójában nincs,
mivel rendszeresen nem használható, nem lehet
vele tervezni. Ez szükségessé teszi a forgalmazási
jog tisztázását, az ezen a téren való tervszerűbb,
előrelátó tevékenységet. A szocialista országok
filmjeinek forgalmazásában eltérő, ellentétes felfogás és gyakorlat érvényesül. Részben ezzel függ
össze a színes filmek helyzetének megoldatlansága.
Felújításuk ne jelentse a fekete-fehér köpiával
való heJyettesitésüket; mert ez minden értelemben
elszínte/enedést eredményez.
A filmállomány - mennyiségben és minőségben
is! - hiányos; jellege inkább történeti, archív szemponto knak felel meg. A filmtörténet két világháború közötti szakasza jobban van képviselve, mint az
elmúlt két évtizedé.
Hiányosak az alkotói életmű-sorozatok, hiányosak az egyes irányzatokat reprezentáló anyagok.
"Nem léteznek" - számunkra - olyan rendezők,
akik a filmművészetben léteztek, s ugyanez állapítható meg egyes országok esetében is, találjuk őket
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akár az egyetemes filmművészet élvonalában - a
mi archívumunkban még mutatóban sem szerepel.
2. Technikai nehézségek: A filmek vetítése, a
klubok működtetése a MOKÉP segitségével, a
társadalmi forgalmazás vagy egyéb intézményi
lehetőségek keretében történjék.
A géppark kérdését itt annyiban kellene figyelembe venni, hogya keskeny, ill. normál filmállomány ehhez .mennyire igazodik".

r. A kisebb műszaki-anyagi befektetést igénylő
keskenyfilmes hálózat és a normál klubok között
az alábbi kapcsolattípusok lehetnek:
a) Egymásra épü/és. A szűkebb keskenyfilmes
készlet előkészítő szerepet játszana a normál
klubban való részvételre.
b) Egymásmellettiség. A magyar filmek keskenyfilmes kópiára
való átültetése könnyebb,
mint a külföldieké, ezért - munkamegosztásként ezek a magyar filmtörténettel ismertetnék meg a
résztvevőket.
c) A régi filmek többsége keskeny változatban
megtalálható és könnyebben előállítható. Ezért
ezek szolgálhatnának alapul a filmtörténeti jellegű
klubok anyagához.
d) A fentieknek ellentmond, hogya keskenyfilm
a szélesvásznú filmek korában alacsonyabb értéket
képvisel a moziba járók, s ezek nagy többségét
kitevő fiatalok körében. Ezért vajon jelenthet-e ez
vonzóerőt, különösen ha olyan tartalmakat hordoz, amelyeket szintén kevésbé preferálnak a
fiatalok: mint a magyar filmek, s az ismeretlenség
miatt is: mint a filmtörténet háború előtti szakasza.
e) Rugalmasság. A keskenyfilm lehetne a rendszer, a klubmozgalom rugalmas eleme, mivel

olyan helyekre is eljut, ahova a normál, szélesvász-

tásra, mind a nézöknek. mínd a kluboknak programjuk kialakításahoz. A klubhálózatot irányító
központ a filmművészetre, az esztétikai nevelésre
II. Rugalmas eszköz lehetne a képmagnó, amely helyezze a hangsúlyt, a hangsúly-eltolódás helyi
élő, napi aktuális dolgokat közvetithetne. Kiegészí- szinteken történik, s ezt a központnak a jelenlegitő, vagy tájékoztató információt adna a filmek nél jobban kell tolerálnia. A tematikus válogatás a
megértéséhez. feldolgozásához. A nagyon elhasz- rendszer szempontjából ésszerűbbnek tűnik, mint
nált, kopott filmet az állomány megóvása érdeké- az ajánló lista - amely látszólag növeli a valójában
ben képmagnóra kellene venni;
csökkenő filmállományt l -, de ne legyen megkötés,
- megsokszorozható így a kópiák száma (másrészt mint ahogya Filmtudományi Intézet gyakorlatáígy olyan filmek is vetíthetökké. láthatókká válnak,
ban ez érvényesül: a vetíthető filmek köre túl
amelyek egyébként "nem léteznek" az egyszerű hamar bezárul, a klubnak nincs további perspektíklubtag számára)
vája, ha fenn kíván maradni, kénytelen .Jeváltani
- így könnyebben és gyorsabban lehet eljuttatni a közönségét", tehát ebben a gyakorlatban elkülönül
a közönség (mozgalom) és a klub (intézmény)
filmeket olyan klubokba. ahova vetítő apparátus
nem telepíthető; mivel a képmagnó és a coaxiális szempontja. amely csak az archívumtól, a központkimenetelű TV ma még költségesnek tűnik (de tól függően működik. A központ a lehetőségeket
még mindig "olcsóbb", mint egy film megsemmi- biztosítsa elsősorban. (Itt vetődik fel az a gondolat:
sülése l). ezért a klubhálózat csomópontjai, regi- meanyiben lehet a társadalmi forgalmazásra száonális központjai rendelkeznének ezekkel, s a mítani a filmklub-mozgalom szerveződésében és
rájuk bízott területeken alkalmaznák. Addig is műkődésében, mivel ott a film funkciója eltér az
fel kell kutatni azokat az - elsősorban oktatási itt vázolttól, másrészt; jelenlegi szűk keresztmetsze-Intézményeket, amelyek rendelkeznek ilyen tech- te elmarad a mozihálózattól.) Ezt a mostaninál
sokkal tudatosabban kell megtervezni; nem csak
nikával, s klubot lehetne telepíteni hozzájuk.
egy szezonban: években kell gondolkodni, a soro3. A filmklubmozgalom helyzetének megítélése- zatokat egymásra építeni, a .minéí több film
kor figyelembe kell venni annak célját, az informá- jusson el minél több nézőhöz". azaz az extenzív
szempont mellett (amit a MOKÉP vall magáénak)
lást, a művészeti-esztétikai nevelést. A mozgalom
érvényesülni kell az intezivnek is; minél több néző
katalizátor szerepet játszik a filmnek a közönséghez
való eIjutásában. Ez azt jelenti, hogy a filmvetítés- jusson el a filmhez, amit a klubhálózat képviselne.
hez valami többletet ad.
Fölmerülhet továbbá a filmklub- s az amatőrEz rendszerint szóbeli információ (bevezető elő- filmes mozgalom összekapcsolás ának gondolata.
adás), de lehet irott is; kiadvány, szórólap, dokuJól szolgálhatná az amatőrfilmesek képzését, tomentáció, ritkább esetekben rádióműsor, audiovi- vábbképzését, ha alkotóműhelyeik egyszersmind
klubok, filmtörténeti-esztétikai, műfajelméleti iszuális információ.
merkedés színhelye i lennének. Másrészt a filmEz utóbbiak kevésbé terjedtek el, lehetőségeik
be lehetne mutatni a hazaimég nincsenek kiaknázva. Gondolunk itt filmrész- klub-hálózatban
külföldi amatőrfilm-termés
legjavát (díjnyertes
letek felhasználására, diaképekben való reprodukáművek), ez meghosszabbítaná az amatőrfilmek utólásukra. (Filmhíradók, korabeli képes dokumentumok mint háttéranyagok lehetövé teszik a komp- életét, szélesebb, s mondhatni: hozzáértő - mert a
filmmúfaj iránt legalábbis érdeklődő - kőzőnséget
lex egésznek a reprodukálását,
megteremtését,
lehetőséget adnak adott témák bizonyos szem- biztosítana számukra. Egyáltalán nem képtelenség
olyan klubfoglalkozás, amelyen az amatőrfilm
szögből való feldolgozására.) Reprodukálhatóvá
teszik a filmben látottakat, ezzel a nézőt még köze- s a hivatásos film egyidejűleg kerül megvitatásra, s
lebb hozzák a filmhez, úgy is fogalmazhat juk, hogy az sem bizonyos, hogy az összemérés során okvetaz adott korban, környezetben jelenítik meg a fil- lenül az amatőrfilm húzná a rövidebbe t. (Ezzel
persze nem akarjuk az öntevékeny, s a hivatásos
met, így annak történeti jellege nem hat zavarólag,
elidegenítőleg. Ennek alapján pl. a magyar filmek - alkotóterület határait, normáit összemosni, bár
tény az is, hogy igen sok hivatásos alkotó mint
történelmi-társadalmi ihletésük révén - a történelmet vetítik ki, a filmekhez járuló többlet megköny- amatőrfilmes kezdte.)
nyitené a mű befogadását, megértését, s egyúttal
A befogadás, feldolgozás komplexitása feltételezi
nem kényszerítené az alkotót arra, hogy ezt az a szerkezeti komplexitást. Ez jelentené egyrészt a
információ-többletet a filmbe győmöszölje bele. TV-vel való szoros együttműködést, amely nem
Afilmek komplexitása és több aspektusbóllehetkorlátozódhat pusztán a műsoregyeztetésre, de
séges feldolgozása egyben módot is ad a válasz- terjedjen ki a közös forgalmazásra; a TV és az

nú nem.
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Archívum engedjen át egymásnak filmeket felhasználásra, a klubhálózat készletébe pedig vonjanak be olyan műveket, amelyekkel a TV rendelkezik; értékes produkciókat, dokumentumokat.
A szóban forgó sokoldalúság azt is feltételezi,
hogya filmeket nem egy ember (vitavezető, ismertető) elemzi több szempontból, hanem egy-egy
aspektusból több szakember' (történész, szociológus, pszichológus) vizsgálja. Vagyis a klubmozgalom szakmai bázisát ki kell szélesíteni.
Ehhez legkönnyebben a TIT társadalomtudományokkal foglalkozó szakosztályait lehetne megnyerni, mivel ott jelenleg is érdeklődés mutatkozik
a filmek iránt. Régebben pedig filozófiai, ill. szociológiai filmklub működött a budapesti szervezetben, s nem az érdektelenség miatt szűnt meg.
Emellett szükséges lenne kapcsolatot teremteni
más (tudományos) fórumokkal, amelyeken szintén
mutatkozik érdeklődés a filmek iránt, de sorolható
a Történettudományi Intézet, a filozófia-oktatás
módszertani központia. amely a filmmel, mint
oktatási segédanyaggal is kíván foglalkozni.
Mindez indokolttá teszi, hogy a jövőben olyan
speciális klubok is működjenek, amelyek mind szerepük tekintetében, mind pedig a vetitett filmek
választékában eltérnének a jelenlegiektől.
A filmklub-mozgalom szellemi bázisának kiszélesítése céljából is tudatosabban kellene építeni
a tanárképző főiskolák, egyetemek hallgatóira,
azokban az intézményekben ahol filmesztétikai
oktatás folyik.
Mindezt a szellemi kapacitást nemcsak a központi, fővárosi bázis ból lehet előteremteni, ehhez a
vidéki szellemi centrumokat is fel kell használni,
gondolva elsősorban olyan egyetemi városokra,
ahol tanárok és néprnűvelök képzése folyik: Debrecenre, Pécsre, Szegedre, valamint Veszprémre,
amely jól felszerelt audiovizuális központtal rendelkezik. Győrre ; a Műszaki és a Tanárképző Főiskolára.
A szervezési-szellemi bázis mellett a felsorolt
városok regionális központok, így feltehetően műszakilag is jobban felszereltek (képmagnetofon),
Feltételezzük, hogy az ott működő felsőoktatási
intézmények ebben is bázisként szolgálhatnak, hiszen a korszerű oktatásban nélkülözhetetlenek ezek
az eszközök.
Nem maradhat ki elképzelésünkből az északmagyarországi körzet központja. Itt elsősorban
Miskolc jöhet számításba, de fölmérendö az is; az
egri és a nyíregyházi tanárképző főiskola milyen
szellemi bázissal járulhat hozzá a filmklub-mozgalom korszerűsítéséhez.
A fővárosi klubhálózat tevékenységében szükségesnek tartjuk a társszervek jobb együttniüködé-
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sét, amiben az egyetemek, főiskolák vállalhatnának szerepet. Létre kellene hozni egyetemistafőiskolás mozit, amely filmklub-program alapján
működne. (Esetleg a néhai Vörösmarty mozit a
MOKÉP az egyetemisták, föiskolások rendelkezés~re bocsátaná. Helyileg ez van legközelebb a négy
nagyegyetemhez!) Ez alapbázisa lehetne az egész
klub-mozgalomnak.
Fölmerül továbbá annak az indokoltsága is,
hogy a budapesti egyetemek, főiskolák filmklubprogramjait egymásra kell építeni, össze kell hangolni. Így az Egyetemi Színpad Filmtárlata adná
a filmtörténeti alapot és az esztétikai oktatást.
Ezt egészítenék ki a többi egyetem, főiskola programjai, elsősorban a hallgatók, az intézmény igényei alapján. A programok egymás közt cserélhetők
lehetnének.
A fővárosi klubhálózat nem kevésbé fontos elemei a művelődési központok (Budapesti, Fővárosi,
Pataky, Csili), ezekben szintén a többrétűség jegyében szerveződhet a mozgalom.
Nem szabad megfeledkezni a pedagógusok postgraduális filmképzéséről sem, ebben is az egymásra
épülés látszik célszerűnek (a pedagógusok Fáklyaklubja, a TIT Kossuth Klubja, a Marxista Oktatók
Klubja ennek a klubrendszernek a pillérei).
Mindez nehezen valósítható meg csupán intézményi koordinálással. ha ehhez hiányzik a megfelelő propaganda. Ma a filmklubok nem propagálhatók l Ezen változtaini kell; szükség volna
rendszeres kiadványra - utalta k rá az eddigi hozzászólások is -, ez a klubmozgalom céljaival,
módszereivel, tapasztalataival foglalkozva tehetné
közzé azokat az elemzéseket, háttéranyagokat.
amelyekről már fentebb szóltunk. Egy ilyen kiadvány az új kezdeményezések fóruma lehetne. (Itt
jegyezzük meg: a Nemzetközi Filmművész Szővetség esztendőkkel ezelőtt Budapesten rendezett
ülésszakának témája a filmklub-mozgalom volt,
az ott elhangzottak azóta sem jelentek meg a
Filmtudományi Intézet gondozásában l)
A mozgalom és hálózat (szervezet) jelenlegi
szintjén megoldatlan a hovatartozás, az elismerés,
mind szervezeti, mind egyéni szempontból.
A klubot fenntartó és működtető intézmény és az
ellátó intézmény kapcsolatát az üzleti jelleg jellemzi; az oktatási célra felhasznált filmeket is magas
díjszabással kölcsönzik, a ."szórakoztató"
céllal
történő vetítésekhez képest ugyan féláron.
Azonban a film igy is sokba kerül (vetítésenként
750 Ft), emiatt ilyen jellegű felhasználásra alig
kerül sor. A Filmtudományi Intézet ragaszkodik
a bérletrendszerhez. ami klubcentrikusságnak tűnhet, hiszen e kereteken kivül nem lehet vetíteni az
archívum filmjeit. Valójában mégsem a klubok

érdekei vannak a középpontban, ez abból is kiderül, hogy nem támogatja új klubok létrejöttét.
Az alkalmi filmkölcsönző előbb-utóbb nyilván
rendszeresen igénybe venné ezt a szolgáltatást, azaz
klubot szervezne, a jelenlegi gyakorlat azonban ezt
igen ellentmondásosan oldja meg: amennyire
kényszeríti, sietteti a klub formai szervezését - mivel enélkül nem partnere a kölcsönzőnek -, anynyira nehezíti is azáltal, hogy nem köt vele szerződést. Ez a fennálló helyzet tartósításához vezet,
mivel "alkalmi" vetítésre egyes filmeket ez Intézet
csak nagyon ritkán ad ki. A szolgáltatást a monopolhelyzet jellemzi, a klubot fenntartó teljes mértékben kiszolgáltatottnak érzi magát, s ezt a tudatot erősíti benne a filmellátás akadozása, a technikai felszerelés számos gondja (ha nem rendelkezik
saját berendezéssel).
A működő klubokkal való kapcsolat sem zavartalan. A mozgalom tartalmi résztvevői (szervezők,
előadók, vitavezetők) érezzék magukat a "céghez"
tartozónak. Ezt elősegíthetnék a jelenleginél sokkal gyakoribb összejövetelek, az információs vetitések, viták, amelyek - végül is - megtérülnének
a filmeknek a közönséghez való eljutásában.
(A
fővárosi klubvezetők in-formálása átlagosan 2 havonta történik.)
A Magyar Film- és TVcművészek Szővetségének korábbi javaslata (a legjobb klubvezetők kitüntetése, ill. felvétele a Szővetségbe) továbbra is
hasznosnak tekinthető. Ne csak a kluboknak legyen biztosítva a kifutási (fejlődési) lehetőség, hanem a résztvevők számára is (vitavezetők, kritikusok képzése; felmérésekben, filmhatás-vizsgálatokban való részvétel).
A klubmozgalom hovatartozásának tisztázatlan-

sága (nemcsak az intézményi rendszerhez való kapcsolódás) azt is jelenti, hogy az érdekek nem nyernek képviseletet (szervezeti keretekben, intézményesült formában), annak ellenére, hogy ezek az
érdekek egybeesnek a mozinéző kőzőnség, a film-·
művészet, a művelődéspolitika céljaival.
Az eddigiekből alighanem nyilvánvaló,
hogy
filmklub-mozgalom "gazdája" csak megfelelő szinten, a Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatóságán képzelhető el, hiszen itt folyik a filmintézmények elvi irányítása, ez a szerv lehet a filmterűleten kívüli intézmények legmegfelelőbb partnere
(TV, rádió, TIT, OPI, Népművelési Intézet; a
Művelődési Minisztérium illetékes főosztályai, osztályai stb.)
A klubmozgalom szempontjai jobban érvényesülhetnének ilymódon a filmek vásárlásánál, átvételekor, forgalmazásában. A klubvezetők rendszeres összejövetele megválaszthatná képviselőit
egy olyan testületbe, amely javaslataival támogatná a Filmfőigazgatóság irányító tevékenységet.
E testület rendszeresen konzultáIna a HUNGAROFILM és a Filmarchívum vezetőjével, a testűletbe kooptálhatná őket, kapcsolatot tartana az
oktatásügy vezető fórumaival, tudományos és kutató intézményekkel.
A szervezési teendők lebonyolitásával vagy a
Filmtudományi Intézet Ismeretterjesztő Osztályát
bíznák meg továbbra is, vagy a Filmfőigazgatóság
mellett létrehozott iroda végezné ezeket a teendőket. Amennyiben a Népművelési Intézet vagy a
TIT országos hálózata látszik alkalmasabbnak a
szervezés feladataira, számolni kellene velük.
Palotai János
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"Homo amator cinematographicus"
Az amatőrfilmről igen sok eltérő, sőt gyakran
szemben álló vélemény alakult ki és kapott nyilvánosságot. Rövidebb-hosszabb írásokban foglalkozik a sajtó a mozgalommal, ahogy periodikusan
az amatőrökre és ezen belül a filmesekre kerül a
sor. Ezek az írások sokszor igen felületesek, gyakran pillanatnyi benyomásokból messzemenő és általánosító következtetéseket vonnak le. Az alábbiakban megpróbálom saját tapasztalataimat leírni; talán komolytalanabbul. mint amit sokan
megengedhetőnek vélnek. Teszem ezt azért, mert
nem akarok abba a hibába esni, hogy saját - túlbecsült - jelentőségem tudatában objektív elemzésre vállalkozzak, amelynek megvalósíthatóságában csak a kívülállók hihetnek. Jómagam gyermekkorom óta foglalkozem amatőrfilmezéssel,
ezért ha bírálok, akkor az őribirálat is, ha kritizálok, önkritika is, ha dicsérek, akkor ... de nem
fogok dicsérni.
Léteznek problémák, súlyos - mások által természetesnek mondott - ellentmondások, de mi
bizonyítaná jobban, ha nem ez, hogy műkődik a
mozgalom, hiszen csak egy mozgó, állandóan
változó struktúra képes ellentéteket kitermelni,amelyek éppen a további fejlődés katalizátorai lehetnek. A hétköznapok embere számára úgy tűnhet,
hogy létezik egy külőnös embertipus, a "Homo
amator cinematographicus", Ebből kiindulva teszek kísérletet ezen egyre gyarapodó populáció
elemzésére.
A "Homo cinematographícus" a "Homo sapíens" filmfelvevőgéppel való intenzív irritálásával
hozható létre. Érdekessége a folyamatnak, hogy
akkor tökéletes, ha a körűlmények nem tökéletesek. Pontosabban : ha ideális környezetet hozunk
létre a kísérlet alanya körül, akkor a reakció igen
gyakran iránvíthatatlannáválík
és a végtermék
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használhatatlan: "Homo sapiens"-ünkből profeszszionalista filmest hoztunk létre. A sikeres kísérlet
eredménye az ún. "kettősember". A "Homo
amator cinernatographicus"
(röviden: amatőrfilmes) bináris tulajdonságaira a későbbiekben
még részletesen kitérek.
Általában az amatőrfilmes is a megtermékenyítés után hozzávetőleg kilenc hónapig burokban
fejlődik (meg kell jegyezni, hogy sokaknak ez az
utolsó termékeny időszakuk is, gondolok itt a
későbbi meddő ötletekre és elvetélt filmekre). Ez
idő alatt az embrió ismerkedik lehetőségeivel, amelyek elsősorban nem saját képességeit jelentik, hanem a technika és az anyagi bázis erőforrásait. Már
e korai szakaszban megtörténik bizonyos szétválás a
fejlődési irányok tekintetében. Ezek később az ún.
"AS" ill. "SP" amatőr kialakulásához vezetnek,
akik .Amatöríílm Stúdió"-ban ill. "Saját Pénztárcá"-ból dolgoznak. Az "AS" és "SP" koefficiens nagy ága alapján létrejövő differenciálódás
igen változatos; ennek következményeiről még szó
lesz. Az "AS" ill. "SP" együttható idővel megváltozhat, sőt egyik a másikba átmehe t.
Az embrionális korszakban készült filmek okozzák a legtöbb örömet mind magának az amatőrfilmesnek, mind azoknak, akik magukat vélik felfedezni az életlen, alul- vagy túlexponált képeken.
Végül elkészül az első, jóindulattal technikailag
tűrhetőnek mondhat ó film. Megszületik a "Homo
amator cinematographicus".
A teljesség kedvéért megemlítem az embrionális
fejlődés néhány kóros esetét. Ilyen az ún. "méhen
kivüli" amatőr. Még igen kezdetleges film-kezdeményekkel rendelkezik, de már versenyeken. szemléken vesz részt, holott még fejletlen érzékszervei
miatt a külvilággal való kapcsolata labilis, nem
beszélve a létfontosságú életműködésekröl: expozí-

