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Látni és megérteni
Bizonytalan jegyzetek
a film és képzőművészet rokonításáról
Egy-egy film minősítésénél általában dicsérő
fordulat a képi világ képzőművészeti hasonlitása. A közönség és a szakemberek körében
ma már természetesen használt kifejezés a "képi koreográfia", a "tónusok kifejező ereje",
"önálló képek ké komponált képek sora" stb.,
de ugyanúgy ismeretesen használt megjelölés a
rendezők képzőművészeti ihletettségének "márkajele". Ha koreográfia akkor Jancs6, ha festőiség akkor Huszárik, ha "képi ornamentika"
akkor Sándor Pál, ha attraktív képi szimbolika,
akkor Bódy neve társul önkéntelenül az egyszavas megjelöléshez. Olybá tűnik, hogya vizuális kultúra tágra szabott határain belül a lehető legtermészetesebben kapcsolódik egybe
a film és a képzőművészet; akár a mesterség,
akár a szemlélet, s akár a befogadás, megértés
folyamatát vizsgáljuk. Természetes egymásra
épültség, kölcsönös segítségadás, egybehangz6 kultúra-alakítás jellemzi a vizuális míívészetek saját fejlődését és közönségkapcsolatát.
Tartani lehet att61, hogy ez a megállapítás kissé
elsietett egyszerűsítés. Lehet, hogy sok tekintetben valóban létezik és természetes a kölcsönhatás; bizonyos, hogy néhány fundamentális
pont közös. Például a képi nyelv autonóm
rendszerének kihámozható törvényei minden
vizuális művészetre érvényesek. De az is igaz,
hogy éppen a közönségkapcsolatban léteznek
olyan eltérések, amelyek arra engednek következtetni, hogy egymás hatását kioltják a vizuális művészetek, sőt olykor gátat emel a megértés folyamatába az egyik a másik elé. Tulajdonképpen a vizuális kultúra értelmezésének
problémái miatt maradtak ezen egymás ellen
való hatás tényei homályban, s csak az értékkeresés és fogyasztás szokásainak változásával
jelentkezik élesebben egy-egy feszültség.
Szentségtörésnek tűnhet a fenti kijelentés,

hiszen a vizualitás jelentősége éppen napjainkban válik általánosan elismertté. Köznapi eszmecseréinken, publikált vitáinkban s különösen a képzőművészet progresszív újításainak
rangot kereső apolégiakban ma már axióma
értékű megállapítás: korunkban gondolkodásunkat és viselkedésünket átrendezö hatással
teljesedett ki a vizuális kultúra. A kép és a közlés sokféleképpen összekapcsolt emberközeli
szerepe val6ban olyannyira természetes, hogy
nincs különösebb értelme szinte árnyalatnyi
problémák miatt vitatni a lassan közhellyé váló axióma használhatóságát. A tények is azt
igazolják, hogy nő a képzőművészeti tárlátok
látogatottsága; a jó filmeket megnézik a moziban az emberek, pezsgő a mükereskedelem. Az
alkalmazott művészeti ágazatok - elsősorban
a merkantil grafika - zömmel a képre építve
igyekeznek befolyásolni fogyasztói szokásainkat; és ismerjük a "családtaggá" tolakod6 tévét. Ez utóbbi a maga mindent nivelláló képzuhatagával szinte egyeduralkodóan kiszolgálója az emberek köznapi és művészeti informáeiééhségnek. Úgy tűnik, hogy mindennapi
közlekedésünk alapja a kép, lassan csupa néző
és látó ember kerül kapcsolatba egymással.
Formák, színek kompozíció t adó rendszere
alapján képesek vagyunk eligazodni a világban,
s ha ez a "kulturálisnak" is felfogható fejlődés így halad tovább, akkor előbb-utóbb a
szem logikáján alapul6 képnyelv lesz az emberi
érintkezés fundamentuma. A kérdés csak az,
hogy akkor miért kiséri még mindig értetlenség
a vizuális művészetek produktumait? Nem valószínű, hogy ennek csak az esztétikai törvények nem ismerésében kereshető az oka, vagy
mindaz, amit a vizuális kultúra fejlődéséról
mondunk, az távolról sem annyira kulturális
vonzatú, mint gondolnánk.
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Úgy tűnik, érdemes következetesebben vizsgálni e "látó század" képfogyasztási igényeinek
mozgatórugóit. Bármennyire igaz is a vizualitás szerepnövekedése, ebből adódóan a vizuális
kultúra szokatlan ütemű változása, attól azonban még korántsem kell tartani, hogy a képi
közlés és olvasás éppen napjainkban rendezné
át a kommunikáció rendszerét. Képzöművészek és filmrendezők keserű tapasztalatok alapján megrázó történeteket mesélhetnének a mű
és közönség között tátongó értetlenség-szakadékról, hallhatunk rajzot olvasni nem tudó
mesteremberekről ; a vizuális fantázia szegénysége miatt természettudományi ismeretekkel
nehezen birkózó diákokról. Az információ-éhség ellenére sem ismeretlen a tév.énézők körében jelentkező "kép-undor", az alkalmazott
művészeti ágazatokban dolgozók pedig a kommersz "átlagigény" munkát limitáló erőszakosságára panaszkodnak. Izlés és kereskedelem ádáz ütközete dúl az öltözködés-i.kultúra"
területén; ajándéktárgyaink többsége még a konzervatív, megértő kritika próbáját sem állná ki.
Az egymásköz i érintkezéseinkben használt
nyelvi fordulatok lassú elsekélyesedés e sem
egyenes következménye a "képuralomnak" . Túl
nagy szerepet kapott a vizualitás, s közben gondok keletkeztek a vizuális kultúrában? Lehet,
de valószínűbb, hogy túl hamar vált axiómává
egy olyan jelenség, amely inkább mutatta a változás lehetőségét, mintsem magát a változást
dokumentálta volna. Azaz, túl laza a vizuális
kultúra fogalom által jelölt terület tartalmi szövevénye; kiteljesedésrő1, differenciálódásról beszélünk a kiteljesedő, a differenciálódó tartalmának pontositása nélkül. Ezért aztán minden,
ami kép, ide sorolódik, s e lebegő kategória palástja alatt össze is kapcsolódik. A kresz-tábla
elvont kép-jel, s taníthatósága alapján példálózhatnak filmesztétikai összefüggésekről; sztori és kép filmi kapcsolata alapján igazolhat juk
vagy modernizálhatjuk a "hősi-életkép" műfaját a képzőművészetben; művészetté avathatjuk a formatervezést; képzőművészetté a fotót;
tárggyá a képet és képpé a tárgyat; áruvá azt,
ami nem birtokolva vehető meg, s "ingyen kul6

túrává" azt, amiért éppen az érték védelme érdekében fizetni kéne.
A vizualitás és a vizuális kultúra a kommunikációs rendszerek vizsgálata során, s természetesen az empirikus tapasztalatok alapján kapott
egyre nagyobb figyelmet. A közelmúltban elhunyt, s e kérdésekkel önmagát is korrigáló módon foglalkozó Marshall McLuhan a vizuális
jelrendszerek egyeduralmát sejtette a Gutenberg galaxis hanyatlásáról szólva, de az idő múlásával, a médiák vizsgálata alapján már ő maga sem hitt a vizualitás mindenhatóságában. A
"globális falu" víziószerű koncepciója - bár
például a pop art nem egy teoretikusa szívesen
kölcsönözte ezt a prognosztikai funkciót - reális elemeit tekintve inkább az információval való manipulálás veszélyére figyelmeztetett, a heurisztikus identitás-élmény inkább az üzenetnek szólt, mint a jelnek, Különben is a manipulációnak nem következménye a vizuális érzékenység fejlődése, differenciálódása, sőt prekoncepció által irányítottá válhat a képolvasás
képessége és minősége, amire a reklám bőven
szolgáltat példát. De ugyanígy szinte manipulációval felérő, eleve feltételezés következménye
az is, hogya vizuális kultúra nagy egészén beIül az egymást erősítő vagy feltételező tulajdonságokat hangsúlyozva beszélünk a képzöművészet, a film, a fotó, a tévé kapcsolatáról. A kérdést leegyszerűsítjük, s két alapmotivumát elválasztva kezeljük. Ha a terület alkotóiról és
alkotásairól van szó, akkor a hasonlóság lásd ékszerész és patkoló kovács, mindkettőnek van kalapácsa - a fontos: ha a közönségről szólunk, a kérdés az ízlés problémájára szelidül. Érthető, ha ez utóbbiról esik szó, akkor a
különböző vizuális művészetek kapcsolata elég
gyakran mint egymásra épülő rendszerek pozitiv példája kezelődik. Pedig a szakági különbözőségekben több az egymásra utaló momentum, mint a közönségkapcsolatban megtalál ható hatásban. A vizuális kultúra alakításában
gyakran az egymás hatását kioltó szerep dominál, a vizuális művészetek többet feleselnek
mint gondolnánk. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az életkörülményekbó1, az érdekeltsé-

gi rendszer érdeklődést szabályozó erejéből és
a kulturáltsági alapozottság mílyenségéből fa-

kadó bizonytalanságok mellett, éppen a vizuális művészetek generális kezelése okozza a legtöbb zavart a vizuális kultúra folyamatában;
helyesebben mutatóinak meghatározásában.
Össze alig vethető értékrendek törvényszerű
mozgásának egy sínre kényszerítése manipuláció, legalábbis a közönség í téletében az összevetettek mindig valamelyik művészeti ág favorizált példájához rendelten lesznek másodrendűvé. Elég csak az érthetőség és az "ezt én is meg
tudom csinálni" primer minősítésére gondolni,
de az attraktivitás, az ornamentika értelmezése,
a "képsor tulajdonságokra", a kép és tárgy viszonyára is lehet utalni. A leegyszerűsített vizuális kultúra-értelmezés mindent elhullajtó lyukas kas jellegét igen jól példázza az a közművelődési program, amelyben a kulturális igények
kielégítésére és formálására a film esetében a
moziba járást, a képzőművészetnél az amatőr
mozgalmat, a tévénél a hasznosítható ismeretszerzést jelöli meg célnak. A generális program
pedig az előadás, ahol a csinálást és a nézést felváltja a verbalizmus.
Nyilván hiba volna a jelzett ellentétek abszolutizálása, de a közművelődési feladatok reális
meghatározása s a vizuális kultúra elemeinek
változása megkívánja, hogy figyelmet szenteljünk a változtathatatlannak hitt tételek mégiscsak változó elemeinek. Nem volna szerencsés,
ha a vizuális kultúra különböző elemeinek közönségkapcsolatánál elsikkadna a funkció meghatározta specifikum, azaz filmmel képet, képpel filmet minősítenénk. A látvány és a láttatás
két különböző dolog, s a tárgyiasult szellemi
termékek társadalmi forgalmazásában éppen a
funkció alapján határozhatók meg a gazdasági,
kulturális és kulturálís politikai különbözőségek. Különösen a ma oly sok problémát jelentő érthetőség gondjaiban teremtődhetnek olyan
helyzetek, amikor a "képuralom" alapján egymásra vonatkoztatott vizuális művészeti produktumokra hivatkozva állíthatunk fel hamis
példákat.

A differenciáltabb problémakezelés megkívánná, hogya könnyelmű összekapcsolás elkerülése végett a vizuális kultúrát ne azonositsuk a
képkultúrával. Erre Miklós Pál már 1975-ben
írt tanulmányában felhivta a figyelmet, s pontosan meghatározta, hogya vizuális kultúra
lényegében tárgykultúra, mivel a kép köznapi
és művészeti megjelenésében majdnem mindig
tárgy is. így a különböző vizuális művészeti alkotások közönségkapcsolatánál, tehát egymással történő összekapcsolásánál figyelembe kell
vennünk - ahogy a szerző írja - "hogya vizuális kultúra alakításában alapvető tényezőnek
kell tekintenünk a tárgynak magának a képi
nézőpontját, képi vonatkozásait, egyúttal azonban a tárgyi világ egészének összefüggéseit is,
vizuális értelmezésben felfogható viszonyrendszerét is( ... ) csak egyes, nagyon körülhatárolt
didaktikai feladatok engedik meg, hogy elvonatkoztassunk a képek tárgyi mivoltától és
tárgyi viszonyaitól ; ilyen például a képi nyelv
autonóm rendszerének az elemzése és tanítása,
a különféle képtípusok (rajz, festmény, fotó
stb.) grammatikájának tanítása". Lényegében
tehát az alap, a kifejezés "grammatikai rendszere" lehet közös a képi megnyilvánulásokban, maga a produktum kép-tárgyi mivoltában hamisítás nélkül nem vethető össze. Azaz
eléggé kétes dicsőség a képzőművészettel dicsérni a film képi világát, mint ahogya tér-idő képzőművészeti problémái csak szimplifikálva rokoníthatók a film nyelvéhez. Félő, hogy elszegényítjük a tartalmi kibontakozást, ha "kép ez is az
is" alapon a vizuális művészetek produktumait
minden tekintetben egymásból akarjuk magyarázni. Még nagyobb a veszély, ha a "bezzeg
szituáció" jön létre: kezdeményezések vérezhetnek el a rosszul, napi érdekek alapján folytatott példálózás miatt.
A vizuális kultúra dinamizmusát csak akkor
lehet fejlődést eredményezően kihasználni, ha
nem akarjuk a képi információkat esztétikai
vonatkozásokban generalizálni.
.Bereczky Loránd
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Tisztelgés Jancsó Miklós előtt 60. születésnapján

Köszöntlek Miklós, nemzedékünk nevében,
kiknek iskoláink és egyetemeink zárlatos,
megvilágítatlan hátterű történelem-leckéivel szemben, Te komoly
történelemtudatot voltál bátor adni: megvillantva benne a
legújabbkori história kegyetlen gráciáját, a kivégző-sortüzek arcokat
és reményeket kioltó torkolatfényében, megjelenítve mégis a szigorú
ikont: a forradalmak nagyságát a halálban is, emlékezünk, Miklós, a
nőkre, a nagy mezőkre, a menyegzői táncra és a haIáltáncra,
emlékezünk a férfiakra, a fegyverekre, a kihívás fényes zászlóira, s
kívánjuk, kedves Miklós, hogy maradj katona, maradj fiú, maradj a
tanítványok szerető körében!

Jancsó Miklás a Csillagosok, katonák forgatásakor
(Grunwalsky Ferenc felvétele)
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KRITIKÁK

Tragikus idill
Kovács András: Ideiglenes paradicsom
Kovács András legújabb filmje igazolja azt a
Ezért látunk a Hideg napok-ban olyan embenézetet, amely szerint - miként más művésze- reket, akik később sem ébredtek tudatára annak,
teknél - a filmrendezők műveít sem lehet egy- hogy mit tettek: s ezért látunk az Októberi vamástól elszigetelten nézni, még ha a moziban sárnap-ban olyanokat, akik "tudták, de nem
úgy látjuk is.
tették", mert felismerték hogy a háború elveÉrvként szól emellett az is, hogy Kovács szett, s ha megvolt is bennük az elhatározás,
Andrásnak ez már a negyedik, s talán nem is ezt mégsem követte cselekvés - mint már anyaz utolsó megvalósult filmterve, amely alI. vi- nyiszor. "Sorsdöntő pillanatokban nem tudlágháború idején játszódik.
tunk jó történelmi reflexszel cselekedni".
Miért foglalkoztatja annyira Kovácsot ez a
Néhány évvel ezelőtt Kovácsot annak a makorszak? A személyes élmények, amelyek a fel- gyar hadosztálynak a sorsa foglalkoztatta,
nőtté válást "meggyorsították" és megnehezí- amely a varsói felkelés idején úgy vett részt a
tették, mélyen beépültek a tudatba, s az évek felkelést elfojtó ostromgyűrűben, hogy közben
múltával sem lettek halványabbak, csak árnyal- a lengyeleket támogatta. A németek már arra
tabbak. A nyilvánosságra kerülő újabb és újabb is felkészültek, hogy az esetleges átállás esetén
dokumentumok egyre pontosabbá teszik a há- hogyan "semlegesítsék" őket, ám erre nem keborúról kialakított képet, a szubjektív emléke- rült sor: hazavezényelve, Budapest alatt a néket, s így kibontakozik előttünk annak az idő- metek oldalán harcoltak az utolsó szál emberig.
szaknak a bonyolultsága, totalitása, amit egyet"Azért foglalkoztat engem ez a téma - nyilen filmben nem is lehet érzékeltetni. A valóság latkozta a rendező -, mert úgy látom, a mi törsok filmból áll össze.
ténelmünkben is érvényesül gyakran valamilyen
Az "egyoldalúság" emelte a Hideg napok-at hatás, amely kritikus helyzetekben különösen
katartikus erejű élménnyé, az eseményeket fe- megza varja a látásunkat Ezt szeretném ebben a
héren-feketén bemutató film többet láttatott
filmben is felderiteni. Ennek a hadosztálynak a
meg ebből az időszakból, mint ha extenzitásra magatartása ugyanis - bármilyen paradoxnak
törekedett volna.
tűnik is -, csak folytatása évszázados hagyomáKovács nem engedett a hagyománytiszteletnyoknak. " Bár ez a film végül nem készült el,
nek, szembefordult az előítéletekkel, a nemzeti az iránytévesztés és tájékozódóképesség "megtudat torz képződményeivel. Így került a kö- bénulása", a nemzeti tudat zavarai azonban
zéppontba a torzuláshoz vivő folyamatok, me- más alakban témájául szolgáltak Kovács filmchanizmusok, szervezetek és ideológiák szerepe. jeinek.
9

tényezővé. A film a magyarázatot a menekülés
paradicsomi jellegében látja és láttatja, amelyről a franciák akkor már tudják, hogy csak ideiglenes lehet.
A kezdő évszám 1943 - ekkor érkeztek hozzánk a legtöbben, mivel a németek ekkorra már
egész Franciaországot
megszállták. A látszatfüggetlenségnek,
a hintapolitizálásnak
- amely
a Horthy rendszert éppúgy jellemezte mint a
Pétain nevével fémjelzett rezsimet - vége. Az
idegen erők j6voltáb61 hatalomra került "karizmatikus" vezér ősi - 1789 előtti - erényekre,
értékekre pr6bálta építeni hatalmát, hogy kivezesse az országot abb61 a válságból, ... "amelybe a plutokrácia juttatta". Az ilyen és ehhez hasonl6 rendszerek azonban, amelyek a karizmar61.
Az Ideiglenes paradicsom-ban
a rendező is- tikus hatalom látszatát igyekeznek megteremmét kevéssé ismert eseményt választott. - Az teni és fenntartani, hamarosan kénytelenek elvégezni saját mítoszuk lerombolását:
a frananyaggyűjtéshez
Bajomi Lázár Endre cikkei
mellett Hallier ezredes, volt budapesti attasé és ciák előtt már 1942 végén bebizonyosodott,
a filmbeli Albert atya modelljéül szolgál6 Frere
hogya társadalom nem áldozhat ja fel a szabadság és egyenlőség értékeit a látsz6lagos nyugaAlbert Pfleger visszaemlékezései, továbbá Pierlom,
biztonság és j6lét oltárán.
re Godefroy Szélsodorta falevél című, 1948-ban
Nálunk ez a felismerés kissé megkésett, s ez
Párizsban megjelent könyve jelentettek kiinduaz, ami Kovácsot foglalkoztatja.
Az Októberi
l6pontot. Magyar nyelven az Ego sum gallicus
captivus című kötet tartalmazza a Magyarorvasárnap-ban következmény,
most pedig előzmény a fáziseltol6dás, aszinkronitás, torzulás:
szágra menekült francia hadifoglyok visszaemaz egymással összefüggő dolgok önkényes szétlékezéseit, Bajomi Lázár Endre szerkesztésében,
aki személyes ügyének is tartotta, hogya két szakítása.
Tulajdonképpen
korábbi filmjeiben is - másnemzet kapcsolatának
ez az eleddig ismeretlen
más aspektusból - megjelenik ez a probléma.
oldala napvilágra kerüljön. A szaktudományos
Az Ideiglenes paradicsom központi probléérdeklődést Boros Zsuzsa tanulmánya jelezte,
értékváltások
és
amely 1973-ban jelent meg a Történelmi Szem- mája a társadalmi-politikai
választások kapcsolata az egyéni - társadalmon
Iében.
Kovács András nem elégedett meg a meglebelüli, illetve kívüli - értékválasztással : "A legtöbb ember nem, vagy csak minimális mértékvő anyagok feldolgozásával,
hanem magnetoben kapcsol6dik be a közéletbe, életük elsősorfonnal és kamerával maga is gyűjtő útra indult.
A hivatkozott személyiségek közül csak Pierre
ban az intim szféra világához kötődik - állapíGodefroy látható a gyűjtésből született dokutotta meg nemrégiben. Sz6 se róla, ez ut6bbi
ezért
mentumfilmben,
a többieket az Ideiglenes pa- .sem mentes társadalmi vonatkozásoktól,
is fontos az itt fellelhető görcsök, disszonanciák
radicsom-b61 ismerhették fel a kor- és honfitársak. Hogy miért nem vált közismertté egyik or- megismerése. .. Az egyéni boldogság végül is
társadalmi probléma. . . Tudjuk, a képességek
szágban sem az idemenekült
franciák sorsa,
a körülmények kedvező vagy kevésbé kedvező
azt azzal magyarázhatjuk,
hogy itteni tevékenységük sem a francia, sem a magyar ellenállás
voltát61 függően szabadulnak fel az emberben.
A
külső feltételek hiánya leépítheti, megléte viszempontjáb61 nem vált, nem válhatott jelentős

Erre a megkülönböztetett
érdeklődésre a magyar történelem szolgáltatott okot: 1919 fehérterrorja és 1956 között negyven év sem telt el,
és ezalatt háromszor is megismétlődött
ugyanaz a szituáci6: nem az ellenforradalmi erők voltak túlsúlyban, mégis magukhoz tudták ragadni a kezdeményezést. Ezt a tételt keserves emlékű események teszik hangsúlyossá : az újvidéki
vérengzés, az 1944. okt6beri Horthy-proklamáci6 és a Szálasi-féle puccs. A kiugrás - a pozitív
cselekvés -lehetőségének
analízisét az Októberi
vasárnap nem merítette ki, nem tette egyértelművé:
s talán ez is közrejátszőtt abban,
hogy Kovács egy másik filmben törlessze ezt az
adósságot, beszéljen az elszalasztott lehetőség-
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szont felszínre hozhatja képességeinket. Gyakran tapasztaljuk, meghatározott szituációkban
még az egyébként tehetséges emberek sem képesek közepesnél jobb színvonalon alkotni és fordítva; kedvező helyzetben egy közepes tehetség
is felülmúlhat ja önmagát. .. "
A film úgy teszi hangsúlyossá ezt a problémát, hogy a társadalmi-politikai irány- és céltévesztést párhuzamba állítja a franciák magatartásával: az idegen közegben földrajzilag kevésbé tájékozottak, politikailag jobban eligazodnak, nyelvi nehézségeik ellenére meg tudják értetni magukat, kifejezni elképzeléseiket,
"tágítják a falakat", teljes életet akarnak élni.
A Menekűlés Magyarországra egyik interjúalanya, Morelle, aki Kelet-Európán keresztül
akart eljutni a francia ellenállási mozgalomhoz,
így jellemzi helyzetét : "nem csináltam égrengető dolgokat, de lelkiismeretesen végeztem a
munkámat. Nem egyedül csináltam. Gondolhatja, egy idegen, egy szökevény, aki nem ismer
senkit, nincsenek kapcsolatai, nehezen boldogult volna. Beszéltem emberekkel, magyarokkal, akiknek a segítségét kértem. Meg is kaptam kivétel nélkül mindenkitől ... Nagyon hálás vagyok ennek az országnak, mert hozzásegített, hogy tovább folytassam a harcot. Ez az
én saját háborúm volt, az én személyes háborúm."
A franciák jelenléte, ha felerősített is bizonyos érzelmi beállítódásokat - míg az uralkodó osztály Párizsra gondolt, a tömegekben inkább Trianon élt - ha elősegítette is egyfajta
németellenes egység létrejöttét, ha megingatta is a gyanakvó, bezárkózó, elszigetelődő közösség elméletét - meghatározóvá végül is nem
vált. Trianon képzete erősebb volt mint a Bastille-é. Ami történt, mégsem kevés - mondhatnánk ma - amikor a faji, etnikai csoportok kapcsolata harcra, konfliktus ra korlátozódik. A
film inkább arról győz meg, hogy ha a felerősödött érzelmek, célkitűzések csupán mint
áramlatok funkcionálnak, s nem fejeződnek ki
a politikában, akkor ez igenis kevés: mintegy
előrevetíti az "októberi vasárnapot".
Kovács ezzel a filmjével is azt a felelősségtu12