ció, plánozás, gépmozgások stb. Mindezek mellett
ezen eset kóresságának eldöntése nem biológiaitechnikai kérdés, hanem etikai. Gondolok itt egyrészt az önkritikára, másrészt a kritikára az illetékesek részéről. Sokan az ún. "burokamatőr" fejlődést is az abnormális esetek közé sorolják. A pontosság kedvéért azonban el kell különítenünk kétféle változatot, mivel véleményem szerint - sokaktól eltérően - az egyik típust normálisnak kell tekintenünk az adott szinten. Nevezetesen: sok esetben az embrionális fejlődés befejeződése után sem
szakad fel a burok, mely az amatőrt körülveszi.
Ennek kétféle következménye lehet. Az egyik esetben az amatőrfilmes hermetikusan elszigetelődik
környezetétől. Ez bizonyos mértékig védettséget
jelent, de az összehasonlítás lehetősége nélkül
előbb-utóbb elkorcsosuláshoz vezet. Az esetek
többségében azonban egy pontosan nem definiálható ponton bekövetkezik a felhalmozott belső
energiák kitörése: az amatőr filmet küld valamilyen versenyre. Az elért eredmény től függően
többféleképpen alakulhat a további fejlődés. Röviden: sikerélmény - fokozódó lelkesedés; kudarcélmény - visszavonulás, elzárkózás vagy újrapróbálkozás, Az újrapróbálkozás eredménye az előzőekkel azonos. A másik típus esetében, melyet
- az előzővel ellentétben - abnormálisnak tartok,
a burkot mesterséges úton tartják fenn. Lehetőségeket és tőkét injektálnak be. Eddig a folyamat
még normális anyagcsere képét mutatja, hiszen az
energiafelvétel szükségszerűen megelőzi a produktív reakciót. A degeneráció éppen e két fázis kapcsolatának kóros jellegében mutatkozik meg, mert
ezen esetben nem kölcsönösen egyértelmű: a végtermék inproduktívvá degradálódik. Az okok még
nem tisztázottak. Csak néhány - a kutatást nehezitő - problémát említek: különös módon nem
teljesül az egyetemesnek hitt einsteini tömegenergia ekvivalencia. A befektetett energia jelentős
része látszólag a semmibe diffundál (a semmi itt
- úgy érzem - nem filozófiai kategória - bár erre
vonatkozó kutatásaimat saját jól felfogott érdekemben beszüntettem -, hanem tárgyiasult fogalom). A jelenség vizsgálatát nehezíti még, hogya
kinematikai megfigyelés - tehát a folyamat leírása,
az okok keresése nélkül - normális eredményt ad,
mig a dinamikai vizsgálat - tehát az okok kutatása - érthetetlen ellentmondásokat mutat ki. A
problémák általában nem rettentik a kutatókat,
hogy mégis igen kevesen mernek mélyreható vizsgálatokat végezni, az a kísérletek veszélyességi pótlékban ki nem fejezhető kockázata.
A továbbiakban a kifejlett "Homo amator
cinematographicus" ún. "kettősember" tulajdonságaival foglalkozom. Az amatőrfilmes általában

valamilyen állandó elfoglaltsággal, társadalmi pozícióval rendelkezik, ami jelentős hatást fejt ki
amatőr énjére. Ha az ideális filmes t úgy definiáljuk: olyan ember, aki nem csupán néz, de lát, és
nem csupán lát, de láttat, akkor az amatőrfilmes
- az ideális - ezek mellett dolgozik a produktív
szférában, anyagi javakat állit elő, amelyek egy
részét az újraelosztás következtében az inproduktív szférában tevékenykedő profik - tetszik-nem
tetszik - felélik. Talán szükségtelen,
de hozzáteszem: az idea a gyakorlatban tetszőlegesen megközelíthető, de el nem érhető. A definíció bármely
tételétől való eltérés előfordul. Ezek azok a különbségek, amelyek elsősorban meghatározzák az
általam érzékenységi típusokba sorolt amatőröket
(nem feledve, hogy a korábbiakban említett "AS"
ill. "SP" koefficiens nagyságától függően olykor
igen nagy a típusokon belüli differenciálódás). így
beszélhetünk probléma-, látvány- ill. elvárás-érzékeny amatőrökről. Problémaérzékenyek általában a produktív szférában dolgozó, míg látványérzékenyek (vagy mondhatjuk úgy is: hatás-érzékenyek) az inproduktív szférában dolgozó amatőrök. Az elvárás-érzékenység rnindkét szférára egyaránt jellemző. A besorolás természetesen statisztikai átlagra értendő, egyedi eltérések előfordulhatnak.
Az egyes tipusoknak megfelelően problémafelvető dokumentum- ill. dokumentum-játék- és játék - ill. kisérleti filmek születnek. A szakemberek
elvárásának megfelelően az amatőrök többsége dokumentum- ill. dokumentum-játékfilmeket
készít.
Kétségtelen, hogy az amatőrfilmes technikai és
"kettősember" jellemzői ezeknek a formáknak
felelnek meg a legjobban. (Érdekes ellentmondásnak látszik, hogy mégis sok esetben a filmezésre
elsősorban a játékfilm készítésének lehetősége csábit.) Rendelkezik azzal a szellemi szabadsággal,
hogy. gondolatai közvetlenül nem cenzúrázottak.
Bármit kimondhat,amihez
van kellő bátorsága,
hogy kimondja. Az állandó munkája révén valamely területet részletesebben ismer, mint az, aki
csak másodkézből vesz tudomást sajátos problémákról. Ez óriási jelentőségű, ha arra gondolunk,
hogy az országban hány amatőr dolgozik, közel
egyenletes eloszlásban. Mennyi látó és láttató elmét jelenthet ez. A felvetett speciális problémák
összegezésével a valóságos helyzetet igen jó kőzelítéssel fel lehetne mérni.
Lehetne ... , ha nem lenne néhány akadály. Az
amatőrök technikai és anyagi lehetőségei igen eltérőek és egyáltalán nem a céloknak és képességeknek megfelelően oszlanak meg. Ez erősen meghatározza már a témaválasztást is, nem beszélve a
kész produkció minöségéről. Sokkal súlyosabb tor-
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zulást jelent azonban az amatőrök többségének
verseny-orientáltsága. Nem arra törekednek, hogy
autodidakta módon minél több szakmai ismeretet
sajátítsanak el, és ennek felhasználásával minél
gondosabban - a film lehetőségeit kihasználva
- dolgozzák fel az adott témát. Ennek természetes
magyarázata van: a filmkészítés alkotó, produktív
tevékenység, és mint minden ilyennel, együtt jár
vele a sikerélmény vágya. Ezzel magyarázható egy
nem kizárólag amatőr betegség. Azokra a filrnesekre gondolok, akik a közönséggel szembeni virtuális - tehát nem valóságos - szellemi fölényért
küzdenek, aminek értékét az is csökkenti, hogy sok
esetben még a látszatot is csak a maguk számára
igyekeznek megteremteni. Ennek eredményeként
születnek az öncélú, kép- és jelképzavarral küszködő filmek. (Sajnos, a versenyek zsűrijei nem
képesek mindig ez ellen hatékonyari küzdeni, alkalmanként és területenként változó szakmai felkészültség ük, heterogén voltuk miatt.)
Eddigi csoportosításomban nem említettem az
animációs filmet, nem véletlenül. Véleményem szerint ennek amatőr technikája oly kevéssé tér el
a professzionálistól,
hogy gyakorlatilag nem lehet
tipikus amatőr műfajnak tekinteni.
Az amatőrfilmezés perifériális területeinek tartják a játékfilmet és az ún. kísérleti filmet, bár meg
kell említeni, hogy ez utóbbit amolyan "kategóriaszemétládának" is használják. Azok a filmek, amelyek sehova sem sorolhatók, ide kerülnek. Talán
ennek köszönhető, hogy "kísérleti" jelzővel látnak
el öncélú próbálkozásokat is, ahelyett, hogya valóságot ki mernék mondani.
A játékfilm készítése oly alapos és sokrétű szakmai felkészültséget és gyakran elérhetetlen lehetőségeket igényel, hogy valóban kevesen foghatnának
bele. Ennek ellenére mindig készülnek próbálkozások, amelyek elsősorban a "poen"-filmekben reali-
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zálódnak. Ez viszont együtt jár azzal, hogy ezek
a filmek sokszor bárgyúak. Ami a zsüriből gyakran
olyan ellenszenvet vált ki, hogy a jól elkészített
játékfilmeket is előítéletekkel nézik.
A filmezés - így az amatőrfilmezés is - több
ember közös munkáját igényli. Ez a szükségszerűség azonban néhány nehezen megoldható problémát vet fel. A forgatások általában meghatározott
hierarchiát követelnek: rendező, operatör, világosítók és egyéb munkatársak, A professzionalista
szervezettel ellentétben az amatőr stábok minden
tagja amatőrfilmes, tehát nem amatőr-rendező,
amatőr-operatőr
stb. Adott film kivitelezés éhez
veszik fel ezeket a szerepeket. Ez együtt jár azzal,
hogy nem mindig a legrátermettebb oldja meg az
egyes feladatokat. Legtöbbször nem éleződik ki a
stábon belüli szereposztás kérdése - annak ellenére, hogy presztízst a rendezés vagy fényképezés
jelent -, de olykor kellemetlen légkört szül, különösen azon esetekben, mikor a forgatás kívülállók
előtt zajlik. Ilyenkor mindenki hajlamos arra, hogy
a környezet előtt is szerepet játsszon, amely sokszor
nem egyezik meg a forgatócsoporton belüli feladatával.
Csak gondokról-bajokról Írtam, kérdezhetnék :
akkor miért filmezek? Azért, mert nem csak a hétköznapok emberének tudatában, de a valóságban
is létezik a "Homo amator cínematographicus"
mint különös embertípus. Ami az ellentmondások
ellenére összetartja őket: az a mozgókép bűvölete,
az alkotás öröme. A leírtak nem különlegesen
amatörfilmes problémák, hanem általános emberiek. Mint ahogyan más területeken is sokaknak
bebizonyítják: a lelkesedésnek nincs forint vagy
keményvaluta-értéke; ennek ellenére hisznek abban, amit tenni akarnak, és küszködnek, hogy meg
is tehessék.
Szilágyi Zoltán

DOBAI PÉTER

Csontváry Kosztka Tivadar tengeri témái
Versek a Vitorlák emléke ciklusból

Dr. Pertorini Rezső emlékére
1.
HOtDTÖLTE

TAORMINÁBAN

nem érzi, hogy megérkezett,
hogy ez és ennyi az Éden,
minden ezután: céltalan Kiűzetés,
hiába, ha a cél a halálra rajzolódik
az arcélen-

Leszáll a házakra, az álmokra a Hold,
a Kozmosznak ez a lassú kompja,
pompejii vörös és halotti szürke falakra,
virágzó mandulafák .kísérte parti útra,
3.
a sétányon, vörös ruhában, egy férfi jön,
TENGERPARTI
VÁROS
egy férfikint a tengeren egy csónak virraszt,
Házak hervadó csokra
egyetlen csónak a víztükrön néma ingaként : hajlik a hamvas azúrra,
vonat rohan a sziklapartban,
éjfélt üt a fény,
sirály halászik a sekély vizen,
az éjszakai égbolt időtlen
el, el minden földi lakásból,
fagypontra kihűlt drapéria,
a
tenger hív, kive SZ, kivisz szobád ból ,
nincs benne kép, szó, jel, se gondolat,
kibont,
kihord amagányból
ez a sötétlila a csillagok acélja-selyme,
és ott, ahol hullámaiból elenged
ezt tépi szét, az anyagnak ezt a láncát,
és visszaad magadnak:
darabokra, láncszemekre :
ott majd érzed még egyszer újra
az akarat, az eszme a szerelmet,
a testeket, a tested,
mindazt,
és mindent,
2.
amit
a
végtelenből
és önmagadból
NAPLEMENTE A NÁPOLYI ÖBÖLBEN
a keresztfára menthetsz A fák között halovány lámpa -pontok,
esendő fények,
4.
tükrük kialszik a sötét, csendes vizeken,
CASTELLAMMARE
Dl STABIA
csak az égbolt sugárzik,
csak a szem,
A kék!
messze: árbocok pihenő keresztje,
Sok szín: de itt mind egy-színben.
őrült kapitányuk új céljához imádkozik:
A
sárga és kagylópiros parti házak,
innen és túl Istenen a lungomare, a konflisok
arca két kezében,
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s messzebb, a füstölgő kéményű gyárak,
a mellvéd és a latin este levegőjének
csendje, ahogy megpihen alkonyi zugokban,
rejtett bútorokban, szerelmeslevelekben,
könnycseppekben, mosolyokban,
legyintésekben,
mintha nászutasok írta képeslap lenne:
a táj olyan egész, olyan ép és töretlen
ezen a festményen,
csak az a két kihívó vitorlás,
mely dagadó, hármas vászonháromszöggel
rohan éIből a naplemente-fényű partnak,
csak az a két hajó
hoz és ad hírt a fényről,
mely meghalt kint a tengeren,
hogy itt az emberi parton
harang konduljon
és este és béke legyen
és a behúnyt szemekben álom -

5.
HAJÓTÖRÉS

Fellegek és hullámok egyben,
színek más színekbe átmenetben,
három sirály kereng a fedélzet felett,
mint megfejthetetlen üzenet lent: ahányan, annyi mozdulatban
indulnak egymás felé és egymástól el,
mintha operadíszlet törne darabokra,
álarc álarcnak álarcot mutat,
együtt pusztul el bölcs rabbi és léha matróz
kereskedő és szerzetes, férfi és nő és velük
a nemtelenek, a roncs már billen a mélybe
és látva látszik, hogy egy hazug világból
mind a hazugságot mentik, nem az Igét,
fogadkoznak és fogyatkoznak gyáván,
a festő már régen partraszállott -

6.
TENGERPÁRTISÉTÁLOYÁGLÁS

Mint fésűfogak között maradt
más és másszínü női hajszálak,
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úgy állnak, lengve-függve szinte,
tétován és azonosíthatatlan
a lovasok a végtelenben
a tengeresti part ban Kilenc lovas
és lent, egészen a kéklő vízszegélyen,
útjában már a hullámokban: a tizedik.
Az öböl kihűlt acélján
egyetlen vörös vitorlás
a nesztelen, magas sziklákhoz közel:
régi köveknél még régibb vizek,
noha hullámaik csak most születnek.
Nagy ez az alkony, nagyobb a többiné1.
Színeiben él a hajnal és él a dél, él az éjfél.
Tiszta tér-tan: mégis az egész hatalmas látvány,
úgy ahogy van és a lovasok is, büszke
mozdulatban,
az egész idill, az egész erőszak,
vendége csak a pillanatnak,
mely jelével benne van már a tájban
és attól az, ilyennek nem maradhat,
csak helyet és időt csinál
egy még messzi véletlennek
ez a befejezetlen változata
egy délutánnak, egy tengerpartnak -

7.
A TAORMINAI GÖRÖG

SZíNHÁZ ROMJÁI

Vörös, barna, omló romok közül,
eltemetett utak végéről,
elsüllyedt szobák sarkából,
otthonok beomlott tűzhelye mögül,
régi életek nevével és névtelenül,
félbetört oszlopok, torzók, lezuhant
lépcsők, évszázadok óta eszméletlen
boltíveken túlról és kívülről,
vulkánhoz és égaljhoz érve:
az ifjú tenger első kékje
harcol a fényért,
színében világos levegő
és zárt kövek irtózatos anyag sötétje
egyesül és válik el a pillanattól,
amelyben gondolat és emlék
első helyén és egyben lehet még -

KITEKINTÉS

Sokféle ugyanaz
Oberhausen, 1981.
A Lépésről lépésre (Chutwa) című - közepes szíriai filmben kócos, maszatos gyerekek sorolják:
én orvos leszek, én mérnők, én tanár. Repülőgép
húz el az égen, hosszan néznek utána, s ahogy
tágul a kép, láthatjuk: bokáig, térdig süppednek a
sárba. A magyar néző e képek láttán automatikusan Sára Sándor 1962"ben (t) készült Cigányokjára gondol, s - kicsit elvonatkoztatva a nyilvánvalóan véletlen egybeeséstől - arra is: fejlődik-e
vajon a filmművészet? Az idei - 27. - Oberhauseni
Rövidfilmhét átlagszinvonalát tekintve ugyanis
Sára filmje még ma is esélyes volna valamelyik
díjra. Nem azért, mert kimagasló alkotása a filmtörténetnek, (bár miért is ne lehetne az), hanem
mert nagyszerű dokumentumfilm, nagyszerű film,
amelyben a jól kiválasztott tényanyag költői szépségű, önmagán túlmutató, személyes indulatokat
hordozó képi világgá szerveződik, s így válik többé,
magasabbrendűvé. mint az egyszerű tudósítás.
A Cigányok modell-értékű, de nem recept: a
valóság megközelítésének és hiteles, művészí erejű
ábrázolásának még számtalan másféle módja van.
Az azonban bizonyos, hogy a dokumentumfilmezésben a világ minden táján egyre jobban eluralkodó szokványosság, hagyományossá merevedő
szerkesztés, a bevált sablonok alkalmazása és a
személyes hitel hiánya a dokumentumfilmet - ha
igy megy tovább - a puszta információátadás eszközévé fogja leszűkíteni és megfosztja az érzelmi
mozgósítás erejétől, a társadalmi összefüggések felismertetésének nagyszerű lehetőségeitől.
Ami pedig a tartalmat illeti: a világ kínál annyi
konfliktust, hogya filmek politizálása ne merüljön
ki valamiféle elvont, "általános" tiltakozásban. Ha
az Uramai cÍ1Uűsvájci film (rendezője: Giovanni
Doffini) tiltakozását jelenti be, amiért egy idős
embernek el kell hagynia a házat, amelyben 50

évig élt, mert egy kapitalista vállalkozás szemet
vetett a területre, akkor a Balázs Béla Stúdió filmjein iskolázott néző azt várja, ki fog derülni, milyen
érdekek harcolnak egymással, s hogyan működik
az a struktúra, amely ezt az eljárást lehetővé teszi,
mert az eláruina valamit a társadalomról, a közegről, amelyben a film megszületett. De itt más történik. Itt pusztán az derül ki, hogy az idős ember
a rendező édesapja, s a film lassan átcsúszík émelygős és érzelmesen önmutogató családtörténet-mesélésbe, amelynek során a fiókokból előkerülnek
Bruno nagybácsi, Rosa nagymama és a többiek
fényképei , nem is szólva a rendező gyermekkori
emlékeiről. ..
A feminizmus mint politikai divat is túlléphetne
már a .Jérfiuralom" elleni tiltakozáson - ha egyáltalán képes ennél többre -, mert a nők valóságos
problémáit nem az fogja megoldani, ha női fesztivált rendeznek, amelyen csak nők léthetnek fel, s
ezt egy 25 nőből álló kollektíva filmre veszi, de az
olyan szeánszok sem, rnint amilyeneket az Öröm
(In Joy) című új-zélandi film mutat be, legalábbis
hősi tettnek kijáró lelkesedéssel. Ez utóbbiban a
nők azért gyűlnek össze alkalmanként, hogy megszabaduljanak gátIásaiktól, hogy .megvalósíthassák önmagukat". Hogy, hogy nem, ez számukra
úgy érhető el, ha ordítozhatnak, maskarákba öltözhetnek, bohócarcot festhetnek maguknak - ám
mindezt annyira visszataszítóan teszik, hogy a néző
a női nem erényeiben és a józan észben kezd kételkedni.
S ha már a józan észnél tartunk: remélhetőleg
szándékos, (s ha igen, akkor telitalálat) volt az
a programszerkesztés, amelyben ez a film közvetlen közelébe került a fesztivál legszebb filmjének:
a fiatal ausztrál rendező, Chris Noonan Kilépés
(Stepping Out) című, fődíjjal jutalmazott alkotásá-
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Stephanie Beth: (Jröm
nak. Az Öröm olyan nőket mutatott, akik szinte
emberségükből kivetkőzve bolondot csinálnak önmagukból; a Kilépés-ben valódi elmebetegek jelennek meg, akik többet produkálnak, mint olykor
bármelyik "normális" ember. S a film célja éppen.
az, hogy bebizonyítsa (ne pedig bizonygassa, mint
azt jóval gyengébb társa, a Bolondok vagyunk cÍInŰ.
dán film teszi), ezek a világtól szükségszerűen el-·
zártan élő, mert annak bonyolult rendjéhez alkal-·
mazkodni nem tudó beteg emberek a maguk világán belül milyen teljességet képesek létrehozni - ha.
van valamilyen tartalma az életüknek. A Kilépés
azt az utat beszéli el, amelyet ez a csoport a
szanatórium elzártságától a sydney-i opera színpadán való sikeres fellépésig megtesz ; a felkészülésnek azt a hosszú és erőfeszítésekkel teli szakaszát.
amelynek során tanítójuk értő és türelmes irányításával kibontakoztathatják szunnyadó képességeiket. S mert érzik, hogy szükség van rájuk, s hogy
bíznak bennük, e torz arcú, idomtalan mozgású
lények az életnek örülni tudó közösséggé, boldog
emberekké válnak. Az opera közönségének szűnni
nem akaró tapsa pedig nem a szegény elmebetegeknek, hanem kiküzdött, tényleges művészi teljesítményüknek szól. A Kilépés tehát - ennyiből is
érezhető talán - nem pusztán e külőnleges előadás
dokumentuma, de megrenditő szépségű, érzékenyen és ízléssel megvalósított mű az emberről és
az életről,
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Ám ezek csak a szélsőségek: Oberhauseni Rövidfilmhét kimagaslóan jó és kimagaslóan rossz filmjeinek számbavétele. E két végpont kőzőtt a viszonylag gazdag tematikájú versenyprogram még
számos lehetőséget kínált a bosszankodásra, de
szerencsére inkább a megelégedésre. Feltűnő és elgondolkodtató volt mindenesetre - ha csak a bemutatott filmek számát tekintjük is - a szocialista
országokból érkezett filmek aránya: Bulgáriából,
Csehszlovákiáb61, a Szovjetunióból négy-négy,
Magyarországról és az NDK-ból három-három,
Jugoszláviából kilenc, Lengyelországból tiz filmet
hívtak meg a fesztivál szervezöi, míg Franciaországot hét, Angliát négy, Spanyolországot kettő,
Olaszországot egy, az Egyesült Államokat kilenc
film képviselte. S ha ezen túl a filmek tartalmár,
tematikáját is szemügyre vesszük, még plasztikusabbá válik a kép: a szocialista országok filmjei
általában saját társadalmukkal foglalkoznak, s ha
problémákról beszélnek is, felelős elkötelezettséggel teszik, ezzel szemben például az angol filmek
között egy sem volt, amely akár a legcsekélyebb
információt nyújtotta volna Angliáról ; vagy ami
még döbbenetesebb : a köztudottan súlyos társadalmi konfliktusokkal küszködő Olaszország egy
vámpírfilmmel képviseltette önmagát.
A tematikailag széles skálájú filmhét sokféle,
egymásra mégis sok mindenben - módszerben,
valóságmegközelítésben - hasonlító filmjei láttán

még az a gyanú is feltámad a nézőberi: hátha az
egyformaságtól való félelem bénítja az alkotókat,
hátha attól félnek, már csak közhelyeket tudnak
mondani. A valóság kínál ugyan a filmes megközelítésre alkalmas új jelenségeket, ám van-e elegendő
gondolati apparátus, szociológiai felkészültség azok
elemző feltárására? A nyugatnémet A jövőnek
nincs neve (Die Zukunft hat keinen Namen) adott
ugyan egy-két - akár logikai úton is kikövetkeztethető - szempontot a punk-jelenségről Cafogyasztói
társadalom agyat bénító árubősége és önreklámja,
a szexhullám, az erőszakhullám stb.), létrejöttének
igazi motívumait, társadalmi gyökereit azonban
nem tudta feltárni.
S a hatásosság, a könnyen kiváltható kőzőnségsiker vonzása még a rövidfilmek esetében sem lebecsülendő tényező; nem lehet kőnnyű ellenállni
az elemi politikai igényeket kielégítő .Jcözönségfilm" csábításának. Láthattunk erre is példát:
viharos tetszést keltett a Szabadság, amerikai módra (Liberty, american style) című iráni rajzfilm,
amely leegyszerűsítő szemlélettel, közhelyet közhelyre halmozva vázolta fel az amerikai szabadságszobor mint szimbólum és napjaink amerikai politikájának ellentmondásait.
Pedig a hatásosság és a szellemes, lényeglátó
politizálás nem feltétlenül egymást kizáró tényezők: a spanyol Exhibicionista hosszú kabátos férfiúja láttán különböző társadalmi rétegekhez tartozó
nők a legkülönfélébben
reagálnak. Csak a film
végén derül ki, hogy a férfi kabátja alatt nem azt
látták, amit hasonló esetben szoktak, hanem
Franco tábornok tetovált/festett arckép ét.
S a közhelyektől való félelem sem indokolt:
mert ha leírjuk a Jó nyom (Dobrij szled) című
szovjet film tartalmát (rendezője R. Gevorkjanc),
azt, hogya 83 éves örmény naiv festő, Dzsermakjan Jereván külvárosának koszlott bódéira gyönyörű tájképeket fest, ugyan ki ne mondaná: százszor látott, elcsépelt téma ez már az emberről, aki
megpróbálja lakhatóvá tenni elidegenedett nagyvárosi környezet ét. Ám a megindító szépségű film
mégis több ennél. Attól több, ahogy megmutatja e
sovány kis öregember eltökéltségét, természetes önbizalmat, amellyel nap nap után elindul, kopott
festékes dobozaival, hogy végezze, amit a maga
számára kiszabott.
De a sokszorosan díjazott, bravúros animációs
technikával készült lengyel Tangó (rendezője Zbigniew Rybczynski) is felmondható olyan sztereotípiákban, mint: ősszezártság, egymás iránti közömbösség,
az élet mono ton egyhangúsága, ám
amennyivel több ennél, az szavakban szinte visszaadhatatlan. A film egy szobában "játszódik", zenéje mindvégig egy tangó melódiája. A szobában

Chris Noonan: Kilépés
emberek jelennek meg, esznek, vetköznek. szeretkeznek, rabolnak, meghalnak, egyre többen vannak, egyre többször tűnnek fel újra, s ismétlik meg
ugyanazt a cselekvést, de egymás pályáját sohasem keresztezik, egymással sohasem találkoznak.
S mire a tangó véget ér, fokozatosan a szoba is kiürül. ..
Jurij Norstein, szovjet animációs filmes, az idei
oberhauseni zsüri tagja a Filmkultúra legutóbbi
számában idézett nyilatkozata szerint az animációs
film akkor jó, ha nincs a szó játékfilmes értelmében
elmesélhető története. Érvényes ez a megállapítás
a Tangó-n a kitűnő Felhőkarcoló (Neboder) cÍIUű
jugoszláv filmre is, (rendezője; Josko Marusic),
amely tíz percen keresztül ontja a fergetegesebbnél fergetegesebb ötleteket, "főszereplője", a felhőkarcoló-monstrum életéből, amelynek minden lakásában pillanatonként történik valami, de érvényes
Manuel Otero Sínek-jére (Rails) is, amelyben egy
sínpár "hétköznapjai" jelennek meg, mikrorealista
hitelességgel.
A kísérleti filmekkel más volt a helyzet: az
experimentumokat látva sokszor lehetett az az érzésünk, hogy nem annyira a filmi kifejezés formáival, mint inkább a nézői tűrőképességgel kísérleteznek. Irónia nélkül; a filmek legtöbbje műhelytanulmányként elfogadható, de a fesztivál kommerszet kifütyülő közönsége előtt már nem állja
meg a helyét. Bódy Gábor Mozgástanulmányok-
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Werner Nekes .. Beuys
ja - mert gondolatokat is közvetített, nemcsak
üres formai mutatványokkal bűvészkedett - a kivételek közé tartozott. De amikor egy film a gondolatközvetítésnek azt a módját választja, (mint
a Beuys című nyugatnémet pályamű teszi), hogy
a művész, mindvégig a fal felé fordulva, a karneranak háttal elmondja művészete lényeget, az már
- megkockáztatont - a blöff kategóriájába tartozik.
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S ha már a fesztiválon szereplő magyar filmeknél tartunk: ha idén szerényebb volt is a siker, mínt
tavaly, amikor három pályarnűvel négy díjat nyertünk, szégyenkezésre most sem volt okunk:
Xantus János Női kezekben című filmje a Filmhét
Munkatársainak Díját kapta, s Gárdos Péter
Tragoletto-ját is értön és tetszéssel fogadta a közönség.
Rövid játékfilmeket ritkán láthatunk - tulajdonképpen igazán csak egy fesztivál teszi lehetővé,
hogy ezek a forgalmazás merev rendszerében oly
nehezen elhelyezhető kismüfajok érdemüknek megfelelő nyilvánosságot kapjanak. Ezért is volt örvendetes, hogy ebben a kategóriában Oberhausenben
idén erős volt a mezöny. Groteszk életképével,
ellenállhatatlan humorával kiemelkedett a fiatal
szovjet pályakezdő rendező, M. Nyikityín filmje,
az Agglegények (Holosztjaki), amelyben a két
korosodó, bumfordi legény balalajkával, s kazettás magnóján Abba-számokkal elindulIánykéröbe,
De nem szűkölködött humorban a Felfedezés (La
découverte) című francia film sem, amelyben
óriási, "amerikaias", felhőkarcolókat ábrázoló
posztert hurcolnak át Párizson, képtelen kalandokba keveredve, míg végre kiderül: a hatalmas
kép "földi mása" nem Amerikában - Párizsban
található.
Végezetül: az Oberhauseni Rövidfilmhét idei
termése nem kínál semmiféle tetszetösen összegezhető, általánosabb érvényű esztétikai tanulságot.
Talán csak annyit, hogy a világ rövidfilmeseinek
ki kellene már lépniük a hatásosság avagy tisztes
unalom dilemmájanak csapdájából és elindulniuk
az elemzőbb társadalomfeltárás felé. De ez sem
mindenki számára dilemma: mert amíg akár csak
egy olyan mű készül is, mint a Kilépés, addig nincs
okunk aggodalomra a film jövőjét illetően.
Erdélyi Z. Ágnes

Cannes-'81
Jegyzetek a filmfesztiválról
Előttem francia napilapok porosodnak, a Le
Monde, a Nice Matin és a Figaro tekintélyes kritikusai tudósítanak az idei fesztiválról. Pontosabban, általában minden újat nélkülöző közepességről panaszkodnak.
Magam nem vagyok ilyen
szigorú - pedig a program második feléről - mi
tagadás +Iemaradtam. Hogy néhány meghatározóan fontos nevet felsoroljak, nem láthattam Wajda,
Bertolucci, Liliana Cavani filmjeit. Ezek ismerete
nélkül pedig értékelhetetlen az idei Cannes. Lépésvesztésembe végleg bele kell nyugodnom, arra
gondolva, hogy mire ezek a sorok megjelennek, a
filmek úgyis bejárták már a világ mozijait, Összegezés helyett néhány fontos film és jelenség:

Rosi és Scola Itáliája
Nagyszabású film, Francesco Rosi Három fivér-e
indította a programot. A Salvatore Giuliano (Gyilkosság Szicíliában, 1961) rendezője színteréül újra
Dél-Olaszországot választva a számára immár
harminc éve alapvetöen fontos kérdéssel foglalkozik: rnilyen elfojtott politikai indulatok nyomasztják: az olaszországi légkört, és hogyan születik ebből az erőszak, az anarchia, hogyan támadnak a
kétségek, bizonytalanságok. Három fivér, három
.szarvassa változott fiú" tér haza a délolasz faluba
anyjuk temetésére, és nem tudnak szót érteni egymással. Álmaikat gyötrő víziók kínozzák:: az erőszaktól, a terrorizmustól rettegnek. Feltárul az
olasz dél társadalmi konfliktusainak szövevénye:
a földrengés sújtotta vidék megsegítésére szánt
pénzek elsikkasztása. a szegénység és hivatali
korrupció, A három fiú - a délről Rómába került
ügyvéd, a torinói rnunkás és az apjánál itthon
maradt legkisebbik - életútja együttesen egy általános társadalmi tanácstalanságot példáz. Didaktiku-

san, tézisszerűen - vethető tiszteletlenül a nagy
múltú rendező szemére : hová lett a Mattei-ügy
tényeket feltáró szenvedélye és a Kiváló holttestek
érvelő politikuma? A drámai epikát mindenesetre
liraibb elbeszélésmód váltotta fel - úgy tűnik, véglegesen. Végtelennek tetsző beállítások mutatják a
szicíliai falu mozdulatlanságba
dermedt életét,
melyek az életsorsokat felidéző emlékképek és
víziók flash back-jeivel váltakoznak.
Ettore Scola iróniája feloldani látszik Rosi szorongató itáliai látomását. Könnyed vígjáték, romantikus történet, gondolnánk a "love story t" sejtető eim után: Szerelmi szenvedély, De gyanút
fog az, aki korábbi munkáit ismeri (Csúfak és gonoszak, 1975; Mennyire szerettűk egymást, 1976)
és tudja, hogy a rendező kamerájanak sajátos
optikája szereti oly mértékben eltúlozni, felnagyítani a jelenségeket, hogy azok önmaguk karikarúrajává, ellentétévé válnak. Torz tükröt tart elénk,
amelyben jó és rossz, csúf és szép helyet cserélnek
egymással: belebámulhatunk.
Százhúsz évvel ezelőtt játszódik pedig a történet,
Igenio Ugo Tarchetti írása nyomán, amelynek
címe Fosca. Már hangzásta is riasztó ez a női név.
így szólítanak egy epilepsziás hiszteroid vénkis .
asszonyt, afféle olasz Pacsirtát, aki abban különbözik Kosztolányi nőalakjától, hogy kegyetlenségével és gonoszságával (e morális vírus ok úgy
látszik, ragadósak) megfertőzi környezetét. Szerelmével üldözi a fiatal huszártisztet, aki szerencsétlenségére házuk vendége, ezredes nagybácsijánál állomásozik ugyanis az egész garnizon. Megtörténik, aminek az élet dramaturgiai csapdájában meg kell történnie: az amorózó huszár kapitánynem tudellenállni.elhagyja gyönyörű feleségét
és családját. Egy indulat szülerésének pokoli
természetrajzát adja a film, rnely az álszentes-

81

Julief Berto-Henri Roger: Hó
kedő képmutatás, rózsafüzért
morzsoló ájtatosság
melegágyában születik a család matriarchális
szentségét papoló világban. A Szere/mi szenvedély
iróniája az epikus anyag erejére támaszkodik,
Scola színészei teátrálisak, nem sikerül megidézniük
azt a magától értetődő egyszerűséget, amelyet
a neorealista színészi hagyományok kínálnak (a
Csúfak és gonoszak-ban érezhető volt a Csoda
Milánóban hatása).
De mintha még élnének a másik, háború utáni
európai iskola,

a nouvelle vague emlékei
Juliet Berto, aki jó néhány Godard filmben játszott (Két-három dolog, amit tudok róla; Weekend; A kínai lány - 1967) és főszereplője volt
Jacques Rivette nálunk sajnos ismeretlen filmjeinek, most maga állt a kamera mőgé, hogy mesterei munkáihoz hasonló filmet forgasson Jean
Henri Roger-val Hó címmel. Filmjének főszerepét is
maga játssza nagy ambícióval. De sajnos a Hó
Berrója Godard Nanájának csupán távoli rokona,
aki a Pigalle és a Barbés közott minden csővest és
punkot befogad. (Fusson a nyomorult a rendőrség
elől, vagy legyen narkotikumától megfosztott kábitós.) Az alvilág hullámain hányódó prostituált
élete ugyanolyan értelmetlenül ér véget, akárcsak
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a hatvanas évek elején Nanáé - ezúttal egy pígalle-i
bisztró mocskos mosdójában. A prostitúció bemutatása pedig, amely Godardnál pusztán "alkalom" volt a személyes (vitatható, de mindenképpen magával ragadó) filozófia kifejtésére a létbedobottságról, egzisztenciális magányról. Berto
filmjében öncéllá válik. A Hó minden gondolati
háttér nélkül választja a szórakoztarás sima útját: szokványos drogfilm.
Juliet Bertóval. mint riporterrel találkozunk
Agnés Várda amerikai dokumentumfilmjében. a
Fal, falak-ban, melyet a rendező Los Angeles-ben
a városra jellemző folklórról, a falfestészetről
forgatott. Los Angeles egy-egy európai városnyi
negyedének lakói kis csoportokban összezárva
élnek. Legfeljebb csak szomszédjaikat ismerik,
és a külvilágról
is csak annyit tudnak, amennyit a
moziban, magazinokban és televízióban látnak.
Ebből a nagyvárosi elszigeteltségből kivánnak kitörni Varda filmjének riportalanyai. Életük hétköznapjait vágyaikkal vegyítve festik a hatalmas
felhőkarcolókra, a kertes házak falára, ajtók
zsalugáterére. Az egyik kolosszuson Marylin
Monroe vagy tízemeletes
képe látható, a ház
építői elmondják, hogy ezzel a közösen festett
óriás plakáttal szeretnék szebbé tenni a riasztó
városnegyedet. Néhány utcával odébb Robert
Redford, majd Kennedy és Jack Nicholson.
A fiatalok, akik a monumentális moziplakátot
mázolták, arról beszélnek, hogy pénzt gyűjtenek
egy kőzős utazásra. Csendesebb városnegyed lakói,
kereskedők és hivatalnokok egy szívműtét történetét festették a falra, amely a szomszéd utcában
megesett. A fiatal rrnmkáslány a szobája falára
helyezte azt a képet, amelyen Vietnamban elesett
szerelmével együtt látható.
A kitűnő dokumentumfilmben így konfrontálódik a hétköznapi realitás a vágyakkal és illúziókkal.
Helyenként borotvaéles a kontraszt: a drogos fiú
Krisnát mázolja a falra, a dúsgazdag biztosítási
ügynök pedig megrendeli villája falára az eljövendő
apokalipszis freskóját. Varda jó dokumentarista,
nem neveti ki és nem ítéli el ezeket az embereket,
vágyaik és életük alakulását a fogyasztói társadalom egészében vizsgálja, és a folyamatot követi,
amelyben humanizálódik a konzumkultúra.
"A magukat értelmiséginek gondoló emberek,
mondja, múzeumokba járnak és csak bámulják a
képeket, mikőzben nem látják a színektől és kontúroktól elfedett emberi arcokat. Korunk művészetének az lenne a dolga, hogy olyan képet adjon az
emberről, amely lehetőségeiket és társadalmi aktivitásaikat is képes megmutatni."
Nem hiszünk a szemünknek !Ugyanez az Amerika, amelyet Michael Mann-nak
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Francesco Rosi: A három fivér

Az erőszak útjain
című filmjében látunk, ebben az alpári gengszterfilmben, ahol a keményarcélű James Caan vonzóvá
tudja tenni az erőszakot, a kegyetlenséget, a gyilkolást. Mert ebben a mesében a műfaj története
során ki tudja hányadszor, győz a rossz. A nagy
halak elől elúsznak a kicsik. Lézerpisztollyal
kasszát fúrnak. Fosztogatnak. Vagy talán Agnes
Varda látja másképpen anakronisztikus szemüveggel nézve Amerikát?
James M. Cain ponyvajának A postás mindig
kétszer csenget-nek új, filmes változatát Bob
Rafelson készítette el (az első, érdemes itt megjegyezni, nem krimi volt, hanem a neorealizmus
rnegszületése felé mutató nagy erejű társadalmi
dráma: Visconti Ossessione - Megszállottság-e;
1942). Rafelson filmje már más képet mutat.
Úgy tűnik, végleg eltűnt a magányosan kitörni
vágyó Bonnie-k és Clyde-ok ideje. A két nagyszerű
színész, Jack Nickolson és a gyönyörű Jessica
Lange már nem tudják beleálmcdtatni a nézővel
mai valóságot a harmincas évek nosztalgia világába. Nicholson Frankje és a Mindhalálig zenében világhírűvé vált Jessica Lange Corája nem
feledteti Faye Dunaway és Warren Beatty gyöngéd
szerelmeseit, akik fittyet hányva a halálnak, az
egész világgal szembeszálltak. ARafelson bemu-

tatta kapcsolat már .jéghideg, önző és erőszakos.
Nő és férfi már nemcsak mindenkit, aki útjukban.
áll, egymást is becsapják, kifosztják. A történet
véres jelenetekkel, erőszakos sokkhatásokkal építkezik. Sven Nykvist (Bergman legszebb filmjeinek
operatőrje) kézi kamerával, kontrasztos fényárnyék hatásban, éles plánváltásokkal a váratlanság erejére apellálva dolgozik, Bravúrosan. Ez a
"jól megcsinált" gengszterfilm tulajdonképpen példázza, hogy a kiszolgáló szórakoztató iparban
mennyire nem érvényes a besú1ykolt esztétikai
tantétel forma és tartalom egységéről.
Az erőszakos véres filmek sora - és ilyen volt a
német Thomas Brasch Vasangyalok-ja - mit sem
változtat a tényen, amit betéve tudunk, hogy erőszakos a világ és benne a magányos ember kiszolgáltatottnak, elveszettnek érzi magát.
A fesztivál legvitatottabb, de kétségtelen legérdekesebb filmje.

Tanner utópisztikus látomása
volt a jövő századról, amely leginkább emberi
kapcsolatait illetően szorongásban tartja a nyugateurópai értelmiséget. Hiszen bárcsak pusztán
divatos téma maradna, hogy az energiahordozókban szűkölködő világ rosszul gazdálkodva tartalékaival, saját életterét pusztítja.
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Bob Rafelson: A postás mindig kétszer csenget
A Charles élve vagy halva (1969) és a Szalamandra
(1971) rendezője, aki tárgyilagos humorral ábrázolta a genfi hétköznapok világát, színterül most
kétezer valahányban holdbéli tájat választ. Kopár
hegyekkel övezett és hatalmas folyóktól szabdalt
völgyön vezet át a sztráda, amely összeköti a távoli
várost az autótemetővel. Felmérhetetlen távolságot száguld be a Fiú (Nick Ford), amíg eltalál a
gépkocsironcsok halrnazában, az ócska garázshoz
Itt él az Öreg (Trevor Howard), aki befogadja
és munkát ad neki. Kettőjük kapcsolatának története ez a hetvenes évek elején feltűnt párizsi író,
Daniel Odier írásából született science-fiction
kamaradráma.
Fényévek távolából tekint századunk emberére a városból menekülő kis tolvaj,
és nem érti az Öreg vágyát: miért a magasba
emelkedni. Türelmetlen
agresszivitással figyeli
újabb és újabb kísérleteit, melyekkel vállára szárnyat csatolva a felemelkedéssel próbálkozik. (Kősziklák csúcsairól veti magát a mélybe Trevor
Howard ezen a külőnős írországi tájon, ahol Alain
Tanner a Gaumont pénzén forgatott. Színhelyének választásában feltehetően ugyanazok az okok
vezették, amelyek nálunk Jancsót, amikor egy libalegelőre táncoltattalegjobb filmjeiben a történelmet.)
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A Fényévek távolában nem realista mű a szó
hagyományos értelmében. Az Öreg és a Fiú párbaja
ez a történet. Mozdulataik, gesztusaik a kommunikációs lehetőségek elvesztéséről tanúskodnak.
Egymásra utalja őket mégis az időből és társadalomból való kivetettség. Nemcsak a Fiú szökött a
városból a rá váró jogos büntetés elől, ezt tette
korábban az Öreg is, ahogyan azt elmondja az
asszonyát rneggyilkoló, törvény által kivetett.
Egymás arcába ordítják bűneiket. A szó szoros
értelmében. Nem hagyományos filmes játékstílust
látunk. Maidnem állati kiáltás az, amely Nick
Ford torkából felszakad, amikor elmondja, hogy
munkát és nyugalmat akar. Az Öregpedig kegyetlenül megleckéztet i a lázadót. Dögkeselyűk vadásznak áldozataikra ebben a lidérces filmben, felfalják a kihalóban levő háziállatokat. Az interperszonális kapcsolatot mérgezi a gyilkos agresszió.
És mégis, az öreg halálával a Fiú döbbenten érti
meg, hogy valami eltűnt, végleg elveszett. Feloldhatatlan aggodalmat hordoz ez az utópia.
Szemünk káprázik a közelik és totálok plánváltásaiban. A két nagyszerű színész: Trevor Howard
nagy muItú hagyományokon nevelkedett játékstílusa mérkőzik Nick Fordéval, aki olyan fokú

Alain Tanner : Fényévek távolában
modern stílust tud érvényesíteni munkájában,
amelyhez hasonlót csak Peter Brook filmjében
láttunk.
A versenyprogramori kívül, az Un certain regard
sorozatban (ahol Bacsó Péter A tanú-ja is látható
volt) mutatták be Cannes-ban John Huston dokumentumfilmjét :

Legyen világosság ...
melyet a rendező 1945-ben forgatott egy amerikai
katonai pszichiátriai kórházban Let there be
light ... címmel. Az eddig archívumokban porosodó és most napvilágot látott film a háború utolsó
pillanatait örökíti, amikor már véget érni látszik
az öldöklés, az amerikai militarizmus azonban
újabb erőforrásokat gyűjt. A japán vérontásokban
eszüket, emlékezetüket - emberi tartás ukat veszitett katonákat pszichoanalízissel. hipnózissal
próbálják emberi eszméletükre téríteni a zubbonyos
orvosok. És nem sikertelenül. A mintegy egyórás
dokumentumfilmben tanúi vagyunk annak, hogya
nyugtató injekció hatás ából felébredő katona feledi
a feledhetetlent. A dadogók újra beszélni kezdenek,
a félig béna lábra áll és még arra is képes, hogy

visszagondoljon távol hagyott szerelmére és otthonára. És (1945-ben!) látjuk, amint vezényszóra
újra mozdulnak és sorakoznak a bevetesre kész
katonák.
Huston nem árulja el, hol játszódik filmje, nem
tudjuk, a különleges katonai kiképző kórház hol
lehetett. (Helyszínét nyilván nem a maga jószántából hallgatta el.) Dokumentarista tisztességéhez
tartozik azonban, hogy nem közli azoknak a katonáknak nevét sem, akik ebben a kórházban feledést tanulnak.
A szovjet versenyfilm rendezője, a litván Grikavicsusz Nullás vércsoport című munkájában valamivel korábbi időre, 1944.június 3·ára emlékezett.
Ezen a napon a litván faluban a visszavonulásra
kényszerült német katonák kegyetlenül lemészárolták az ellenállókat, nem kegyelmezve gyermekeknek asszonyoknak, állatoknak. Szovjet-Litvánia
véres napját idézte a mement ó, amely témájához
talán ugyancsak dokumentarista egyszerűséget
kívánt volna.
Aki közvetlen megélte, nem tud derűsen emlékezni a múltra, A fiatal jugoszláv rendező, Slobodan Sijan Ki az, aki énekel. .. (Ko to tama peva)
sikerre viszi azt, amit Keleti Márton is megpróbált
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Saura és Gades Lorca filmje

Carlos Saura: Vérnász
a Tizedes-ben, iróniával gondol a nehéz időkre,
amelyeket országa 1941-ben élt meg a német fasizmussai szembefordulva. Kopott autóbuszon utazó
vidékiek mennek ebben az abszurd komédiában
Belgrád felé, azt hiszik, hogy könnyebb az élet,
van élelem és munkalehetöség, de mire elérik a
várost, az utasokat német bombázók fogadják.
Ennek a menzeli komédiának minden egyes állomása keserű groteszk fordulat.
Jó filmek az irodalomból születnek, vagy filléres
lektúrökből ? A már túl sokszor feltett kérdésre
nincs és nem is lehet egyértelmű válasz. Mindenesetre kivételes alkalom, hogy a magas izzású drámai költészet túléJje - vagy legalább is kibírja az
újra fogalmazást. Ez történt
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esetében. Carlos Saura - akit itthon főleg a Geraldine Chaplinnel készített szentimentálisabb filmjeiből ismerünk - balettfilmet alkotott Antonio
Gades koreográfus első táncossal Federico Garcia
Lorca Vérnász című darabjából.
Lorca néhány szereplős költeménye egyszerűségében mintha balettre született volna. Antonio
Gades és együttese Saura puritán feldolgozásában
egyetlen tükrös próbateremben táncolják el.
A színházba érkező művészek, ahogya
film
nyitóképeiben látjuk, fiatal lányból Anyává. farmernadrágos férfiból délspanyol Vőlegénnye változnak. Paróka kerül a fekete hajra, kés a táncosok
övébe, és még arra is van idő, hogya főszerepet
táncoló Gades elmondja, hogyan alakult meg társulatuk, mit köszönhet mindazoknak, akik elindították a pályán.
Kezdődik a próba, zene nélkül indul a tánc.
Csak a sarkos cipők kopogása, szoknyák suhogása
szelgáltatja a kísérőzenét. A mozdulatok láttán felidézhetjük a darab kezdő dialógusait : "Anyám!
- Tessék? - Megyek. - Hová? - A szőlőbe. Várj! - Mire? - Ebédet készítek. - Hagyja, eszem
szőlőt. Adja ide a kést! - Azt minek? - Fürtöt
vágni. - A kést, a kést, legyen átkozott valamennyi,
de még az is, aki kitaláta."
Először ketten táncolnak, azután egyre többen.
A próbaterern falai mögé képzelhetjük adélspanyol
tájat, és Emilio de Diego gitár ján feIcsendül egy
régi ciganyrománc. Megszólal a végzetes szenvedélyeket és szélsőségeket összeszikráztató, majd
harmóniába ötvöző rnűvészi lényeg: a lorcai
duende. ("Ez a szenvedélyes erő el se jő, ha nem
lát lehetőséget a halálra, ha nem tudja, hogy az
ott leselkedik a ház körül, hogy meglebbenti
bennünk azokat a hangokat, amelyek ott rezegnek
mindannyiunkban."
- Federico Garcia Lorca:
A Duende, Magyar Helikon, 1967.)
Antonio Gades, Cristina Hoyos, Juan Antonio,
Pilar Cardenas és mögöttük a balettkar megelevenítik a délspanyol félfeudális világot, melyben nem
mehet szegényhez a gazdag és nem számít más,
csak az előítéletek.
Saura kamerája a táncfilm stilizált követelményeinek megfelelően az emberi kapcsolatokat hangsúlyozza, és mindazt, amit a darabban a kórus (a
Hold, a Halál, favágók és vöfélyek kara) elmesél,
előtérbe hozza. Csúcspont a fergeteges lakodalom,
már mindenki táncol, valamennyi zenész játszik és
énekel. Ezt követően szemtanúi vagyunk a menyasszony megszöktetésének és Leonardo és a Vőlegény összecsapásának. Kézbe kerülnek a derékkendőben megbúvó villanó kések. A táncosok

néma csendben fordulnak egymás felé, lelassuló
mozdulataik a küzdelem értelmetlenségét és fájdalmát ábrázolják. (Érdemes itt megjegyezni, hogy
nem technikai trükkről, koreográfiai megoldásról
van szó.) És a történet végéhez ér, Antonio Gades
és Juan Antonio táncával: "Egy kicsi késsel (Oly
kicsikével, / Éppen csak elfér amarokban
/ Egy
ilyen kicsi késtől / Két derék férfi mostan / Szederderjes szájjal fekszik holtan." (Illyés Gyula fordítása.)