datot erősíti amit a Hideg napok-kal ébresztett,
árnyaltabbá téve utolsó filmjeiben annak fekete-fehér ridegségét. A Ménesgazdá-ban kipróbált m6dszert alkalmazva, itt is - egy helyütt állatképekben adja elő illetve rejti el a történet
emberi tartalmát. A poétikusan komponált tájképek ugyanezt szolgálják; nem a francia impresszionista festészet előtti hódolatot érezni
beló1ük elsősorban, hanem az embereket és a
társadalmat szorongató drámát.
Az elrejtéssel a jelek többértelműsége révén
Kovács a filmnyelvi kontraszt tudatos alkalmazására törekszik, ennek rendeli alá a film - korábban gyakran bírált - verbális szintjét is.
A kevés, vékony száion futó cselekmény amelyet a val6ságos események menete határozott meg - lehetövé tette a kamarajelleget, az
intimitást, az illegalitás és féllegalitás érzékeltetését, a belső folyamatok előtérbe helyezését.
A megváltoztatott jel-jelentés viszonyt - francia menekültek álruhában mint magyar juhászok - Kovács néhol tovább is viszi, "csavar"
egyet: hogyan "rekvirálnak" francia nyelvtanárt a nyilasok; az orosz tisztként áldozó francia pap, aki a papruhát rejtőzködésre használta; a főszereplő, aki menekülése során színházi
statisztaként üldözi Gül Baba háremében a kertben megbúvó idegent. Mindezek nemcsak feszültséget teremtenek, hanem humor forrásai
is: ezáltal a film olyasféle emlékezésekhez hasonlít, amelyekben a szerzők szívesebben szólnak élményeikről, mint hőstetteikró1. Az ábrázolásnak ez a módja is erősíti a film kamarajellegét, s a szerelmi szál erőteljessé válása méltán
tekinthető új lépésnek Kovács András művészetében.
A rendezőt már első filmje óta foglalkoztatja
a férfi-nő kapcsolat problémája; a Zápor (1960)- .
ban azt vizsgálta, hogya társadalmi helyzet
egyenlősége ellenére a morális szabályok menynyire különböznek, s ezzel összefüggésben: a
személyiség határainak a kitágítása is mennyire
eltérő lehetőségeket mutat. S bár Kovács eredeti elképzeléseiben nagyobb szerepe volt a magánéletnek, az intim szférának, mégis, a filmekben a szerelmi vonulat túlságosan megter-

helődött a társadalmi tartalom többletével.
amit a filmek szerkezete gyakran már nem bírt
el.
Persze nem arról van szó, hogy Kovács bármikor is magánügynek tekintette volna az emberi boldogságot: de a problémák megközelítésében mindenkor éreztette, hogy az emberek
intellektuális életét vinni filmre legalább anynyira izgalmas, mint az érzelmit. (Később ennek ironikus őnkritikáját adja a Labirintusban (1976), s egyre érezhetöbb az a szándéka,
hogy az emberek érzelmi életének a bemutatásával teremtsen izgalmat.) Érdekesség: az Ideiglenes paradicsom is eredetileg egy Magyarországra menekült pap és egy magyar nő tragikus
szerelméról kívánt szólni, a különböző előítéletrendszerek, a bizalmatlanság különböző
szintjeinek illetve gátlásmechanizmusok működésének és feloldásának bemutatásával. A pap
azonban végül "szekularizáI6dott"; a rendező
talán attól tartott, hogy ismét túlterhélné film-

jét - s így a hangsúly itt a vallási-erkölcsi prüdériáról a szexuálisra, a társadalmi-politikaira,
illetve a faji szegregáció ra tevődött. Ezzel Kovács eljutott azokhoz a tabukhoz, amelyek a
közelmúlt ábrázolását kanonizálták; a szexuális és a politikai prüdéria közül ezúttal az
előbbi érdekelte jobban. Talán ezért is választotta az ábrázolás franciás könnyedségét, a lélekelemző francia regény egyes törekvéseivel
rokonítható módon.
Ugyanakkor ez a filmje is szembesít a történelemmel, amit mészárlások, tömeggyilkosságok foglalatának látunk a mából visszapillantva; az elnyomás barbársága ad hátteret azoknak a pozitív figuráknak, akik árnyékban élnek,
s csak néha van "jelenésük". A történelmet újraalkotó, mikroszkóp ján keresztül vizsgáló történész hidegsége feloldódik ebben a filmben.
Kovács András történelmi modelljében egyszersmind ott rejlik az időszerűnek érzett morális probléma, azonban a választás, a döntés
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felelőssége mégsem válik itt központi kérdéssé. ré Dussolier fölkérése a magyar lányba szerető
A feszültséget nem a megjelenítés, hanem fő- hadifogoly s későbbi partizán francia műbútorként a témaválasztás adja; a közéleti beállított- asztalos szerepére. Afféle "tiszteletbeli maságú rendezőnek a magánélet felé fordulása. gyar"-ként állt helyt (szinte példa nélkül való,
Tragikus idillt rajzol itt Kovács András, való- hogy nem kellett szinkronizáltatni a magyarul
ban csak ideiglenesen "paradicsomi állapoto- elmondott szövegrészeit sem). Nagy dolog ez a
kat"; érzékeltetve annak a helyzetnek a fonák- józan mérsékletre valló sztárválasztás, mert viságát, amelyben a magyarországi francia (vagy lágszerte divat jól csengő neveket szerződtetni
lengyel) hadifogoly nagyobb biztonságban van, - s az eredmény sokszor jócskán a várakozás
mint az a magyar állampolgár, aki hazájában szintje alatt marad. Frajt Editnél elsősorban a
válik egy német szövetséges, fasiszta kormány- vonzó külső számít nyereségnek; a hősnő ülzat üldözött jévé, csak mert zsidónak született. dözött voltának bonyolult rétegezettségét, érAz üldözöttségnek ez a két változata jelenik zelmi kötődéseinek gazdag ellentmondásait a
s méretik meg a film szerelmi motívuma révén: játék még nem tudta kellőképpen megmutatni.
amíg a külföldi hadifoglyokat szinte mindenki Mellettük tapasztalt színészek (Tanay Bella,
segíti, addig a zsidók sorsa megpecsételődik; Szabó László, a fiatalon rutinos Paudits Béla s
hősnőnktől, mint leprástól húzódnak el honfi- mások) alakítása fejezte ki a cselekmény játétársai, a befolyásos ismerősök. A történelmi kos tragikumát, mely szerelem és történelem
szituációnak ez a tragikus kiéleződése persze végzetes ütemkülönbségéből fakadt.
Illés György kameráját is rég éreztük ennyia leegyszerűsítés veszélyeivel fenyegetheti a művészi ábrázolást, ám Kovács ez alkalommal tu- re felszabadultnak, könnyednek; a francia vodatosan vállal is egy kalandfilmszerű megköze- natkozás a fényképezés franciás eleganciájában
iS szerepet játszhatott.
lítést.
Ebben a "szerelmes filmben" sok múlik a
Palotai János
színészeken. Nos: telitalálatnak bizonyult And-

IDEIGLENES PARADICSOM szines, magyar, Dialóg Filmstúdió, 1981.
t. ésr.: Kovács András, O.: Illés György; Z.: Vukán György; D.: VayerTamás; J.: Mialkovszki Erzsébet;
Sz.: André Dussolier, Frajt Edit, Szabó László, Bács Ferenc, Tanay Bella
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Tisztelet a nemzet napszámosainak!
Sára Sándor: Néptanítók
Idős, megilletődött férfiak zarándokolnak el a
temetőbe, hogy mielőtt számvetés végett emlékezetük vásznára idéznék a közpályán töltött
félszázad eseményeit, fiúi hálával tisztelegjenek
osztályfőnökük, néhai Fekete János sírjánál.
Valamennyien a pécsi püspöki tanítóképző
1930-ban végzett hallgatói, akik a hálaadó
gesztus után jubileumi évfolyamtalálkozóra
gyülekeznek. Szokás szerint sorra járják diákéveik színhelyeit, betérnek a Székesegyházba,
a számukra oly fontos titkokat őrző tantermekbe, majd rendhagyó osztályfőnöki óra következik. Az osztályfőnöki tisztet átvevő Kisbán
László tanár úr névsorban szólítja a megjelent
"fiúkat" . Bizony, a létszám korántsem teljes:
ki Amerikába sodródott, kit éppen betegség
gyötör, sokan pedig már végképp eltávoztak
közülük. És hát felelni sem algebrából vagy
fénytan ból kell most, hanem arról adhatnak
számot, kinek hogyan sikerült megbirkóznia
a történő történelem nagyon is gyakorlati leekéivel. Hogyan álltak helyt az egykori néptanítók ? Mert feladat, komisz próbatétel igencsak akadt az elmúlt ötven esztendő nemzeti
históriájában.
A film szétfeszíti az évfolyamtalálkozó kereteit, a kamera vallomástételre szó1ítja azokat is,
akik nem vehettek részt a nevezetes eseményen.
Ugyanis Sára a megörökítés spontaneitásán
túl a szellemi arcvonásokba, sorsokba .szorult
történelem kitapogatására tesz kísérletet.

Egy kiveszőben levő, különös értelmiségi hivatás művelőitől kéri számon a történelmet, de
ugyanígy a történelemtól is számonkéri az embert. A film képsoraiból világosan kitetszik,
Sára Sándor a doni katasztrófával foglalkozó
Pergő/úz című filmjének készítése közben talált
rá a témára, megérezve, hogy a keze ügyébe került anyag többféle drámát rejt. Bár a film kötőanyagát a meginterjúvoltak személyes élete képezi, rendezőnk mértéktartóan bánik a privát
lét színes jelenségvilágával; a döntő történelmi
mozgásokhoz kapcsolódó emléktéglák a nép tanítóság társadalmi mibenlétét rekonstruálják.
De hát mit is takar a nemzet napszámosa kifejezés? Honnan jöttek, kik voltak, mit cselekedtek a sokaság "lámpásai"?
Általában a szegénysorról indultak, még
azok is, akiknek már a dédapja is iskolamester
volt. Dél-Dunántúl apró falvaiból verbuválódtak a film szereplői, sokuk számára Pécs volt
az első város - addig csak mesében hallott csodás tornyaival, beszédes en hallgatag, ódon épületeivel, a búcsúiról híres Haviheggyel vagy a komor indóházzal, ahonnan egyikük gyalog tette
meg az utat az internátusig, derekasan megspórolva az édesapjától villamosra kapott húsz
fillért. Tanulmányaik befejeztével zömük viszszatér oda, ahonnan egykoron elindult. Természetesen olyan is akadt közöttük, akit tehetsége
továbbtanulásra ösztökélt, ám a társadalmi
elesettség nem versenghet abefolyásosokkal.
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Mivel pályakezdés ük a gazdasági világválság tanít egyszerre. Előfordul, hogy apát, fiút, unoelőestéjére esik, sokan közülük egy álló eszten- kát ugyanaz a tanító úr lát el életre szóló szeldeig fizetség nélkül (pontosan: dupla munká- lerni muníció val. A betűvetés tudományának
val félpénzért) tanítanak, titkon remélve, hogy elsajátíttatása mellett színkört alapítanak, faegyszer majd rendes tanerők lehetnek iskolá- lumúzeum szervezéséhez fognak, a tűzoltójukban. Jellempróbáló hétköznapok következ- egylet parancsnokai, a vasárnapi misén pedig
nek, hiszen a tanító helyzete ez idő szerint több- kántorok. Egy hiányos világ mindeneseként inszörösen is hátrányos. Köztudott, mennyire tézmények sorát testesítik meg. Teszik mindezt
alacsonyan helyezkedik el a pedagógus státusa bármiféle központi előírás nélkül, nemegyszer
a kor értelmiségének hierarchiájában, a nép- éppen a paragrafusokat kijátszva. Kezdeményetanítéké ugyanakkor még az előbbi csoportnak
ző lényként figyelik környezetük sokszor alig
is a legvégén található. A nemzet napszámosa hallható szívverését, a legtágabban vett kultúra
olyan értelmiségi, akit nemcsak hivatása köt művelésének teremtő szenvedélye imponáló teosztályos társaihoz, a falvak, mezővárosok né- repismerettel párosul. Naplót, falukrónikát, .
péhez, de benne él a közösségben, a történelem tanulmányokat írnak, pörölnek a léleknyomoföldlökései övéivel együtt dobálják. Műveltsé- rító világgal. A legjobbak szellemisége a kor
gük (általában) inkább szélességben, mintsem radikális népi mozgalmaiban gyökeredzik. A
mélységben építkező. A harmincas években népi írók lelkiismeretébresztő munkáin nevelrendszerint 70-80 kisdiákot tanítanak - osztat- kedő Fónay Tibor úgy emlékszik vissza a bélan iskolában. Gép Károly (Kósa Ferenc A resek, cselédek nyomorára, hogy szavai óhatatmérkőzés című filmjének emlékezetes epizódis- lanul is a honi szociográfia első aranykorátája) például négy osztályt, összesen 96 gyereket nak szociális indulatát idézik. Jellemző adalék:
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Fónay 1931 öszén írott, A meg nem értett tanítóság című vitairatára a barát és osztálytárs
Lengyeltóti János reflektál a Nemzetnevelés
hasábjain. A gond és az elégedetlenség közös,
valamennyiük munkáját gúzsba köti a társadalmi igazságtalanság. Mert mit ér a prófétai
hevület, ha reggeli nélkül érkezik a gyerekember az iskolába. Mondom, a néptanító nem szabad vegyérték, nem menekülhet el a télvíz idején is fűtetlen tanteremből, nem hagyhatja cserben mezítlábasait. A tanítványokkal, falubeliekkel együtt utazik majd a doni apokalipszis
színhelyére, ám neki nemcsak magával kell elszámolnia, de a férjüket, fiaikat reá bízó aszszonyoknak is a szemébe kell nézni. Mit mond
majd a zászlósi rendfokozatot viselő tanító úr
a bómezőn megfagyott baka asszonyának, akinek szavai máig a fülébe esengenek: zászlós úr,
vigyázzon a Lajosra! Miközben felidézik a katasztrófa epizódjait, a néző megelégedéssel
konstatálja: a vezérkari karriertörténetek után
mennyire idöszerű ez a plebejus hang, azoké,
akiket Jány Gusztávék és nemcsak azok habozás nélkül hazaárulónak bélyegeztek, de akik
tudva tudták: nem ők méltatlanok anyáik csókjára.
Mikorra az életben maradt néptanítók hazavergődtek Európa hadifogolytáboraiból, itthon
nagyot lépett előre a világ. Teendő bőven akadt.
A kaposvári Nyakas István, Kodály Zoltán
személyes óhajának engedelmeskedve, zeneiskolát, kórust alapít; Piller Dezső, Simon György
Nagy Sándor és a többiek iskolát szerveznek,
tanulnak, tanítanak; teszik, ami kell. Aki helyt
akar állni, az most sem ússza meg a próbatételek keserveit. Mindenesetre a kínokat' inkább
növeli, mint csökkenti az a mellékesnek egyáltalán nem nevezhető körülmény, hogya kálváriák stációit immár az értük való rend hamis
prófétái jelölik ki. Egyiküket kitelepítik, a másikat ábécét tanítani engedik ugyan, ám a tanárságtól eltiltják azzal vádolva, hogy klerikális. Tanítónak nem voltam az? - tűnődik el hősünk a múlt idő furcsa ellentmondásári. 1952
táján Lengyeltóti János is kénytelen dolgozatot
íratni a padlássöprés egynémely hasznáról, s

zavartan észleli, miként próbál felIázadni a
manipulálatlan lélek a tapasztalataiból csúfot
űző szempontok ellen. Tizenéves kitűnő magyarosa üresen adja be óra végén az irkát, elvégre mégsem dicsérheti a házukba tolakodó
idegeneket, akik kukorica nélkül hagyták a malacot. Mivel Sára szemérmes elhallgatás helyett
férfiasan szembesít az ötvenes évek konfliktusaival, a kort felidéző vallomások a Néptanítók
egyik legizgalmasabb részét képezik. Pedig
nincs hősi póz vagy önsajnálat, még a legsúlyosabb sebeket kapott vallomásából is hiányzik a
mártírium. Akit ideköt sebe, gyógyulást is csak
itt remélhet.
A szövetkezetesítéskor ismét a hálátlanabb
szerepet osztják rájuk. Mivel ők ismerik legjobban a parasztok észjárását, a hátuk mögött álló
magasabb beosztásúak elővédjeiként nekik kell
érvekkel-furfanggal győzködni a gazdák at. A
hatvanas évek társadalmi föllendü1ésének részeként hőseink alkotókedve is fölparázslik. Ekkor jelenik meg Fónay Tibor figyelemre méltó
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tanulmánya, (Az elszürkül és veszélye), ekkor
teljesedik ki osztály társainak pedag6giai-népművelői munkássága, Szó se róla, a gondok
nem fogynak el: Nagy Sándor például hasztalan házal az olvasástanítás technikáját jobbító
könyvével. Ami pedig társadalmi megbecsülésüket illeti, egyikük Állami Díjat kap, mást viszont percemberek gáncsoskodás a hosszú ideig
megfoszt jussától.
Amikor az aranydiplomákat osztják ki ~
film szereplőinek, az eddig tudatosan háttérben
maradt rendező harsány kifejezési eszközökhöz
folyamodva, megsemmisítő gúnnyal ábrázolja
a hivatalos ünneplés üres rítusait. Kínosan
ugyanarra a mondókára jár a verkli mindenütt.
A szónokok pufogó mondatai kibékíthetetlen
ellentétben vannak a vásznon látható emberek
talán legfontosabb titká val : a helyzeteket teljes
személyiséggel birtokbavevő, azt tulajdon erkölcsi minőségével hitelesítő magatartással.
Az epil6gus újra a mindennapoké. Valamenynyi hősünk nyugdíjas már, sokuk számára ép18

pen a pálya alkonyán értek be évtizedek szorgalmának gyümölcsei: egy szakkör, egy falumúzeum. Lássuk hát, mire jogosít a munkás
élet? Mit csinálnak, hogyan élnek az utolsó néptanítók? Gép Károly - kinek fia is, unokája is
pedagógus lett, megalázó lakásgondokkal küszködik. Piller Dezső az általa létrehozott múzeumot igazgatja, akárcsak Lengyeltóti János, aki
most is kisiskolásokkal járja Zselic szép lankáit Ott fenn, a templom karzatán Nagy Sándor.
Szomorú magányát csak a zene tiszta törvényeivel oszthatja meg. Az egykor operaénekesi ábrándokat kergető Svarda Béla nyulakat tenyészt.
A gépkocsikísérők gyakorlott mozdulattal dobálják be az állatokat a ketrecekbe. A puffanások hangja éles és bántó. Ezer forintot is megadnak egyanyáért - hangzik a magyarázat.
Ezzel az összefoglaló érvényű, keserűen ironikus metafórával zárul a film.
Talán az eddigiekből is kitetszik, nehezen
túlbecsülhető értékű munka a Néptanítók. Sára
tudja, hogy bár a néptanítói hivatás - mint
konkrét foglalkozás - visszavonhatatlanul a
múlté, ám a művelőinek sorsában tárgyiasult
emberi-erkölcsi értékek méltóak a továbbörökítésre. Mindazonáltal nem hozakodik elő
egyetlen mondatban összefoglalható tanulsággal, az utóbbi megfogalmazását okosan a nézőre bízza. Mert tanulság akad - értelmiséginek.
kultúrpolitikusnak különösképpen.
Nem műalkotást készített Sára Sándor, hanem kultúrszociográfiát,
művelődéstörténeti
kordokumentumot, amelyben a mozg6képi eszközök feladata a megörökítést szolgálni. Mivel
rendezőnk - amennyire lehetséges - extenzív teljességre is törekedett, a terjengős vallomások
helyenként vontatottá teszik filmjét. Igaz, Sára
mindent elkövet anyagának ztetszetössé tétele
érdekében, az egyes vallomásokhoz az illető
tudati mozgásával korrelá16 zenei díszítő motívumokat rendel. Amikor az Erdélyben töltött hónapokról mesél a kérdezett, felcsendül a
Szép város Kolozsvár című nóta, amikor a kántori teendőkről esik szó, gregoriánt hallunk, az
ötvenes évek világát pedig a Sződd a selymet,
elvtárs akkordjai kísérik.

Ám a Néptanítók így is unikum a maga nemében. Azokat örökítette meg az idő számára,
akikről évtizedek múlva már csak levéltári dokumentumok
fognak tanúskodni.
Hogyan állnak helyt az egykori néptanítók ?
- kérdeztük cikkünk bevezetőjében.
Lezárásképp kijelentő módot kíván a válasz: Tisztelet

Czifra Ferencnek,
Nagy Sándornak,
Simon
Györgynek és a többi bátyánknak. akik a küldetést tékozló időkben is teljesitve, földrengéses arccal is közszolgálatra, hűségre biztatnak ..
Akár esik, akár fúj.
Hát ezért a Huszárik Zoltántól kölcsönzött
cím.
Pörös Géza

"

NÉPTANÍTÓK fekete-fehér, magyar dokumentumfilm,
R.: Sára Sándor: O.: Kurucz Sándor

.

Objektiv Filrnstúdió - Magyar Televízió,1981.
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A jó magaviselet megszállottja
Szabó István: Mephisto
A Biza/om aztán azt kísérelte meg, hogy közel
Magam is azok közé tartozom, akik Szabó István világának megújulását várták az utóbbi hozza és felnagyitsa e világ egy mikroszkópiévekben. Különösen a Budapesti mesék láttán kus, de megkülönböztetett jelentőségű részletűnt úgy a szememben, hogya kezdetben olyan tét. A bonyolult utalásrendszerrel átszőtt, exeredeti és eszméltető tematika és stílus görcsös tenzív szerkezetű filmek helyébe intenzív,
megmerevedésének vagyunk tanúi. Nem a té- pszíchológizáló helyzetelemzés lépett. Ha mamák; alakok és problémák rögeszmés ismétlő- radt is valami a Biza/om-ban az előző filmek
désével volt bajom, sem a feldolgozástnód sze- kimódoltságából, szándékoltan paradigmatimélyes stilusjegyeivel, hanem fokozatos for- kus jellegéből, a váltás, amire vártunk, megmalizálódásukkal. A "szürrealizálódás" nem történt, éspedig ígéretesen. Szabó megújult úgy,
hozott egydbet, mint hogya korábbi filmek hogy közben félreismerhetetlenül önmaga maszemélyes hitelű, konkrét történelmi tanulsá- radt.
Mármost mit tartsunk a Mephisto felől? Ez a
gai bizonytalan közép-európai köz-traumák
absztrakcióivá foszlottak szét. Szabó világának film, akárhogyan forgatjuk, akárhonnan nézjellegzetes elemeiegy kirnódolt kompozíció ré- zük, nem emlékeztet az előző Szabó-filmekre.
Ugyanakkor mesteri munka. Szabó ismét megszeivé váltak.