Klaus Mann 1945-ben magyarul
regényéből született

is megjelent

Szabó István és Dobai Péter
Mefisztó-ja
A nácizmus éveiből való regény Gustav Gröndgens
színészröl szól, a náci nemzedék bálványáról. élettörténete korrajz és látlelet a fasizmus természetrajzáról. "Irodalmi alkotásként - ahogyan a rendező elmondja - nem öntörvényűen
megformált,
inkább csak jelzi, gyakran vázolja az eseményeket,
hiányoznak a valódi összeütközések, és az alakoknak nincsen igazán kidolgozott karakterük."
(Filmvilág, 81/1.) Ezt a kortörténeti matériát alakítja katarktikus műalkotássá a forgatókönyv
olymódon, hogy életsorsokat és karaktereket (fasizmus, a sematikus ábrázolásoktól végre eltéröen !)
összevet, egybe szikráztat. Nagy hatású filmképeivel
és a színészi játék erejével Szabó döbbenetes képet
ad egy korról: a Harmadik Birodalom Németországáról.
Nem ennek az írásnak a dolga az idei cannes-i
magyar program (Rófusz Ferenc: A légy, Gaál
István: Cserepek, Bódy Gábor: Psyché, Sós Mária:
Boldogtalan kalap, Vajda Béla: Moto perpetuo
című filmjének) értékelése, és nem is vállalkozhat
Szabó István Mefisztó-jának a hazai bemutatót
megelőző elemzésére. De tán érdemes már most
felhívni a figyelmet a bécsi Burgtheater rnűvészének, Claus Maria Brandauernek művészi párviadalára a nyájas gyilkos figuráját ördögien festő Rolf
Hoppéval (Gőringre emlékeztetőn, a rezsim egyik
atyaistenét játssza). Koltai Lajos képei megidéznek
egy letűnt kort és benne a művész dilemmáját.
"A Mefisztó olyan jelentős alkotás, amelyet

Szabó István: Mefisztó
Jancsó kezdetei óta nem tett elénk a magyar film,
Kivételes mű, amely nem létezne Szabó vizuális.
zsenialitása nélkül" - írja a francia kritika, és
hozzátehetjük, hogy a filnlkritikusi nemzetközi
szövetség, a Fipresci a magas művészi teljesítményért méltán kijáró díjával megerősítette a.
magyar film jó hirét Cannes-ban.
Ember Marianne
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Fáradt filmek fesztiválja
Krakkó, 1981.
Június 2-án este a Kijev moziban háromszáz külföldi és majd kétszer annyi hazai vendéget üdvö.
zölt lelkesen a lángokat lövellő sárkány. Megnyilt
a XVIII. Krakkói Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál.
A 93 versenyfilmet mérsékelt várakozás előzte meg,
tapasztalat, hogy az év előző fesztiváljain megfáradt filmek nem igérnek revelációt az újabb szemlére.
A bemutatott rövidfilmek zömében dokumentumfilmek voltak. Lassú folyamban tárták fel a
nagyvilág számos helyi, sajátos eseményét. Finnországban minden csütörtökön déli egykor temetik el a magányosan elhunytakat ; Kubában egy
türelmes zenetanárnő derűsen oktatja az amatőr
kórust; Angliában büszke munkájára az iskolás
gyermekek biztonságos közlekedésére felügyelő
amazon, Kanadában nagyon sokoldalú a színészképzés, Bulgáriaból a tartalmas életű mozigépésznő mindennapi örömeit ismerhettük meg, Csehszlovákiából a minta nyomdász minta életének
peregtek képeskönyv képei, Svájcban öntevékeny
fiatalok sajátkezűleg újítják fel a nagymamátólörökölt ódon házat ... És így tovább, végtelenül kerekedik a kép e minden világok legjobbikáról, a "tiszta dokumentarizmus" tévhitében. az
unalom, a középszerűség jegyében.
Azonban ezen a fesztiválon is voltak filmek, meIyek katartikus élményt nyújtottak. A közönség
hangulatát a hosszú évek óta kitűnő jugoszláv és a
reneszánszát élő lengyel rövidfilm forrósította fel.
Tekintettel a jugoszláv film jó hírére, a fesztiválbizottság kilenc filmből álló összeállítást tűzött rnűsorra. Pear Lalovic: Álarcos bandita (Maskíraní
razbojnik) című filmjével indult az érdekes program. A technikailag virtuóz, természettudományos
oktatófilm stílusban indító rnű .Jiöse" egy titokzatos rovar, mely kitartó, lenyűgöző küzdelemmel
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fojtja homokba az apróbb bogarakat, s rnikor eltelten. győztesen előbújik, hogy megpihenjen, egy
arra járó csúf, kis varjú, amúgy közömbösen,
könnyedén bekapja ...
Ajugoszláv dokumentumfilmeka heroikusan dolgozó egyén küzdelmét mutatták be, munkájának
szépségét, de embertelenségét is. A gondolati mélységet szerenesés megfogalmazás kísérte, csak a kép
erejére hagyatkoztak, szöveg nem "zavarta" a lényegláttatást. a drámai erőt. Alekrander Ilic: Torine című filmjében a tanyát irdatlan hó zárja el a
külvilágtól,
Az apa, anya, fiú végtelen mono ton
kitartással tapossa a havat, hogya birkák kijöhessenek akarámból, mozgásteret nyerjenek. Váratlanul kis birka születik. A három ember kifejezéstelen, fásult, zárt arcán hirtelen érzelem rezdül,
ahogy egy pillanatra megállnak és nézik az új életet. Majd elszántan, keményen dolgoznak tovább.
Az Ember a bányából (Covjek sa satom, rendező:
Bato Cengic, a zsűri megosztott "Ezüst Sárkány"
díját kapta) bányasza egész életében az idő foglyaként, szigorú pontossággal dolgozta végig a rnűszakokat, majd művelte a kertjét otthon. Groteszk
és szívszorongató, mikor nyugdíjba vonulásakor a
szakszervezettől egy ingaórát kap emlékül.
A zsüri megosztott "Arany Sárkány" díját kapta
Zivo Nikolic Biljeg című alkotása, melyben tömören, kristály tisztán fogalmazódik meg fejlődő világunk civilizációs ellentmondása. Montenegro kietlen, sziklás vidékén kemény arcú öregasszonyok
hordják a vizet egy távolabbi faluból. Mindennap
elhaladnak az új ipari létesítmény erődítménye
előtt. amelyet puskás őr vigyáz, öntudattal.
Szerb ortodox szokás, hogy a sírhely mellé
felépítik az elhunyt szobáját, berendezik legkedvesebb tárgyaival (hasonló a mi kriptakultuszunkhoz, de ezek kizárólag egy személynek szólnak,

.Jakószobék"
ablakkal, bútorokkal):
halottak
napján pedig a halott kedvenc ételeit is ide helyezik el. A gyász percei után a rokonok felszabadultan, önmagukat elengedve, ott helyben belakmározzák a sok finom falatot. Dusan Sankovic Az ő
országuk (S one strane) című filmjében kitűnő humorral, iróniával nnitatja be azt az abszurd hagyományt, s egyben azt is érzékelteti, mennyíre élettelivé teszi az ember a halállal kapcsolatos szertartásait.
A fesztivál legnagyobb eseménye a lengyel dokumentumfilm volt. Hire átjött az oberhauseni és
a nemzeti fesztiválról, retrospektív vetitésen ismerhettük meg Wojciech Wiszniewski és Marcel Lozinski filmjeit, s főleg mindenki kiváncsi volt arra,
hogyaválságoktól
terhes lengyel valóságot menynyiben tükrözi a dokumentumfilm-művészet.
A
megismert alkotásokra a hitelesség, őszinteség és a
kreatív ábrázolásmód volt a jellemző, törekvés
Lengyelország jelen történelmének prekoncepcióktól mentes, objektív bemutatására. Az új tartalomhoz új formanyelvet csak Wojciech Wiszniewski
művei teremtettek, ő korszakos jelentőségű egyéniség (az idén hunyt el váratlanul, 35 éves korában); szürrealista, jellegzetesen stilizált, poétikus
hangvétel ü műveit nálunk is meg kell ismerni.
A zsűri (Boleslaw Michalek elnökletével) Irena
Kamienska: Munkásnők (Robotnice) című filmjének itélte a fesztivál födiját. A formailag hagyományos alkotás hatásosan mutatja be egy szövőgyár
munkásnőinek munkakőrülrnényeit. A visszeres, eltorzult lábak, a talán fiatal, megfáradt arcok, az eldurvult kezek mindent kifejeznek. a szövönök megszólaltatása nem tudja fokozni a szorongó együttérzést.
Marcel Lozinski ("Bronz Sárkány" díjjal jutal-

mazott) Mikrofonprába (próba mikrofonu) című
filmjében munkások és vezetőik szenvedélyes őszinteséggel vitatkoznak az üzemi demokráciáról.
A munkás témájú filmek mellett másik nagy élményem volt Zbígniew Rybczynski (Oberhausenben már dijazott) Tango-ja. A szellemes, irónikus,
technikailag is bravúros film az ember önmagába
zártságát, a másiktól való elidegenedését érzékelteti
nagyon frappánsan. Egy szobányi élettérben végzi
mindenki a maga dolgát, tangó ritmusban ismétlődőn, miközben rnindig újabb és újabb egyének
bukkannak fel és állandósulnak, anélkül, hogy bárki is érzékelné vagy érintené a másik mozgásterét.
A zsüri megosztott "Arany Sárkány" díját a
francia Atahualpa Lichy vette át, A marsall ábécéje
(L'abecedaire du maréchal) című filmjéért, amely
a "Franciák,
ha tudnátok" leleplező stílusában
dokumentálja Pétain elnök ál-gyermekimádó politikáját, a mézesmázos érzelgősség mögött az életveszélyesen manipuláló fasizmust, s a francia mintaszül őket , akik kiszolgálták azt.
Az animációs filmek közül kiemelkedett az
"Ezüst Sárkánnyal", díjazott bolgár Pastoral (rendező: Slaw Bakalow), rnely ötletesen, iróniával ábrázolja egy bolgár falu munkanapját, a patópálos
kényelmet dologidőben és a tűzről pattant rátermettséget az esti táncban, vígasságban.
A Nemzetközi Filmklub Szövetség hagyományos
"Don Quijote" díját az immár világhirűLégy kapta, a zsüri kiemelte Rófusz Ferenc technikai és gondolati eredetiségét.
Sajnálatos módon elszálltak a sárkány díjak a
fesztivál egyik legszebb, legbölcsebb animációs
filmje, John Halas Dilemmá-ja mellett, mely Kass
János gyönyörű képeivel kérdi, mi lesz azemberiség
sorsa.

Traser Mária
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Olasz filmhét Budapesten

Színek, villanások, irányzatok, zsákutcák
Senki se próbáljon meg messzemenő következtetéseket levonni: a június elején Budapesten tartott
olasz filmhét vajmi keveset árult el a mai olasz
filmművészetről. Nem is lehetett több elnagyolt,
csupán a fő erővonalakat felvázoló keresztmetszetnél, hiszen a vetitett tizenkilenc alkotás alig több
mint egytizedét reprezentálja az Itáliában évente
készülő több mint százötven filmnek. A szelektálas
maga is torzképet fest, s mint minden nemzeti
filmhét esetében, ezúttal is ingerelhetett volna
vitára. Felpanaszolhatnánk például, hogy mívégre
hiányoztak a filmhét műsoráról egy sor, a mai
olasz filmművészetnek mértéket és irányt szabó
rendező munkái: Fellinié, Francesco Rosié, a
Taviani fivéreké. Elio Petrié, Ermanno Olmié,
Francesco Masellié. Fölösleges és dőre dolog
mégis ilyen vitába bonyolódni; bele kell törődnünk, hogy a nemzeti filmhetek - s különösen egy
olyan szines és gazdag filmgyártást mustrázó, mint
az olasz - képtelenek átfogó, rninden irányzatot
felcsillantó képet festeni. A mi dolgunk tehát ez
esetben is csak annyi lehet, hogy az adott étlap
alapján megízleljük a feltálalt menüt.
Az első benyomás határozottan vonzó. A látott
filmek mindegyike biztos mesterségbeli tudásról,
fölényes szakmaismeretről vall. Az olasz filmek
esetében ezt régóta megszokhattuk már; szakmai
szempontból gyönge. elnagyolt, hányaveti film
ritkán kerül ki Itália stúdióiból. Jellemző ez természetesen a "nagyok", a világ filmtudatában
már "jegyzett" alkotök munkáira, de a pályakezdőkére éppígy. A szakmai biztonság és a bátorság
egyként jellemezte például az elsőfilmes Mario
Tullio Giordana Átkozottak, szeretlek titeket
cimű, egy kissé elégikus hangulatú debüt-filmiét
is. Kényes, még ma, Nyugat-Európában is szenvedélyeket felkavaró témáról szól benne, 1968
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izgatott-lázas tavaszáról, nyaráról. arról az időről,
amikor néhány hónapig úgy tűnt: az ifjúság kezébe
tudja venni a Történelmet, a hippik, a Beatles, a
modern amerikai irodalom, a Che Guevara-mítosz
neveltjei új vágányra tudják zökkenteni az emberiség vonatát. Giordana e nemzedék tagjainak mai
arculatáról festi meg kíméletlen, de elégikus körképét, a megalkuvásteli, elkényelmesedett mindennapokról,68 "haláláról". A saját generációjáról
szól, a Moro utáni időszak már nem fiatal, de
még nem idős megélőiről. akiknek már zsigereiben,
sejtjeiben sem emlékeztet semmi 68 forró nyarára.
Éppilyen fölényes biztonsággal kezeli anyagát
Marco Ferreri is a Szállást kérek-ben, ebben az
1980-as nyugat-berlini filmfesztiválon díjazott, vitára ingerlő alkotásban. Ferreri hőse fiatal tanár,
aki egy óvodában próbálja megvalósítani az "ősi
tisztaság társadalmat", kiséreli meg a lehetetlent,
azt, hogya társadalmi környezet elöírásait, tradícióit, konvencióit figyelmen kívül hagyva - sőt:
ezeknek tudatosan fittyet hányva - nevelje ártatlanul tiszta erkölcsre a gyerekeket. Meggyűlik persze a baja a hatalommal, beidézik a rendőrségre
is, ahol a kihallgatását vezető rendőrtiszt szobájának falán hatalmas Guevara-kép díszeleg. Ferreri
nem hegyezi ki túlságosan ezt a poént, hagyja,
hogy ott motoszkáljon egy ideig még filmje nézőjében az értetlenség, mígnem az kénytelen megérteni: a hajdani .Jiatvannyolcasok" rnára már az
apparátus, a társadalmi hierarchia különböző szintjeibe integrálódtak, s miközben megőrizték ugyan
hajdani "forradalmár" mivoItuk külsö stigmáit, a
ma misztikusabb, naivabb - s ezért védtelenebb forradalmáraival. álmodozóival az államhatalom
képviseletében már ők számolnak le. Keserű szájízzel nézheti csak végig az ember Marco Ferreri
filmjét, s nemcsak ezért, a történelem groteszk

Ettore Scola: A terasz

fintorát megörökítő jelenetéért. Roberto ugyanis,
a Szállást kérek hőse gyermeki tisztaságú, már-már
gyermetegen naiv lény, akinek csak homályos elképzelései vannak azokról a célokról, amelyeket
el kíván érni. Ferreri üde, néhol egyenesen esetlegesnek ható képsorokkal követi nyomon Roberto
együgyüskődéseit,
nem épít fel filmjében drámai
csúcspontokat. nem ébreszt igazi feszültségeket,
nem sokat törődik a tempóval, ezért aztán filmjemint ébredés után a tiszta, gyermeki álmok cserepekre hullik szét.
A szintén elsőfilmes Carlo Verdone már a jellegzetesen olasz rnűfaj, a vígjáték világába vezette át a
filmhét nézőjét Egy nagy fogás című munkájával,
Verdone maga játssza három epizódból álló filmjének főszerepét: a csinos lengyel lányok meghódítására induló Enzót, majd az otthonról megszökött
polgárgyereket és végűl Leót, a kissé gátlásos.
bamba római fiatalembert. A hagyományosan temperamentumos olasz vígjátékok java-elemeit használta rendezőként filmjében, színészként Alberto
Sordira emlékeztet, ám amesternél
harsányabb.
külsődlegesebb eszközökkel is él még.
S ha már Sordi kerűl szóba, mindenképpen említésre érdemes az olasz filmhetet megnyitó rnunkája,
az Én és Caterina. Nem azért kell kiemelni a Corvin
filmszínházban vetített "közönségfilmek" sorából,
mert értékei ezt indokolttá teszik, inkább hibái és

tanulságai miatt. Alberto Sordi ugyanis maga írta,
rendezte és játszotta a filmet, amelynek minden
hibája ebből az "álláshalmozásbó!"
fakad. Az
Én és Caterina valójában kétszcrej-lös, kamaraműfajú történet. Egy középkorú férfi ro bot-szobalány t
vesz magának, hogy így szabadulhasson meg felesége, szeretője, házvezetőnője szeszélyeitőJ. Caterina, a robotnő azonban túl jól sikerűlt szerkezet,
éppoly szeszélyes, féltékeny, makacs és különös
log.kájú, mint egy igazi asszony, igy hát a film
höse, a szerencsétlen Enrico cseberből vederbe
pottyant. A sztorival nem is lenne hát semmi baj .Jerágottságát"
Sordi kedvéért szívesen meg is
bocsátaná a néző -. ám a történet előadásának
tempója már bosszantó hibákról tanúskodik. Túl
hosszúra nyúlik az expozíció - majd egy óra lepereg már a filmből, mire Caterina egyáltalán feltűnik -. s az események később is az olasz vígjátékokra sohasem jellemző lassúdadsággal kényelmeskednek csak tovább. Érthető persze - ha nem
is fogadható el - mindez: Sordi, a rendező új és
új alkalmat kíván nyújtani Sordinak, a színésznek
tehetsége csillogtatására. S a szinész Sordi valóban
jutalomjátékot játszik, új és új salto mortalét
mutat be a lengő trapézon, miközben kénytelenek
vagyunk álmélkodva észrevenni: szerepe voltaképpen nincs megírva, a szituációk kidolgozatlanok.
Az egész filmben kevés az ötlet, kevés az igazi
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játékosság, kevés a gondolat. Sordi persze csodálatos, de Sordi - itt és most - egymagában kevés.
Persze, az olasz filmhétről a nagy nevek sem
hiányoztak. A már befutottak, a világ köztudatában az olasz filmművészetet jelentő alkotók közü
Viscontinak poszthumusz sorozatot szenteltek a
budapesti filmhét szervezői a Szikra moziban,
Ismert művei mellett e sorban láthattuk - Magyarországon most először - az öt éve elhunyt
művész 1964-ben forgatott A Göncöl nyájas csillagai
című munkáját is. Nem tartozik e film nagy alkotásainak sorába, vívódásról.
útkeresésről tanúskodik, négy évvel a Rocco és fivérei elkészülte után,
a neorealizmust megfojtani célzó állami, művészetpolitikai nyomás időszakában.
Ettore Scola, akinek nevére első ízben 1973-ban
a Fiatváros alattvalói bemutatása idején figyeltünk
fel, a Nyolc és fél, az Édes élet Fellinijére emlékeztető filmmel, A terasz-szal szerepelt a filmhét
műsorán. Amolyan "Szent Lajos király hídja" történet ez; különbözö sorsú, foglalkozású, temperamentumú hősei egy fogadáson, egy nagypolgári
lakás teraszán sodródnak egymás mellé. A helyszinen, a találkozáson kivül más is kőzős bennük:
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kiégettségük,
csalódottságuk,
újrakezdésre,
életformaváltásra való alkalmatlanságuk. Zsákutcába
jutott mindegyikük élete, az alkotásra képtelen
éppúgy, mint az elhidegült házasságban vergődő produceré vagy a középszerű, megalázott televíziós műsorszerkesztőé. Értelmiségi körben pásztáz a kamera, változnak az arcok, más és más
szereplő nyomába ered a film, hogy aztán ismét
vissza-visszatérjen - mint éjjeli bogár a lámpafényhez - a kivilágított teraszra. Mert ez a terasz Scola modelljének értelmében - maga Olaszország.
Az elfecsérelt életek, a hamvába holt alkotókedv,
a megcsalatott remények, az értelmes újrakezdés
lehetetlenülésének birodalma.
Nyűgös és bosszantó az állandó újrakezdés, az
állandó visszacsatolás a kezdetekhez, az estélyen
folyó beszélgetésekhez. Tudatosan vállalt látszatüresjáratok ezek, a szemszög minden egyes alkalommal egy néhány foknyit különbözik az előzőtől, a nézőpont egy kicsit mindig más, az ábrázolt
kép mégsem kap új, más dimenziót. Nem is változhat lényegesen, hiszen a Scola által megrajzolt
világ üressége minden oldalról nyilvánvaló, még
különböző fokozatokat sem lehet elkülöniteni e
íróé

Michelangelo Antonioni: Az oberwaldi titok
Az öt sorsot bemutató öt epizód
a látszólagosnál sokkal szélesebb horizontot sejdit
fel: az olasz társadalom általános, mély krízisét.
Scola akárhány további szondázást is végezhetne,
az eredmény nem lenne gyökeresen más. A film
sajátos. stabil, koncentrikus kötökből
álló szerkezete így is alárendelt je a gondolatnak; az, hogy
e nehézkesnek ható szerkezet mégsem "húzza le"
a filmet, egyedül Scola fölényes szakmai biztonságának, miliőteremtő erejének köszönhető.
Zavarbaejtő volt viszont az, amit Antonionitól
és Bertoluccitól láttunk a filmhéten. Michelangelo
Antonioni, aki igazából soha nem volt a közönség
kedvence, noha jó másfél évtizede szinte minden
munkájában tesz bizonyos engedményeket a közönség megnyeréséért - hol a történet puritán
recitálásával, mint az 1967-es Nagyításban, hol
éles hangú és egyben látványos fogalmazással,
mint a Zabriskie Point-ban, hol pedig titokzatosfojtogató atmoszféra megteremtésével, mint az
1975-ös Foglalkozása: riporterben - most mintha
egy csöppet sem törődött volna azokkal, akik filmjének, Az oberwaldt titok-nak nézői lesznek. Már a
téma megválasztása - Cocteau A kétfejű sas című
haláltáncban.

regényének adaptációja - is eltávolodást jelent
Antonioni kedvenc világától, a ma polgári társadalmától, Melodramatikus történet ez, sejtelmekkel és kínzó fülledtséggel teljes, mintha a vadromantika korszakában Íródott volna. Antonionit
azonban érezhetően nem is igazán az özvegy királynő és leendő gyilkosa gyűlöletből születő szerelme érdekelte. Új megfogalmazási lehetőségek
után kutatott Az oberwaldi titok-ban, telekamerával vette fel az egyes jeleneteket, s az elektronika
segítségül hívásával színdramaturgiai kísérleteket
folytatott. A képmező a hangulatok, a jellemek, a
feszültség jellege szerint itatódik át az alapszinek
valamelyikével, a szereplőket - holdudvarként=
színes fénykör kiséri, s a dialógusok érzelmi fordulópontjain is sajátos dramaturgiai logika szerint
kápráznak fel a színpászmák. Érdekes a játék,
noha lényegében nem más, mint a színházi gyakorlatból jól ismert világítási effektusok filmes
megvalósítása s ezért újdonságot nemigen - főképp csak a külsőkben forgatott jeleneteknél - hoz.
Monica Vitti játéka teszi valójában figyelemre méltóvá a filmet, amelynek vadromantikus, melodramatikus szövete a mának vajmi keveset üzen.
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A filmheti beszámoló végére maradt Bertolucci
most bemutatott munkája, A hold. Megszokhattuk
már, hogy Bernardo Bertolucci nem készít langymeleg alkotásokat, filmjei viták kereszttüzében
állnak mindig. így volt ez a hol remek-, hol pedig
fércműnek tartott Utolsó tangó-val, igy a monumentalitásra törekvő Huszadik század-dal, s bizonyára igy lesz A hold-dal is majd. Alélektant
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ugyancsak szerető Bertolucci most egy kamasz
érzelmeit, bizonytalan, vívódó, a szeretet és a
gyűlölet szélsőségei között hányódó sorsát boncolja, valóban egy therapeauta gondosságával. A sikeres, híies operaénekesnő anya és tizenöt éves
fiának gyülölve-szerető kapcsolata persze akkor
lenne igazán izgalmas, ha a külvilági hatásoknak
a szülő-gyermek viszonyát befolyásoló erejéről
kapnánk sajátos objektivitású képet. Bertolucci
másként döntött: a környezet, a külvilág csupán
a lelki eseménysorok megindulását indukálja,
ezek "Iecsengése" jobbára a freudizmus közhelyeinek igénybe vételével ábrázoltatik. A "magányos
nő és magányos gyermeke" címkéjű képlet levezetésében így - Bertolucci receptje szerint - nagy szerepet játszik a brutalitás ba is torkolló szeretet, a
beteges, és itt nem is kellően indokolt Ödipuszkomplexus, amelynek helyenként túlságosan részletező bemutatása feltehetően a forgalmazó, a
20'b Century Fox kedvéért került a filmszalagra.
Botorság lenne hát e néhány film alapján bármiféle következtetést levonni az itáliai film mai
közállapotáról.
Színek és villanások, irányzatok
és zsákutcák jelezték e filmhéten, hogy az olasz
filmgyártás ma is minden figyelmet megérdemel,
jelezték, hogya komoly anyagi gondok ellenére ez
a filmművészet nem enged művészi integritásából.
A financiális nehézségeken enyhíteni látszik a
RAl-TV és a film mind gyümölcsözőbb együttműködése - vajha Magyarországon is megteremtődne végre az egységes, filmgyári és televíziós erőket egyesítő nemzeti filmgyártás! -, s ez a szövetség bizonyára kellő erőt ad ahhoz, hogy ne legyen
szükség anyagi nehézségek miatt művészi engedményeket tenni. A filmhéten látott tizenkilenc alkotás java része - s különösképpen a derékhadat alkotó mai témájúak - következetes, kompromisszummentes, szakmailag színvonalas munka. A látottakból csak sejdíteni lehet az összkép sokszínűségét,
miként ötféle olasz spagetti megízlelése után is
kedvet kap az ember a többi, még százféle megkóstolására. Mi most, az olasz filmhéten csak néhány
ízzel ismerkedhettünk meg.
Vértessy Péter

Én csupán átmenet vagyok
l1eszélgetés lkfarco J7errerivel
Marco Ferreri (1928-) az olasz filmművészet különös, nagy tehetségű, ellentmondásos alkotója. Hazánkban
mindössze négy művét játszották - volt, amelyiket a képernyőn is -: a Méhkirálynő, A szerelem másik
arca, a Dillinger halott s Az audiencia cimű filmjeit. Ám időről időre fölkavaró művekkel jelentkezett a
nemzetközi fesztiválokon - elegendő csak A nagy zabálás clmű, hevesen támadott és hevesen védelmezett
filmjére utalni. Az 1980-as nyugat-berlini filmfesztiválon kellemes meglepetésként hatott számunkra a
Szállást kérek cimű alkotása: a rendező egyértelműen humanista állásfoglalását láttuk benne. (A film az
1981-es budapesti olasz filmhéten volt látható.) Ez késztette a szerkesztőséget, hogy külső munkatársunk
segítségével interjút kérjünk Marco Ferreritől. Az eredmény némiképp meglepő, de mindenesetre tanulságos:
egy olyan ideológiai nézetrendszer megnyilvánulása, amely lényeges pontokon gyökeresen eltér a mienkétől.
- Ez az első alkalom, hogy interjút ad egy keletaz emberek mindig megnézték a filmjeit. Tulajdoneurópai ország folyóiratának ?
képpen mi aggasztja most?
- Igen, de azt hiszem, ez nem annyira a szoci- Na persze, persze. Az előbb azt mondta, hogy
alista ország folyóiratán rnúlik, mint inkább a provokatív vagyok, de mondhatja azt is, hogy profőszerkesztőjén, akit egyébként nincs szerenesém
vokatív eszközöket használó avantgarde. A Szálismerni. Be kell vallanom, kissé furcsállom is a lást kérek-et azért csináltam, mert be akartam hadolgot, mivelhogy az én filmjeim, a két első, A lakás
tolni a gyerekek világába, és amikor befejeztem,
és A kisfiúk kivételével, nem jutottak el a szocialista
rájöttem, hogy ez a legfontosabb film, amit valaha
országok piacára.
is készítettem. Nézze, a filmcsináláshoz pénz kell.
- Nekem Magyarországon alkalmam volt a
saját szememmel látni néhány filmjét, úgyhogy
azt hiszem, nem pontosak az értesidései. Az olasz
filmrendezők közt Ön mindig kitűnik provokatív
kijelentéseivel, melyeket a filmről általában tett,
például hogy "A film nem jó semmire", meg hogy
"A filmen túl nincs semmi". Mi van ezeken az
ellentmondásokon túl?
- Tudja, az interjúkban mindig olyan kijelentések szerepelnek, amelyeket az újságírók sietősen
kaptak el, életem különböző pillanataiban. Meglehet, hogy én ezeket a kijelentéseket húsz év időkülönbséggel tettem.
- Legutóbbi filmjében, a Szállást kérek-ben - úgy
látom - konretizálódik a szerepektő/ való megszabadulásnak az az utopiája, amely mindig is az Ön
egyik fő iémája volt. Mondhatjuk-e, hogy ez a film
új korszakot nyit az Ön tevékenységében?
- A Szál/ást kérek olyan film, amelyet nagyon
szeretek. Igen, lehetséges, hogy ez pályafutásom
egy szakaszának a zárófilmje. Szerintem a Szál/ást
kérek a legfiatalosabb film, amit valaha készítettem.
De 53 évesen az ember nem csinálhat fiatalos filmeket.
- Miért ne? Szerintem ez csak pozitívum.
- Egyfelől lehet pozitívum, másfelől nem. Mert
ha továbbra is fiatalos filmeket csinálok, egyre kevesebb ember nézi meg őket.
- Fiatalos? Pontosabban mit ért ezen?
- Avantgarde, nevezze ahogy akarja.
- Dehát Ön mindig avantgarde rendező volt, és

és ezen az úton nem folytathatom tovább, mert ez
az út a film eltűnéséhez vezet.
- Ön tehát úgy véti, hogya Szállást kérek számára a tematikája miatt nincs hely?
- Pontosan.
- Mégis, a férfi-nő kapcsolat tematikája filmjeinek mindig uralkodó témája volt.
- Igen, de én most nem azokról a témákról akarok beszélni, amelyeket a filmben érintek.
- Rendben van.
- A filmről akarok beszélni. A film olyan, mint
a túró, vagy egy darab sajt.
- Persze: termék.
- Nos hát, ilyen termékeket, amelyeket ráfordítási értékük szerint reklámoznak, olyan normális
piacihelyzetbenlehetséges előállitani, amikor evolúciós folyamat megy végbe. Ma azonban involúciós
fázisban vagyunk, mert azt akarják, hogy az emberek ne lépjenek előbbre, fel akarják tartóztatni az
embereket. És ha ekkor valaki ilyen termékeket készit ... Érti?
- Ön szerint mit akar ma az olasz közönség?
- Nem a kőzönség akarja. Állítom, hogya közönség nagyon intelligens, és rnindig előbbre lép,
de oda kell neki adni a dolgokat, és időt is kell
adni, hogy lássa őket, s mert ha nem kap időt, nem
látja.
- Egyszóval Marco Ferreri ma nem érdekli a
nagyközönséget ?
- Marco Ferreri olyan, mint valami orvosság.
- Az orvosságokat az orvos írja fel. Önnek kik a
betegei?
- Én azokhoz szólok, akik a leginkább el vannak rejtve. Azokhoz, akik villgmoson járnak, vagy
a fiatalokhoz, az öregekhez. Vannak öregek például, akiket olyan patina lep be, mint a sokáig érlelt
parmezánt. Én mindenkihez szólok, mert mindenkiben van valami.
- Ön tehát ahhoz az elrejtett részhez szál, amely
minden emberben megvan?
- Legfőképp a néző érzéke ire akarok hatni.
- Milyen tlpusú érzékeire ?
- Minden típus úra. Legeslegbelül minden ember
kétségbe van esve, mert érzi, hogy valami nincs
rendjén, hogy valamit meg kell változtatni. Meg
kell próbálni megváltoztatni az embert.
- És Ön szerint hogyan? Szorongást keltve?
- A szorongás útkeresés, a megoldás lehetősége
Az útkeresés mindig szorongás. Úgy gondolom,
hogy lefényképezem az emberek belső érzéseit.
- Hogyan szűletik meg Önben egy film ötlete?
- Például ha van valami probléma, ami az egész
közönséget érinti. Tudom is én ... vegyük az abortuszt. Az abortusz problémája kapcsán olyan döntés előtt állunk, amelyet az egész közösségnek kell
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meghoznia, ez a döntés nem jöhet felülről. Ekkor'
az ember gondolkodni kezd: miért kell az abortusz?
Mi van emögött? Miért támadt ez az igény? Hol
a gyerekek helye, hol és hogyan élnek? A nők manapság például rengeteg olyasmit beszélnek, hogy
egymaguknak akarnak gyereket, hogy egyáltalán
nem akarnak. Nem is annyira az a probléma, hogy
legyen vagy ne legyen, hogy legyen férjük vagy ne
legyen. A probléma az: ha megvan a gyerek, mit
csinálunk ezzel az új lénnyel, aki világra jött? Ki
ez az egyén ? Ugyanolyan mint mi, vagy másmilyen?
Most anya és fia kapcsolatáról szerétnék filmet
készíteni. Olaszországban vannak férfi- és nőpártiak, de ha jól megnézzük, nincs nagyobb férfipárti
a nőnél, hiszen a nő az első, aki férfi nyelven kezd
beszélni a fiúgyermekhez. A nő alkotja meg az
egyént, ő az eszköz a férfiak mintázására. Bennünket, történelmi férfiakat a nő mintázott ilyenre.
- A nő úgy neveli a fiát, hogy maga is öröklött
modelleket érvényesít. De Ön szerint a nő hol találhat megoldást, hogy túlhaladja a "férji"párti" modelleket ?
- Ezt valamennyiünknek együtt kell megoldanunk. Azért csinálok ilyen filmeket, mert vitát akarok kezdeményezni mindezekről a kérdésekről. Ez
a fajta film érdekel engem, de a filmnek térre van
szüksége, Érti?
- Igen. Ön feminista?
- Szerintem a feminizmus túlhaladott dolog. Új
emberrnodellt kell létrehozni.
- Létrehozni az "új embert". De hogyan, Ön szerint?
- Először is úgy, hogy beszélünk róla. Ha kell,
akár a szorongás árán is. Mindenekelőtt tisztázni
kell, nyiltan ki kell mondani azokat a dolgokat,
amelyek nem világosak bennünk. Nincs többé értelme azt mondani, hogy én nőpártí vagy férfipárti
vagyok, mert még ha én volnék is e világ legnagyobb
feministája, a gyerekekkel szemben mi férfiak, nők,
mind egyformán negativ szerepet játszunk, mert
hatalmat gyakorlunk felettük. A gyerekekkel úgy
viselkedünk, ahogyan azt belénk nevelték. Valami
más embermodellt kell találnunk, nem gondolkodhatunk tovább a mostani modellben, rendszerben.
Ezt a modellt meg kell változtani, mert a rendszer,
amely létrehozta, már halott. A rendszernek, legyenek bár szocialista vagy kapitalista variánsai, vége.
A mi rendszerünk a munka átalakulásain keresztül született meg, abban a pillanatban, amikor a
szövőgépeket feltalálták. Ezek a gépek nem léteznek többé, mégis tovább beszélünk munkásosztályróI, holott munkásosztály, dolgozók, munkások
nincsenek többé. Tovább mitizáljuk Marx Károlyt,
mikor nincsenek többé munkások. Dehát a munkásokra nincs már szükség! Az elektromos számító,

I

gépek korszakában vagyunk! Ezek olyan igazságok, amelyeket ki kell mondani.
- Ön talán azt akarja mondani, hogya ma embere
már nem képes szembenézni a társadalom gyors átalakulásaival, s ez természetszerűleg tükröződik a
személyes kapcsolatokban, példálll a párkapcsolatokban is?
- Maga egyre csak a párról beszél nekem, mikor
a párig még olyan hosszú az út! A történelem technológia, érti végre? Aki pedig technológiával foglalkozik, az semmit sem tud az emberről. És hogyan konstruálhatna új ernbermodellt az, aki semmit se tud az emberről? Ezért nézik meg az emberek a Ferreri-filmeket, mert a bennük felvetett
problémák a levegőben vannak.
- Ön, Marco Ferreri, tudja, mi az ember?
- Szent ég, dehogy vagyok én olyan beképzelt.
Én csupán fényképezőgép próbálok lenni.
- Mi tehát ez az új embermodell, amelyet Ön javasol, amelyről annyit beszél? Ön a filmjeivel ezt a
modellt állítja elénk, vagy inkább önmagát,' Marco
Ferrerit ?
- Nekem nincs semmiféle funkcióm, semmi meghatározott szerepem. Ferreri, az ember, maga is a
Imodell embere. Én csupán átmenet vagyok, s mivel az átmenetem csak egy pillanatig tart, nem állitok magam elé semmiféle szerep-követelményt.
Csak azt a kérdést teszem fel magamnak, hogy mi
jön ezután. Alapjában véve mindenki ad valamit
önmagából. azok is, például, akik Olaszországban
f lopnak. Mert ha rninden pénz befolyna az adóhivatalba, Olaszország nagyon szánalmas ország volna,
ugyanis a bürokrácia nem ért a pénz elköltéséhez.
Akik lopnak, azok legalább elköltik a pénzt, és
gondolja csak meg, rnennyi embernek adnak munkát. Ha az a sok pénz mind az államkasszába jutna,
végünk lenne.
- Ne haragudjon, de én nem politikáról akarok
Önnel beszélni, csak azt szeretném tudni, mi Ön szerint az Ön funkciója - mint értelmiségié - e rendszeren belül.
- Dehát nincsenek külön politikai, művészeti
témák ...
- Csak ••a téma tagadása" van?
- Egyetlen igazi téma van, mégpedig az, hogy
megtudjuk. milyen lesz a más embermodell. Nézze,
a politikusok olyanok, mint a technológusok. Amerikában például - nem úgy, mint Olaszországban,
ahol ingeket varrnak és gombo kat gyártanak hozzájuk - csak komputereket csinálnak, és fütyülnek
a politikára. Nem gondolnak a politikára, a gépekre gondolnak, a rendszerre, a gazdaságra. Ennek a
rendszernek egyetlen lehetősége van a megmenekülésre : az, ha megfoszt juk hatalmától; ekkor azonban jön a probléma: mit kezdjünk az emberrel?
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Maga például a párról kérdezget engem. Ezzel a
problémával kapcsolatban is vissza lehet vezetni
mindent a technológiára. Nem beszélhetünk a párról, ha nem kanyarodunk vissza az alapproblémához, vagyis a szexuális problémához. Olyan világban élünk, ahol úgy gondolják, a férfinak lehetnek
szeretői, a nőnek viszont inkább ne legyenek. Ha
pedig valaki azt mondja, hogy egy nő ötvenszer is
szeretkezhet, mindenki megbotránkozik. Ha már a
párról akarunk beszélni, beszéljünk a pár alapjáról.
A nő fiziológiai berendezkedése más, mint a férfié.
A férfi olyan rnint egy gép, amelynek valamennyiszer fel kell töltődnie, a nő ellenben állandóan feszültség alatt áll. Ezek olyan dolgok, amelyeken
nem lehet változtatni. Nincs az az állat, amelynek
a nősténye csak egy hímmel párzik. A csimpánzoknál például egy nőstény ötven hím csimpánzzal is
elmegy. És nem a hímcsimpánz megy el ötven nősténnyel.
- És az ember-állat? Mi a különbség az ember-állat és a csimpánz-állat között?
- Jaj, istenem! Az egyetlen, ami az ernber-állatot
a csimpánz-állattól megkülönbözteti, az a modell!
Mi olyan modell szerint élünk, amely nem számol
semmi olyan eredendő igénnyel, mint amilyen például a szexuális igény. Mert amikor kezdték kialakítani, mintha féltek volna a nőtől, ettől a titokzatos lénytől.
- Ön szerint erkölcsi fékeket akartak tenni a női
szexualitásra ?
- Nem. Az lehet. hogy egy olyan rendszerben,
amelyben vannak urak és vannak mosogatógépek,
a mosogatógépek nem élhetik ki szabadon a maguk szexuális energiáját. Megszoktuk, hogy mindig
érzelmi síkra tereljük a témát, azt mondjuk, a férfi
brutális. Dehát a férfi azért brutális, mert olyan.
mint egy gép... és mindez egy magyar filmlapba ...
- Talán ott sem érdektelen, hiszen az Ön filmjeitől nem idegenek ezek a problémák. Ön a férfi-nő
kapcsolatot mindig elsősorban szexuális szempontból elemzi. s a halál jelképe szinte mindig mint pusztító erő van jelen.
- Igen, de én most a filmjeimtől elvonatkoztatva beszélek. Próbáljuk mindenekelött azt megérteni.
mi a pár szexuális valósága, a mechanikus valóság.
- Ön szerint a párban a szex az alapvető aspektus?
- Mindenki számára! Nincs az a pár, amelyiket
csak a bélyegek érdekelnék !
- Ön nős?
- Nős vagyok, húsz éve. De ennek ehhez semmi
köze. Húsz éve vagyok nős, de összetart bennünket
az a frusztráció. amely minden párban közös.
- Miért érzi frusztráltnak magát?
- Nem vagyok frusztrált. Húsz év után az ember
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nem frusztrált, úgy összefonódik a másikkal, mint
a szölőinda a karóval. Én azt hiszem, a párok kilencvenkilenc százalékának egy idő után csak nyűg az
egész.
- Miért?
- Mert ez a kapcsolat hamis alapokra épül.
- A szex ellenben nem hamis?
- Nem azt mondom, hogy nem hamis. A szex
egy része ...
- Szávai csak "egy része" ...
- Persze, vannak más dolgok, de ezeken el kell
gondolkozni, meg kell vitatni, szenvedni. Lehet,
hogy valakinek kedve is van hozzá.
- Akkor talán épp ez az, ami megkülönbözteti az
ember-állatot a csimpánz-állattól.
- Csakhogy a párok kilencvenkilenc százaléka
nem gondolkozik! Szenved! Szétmegy! Ha pedig
a modell megalkotásában nem tartják szem előtt
a férfi és a nő fiziológiai gép mivoltából adódó valamennyi szükségszerűséget, sohasem áll össze a modell, hanem egész biztosan, szükségképpen felforduláshoz vezet. Ki mondta, hogy az új modell a

pár? A pár talán meghal az új modellben. Szükségképpen meg kell halnia.
- Talán lehetséges lesz majd a szabad választás is.
Miért akar elméletet kovácsolni a párnélküliségbő/?
- Nem akarok elméletet kovácsolni a párnélküJiségből. De ez a választási szabadság sohasem lesz
intellektuális szabadság. Én csak azt szeretnérn,
hogy ne legyen dráma, ha például egy férfi és egy
nő elhagyja egymást.
Mind boldogságot akarunk, vagy megállapodottságot, vagy nyugalmat, vagy kapcsolatot a természettel: csupa olyasmit, amit elvesztettünk.
- Ön szerint lehet boldog az ember?
- Számomra nem létezik a "boldog" szó. "Boldog": olyan, mintha azt mondanánk: "vásároljon
Fiat-kocsit, boldog lesz". De azt talán el lehet érni,
hogy az emberek kevésbé neurotikusak, kevésbé
szétesőek legyenek, mint ma, hogy nyugodtabban
éljenek, és normálisabb legyen a kapcsolatuk a
dolgokkal.
(Róma, 1980. december)
Elena Matacena
(Fordította:Schéry András)
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Kovács András: Ideiglenes paradicsom (1981. szeptember 23.)
Szabó István: Mefisztó
(1981. október 7.)
Mitta: Katasztrófa földön, égen
(1981. október 21.)
J ancsó Miklós: A zsarnok szíve
(1981. november 18.)
Nicholas Ray: Lázadás ok nélkül
(1981. december 2,)
Kieslowski: Az amatőr
(1981. december 16.)