újult, s csak most igazán, olyan alaposan, hogy
rá sem ismerni. Kibújt a bőréből, mondhatnánk, és ez igencsak javára vált. Dehát mi lesz
most már akkor a régi Szabóval ? Azt csak úgy
eldobja? De hisz éppen valami ilyesmit vártunk tőle, nem? A Mephisto persze elsősorban
mint film kíván a moziban hatni, s nem mint
Szabó-film, Ha pedig annak jó, márpedig az,
majd csak jó lesz valahogyan Szabó-filmnek is.
Hogy jutott egyáltalán eszébe, hogy egy gyönge német regényt filmesítsen meg? A választ
számtalan interjúban ő maga elmondta. Egy
német producer hívta fel rá a figyelmét, nyilván
azzal a célzattal, hogy adna pénzt Szabónak a
megfilmesítésére. Lám, így is készül már magyar "miivészfilm", éspedig szubjektív fogantatásának egyik legelszántabb élharcosa által.
Nincs ebben semmi malícia vagy rosszallás, csupán az idők változását és a dolgok bonyolódását jelzi. Egyszersmind nem is véletlenül került ez a regény a német producer kezébe.
Klaus Mann Mephisto című regénye a hatások és divatok kiszámíthatatlan örvénylésében valahogy felszínre vetődött az utóbbi években. Ariane Mnouchkine színpadi változatot
készített beló1e híres Théátre du Soleil-e számára, és azt eljátszották aztán számos német
színpadon is. Idén pedig a nyugatnémet Rowohlt
kÜldö szenzációs bestseller-sikert aratott zsebkönyvkiadás ával : két hét alatt 130 OOO példányt
adott el belőle. Nem vitás, hogy e sikerben,
egyáltalán, az egész Mcphisto-ügyben döntő
momentum a könyv sorsa, mégpedig a latin
közmondás értelmében, amely kevés könyvre
áll annyira, mint erre. Amikor ugyanis a Rowohlt kiadta most az NSZK-ban a Mephistót,
tulajdonképpen tilalmat szegett meg, és az 0]vasók elsősorban a tiltott könyvet vásárolták
meg az ezüst színű zsebkönyvborítóban.
A tilalom s vele a könyv történetének kezdete a huszas évekre nyúlik vissza. 1925-ben Klaus Mann, Thomas Mann legidősebb, akkor
19 éves fia írt egy vad szerelmi drámát, és azt
Hamburgban a következő személyek adták
elő: maga Klaus Mann, nővére, Erika Mann,
jegyese, Pamela Wedekind és egy tehetséges,
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fiatal színész, Gustaf Gründgens. Oründgens
nemsokára feleségül vette Erika Mannt, és két
évvel később színre vitte Klaus Mann újabb
darabját is. Klaus Mannra, aki mind színészként, mind színpadi szerzőként dilettánsnak bizonyult, büvöletes hatással volt a virtuóz tehetségfí Gründgens. Feszült, ambivalens kapcsolatukban az is közrejátszott, hogy mindketten
homoszexuálisok voltak. De a Mephisto című
kulcsregény megírásához éppen elegendő inditékot szolgáltatott Klaus Mann-nak volt barátja és sógora politikai karrierje is. Mig lS apjával együtt 1933-ban emigrált Németországból, Gründgens Berlinbe ment, és ott Oörins
kegyeit megnyervén, a porosz állami szinházak
főintendánsa lett.
Az 1936-ban egy amszterdami emigráns kiadónál megjelentetett Mephisto tehát lényegében Gustaf Gründgens karrierjéről, ördögi alkalmazkodó és átváltozó képességének gátlástalan kamatoztatásáról szól. 1949-ben Klaus
Mann öngyilkosságot követett el egy cannes-i
szállodaszobában, és ugyanebben az évben újra
kiadták az NDK-ban a Mephistót. Több nyugatnémet kiadó tervbe vette erre a regény kiadását, de közbelépett Gründgens, aki a nyugatnémet színházi életnek is elismert nagysága
lett. Jogi lépésekkel fenyegetőzött, és a kiadók
visszakoztak. 1963-ban Gründgens is meghalt,
túl sok altatót vett be, amint Klaus Mann is altatóból mérte ki magának a halálos dózist, és
újra napirendre került a Mephisto kiadásának kérdése. Ekkor Gründgens fogadott fia,
aki színtén rendező, tiltakozott a szerinte rágalmazó és becsületsértő mű publikálása ellen. Bírósághoz folyamodott, és az 1965-ben be is tiltotta a regényt. Az ügy egészen az NSZK legmagasabb fellebbviteli fórumáig jutott, 1971ben a Szövetségi Alkotmányos Biróság erősítette meg a tilalmat, amely máig érvényben van.
A Rowohlt kiadó valószínűleg arra számít,
hogy az időközben visszavonult fogadott fiú
belátta: az egész ellenállás csupán a könyv ázsióját verte föl, és Höfgent, a Mephisto flShlSKt
végképp Gründgens másává nyilvánftotta.
Holott Klaus Mann maga is kijelentette,
II

hogy 5 nem egy meghatározott férfi' történetét
akarta elmondani, hanem egy típust ábrázolni,
éS vele azokat a különféle miliőket, azokat a
szociológiai és szellemi feltételeket, amelyek e
karriert lehetövé tették. "Példaként ugyanígy
'más is megfelelt volna nekem. Választásom
nem azért' esett Gründgensre, mert 5t különösen elvetemilltnek találtam'; hanem egyszerűen
azért, mert őt véletlenül különösen jól ismertem.'" 'Gründgerís védelmezői arra hivatkoznak, 'hogy ő más volt, mint a regénybeli Höf'geri, sok embert megmentett, sőt, Goebbels pro'pagandamíníszter
egyenesen "szabadságon levő
KZ~"neK minősítette~ berlirii színházak világát.
, Hogy Grundgens meri~yire'azonos Höfgennel, irodalmi vagy filmművészeti szempontból
, végeredményben mellékes, különösen a mi szá"munkra,' akiknek Gründgens jóformán csak
.egy név, Szigorúan véve ugyanígy mellékes, hogy
'Bruckner professzor alakja mögött tulajdonképpen Thomas Mann, Barbáráé mögött Erika
'Mann, Dorá.' Mártíné mögött Elisabeth Berg-
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ner s a Tábornagyé mögött Göring rejlik, akit
persze az emigráns Klaus Mann csak távolról
ismerhetett. Végtére is igaz, hogy igyekezett az
író típusokat formálni belólük, de mi tagadás,
nehezére esik az olvasónak e mintáktól elvonatkoztatni, hiszen nem akárkik ről van szö, és az
elvonatkoztatás Klaus Mann-nak sem sikerült
igazán. Manapság a Klaus Mannéhoz hasonló
indítékú regényt nem kulcsregénynek írják meg,
hanem dokumentumregénynek, amelyben többnyire kíméletlenül nevén nevezik a szereplőket.
A Mephistónak tehát máig botrányszaga van
bestseller-sikere részben ennek tulajdonítható,
de magának a könyvnek a hatásától sem elválasztható. Szabónak, mikor e regény megfílmesítése mellett döntött, számolnia kellett ezekkel a művészete n kivüli tényezőkkel. Sajátságos
és az egyetlen célravezető módon számolt velük: Dobai Péterrel újraírta vagy akár azt is
mondhatjuk: Klaus Mann helyett megirta a
történetet, hogy az ő Mephistá-ja önmagában
is helytálljon.
'

Az eredeti regény ugyanis, nyugodtan kimondhatjuk, jelentéktelen mű. Ha nem Thomas Mann fia írta volna és nem kavart volna
izgalmakat, már eltűnt volna a süllyesztőben.
Hevenyészett, elnagyolt, helyenként pedig ellenkezóleg: érdektelen részletekbe, bea vatottaknak szóló célzásokba vesző munka. Szabó
a Filmvilág-beli nyilatkozatában így foglalt állást a regénnyel kapcsolatban: "Ez a Klaus
Mann-regény egybevágott azzal a régi meggyőződésemmel is, hogy igazán tökéletes irodalmi
műből nem lehet, vagy inkább nem szabad filmet forgatni, hiszen a remekmű esetében a gondolat lehető legtökéletesebb megjelenési formája a kész könyv; tessék elolvasni. Egy jó film
elkészítéséhez - úgy gondolom - alkalmasabb
nyersanyag az olyan irodalmi alkotás, amely
gondolati anyagában kellően izgalmas és eredeti, de valami miatt nem igazán elsőrangú irodalmi mű."
Szabót igazolta ez a mások számára is megszívlelendő meggyőződés, amelyre, emlékszem,
bizonyság volt már annak idején például Truffaut lu/es és Jim-je is. E sorok írása idején már
ismeretes. hogya Mephisto a cannes-i fesztiválon a legjobb forgatókönyvért járó díjat kapta.
És bár ez kissé mondvacsinált díjnak tűnik,
amilyet olyan műnek szokás adni, amelyet ki
akarnak tüntetni ugyan, de azért olyan nagyon
mégsem, most történetesen telibe talált a díj,
még ha mellette netán másféle kitüntetés is F.járt volna Szabó filmjének. A Mephisto fclíg
már forgatókönyv-stádiumban
csatát nyert,
mert az anyagának feldolgozásában szerencsésen társított epikai és drámai szerkezeteket.
A film "fő tengelye" epikai jellegű. A viszonylag hosszabb időszakaszt átívelő krónika sémáját követi: tudósítás egy ember életének sorsdöntő jeleneteiről. Ezen az epikai sémán drámai
minták találhatók, amelyek Höfgen életének,
átváltozásainak erőtereit jelzik. Ilyen a hamburgi színházhoz és általában a forradalmi
munkás színházhoz fűződö viszonya, ilyen a
házassága, ilyen Hans Miklashoz, Otto
Ulrichshoz vagy a néger táncosnőhöz fűződő
viszonya, és ilyen legfőképpen a Tábornagy és

Höfgen hátborzongató kapcsolata. Ezek az erőterek mind feszültséggel telítődnek, Höfgen jellemének és helyzetének valamilyen vonatkozását példázzák önmagukban is drámai felépítésű jelenetsorban, együttesen pedig a főhős
sorsát meghatározó alapvető konfliktus sá őszszegződnek, amely mintegy áthevíti az epikai
szerkezet célzatosan hűvös, tárgyilagos részvétlenségét. Maguknak a rész-drámáknak a feszültsége is jelenetek laza láncolatában akkumulálódik, és a kisülés többnyire csak odavetett pillanat, külsőségeiben alig különbözik az
előzményektől. Bár Höfgen túlfűtött, impulzív,
hisztérikus ember és ennek megfelelően sokat
ágál, kiabál, szakadatlanul robbanásig, feszült
idegállapotban van, a filmben tulajdonképpen
nincsenek látványos drámai összecsapások és
na gyjelenetek, a dráma mindvégig lappang.
Szabóék ügyesen álcázzák az epikai felaprózás
műveleteivel,

A dráma lappangásának van még egy oka.
Állandóan várjuk ugyanis, hogy ez a minden

hájjal megkent Höfgen végre pórul jár. Végre
ő is megüti a bokáját. Végre ő is elcsúszik egy
banánhéjori.
Beidegződéseink azt súgják.
hogy előbb-utóbb következik a költői igazságszolgáltatás: Höfgen elbukik, összeomlik, saját vermébe esik, egyszóval történik vele valami,
ami kibékíti a nézőt a világgal. Höfgen felemelkedése, karrierje azonban töretlen, a film végén
már ünneplés ünneplést ér: pazar, színpompás
- ahogy egy külföldi kritikus megjegyezte: viscontis - tablókon szemlélhetjük Höfgent a csúcson. Vannak persze szépséghibák, árnyfoltok,
mint például a Tábornagy rendreutasító kirohanása, mikor Höfgen audienciára jelentkezik
nála a letartóztatott kollégája ügyében, vagy
az, hogy a Tábornagy születésnapján az operában rendezett bálon nem az örökké sikerre áhítozó színészt ünneplik, hanem pártfogóját, de
Höfgen azért Höfgen, hogy leperegjenek róla
ezek a kellemetlen benyomások, s újra sértetlenül, teljes vértezetében állhasson azok rendelkezésére, akik használni kívánják.
Következik ugyan a befejező jelenet, de ez
már keveset tud vagy akar változtatni a film
alaptendenciáján: Höfgen felemelkedésének töretlenségén, már csak azért sem, mert nem igazán jó. Az alapötlet remek, és magában rejti az
egyetlen igaz megoldást: a diktatúra elhatalmasodásának egy pontján már mint látszatra
sincs szükség a művelt, szellemes, agilis színészre, helyébe művészként is maga a diktátor lép,
ezentúl amolyan Néróként majd ő rendez világraszóló cirkuszi látványosságokat az erőt sugárzó, hatalmas betonarénában, Mindamellett
Höfgen nem futamodhat meg többé a refIektorok fényesóváiból. nem húzódhat vissza a szellem és a kultúra mentsvárába, amelynek elszánt védelmezőjeként tetszelgett, követnie kell
most már pártfogóját a barbár, vérszomjas parádék és marsok tereire is. De mindez csak jelzésszerű függelékként jelenik meg a film végén,
a film egészétől idegen jelbeszéd formájában, a
mai nézőnek szóló előreutaló kiszólásként.
Pedig a Mephisto talán nem is szorult volna
rá erre a drámai csattanóra, azt végképp el lehetett volna sikkasztani, az igazi dráma ugyan-

is itt nem Höfgen sorsában, pályafutásában rejlik, nem abban, hogy hová visz Művész és Hatalom höfgeni paktuma, hanem Höfgen és a
néző viszonyában. Amikor Szabó a regény izgalmas és eredeti gondolati anyagáról beszélt,
aligha a politikai parabola vagy a kortörténeti
tanulmány lehetőségét látta benne. Ö Dobaival
egy karaktert épített fel a regény anyagából. A
Mephisto nem egyéb, mint egy nagyszabású
karakterrajz, amely az ábrázolásméd finom,
távolságtartó stilizácíója, a krónikás attitűd és
a festői, tablószerű totálok révén többé-kevésbé
sugalmazottan feszült, ambivalens viszonyba
lép a nézővel.
E karakter lényege az, hogy mindenáron hajhássza a sikert, az elismerést. Höfgen a jó magaviselet megszállottja, lételeme mások tetszése. Annál is inkább, mert azt tapasztalja, hogy
birtokában vannak e tetszés learatásának képességei. Úgyszólván önmaga létjogosultságénak, önmaga megerősítésének tanúságát, önmaga "nagyságának" bizonyságát látja ebben
a tetszésben, szüksége van rá, mint "egy falat
kenyérre", nélküle létezése alól csúszna ki a talaj. Ez a karakter nem véletlenül bújik meg éppen egy színészben, és a színészlét nem véletlenül mélyíti el Höfgenben eredendő karaktervonásait. A színész valóban nemigen létezik
tetszés nélkül, és e tetszés megszerzésének eszköze szüntelen átváltozóképessége, Szabót nyilvánvalóan az ejthette meg a Mephistóban,
hogy itt egy sokrétű tenyészetben együtt találta
e karakterképlet minden elemét. Höfgen tehetséges színész, képes ezernyi alakba öltözni, a
mindenkori "rendező", azaz megrendelő igénye
szerint, egyszersmind - bár nem tisztázott okokból - frusztrált ember, aki gyógyírnak áhítozza,
sőt, jókora agresszivitásával kicsikarja a sikert,
s mindennek tetejében oly korban él, amikor
igencsak kockázatos nem alkalmazkodni, nem
a tábornagyok kényet-kedvét lesni. Höfgen igazán eszményi médium a karaktertípus demonstrálására, de egyszersmind túlságosan jól "zár".
Annyira betölti a neki szánt szerepet, hogy nehéz
rálátni mögötte a kevésbé szabályos höfgenekre. Pedig Klaus-Maria Brandauer színészi alka25

ta hagyna kellő rést: nem úgy fedi a szerepét, a film kísérteties tetőpontja, amikor Höfgen
hogy bárki őt választaná, sőt, éppen hogy hi- magabiztosan megpróbál közbenjárni a Tábornagynál Otto Ulrichs érdekében. Vele együtt
ányzik lényéből valami eredendő karizmatikus
adottság, külsőre inkább jelentéktelen, mint a néző is azt hiszi, hogy szinte kedélyes barátjelentékeny jelenség, van benne valami tetszés ság fűzi már össze ezt a két hatalmasságot, és
szerinti behelyettesíthetőség, s.belülról valami- valahogy csak elsimítják ezt az ügyet megint.
féle kopott, mai értelmiségi bizonytalanság fe- Az óriási teremben azonban a díszes íróasztala
mögött trónoló diktátor most úgyszólván értetlól lelkesíti át a figurát démoni képlékenységéig. Egyszóval szerenesés választás volt vele ját- lenül és kelletlenül utasítja rendre az okvetetlenkedő színészt: bosszantóan megfoghatatlan
szatni a szerepet, de Höfgen programozottságát
számára, hogy minek üti az orrát ilyen ügyeknem lazíthatta fel kellőképpen.
Szabó karakterrajza több lényeges ponton be az ez alantas lény: az ő szeszélyes luxusigémégis képes elszakadni kortörténeti kötelékei- ilyeinek a kreaturája. Ez a mi Höfgenünk pedig
től, így például Höfgen és a Tábornagy viszo- asikereitől elvakulva képes volt mégis azt hinnyának ábrázolásában. Ez voltaképp különös,
ni, hogy a mutatványostudásával markában
mert a Tábornagy alakjában és környezetében tart minisztereket is! Úristen, micsoda naivitás,
nehéz amintáéra : Göringére nem ismerni.Hogy micsoda önteltség! Igen, egy pillanatra itt ela Tábornagy mégsem elsősorban Göring, ha- feledkezünk róla, hogya Harmadik Birodanem inkább félelemetesen a film világába illő lomban vagyunk.
Ugyanígy kiemel bennünket az, hogy Höfés egyúttal azon túlmutató figura, ez nagyrészt
a remek NDK-beli színész, Rolf Hoppe érde- gent minden korhoz kötött jellegzetességével
együtt a magunkénak érezzük. Nem szükséges
me. Ha létezik fenyegető lágyság, hátborzongató jóakarat, baljós ábrándosság, az ebből az mindenáron, hogy magunkra ismerjünk benne,
alakításból sugárzik. Ez a Tábornagy nem go- azonosuljunk vele, elég, hogya belülről és kinosz, nem zsarnok, nem álnok, hanem csak vülről történő ábrázolás ravasz váltogatása jógépiesen együgyű és kérlelhetetlen. Számomra voltából személyes viszonyba kerülünk vele.

26

Azt a párizsi pofont mintha egyszerre mi adnánk és mi kapnánk. Elítéljük Höfgent karrierizmusáért, de mi tagadás, mint annak idején
Klaus Mann is Gründgens bűvkörébe került.
mi sem vagyunk mentesek a Höfgen csillogó
tehetségének szóló szimpátiától. Elsősorban a
színésznek szól ez a rokonszenv, annak, akit
mi a filmen is a nézőtérről látunk, annak a színésznek, akinek valószínűleg le kellett volna
mondania a mindenestül őt magát kitevő színész-mivoltáról, ha az emigrációt választja. De
nem mondtak-e le magukról, nem áldozták-e
fel magukat kénytelen-kelletlen számtalan sokan ebben a korban. amikor a tehetség "kifejtése" csakis gyalázatos célok szolgálatában történhetett?
A Höfgen dilemmájához való felemás viszonyunk időszerű, mai témájú filmmé avatja a
külsőségeiben egyébként csupán divatot követni látszó Mephistá-t: Engem azonban e páratlan szaktudással megcsinált. bizonyosan kö- ját a maga legsajátabb világáról, arról, amiről
zönségsikert arató és eJevenünkbe vágó film csakis ő csinálhat filmet, olyan magyar filmet,
megemésztése után is foglalkoztat az a kérdés, amelyet csak magyar rendező készíthet el Magyárországon.
hogy elmondta-e Szabó minden mondanivalóGyörffy Miklós

MEPHISTO szlnes, magyar, Objektív Stúdió és Manfred Duroc Production für Film und Fernsehen
közrernűködésével, 1981.
R.: Szabó István, F:: Klaus Mann Mephisto c. regényéből Szabó I. és Dobai Péter; O.: Koltai Lajos;
Z.: Tamássy Zdenko; J.: Gyarmathy Ágnes; D.: Romvári József; Sz.: Klaus-Maria Brandauer, Rolf
Hoppe, Krystyna Janda, Cserhalmi György, Bánsági Ildikó. Andorai Péter. Lukács Sándor, Major
Tamás, Tordai Teri
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A népmese utóélete
Jankovics Marcell: Fehér/ófia
Számcs-számtalan megfontolás vezetheti el manapság az animációs filmest a népmeséhez, s
ezek közül a megfontolások közül - a maga helyén - mindegyik megfelelő indoklás lehet. Mert
elfogadható a hivatkozás egy olyan őskincs
közvetítésének szükségességére és lehetségességére, mint a népmesei esztétikum, elfogadható a hivatkozás a mese közösségi funkciójára,
amely netán - mai viszonyaink között is valós
lehet, de elfogadható, de még mennyire az!, ha
a történetbonyolítás körmönfont látványossága, a hihetetlenül gazdag átváltozási esély csábítja el az animátort. Ha az etnográfus szakember azt tartja, hogy "a tündérmese világa
valójában egy mágikus-animisztikus gondolkodás költői kivetülése", akkor a filmes ebből különösképpen a "költői" jelzőt érezheti hangsúlyosnak, mint akivetülés minősítését, ez indíthatja el fantáziáját, hogy megkísérelje a maga
speciális eszközeivel a kivetítést.
Mert csaknem magától értetődően kínálkozik - például- a rajzfilm a mese vizualizálására.
Kínálkozik, mert módjában áll a mesei fordulatok tökéletes követése anélkül, hogya valóság akadályai ebben gátolhatnák, módjában
áll a népmese polivalens jelképiségének megjelenítése a jelképesség csorbulása nélkül, a torzítások, túlzások követése, s egyúttal az ornamens, a díszítmény megőrzése is. Fantasztikus
lehetősége a mesének, fantasztikus lehetősége az
animációnak.
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Jankovics Marcell újabb vállalkozása az
egész estés rajzfilmre - gyaníthatólag - azonban nem csupán a rajzfilmes formai választása,
de a művész felelős gondolkodása is népéről,
annak múltjáról és - mindenek előtt - kapcsoIatkeresés eme múlt és a ma valósága között.
A FehérIófia természetesen tartalmaz nosztalgikus elemeket, ha nem is annyira a megvalósitásban, mint inkább a választásban. A művészben, az alkotóban meglevő totalitás-igény találkozott ezúttal a népmese totalitásával: a mese
általános érvényessége, az egész világot átfogó
törvényei hogy ne ébresztenének nosztalgiákat
a ma alkotójában, aki pusztán a tények kényszerítő hatására mond le minderről, s azt is vonakodva, állásról állásra hátrál va teszi.
Ellenvetés lehetne, hogya mi korunk egészen
más, hogy az a fajta atomizálódás, amely nem
kíméli a társadalmi életet, az emberi kapcsolatokat, a tudományt, miért kímélné éppen a művészet világát, ha egyszer hajlamosak vagyunk
a művészetet valamiféle valóságtükörként értelmezni. S a tapasztalataink is arra tanítanak
bennünket, hogy napjaink műalkotásai vagy
részkérdésekkel foglalkoznak behatóan, vagy
pedig, ha mégis a totalitás igénye mutatkozna
bennük, úgy az inkább csak olcsó közhelyekben képes megfogalmaz6dni. A közhelynek pedig pusztán csak a mindennapi értelemben lehet igazsága, művészi értelemben aligha, hiszen
ott már a földolgozás szférája kerül előtérbe.

Ám ha lehetetlenségnek látszik is a totalitás elérése, abból még nem következik, hogya feléje
irányuló törekedések leírhatók.
Max Lüthi a következőképpen jellemzi a mesét: "megragadó, szublímált stílusformájú. az
egész világot magába foglaló kalandelbeszélés". Részint igaza is van, hiszen a mese ez is.
Jankovics Marcell például új filmjében mind a
szublimált stílusformát, mind pedig a kalandelbeszélést mérhetetlenül komolyan veszi. Megőrizve a mesei történés fordulatos elevenségét,
stilizált hőseit egy szükségképpen stilizált világban mozgatja: abban az absztrakciós közegben, amely a totalitás megőrzését a mese számára is lehetövé teszi. Lüthi azonban kissé szűkkeblű a mesével szemben, mert a mese világmagyarázat is, nem csupán a világ foglalata,
és igen pontosan meghatározható ideelégikus
tartalmak hordozója is, nemcsak kalandsor. A
Fehérléfia a mai néző számára talán mégsem
csupán a vékonyka és jól ismert történet miatt
lesz érdekes (persze azért is), hanem éppen bi-

zonyos ideológikus közlemények ragadhat ják
meg, mint az esztétikum összetevői. Azt kell
természetesen mondanunk, hogy ezek a közlemények sem túlságosan bonyolultak, semmiképpen sem olyan világmagyarázatok, amelyek
lélegzetünket is elállítanák. Aligha volt azonban valaha is efféle célja a mesének. Sokkal inkább célja volt bizonyos kristályos igazságok
újabb és újabb megerősítése a közösség tagjaiban, hogy mindenkor tudatában lehessenek lehetőségeiknek és elemi kötelezettségeiknek a
többiekkel szemben.
Ha tehát a tündérmese története arról szél,
hogya fölső világon úrrá lett az alulról jött
gonosz, és hogy a fölső világ értékeit elrabolta
és magával vitte a csaknem elérhetetlen birodalomba, akkor nem folytatódhat azzal, amivel
- mondjuk - egy századunkbeli parabola. Nem
beszélhet a létezés abszurditásáról, az ember
tehetetIenségéről, nem hirdethet pesszimizmust, de még rezignáció t sem (a rezignált mesei
hős - nonszensz), mert az a közösség létérdeke-

it sértené, a kohézió t gyöngítené, a cselekvők
kezét béklyózná. Törvényszerű tehát, hogy a
Fehér/óJia is úgy folytatódjék, hogy meg kell
születnie a hősnek, aki több, mint a közösség
bármely egyede, mert az egész közösség tudását, erejét, hivatástudatát birtokolja. Tehát ő,
és csakis ő lesz képes arra, hogy megtörje a gonosz erejét, hogy visszaállítsa a harmóniát, -a
rendet a fölső világban. Csak ő lesz képes a lehetetlenre: nemcsak lemenni az alsó világba,
de vissza is térni onnét.
Jankovics nagyon pontosan tudja, hogya mesei höst miképpen jellemzik emberfölötti tulajdonságai. Hogy Fanyíivő vagy Vasgyúró
nem egyszerűen csak metaforikus elnevezés birtokosa, de a háttérben (a közösségi tudatban)
még dereng az elnevezés eredete, hogy tehát a
Fanyűvő valóban olyan erős, hogy szálfákat
tép ki tövestó1, hogya Vasgyúrónak meg sem
kottyan puszta kézzel a vasat formálni. És akkor még csak ott tartunk, hogy egy Vasgyúró
legföllebb a főhős segítőtársa lehet: erőben,
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agyafúrtságban és erkölcsben (ez utóbbi igen
lényeges!) nem vetekedhet vele.
Mint a címből is kiderül, a főhős ezúttal sem
ember fia. Jankovics filmje - úgy tetszik - ezen
a ponton tud igazán fölemelkedni a mese szintjére: a fiat szülő fehér kanca egyszerre van jelen egy eredetmondában (valamely pusztai
népcsoport származási históriája), egyszerre a
szuperhős anyjaként. Rajzban, transzfigurációban egyaránt csodálatos a kanca megtermékenyülése, ellése és a fiatal csikó lábraállása. Ez a
lábraállás voltaképpen két lábra állást jelent:
a csikóból emberré alakulás pillanatait - bájosan meggyőző átváltozásokkal.
Mindez a film első harmadában történik,
akkor, amikor a meggondolatlan dramaturgia
ráterhelt az egyenes vonalú cselekményre egy
másik mesét (Fehérló mondja csemetéjének),
amelyet a későbbiekben csak csúsztatással sikerül belekötni az igazi történetbe. Mégis, a
filmnek ez az erősebb része, stílusa itt a legmeggyőző bb, a legösszetettebb és a legárnyaltabb.

itt éli ki magát a legteljesebben a rajzfilmes teremtő fantáziája. A későbbiekben, a főhős kalandokra indulásával ez az átütő képi erő veszít
intenzitásából, mind gyakrabban érjük tetten
önismétIésben, szokványosabb fogalmazásban.
Alapvető oka ennek az lehet, hogy nem sikerült igazán eredeti főhőst teremteni. Arról van
szó ti., hogy ez a figura nem rendelkezik anynyi eredetiséggel, hogy hozzá lehetne kötni a
kalandok, a megoldások jellegzetességeit.
Fontos momentumnál vagyunk. A népmese - természetének megfelelően - nem bíbelődik azzal, hogya regény aprólékosságával leírkálja hőseinek küllemét, azzal meg éppen nem,
hogy lelkületét is elénk tárja. A személyesítést
nagyvonalúan rábízza a mese hallgatóságára,
amely a saját hasonlítható élményei, benyomásai, ábrándjai és ideáljai alapján formálja kedvére hősének küllemét, s következteti ki - cselekedetei alapján - belbecsét. A rajzfilmesnek
azonban magának kell kimondania, hogya király meztelen: le kell rajzolnia - a szó legszorosabb értelmében - hősét. És ennek a rajznak
olyannak kell lennie, hogy abba a néző bele
tudja helyezni a maga által álmodott alakot,
mert csupán akkor képes azonosulni magával a
történettel is.
Valami semleges figurát kellene hát föltételeznünk? - hangozhatnék a-logikus kérdés, ám
furcsa módon egy ilyen figura alkalmas a legkevésbé az azonosulás lehetőségét kínálni. Jankovics maga is ebbe a csapdába esett bele. Pedig tapasztalt rajzfilmes, és - nyilván - többször is végiggondolta a kérdést. Különös azonban, hogyafilmcím
nem figyelmeztette. Az
eredetmondákat őrző népek a már homályba
vesző múlt idején is tartottak fönn valami kapcsolatot az állathőssel. Ha egyszer Fehérlófia
a főhős, megjelenésében, viselkedésében stilizáltan utalhatott volna az alkotó származására.
A semlegesség mellett akkor kaphatott volna
valamilyen speciális ízt is.
Valahogy úgy, ahogyan ellenfelei: a sárkányok. Jankovics tisztéletre méltó leleménye
ezeknek a sárkányoknak akitalálása. Mára a
mesék sárkánymotívumának ősképe elhal vá-

nyult a mesék befogadóiban. (Egyes népmesekutatók megkockáztat ják a föltevést, ami logikus is, hogy az ember valaha élhetett együtt fejlődéstörténeti szerepüket túlélt őshüllőkkel.) Mármost ahányan vagyunk, annyiféleképpen képzeljük el a mesék sárkányait, azok jellegzetességét. Jankovics sárkányai egy kicsit talán modern korunk olyan technikai torzszülötteire
emlékeztetnek, amelyek alkalmasint ránk, megteremtőikre is veszélyesek lehetnek. A sci-fik
robot jaira, amelyek vezérlésében zavar keletkezik és teremtőik ellen fordulna k. De hát
hogy is mondtuk a bevezetőben? "Mágikusanimisztikus gondolkodás"? Vajon a sci-fi több
ennél, hiszen el sem igen tud képzelni más világokat, mint erősen antropomorfizált szörnyek
életterét a világűrben, s a mágikus mozzanatot
sem szorította ki teljesen a tudomány?!
Legkivált - azt hisszük - ezek a sárkányok
árulkodnak arról, miért készítette el ezt a
filmet Jankovics Marcell. Árulkodnak, de didaxisuk mégsem bántó. Persze, hogya Gonosz
megtestesítői ezek is, miként a népmese sárkányai, csakhogy egyúttal arról is tudósítanak,
hogya Gonosz a mi korunkban lényegesen
megváltozott: az ember maga teremti a Gonoszt is. Ilyen félelmetes szörnyetegeket vagyunk képesek kihozni magunkból. Átgondolt,
modern "csavar", amely ugyanakkor nem idegeníti el az eredeti mese lényegét sem.
Mi ne tudnánk, az újabb kor legkeserűbb
történelmi tapasztalatainak birtokosai, hogya
sárkányok leküzdésére szinte emberfölötti erő
szükségeltetik? Hogyemberiközösségünknek ki
kell termelnie az(oka)t a hős(öke)t, aki(k) majd
megbirkózik/nak a Gonosszal? A rajzfilmes a
népmese totalitásához nyúlt, hogy egész mai világunkra érvényes gondolatot fogalmazzon meg.
Nem is egy gondolatot, hanem sokkalta inkább erkölcsi imperatívuszok sorát.
Mert mi Lüthivel szemben fontosnak tartjuk az ehhez hasonlatos ideológikus tartalmak
jelenlétét a mesében. Sőt, a mesék leglényegeként tartjuk számon. A világmagyarázat költői
kivetülése a jövőt is érinti - morális parancsolatok formájában.
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A Fehérlójia meggondolkodtató alkotás: elsősorban szellemisége meggyőző. Formai megoldásában korántsem tökéletes. A már említett
hibák mellé még nyugodtan odasorolhatjuk
azt is, hogy kissé hosszadalmas, szándékoltan
elnyújtottnak ható. Mintha az alkotók (hiszen
Jankovics hatalmas stábbal dolgozott) attól
féltek volna, hátha nem tölti ki a tervezett időt.
Ez azonban dramaturgiai kérdés, és ez a film

- alighanem - ebben a leggyöngébb. Stílusában,
ízlésében viszont sokkalta meggyőzőbb, mint
az eddig elkészült egész estés rajzfilmek. Talán
azért is, mivel nem olyan hivalkodó, jóval viszszafogottabb. Viszont kevésbé konzervatív. Némely expresszív részlete - úgy tetszik - még rá
is rímel a világ képzőművészetében
észlelhető
új mozgásokra. Ez is érzékenysége mellett bizonyít.
Fábián László

FEHÉRLÓFIA színes, magyar, rajzfilm, Pannónia Filmstúdió, 1981.
R.: Jankovics Marcell; I.: György László, Jankovics M.; O.: Bacsó Zoltán
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Lemenni kutyába
Szomjas György: Kopaszkutya
Az elesettség, a szegénység - divatos műszóval : tűnő bb megnyilvánulási formája a "csövességa "hátrányos helyzet" - láttán aligha lenne nek" nevezett állapot, mely jelenség ma már
megkerülhető az állandó, kínzó lelkiismeretfur- tagadhatatlanul tartósan létezik, s 14~hatóan
dalás, ha nem állnának készen az olyan meg- kemény falatként akad meg a tár~adai~~ról
nyugtató, léleklustító sablonok, mint "büdös
sémákban gondolkodó "józan többség" torkán.
nekik il munka", "aki nem dolgozik, ne is Pedig elfogulatlan szemmel aligha kétséges:
egyék", és hasonlók. Az amerikai milliomos - nem az egyéni - meglehet: helytelen - döntések
ismert séma - a cipőpucoló helyzetét az ipar- összessége e helyzet kiváltója, hanem li szituákodás, a szorgalom hiányával, esetleg az eleve cióból - a választási lehetőségek beszűküléséből
alacsonyabb képességekkel magyarázza. A bu- - fakadnak a szükségképpen rossz döntések. Ledapesti aluljárókori átsiető polgár hajlamos rá, het persze az egészet a "törvényeink humanizhogy az ott álldogáló fiatalok állapotát a mun- musának" tulajdonítani és szigorúbb intézkedékától való irtózás patternjeivel tudja le, s jó, seket sürgetni, mint azt egyik közírónk tette
ha nem követel mindjárt drákói intézkedéseket nemrégiben; félő azonban, ezzel csak azok lelkia szemét és lelkét bántó tények láttán. A fölé- ismerete nyugodna meg, akik úgy képzelik, ha
nyes ítélkezés mögött pontosan körvonalazhaegy jelenség a lakótelepi ablakból nem látható,
tó anyagi, társadalmi helyzet, s abból fakadó az már nincs is. Kényelmes megoldás, csak épönigazoló gondolkodás rejlik, mint ahogy a pen aligha hatásos; humánusnak, megértőnek
szegénység, a lecsúszottság is határozott, újra- pedig végképp nem nevezhető.
termelődő és kumulálódó társadalmi szituáció,
Az "aki nem dolgozik, ne is egyék" jelszó
és nem egyéni döntés, netán szorgalom-hiány
egyébként nem véletlenül került e filmbírálat
következménye. Mert az esélyek, tudjuk, ko- bevezetőjébe; legutóbb egy napilap filmkritirántsem egyenlőek; igen népes csoportok szá- kájában bukkant elő A kis Va/en tinó kapcsán.
mára a választási lehetőségek olyannyira kor- A film persze nem a csövesség ről szólt - még
látozottak, hogy fiaik előtt a szociolőgiaha sokan úgy értették is -, hanem a kívülreilag atipikus "kiemelkedést" leszámítva, már kedtség, a leválás és elsodródás nyomonkövecsak egyetlen, jóllehet szomorú végeredményű tésével a köznapi lét nyomasztó abszurditásait
választás áll: drasztikusan hátat fordítani tárta elő, revelatív erővel. A Kopaszkutya vihelyzetük nek. A munkásszállás, az ingázás, szont valóban a "csövesnek" nevezett szubkultúa segédmunka helyett: eltépni a meghatá- ráról szól, pontosabban annak meghatározó elerozottságok hálóját. Ennek egyik legszembe- méről: egy "kutyába lemenő", azaz a külvárosi
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létformát programként is vállalaló zenekarról
és közönségéről. Nem mi~d csövesek persze a
banda hívei: külvárosi bőrdzsekis, vélhetően
segéd- és alkalmi munkás ifjak, a csöves-lét határán innen vagy túl. A különbség számunkra most
érdektelen, lévén a határvonal meghúzhatatlanul tűnékeny. Ennek a létnek, mint a legtöbb
spontán ifjúsági létformának, meghatározó eleme a zene. A fókuszpontban egy-egy zenekar
áll, a "tevékenység" pedig gyakran alig több az
adott banda követésénél. Az igazán színvonalas, jó rockzene, már a műfaj hőskora óta, mindig ilyen perifériára szorított helyzetből született; amikor a zenészek nem érték be a divatok
újrarágásával. hanem megkíséreltek valamit kifejezni a klub ot megtöltő külvárosi srácok gondolkodásából,
nyelvéből, életérzéséből. A zenét a srácok nem kapják, hanem mintegy "előállitják", ellentétben a "felülről" fülükbe harsogott slágermuzsikával,
Szomjas György és Halász Mihály operatőr
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filmjének színterei e létforma jellegzetes helyszínei: lepusztult külvárosi klubok, gyártelepek, nyomorúságos fél-falusi házak, ócska, zötyögő mikrobuszok. Maga a közeg azonban amely a A kis Va/entinó-ban csaknem abszolút
főszereplő volt - Szomjas filmjében csak epizódista. S ez pon tosan jelzi a két film álláspontja
közti különbséget is. Szomjas csak ritkán és
bátortalanul lép ki a sematikus sztori fedezékéből. Nem a történettel beszél el valamit, hanem
a történetet mondja. Ismét kísért előző két játékfilmjének határozatlansága : egyszerre próbálkozik meg egyfajta szabályos, széles körű
sikerre számító mozitörténettel, és magának a
történetnek az analízisével. A libikóka hol az
egyik, hol a másik irányba billen ki, gyakran
pedig a két törekvés közti senkiföldjére zuhan.
Kardos István (Szomjas Györggyel közösen
írt) forgatókönyve szabványos zenész (anti)
karriertörténet. Olyasféle, amilyen mostanában - angol változatban - Oveglörők címmel

vonz telt házakat. Egy zenekar fölemelkedése.
Egy bandáé, amelyik elhatározza, hogy "lemegy kutyába", a külvárosi közönség vál1ain
a magasba emelkedik, majd elszakad eredeti
közőnségétől, és maga is beáll a gyűlölt "szent
sztárok" sorába. A publikum pedig már újabb
kutyabandáért lelkesedik a füstös kis külvárosi
klubban. Ismerős sínpárokon halad a sztori,
csikorognak a "fiatalos", jópofáskodó" dialógusok, akár valamely ifjúsági lap öreges riport jában.
Mégis: Szomjas jobb és főleg eredetibb rendező, mint ama Ovegtörők ügyes mozigyárosa.
Filmje szakadatlan küzdelem azért, hogy rendezői eszközökkel a saját anyaga fölé emelkedjen. Pontosabban : az életidegen forgatókönyvből kibontsa az életanyagot. S ebben a
küzdelemben helyenként meggyőző eredményeket ér el.
Eme elszakadási kísérlet leglátványosabb
dokumentuma a képszínek szüntelen válto ga-

tása, a színes átcsapása fekete-fehérbe és VIszont, az égetett, túlexponált árnyalatok, amelyek újra és újra kizökkentenek a banális sztori
sodrásából. Nem dramatikus funkciójuk van
ezeknek a váltásoknak, mint Tarkovszkij
SzIa/ker-jében, hanem pusztán elidegenítő szerepük, mint Oshima Afiú-jában. A lineáris történet mellett itt is feltűnnek esetleges, oda nem
tartozó, de odaillő mozzanatok, mint A kis
Valentinó-ban. Ahogy például, amúgy mellékesen, egy fésülködő utcaseprőn elidőz a kamera, az többet mond erről a nyomorúságos és
abszurd közegről, mint maga a történet. Az
olajozottan gördülő sztori Íve azonban nem
törik meg, nem válik bejárhatatlanul kacskaringós labirintussá, mint Jeles filmjében: ez
nem az esetlegességek, hanem a (forgatókönyvi)
meghatározottságok dramaturgiája. Újból és
újból visszazökkenünk a megszokott sínpárra,
amely az ismerős. végállomásra vezet.
Pedig meghökkentően erős atmoszférájúak
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a szociográfiai hitelességű helyszínek : koszlott
lakások, peremkerületi kocsmák, utcák, művelődési házak. Az életanyag és Szomjas művészi
érzékenysége itt felülkerekedik a forgatókönyvi
kimódoJtságokon, és ragyogó pillanatokkal
ajándékozza meg a nézőt. A háttér, a közeg
izgalmasabb, mint a zenekar karriertörténete.
Melyhez a mintát érezhetően a Hobo Blues
Band valóságos története szolgáltatta, Hogy a
fiJmbéli Kopaszkutya és a valóságos HBB között mennyi az azonosság, a film szempontjából lényegtelen. Mindkét banda (egyik a valóságban, másik a filmen) "lement kutyába",
vállalva, hogy azoknak a rétegeknek játszik,
amelyek kényszerűen vagy tudatosan kiszorultak a bárok és diszkók hang- és fényköréből.
A Hobo (és a filmbéli Kopaszkutya) a hamisítatlan nyugati rockért való évtizedes rajongás
után - mely rockzenének többnyire csak a slágeresebb, operettesebb válfaja jutott el hozzánk -, úgy dönt, megcsinálja a magyar kül36

városi rockot, a Kőbánya bluest. Hogy ezeknek a "kutyába lemenő" bandáknak az elhatározásában mennyi az üzleti számítás és mennyi
az őszinte önkifejezési szándék: kideríthetetlen.
A film alapján -és ez valószinűleg hiteles - a két
indíték elválaszthatatlanul eggyéfonódik. Akárhogy is, a végeredmény - a zene és a szöveg meggyőző. Őszintébb, fajsúlyosabb, mint a
diszkók fantáziátlan slágerzenéje és bugyuta
szövegei. Az ifjúsági zene értékesebb, tartalmasabb válfaja ez, amely minden irányított
divat ellenére időről időre ellenállhatatlanul
előtör, mégha gyakran beleolvad is az olyanynyira kárhozatott show-businessbe. "A végén
részévé válsz mindannak, amit utálsz" - idézik
a filmben Ray Davist, s érezhetően ez az ilyesfajta zenekarok előtt álló konfliktus lényege.
A film egyébként telis-tele van tűzdelve a rockzene prófétáitól és ellenfeleitől származó idézetekkel. Ezek a nouvelle vague-os feliratok
többek puszta hommage-nál; kizökkentő, el-

idegenítő szerepük van, akárcsak a színváltásoknak vagy a felhangzani próbáló trágár szavak öncenzúrázó kivágásának.
A Kopaszkutya csak jelzi, de nem bontja ki a
"kutyába lemenő" (s közben tévéfölvételért
ácsingózó) banda konfliktusát, mint ahogy valósággal elszáguld a többi kínálkozó drámai
anyag mellett is. Pedig micsoda lehetőségek rejlettek a Kopaszkutya/HBB történetében! Mindenekelőtt a csodálatos féllábú blueskirály,
Bill figurája. Neki köszönhetők a film legőszintébb pillanatai; a külvárosí blues is akkor szólal
meg fenségesen és tisztán, amikor ő áll a mikrofonnál. Billen látszik, hogy nem számításból
"megy le kutyába", hanem egyszerűen ott
van, és saját sorsáról, környezetéről énekel.
Alakja rocktörténet : a magyarországi progresszív rocktörekvések perifériára szorulásának több mint évtizedes históriája. Aztán külön filmdrámát érdemelnének azok a riadt kis
csöves csajok, akik oda-odacsapódnak
az
együttesekhez, bemutatkozásképpen tefekszenek, és hálásak minden jó szóért, Az igazi nagy
téma persze: a közönség. A perspektívátlan külvárosi tizenévesek növekvő tömege, akik a be-

biflázandó "igazságok" elől - melyekre létük,
helyzetük a csattanós cáfolat - az ilyen zenekarok világába menekülnek. Mert a banda, ha
artikulátlanul, talán számítőn is, de valahol
mégiscsak róluk énekel. Nekik már semmit sem
mond a művelődési ház falán ottfelejtett buzdító hangú plakát és a Váci Mihály-idézet:
" ... tudás, szorgalom". Helyzetüket, érzéseiket
pontosabban fejezi ki Hobo ellentmondásos
lénye és szövege: "Le kell menni kutyába, légy
a kutyák királya, nem királyok kutyája."
Szomjas György élvezetes, nagy szakmai
biztonsággal elkészített, sok jó rockzenével
megtűzdelt filmje csak megkarcolja a felszínt;
igazi, forrongó mélységeibe - néhány drámai
pillanatot leszámítva - nem ereszkedik le.
Nézőpontja a kívülálló idegené, de nem az
idegenkedőé. A rendező részvéttel és megértéssel közelít; tartózkodik a felszínes ítélkezéstől.
Keveset mond, de azt a keveset tisztán, előítéletektől mentesen mondja. Ez sem kis dolog
egy olyan helyzetben, amikor a kérdésról oly
sok hangzatos és magabiztos ítélet röpköd a
levegőben.
Báron György

KOPASZKUTYA színes, magyar, Hunnia Stúdió, 1981.
R.: Szomjas György; F.: Kardos István és Szomjas Gy.; O.: Halász Mihály; Z.: Póka Egon, Pálmai
Zoltán, Deák .BiIIGyula; D.: Kovács Attila; Sz.: Hobo Blues Band
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Magányos nők felvétele egyelőre szünetel
Menysov: Moszkva nem hisz a könnyeknek
Három nőt követ a felvevőgép életük két pillanatában: amikor a lányszálláson jövőjüket
tervezgetik és azt alakítani igyekeznek 1958ban, úgy húszesztendősen ; és napjainkban, negyvenedik életévük tájékán, amikor az egykori
jövő már jelenné kövült.
Egyikük, Antonyina, egyenletes életű, zökkenésmentesen zavartalan világú asszony: derék munkás férje van, három fia, kis kertjük a
főváros határában. Antonyina ment leghamarabb férjhez a leányszállásról, a másik kettő
akkor sajnálta őt, hogy nem csinált karriert,
hogy túl hamar és tán megalkuvón döntött;
most kicsit irigylik nyugalmáért, bár azért
ebben is van valami lehangoló; a film sikerének hatására rendezett kerekasztal-beszélgetésen azt mondta róla egy frunzei tanárnő, hogy
"szárnyaszegett az élete".
Másikuk, Ludmila, roppant határozottan
tudni véti, mi a teendő: az igazi karrier - jól
férjhez menni. Meg is szerez magának egy hokibajnokot, aki azonban, minthogy "túl sokan
akartak vele pertut inni, ő pedig senkit sem
akart megsérteni" - gyógyíthatatlan iszákosként veri ki napjainkra már elvált feleségéből a
mindennapi pálinkára valót, hogy harmadrendű kocsmákban mesélgesse egyre hitetlenkedőbb hallgatóságának,
őt hajdan még a svédek is ismerték... Ez a Ludmila akár ellenpéldája is lehetne Antonyinának, ha nem kapnánk magunkat rajta, hogy elszánt, sőt élv38

hajhász célratörésével is érdekel bennünket,
sőt, határozottan rokonszenvezünk vele, mi
több, szorítanánk neki, bárcsak sikerülne ...
De mi? Hát - boldognak lenni. De mi az, és
hogyan lehet birtokába jutni? Ludmila jó
humorú, vidám, segítőkész asszony, megveti
a fellengzős frázisokat, első pillantásra felfigyelünk rá, amint félmeztelenül, eperpakolással az arcán halálra rémíti Antonyina vőlegényét, és még akkor sem veszíti el együttérzésünket, amikor szemüveggel az orrán udvarIójelöltekre vadász egy nagy könyvtárban.
A film vége felé ruha tisztító üzemi csomagolónőként szemez egy mafla tábornokkal, végre
az igazi kalandot remélve, és csüggedten néz a
távozó katona után, akit kellemetlen, gömböc
felesége ráncigál el a puceráj ból. Ez se most
akasztotta le magának a tábornokot - vigasztalja munkatársnője -, húsz-harminc éven át
kellett isten háta mögötti poros helyőrségekben unatkoznia egy szürke hadnagyocskával,
amíg az felvergődött a ranglétrán.
Ez a Ludmila, és ahogyan őt Irina Muravjova elénk állítja: az újabb szovjet filmművészet
legeredetibb, legélethűbb,
szeretünkre, sajnálatunkra és meghökkentő töprengésünkre
leginkább méltó nőalakja. Mert végül is Ludmila nem azért harcol foggal-körömmel az
általa boldogságnak vélt előnyös férjhezmenésért, mivel eleve ezt tartja a boldogság netovábbjának, hanem mert környezete, a társa-

dalom, magasabb célok felé törekvő dicséretes
lelkesedésében megfeledkezett ilyen hétköznapi
dolgok eligazításáról, mint amilyen egy asszony
boldogsága - a férfiakkal egyenrangú munkakör mielőbbi kiharcolását vélve a legfőbb női
életcélnak. Szegény, kedves Ludmila: a film
vége felé temetőkbe jár, mert ott lehet hűséges
és szolid özvegyemberekkel megismerkedni. Ez
így vígjátéki megoldásnak tűnik, de nem az, hála Muravjova tehetségének és a rendezőnek,
aki nem mutatja meg az említett temetőbejárást, hanem csak Ludmilát halljuk félszeg reménykedéssel beszélni róla.
Amikor a harmadik hősnő: Katyerina immár tanácstagi minőségében betéved a magányosok klubjába, és ott bosszús mosollyal hallja: magányos nők felvétele jelenleg szünetel,
mert hát kérem, hazánkban egy férfira ugyebár
öt nő esik - akkor a Lia Ahedzsakova által gonoszkás humorral játszott klubvezetőnő előadásából megtudjuk (ha eddig nem vettük volna
észre), hogy az utóbbi húszegynéhány év legőszintébb, legizgalmasabb "mai témájú" szov-

jet filmjét nézzük, s már nem is csodálkozunk,
hogy a film elképesztő tömegsikere minden
egyebet felülmúlt.
Boldogság, szerelem, család, karrier nélküli,
de a munkában mégis mindig újat és örömet lelni tudó élet - mindez félretolt, perifériára szorult, "majd megoldódik" kérdés maradt a termelés nagy kérdéseit tárgyaló filmek, regények,
újságcikkek, szónoklatok özönében.
Már Danyelija filmje, az Osz; mara/on éreztette, hogya szovjet rendezők zseblámpája kezd
az élet eddig sötétben hagyott zugaiba világítani; a család, a magánélet újszerű feldolgozások
tárgya. Ludmila, és barátnéja, Katyerina, arra
kényszerül, hogy másnak mutassa magát; hogy
feledje és tagadja a realitásokat. Mikor egy
akadémikus pár hétre rájuk bízza felhőkarcol6beli csodalakását, gyorsan férjfog6 estélyt rendeznek, a prof lányainak adva ki magukat;
Katyérinára "rá is hajt" egy tévéoperatőr, aki
mikor megtudja, hogy Katyerina "csak" egy
munkáslány, faképnél hagyja, és mamáját küldi hozzá egy borítékkal- hajtassa el a magzatot,
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szerelmük gyümölcsét. Jevgenyija Hanajeva ala- meghatározni. Pedig, mondja valaki a filmben,
"az idők mindig ugyanazok" - csak mi váltokítása érezteti velünk, hogy ez a nyomorúságos
társbérletben tengődő asszony nem igazán go- zunk. Katyerina a film második részében hírférfi-beosztott jait élvenosz, hogy őszintén és lelke mélyéig meg van neves gyárigazgatónő.
botránkozva, amiért őt és fiát becsapták, hiszen zettel leckéztető hősnője a termelésnek, aki a
bosszú örömével adja ki az újra felbukkanó téalig várják, hogy kivergődjenek rossz lakáskörülményeikből;
és most ez a hazudozó Katye- véoperatőr útját. (Most azzal a trükkel próbálkozik, hogy lányát akarja látni.) Voltaképpen
rina majdnem a bolondját járatta velük ...
Katyerinát ugyanis, a harmadik lányt, két - fanyar fintora ez a sorsnak és a rendező nek pont híján nem vették fel a vegyészeti főiskolá- azért vált ünnepelt gyárigazgatóvá, mert szerelra: egy gépgyárban dolgozik, s barátnői min- me aljasul elhagyta; ha akkor, 1958 táján, Kadenáron férjet akartak neki szerezni. így bonyo- tyerina nem marad magára születendő gyermelódott a tévéfényképező alkalmi ismeretsége sze- kével - mára valószinűleg keserű, szótlanul
relemmé. Katyerina őszinte átéléssel szeretne gyötrődő feleség, aki féltékeny gyanakvással
feleséggé válni, feltétel nélkül azonosulni azzal, várja haza férjét tévéfelvételnek hazudott kaakit szeret. Majmolja is, amit a tévés (Jurij landjaiból. Hanem azért Katyerina most is bolVasziljev alakítása) mondogat: hogy a tele- dogtalan: ami magánéletét illeti, semmi sem
vízió eltörli a könyvet, a színházat, hogy oldódott meg; felnevelte ugyan leányát, Alekhúsz év múlva (vagyis 1980 táján) egészen szandrát, de senkije sincs, azaz, egy szánalmas
más lesz a világ, mindenkinek
ízlését, alakkal valami főmukival találkozgat röpke
életét, egyéniségét a képernyő bűvölete fogja szeretkezésekre, amikor a fickó felesége és két
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gyereke éppen távol van. .. Az üzemben oly
magabiztosan fölényes asszony tehát magánéletében a Ludrnilánál is kiszolgáltatottabb és
nyomorultabb - Oleg Tabakov alakítása jól
érzékelteti, hogy Katyerina a férfi számára csak
egy kaland a sok közül; és ezt, ezúttal, Katyerina is tudja, mégis vállalja a megalázó viszonyt,
mert több a semminél. Ezekben a képsorokban
kezd igazán nagy lenni Vera Aljontova, Katyerina alakítója, első film-főszerepében.
Aljontova eleinte csaknem egysíkú nőt játszik: barátnéi bábja, azt teszi, amit mondanak
neki, beleszeret az első fellengzős férfiba, aki
útjába akad; mikor pedig szókimondó munkáslányként látjuk, akkor is az ismert munkahősnők pózaiban tündököl: a gyári tévéfelvételen "beolvas" a vezetőségnek, és a jelenet sematikusságát csak a rendező humora oldja, aki
az irdatlan chaplini csavarhúzót szorongató, e
napra ünneplőbe öltözött műhelyfőnök, Katyerina meg a minden szakértelem híján, kellemetlenül parancsolgató tévérendezőnő és segédje, a riporterlány kvartett ját már-már vígoperai helyzetbe varázsolja. De, hogy Aljontova eddig ilyen, az szerepfelfogásának is következménye: ő és a rendező jól látták, hogy Katyerinának át kell esnie gyanútlan jóhiszeműségéből származó keserves kalandjain ahhoz,
hogy sorsa a film végén katartikusan hitelessé
válhasson.
Katyerina ugyanis legkiszolgáltatottabb pillanataiban, a helyiérdekű vasúton megismerkedik egy műszerész-szak munkással. Egymásba
szeretnek. A műszerész, Gosa nem törődik azzal,
ki ez az asszony; neki így is jó ez a kapcsolat.
Harmóniát, önfeledt örömet találnak egymásban mindaddig, míg Gosa, aki folyton hangoztatja: "sosem vezet jóra, ha a feleségnek magasabb a címe, a rangja" - faképnél nem hagyja
Katyerinát, megtudván, hogy az asszony gyárigazgatónő. A film legvégén aztán a barátok
mégis összehozzák őket, hiszen nyilvánvalóan
egymáshoz valók.
Kétségkívül kényes befejezés, amit a filmet
pocskondiázó bírálók ki is használtak, mondván, hogy ez a "Hamupipőke megtalálja mun-