Találkozók rendezőkkel, színészekkel, kritikusokkal.
Klubvezető : Réz András. Érdeklődni lehet Horváth Györgynél, Kiss Benedeknétől a 850-726-os telefonszámon (1119. Budapest, Szakasits Árpád út 55.)
A foglalkozások 19 órakor kezdődnek, a műsorváltozás jogát fenntart juk.
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KÖNYVEKRŐL,
FOLYÓIRATOKBÓL

Az út lélektől lélekig
Tanulmánykötet

Michelangelo Antonioniról

A Gondolat könyvkiadó "Szemtől szemben"
sorozatában mintegy fél éve jelent meg Győrffy
Miklós invenciókban gazdag, értelmező tanulmánya Antonioni művészi pályájáról,
a ma már vitathatatlan filmtörténeti jelentőségű, a filmnyelvet
forradalmasító műveiröl. Györffy könyve hiányt
pótol az amúgy sem túlságosan termékeny filmelméleti irodalmunk ban ; már tárgyánál fogva is
szinte nélkülözhetetlen bevezető a modern filmnyelv, filmi kifejezés, stílus mélyebb megismeréséhez. Azzá teszi közvetlen, színes előadásmódja,
áttekinthető, világos sierkezete. Hogy Györffy
vállalkozását sajtonkban mély csend fogadta,
talán csak azok számára meglepő. akik illúziót
táplálnak a lapok kultúrrovatának érzékenysége
felől - az aktualitásokon túl is - a f'ilmműveltség
problémái iránt.
Vagy talán Michelangelo Antonioni már a
múlté, a fílmtörténelemé volna valóban? Györffy is
fölteszi a kérdést könyve elején őszinte aggodalommal. Hiszen Antonioni izgalmas alkotói korszaka
A kiáltás-tól a Nagyítás-ig tartott, alig tíz évet ölel
fel. Utána már maga is szűknek érzi az "antonionis"
témakört, a Nagyítás sikere is ösztönzi, a megújulás lehetősége csillan fel: ki lehet talán tágítani a
lélek magába zárt világát, mely körül "a roppant,
jeges űr lakik", anélkü] hogy föladná a korábbi
Antonioni-filmek sajátos ábrázolásmódját. De a
Zabriskie Point, és még inkább a Foglalkozása:
riporter mintha azt bizonyitaná. hogy ez nem lehet;
a lélek "kommunikációs defektusát", a "jeges
űrt", amelyben hibernált állapotban élnek az igazi
Antonioni-alakok,
nem pótolja sem egy titkos
személyiségcsere, sem az FBI üldöző osztagai,
nem viselik el Antonioni kihagyásos-asszociációs
dramaturgiáját,
kezdetben annyira tempótlannak
vélt leíró módszerét, amely valósággal hisztériába

kergette a kritikát annak idején. Hogy érthetőbb
legyen: hasonlítsuk össze Az éjszaka hősnőjének
hosszas bolyongasát a milánói külváros ban és a
Foglalkozása: riporter híres-hírhedt szecessziós
palotájában, agyrémnek is beillő teraszain, lépcsőin folyó jelenetet; az előbbiben a "leskelődő"
karnera még egy salétromos házfal megpillantásával is egy megdermedt lélekről ad hírt, míg az
utóbbiban csak egy ijesztő, de a két hős számára
teljesen esetleges, még lelkiállapotukra,
szituációjukra is csak külsöségesen
utaló környezetről.
Ha számbavesszük még azt is, hogy a Riporter
hetvenötben készült, s azóta a Kínában forgatott
dokumentumfilmje
mellett Antonioninak
csak
hamvába holt fiímnovelláiról
kaphattunk hírt, s
csak most legújabban egy elektronikus technikával
készített, szines televíziós játékáról, (Cocteau:
A kétfejű sas címü romantikus drámáját vitte
képernyőre, melyben I saját nyilatkozata szerint
is az elektronikus színezés kisérlete izgatta elsősorban); s ha arra gondolunk, hogy Antonieni hihetetlen - közel jár hetvenedik évéhez; megértjük
Györffy aggódó kérdését: várhat juk-e Míchelangelo Antonioni pályájának új, a korábbihoz
hasonló izgalmas szakaszát, minthogy a Nagyítás
már oly közelinek mutatta, s a rendező további
művei is a megújulás szándékáról vallottak ; s ha
nem, hogyan állunk a filmtörténelem számára
maradt Antonieni-jelenséggel,
filmjei művészi
értékével. Győrffy - s ez könyvének felépítését,
hangját, hozzáállását megszabja - az utóbbi kérdést föl sem teszi, elképzelhetetlen a számára, hogy
a nagy műveknek ne lenne folytatása, nem kíván
Antonionival mint múlttal, történelmileg lezárt
jelenséggel foglalkozni, (még forradalma s nyelvújítasát
sem tekinti igazán befejezettnek), nem
ragad ki külön problémákat, nem elemez, nem

99

állítja a kor más jelenségeivel összefüggésbe,
(csupán utal kortársi nevekre és filmekre) inkább
magyaráz, láttat, bevezet az Antonioni-filmek oly
sokáig jegesnek vélt világába (de ahol teheti,
érzékelteti a humánum rejtett melegét), eligazít az
Antonieni-képek,
-jelek sokrétegű, de sohasem
túl bonyolult asszociációs rendszerének "olvasásában", ami inkább csak lelkiismeretes felkészülést,
őszinte hozzáhangolódást előfeltételezett a nézők
részéről, sohasem jelentett lehetetlen feladatot,
buzdít igy utólag is az Antonioni-tanulmány írója.
Mindez már meghatározza a könyv stílusát,
mondandójának felépítését: a szerző - engedve a
hozzá közelebb álló elbeszélő-leíró formának,
(írivolnak, s korainak is érezvén itt az értekező
prózát), - alapfonálnak az életpályát választja,
melynek sorsmeghatározó szakaszai maguk az
Antonioni-filmek,
kezdetén a hosszúra nyúlt,
tapogatózó "ifjúkorral", melyet a háború s a fasizmus keserves évei még csak tovább nyújtanak.
de meg is érlelik az időközben negyvenedik évéhez
kőzelítő "ifjút". Győrffy módszerének
nagy előnye, hogy szinte elbeszéléssé oldja fel tanulmányanak tárgyát anélkül, hogy veszítene jottányit is
könyve tudományos, esztétikai, kritikai megállapításainak értékéből , mindenesetre rendkivül élvezetessé, olvasmányossá teszi. Ami külön is érdeme, kissé fűrészpor ízű esztétikai irodalmunkban.
A másik előnye, hogy az életpályáról úgy lépünk be - keletkezésük sorrendjében - az Antonioni-filmek világába, mint ennek a pályának, művészi életnek természetes folytatásába. Nem abban
az értelemben, mintha a film hősei valamiféle
szubjektív képmásai volnának az alkotónak, de
kétségtelenül gondolati-érzelmi világának mind
nyomasztóbh
atmoszférájában
élnek. Györffy
maga is így élhette át egykor ezeket a filmeket,
egy reális és egyedi életfolyamat képzeletbeli meghosszabbitásaként, mindegyikben, - ugyan meg
nem jelenő, de kitapintható - hősként Antonionit
sejtve meg, ezért tud e mély élmény alapján e
filmek sokszálú asszociációs rendszerén biztonsággal végig vezetni. De sosem feledkezik meg arról,
hogy e biztonságot szubjektív élménye adja, így
még azok számára is élvezettel szolgál az egyes
filmek értelmezése mint elgondolkodtató,
találó
propozíció,
akik itt-ott talán, más élményeik alap-
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ján, másként élték át, másként súlypontozzák azokat. Ami Antonioni filmjeinek esetében nemcsak
valószinű, hanem egyenesen szükségszerű, hiszen
kialakitott filmnyelvének legfőbb sajátja a meghatározatlanság, a bizonytalanság a történést, az
egymásra vonatkoztatott személyek és szituációk
valós jelentését illetően. Éppen a műnek ez a nyitottsága az alkotást befogadó néző préegzisztáló
élményei előtt, volt a legzavarbaejtőbb, s a legmodernebb (s az talán még ma is, ha a mai líra
kihagyásos "dramaturgiáját" vesszük mértéknek).
Györffy tehát nem választja el az életpályától a
műveket, nem tekinti őket saját realitással, problematikával rendelkező, más dimenzióban megjelenő létezőknek; egy - egyébként külsö eseményekben nem éppen gazdag - művészi életpálya
annál izgalmasabb, bizonyos jelrendszerben feltárt lényegének tartja őket, ezáltal egy pillanatra
sem tárgyiasít ja el az olvasó számára könyvének
hősét. Ennek a sok tekintetben szépirodalmi módszernek viszont az a hátránya, hogy az olvasónak
- befejezve l!. könyvet - magának kell kihámoznia
a sok részlet ből, interjú-töredékből.
kritikai idézetekből, elkerülhetetlen ismétlésekből az alkotó
művész megközelítöen objektívarcmását,
megpillantania a filmek mőgőtt - nem valamiféle regényes hőst - hanern magát Antonionit. Akinek
ez sikerül, kétszeresen is örülhet: olvasott egy
gondolatokban
gazdag, élvezetes könyvet, sok
minden részletet tudharott meg korunk egyik
legjelentősebb filmalkotójáról,
s a szerzö szakavatott magyarázatai segítségével izgalmas utazást
tehetett Antonioni filmjeinek világában. Akinek
ez nem sikerült, még mindig tehet egy kísérletet,
fölvértezve magát némi történelmi távlat ismeretével, főleg az 50-es, 60-as évekre vonatkozóan.
Mert Antonioni ezeknek az éveknek szellemi légkörében, eszmei áramlásai, más művészetek hatás
sugárzásai közben alkotott, ez hozzátartozik
emberi realirásához. nem vesz el szeme rnyit Sém
eredetiségéből, ahol az alkotó valóban az. Viszont
a szellemi-művészi háttér vázlata-rajza az olvasót
segítette volna az alkotói egyéniség és a művek
biztosabb megismeréséhez. Győrffynek csak parányival kellett volna az életpálya horizont ja f'olé
emelkednie, hogy vonzó elbeszélői stilusában ezt
a célt is elérje.
Hegedűs Zoltán

Film és avantgarde
Mario Verdone könyvéről
A film históriájának is megvan az a korszaka, rnely-

ben az úgynevezett avantgarde-hatás mutatkozott;
és esetünkben most a "klasszikus", vagy - Verdone
kifejezésével élve - a "történeti" avantgarde-ról van
szó, mégpedig jobbára a tizes-húszas évekből. már
amennyire időhatárt vonni e témakörben egyáltalán lehetséges. Az mindenesetre bizonyos, hogy a
szakirodalom általában ezt a periódust jelöli a legsűrűbbnek a művészi "előőrs" aktivitását tekintve; és ez a tevékenység - akkor - olyan erős, hogy
(más művészeti ágakban) szinte meghatározó is.
Szerzőnk azonban, mindjárt a kezdet kezdetén,
rögtön eltér ettől a történetiségtől, mégha könyvének eimében meghirdeti is, illetve alkalmanként
enged a szellemtörténeti csábításnak, és egy-két
esetben összevegyíti a históriai (társadalmilag, időbelileg konkrét) vizsgálódást az úgynevezett
"örök" avaritgarde tételezésével, ami tulajdonképpen a folytonos újrakezdés szinonimája, s csak
arra jó, hogy megzavarja őt művének felépítésében.
E következetlenség ára ugyanis nemcsak az, hogy
"avantgarde"
címszó alatt így, a szecessziótól
kezdve, tulajdonképpen napjainkig, vagy az éppentegnapig ("underground") egy sor olyan tendenciát
is tárgyal, ami nem tartozik az "izmusok" körébe,
hanem az is, hogy fejezetei iIIogikusan jönnek egymás után. A futurizmus t például a realizmus
(mint tendencia?) követi, benne - avantgardeként ! - a szocialista realizmus, az új tárgyiasság, a
két háború közötti francia iskola, valamint a
"neorealismo"; ez után a szürrealizmust találjuk,
hogy aztán a Dada előtt ott legyen még az absztraktizmus, az expresszionizmus, és - külön - az úgynevezett szovjet avaritgarde.
Önkényes sorrend;
ennélfogva nincs és nem is lehet összefüggés a
kölcsönösen egymásra ható mozgalmak között,
minden darabokra esik; ezek leírása viszont gyakran felületes, de mindenképp egyenetlen.
Mario Verd one ennélfogva egyike azon szerzőknek, akik ismeretterjesztők inkább, mintsem
feltárók,
s közvetítői igy vagy úgy a különféle
eredményeknek. ám eredeti gondolatot ritkán
adnak. Legjobban, mint kitetszik, az olasz futurizmust és a német expresszionizmust, valamint a
Bauhaust ismeri, ezeknél bőven hivatkozik korábbi
írásaira, s kivált az itáliai kísérletek bemutatásakor rnutat érdekes ősszefüggésekre ; másutt azonban maga is gyakorta ráhagyatkozik a kézikönyvekre, sietős, elnagyoló. Talán csak a szovjet
anyaggal tesz kivételt: ezt, mivel kontinensünk

nyugati felén eléggé ismeretlen, bővebben tárgyalja.
Az eddigiekböl nyilván kiviláglik, hogy ez az
ígéretes című olasz kötet inkább csak széljegyzet,
vagy - feltehetően - előadások, kisebb cikkek
kompilációjából született hozzászólás az avantgarde kérdésköréhez, és nincs szándékában a
mélyebb analízis. Ezt, a rnű szemléletének és jellegzetes (bár nem igazságos itt ez a szó) ••esszéizmusának" következtében, s arra ráerősítve, még egy
tulajdonság is akadályozza, nevezetesen, hogy Verdone mintegy a képzőművészeti kultúra nézőpontjáról méri föl a filmet, hogy esztétikai szöge
tipikusan művészettörténeti. A különféle izmusok
filmtörténeti értését azonban ez végképp nem segíti
elő. A filmnél ugyanis, akárcsak - kockáztassuk
meg - például a színművészetben,
az avaritgarde
nem lehetett és nem is volt olyan totális hatású,
mint mondjuk a festészetben vagy a szobrászarban,
netán a zenében, hiszen - egyetlen példa - az
absztrakció eleve mást jelent a táblakép vásznán,
és megint mást a mozién. Ezért inkább csak beszüremkedések
lehetségesek (s azok vannak is)
a filmnél, mely mégiscsak ember-megjelenítő,
drámai műfaj, s mint látvány, alárendelt je ennek.
Az elvont piktúrából jeles alkotókat tarthatunk
számon, a filrnnél viszont, éppen ennek okán,
csak kísérletezöket, ha a fogalom teljes értelmében
absztraktizmusrój beszél ünk.
Efféle kérdéseket azonban, noha elvárható
volna, a kötet föl sem vet, helyette - második
felében - néhány arcképet nyújt át az avaritgarde
művelőinek körébö!. Így - Léopold Survage,
Dziga Vertov, Viking Eggeling és Luigi Verucci
társaságában - foglalkozik Moholy-Nagy Lászlóval is. A reá vonatkozó adatokat felsorolva magyar ügyekben eléggé tájékozottnak látszik (forrását is megjelöli, Nemeskürty István személyében),
noha a mi - általában aktivistának mondott korabeli mozgalmunkat
igazából nem ismeri.
Ezért eshet meg, hogy a szerb avantgarde-ot például, noha az talán inkább horvát, nem felejti
ki a nagyok enumerációjából ; a miénk viszont,
holott egy időben mintegy találkozási pontja volt
a nemzetközi filmújító társaságnak is, egyszerűen
kimarad. A kötet filológiai értékén amúgy sincs
mit vitatni akkor, ha a jeles szovjet kísérletezőt,
Sztyepanovát, mint Spepanovát látjuk viszont.
(Mario Verdone : Le avanguardie stariche del
cinema, Torino, Soc. Ed.Lntemazionale.L'/Z] . 2301.)
Szabó György
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A "japán Apokalipszis, most",
avagy Kuroszava tragikus humanizmusa
Több évtizedes pályáján többször
feltették a kérdést Akira Kuroszavának. a japán és az egyetemes filmművészet klasszikusának. miért meríti témáit inkább
a múltból, miért nem keres Japán
mai életéből érdeklődésre méltó
problematikát. Magyarázátot is
adott rá nemegyszer. legutóbb
egy 1978-ban készült interjújában: ••Éppen ezt szeretném.
Csakhogy egy mai témájú filmben talán nem engednék mindazt elmondani. amit akarok. A
nagy filmgyártó cégek felelősei
nélkülözik a bátorság erényét.
Senki sem lenne hajlandó olyan
filmet gyártani és forgalmazni.
amely bizonyos kényes témákat
érint. Még a háború alatt is több
szabadság volt Japánban."
Az interjú idején három forgatókönyvön dolgozott párhuzamosan. a világirodalom klaszszikusainak művei alapján: Edgar Poe (A vörös halál maszkja).
Dosztojevszkij (Feljegyzések a
holtak házából) és Shakespeare
(a Lear király szabad adaptációja) alkotásaira támaszkodva. A
japán producerek azonban egyik
iránt sem mutattak érdeklődést.
Kuroszava már-már abban is
kételkedni kezdett. hogy valaha
is módja lesz Japánban filmet
forgatni. De mint a régmúlt történe'em nagy kedvelője. egy napon érdekeset o'vasott: a Hi. sz.
második fe'ében az egyik nevezetes japán k'án fejének a halálát sikerült titokban tartani az ellenség előtt oly módon, hogy egy
i.kagemusá"-t. azaz hasonmást
állitottak helyébe. Singen Takedának hívták ezt a nemzetségfőt,
halála pedig döntő pillanat volt
a japán történelemben: ekkor
vette kezdetét a ••boldog" feudális anarchiából való átmenet az
abszolutista korszakba, amelyet
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a Tokugava dinasztia a maga
centralista és rendőri módszereiveI hozott létre, és 200 éven át
tartott fenn.
A rendező képzeletét megragadta a névtelen.iárnyék-ember",
a kagemusa ismeretlen sorsa, s
úgy érezte, az alkotói képzelet
erejével megelevenítheti a japán
történelem egyik Iegmozgalmasabb és leglátványosabb
korszakát. Ennek az embernek erkölcsi érlelődése és végzetének
beteljesedése olyan emberi drámát foglal magában, amelyben
felragyoghatnak a Kuroszava által tisztelt emberi értékek a történelem és a sors szorításában,
megvilágosodhat a rendező történelemfilozófiája és gondolkodásának erkölcsi fundamentuma.
így kezdi aKagemusa c. film
keletkezéstörténetének
leírását
Aldo Tassone a Kuroszaváról
irt könyvének egyik fejezetében,
amelyet a Cinéma c. folyóirat közöl. A film születésének az előbbiekben vázolt döntő mozzanatán kivül a tanulmány természetesen elsorolja az azóta már ismertté vált egyéb érdekességeit a
mű megval ósulásának, Ford Coppola és George Lucas kollegiális
anyagi segitségnyújtásától a cannes-i megosztott Aranypálmadíjig, a Kuroszava által sajátkezűleg festett díszletektől, az előre
megrajzolt plánoktól a 200 lovast és 500 gyalogost magában
foglaló katonai statiszta-seregig.
De mindezeknél
tanulságosabb
és eszméltetőbb, amit a szerzőtől a film elemzéseként olvashatunk.
A Kagemusa klasszikus szerkezetű: három felvonásból,
valamint egy prológusból és egy
epilógusból áll. A prológusban a
három főszereplőt láthatjuk hoszszú percekig tartó fix planban :

Singen Takedát, a nemzetségfő
generalisszimuszt, ennek fivérét,
Nobukadót, aki a klán szürke
eminenciása, művelt és gondolkodó vezető, és egy útonálló tolvajt, akit Nobukado fogott el és
tart szolgálatában
a general iszszimuszhoz való tökéletes hasonlatossága miatt.
Az első felvonás elején a dráma
expozíciója: (1573 januárjában)
Singen katonái egy ellenséges várat ostromolnak már hónapok
óta, s egy csöndes estén egy váratlan puskalövés halálosan megsebesíti a generalisszimuszt, aki
utolsó perceiben végrendeletét
diktálja, arra kérve híveit, hogy
az ország egységének megőrzése
érdekében három évig tartsák titokban halálát. Egyébként elestének hire eljut három nagy ellenségének a fülébe is: értesül róla Dél ura, Yeiaszu Tokugava,
Észak ura, Kensin Ueszugi és
Nyugat ura. Nobunaga Oda,
akik a filmben mitikus személyekként idéztetnek föl jelentőségteljes vonásokkal
(történelmileg
mind a hárman ismeretesek lesznek a következő évtizedekben
különös sorsukról).
A második felvonás kőzéppontjában Singen rendelkezésének végrehajtása áll: fenn kell
tartani azt a látszatot, hogy a
klán feje él. Most lép szinre a
"kagemusa" , az a tolvaj, akit
már keresztrefeszitésre
itéltek,
de Nabukado
jobbnak
látta
rnegkegyelmezni neki. hogy elvállalhassa a hasonmás helyettes
szerepét,
elfoglalhassa
Singen
Takeda helyét, csak a legfőbbek
tudtával. De ez a hasonmás nem
egyszerűenegy megfizetett szolga
Kuroszava drámájában, akinek
egy szerepet kell külsőségesen,
úgy-ahogy eljátszania busás jutalom fejében - egy ilyen szituá-

ció, egy ilyen történet nem érdekelte volna a rendezőt. A Kagemusa külső magatartásánál Kuroszavát jobban izgatja annak
belső átalakulása, fejlődése, önmaga ,.bekerítésének" lassú folyamata ebben a szerepben,
amelynek során a senki tolvaj eljut amodelljével, az elhunyt nemzetségfővel való teljes azonosulásig. "Egy nagy ember »árnyékának« lenni annyit jelent - figyelmezteti őt Nobukado
-,
mint elfojtani egyéniségünket,
azaz egy hegyet hordani a vállunkon." És Kuroszava az "árnyék-ember" egyik különleges
álomsorozatának képeivel mutatja be nekünk a kagemusa elviselhetetlen belső feszültségét, félelmét attól, hogy nem tud teljes
mértékben megfelelni szerepének, ellentmondásos - hol vonzódó, hol iszonyodó - viszonyát
ahhoz az emberhez, akit képviselnie kell.
A harmadik felvonás eseményei egy évvel később zajlanak.
A kagemusa számára a pihenés
időszaka következhétne
az első
hónapok nehéz, szereplései után,
ha az elhunyt Singen örökségből
kizárt, törvénytelen születésű fia,
Katszujoni nem akarná minden
áron a maga kezébe kaparintani
a hatalmat. Ennek érdekében
kockázatos harcokra vállalkozik saját elhatározásából, súlyos
öldökléseket provokál, sőt végzetes vereség fenyegeti, amit végül az "apai" sereg, azaz Singen
"képmása", akagemusa hárit el.
Már úgy tűnik, hogy "soha~em
sikerül neki szabadulni az apa
illúziójától", amikor a véletlen
segítségére jön: egy alkalommal
akagemusa Singen lovára szállna fel sokak szeme láttára, s a
szőrnyű mén megcsúfolja őt, s
az "árnyék-ember" ekkor lelepleződik. "Éppen akkor. amikor
már »új azonosságtudatot« épített
ki magában, egyszerre csak a
kapun kívül találja magát, mint
egy hitvány szolga, leleplezett

csaló." Pénz-ajándékkal mondanak köszönetet neki. de ez a nagylelkűség fájóbb, mint a sértés,
De akagemusa
tragédiáj ával
együtt a Takeda-nernzetségé is
megállíthatatlanná vált. Katszujoni, miután megszerezte a hatalmat, eszeveszett katonai kalandba hajszolja a klán hadseregét. Tabomokai hiába próbálják megállítani öngyilkos útján;
nem térit i észre a természeti csoda, a titokzatos szivárvány sem,
rnely a tábornokok szerint "atyjának, Singennek üzenete, emlékeztetés végső akaratára."
1575. május 21-én Najasino
közelében zajlik le a végzetes
csata, amelyben "a történelem
egyik legharcedzettebb hadseregét küldték rrtészárszékre az újonnan alkalmazott tűzfegyverekkel
szemben". Kuroszava szerint "a
történészeknek mindmáig nem
sikerült tisztázni, mik voltak az
okai e szörnyű hekatornbának.
A túlságosan magabiztos Watszujoni lebecsülte az új fegyverek
támadó erejét. Amikor a rnészárlás elkezdődött, már ahhoz is késő volt, hogy visszavonuljon."
A csata után a filmvásznon egy
magaslatot látunk s csupán ott
maradt lábnyomokat,
amiből
megértjük, hogy a Takeda nemzetség kitöröltetett a történelembőI. Ezután közelít rá a kamera a
csatatérre, amelyet véres, zaklató, de sohasem az olcsó hatás
jegyében fogant képekben láthatunk, egy kollektív agónia borzalmát és tragikumát idézve. Ezután következik a váratlan epilógus. Korábban, a csata elszabadulása előtt már láttuk a kagemusa fantomalakját fehér ruhás, fegyvertelen férfi képében,
aki fénylő szemekkel, úgy nyújtogatja karjait, mint aki meg
akarja állítan i "az ő" embereinek
öngyilkos támadását. Most a haldoklók végső vonaglásainak elcsendesedtével, e szőrnyű tragédia tanúja a fájdalomtól eszét
vesztve újból megjelenik a vász-