kás-kírályfiát"
jellegű megoldás olcsó, heppiend-ízű, közönség-ríkató
fogás.
Pedig nem az.
Hogy miért nem, az elsősorban Batalov alakításának (és persze a rendezőnek és Aljontovának) érdeme. Másodszor is megnézve a filmet, megerősödik feltételezésünk, hogy Batalovnak ebben a filmben különlegesen többszörös szerepe és jelentése van. Egyik maga a tény,
hogy Katyerina végre meglelte a hozzá illő férfit, akinek úgy egyenrangú társa, hogy az
ugyanakkor mégiscsak vezetni, irányítani képes
őt - hiszen szereti. Másik, hogy Gosa, bár mintha tényleg nem sejtené, miféle fő-beosztás ú aszszony is Katyerina, valahogy talán mgéis tudja (tudnia kell: hiszen látja a lakását, beszélget
a nagy lánnyal, sőt, udvarlóját is megvédi utcai bandák támadásától); és mintha csak azért
maradna oly gyanútlanul titokzatos és begombolkozott, hogy önmaga feltárására kényszerítse Katyerinát, aki most is gyáva a végső dolgokban: mert lám, bármily jeles igazgatónő,
bármily keményen hordja is le nála idősebb férfi-beosztottjait, nem meri bevallani, kicsoda is
voltaképpen, félve, hogy a puszta igazság kiderúlése egyenlő a kudarccal. Gosa-Batalov viselkedése kegyetlen lelki harc árán vezeti rá az
asszonyt, hogy tanuljon meg őszinte és keresetlenül természetes lenni, hagyja el "a munkahősnő" másutt talán hálás pózait, és váljék emberré.
Alekszej Batalov legérdekesebb "jelentésrétege" Batalov-mivolta.
Ebben az 1958-cal kezdődő filmben színészek
is megjelennek, egykori önmagukat alakítva,
mint egy francia filmhét megnyitó mozielőadásának vendégei. Feltűnik az ötvenes évek ünnepeIt színésznője (nálunk nemigen ismerték),
Tatjána Konyuhova, a lépcsőn pedig Szmoktunovszkij szorong, aki tényleg akkor került át
Leningrádból Moszkvába, hogy majd Az el
nem küldött levél főszerepét játssza Kalatozovnál, és aki nem kapott jegyet, mert nem ismerik. "A nevem úgysem mond semmit maguknak" - mondja a három lánynak, akik, hallván,
hogy színész, megszólítják. Lám, gondolja a
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néző, mégis mi lett Szmoktunovszkijból! A kis
senkiből Hamlet alakítója, amiképpen Katyerinából gyárigazgatónő. Konyuhova viszont,
hát bizony, felette eljárt az idő, ma már más
az ízlés ...
Valószínű, hogy az J939-ben született rendező: Vlagyimir Menysov is így szoronghatott akkor valamelyik mozi előterében, bebocsátás titkos reményében. 6 is így remélte: belőlem is
lesz majd valaki. Az ő sorsa egy kicsit a Katyerináé, férfi-változatban: többszöri nekifutás
után vették fel 1965-ben színinövendéknek, addig alkalmi munkásként dolgozott; aztán, már
mint színészt, Romm, a fiatalok nagy felfedezője támogatta, s így kapott végre 1970-ben rendezői diplomát. Ennek az 1958-as Menysovnak,
mint annyi kortársának: a nála tizenegy évvel
idősebb Alekszej Batalov volt az ideálja. Menysov el is mondja, hogy A Rumjaneev-úgy BataJovja (aztán a Szállnak a darvak-é!) volt számára a modern férfi jelképe. Amikor tehát Menysov ebben a filmben Batalovot teszi meg Katyerina magánélete megmentőjének, s általa formálja meg a szerinte ma követni val6 férfieszményt: a maga csendes örömeinek élő, a karriert megvető munkást - "Muszáj mindenkinek
vezető vé válnia?" -, aki nélkül nem születhettek volna meg kandidátusi disszertációk: akkor
a rendező a puszta szereposztás által nagyon is
komoly és mélyen szánt6 gondolatvilágú üzenetet küld nézőinek, akik ezt az üzenetet meg is
értették.
A nézők többségükben már egy merőben új
nemzedék tagjai. Menysov, és filmjének hősnői
és e film nézői már nem élték át cselekvő emberként a nagy honvédő háborút: kis gyerekek voltak akkor, vagy tán nem is éltek. Számukra
már nem a háború a beszélgetésekben visszaidézett múlt, hanem az ötvenes évek vége, a huszadik kongresszus utáni időszak nagy lendülete. "Mi nem hallgattunk volna azokban az
időkben" - mondja valaki a felhőkarcolő-lakás
férjszerző estélyén, s erre mindenki lelkesen bólogat, kivéve a Vlagyimir Bászov alakította epiz6dfigurát, a főigazgat6ság osztályvezető-helyettesét, aki, valahányszor a beszélgetés kínos
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fordulatot vesz a számára, kimegy a vécére,
mint aki nem is hallja, mit beszélnek a többiek.
Míg a társaság a Majakovszkij-szobor körül
szaval6, akkor ifjú költőkért lelkesült, ki Jevtusenkóért, ki Rozsgyesztvenszkijért, addig az
ijedt hivatalnok a vécé láncát huzogatja. Ez a
film tehát egy új nemzedék filmje, és már bizonyos, hogy jelképe is lesz ennek a nemzedéknek,
tekintve az óriási sikert és az Oscar-díjat. A háború, annyi szovjet film tárgya, számukra már
a régmúlt, melyről nem nekik, hanem apáiknak
és nagyapáiknak lehet mondanival6juk.
Menysov is ezt a nemzedéket képviseli, azért
talált hangot vagy ötvenmilli6 szovjet nézővel.
A hetvenes évek elején népszerű színész, az
egyik film-főszerepével elnyerte az 1973-as összszövetségi filmfesztivál nagydíját. Valentyin
Csornih forgat6könyvíróval is úgy ismerkedett
össze, hogy az általa játszott szerepet, a film
forgat6könyvét Csornih írta.
Első öná1l6 rendezését, a szintén elsöprő sikerű Kegyetlen tréfa (nálunk 1977-ben mutatták be, nem keltett feltűnést) című, fiatalokról
sz616 zenés filmet forgatta, amikor Csornih
megírta Moszkva nem hisz a könnyeknek című
forgatókönyvét.
(Megjelent az Iszkussztvo Kino 1977. szeptemberi számában.) Érdekes a film
megtekintése után lapozgatni benne. Katyerina
története ez, olyasféle, mint az 6szi maraton ;
benne van a leányszállás, még az utcai bámészkodás is, de nem mozi előtt, hanem az argentin
követség kapujában; de éppen azok a színek
hiányoznak, melyek Menysov filmjét tényleg
minden mástól megkülönböztethetővé teszik.
És nincs úgy együtt a három lány, és nincs meg
az a keserű magányérzet, ami főleg Katyerina
és Ludmila életét veszi körül.
Érdekes az is, mennyire más m6dszerrel dolgoznak a szovjet rendezők, mint itt nálunk a
mieink. Míg nálunk elképzelhetetlen, hogy egy
magára ad6 rendező tőle függetlenül megrendelt, megírt, netán kiadott és méltatott-bírált
forgat6könyvet megval6sítson: addig Menysov
elolvas egy j6váhagyott, szakfoly6iratban közreadott, rendezőre vár6 forgat6könyvet, amit
tehát a szakma viszonylag széles körei ismer-

nek, ily módon tehát bizonyos értelemben "tesztelve van" (méghozzá nem egyértelműen ked.vezöen); átalakítja a maga szándéka szerint, s
így készül a film, melyben a színészeknek elsőrendű szerep jut. Láttuk ezt Batalov esetében,
aki többszörösen jelképes szereplő; de elmondhatjuk Aljontováról, Muravjováról, akik nélkül ez a film biztosan nem olyan, amilyen; sőt,
az egészen kis szerepekben is közismert jelességek felvonulásáról.
(Hanajeva, Bászov, Ahedzsakova, Szmoktunovszkij, Konyuhova, Fatyusin stb.)
Feltűnő, hogy Menysov filmjében alig van
keresetten komponált beállítás, ami pedig ilyen:
mindig gunyoros hangsúlyú (a tévériport az

üzemben; az életszerűnek álcázott tévéadás két
csasztuskázó komédiás bemondásaival) - különben mindig az emberek vannak jelen, ők
kötik le figyelmünket, mint Viscontinál vagy
mint Donszkojnál. Kétségtelen, hogy ez a képalkotó módszer tudatos rendezői szándékot mutat. Mint ahogy tudatos volt a sikerre törekvése is.
Nem érdektelen ezzel kapcsolatban Menysovot meghallgatni: "Amikor ezt a filmet készítettem, pontosan tudtam, kinek csinálom: a
nézők tömegének ... Nem titok, nálunk készülnek olyan filmek is, melyekkel kapcsolatban
egyáltalán nem veszik számításba, kik fogják
megnézni. Többször meg figyelhettem, hogy a
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rendező, mikor filmjét forgatja, egyáltalán nem
képzeli el magának jövendő közönségét , .. A
közönség az egyik számára egy tucatnyi jó barátot jelent csupán : a másik Cannes-ba vagy Velencébe szánja filmjét; és igen sok filmünk készül afféle .beszolgáltatás-ként; meg aztán egy
másik típusú film csak a kritikusok számára.
Megismétlem: én a nézők tömegének dolgoztam. Ez sokaknak nem tetszett. .. Az én filmem ellen könnyű fellépni, mert nem oltalmaz-

za a ,magas' téma: nem szél sem a háborúról,
sem a szűzföldek feltöréséröl, sem űrhajósok
hő stettelről. Hétköznapi emberek hétköznapi
tettei vannak jelen ... "
Azért érdemes ezt a közönségsikeres filmek
esetében nem ritka rendezői megnyilatkozást
szemügyre venni, mert közismerten gyakori
eset, hogy tényleg nagy sikerű, de többnyire olcsó és művészileg értéktelen filmek készítői beszélnek így, akik nem gondolkodásra késztetnek, és akik egyszerűen a fogyasztók tömegeire
számítanak. Menysov azonban vitathatatlanul
míívészi értéket hozott létre, mondandója pedig szokatlanul kemény, őszinte, mondhatni:
szemrehányó. Az ő esetében a siker tehát nem
megalkuvás eredménye, hanem annak köszönhető, hogy megtaláita azt a publikumot, melynek mondandóját szánta. Ez viszont azt jelenti,
hogy ideje érték és siker összefüggései! újra
megvizsgálni, s erre a Moszkva nem hisz a könynyeknek (a eim érzelmileg hitelesebb fordítása
talán inkább ez lehetne: Moszkva nem kedveli
a síró, a panaszkodó embert) című film kiváltképpen alkalmas. A nézők ugyanis egyáltalán
nem valami kedvező befejezésű filmhez tódulnak: Ludmila élete megfeneklett, Antonyina
csendesen egyhangú minta-életén sincs mit irigyelni, Katyerina pedig, ha igaz, jó néhányszor
össze fog még zördü1ni a szeliden önfejű Gosával. Mert végül is mit oldott meg az a húsz ho szszú esztendő, melytől 1958-ban annyit várt a
három leányzó? Kívül sok mindent, hiszen láthatóak az új lakótelepek, és az is igaz, hogy
Kátya-Szmoktunovszkij-Menysov
mind vitte
valamire: de a belső boldogsághoz ma sem
könnyebb eljutni, sőt a magányos nők száma
egyre több, olyannyira, hogy felvételük: a magányosok klubjába egyelőre szünetel.
Nemeskürty István

MOSZKVA NEM HISZ A KÖNNYEKNEK (Moszkva szlezam ne verit) szines, szovjet, Moszfilm, 1979.
R.: Vlagyimir Menysov; F.: Valentyin Csernih; O.: Igor Szlabnyevics; Z.: Szergej Nyikityin; Sz.: Vera
Alentova, Alekszej Batalov, Irina Muravjova, Raisza Rjazanova, Jurij Vasziljev, Natalija Vavilova,
Oleg Tabakov
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NAGYÍTÓ

Volt egyszer egy repülőgép
Alekszander Mitta: Katasztrófa földön, égen
Játék, mese, kaland és fantázia rehabilitálása
visszahódítja a film elveszett közönségét. Ez a
titka az üdítő, új utakat járó szovjet filmek, a
Katasztrofa földön, égen, A huszadik század kalózai, a Hét kidonleges megbízott és a Moszkva
nem hisz a könnyeknek sikerének. Rájöttünk,
hogya western, horrorfilm, melodráma, katasztrófafilm és a többi népszerű műfaj "nem
csupán engedélyezett semmiség" (Mitta), több
annál, az értelemadás eszköze, érzésmódok, értékek kikísérletezésének formája. Míg a Szerelmem, Moszkva, Mitta korábbi kísérlete a modern, népszerű filmformák adaptálására, a Love
Story szovjet változata nem járt sikerrel, új filmje kétségkívül versenyképes a választott műfaj
elismert mestereivel. Mi történt? Mitta kiirtotta a túlzott érzelgést, fokozta a tempót, feszültséget teremt, nem fél a sokkhatásoktól és az
erotikától, nem restell gegeket komponálni.
(Szellemes gegkomplexum pl. az automatizált
szerelmi fészek.)
A szovjet rendező, mint maga vallja, "az
egész család számára" akarván filmet készíteni,
a katasztrófafilm műfaját választotta. Az újabb
populáris filmművészet feszültségre, látványosságra, tempóra törekvése a katasztrófafilmet
az uralkodó műfajok közé emelte. A különleges
veszélyhelyzetek szélsőséges akcióigénye kedvez
a filmi Iátványszerűségnek. Az előző korszak
túlbeszélt, irodalmias filmművészetének ellenhatásaként nőtt a tiszta akciófilm igézete.

Mit tud a katasztrófafilm ? Mire jó? Korunk
olyan felfelé haladó, kedvelt, termékeny filmformáiban, mint a történelmi-mitológiai film
(pl. a Maciste, Herkules, Sindbad filmek) vagy
a karate-film (Bruce Lee, Jackie Chan stb.) az
ember az összfolyamat paradigmájaként felfogott kezdetek világában, egy mítikus történelem hőskorában vagy az egzotikus perifériák
hősvilágában él. Mindkét filmtípus hőse titáni
erőkkel küzd meg, s a küzdelemben maga is titánivá válik. A katasztrófafilm hőse is titáni
erőkkel küzd, itt azonban nem a titáni ember
harcol velük, csak a köznapi ember, a néző rokona. A katasztrófa immanens, mozzanatnyi
hőskorszakként ékelődik a normális mindennapi élet világába. A katasztrófafilm világképe
szerint nem múlt el a "hőskorszak", a hősök
sem tűntek el, a hőskorszak a modern élet mélystruktúrája, a hős az emberlét mélystruktúrája,
ami izgalmas evidenciával válik világossá, amikor nagy sebeket kap az elviselhetetlennek hitt
megterheléseknek alávetett ember. A katasztrófaműfaj az emberIétet különleges terheléspróbáknak alávető játékos laboratórium. A katasztrófafilm az aránytalanságok műfaja: felfokozott gonoszság és lefokozott, elrejtőzködő
hősiesség küzdelme. Az identitásproblémák műfaja: miként akisemberbe, antihősbe szorult
hősiesség sem találja magát, elveszti magát a
gonosz is, nem is a nagybetűs Gonosz többé,
névtelenné, értelmetlenné, idegenné változott.

4S

Azok a katasztrófafilm-formák, melyekben a
gonosz személyiségre tesz szert, a műfaj határán vannak, részben horrorfilmbe (King Kong,
Gappa, Godzilla), részben inváziós sci-fibe mennek át.
A katasztr6fafilm önálló műfajjá szerveződése előtti időkben a katasztrófa amelodráma
gyakori motívuma. Akkoriban a katasztrófa
az utolsó tekercs felét-kétharmadát vette igénybe. A modern katasztrófafilmben középre kerül és mind jobban kiterjed, a cselekmény derekát alkotja, olykor - pl. G. A. Romero filmjeiben - a cselekmény egészét bekebelezi, nem
marad más realitás. Egykor a melodráma használta fel a katasztrófa-motívumot, ma a katasztrófafilm a melodramatikus motívumokat. Mitta a mikronielodrámák fonadékával vezet a katasztrófa felé. A hisztérikus feleség és a gyermekimádó férj epizódjai valóságos mini-Kramer
kontra Kramer-ként vonulnak el előttünk, az
amerikai változaténál több humorral és költőiséggel, de látunk epizódnyi lányanya-melodrámát, szerelmi csalódást, a felnőttség követelményeivel és az öregség szükségszerűségeivel küzdő szerepkonfliktusokat, sőt, a japán nő kitűnő
epizódjában, végsőkig sűrített félperces melodrámát is. A katasztrófa előzménye a mindennapi élet enciklopédiáját körvonalazó epizódfelhalmozás. A problémaszerkezet rendszerezett, szimmetrikus. A film alkotói nemek és életkorok konfliktusait használják fel a 'cselekmény
megszervezésére. Két házaspárt látunk; a fiatalabb pár, a papucsférj és a hisztérika házassága felbomlik, az idősebb pár - a parancsnok
és az orvosnő házassága - stabil. Két szerelmespárral találkozunk; a fiatalabb pár, a parancsnok lánya és a tinédzser viszonyából nem lesz
házasság, a viszonylag idősebb pár, a mérnök
és a stewardess viharos viszonya végül házassághoz vezet. A stabil házasság és az elmúló viszony kisebb teret kap az ábrázolásban, így két
pár nyomul középpontba, a felbomló család és
a születő család képe. A társadalom intézményeit és problémáikat csak a házasság képviseli,
a történelmet csak az életkorok, nemzedékek
konfliktusa. Az utóbbi a parancsnok és a fia46

talok viszonyában jelenik meg. A katasztr6fafilmben kezdettől fogva különleges jelentőségre
tett szert a könnyelműekkel.
gondtalanokkal
szembenálló aggodalmaskodó. Legemlékezetesebb változata a Cápa-filmek parancsnoka.
Brody seriff rokona a TU-l 54 parancsnoka is.
Mittánál persze módosul a motívum. A Cápafilmekben a szakadatlanul újra igazolódó aggódás jelenik meg az emberhez méltó alapérzületként. Mittánál a katasztrófa megfékezése az
aggódó leváltásával jár. Szellemes anticipatorikas távlat rejlik a megoldásban: az aggódás
igazság, amíg a világ katasztrófális, a konszolidált világban viszont az aggódó állapota válik
betegséggé; Mitta végül beutalja a parancsnokot a klinikára, A parancsnok utasít és dorgál.
Életkora és tapasztalata bizonyos mértékig eltávolítja társaitól. A fiatalok élete kissé könynyed, felelőtlen, a parancsnoké kissé nehézkes,
színtelen. A fiatalok életében kevesebb az aggály, több a mozgás, több van az egyénre és
pillanatra, kevesebb a szabályokra, szokásokra bízva. A parancsnok életében csak a munkának, áldozatnak van helye, a fiatalokéban a boldogság, a magánélet beteljesülése is megjelenik.
A katasztrófa során a fiatalok természetesen
"megkomolyodnak", de mértékkel! Az ábrázolt élet egészében könnyebbé, mozgékonyabbá
válik. "A cár elküldi második fiát" - mondja
Timcsenko parancsnok, amikor Valentyin után
Igort is elindítja megoldani nehéz feladatát. Ezzel nemcsak arra utal Mitta, hogy a tudományos-technikai korszak meséjéról van szó, azt
is kifejezi, hogy a parancsnok bizonyos értelemben valóban cár a fedélzeten. Klinikára kerülése után nem marad a repülőgépen mitikus apafigura, emberileg egyenrangú fiatalokból áll a
legénység. A katasztrófabeli tapasztalatok alapján mégsem félünk az "apátlan" repülőgéptől,
a film a klinikai jelenetek melankóliája ellenére
jó érzéssel zárul.
Fel kell vinni a nagy gépeket a magasba, és
célba kell érni velük. A technika és a teljesítmény világa a perfekció világa. A perfekción
uralkodó ember élete azonban nem maga a tökély, sokszor nevetséges, archaikus problémák-

kal küzd. Mérnökí pontosságot látunk és az
érzelmek zűrzavarát is tapasztaljuk. A katasztrófa előtti cselekményszakasz fő jellemzője az
egyensúlyhiány. Túl sok az agresszivitás (hisztérika) vagy túl kevés (Valentyin), nehézkes !lggodalmassággal viszonyulnak az élethez (a parancsnok és felesége) vagy túl könnyelműe n (a
lányuk), az egyik alak szexuális tapasztalata
túl sok (mérnök), a másiké túl kevés (stewardess). Bizonyos vonatkozásban túl nagy a rend,
túl sok a szabályozottság (a menetrend nem
hagy időt a világ megtekintésére, panaszolja
Tamara), más vonatkozásban túl kevés (az
egyik légikikötőben terroristákat látunk). A
mikromelodrámákat mozgató egyensúlyhiány
visz a katasztrófa felé.
Minél kevesebbet tud az ember, a lények legbonyolultabbika léte bonyolultságáról, annál
nagyobb a feszültség léte bonyolultsága és tudatának egyszerűsége között, annál kaotikusabb az élete. Az erőpróbák, konfliktushelyzetek azonban tisztázásra kényszerítik. A káosz
elhagyja a filmhősök létének egészét és a katasztrófába sűrűsödik. Így a katasztrófa rendet
teremt az alakok létében. Olyan az ember a katasztrófában, mint a kifordított kabát, felszínre

kerül belső, rejtett, intim oldala, amely piszkos,
gyenge, foszladozó vagy meglepetésszerűen,
éppen ellenkezőleg: ápoltabb, erősebb a külsőnél. A katasztrófa nemcsak kifordítása a létnek,
fordulata is a sorsnak, lehetővé tesz döntéseket,
melyek a zavartalannak és öröknek hitt életformák ismétlési kényszereinek rabságában lehetetlennek látszottak. A katasztrófafilm az Új Élet,
a Kezdet, a Diszkontinuitás létébe vetett populáris hit kifejezése. A műveltség szkeptikusabb. Karenin is új életet akar kezdeni Anna betegágyánál, ám később észrevétlenül, óhatatlanul reprodukálódik az egész kataszrófa-előtti
világ. A katasztrófafilmben nem megy végbe ez
a reprodukció. A Hegyek Királya hatalmát elsöpri a lavina. Az új világhoz varázskulcsot űrhajót - adó tudós elpusztul a régi világgal
együtt, az újat a fiataloknak ajándékozza (When
Worlds Collide). A Mitta-film katasztrófája érdekes módon rokonul az ősi iniciációs rítusok
szerkezetével. Kiűzetés ez a katasztrófa a civilizációból a káoszba, pokolraszállás, szembesülés az őserők harcával, melyek a megnyíló földkéreg résein kilépnek, extrém magasságok és
mélységek feltárulása, szélső hőmérsékleti értékek elviselése, zaklatott utazás az ismeretlen-
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be, különleges erőfeszítések, próbatételek követelménye, sebek szerzése, alétsíkok áttörés e,
kilépés a normálisból a felfokozottba és az egész
életet átrendező határ a történések folyamatában. Zuhanáskor magzati helyzetben kuporognak az utasok a repülőgép "méhében", s kilépésük a leszállás után újjászületés. A katasztrófában kiszabadulnak az alakok apró-cseprő
gondjaik álvalóságából, látható vá válnak a
problémák valódi arányai. A létezés komoly,
veszélyes oldalának kifejeződése közvetíti a felnőtté válást és a hozzá kapcsolódó nemzedékváltást.
Van-e vajon a katasztrófafilm szovjet formájának sajátos vívmánya, specifikuma? A műfajban - a melodramatikus eredetek örökségeképp - szerepet játszik általában a katasztrófa
kiváltásában valamilyen bűnösség. A természeti folyamatokat felkavaró, megzavaró kísérletek, építkezések, vállalkozások (pl. A polip, A lavina, The Beast From (10 OOO
Fathoms), a technikai normákat megsértő visszaélések (Pokoli torony, Poseidon Inferno), az önző kalmárszellem
(Cápa), a társadalmi igazságtalanságok (főleg
a régebbi melodramatikus változatokban játszottak szerepet, pl. John Ford: Tájfun, Henry
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King: Chicago), az egyén erkölcsi bűnei (ugyancsak a régi típusban, pl. Aloma, a Déltenger királynője) vagy a köznapi élet szokásnormáinak
megsértése (pl. Jameson: The Blazing Tower
című filmjének szereplői nem övéikkel karácsonyoznak). Mitta nem ad hőseinek alapbűnt,
nem ad az ábrázolt világnák alapbűnt. Így a
katasztrófa persze még kegyetlenebb, ő foglalja
el az alapbűn helyét, amelyet meg kellene torolnia, motiválatlanul csap le dolgukat végző, boldogságukat kereső emberekre. Ha a katasztrófa a bűnök büntetése, kikerülheti az ártatlanság. Sorssá válik, az életfolyamat alkati mozzanatává, amennyiben nem büntetés. Így is van
Mittánál. "Ha felvesznek az orvosi egyetemre,
most nem lennék itt!" - panaszolja az utas.
"Engem felvettek, mégis itt vagyok" - szólal
meg az orvos és hozzáteszi: "A sors mindenhol
utolér minket." Borzalmasabb is így a katasztrófa, de át is értékelődik, nem büntetés többé,
hanem kihívás, a világ üzemzavara, amely kiváltja az egyén válaszát.
Végül néhány adalék a Katasztrófa földön,
égen ikonográfiájához. A repülőgép: hajó és ló
kontaminációja a technika közegében. Hajó is,
örökös vándorúton a légikikötő k között, és ló

is, amely társa a pilótának, intim egységet alkot
vele, mint cowboy és lova. A nők átélik itt a
hajósfilmek feleségmagányát és a férfiak a cowboy magányát élik át. A férfiak a repülőgépet
"törik be", hogy célba vigye őket, mint a cowboy a vadlovat, a nők a férfit törik be, hogy megbízha tó házastárssá váljék, mint a western-nők a
western-férfiakat. A repülőgép eme státuszából
következik a film nagyjelenete. Nemcsak az a
feladat, hogy kikötőbe vigyük, mint a hajót,
meg is kell nyergelni, mint a lovat. Igor és Valentyin meg is teszik, kimásznak a magasban a
TU-154 hátára. A repülőgép még nem rendelkezik más közlekedési eszközökéhez hasonló
gazdag asszociatív tartalommal. Mitta szemünk
előtt kísérletezik, próbálgatja, mi mindenre lehet felhasználni. Előbb csak közlekedési eszköz,
a katasztrófában azután átváltozik kórházzá és
menedékhellyé, nemzetközi társaságot ment a
legénység, nyelvek kavarognak. A TU-154: új
Noé bárkája most. Később felsejlik a zuhanás
veszélye, Noé bárkája cethallá alakul, melynek
gyorurából szabadulni kell, ez az új feladat. S
végül áldozat is a gép, maga belehal, míg újjászüli a film hőseit.
Figyelemre méltó ég és föld szerepe az alakok viszonyának alakulásában. Az égi férfi
(Valentyin) elveszíti a földi nőt, rossz feleségét,
s az utóbbi földi férfival, második férjével találja meg boldogságát, körülbástyázva a kedélyes
vidéki élet nagy kompótos üvegeivel. Az égi
férfi (Timcsenko parancsnok) megőrzi a földi
nőt, feleségét, sőt, földi kötöttségei megsokszorozódnak, földi gyermek és unoka formájában.
Ezek után a film az orvosi alkalmasságvizsgáló bizottság közvetítésével kitiltja Timcsenkót az égből. Az égi férfi (Igor) égi nőt vesz el
(Tamarát), és tovább repül. Az égi nővel való
konfliktusa idején Igort fenyegeti a kitiltás veszélye. Hasonló normák szabályozzák a klaszszikus pilóta-melodrámák és légi kalandfilmek
cselekményét, hogy csak a két legjelentősebbet

említsük, Howard Hawks: Only Angels Have
Wings vagy Douglas Sirk: The Tamished Angels című filmjét. Bizonyára nem átvételről van
szó. A felszabadult képzelet mindig rendkívül
logikus. Csak a gúzsba kötött, gátlásos, óvatoskodó képzelet következetlen.
Mitta ege vízhez hasonló elem. Hajóznak rajta, és az imént még lángoló földet a film végén
hűsítő eső öntözi. A feloldást, a megmenekülést
bőséges esőzés kiséri, a tűz öl itt és nem a víz, a
felforrósodott föld gyilkol, a lehűlt földet átölelik. A lehűtő, megfékező, kijózanító erőket
emeli középpontba a heppiend. Valentyin felesége túl hevesen reagált a magányra, Igor a nőkre, Tamara Igor hűtlenségére. a parancsnok a
nyugdíjazás gondolatára stb. Előbb az alakok
kis életében, utóbb az elemek nagy életében láttuk a heves reagálást, ez vezet végül a konszolidáló, kibékítő tényező hangsúlyozásához.
Újdonság a műfajban a film megoldása. A
megmentést a katasztrófafilmben általában egy
ötlet hozza, vagy a véletlen. Itt a munkaaktus
különös formája, a munka felfokozott fantasztikus képe jelenik meg fordulópontként, a külső részek menet közbeni javítása, ami persze
csak ebben a műfajban új, Mitta a sci-fiből vette át.
Az elfogulatlan nézőnek Mitta filmje tartalmas kellemességet és szellemes szórakozást
ígér. A műértőt, aki azt hiszi, hogya katasztrófafilm - a többi népszerű műfajjal egyetemben
- "puszta sz6rakozás", amely "automatikusan" hat reflexeinkre, feltehetően Mitta filmje,
s a film elemzése is bosszantja majd. Mások azt
remélik, hogy Mitta itthon is követőkre talál, s
a katasztrófa-jelenség nálunk sem marad már
sokáig film és közönség viszonyának tulajdonsága, itt is átkerül a filmek meséjébe. Alkalom
szüli a szójátékot, nem lehet ellenállni: ha már
katasztrófa, a katasztrófa legyen film, és ne a
film legyen katasztrófa.
Király Jenő

KATASZTRÓFA FÖLDÖN, ÉGEN (Ekipazs) színes, szovjet, Moszfilm, 1979.
R.: Alekszander Mitta; F.: A. Mitta, Julij Dunszkij, Valerij Frid, Borisz Urinovszkij; O.: Valerij Suvalov;
Z.: Alfred Snitke; Sz:. Georgij Zsenov, Anatolij Vasziljev, Leonyid Filatov, Alekszandra Jakolevav
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PÁLYAKÉP

Tóth János egyszemélyes művészete
N em egy alkotással kapcsolatban hajlamosak
vagyunk hangoztatni a degradáló, bár egyszersmind mentő szándékú minősítést; ez csak kísérlet, előtanulmány, s majd az igazi, a nagy
mű eldönti, hogy zsákutca vagy járható út volte, melyen a kísérletező művész haladt. S ha a
várt nagy mű mégsem akar megszületni, csalódást érzünk, s elparentáljuk az "öncélú játszadozásokba " bonyolódott alkotót. Persze az is
előfordulhat, csak mi nem vesszük észre, hogy
a kísérletnek, "szárnypróbálgatásnak"
aposztrofált művek valójában a művészi kifejezésmód megújításának jegyében fogant olyan produktumok, melyek a maguk nemében remekművek, még akkor is, ha a prekoncepciózus
ítélkezés az etűdök korában is csak a több tételes szimfóniát hajlandó művészi megnyilatkozásként elfogadni.
Mindezt azért bocsátottuk előre, mert úgy
hisszük, hogy Tóth János rövidfilm jei, melyekben a rendező a filmnyelv poétikai rendszerének megújítására törekszik, kísérleti mivoltukban is remekmívű miniatürök.
Roman Ingarden az irodalmi művet "több
heterogén rétegből felépülő képződménynek"
nevezte. Úgy hisszük, hogy ez a megállapítás mutatis mutandis - a filmre szintén igaz. így
az is, amit Ingarden a mű sajátos struktúrájáról mond; "Minden egyes rétegnek jó néhány
sajátossága van, melyek specifikus esztétikai értékminőségek létrejöttéhez vezetnek. Így áll

elő az esztétikai értékminőségek sokfélesége,
melyben az egész polifon és mégis egységes értékminősége konstituálódik."
Tóth János rövidfilmjeinek megtekintése közben a nézőnek mintha mirákulumban lenne része. Úgy érezheti, iskolapéldáját látja annak,
miként épülnek egymásra a film különböző rétegei, s ráadásul az a képzete támadhat, hogy
ezek a rétegek a saját szeme láttára fejtődnek
fel, s így ő, a befogadó mintha tükörfordításban járná végig azt az utat, melyet az alkotó a
mű létrehozásakor megtett. Ugyanakkor a néző végig tudatában van annak is, hogy olyan
totális műegésszel áll szemben, melyben az egyes rétegek nemcsak hordozói az esztétikai értéknek, de egyben konstitutív elemei is. Minden egyes réteg, jelentésegység megjelenik magánvalósága szerint is, de a film többi eleméhez
való viszonyában mindjárt sajátos moduláción
megy keresztül, s így csakis a mű egészében elfoglalt helye és szerepe szerint lesz az esztétikai
érték megnyilatkozási formája és egyben annak
teremtő ereje.
Tóth János rövidfilm jeinek titka talán éppen
abban rejlik, hogya művek alkotóelemei szüntelel! kölcsönhatásukban olyan újabb és újabb
jelentésrétegeket hoznak létre, melyek kombinációja egy sajátos esztétikai értékminőséget
eredményez.
Önmagában is magával ragadó például. a
Poesis vagy a Shining című filmek színdinamikája, de a filmnek ~
ez az
, eleme rögtön sajátos
jelentéstartalmakkal gazdagítja az ábrázolt tárgyiasságok rétegét, melyeknek szokatlan kódrendszer szerinti alkalmazása egyben a megjelenített valóságdaraboknak is újszerű jelentést
kölcsönöz. Mindemögött pedig felseilik az a
műben esztétikailag megformált, s ekképpen
láthatóvá tett viszony, mely az alkotó s az ábrázolni kívánt valóság kapcsolatát, s ezáltal az
alkotás éppígylétét is meghatározza.
Az ember gyakorlati tevékenysége során megváltoztatja valóságát, s ha az ember történetesen
művész és ekként is el akarja sajátítani, ki akarja fejezni a szüntelenül formálódó valóságot,
akkor olyan ismeretelméleti viszonyt kell léte-

sítenie ezzel a valósággal, hogy annak lényegi
vonásai feltáruIkozzanak számára. A művész
fogalmilag mintegy végső alkotóelemeire bontja
a világot, s aztán öntörvényű rendező elvei szerint esztétikailag alkotja újjá a műben. S
hogy végül is jó művet hozott-e létre, az attól
függ, hogy valóban a valóság ontológiai lényegét ragadta-e meg, s hogya világ "összeszereléséhez" a megfelelő építőanyagokat, vagyis a
megfelelő kifejezési formát választotta-e.
Tóth János számára a felbontott világ lényegi
összetevői: a tér, az idő, s az ember tevékenysége. Persze mint az ismeretelméletileg "szétszerelt" világ végsőkig lecsupaszított attribútumai, ezek a történelmi változóktól független kategóriák csak absztrakciók. De a tér s az
idő mint az emberi létezés keretei, s az emberi
tevékenység mint annak immanens értelme így
elvontságukban csak kiindulópontul szelgálnak
ahhoz, hogy a műbe emelve valós társadalmitörténelmi meghatározottságukban váljanak az
ábrázolás tárgyaivá.
A művészi feladat tehát az, hogy a valóság
lényeginek tételezett, mindennapiságuktól megtisztított elemei a műben esztétikailag újraformált érzéki tárgyiasságként mintegy feloldódjanak, "megbújjanak" az alkotás különböző
rétegeiben.
S itt vissza is térünk ahhoz a mirákulumhoz,
melyben Tóth János rövidfilmjeinek megtekintésekor a nézőnek része van. A filmek egymásra
épülő rétegei úgy tárulnak fel, hogy közben
megmutatják azt a lényegi tartalmat, mely valójában egybeolvad ezekkel a rétegekkel, s mely
köré az alkotás tulajdonképpen szerveződik.
Tóth János és Novák Márk közös alkotása a
Csendélet című rövidfilm lényegi szervezőereje
igen széles spektrumot fog át, hiszen a film nem
más, mint lírai tiltakozás az emberi létezést, az
életet fenyegető pusztulás ellen.
A filmkép egy csendéletet ábrázol, melynek
kellékei egy szelet kenyér, egy hal s egy pohár
víz. Ez a biblikus utalásokat tartalmazó kompozíció később egy kenyeret szelő asszony, egy
öreg halász s egy üvegfúvó munkás képével bővül. A csendélet egyszerűségében is magával
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Aréna
Ez a mindössze három perces rövidfilm megragadó képe az emberi lét fenntartás ához alapvetően szükséges javakat szimbolízálja. Az em- rázó erejű tiltakozás mindazon veszélyek és borber mint természeti-tárgyi környezetét átalakí- zalmak ellen, melyek az embert és környezetét
tó létező kerül a képbe, aki megteremti és fel- fenyegetik.
A Poesis című film megint csak nem "szól"
használja az életéhez szükséges javakat.
Az egész kompozíció idillikus békéje az élet másról, mint az emberi létezésről, illetve az antermészetes egyszerűségének szépségét hirdeti, nak értelmet adó tevékenységről.
Kecskemét környékén a tanyavilág ősi létmig a biblikus utalás a létezés mitikus csodáját
formájában él egy öreg parasztember, aki kőbe
visszafogott lírával ünnepli.
Az idilli nyugalmat hirtelen detonáció rázza vési a tanyai emberek arcvonásait, munkamozmeg, s a csendélet elemei lassított képben a dulatait s megörökíti a múlt emlékeit, legendáit.
Tóth János, mintha maga is legendát költene,
pusztulás martalékai lesznek. A parasztaszszony, a halász, s az üvegfúvó munkás szemé- mesterien ábrázolja annak a létformának a különösségét, melyben az ember szinte még közben borzalom és rettegés.
Az alkotás különösen szuggesztívvé válik vetlen kapcsolatban él a természettel, még alig
attól, hogy a filmben, a vizualitás művészeté- válik le róla, ugyanakkor "mlivészként" már
ben a pusztulás, a katasztrófa eszközeit csak megkettőzi önmagát, s az ábrázolásban mint
auditív hatások jelzik, vagyis jelenlétükre olyan külsővé vált valóságot tükrözi vissza a saját
indexszerű jelek utalnak, melyektól a kataszt- életét.
Tóth János lírai plaszticitással jeleníti meg a
rófa mintegy transzcendenssé válik. A majdnem
az elviselhetetlenségig fokozódó hangeffektu- természeti környezetet, s a benne ősi nyugalomsok közepette a kép az elemi értékek megsem- ban élő embereket. Hangsúlyozza ember és természet együvétartozását. mely e bomlófélben
misülését mutatja.
SZ

Aréna

levő archaikus életformának még mindig lényege. Az ember szinte magát is még a természet részének tartja, s a vele való kapcsolatát
is ez a harmonikus egyensúly jellemzi.
De ahogy Tóth János képein az ágakat, leveleket sodorja magával a szél s a víz, úgy alakul át és tűnik el lassan-lassan ez a természetelvű életforma is.
A fafaragó, a "müvész" a maga alkotta tárgyakban állít emléket a hajdan volt élet kultikus pillanatainak, megörökíti a természeti ember egyszeri, megismételhetetlen létét, a valóság
mulandóságából
egy más szféra örökkévalóságába menekíti át e naiv életforma szépségeit.
Olyan érzésünk támad, mintha a művészet
keletkezésének volnánk tanúi. A fafaragó még
nem "művészként" alkotja műveit, szobrai,
portréi még maguk is a természeti léthez kötöttek, de a valóságnak már egy másfajta elsajátítási médját képviselik mint a természetigyakorlati tevékenység. Itt már nem a valóságot teleologikus-gyakorlati módon átalakítani
akaró, hanem az azt megkettőzni. visszatükröz-

ni kívánó tevékenységről van szó. Mintha a
valóság mindennapi és művészi elsajátításának
különválását
látnánk. Az alkotások még a
természethez kötődnek, mintegy onnan vétetnek, de már le is válnak róla, önálló léttel
bírnak.
A rendező képileg kitűnően fogalmazza
meg ezt a kettősséget, mikor a mezőn "szabadtéri kiállítást" rendez a szobrokból. Ezzel
egyszerre mutat rá az alkotások természeti
eredetére, s attól való különneműségükre. Talán
még ennél is plasztikusabb az a beállítás, mikor
Tóth János a mező fölé egy olyan fametszetet
fényképez, melyen egy megrakott szénásszekér
döcög. Mintha mű és természeti modelljének
eredeti egysége valósult volna meg ismét. Várnánk is talán, hogy a szekér hirtelen meginduljon a mezőn, de tudjuk, hogya helyreállt
harmónia nem más, mint a már különneműségekké bomlott szférák az emlékezet számára
teremtett illuzórikus egysége.
Az Aréna film a térről és az időröl. A város
statikus utcaképeiből induló, láthatóvá váló
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mozgásokat vesz a kamera. Kibontakozik a
stadion képe, s ettől céJirányossá válik az emberek mozgása. Futballmeccsre igyekszenek, s
betöltik az adott teret, a stadiont. Az ottlétük
szempontjából személyükben esetleges egyéneket egységes tömeggé szervezi a tér. A futballisták mozgását mint tér, a pálya szorítja keretek közé.
S ugyanígy az idő. Egy labdarúgó mérkőzés
kilencven percig tart, s legfeljebb tíz perc a
szünet. Ez az időtartam határozza meg a nézők, s a játékosok tevékenységét. .
A filmben villanás okra különböző formájú
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és nagyságú órákat látunk, mint az idő jelzésére szolgáló eszközöket. Az idő itt mint
absztrakció van jelen, "mivel az időt úgy
gondoljuk el, hogy közben elvonatkoztatunk
attól, ami megtölti" (Dilthey). Ugyanakkor
többször feltűnik egy lefátyolozott óra, melynek számlapja nem látható. Ez az idő objektív
magánvalóságára utal. A mérkőzés alatt, s
különösen a szünetben a múlt mint a fényképekben, hirdetésekben és terek ben (régi parkok, amfiteátrumok) eltárgyiasult idő jelenik
meg. S találkozhatunk az idővel, mint jövővel,
hiszen a mérkőzés végéig hátralevő tartam a

még be nem teljesült, kitöltendő idővel azonos.
A film megidézi az idő számtalan variációját.
de az mindaddig számunkra valóság nélküli,
elvont létező marad, míg fel nem oldódik a
mozgásban, a tevékenységben, s tulajdonképp
térré nem változik.
Ugyanígy a tér - a már emlitett múlbeli parkok, amfiteátrumok - halott objektum, míg
az időben feloldott tevékenység színterévé
nem válik.
A stadionban, ahol a labdarúgó mérkőzés
zajlik, konkréttá s antropomorffá válik tér s
idő, mert a tevékenység, a játék felszabdalja,
s betölti őket. A mozgás a maga tárgyává és
alanyává is teszi a teret s az időt, s igy állandóan feloldva egymásban a kettőt, a létezés
valós attribútumaivá változtatja azokat.
A film végén ismét egyedek re szakadozik s
eloszlik a tömeg. Az emberek gépkocsikba
szállnak és hamarosan beleolvadnak a nagyváros forgatagába. A mind távolabbról vett
városban, gyorsított képben rohanó fénypontokká zsugorodnak. A totális tér időtlen idejében soha meg nem álló mozgás jelképei.
Tóth János eddig említett rövidfilmjeinek
nagy erénye, hogy az ábrázolásmód, a filmnyelv
újszerű poétikai eszközei mindig természetesen
válnak az esztétikai érték tartalmi komponenseivé. Vagyis azok a lényegi tartalmak, melyeket a rendező a valósághoz fűződő viszonyában
ismeretelméletileg elsődlegesnek ítél, az ábrézolásban esztétikailag mindig koherensen formálódnak meg, s ezáltal a különböző kifejezési
eszközök mindig funkcionálisan hordozzák az
adott jelentésegységet.
Egy hagyományos, tulajdonképpen "irodalmi" alapokon nyugvó filmben a színész sokféleképpen eljátszhatja mondjuk azt, hogy szomorú. De bármilyen megoldást választ is, ez
nem változtat a nézővel közölt információn,
vagyis azon, hogy a szereplő szomorú. Tóth
János filmjeinek poétikai eszközei azonban
már olyasfajta kiegészítő viszonyban állanak
egymással, hogy egy egység megváltoztatása
az adott jelenet, sőt a film egészének megváltozását hozn á magával. Mindez lépés afelé,

Motion picture

hogya film "jelentése" ne hagyományos módon, a képek egymásutániságából, hanem a
különböző rétegek vertikális egymásra épüléséből bontakozzék ki.
Ennek megemlítését azért tartottuk fontosnak, mert Tóth János a Study I. és a Motion
picture című rövidfilmjeiben már azt a kérdést
feszegeti, hogyafilmnyelv
felhasználását miként lehetne a fenti irányba fordítani.
A Motion picture-ben ironikus módon eleveníti fel a húszas évek moziőrületének darabjait, s tulajdonképpen megteremti a film paródiáját. Ártatlanság, gonoszság, szex, horror, s
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mindez az Éden kertjében, ahová Ádám a
korabeli automobil on pöfög be. Kedvezményes
helyárak, ma este utoljára és csak önnek
- hirdeti a film. Ilyen volt a nagy üzlet, a mozi,
s ettől az "örökségtől" a filmművészet máig
sem igen tudott megszabadulni. Tóth János
ezekből a relikviákból egy olyan, csak rá jellemző filmet komponál, melynek alapvető törekvése a gondolatilag-nyelvileg önálló film
megteremtése, mely nem a hamis igényeket szolgálja ki, hanem autonóm művészetet hoz létre.
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Tóth János talán még ennél is tovább lép a
Shining-ban, mely sajátos tiszteletadás a művészi tevékenység azon válfaja előtt, amit filmkészítésnek hívunk. Elöljáróban utaltunk is rá,
s talán az eddigiekből ki is derült, hogy Tóth
János rövidfilm jeinek fókuszában mindig megtalálható az emberi tevékenység ábrázolása. Ez
a tevékenység majd minden esetben különböző
meghatározottságokat vehetett fel, de azért a
kör egyre szűkült. A Poesis című filmben már
a müvészi tevékenység, illetve annak sajátos

Shining

válfaja elevenedett meg. Végül pedig eljutottunk a művészí tevékenység azon változatához.
ami Tóth Jánost valószínűleg a legjobban érdekli, vagyis a filmkészítésig.
A Shining-ban Tóth János filmet készít a
filmről. Egy különös, önreflexív filmet.
Egy gyertya lángjából, mint fényforrásból
keletkező amorf, egymásba olvadó fényalakzatokat látunk. Mintha csak figyelmeztetnének bennünket, hogya film tulajdonképpen
nem más, mint fizikai-optikai jelenségek hal-

maza. S hogy ezekből miként alakul ki az a
csoda, amit mozinak nevezünk, azt idézi a
képsor, mely az "így kezdődött" jegyében a
kinematográfia előképeit mutatja be.
Aztán kezdetét veszi a fantáziának az a szabad képzettársításon alapuló emlékezetfilmje,
mely a maga ironikus, groteszk módján fejezi
ki hódolatát a filmtörténet hajdan volt mozija
előtt. A pergő celluloid szalagon el-eltűnő,
már nem azonosítható jelenetsorok a némafilmek korából.