non, kiveszi egy halott kezéből a
lándzsáját, és mint egy fúria,
üvöltve támad az ellenségre, míg
egy golyótól találva a folyó felé
vonszolja magát, s elmerül a vértől vöröslő vízben.
Kuroszavát kétségtelenül lenyűgözi a filmben ábrázolt, egykori civilizáció, őszinte csodálatot érez az antik lovagok erkölcsi
értékei, személyes (és balvégzetű) nagysága iránt, emlékezetes
képekben vonulnak el előttünk
Singen Takeda halálra szánt tábornokai, akik pompás öltözékben, ragyogó fegyverekkel felszereIkezve készültek fel a halállal való "ünnepélyes találkozóra", de a legnagyobb rokonszenvvel mégiscsak a szegény árnyékember, a kagemusa felé fordul,
"akit mezítlábasan hívtak a császár trónjára". "Ez a csodálat a
múlt nagysága iránt tölti meg érzelemmel ezeket a ragyogó képeket ebben a különös, már-már
absztrakt operában" - fejeződik
be Aldo Tassone tanulmányrészlete a Cinérná-ban.
A kritikusok többsége a filmnek ugyanazokat a hangsúlyait
veszi észre, elemzi és értékeli, sőt
maga Kuroszava is kénytelen
többször is ugyanazokra a kérdésekrefelelni interjúiban. Gyakran kell válaszolnia arra, hogy e
film történelmi nevű nagy emberei mit jelentenek az ő számára,
és mennyiben érdekelhetik ezek
az annyira amerikanizált gondolkodású mai japán nemzedékeket ? Kuroszava szerint Singen
Takeda, Tokugava és a többiek
nem csupán szenvedélyes katonák, akiknek csak a háborún jár
az eszük - ahogy sokan gondolják. Egyszersmind igen rnűvelt,
igazi politikusok is voltak; nekik köszönhető, hogy e korszak
kultúrájának egy része a mai
napig megőrződött. Széles látókörű emberek voltak, és éppen
ebben különböztek a mai japán
politikusoktól, akiknek olykorolykor lenne mit irigyélni a Ta-
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kedáktól és társaik tól - olvassuk
Kuroszava szavait a La revue du
cinémá-ban.
Ezek a megállapítások mintha
burkoltan azt is magyaráznák.
miért tekintették Japánban a
Kagemusá-t egzotikus filmnek
(mint Kuroszava más műveit is):
legalábbis az a közönség, amely
elfeledkezett saját kultúrájáról és
történelméről. Kuroszava azonban nem keresi a kegyét sem a
hazai, sem a külföldi közőnségnek; arról csinál filmet, "ami
kedvére való". így aztán a Kagemusa is "lehet parabola a
(múltbeli vagy jelenlegi) hatalom kockázatairól. de lehet csupán didaktikus elbeszélése Japán
egyik döntő fontosságú történelmi korszakának".
A csodálatos, bravúros nagyjelenetek, csataképek - folytatódik a La revue de cinéma kritikája -, bár sokáig megmaradnak
a néző emlékezetében, a filmnek
alig egyharmadát alkotják. Egészében a mű a kagemusa személyiségének van szentelve. Noha
csak külső hasonlatossága miatt
esett rá a választás, de ő végül is
valósággal a bőrébe bújik modelljének, annyira, hogy kiérdemli "tábornokainak" (akik tudnak
kilétéről) a tiszteletét és ( a magát kitaszitottnak érző) Katszujoni elfojthatatlan féltékenységét.
"Kinevelése" folyamán döntő az
a jelenet, amikor az apródok
észrevétetik vele, hogy az igazi
Singen nem viselkedne olyan
"közönségesen",
és amikor ő
aztán lassan kiegyenesedik, abbahagyja a nevetést és felveszi
azt a nemes tartást, amelyen nem
is változtat - egészen lelepleződéséig. Rabul esve modelljének
nemességétől. eljut odáig, hogy
magáévá teszi a nagy Singen szamuráj hagyományon edzett filozófiáját az életről és a halálról;
az a szándéka, hogy a modell erkölcsi szintjén éljen, hogy méltóvá váljon a klán érdekében magára vállalt feladathoz.
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"íme kétségtelenül ezért bírálják Kuroszava filmjét Japánban
és itélik majdnem mindig "reakciósnak" ; mert olyan ember példáját adja elénk, akit valamiképpen az erkölcsi nemesség ideálja,
a harcos osztály elve ejtett meg
és irányit ... " - zárja elmefuttatását a La reuve du cinéma kritikusa.
Még közelebb visz a Kagemusa megértéséhez a Positif c. folyóirat elemzése, amely a rendező művészi szeniléletének gyökereit igyekszik feltárni, megkisérelve egyben a film helyét is meghatározni az életműben. Francoís Ramasse szerint, bár a néző
nehézség nélkül megérti a filmet,
mégis a Kagemusa mintha állandóan titkoIna valamit előlünk.
A téma Dosztojevszkijig nyúlhat
vissza, akinek A félkegyelmű c.
regényét Kuroszava 1951-ben vitte filmre, és akinek, mint ismeretes, egyik állandó témája volt a
kettős én (pályája elején Ahasonmás címen írt kisregényt.).
Szembeötlő a Kagemusá-ban
a rendező aprólékos hűsége a
történelmi realitás részleteihez, a
díszletekben. kosztümökben, külőnösen pedig a katonák, a korabeli lovagok öltözékeiben nem szólva most a korról alkotott művészi látomásáról. Mert
egyébként ennek a látomásnak
a mélyén is a kor valóságához
való hűség húzódik meg: ha történelmileg nem is bizonyítható
Singen Takeda esetében a kagemusa alkalmazása, más neves
japán történelmi személyiségek
gyakorlatában létezett ez, nem is
ritkán. Ennek ellenére Kuroszava realizmusa - mint a kritikus
megjegyzi - a történelmi és a jelenbeli témáknál egyaránt, mindig stilizált, sőt "transzcendált".
Ez a transzpozíció a Kagemusában - mielőtt a film "a világ feltünően tragikus látomásává válik" - esztétikai jellegű, amelynek alapja teljesen festői. Ne felejtsük el, hogy mielőtt Kurosza-

va "teljesen véletlenül" (mint ő
mondotta) rendező lett volna, elsősorban "nyugati" grafikai szakképzésben részesült. Nem csodálkozhatunk, ha ez az elsődleges festői hivatás észrevehetővé
válik a Kagemusa számos felvételén. Bár ezek a plánok - főként
bizonyos csatajelenetek - kétségtelenül tanúsitják Kuroszava festői kvalitását, illetve maguknak
a képeknek az európai reneszánsz festészetben való gyökerezését, mégis csupán öntudatlan reminiszcenciákról
van
szó, illetve annak kifejeződéséről, hogy egy rendező, aki elérkezett pályájának csúcsára, minden plánján ott hagyja félreismerhetetlen művészi jegyét a mű kidolgozásának hosszú folyamatában. S ez azt jelenti, hogy szabadon a kezdetleges és olcsó naturalizmus minden kisértésétől,
Kuroszava történelmi realizmusa nem a dolgok tényszerű realizmusát foglalja magában, hanem az események, a kor szellemének realizmus át. Az ún. objektivitás helyett - ami untat ja őt
- a maga szubjektiv vízióját érvényesíti, a száraz ténymegállapítás helyett a mítoszt. Ami igaz
a dolgokból, a tényekből következöen, még inkább igaz természetesen az egyénekből kiolvashatóan.
S végül foglaljuk össze a Kuroszava humanizmusáról írottakat. F. Ramasse szerint a kagemus a megjelenésével egy megváltozott Singen került a palotába.
Bár ezt a változást taktikai okokból Singen .betegségével magyarázzák, valójában arról van szó,
hogy az új Singen emberi lett,
nem csupán a hatalom és a háború gépezete. Az új jelenséget a
kis unoka foglalja sz.avakba:
"Már nem félek tőle" - mondja
a gyermek, aki elsőnek érzékeli a
különbséget. A kagemusa és a
gyermek közötti viszony ábrázolása érezhetően kedves motívuma a filmnek a rendező számára.

De ez a Kuroszavának kedves
humanizmus - amelynek hőse és
hírnöke a kagemusa, aki egyszerre tragikus és nevetséges, nagyszerű és groteszk alak - keserű
fordulatot vesz akagemusa
elkergetésével, újbóli halálra ítéléséveI. A kagernusának végig kell
néznie a klán pusztulását, érzékelheti egy új hatalom megalapítását, amely "az érzelmet nem
ismerő intelligenciára épül".
Kuroszava humanizmusa
amely bizonyos idealizmussal és
individualizmussal vegyül - üldözött, meghajszolt humanizmus.
Egy olyan világban amely magába zárkózik (a képek sohasem
tárnak elénk széles perspektívákat, ami levegössé tehetné a filmet: a látóhatár mindenfelé borús), neki nincs helye többé. A

Kagemusa végső kicsengésével de tematikai és esztétikai elemeivel is, amelyek tökéletes kifejeződését nyújtják a rendező világának - bizonyos tekintetben végrendeletnek tűnik. Ez a film-színtézis, az a végső összefoglalás beleértve a humanizmussal kapcsolatos konzekvenciát - felsorakoztatja mindazt, amit a rendező hosszú pályáján felhalmozott, sőt a kísérletezés próbájának is aláveti magát és kitágítja
gondolatainkat.
De ha végrendeletnek tűnik is
a Kagemusa, s ha ő maga is ennek tekinti, ez nem fogja megakadályozni őt abban, hogy leforgassa a Lear király szabad adaptációját,
amelynek forgatókönyvét fiókjában őrzi, és amelyre
nézve a Kagemusa csupán előta-

nulmány, hevenyészett vázlat.
(Saját szavai szerint) Ez a film,
amelynek jelentőségteljes címe
lesz japánul, tehát "végrendeleti
záradékként" szerepel majd a
Kagemusa mellett. A cannes-i
rossznyelvek egyébként a Kagemusá-t a "Japán Apocalypse
Now" -nak keresztelt ék, ami bizonyos értelemben
találónak
mondható s nem csökkenti a
film értékét. De ha van valami a
dologban, pontosabb lenne Kuroszava filmjét "Apocalypse No"nak nevezni, ami ugyancsak
nem lenne alaptalan (utalás a
japán no színházra), Ami pedig
a következő Kuroszava-film jelentőségteljes címét illeti: ez Rali
lesz, azaz Lázadás.
(Cinéma 80. okt., La revue du
cinéma 1980. okt., Positif 1980.
okt. - Sal/ay Gergely)

"Az underground film meghalt ... "
Susan Sontag az amerikai filmművészetről
1980 tavaszán az ismert amerikai
írónő, Susane Sontag Varsóba és
Krakkóba látogatott. A Dialog círnű, színházi-filrn- és tévédramaturgiával foglalkozó havi
folyóirat két szerkesztője érdekes vitát folytatott az írónővel.
A beszélgetést magnószalagra
vették és a folyóirat augusztusi
számában leközölték,
A vitát a szinházzal és a tulajdonképpeni
dramaturgia
hiányával kezdték. Sontag kijelentette, hogy bármennyire meglepően hangzik is, Amerikában
O'Neill volt mindeddig az egyetlen igazi drámaíró. "Nekünk
hiányzik még egy hagyományunk
nálunk azírók mind csak egy-egy
műfajban tevékenykednek. Európában az irók gyakran két, három, sőt több műfajban is alkotnak, ami Amerikában elképzelhetetlen". Susan Sontag Moraviát és Sartre-ot említette, majd

így folytatta: "Amerikában az
írók specializál ódtak , méghozzá
általában igen szűk területekre.
Például, ha valahol társaságban
kijelentem, hogy egyszerre művelem a szépirodalmat és esszéket is írok, mindig rákérdeznek:
no jó, de melyik a specialítása ... ? Így aztán már nem is
teszem hozzá, hogy három forgatókönyvet is írtam, sőt még
filmeket is készítettem belőlük ... " Arra a kérdésre, hogy
színdarabokat
miért nem ír,
Sorttag csak annyit válaszolt,
nem érez magában erre külőnősebb hajlandóságot. Viszont folytatta - mások, pl. William
Saroyan mintha írt volna valamilyen darabot, úgy rémlik neki. . . A Dialog szerkesztői
rendkívül csodálkoztak, hogya
neves írónő nem tud Saroyan
számos darabjáról. Susan Sontag
könnyed legyintéssel intézte el a

dolgot: "Nálunk ezt talán senki
sem tudja, legalábbis az én nemzedékem Saroyannak csak a
prózáját
ismeri... Gyermekkoromban olvasgattam Saroyant,
azóta nem. Szóval önöknél ő
ennyire ismert szerző? Milyen
mula tságos l"
A beszélgetés ismét a filmre
terelődött, arra, hogya forgatókönyvírás is "tömegsport"
és
régen is az volt, hisz már a Stan
és Pan filmeket is mindig legalább öten írták egyszerre. Susan
Sontag elmagyarázta, hogy a
filmek készítésénél rengetegen
bábáskodnak, mindenkinek lehet jó ötlete és azt be is veszik a
filmbe, még forgatás közben is.
A forgatókönyvírás sokak kenyere lett, de ezeknek az embereknek semmi közük az irodalomhoz. "De az igazi íróknak
sincs sok közük Hollywoodhoz.
Előfordul ugyan, hogy egy élő
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író híres regényének filmesitési
jogát megveszi egy filmgyár és a
szerzöhöz fordul, írjon forgatókönyvet. De ezt a forgatókönyvet aztán a gyár "szakembereknek" adja ki, ezek rengetegen
vannak, mindegyik elvesz vagy
hozzátesz valamit; a végső változatban már senki sem ismeri
fel sem az eredeti regényt, sem a
szerzö forgatókönyvét . .. Hogy
ez igy van, annak legtöbbször
maguk a szerzők az okai. Itt
volt például az az eset Doctorow Ragtime című művével.
Megvették a fiJmjogot, Milos
Forman a rendező. Doctorowtól kértek forgatókönyvet. Doctorow hosszan, hosszan töprengett a dolgon, aztán egyszer csak
megjelent és hozott egy ... nyolcszáz oldalas iromány t ! Nyilvánvaló hát, hogy mással iratták
meg végül. Nálunk sok hivatásos
forgatókönyvíró van, ezek ebből
élnek, de minden filmet többen
együtt csinálnak. Nálunk is
messzemenő specializálódás alakult ki. A forgatókönyveknek
sok változatát készítik el, a végső, elfogadott változat pedig
ezen változatok összessége, nagy
kompromisszumok
eredménye.
Sőt, mondok mást: a már véglegesnek hitt, elfogadott forgatókönyvtől is eltérhet végül maga a film, mert mondjuk menet
közben megváltozott a rendező
személye, vagy valakinek a forgatás alatt támadt egy közfelkiáltással zseniálisnak ítélt ötlete ... Még a vágó is változtathat a filmen!" - fejezte be eszmefuttatását Sentag. Beszélgetésük lengyel résztvevői ekkor
felvetették, hogy ennek ellenére
azért akadnak az USA-ban is
filmesek, akik maguk döntenek
filmjük teljes egészéről. Susan
Sontag igenlően válaszolt: "Igen,
de ezek kivételek. Mint Coppola,
Kubrick, vagyis rendkívül gazdag emberek, akik maguk gyártják filmjeiket. Kubrick például
egyáltalán nem forgat az ÁlIa-
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mokban; Angliában él falun, ott
van saját stúdiója, vágó- és utószinkron-laboratóriuma. " De,
ismétlem, ezek kivételek. Amerikában a forgatókönyvíró mesterember, akit úgy alkalmaznak a
forgatáshoz, mint máshol valamilyen munkára egy villanyszerelőt vagy vízvezetékszerelöt .JÖn,
elvégzi a dolgát és mehet. így
aztán persze elmosódik a felelősség, a filmek minősége is
rossz. Én például nem tartom
jónak az amerikai filmeket és
nagyon csodálkozom, hogy Európában tetszést aratnak".
- És mi történt a hatvanas
évek élenjáró művészeivel, az
underground
filmművészettel ?
Hol van Warhol, Mekas, Anger ?
- érdeklődtek a Dialog szerkesztői.
"Warhol ma nagy és híres üzletember. Mekas régen sem rendezett gyakran, ma is alig-alig.
Anger próbál filmeket készíteni,
de nincs neki miből. Nyomorban
él, a barátai tartják el, mert lakásra, élelemre sem telik .neki.
Teljesen kivül került a "brancson", túl lassan dolgozik. Szerintem különben is elmúlt már
az ő nagy korszaka ... Paul Morissey teljesen átálIt a kommersz
tevékenységre, Dino de Laurentiis-szal fogott össze. Amerikában általában így történik: az
avantgard alkotó vagy átmegy a
kommerszf'ilm-gyártásba,
vagy
eltűnik. Nehéz ellenállni a piac
nyomásának . .. Ha egy rendező
átmegy a kommerszbe, azonnal
esik művészi színvonala . . . Az
underground film tehát meghalt,
de ez nem jelenti azt, hogy jelenleg semmi érdekes nem történik
az amerikai filmművészetben.
Ott van Bruce Connor Kaliforniában, aki maga ugyan nem forgat, csak már kész anyagokból
készít filmeket. És ezt csinálja
már huszonöt éve; főleg rövid
filmeket készít, a leghosszabb
negyven perces. De ezeknek a
filmeknek nincs nézőjük, múzeu-

mokban és kinotékákban mutogatják őket. A helyzet tehát eléggé szomorú. Akad itt-ott egyegy magányos művész, de nincs
semmiféle szélesebb mozgalom,
Tudom, hogy a művészek művei
fennmaradnak akkor is, mikor
az egész hollywoodi szemét eltűnik a süllyesztőben. Mégis, a művészeknek most igen nehéz az
életük ... Vannak festők is, mint
például Michael Snow és Keith
Sonnier, akik filmeket forgatnak. Az ő videokamerával forgatott filmjeiket is egyenesen a múzeumokba viszik."
"Ön szerint tényleg szemét az
egész hollywoodi filmtermés T"
- "Akad köztük sok film,
amelyik jól kezdődik. Végül is,
rengeteg pénzt fektetnek beléjük,
hát jól kezdődnek, aztán ellaposednak. Ma már egymillió dollár nem elég egy film elkészítéséhez. Tehát egyre kevesebb, de
egyre drágább film készül. Közönséges hazárdjáték: sikerül-e
megdönteni a legutóbbi rekordot és több hasznot húzni belőle, vagy sem ... 'l Senki sem csinál kicsi, olcsó, kamarajellegű
filmeket."
- Cassavetes csinált ilyeneket
- emlékeztetik az írónőt beszélgetőpartnerei ; Susan Sontag
azonnal rávágja: "Valaha igen,
de ő ma már teljesen lecsúszott.
Egyre kevesebb filmet készít.
Különben ő a legjobb példa arra,
milyen rendezők nincsenek Amerikában: hiányoznak az európai
stílusú rendezők. Cassavetes éveken át saját lakásában forgatott,
felesége és barátai segítségével
csinálta' filmjeit, közben mások
filmjeiben színészként játszva kereste rájuk a pénzt. Úgy tudom,
az utolsó nyolc évben mindöszsze két filmet csinált."
Arra a kérdésre, mi a helyzet a
televízióval, Sontag az amerikaiakra nem jellemző választ adott:
"Az Egyesült Államokban televízió nem létezik. Igaz, hogya
nap huszonnégy óráján keresztül

tízegynéhány csatorna önti a műsorokat, de az a program a szó
szoros értelmében nem ér semmit. Mivel ötpercenként reklámokkal szakitják meg, semmi
komoly műsort nem lehet közvetíteni, .. Az a komor helyzet,
hogy nincs figyelemre méltó
filmművészetünk, sem televíziónk. A könyvkiadás körül sem
jobb a helyzet, a kiadók egyre kevesebbet adnak ki, mert csak akkor fizetődik ki a dolog, ha a
könyvből elkel legalább tízezer
példány. Márpedig a mai Amerikában még ennyi példányt sem
lehet eladni. Rendkívül kicsi az
olvasótábor. New York és Kali-

fornia között senki sem olvas
könyveket. Az összes könyv 60
százalékát New Yorkban adják
el, gondolják csak meg, egy 230
millió lakosú országban ... ! John
Ashbery első könyve nyolcszáz
példányban jelent meg és tíz évig
tartott, míg eladták ... "
A szerkesztők ezután újra a
film területéle terelték a beszélgetést. Azzal érveltek, hogy fontos dolgokat vittek véghez egyes
művészek, például megalkották
a Bonnie és Clyde-ot vagy a Szelíd motorosok-at ...
"A Szelíd motorosok nem is
hollywoodi produkció volt. A
hatvanas évek közepén egy ma-

roknyi ember nálunk is próbált
valamit európai módra tenni. De
az egész mozgalom hamar szétesett, az emberek szétszóródtak,
átmentek a kommersz filmiparba. Nicholson és a rendező Peter
Fonda - mindketten független.
ambiciózus művészek voltak - a
kommersz művészet egyes számú csillagai lettek ... "
Ezért nem csodálhat juk, hogy
befejezésül Susan Sontag kijelentette: ő maga semmiféle kapcsolatot nem tart fenn az amerikai
filmiparral. Filmjeit Európában,
európai producerek készítették
el, nagyon kevés pénzért.
(Dialog 1980/8.Nemere István)