Eddig a pontig Tóth János filmje a filmtörténet valós tárgyait, filmrészleteit használja
fel, s azokat eredeti összefüggésükből kiemelve
sajátos módon szervezi újjá. Mostantól viszont kezdetét veszi a film a filmben. Egy valamikori, a valóságban sosem volt rendező osztogatja utasításait a húszas-harmincas évek
modorában készülő film forgatásán, melyet
tulajdonképpen Tóth János "rendez". Ironikus-groteszk módon idézi fel a film "aranykorának" kliséit, olcsó fogásait, mindig sikert
hozó banalitásait.
Fátyolos tompaságú színekben valószínűleg kémhistória játszódik a mindenünnen felcsattanó lövések között. S Tóth János, mintha
csak a végsőkig kívánná fokozni az ábrázolásmód iróniáját, felszólítja a nézőt, hogy; "Kövesse a cselekményt!" Abban a filmben, melyben tulajdonképpen nincs cselekmény. Majd
megkérdezi; "Ki ölte meg a lányt?". Abban a
filmben, melyben teljesen lényegtelen, hogy
megöltek-e valakit.
Egy csenevész erdőben az alkonyat halvány
fényénél az örök hollywoodi filmdíva lejti a
múlt álommozijainak táncát egy ... hentessel.
A hentesből persze hamar hősszerelmes lesz,
s az olcsó erotika, a sztárkultusz, a bálványok
korszakának minden kelléke feltűnik a vásznon.
Mindeközben azonban egy árverési kikiáltó hangját halljuk, aki egyre emelkedő tieiteket jegyez. Mindez a nagy üzlet, a hollywoodi film-business jelképe, de egyben a szentimentális moziálmok, a hamis bálványok, a
giccs mítoszának végkiárusítása is, ami valójában maga a Shining - magyarul: Ragyogás.
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Láthatjuk itt a "nagy mozi" minden kanonizálódott kellékét, a manírrá vált mosolyokat, tekinteteket. Majd fehér betűkkel kiíródnak a kinematográfia úttörőinek nevei, kiknek
tiszteletére ez a film készült.
Fellini testes nőalakja, s eirkuszi törpéje lebontott házak romjai között, s egy újonnan
épült modern szalagház előtt tiszteleg a nagy
Federicónak.
Végül vakító világosságban íródik ki az a
néhány mondat, melyből megtudjuk, hogy befejeződött (vagy talán csak elkezdődött?) a
rendező legkedvesebb filmje.
Furcsa és eredeti tisztelgés a Shining a mozitörténet múltja, nagy egyéniségei, s egyáltalán a filmkészítés csodája előtt. Amint Tóth
János megidézi a film genezisét, s visszapillant
a filmtörténet múltjába, nem titkolt csodálattal
adózik a filmnek mint jelenségnek, s azoknak,
akiknek e misztérium létrejötte köszönhető. Ám
e tisztelet mindig feloldódik az ábrázolás iróniájában, hiszen a múlt nagy filmjei létrejöttük
önértékei mellett mint műalkotások sokszor
banálisak, idejétmúltak, sőt nevetségesek. A
tisztelet és az irónia a vezérlőelvei annak az
ábrázolásmódnak,
mely a régi filmek travesztiájaként egy ízig-vérig mai alkotást hoz létre.
Nem véletlen, hogya Shining egyik jeleneté6en Fellini tipikus nőalakját egy újonnan
épült, modern ház és letűnt épületek romjai
veszik körül. A filmtörténet régiségei előtörténetként, tapasztalatként, sőt néha felhasználható anyagként nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy
új és kitűnő alkotások születhessenek. Olyanok,
mint Tóth János rövidfilmjei.
Mátyás Győző
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A légy és a többiek
A múlt év néhány animációs filmje
A tavalyi termés: kilenc alkotó tiz rövidfilmje.
Ebből négy monokróm (három fekete-fehér, egy
meg labor-virázs technikájú). "A fekete-fehér technika, korlátozottsága folytán - Jankovics Marcell
szerint - drámaibb hatásokra alkalmas utat nyithat a komolyabb tartalmú filmek felé." A leghoszszabb egyedi film nyolc, a legrövidebb három perces. A művészek zöme fiatal, az átlagéletkor 35 év.
Három szerző az első mozifilmjével szerepel. Informativ adatainkhoz kivánkozik: az animációs
műfaj régóta jeles reprezentánsai - miután készülő
rövid, illetve egész estés filmjeiken dolgoznak nem képviseltethették magukat a múlt évi mezönyben. Ennyivel is biztatóbb tehát hazai animációs
filmművészetünk helyzete. A meglevő értékeket
szaporitandó: az aranyfedezet még bevetésre vár.
Az általában karakterisztikus világú filmek között nincsenek afféle irányzatokat kijelölő biztos
határok. Gyakori az átfedés. Mégis kirajzolódik
néhány csoportképző jellegzetesség. Az egyiket a
groteszk animáció (közjnyelvén fogalmazó filmek
képviselik. A másik csoportba a "dokumentarisztikus" hangvételű animációk kívánkoznak. Azok,
amelyek költőiséggel és/vagy nosztalgiával ötvözik
tartalmukat. Végül az élet elvontabb dolgaival
foglalkozó filmek adják a harmadik csoportot.
Lét-szintre koncentráló, animációba foglalt filozofikus hangosképi gondolatmenetek ezek.
Groteszkség,
dokumentarizmus,
filozófia együtt hordozzák, fejezik ki míndazt, amit az év
teljes anyaga tud. Nehogy félreértsük: az első csoport pl. nem több, nem jobb a harmadiknál. amint
a második sem a másik kettőnél. Az animációs
paletta más-más szineiről van tehát szó. Közelebbről: ha az egyik film esetleg a filozofikus közelltésűek kőzött kiugróan jó, annak nem a filozofikus csoport az oka. Hanem: hogy éppen úgy böl-

cselkedik. Hasonlóképpen:
ha valamelyik mű
mondjuk a groteszk csoportban szerényebb színvonalú, annak sem a csoport a meghatározója,
hanem az alkotói kifejezés hogyanja. A palettaszínek, csoportok konkrét filmjeinek éppen olyan,
amilyen kvalitásából nem szabad a csoportra vonatkozó általános érvényű művészetí következtetést levonnunk.

Groteszk szemlélet
Első mozifilmjében kérdezi a rendező, Tóth Pál;
Hogyan lehet megijeszteni egy oroszlánt? Látjuk,
nem könnyen. Jóllehet számos ötletet kínál a cirkuszi kelléktár. Szeretni való a lenyelt fagytalttól
csukló oroszlán. Beszédes fiziognomiájú, kedves,
"emberi". Igyekvő: idomárjával együtt szeretné
megfékezni múlni nem akaró csuklását. Mókás a
csuklás, mókásak a megszüntetésére irányuló kísérletek. Kevésbé az viszont a várható következmény: hősünk fellépésekor - ha nem akarja is>
leharap hatja idomárja fejét. Ezt megelőzendő történik minden ijesztgetés. Dorothy Stephenson
filmre alkalmazott azonos című meséje a jó értelemben vett hagyományos rajzfilm trükkös csattanóit, poénfüzérét csaUakoztatja groteszk vidámságba. Hogyan? Egyfajta akasztófahumorhoz rendeli - mintegy így adaptálja - a dramaturgiát;
hiszen végül is az idomár, Leonárd életéről van
szó, noha mi éppen életmentő kísérletei kudarcán
nevetünk. Deus ex machina : tükörben látja meg
magát a még mindig csukló hős. Ettől nagyon
megijed. Vége a csuklásnak, kezdődhet az előadás.
Váratlan fordulat: oroszlánunk - szájában idomárja fejével - újra csuklik. S aztán? Taps, zenekari tus és reflektorfény közepette fej nélkül áll
közönsége előtt Leonárd. Újabb fordulat (trükk l)
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Kovács István: Ó utca
áldozatai voltunk. Mentéjébe elrejtett, behúzott
fejét elődugja az idomár.
Egy utca öreg házsorát kelti életre Kovács István
az Ó utca meséi című rajzfilmjében. Megkettőzött
animáció ez. Egyrészt a figurák megmozgatása,
- elevenítése, másrészt - s ez a döntőbb - az utca
megszemélyesitése szempontjából. (Ember utca Ó utca.) Tapasztal, érez. Bántják - elkeseredik.
Eltávozik, majd hazatér. Az Ó utca védtelen. Úgy
tölti be feladatát, ahogy tőle telhetően tudja. Törekvése értékelhető, mert adottságai szűkösek:
lakóinak ő az otthon. Nyilván szívesen fogadta
volna, ha lehetőségeit gazdagítja a Hatóság. Nem
igy alakult. Kritikát viszont kapott. Igazságtalant,
méltatlant. Fel is olvassák, rá is olvassák "bÖDeit".
Ó utca karakán és a maga módján tűr: nem támad,
inkább "kiszáll", elmegy. Külföldre. Idegenben
átélt élményeit át-átszinezi a honvágy. A lakóiról
- fekete-fehérben visszaidézett állóképek utcánk
érzelméről árulkodnak. Ezek a "szubjektiv" plánok
Ó utca átlényegítésének újabb összetevői. A rajzok
stiláris sokfélesége jól megfér a rajzfilm -ismert
nyelvi megoldásaival. A tartalom groteszk alaphangja teszi elgondolkodtatóvá ezt az alkotást: a
megalázott Ó utca szeretetével feledteti el korábbi
sérelmét, Ki más ünnepelné hazajöveteiét, ha nem
az, aki elüldözte?! Aztán átalakitják az öreg Ó-t.
A szó szoros értelmében újjáépítik, akarata ellenére
megfiatalitják. Ezzel voltaképp saját lényegétől
fosztják meg, miközben a lakók gondjai - a régi
nevü új utcában - változatlanok. Ebben a filmben
- nota bene - nem az új ellen védi a régit, az Ó-t· a
szerző. Sokkal inkább a sajátszerű minőségek kölcsönösségét tiszteli. Az animációs film idézőjelesgroteszk bangnemében protestál az erőszakos minősítés és a formális-illedelmes rehabilitáció ellen.
A groteszk helyzetek valóságos koncentrátumát
nyújtja Varga Csaba Ebéd-je, ez a naturális tárgyakkal kombinált gyurma-film. Amorf voltát épp hogy
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feledtetni tudó plasztilin-asszony főzi a szokásos
ebédet. Ezúttal zöldborsólevest. Minden természetes és szép az egyetlen helyszínen : a filmbeli
konyhában. Üde a borsó, friss a sárgarépa, csillog
a kés pengéje, tiszta a fakanál, a lábos ... Az állandóan szökni próbáló csirkeláb is szépen van előkészitve. Falánk hősünk, a kedvesen rút feleség
ebben a higiénikus konyhavilágban jókedvűen tevékenykedik. A film aleime "Kedvesem főz". Teszvesz, kóstolgat, dúdolgat a kedves, de leginkább
eszik. Megannyi humorforrás : ténykedése közben
kisebb metamorfózisokon esik át. Szórakozottan
szeleteli fel például bal karját, hogy aztán, mintha
mi sem történt volna, ismét dolgos végtaggá gyúrja
össze. Máskor meg ormányszerűen használt nyelvével folytatja az improvizált táplálkozást. Folyvást főz és kóstolgat, de mindig másképpen. Egyre
váratlanabb, bizarrabb főzési ötletekkel lepi meg
nézőit. Cselekedete során plasztikai alkata átalakulását sajátos lelki -metamorfózisa teszi teljesebbé. Képlékeny lényében egyre gyengül a "rút", s
mindinkább erősödik a "kedves". A rendező szeliden gúnyolódik az asszonyon, s megnevetteti a
közönséget. Ám a pianóban felcsendülő komikum
a nöért szól. Varga vidám mozija okkal operál az
irónia humán összetevőivel: sikerrel hivatk-ozik
örömigényünkre. A nevetnivaló mindvégig "összejön" - az ebéd nem. Nem, mert épp ezt akadályozta meg a rendületlen kóstolgatás. A lábosból egyetlen börsószem gurul fáradtan a levesestányérba.

"Dokumentarisztikus" hangvétel
"Szelelmem őszinte, mint az ég kékje, és mély,
mint a tenger vize" - olvassuk egy régi képeslap on,
melyre emlékfotót applikált a rendező. Fiatal férfi
áll az egyiken, a másikon fiatal nő: Lenke. A ma
már 78 éves' Lenke néni Ő, aki levelet irt a Pannónia Filmstúdiónak, hogy filmben is realizálódjék
élete éltetője, a rajzolás. Macskássy Kati váltotta
valóra. Lenke né.Jl.i című filmjében az amatőr rajzoló
szíve vágyát. Lenke néni fiókban őrzött rajzai val,
színtelen és anilin színezésű fényképek kombinálásával emlékeztet a múltra a szerző. Idézi a eimszereplő próbálkozásokban,
reményekbe n és zátonyokban bővelkedő életét. Egy avítt enteriőrőn
zsinórirásos szöveg: "A nő ne nyilvánitson véleményt
politikát illetően és ne legyenek művészi ambiciói".
Megkésve bár, nosztalgiából meritett erővel dacol
Lenke néni az ellen, ami rossz megtörtént vele.
A változtathatatlant
gondolja végig, színezi át.
Korabeli atmoszférát hordozó, érzelmes anzixstilusban jelennek meg az átélt évtizedek fordulói.
Egy jobb sorsra érdemes életet gúzsba kötő, előitéletteli szemlélet relikviái. Jelen ídejű narráció,

Varga Csaba: Ebéd
Lenke néni elbeszélése kíséri a múlt fényképeit.
Tablók, családfa, sárgult levelek, világháborús és
mosolygós képek, dagályos üdvözlőlapok - afféle
szakállas fotográfiák. Egy letűnt világ szomorkás
mementói. A felületes értékelés netán statikus és
megmozgatott dilettáns rajzok egyvelegének, néhol montírozott giccses képek, kollázsok tömegének tarthatja a látottakat. Holott egészen mással
- a jellemzést segítö "giccseket" is felhasználó tényekkel, egy az átélővel értelmeztetett személyes
képarchívum dokumentumaival szembesü/ünk. A
film képmozaikokból szerkesztett élet- és lélekrajz.
Zökkenőivel együtt jól megmunkált, izgalmas
filmkísérlet.
Milyen voli a múlt század Pest-Budája? (Divatos téma!) Szépirodalmi művek, szind arabok, játékfilmek s más médiumok rendre varázsolják
vissza a mégiscsak távoli közelmúltat. Gazdag a
kor eredeti dokumentációja, köztük a napilapok
hir- és képanyaga. Ezt jobbára tudjuk: nincs hát
bennük semmi meglepő. Sokkal inkább újdonság,
hogy most a filmművészetnek éppen a leginkább
stilizált műfajában, az animáció "minden mindenhogyan megtörténhet" világában találkozunk az
ezernyolcszázvalahányas esztendőkkel. Éppen abban a közegben jelentkezik a múltidézés, amely
leginkább a fantasztikumra, a meseire, a groteszk:
abszurd humorra szoktatott bennünket. Vagyis
abban a tükörben, melyben a lehetetlenség láthatóan válik lehetségessé. A Gőzhaj6val Pest-Budára
című filmjével debütáló Somogyi Győző mlves
fekete-fehér rajzai az iparosodó Pest-Buda életének
grafikai-vizuális levegőjét tudják felidézni. A jelenlét sajátos élményét adják a nézőnek. Utcaképek,
életképek, zsánerek ... Kávéházak kapuciner ivói ...
Hirdetések, licitáló reklámok ... Utcakövön zörgő
konflisok ... Elegáns, cilinderes urak.:.
Testes
piaci kofák portékáikkal. .. Megjelenik továbbá a
dunaparti látkép, s láthatók a jellegzetes - akkor új,

azóta patinás - épületek. Nők és férfiak karakteres
arcai, mintha újságból vették volna elő, vagy,
mondjuk, Klösz mester muzeális értékű fotográfiáiról néznének ránk. S persze itt van az anno
gyorsuló idő egyik szímbóluma, a gőzhajó: ünnepélyesen úszik a Dunán...
Míndezek amolyan
grafikai pillanatfotók. Ráadásul hangosak: németül és idegen akcentussal beszélő honpolgárok,
affektált hölgy-artikulácíók,
más-más hanglejtésű
póri és úri mondatok egymásba elegyedő szófoszlányai kísérik. Szituáció- és koridéző muzsíka, zajok, zörejek - a jelenlét-élmény újabb fokozói.
Miért rajzol Somogyi Győző "dokumentumfotókat" , amikor eredeti képek is vannak? - kérdezhetnénk. A témaszelektálás, az idő- és információsűrítés s a kor képzőművészeti kiemelése végett.
Nézzük közelebbről! Lefényképezni csak azt lehet
(Iehetett), ami van (volt). Míg a dokumentumkép
tárgya egy adott látásmóddal rögzített konkrét
létező, addig a "grafikai pillanatfotó" más-más
idejű és különféle helyszínű tárgyakat. embereket
szimultán és tetszőleges összeállitásban szerkeszthet "itt, most és igy" szituációba. Sőt: azt is "fényképezheti" a grafikus, amit annak idején a fotográfus esetleg elmulasztott! S teszi ezt, ezeket a rendező elv: a kor pest-budai atmoszférája szerint.
A másképp-dokumentálás áttételességében van tehát az alkalmazott animációs nyelv eredetisége.
Néhány perces múltbeli randevúra hivott minket a
grafikus-riporter. Kétségtelen, érdemes volt elmennünk vele: egy kicsit részeseivé lehettünk a
hajdan volt Pest-Budának.
Másképpen sűríti, szürrealisztikusan montírozza
a grafikai pillanatfotókat Orosz István Álom/ejtője. Tárgya az önkéntelen fantázia egészen sajátságos formája: az emberi álom. Az, amiben tudattalan vágyak szimbolikus formában ölthetnek testetlen (élrnény-jtestet, s melyben az aznapi és a múltbeli történések emlékei bizarr társitásokban idézöd-
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Macskássy Kati: Lenke néni
hetnek fel. A nem-ébrenlét személyes szinezetű
pszichológiai dokumentációit látjuk a logikai törvényszerűségeket nélkülözö álomképekben. Krúdy
Gyula Álmoskönyvéből, egyéb irodalmi hagyományokból és saját ötletekből kísérli meg a szerző az
álmodó férfi esetleges szervezödésű álomviziójának
bemutatását. Ajátékos-irónikus álomfejtések konklúzióit pedig sejtelmes hangú narrátor közli. Az
ágyában forgolódó, fel-felriadó ember (naturális
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szereplő) csupa hétköznapi dolgot álmodik. Azt,
amit látunk: egymásba alakuló terek, különbözö
szemszögből ábrázolt tárgyak, arcok folyamatos és
képzeletdús átváltozásai. Falusi helyszineket mutat a kamera. Vidéki templom, toronyórával ...
Cseréptetős földszintes épületek...
Eszpresszó,
húsbolt, vegyesketeskedés...
Úthibát jelző tábla
Feneketlen mély kút ... Kerti szék, sőrösüvegek
Átrajzolt portréfotók ... És igy tovább. A

"hétköznapi dolgok" választékos kompozícióival.
kaotikus kávalkádjával kápráztat el a film. A mozgalmas filmbeli tér mélysége hol eltávolít, hol meg
magához vonz minket. A folytonos mozgásban tartott dimenzió mintegy a repülés, a zuhanás és a lebegés álomszerű érzését kelti, váltogatja. Kár, hogy
az álmodó vissza-visszatérő látványa a szánkba rágja azt, amit a eimből és a filmből rögtön tudunk.
Nem motiválják a férfit az álomképek, s ő sem az
álomképeket. Jelenléte Igy hát dramaturgiai tévedés - fölösleges.

Filozofikus közelítések
Minden hely foglalt. Legalábbis Vajda Béla Moto
perpetuó-jában. Páternoszterében éppúgy sűrűn zajlik az élet a felfelé menő fülkékben. mint a lefelé haladókban. Hősünk, amolyan kisember, szeretne beszállni. Téblábol, kétségbeesetten próbálkozik, reménykedik. Olykor majdnem sikerrel, ám a végeredmény változatlan: a le-föl lift megtelt, a szürke ruhás férfi a kőrforgáson kivül marad. A helyeket az
élet érdektelenebb és fontosabb eseményei birtokolják. Alig tudjuk követni a zajló eseményeket:
távcsővel eget kémlel Kopernikusz, őszi eső és hulló platánlevelek, asztronauta a Holdon. Épp hogy
észleljük, máris továbbhalad: repülővel érkező delesáció, hallótölcséres öregember, irodai pillana-

ténnek az őt is érintő dolgok. Már e hiábavaló kisérletezés is érzékenyen hat hösünkre. Az, hogy cselekvés helyett kárhoztatja őt az élet a látottak-tőrténtek érzékelésére. Eszközzé degradálódik, nem
holt, hanem élő bábbá. Váratlan dramaturgiaiforduiattai fejeződik be a film: a kivül rekedt figura
- akarata ellenére! - bekerül a konkrét páternoszter
jelképes páternoszterébe. Egy újságban látja meg
csodálkozó portréját. Vajon mit irt (irt-e valamit)
az újság hősünkről ? Lehet, hogy képmásával helyettesítik, netán azonositják őt? Az eddig látottakhoz hasonlóan ez a kép is hamar eltűnik a szemünk
elől: viszi a lift ...
Áttételes voltában általános érvényű az Időben
elmosódva című vonal-animációs film, Varga Csaba
munkája. A fekete-fehér mű tartalma az ősi és mindig időszerű - az örök: a nő és a férfi. Fokozódó és
felfokozott vágyakozás, kapcsolatkeresés, boldogság, majd elmúlás. Röviden erről szól a szerzö.
(Felfedezés?! - Lelemény?!) A türelmetlen ritmusú, expressziv grafikák, a szüntelenül lüktető-alakuló figurák belső érzelmi feszültséget, felajzottságot
sugallanak. Valósággal tobzódik az alkotás a metamorfózisokban. Elhisszük: a vágyódó, a nőt mindenáron elérni akaró férfi szándéka megmásíthátatlan. Az erőteljes stilizáció ellenére is vonzóan szép,
erotikus a nő. Méltó maga képviselte szimbólumához. Izzó beteljesülését hangsúlyozzák az egymásratalálás emócionális töltésű szekvenciái. Figyelemre

Somogyi Győző: Gőzhajóval Pest-Budára
tok, konzumnő az éjszakában. Újabb mozgás, más
történések: fotóriporter exponál, postagalamb levéllel, hiroshimai atomfelhő. És igy tovább, és igy
tovább. Kisszerű mozzanatok és világtörténelmi jelentőségű események képeivel s jelképeivel zsúfolta
tele a rendező a moto perpetuót. Peregnek az események - magával raga~ a rajzos epika. Kisemberünk az életben való aktiv részvétel helyett pusztán szemlélővé, tanúvá válhat. Tőle függetlenül tör-

rnéltó ak a film időbeli arányai. A tényleges és az elvont értelmű egymást-keresés szuggesztiv képsoraihoz mérten szinte villanásnyi rövidségű a beteljesülés. Ábrázolását gyorsan követi a néhány elmúlást kifejező kép. Szemünk előtt öregszik töpörödött anyókává a mindent lebíró vágyakozás nemrég volt tárgya: a gyönyörű és szeretni való nő.
Varga Csaba felfedezte a hazai rajzfilm számára azt,
ami eddig hiány L.oUbelőle. Nevezetesen: a férfi és a
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Orosz ls"": Álomfe}ló
nő kapcsolatán keresztül - az animáció nyelvén filozofikus fe/hanggal je/enítette meg létűnk egyik
humánus érték ét. Ez a fajta szorongatóan szép, animációs "szerelmes" film a műfaj jeles hazai újdonsága.
Figurátlan háttér előtt játszódik Ficzek Ferenc
visszafogott színvilágú Kocka című műve. Az alkotó első mozifilmje ez. Tömör képzőművészeti kompozlciókba sűrített absztrakt gondolatmenet. Olyan,
ami jelzéseinek megfejtésére késztet. Begurul a címszereplő a képbe s megáll. Nyugalmát háborgatják
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belülről? Fölül, oldalt ki-kidudorodik a felülete.
Kétségtelen: ki akar szabadulni belőle, aki vagy
ami benne van. Sikeres a menekülési kísérlet, Lekerekitett formájú, mozgékony, kalapos emberke lép
ki a kockából. Szlnét, alakját ritkán, gesztusát és
mozgását gyakran változtatja. Láthatóan örül szabadságának. Tőmondat rővidségű történések: ugrál, jön-megy, szituációkat teremt a még ismeretlen jellemű hős. Valójában a külvilágot fedezi fel
önmagának. Az adott animációs világ egyszemélyes szereplője. Ám korántsem magányos. Jól érzi

Vajda Béla: Moto perpetuo
magát. Megduplázza örömét: a szabadság mellett
a külső környezetnek is örül. Egyebek közt oldottan játszik a kockával. E sajátságos játék tartalma
- s ebben van a látottak továbbgondolására apelláló "üzenet" - fokról fokra változik. Emberkénk a
rácsodálkozások után egyre jobban birtokba veszi,
voltaképpen uralni kezdi frissen szerzett univerzumát - benne a kubust. A Kocka mint játékszer, annak ellenére, hogy tárgy (korábban már majdnem
börtön ... ), rnindinkább kiszolgáltatottá válik. A
vele játszó pedig - úgy tűnik: saját minősítésében

- egyre mindenhatóbbá. Mindig-győző hősünk előtt
szinte semmi sem lehetetlen. Ő irányit ja a metarnorfózisokat, melyek csakugyan pompásak, valóságos
varázslatok. Teremtések és váratlan előfordulások.
Talán nem is véletlenül hiszi f'iguránk omnipotensnek magát? Aztán: a mindig-győző - mit sem tudva az elkövetkezőkről - veszíteni indul. Drámai
"vétsége": a vi/ág megismerését és elsajátítását annak bekebelezésével, mintegy felfalásával cseréli
fel. Ténylegesen is fal. Pontosabban : zsonglőrként
repíti levegőbe a változó konfigurációjú kockát,
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Varga Csaba: Időben elmosodva

gőzö plánjai. Vészes gyorsasággal repülünk a szabadban. Aztán egy távoli kőépület ablakáról fény
szikrázik a szemünkbe. Vakítóan szikrázik és közeledik. Azaz, a légy repül felé. Épp arra száll? Menedéket keres? Nem látjuk őt - vele látunk. Az épület lépcsőházában és a szobában is - ahol a virázs
színek változatlanok - az ő szemével pásztázzuk a
barokkos enteriőrt. Lépések dübörögnek, "manőverező" zümmögés ejt zavarba. Majd vákuum:
csönd. Pihenő - kényszerből. Feszült szünet. Mi
következhet ezután? Rájövünk: üldözik a legyet.
Gyorsulnak a támadó - szintén nem látható - ember lépései. Mindinkább céllá válik az üldözött elérése. Miért? A menekülés kilátástalanná, az élni
akarás vergődéssé fajul. Pillanatról pillanatra meglep bennünket a vágás ritmusa, a háttér-animációs
képek tartalmi-gondolati egysége. A cím: A légy
dramaturgiai értékű (pia fraus). Rofusz Ferenc érdeme a művészí átköltés, a szimbólumban való
általánosítás verbális expozíciója, amit a film képés hangeffektusai erősítenek. Ez a légy nem "úgy"
légy. Persze azért légy is (musca domestica). Ám
sokkal inkább Te vagy és Én vagyok. Voltaképpen
mi repültünk fák és bokrok között, mi kerültünk
csapdába, bennünket üldöznek. Menekülési kísérleteink és kudarcaink közösek: az ablak zárva. Üvege láttatja, szinte felkínálja, egyben végérvényesen
elzárja a külvilágot, a szabadságot.
Miért az üldözés? A film befejező képe már nem
szubjektív plán: nem mi vagyunk a légy, nem az ő
szeme a mienk. A végkifejlet dramaturgiája a külső
nézőpont, a rálátás tárgyias tényköztése : különféle
bogarak közt egy dobozban pillantjuk meg hősünk
(alteregója Z) gombostűre szúrt tetemét. E (miért-)
halál ugyancsak nyugtalanító.
Megszállottság?
Parttalan önkény? Furcsa kedvtelés? Vagy más
hasonló áldozata a légy? Bármelyik is - kiáltás!
Miért pusztult el a légy? Legyünket az arcnélküli
- általánosított - üldöző még csak nem is gyűlölte,
sőt nem is neheztelt rá - gyűjtötte volna csupán ...