Filmek Iránban - az iráni "új film"
Előre kell bocsátanunk; az iráni
filmről és televízióról szólva
nem beszélhetünk kizárólag esztétikai, filmművészeti terminusokban, elvonatkoztatva Irán tágabb társadalmi valóságától; bár
ugyanígy igaz az is, hogy az utóbbi évek iráni tőrténelmét, az iráni társadalom változásait vizsgálva is feltétlenül ki kell térnünk a
tömegkommunikáció és a film
mindenkori szerepére. Nem véletlen, hogya Pahlavi-rezsim elleni
első értelmiségi állásfoglalás az
olaszok részéről az volt, amikor
néhány olasz rendező az egyik
teheráni filmfesztiválon tiltakozott a sah rendszere ellen; s nem
véletlen az sem, hogy az ellenzék
és a rendszer döntő összecsapásának évében a legjelentősebb
provokációs cselekmény éppen
egy mozi ellen irányult.
A sah rendszerének kultúrpolitikája minden eszközzel megpróbálta kiirtani az élő iráni népi
kultúrát; sietős "nyugatiasitó"
akciója kiterjedt az oktatásra, a
sajtóra, az audovizuális kommunikáció és a szórakoztatás minden formájára. Ekkor terjedt el
országszerte a televízió: még az

ország legszegényebb vidékein is,
ahol az agyagviskókban nem
volt se víz, se villany, településenként legalább egy tévékészülék működött. A 63 %-ban analfabéta irániak nagy többsége épp
a televízióban találkozik a filmgyártás termékeivel.
Két csatorna működik, mindkettő állami monopólium; egy
harmadik, úgynevezett "nemzetközi csatorna" angol nyelven sugároz műsort, elsősorban az országban nagy számban élő amerikaiak számára. A farszi nyelven
sugárzó két csatorna korántsem
alternatív jellegű: műsorszerkezetük, stílusuk, politikai arculatuk egyforma. A reklám szinte
elviselhetetlen mértékben van jelen, olykor harminc percig is tartó blokkokat tesz ki.
A legtöbb gondot az esti főműsoridő kitöltésére fordítják.
A közönség körében a legnagyobb népszerűségnek a zenés
show-műsorok örvendenek, amelyeket szinte mind a RAl-tól. az
olasz televíziótól vesznek át. A
"Canzonissima"
és a "Studio
Uno" műsoraira, amelyeket a
végtelenségig ismételtek, s még a

képeslapok is tele voltak velük,
sok iráni még ma, évek elmúltával is élénken emlékszik. Rita
Pavone, Little Tony és Mina hazájában sohasem volt akkora
sztár, mint Iránban. Hetenként
kétszer sugároznak folytatásos
tévéjátékokat. egy-egy sorozat
fél évig vagy tovább is eltart. Témájuk és "üzenetük" mindig
ugyanaz, csak a "körítés" változik: mindig arról az - 1925-ben
véget ért - korszakról van szó,
amikor Iránban a Gadzsar dinasztia uralkodott. E kor alapvetően feudális családi és társadalmi viszonyainak bemutatása
pedig egyedül annak a következtetésnek a levonását szolgálja,
hogya feudalizmus - jórészt csak
állítólagos - eltűnése a Pahlavi
dinasztia érdeme.
Mozifilmeket hetenként kétszer-háromszor adnak. Nagy részük amerikai. európai filmek
csak elvétve bukkannak fel. Az
uralkodó műfaj a krimi (akár
csak a heti müsor tetemes hányadát kitöltő, szintén amerikai eredetű tévéfilmekben); néha feltűnik egy-egy érzelmes vígjáték, de
a vitathatatlan elsőbbség az ak-
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ciófilmeké. Teljességgel hiányoznak a politikai filmek, még az
olyanok is, amelyekben akár más
országok politikai, társadalmi
vagy történelmi kérdéseiről esik
szó. Gondosan kikerülik a kulturálisan igényes, kísérletező rnűveket is.
A Pahlavi-rendszer a szórakozás más formáit is támogatja.
A nagyobb városokban, elsősorban Teheránban, megsokasodnak a diszkók és a night clubok.
Prosperálnak a mozik is, amelyek - akárcsak Olaszországban
- "bemutató" és "utánjátszó"
hálózatra oszlanak.
A legelegánsabb mozik felérnek a nyugati filmszínházakkal,
sőt olykor túl is tesznek rajtuk.
Ajegyárak rendkívül alacsonyak,
a maximum kb. 600 olasz lírának
felel meg.
A forgalomban lévő filmek
többsége amerikai; a legsikeresebb müfaj a szuperfilm: a Csillagok háborúja, A cápa, Az ördögűző és De Laurentis King Kongja olyan közönségvisszhangot
kelt, mint nyugaton sehol. Akedvencek: Sean Connery (mint James Bond) és Edwige Fenech;
jól "megy" Hitchcock is, de közel
sem annyira, mint John Wayne
(csupán A zoldsapkások: ellen
tiltakozik néhány értelmiségi, de
őket is rögtön elhallgattat ják).
A piac minősíthetetlen indiai produkciókkal és Hong Kong-i
"kung-fu" filmekkel telítődik.
Angol, francia filmek alig szerepelnek a műsoron. Olaszországból olyan fajta filmeket vesznek
át és visznek sikerre a hathatós
reklám segitségével, mint Franco
Franchí és Ciccio Ingrassia vagy
Lando Buzzanca komédiái, Al
Bano zenés filmjei - ez utóbbi
rövid idő alatt valóságos sztár
lett, Bud Spencerrel együtt. A
kultúrának vajmi ritkán tesznek
engedményt, és akkor is csak jó
okkal. Egy példa: Zurlini Ki ott
ül az ő jobbján című filmjét kevéssel olaszországi bemutatója
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után megvásárolja Irán. Ám
ugyanez a film, amikor a forradalom után ismét megvásárolják
és újra szinkronizálják,
hatalmas
álrnélkodást kelt a nézőkben: az
első változatban ugyanis a dialógusokat úgy "fordították le",
és olyan "alaposan" megvágták
a filmet, hogy teljesen megváltoztatták az értelmét, de még a
cselekményét is.
Szép számmal szerepelnek persze a műsoron pornófilmek; ezek
forgalmazását semmi sem korlátozza.
A hazai filmgyártás vajmi kevés ösztönzést kap: 1977-ben
összesen mintegy húsz film készül. A Kulturális és Tájékoztatási Minisztérium gondosan ellenőrzi a filmterveket és a forgatókőnyveket.
A kommerszfilmeket gyártó iráni cégek indiai vagy
más afrikai, ázsiai filmek sietős,
elnagyolt változataira special izálódnak: filmjeik banditákról.
prostituáltakról, késpárbajokról.
megerőszakolásokról és vérboszszúkról szólnak, vagyis egy alantas, sztereotíp repertoárral dolgoznak, a legcsekélyebb formai
igényesség nélkül. A műfaj egyetlen darabja, amely említést érdemel, Masszud Kimiai Geiszar
című filmje (1967-68).
Az autodidakta rendező ebben a filmjében a teheráni félproletár környezet alapos ismerőjének mutatkozik. Ez a világ
sokkal inkább az ősi perzsa kultúrához kötödik,
semmint az
araboktól
importált
iszlámizmushoz. Az elmúlt harminc évben mély válságon ment keresztül, elsősorban az erőltetett tömeges urbanizáció következtében. Kimiai filmje egy teheráni
banditacsaládot mutat be, az iráni mezőgazdaság pusztulásához
vezető 1961-es reformok utáni
időkben. A fekete-fehér-ben forgatott, feszített tempójú film stílusában, legfőképp pedig montázstechnikájában olykor Damiani legjobb műveire emlékeztet,

még fölébük is emeli erőteljesebb
realizmus-keresése, kivált a környezetrajzban.
Azok a gondolkodó értelmiségiek, akik nem akarják elhagyni
az országot, hallgatásra vannak
kárhoztatva. Néhány külföldön
tanult iráni filmes viszont úgy
véli, akkor tehet szert valamelyes őnállóságra
és tekintélyre,
ha a nagyközönségnek tökéletesen érthetetlen filmeket készít,
amelyekben a kormány vagy a
monarchia egyik-másik vonásának bírálatára irányuló halvány
próbálkozásokat mélyre maguk
alá temetik a metaforák halmazai és a nyelvi kísérletek. A
rendszer pedig önnön kultúrpolitikájának
dicsőségeként büszkélkedik ezekkel a filmekkel :
így járt Merdzsui A tehén (Gav)
című filmje is, amelyet néhány
évvel ezelőtt a Velencei BiennáIén is vetítettek. Ebben a filmben
egy parasztról van szó, aki belebolondul, hogy megdöglik az
egyetlen tehene; a történet jó alkalmat ad az iráni mezőgazdaság
drámai arculatainak bemutatására. De nem annyira filmet látunk, mint inkább filmre vett
színházat ; a vizuális nyelv nem
annyira kifinomult, mint inkább
hermetikus, magába forduló; a
kormány pedig nemcsak azért
engedélyezi a forgalmazását,
mert biztos benne, hogya nagyközönség nem fogja érteni, hanem főleg azért, mert a környezetrajz olyan, hogy attól a történet akár a Gadzsar dinasztia idejében is játszódhat. Némileg hasonló eset Parviz Kimiavi A mongolok (Mogholha, 1972) című
filmjéé is.
Kimiavi tíz évig Párizsban élt,
ott tanult filmrendezést is. A
mongolok az első filmje volt, és
ezután vezető állásba került az
iráni televíziónál. 1979-ig, a sah
bukásáig ott is dolgozott. Kirniavi ebben a filmjében a kommunikációról alkotott téziseit mondja
el. Szerinte a tömegkommuniká-

ciós eszközök lehetetlenné teszik
az emberek egymás közti kommunkiációját. Ezért a tömegkommunikációs eszközök invázióját
a mongolokéval állítja párhuzamba (akik hatalmas pusztítást
vittek véghez a XV. századi Perzsiában). E két különböző inváziót azonban az áldozatok is különbözőképpen fogadják: a mongolok fizikai erőszakossága elől
menekültek, ám a televízió intellektuális erőszaktételét megadóan tűrik.
A filmet ilyenformán értelmezni azonban csak felkészült közönség képes, amely hozzászokott a "cselekmény telen" filmekhez is; az iráni nézők nagy többsége a vetítés alatt dühösen kiment a moziból. Az ellenzéki értelmiség pedig mint a rendszer
közvetett propagandáját bírálta
A mongolokm, Szerintük ez a
film egy passzív, tudattalan, mazochista népet mutat be, amelyet
következésképpen felülről kell
irányítani.
A nem
USA-érdekeltségű
filmszektor - a gyártástól a behozataiig és a forgalmazásig szorosan kötődik az udvarhoz:
az egész egy maroknyi ember kezében van, akiket Pahlavihoz
nemcsak anyagi érdekek, de rokoni kapcsolatok is fűznek. Ez
az oligrachia hívja életre az évenként megrendezésre kerülő Teheráni Filmfesztivált is, rnelynek
pompázatos külsőségei megkísérlik - gyakran sikerrel - elrejteni
a külföldiek szeme elől az ország
valóságát. És ez az oligarchia
igyekszik a rendszer utolsó éveiben még szorosabbra fonni kapcsolatait a külfölddel.
1975júliusában például Mehdi
Busehri, a sah sógora Carlo Pontival köt szerződést 12 film elkészítésére három év alatt; induló
összegként 30 milliárd Urát garantál a producernek, a végöszszeg nincs korlátozva. Pontinak
azonban nem szabad iráni témájú filmeket készítenie: "Perzsia

Az elvakultan fanatikus, mincsupán fantasztikus háttér, díszden haladást ellenző iráni iszlet lesz - nyilatkozik. - Vagyis
lámizmus fogalma mélyen belenem lesznek politikai problérögződött a nyugati sajtóba,
mák". A tervbe vett filmek köamely ennek ürügyén az egész
zül csupán egy készül el a moországról mond negatív ítéletet.
narchia összeomlása előtt, a
Az iráni filmet vizsgálva sem keCassandra Crossing (1976).
rülhetjük m.g az iszlámizmus és
Az ambíciózusabb
Bahman
a film viszonyát.
Farrnanara 1976-ban részt válA Korán eleve tiltja az emberi
lal Zurlini Tatárpuszta című filmalak bármifajta ábrázolását, akár
jének finanszírozásából.
A filmet
díszítő célból is; ennek az a célja,
Iránban forgattak, egy valóságos
hogy elejét vegye a bálványimáerődben, az afganisztáni határdásnak. Az iráni vallási mozgavidéken ; tematikáját
tekintve
lom (amely különben csak egy a
nagyon jól beleillik az iráni rendforradalmi mozgalom összeteszer elképzeléseibe, megfelel mevői kőzül),
legszélsőségesebb
rev szelekciójuk mindkét kritéképviselőit leszámítva, a forrariumának: kellően intellektuális
dalom kezdete óta természetesés politikailag kevéssé problemaként fogadta el a tévé és a film létikus. Az sem véletlen, hogy az
tezését: mondhatni, meg sem foregyetlen nem-kommersz rendező,
dult a fejükben, hogy ne volna
akiről a sajtó feltétlen elragadaz. Mi több: azonnal tisztában
tatással nyilatkozhat, Fellini.
volt kultúrális és propagandiszMasszud Kimiai A szarvasok
tikus hatásával is; amelyet igye(Gavaznha) clmű, 1978-ban készült filmjéből már megcsap a kezett maximálisan kihasználni.
1979. február 12-től (Bakhtiar
forradalom levegője. Kimiai ezzel a filmmel Teherán félproletár
kormányát ekkor váltották fel
világába tér vissza, amelyben
végképp a Bazargan-kormány),
azonban feltűnik egy új elem: a az állami televízió "nemesi rangtömegektől teljesen elszakadt el- ra emelkedik": "Az Iszlám Forlenzéki csoportocskákból kialaradalom Hangja és Képe" nevet
kult városi gerilla, amelynek tekapja. A televízió irányításában
vékenysége teljességgel eredménya műsorok totális iszlámizációját
telen, de inkább árt, mint haszcélzó törekvés kezdettől fogva nál.
ha nem is mindig békésen Noha még javában tart a dikegyütt él egy laikusabb irányzattatúra, a film elkészülhet. mert a . tal, amely a forradalom társarnonarchia már kezdi elismerni
dalmi dimenzióit állítja előtérbe,
a feddaynok létezését, s megpróés az ősi iráni kultúráéhoz akar
bálja meggyőzni az embereket,
visszakanyarodni. amely jócskán
hogy ezek antidemokratikus erők
különbözik az iszlám vallásétól.
kivülről irányítják őket, gyenMíg egyfelől nagy teret kapnak
gék és nem megbízhatók. Azona koránmagyarázatok és a valban a film befejezését mégis
lási szertartások, másfelől az esti
megváltoztattatják
a forgatófőműsorban gyakran vetitik az
könyvhöz képest: az eredeti válOktóberi Forradalom klasszikus
tozat csak a sah bukása után kéfilmjeit, előttük pontos és tisztesszül el és kerül forgalomba.
séges történelmi-politikai bevezetőkke!. Az amerikai filmek és
Ez a film egyértelműen a nagytévéfilmek aránya ugrásszerűen
közönséghez szól, ahhoz, amely
csökken, majd az USA nagyköaz önnön kulturális tradíciójávetségének elfoglalása (1979. nonak megfelelő képeket, történevember 4.) után teljesen eltűnteket akar viszontlátni a mozinek a műsorból. Klasszikus javásznon.
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pán filmek váltják fel őket, dokumentumfilmek Vietnamról, Palesztináról,
riportfilmek
Irán
társadalmi problémáiról. A különféle népszavazások alkalmával politikai "Fórum" -műsorokat sugároznak.
Az iraki konfliktust megelőző
napokig azonban igen magas marad a vallásos műsorok aránya,
olyannyira, hogy erre a nézők
egy része is negatívan reagál. Az
iraki
viszály kirobbanásával
(1980. szeptember 22.) viszont
változik a helyzet: a nacionalizmus gyakorta fölébe kerül a pániszlárnizmusnak, az etnikai és
vallási kisebbségek autonóm követeléseiket félretéve a központi
kormány köré tömörülnek, s ezzel a tömegkommunikáció "üzeneteinek" is számolniuk kell.
A nyugati sajtó előrejelzéseivel ellentétben, a forradalom győzelme a film fejlődését hozza magávaI: a film nemcsak a politikai
propaganda eszköze, de első számú időtöltés is. A forradalmi tanács ugyanis rögtön bezáratja az
éjszakai mulatókat, melyek látogatottsága
amúgyis jócskán
visszaesett : közönségük a vagyonos osztályok tagjaiból kerültek
ki, és ezek tömegesen külföldre
menekültek. A diszkók még néhány hónapig működnek, de végül ezek is bezárnak. részint a
fanatikus vallási csoportok nyomására, részint pedig a kőzéppolgárság egyfajta öncenzúrájának következtében.
A sah szökését követő zavaros
időkben - mikor az amerikai cégek képviselői is elmenekülnek
az országból - az iráni filmgyártó vállalatok szabadságát semmi
sem korlátozza, ám ezek - megérezve a küszöbön álló változásokat - valamiféle hallgatólagos
öncenzúrát vezetnek be: szinte
teljesen félreteszik már meglévő
anyagaikat. vagyis a pornográf
filmeket és azokat, amelyek a
monarchia
propagandisztikus
kritériumai szerint készültek.
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Akárcsak a politikai életben,
lassanként a fiImszektorban is
két irányító központ alakul ki.
Az egyik a Kulturális és Tájékoztatási Minisztérium; a másik az
integrálista csoportok által életre
hivott "Kisemmizettek
Művészeti Alapja".
Az Alap kisajátítja a nagyvárosok legmodernebb filmszínházait, melyek tulajdonosai mind
külföldre menekültek, és ezek
műsorát teljesen ellenőrzése alatt
tartja. A Minisztérium a nemzeti
filmművészet
újjászületésének
alapjait igyekszik meg teremteni :
tervbe veszi, hogy importadót
vet ki a külföldi filmekre, s az igy
befolyt összegből kamatmentes
hitelt folyósít iráni rendezőknek
és producereknek, új filmek készítésére.
Addig is kizárólag külföldi
filmek vannak forgalomban; hatalmas közönségsikert arat a Z
és Az algíri csata. Az amerikai
filmek természetesen kiesnek a
számításból, továbbá a Minisztérium elzárja a pornográf filmek,
a kung-fu filmek és a sah idején
oly kedvelt indiai tucattermékek
útját.
Más filmek viszont könnyen
bejutnak Iránba: az európai elkötelezett filmgyártás produkciói,
az olyan olasz filmek, mint a
Mussolini végnapjai, A Matteotti-gyilkosság, az Önkéntesek ismeretlen rendeltetéssel; CostaGavras filmjei, a latin-amerikai
militáns filmművészet klasszikusai egy percig sem vesztegelnek a minisztériumban : szinkronizálás után rögtön a mozikba
kerülnek, ahol hatalmas sikereket aratnak. Különösen az olasz
filmekért állnak több méteres sorok a mozik előtt, még a délelőtti
előadásokra is.
A közelmúltban azonban a
nézők mintha kissé belefáradtak
volna a "túlpolitizált" filmekbe.
Elülőfélben van ugyanis az a
spontán
forradalmi _hullám,
amelynek hatására a közőnség

hihetetlen intenzitással azonosult
a filmen látható harcosokkal,
partizánokkal ; a mozinézői igényeket még mindig a letűnt rendszer kulturális modelljei határozzák meg, egészen addig, amig
az új iráni film nem állít új modelleket.
A Minisztérium törvény terveletei közt szerepel, hogy a filmvállalatok meghatározott számú
importfilm behozatala után kötelesek legyenek egy iráni filmet
finanszirozni. Az iraki háború
azonban egyelőre meggátolja a
terv megvalósulását.
Az új köztársaság idején igen
kevés film készült tehát Iránban,
s ezek is mind az ország történelmi-társadalmi
problémáiról
szólnak. A vallásos látszat mögött szinte mind arcátlanul kommersz igényeket elégít ki, formai
értékük a nullával egyenlő. A hit
harcosának kiáltása (Faríad-e
Modzsahed) című film például,
amely 1979 áprilisában iszlám
csoporto knak a sah ellen vívott
harcát illusztrálta, oly silány,
hogy maga Ghotbzadeh is hevesen támadta, mire a Minisztérium kivonta a forgalom ból,
mondván,
hogy a feldolgozás
színvonaltalansága
magára a forradalomra nézve sértő.
Határozottan jobb és kétségkívül tisztességesebb a fiatal
Maszinani
Véreső (Khun Baresh) című filmje, amely a hadseregnek az 1978-as monarchia-ellenes megnyilvánulásokhoz való
csatlakozás áról szól: sajnos az
expresszivitás és realizmus ötvözetének őszinte keresése, az igyekezet, hogy az illusztrált epizódokat azok valóságos főszereplőivel játszassa el, a rendezőben
még nem párosul kellő stilisztikai tudatossággal.
(Fawzia Mascheroni
Rivista del Cinematografo,
1981fjanuár, RómaSchéry András)
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Mature humani ty, a life of quality (Zsolt Kőháti)
A conversation with István Király about the Miskolc Festival
A review of Hungariari short films is arranged in Miskolcevery other year. István Király,
Professor of Hungarian Literature, chaired the Judging Committee this year. Here he discusses the undeserved neglect of short films, after alJ, they are important tools when it comes to influencing ways of thinking in a controlled manner. The current crop shows that
they think in terms of socialist democracy, and that seeing things as they are, thoughtfulness,
and sensitivity towards problems are characteristic of them. "They do not address passive,
immature citizens but participants in public life to approach things in an adult manner."
17 Notes on the Veszprém Television Colloquium
An inter view with Károly Makk (Zs. K.)
Károly Makk, the well-known director of films, was a member of the Judging Commitee
at the Veszprém Television Colloquium. He here discusses the films shown and the opportunities which television offérs to art.
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Criticism
Peter Szentmihályi Szabó : A mysterious parable
András Szurdi: Transport
A first feature film by a young director. This is science fiction with exciting elements. The
film, however, fails to clear the air after alJ that excitement.
Károly Csala: Entertaining nature - the nature of entertainment
Jamie Uys : Capricorn's Beautiful People
This is popular science and a work of art - a rare amalgam of popular science biology,
geography and ecology and anthropocentric and anthropographic art.
Péter Molnár Gál: Theatre in the workshop
Joseph Losey : Galileo, Galilei
To quote the article itself': "As adramatic
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critic I entertained certain expectations concerning
Losey's film. I started to view it in the pretentious hope that I would witness an authentic report on
Brecht's theatre. I soon had to wake-up to the fact, however, that I was made to tum the
page s of a costume fairy-tale á la Alexander Korda."
Gábor Bányai: Catch on!
Bob Fosse: Al! that jazz
Bányai argues that this bold film is about the moral standing of the deed, of human action
as such, that everyone has to be his own man, though he perish on the way.

Portrait of a career
Anna Gereb: The chronicler of half a century
On the 75th anniversary of Roman Karmen's birth
This thorough and detailed paper, which includes a filmography as well, surveys the life
of the great Soviet documentarist, giving an account of his most important films. Ms Gereb
proclaims that Karrnen's life - work is anthropocentric as such, every one of his films reveals him to be a master of the portrait.

Film and society
52 Thinskinned or self-critically ?
Conversations on film-criticism (Géza Pörös and Klára Tóth)
Miklós Almási: .,1 am not a pessimist in the long run."

Miklós Köllő: "It would pay to take a close look at what Hungarian film-critics are up to."
Péter Bacsó : "Critics should not demand rnaster-pices!"
Pál Sándor: "A more realistic order of values."
László Vitézy: "You cannot play at blindfolded Justice when handting films."
István Gaál: "A piece of one's mind is not criticism."
Ferenc Kardos: "There is need of a varied, but honest order of values."
Closing words (T. K.)
The critics had their say in our 1981/2 issue, it is the directors' tum now. They express their
opinions on the critics and their shortcomings. No final solution is offered by the discussion
but at !east an attempt was made to move away from a dead-end in the relationship between
critics and directors. IncIuding the aesthete Miklós Almási, and Miklós Köllő, a studio
mananager, amongst those interviewed as it were served the purpose of thinking in the longterm as weil.
68 János Palotai: The right and wrong sides of a movement
A contribution to the film-club discussion
72 Zoltán Szilágyi: Homo amator cinematographicus
A witty survey of amateur filmmaking by a passionate participant.
75 Péter Dobai: Tivadar Csontvary Kosztka's marine subjects
Poems from the cycle A memory of salls
Péter Dobai was one of the script-writers for Zoltán Huszárik's Csontváry, This cycle of
poems is a fruit of the long period of preparatory work and of a more thorough familiarity
with Csontváry's canvasses.
Looking out
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Ágnes Z. Erdélyi: Many kinds of the same thing
Oberhausen 1981
81 Marianne Ember: Cannes - '81
Notes on the film festival
S8 Maria Traser: A festival of tired films
Cracow 1981
Italia/l film-week in Budapest
90 Péter Vertessy: Hues, flashes, trends, dead-ends
95 I am only a passage
A conversation with Marco Ferreri (Elena Matacena)
On books, from periodicals
99 Zoltán Hegedüs: The way from soul to soul
A book of essays on Michelangelo Antonioni
101 György Szabó: Film and avante garde
On Mario Verdone's book
102 "A Japanese Apocalypse now" or Kurosava's tragic humanism
105 "The underground film is dead ... " Susan Sentag on the American cinema
107 Films in Iran - the Iranian "new film"
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