Összegzés (helyett)
Ficzek Ferenc: Kocka
hogy majd mindenoldalastul lenyelje. Jól sikerült
nyelés. És: végzetes! Hogy, hogy nem, a lenyel t
cimszereplő valamiképp visszanyeli a hódftó hőst:
emberkén k ismét a kockában van. Visszaállt az eredeti állapot. Vajon mi történt korábban, a kocka
begurulása előtt?
Sárgásbarna őszi erdő változó képei. Egy légy
szemével érzékelt, optikailag torzitott világ. Zümmögés. Bokrok, fák, levelek közott repül a légy.
Múlnak a másodpercek, a filmbeli tér újabb lenyű-
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Aligha ítélhetjük meg a tavalyi év említett filmjei
alapján hazai animációs műfajunk egészét. Következésképpen, az 1980-as egyedi alkotások milyenségét és a magyar animációs filmművészetet semmiképp sem szabad azonosítanunk egymással. Egy
év termése - a múlt évi, vagy akár a régebbiekéi csupán egyetlen évé. Akkor is, ha épit a korábbi
időszak eredményeire, s a jövőre nézve is megalapoz valamit. Filmművészeti léptékben mérve egyetlen év tehát az általánosíthatóság szempontjából
nem lehet reprezentatív. Lehetövé tette viszont valamiféle helyzetkép felvázolását, az új hangok ész-

Rofuss: Ferenc: A légy
revételét, s a továbbélésre alkalmas törekvések megfigyelését. Ebben a megközelitésben 1980 a felnőtlé
vált magyar filmanimáció ünnepi esztendeje. Ünnepelték és ünneplik őt a hazai eJismerések és a rangos nemzetközi díjak (Aranypálma : Moto perpetuo;
Ezüst Hugó: Időben elmosádva; Oscar: A légy stb.).
Méltatják, biztatják a szerzőket, s a műfajt a sajtókritikák, a rádió- és televízió-interjúk. Bárhonnan
nézzük is: ilyen jó "passzban" sohasem volt még
animációs filmművészetünk. A jelen jogos öröme

ez, ugyanakkor a jövő progresszív gondja. Gond,
mert tartani kell, kellene a szlnvonalat, miközben
még továbblépni is kell, kellene. .. Hogyan jutott
ilyen magasra a magyar filmanimáció? Melyek a
filmkultúrába való integrálódásának újabb lehetőségei? Hogyan fejlődhet tovább? E kérdések újabbakkal szaporithatók. Olyanokkal, amelyekről érdemes és feltétlenül szükséges lesz mielőbb gondolkodnunk.
Féjja Sándor
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A karikatúra-látásmód és a magyar animáció
Volt egy pillanat, amikor a magyar rajzfilm a kor
hiteles dokumentuma lehetett. fu; a "pillanat" tizenöt év: a hatvanas évtized és a hetvenes évek első
fele. Ebben a korszakban (fellengzősen : a magyar
animáció periklészi korszakában) a rnűfaj funkcióváltáson ment át. Olyasmire vállalkozott, amiről
korábban nem is álmodhatott; a nembeli ember
ontológiai problémáit feszegette, nagyon is tudatosan és filozofikusan.
És nagyon is meghatározható vizuális eszközökkel. Jelen cikk, eltérően az e tárgyban olvasott filmszemiotikai és filmesztétikai közelltésektől, csupán
jelezni kiván néhány tényt. Meg akarja indokolni,
hogy a Párbaj és a Sisiphosz között (1960--1975)
miért volt más a műfaj fősodrának karaktere, mint
napjainkban. Arra keres magyarázatot tehát, hogy
ebben a másfél évtizedben miért válhatott az intellektuális karikatúra a magyar animáció vezérstílusává, és az utóbbi években mi késztette az alkotákat a karikatúra-stilussal együtt a karikatúra-látásmód elhagyására.

Funkció és stílus első konfliktusa
A karikatúra külső formája a vonalas, leegyszerűsitett, kétértelműségtől mentes, humoros rajz.Csakhogy nem minden vonalas, leegyszerűsített, egyértelmű humoros rajz karikatúra. Nyilván ez a szűkebb-tágabb kategóriarendszer
tévesztette meg
azokat a filmszakembereket, akik a Disney-stílusban a karikatúra mozgó formáját üdvözölték. Helyünk ezúttal nincs a klasszikus animáció elemzésére, mégis ejtenünk kell egy-két szót a múfaj eredeti sajátosságáról. Tudvalevő: a huszas évek végén,
majd a harmincas években diadalra jutott amerikai
animáció vizuális anyaga a reklámgrafíkára és a
cornics-ra épült elsősorban, és csak másodsorban
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az újságokban fellelhető, európai értelemben vett
társadalomkritikai karikatúrára. De nem érdektelen ez az örökség sem. Ma már közhelynek számít
a képregény szubkultúrára méretezett mítoszteremtő képessége (Gellért Endre: A képregény története), legyen az heroikus, misztikus vagy komikus, de
épp ennyire köztudott a műfajnak az a másikféle
szimbólumalkotó képessége, amely az árucikkhez
kapcsolódik és egyszerre teljesiti az embléma megkülönböztető és a jel figyelemfelhivó feladatát. Ha
mai stílusérzékünkkel nézzük a Disney- és a Disney-típusú animációt (Hobley-val bezáróan a "világanimációban", Dargay Attilával bezáróan a magyar animációban), lehetetlen nem észrevennünk
azt a rokonságot, amely a fázisrajzokat a kommerciális, századvégi látványvilághoz kötik. Sokan,
sokszor elemezték azt az ellentmondást, amely a
hollywoodi fénykör, tehát a huszas évek, azaz az
"art déco" világstilussá válása, valamint Disney
amerikai tradiciótisztelete, "romlatlansága", különös képi konzervatizmusa között feszült. Az a funkció ugyanis, amelyet az animációs film a két háború között (és még utána jó sokáig) betöltött, antiavantgarde, lehetőleg posztromantikus eszközöket
igényelt, függetlenül a dramaturgia hordozta gegektől, humánumtól vagyagresszivitástól.
Miből állt ez az antiavantgarde eszköztár? Legkevésbé sem abból, hogya figurák proporciója a
legendássá vált O-stilussal, azaz a cseppformára kerekltéssel nagyon távolról egy kedélyeskedő-karikírozó (nem karikatúraszerú!) biedermeieres formavilággal hozható rokonságba. Ez ugyanis csak a
külső forma. Antiavantgardizmusa elsősorban abban rejlett, hogy ezzel az O-stilussal és ezzel a "teljes mozgatással" "menny-föld-pokol" világkép közvetitésére vállalkozott.
A gyakorlatban ez úgy jelentkezett, hogy nem-

csak a kulcsrajzok mozogtak sikban, hanem a jellemek is kétdimenziós szférában járták útjukat. Így
esetükben helyesebb pszeudo-jellemekről beszélni.
Sztereotípiákról és nem típusokról. Mickey egér és
rokonai öntőformákban született hősök, akiknek
az elszenvedett vagy végigharcolt szituáció-sorok
csak arra jók, hogy kristály-keményre fagyott tulajdonságrendszerüket újabb oldalról szikráztassák
föl. Sokat irtak már az effajta "személyiségek" mítosz-pótlék, és hitszurrogáturn jellegéről. A rajzfilm
kezdeti nagy korszaka tehát egy dichotómiával kezdődött. Azzal az ellentmondással, amely a karikatúra szűken értelmezett vizuális eszközei és a karikatúra-ellenes tarta/om között jött létre. Azaz: a figurák egyszer és mindenkorra megfogalmazott po- Macskdssy Gyllla: Párbaj
zitiv-negatív tulajdonságai megfosztották az ősrajzfilmet attól a szereptől, amellyel a karikatúra a palatinusi gúnyfeszülettől, de legalábbis a libertinus
röpiratrajztól élt, nevezetesen: a szituáció fonákjának, a látszat leleplezésének a felmutatásátál.
Következésképpen: a karikirozott rajz nem azonos a karikatúrával. Ezzel a véleménnyel meglehetősen egyedül állunk. Ugyanis ahányanimációval
kapcsolatos technikai vagy esztétikai leirást olvashatunk, lényegében vissza-visszatér Roy Madsen
meghatározása, miszerint: "A típusok-sztereotípiák - karikatúrák, amelyeknek mindig van valami
reális magjuk." És fentebb: "A jó rajzfilm titka a figura. Egy rajzfilm-figurának vonzó emberi tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy a néző azonoJankavics Marcell: Sisiphosz
sulni tudjon vele és át tudja érezni SOl sáto"
Ha tehát azt mondjuk, hogy Mickey egérnek
mint figurának több köze van a harci zászlókra fes- benne rejlik az a lehetőség, hogy a síkművészetek
tett Szent Györgyökhöz, mint a müncheni Simpli- és időbeliség huszadik század második felére kiélezett konfliktusai t az animációs metamorfózis csocissimus folyóirat ant.opomorftzált állatseregletédájával egy csapásra megoldják. Ez az ösanímáció
hez, ezt nemcsak azért állítjuk. mert a történelemtehát a látványban oldott hőscentrikusságával egyben egyszer már teljesitett "Szent György-szerű"
funkciót a normandiai partraszállás során az ameri- részt a parttalanul áradó mese és formajáték felé
kai katonák zubbonyán, hanem azért, mert egy fi- nyitott utat, másrészt a szériatermékeknek arra a
vidékére, amely összhangban a heteronóm kultúra
gura önmagában, kiszakitva a "szövegösszefüggésből" csakis jelvény-szerepkörre vállalkozhat. Az ős- fogyasztói igényével, a horrortól a jópofaságon át
az idillig kergeti végig a Madson féle sztereotip rajzrajzfilmben - szemben a tiszta műfajú karikatúrával
- felcserélődött a hős és a szituáció viszonya. A hős filmfigurákat.
primátusa vitathatatlan, a szituáció, azaz a világ
csak háttér, a szó átvitt és a szó konkrét értelmében
Funkció és stílus konvergenciája
egyaránt. Éppen ezért a Disney-típusú trükkfilm
utóélete különös módon leginkább azokban az ani- E történeti hátrapillantó bekezdésekkel elmondtuk
mációs irányokban érhető tetten, amelyekben a lát- azt, amihez tárgy unknak voltaképpen nincs köze.
ványon, mégpedig a dramaturgiai szabalvoknak
A magyar karikatúra-animációt ugyanis nem tudalávetett vizuális folyamaton van a hangsúly. A juk levezetni a műfaj önfejlődéséből. Már csak azDisney-jelenség valóban mutat rokonvonásokat a ért sem tehetjük ezt, mert rendszeres gyártás a hatképzőművészettel, nem véletlenül figyelt fel erre a vanas évekig nem lévén, a közönséggel esetleges
különös amerikai teliesltményre Erwin Panofskytól
volt a kapcsolat. Az új korszak a Párbaj-jal meg
Balázs Béláig annyi szakember. E rajzfilm-tipusban
A ceruza és radír-ral kezdődött.
ugyanis - technikailag és esztétikailag egyaránt A magyar animáció képzőművészeti vonatkozá-
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rint A ceruza és radír típusú filmek fő értéke nem abban keresendő, hogy "rákérdez a műfaj törvényeire". Ez az adományozott díj meglehetősen történelmietlen. A ceruza és radír "véletlenül" és forma
szerint a műfaj törvényeivel bíbelődött. Voltaképpen egy újszerű szemlélet, egy újfajta társadalmi
igény és egy új életérzés hivta elő.
A hatvanas évek küszőbén vagyunk. Irodalomban, filmben, zenében ekkortájt értékelik újra a
legnyilvánvalóbb torzulásokat. József Attila és Bartók a .Jobogöra" , Brecht a színpadra, Kafka az
értelmiség köztudatába, Sartre legalább a könyvespolcra, a Lukács-iskola a publikáló orgánumok köHepp József: GlISztáv módosit
zelébe kerül. Egy pillanatra úgy tűnik: a már régen
kialakult frontok képviselői lábujjhegyre állva átlátnak keritéseik fölött, összekacsintanak ,és valamennyien egyek abban - pártállásra, felekezetre
való tekintet nélkül -, hogy elkerüljék az ötvenes
éveket és mindazt, ami értelemszerűen ehhez kapcsolódott.
Ezzel az összképpel némileg ellentétben és némileg túlozva, a képzőművészet a "sötétség birodalma" maradt. A kivételes egyéniségeket, a különös
teljesítményeket leszámítva, ma már nyilvánvaló,
csak a képzőművészet peremvidékei válaszoltak
több-kevesebb gyorsasággal a társadalom tényleges
kihívásaira. Igy történhetett, hogy az új plasztikai
gondolkodás lényege legerősebben az éremben muNepp József: Gusztáv Q menedékhásban
tatkozik meg, a síkművészetek kőzül pedig elsőként
a plakát, az illusztráció és általában a grafika az,
amely felvállalja a többiek adósságát is.
sáról megjelent egyetlen összefoglaló tanulmányban. Beke László és Tölgyesay János írásában, küNincs okunk lekicsinyelni a kor karikatúra-műlönös ellentmondás olvasható e határpontról. Egy- vészetét sem. Két okból. Egyrészt ez a hangsúlyorészt pejorativ az értékítélet, ami a stílusapparátust
san lettrikus képzőművészeti műfaj a maga naprailleti: "A 60-as években egy-egy rajzfilm nem egyéb, kész hangoltságában elsőként reagál a közéletben
direkt módon, az irodalomban és társadalomtudomint a vicclapban eredetileg egyetlen képbe sűrített
vagy néhány képpel folyamatára bontott poén fil- mányokban áttételesebben, de rendie megfogalmazódó kérdésekre. Másrészt legkiválóbb képviselői
men való kifejezése. A karikatúrával és a humoros
rajzzal való összeforrottságot az is mutatja, hogy (a hatvanas években Kaján Tibor, Hegedüs István,
Réber László és természetesen az "animációs szemezeknek a filmeknek a szerzői, ötletadói és forgatókönyvírói ugyanazok a neves karikaturisták, akik- pontból" is jelentős Várnai György) magától értetől a Füles vagy a Ludas Matyi képi ötletei is szár- tődő módon, a mesterségükből fakadóan sajátitják
maznak." Másrészt pozitív előjelű a jellemzés, ami el azt az ábrázolásmódot, vonalvezetési technikát,
amely a legeredményesebben lépi át magasodó ina koncepelót illeti: "A ceruza és radír, bár játékoshumoros formában és minden kritikai szándék nél- gerküszöbünket, Helyénvaló ezért bizonyos "makül, talán ösztönösen, de mégis kijelölt egy olyan gasművészetí" analógiák felemlitése. A korszak hautat (magyar viszonylatban igen korán), melyen zai képzőművészeti alapproblémája a vizuális képhaladva a magyar animáció revideálhatta volna zettársitások e/fogadtatása. Ebben a küzdelemben
eszköztárát és megújithatta volna önmagát." Az véreztek el az úgynevezett szürnaturalisták, ez őröl-télet tehát kétágú, de az érintett egy és ugyanaz. te fel Kondor Bélát és követőit, ez a "harci szellem"
növelte a szentendrei iskola egységét és egységes
Logikai bicsaklás csupán ott történt, hogya karikaturista ebben az összefüggésben nem mint képző- háttérbe szorulását. Ám ez az "alapprobléma" nem
művész, csak mint profi szerepelt, maga a mű vi- lehetett probléma egy Várnai típusú alkalmazott
grafikusnak, lévén művelt műfaja szinte munkaköri
szont az animáció követendő útjának, autentikus
produkciójának minősüit. Ám véleményünk sze- kötelességévé tette a konvenciók szabta határok át-
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lépését. A hatvanas évek karikatúra-stílusa igy nemcsak szemléletben, hanem a karikírozott rajz szintjén is több ponton eltért az előzményektől. Ez a
humoros rajz tehát:
1. Lehetőleg kerülte a túlrészletező ábrázolásmódot. Körülbelül azt a módszert, amelyet Zórád
Ernő és Erdődy István gyakorolt az ötvenes években, vagy Pérely Imre és Major Henrik a két háború között,
2. Szemléletétől idegen az O-stílus, a cseppforma,
amely a joviális kedélyesség képi megfelelője. Körülbelül az a módszer, amelyet Kassowitz Félix
képviselt igen invenciózusan a negyvenes ötvenes
években; igen fantáziátlanul ugyanebben az időszakban Schwott Lajos és Szegő Gizi, valamint a
giccshatárt nemcsak súrolva, de át is lépve, a két
háború közőtt Markos Bőske és Undy Mariska.
3. Vonalvezetésben tartózkodott az expresszionista torzítástól, az áramvo~a1at •.ha alkalmazta is a
figuratervben, a stilusról mindenképpen lefaragta
az áramvonal ornamentális részleteit. Körülbelül
azokat az eszközöket, amelyeknek jegyében SzürSzabó József betörhetett a magyar karikatúra világháború előtti éveiben, és amelyet Toncz Tibor
népszerűsített később jó hatásfokon.
Mindebből következően a hatvanas években
mind a karikatúra-stllus, mind az animációs karikatúra már nemcsak a funkció szintjén, hanem a látvány szintjén is önálló formanyelvvel rendelkezett.
Úgy mint:
1. Erkölcsi előítéletek nélküli egynemű világot
dolgozott ki. Azaz: az ábrázolandó és ütköztetendő jó és rossz ismérveit nem a karikírozott figuratervek, hanem a figuratervek viszonya, maga il szituáció hordozta.
2. Tartózkodott a vizuális humor statikus formáitól, a puszta torzításból fakadó nevettető szándéktól.
3. Miután ez a forma nem rendelkezett a kliséként mozgathatö erkölcsi-esztétikai kategóriák ké-

Nepp József: Dr. BuM
pes szótárával, a maga egyszerűségében alkalmassá
vált az "abszurd", a "több esélyes játék", az előítéletmentes gondolat képi közvetitésére.
E rögtönzött tipológiából úgy tűnhet, hogy a hatvanas évek közéleti karikatúra-emlőin nevelt animációs filmjének értéké t aránytalanul felsrófoltuk.
Végtére is a Párbaj-jal kezdődő, II Szenvedély-lyeJ
folytatódó és az Ot perc gyilkosság-gal megerősödő
sorozat nem váltott viJágot. De ezeknek a miniatűröknek hatásfoka maximális volt és a korszak egészéhez való viszonyuk hiteles-harmonikus lehetett.
A közönségnek esze ágában sem volt minősiteni a
művek rnűfajszerűségét, nem kérte számon a "rákérdezés" mágiaját és feltehetően még annak sem
volt tudatában, hogy miközben vicsoritva kiszakítja önmagából a geg feloldó nevetését (Várnainál a
nevetés, a korai Neppnél inkább a vicsorítás az erősebb), voltaképpen nem Disney-tipusú determinált
dramaturgiáj ú rajzfilrnet, hanern intellektuális parabolát lát, a fogyasztás normatív módját eligazitó
valamennyi közhasználatú ismérv nélkül. (Művészi - nem művészi, szórakoztató - komoly stb.)
Hogy a magyar karikatúra-animáció "periklészi
korszaka" immár végérvényesen a múlté, ez műfajtörténeti tény. E deklináció túlságosan egyszerű ma71
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szellemének, de akkor lényeges szempontokat hagytunk figyelmen kivül.
Amikor a Párbaj vagy az Öt perc gyilkosság készült, a Stúdió egyedi animációs filmtermése a bűvös tizes szám körül mozgott. A forgalmazás legbevettebb formája a "kellemes meglepetés" volt;
az intézményesitett árukapcsolás anagyfilmmel,
hiradóval, reklámmal, másra kiváncsi, de azért
többnyire hálás kőzőnséggel. A terjedésnek ez a
módja rokonítja a hatvanas évek animációját az
újságiráshoz.
az újsághumorhoz, és mindazokhoz a közhasznú szórakozási formákhoz, amelyek a
szorító szükség hatására iIletlennek tartották a közönséget beavatni a belső műfaji-esztétikai problémákba. Kiderült tehát: két-három percben is, átlagolt vizuális érzékenységgel is egész kis enciklopédiát lehet összeállítani. Az enciklopédia itt nem
hasonlat. A vi/tiszta karikatúrastílus a maga tudatosan preformálatlan figuráival alkalmassá vált,
hogy etikai, szociálpszichológiai, gazdasági problémák felett értekezzék. esetleg Mickey egérhez hasonló dramaturgiával, de a társadalomtudományok
hevületével. így lett Gusztáv az emberi anomáliák,
viszonylatok szövevényes tárháza. És igy lettek a
Magyarázom sorozatok a szocialista építés tapasztalatainak és prognosztikájának anti-brosúra-jellegű gyűjteménye. (Noha ebbe a brosúra-ellenes ségbe még a Szabad Nép félórák stilisztikai fogásai is
belefértek.)
A Gusztáv-ok és Doktor Agy-ak már jelentős,
nagy apparátust igénylő vállalkozások voltak.
Mindazonáltal: a Nepp kezdeményezte Gusztáv-ok
és a Szabó Sipos kezdeményezte Magyarázom-ok
abból a felhalmozott energiából, és abból a kikristályosodott szellemből táplálkoztak, amelyet a hatvanas évek fanyar optimizmusa, bajfeltérképező
szándéka termett. Sajátos ellentmondás inkább abban rejlett, hogy olyan rajzi-mozgásbeli patentek
kidolgozására kényszerültek az alkotók, amelyektől egyedi-szerzőí filmeknél különben tartózkodtak.

Stílus és funkció divergenciája
gyarázata lenne, hogya váratlan sikert termő, de
évente csak néhány darabba l előrukkoló filmtermésre már nemcsak a közönség, hanem a szakma is
odafigyelt, következésképpen a jó rablógazdálkodó
módjára mindazt igyekezett kitermelni, ami ebben
az animációs tipusban technikailag benne volt. Ez
okfejtés szerint a hanyatlás főbűne Gusztáv vállait
nyomná, aki a maga páratlan szériájával arcunkra
fagyasztotta, illetve sztereotíp röhögéssé torzitotta
az eredetileg oly finomra tervezett voltaire-i szarkasztikus mosolyt. Szívesen tartanánk Gusztávot
prügelknabénak, a kommerciális rontás rajzolt
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A sorozatban-gondolkodás és a szatirikus-para bolisztikus karikatúra-stilus ellentmondásba került.
Vissza kellett kanyarodni a Disney-kezdeményezte,
Hanna-Barbera folytatta útra, tehát pszeudo-jellemekkel, humoros figuratervekkel, songokkal és kedélyességgel kellett fellazítani a triviális külsőségek
között is egyetemesre vállalkozó animációs filmet.
Annál is inkább, mert a nemzetközi példák, az exportálhatóság és a belföldi forgalmazás is ezt a megoldástipust sürgette. A hetvenes évek két reprezentativ és "karikatúra-animációnak"
nevezhető soro-

zata, a Mézga és a Bubá, szerepkörük szerint kisértetiesen kezdtek hasonlitani ezért a harmincas évek
Donaldjaihoz és Plutóihoz. Sőt. Abban is hasonlítottak, hogy a hősök éppúgy működtek áruvédjegyként, mint "filmszinészként", csokoládét éppúgy el
tudtak adni, mint animációs filmvállalkozást.
Alapvető különbség van tehát Gusztáv és Mézga,
Dr. Agy és Dr. Bubá között. Ismét ne a figuratervekből, a fázisrajzok egyként karikaturisztikus jellegéből induljunk ki. (Noha ez sem tanulság nélküli: Mézgáék még differenciálatlanok, Bubóék már
vitathatatlanul "megkövéredtek" a könnyebb animálhatóság érdekében.) A lényegi eltérés másban
van. Gusztáv figurájáról csak annyit tudunk, hogy
krumpli orra van, többnyire szürke ruhája, törzséhez képest pipaszár lába. Jelleme a szerzők fogalmazta szituációk végigélésének mindenkori függvénye, és mint ilyen, szimboluma a különféle életdiktálta konfliktusok inadekvát (gegekben feloldódó, ok-okozati viszonyok megsértéséből származó)
végrehajtásának. Ezzel a rugalmas képlettel szemben Máris szomszéd mindig gyomorbaj os, Aladár
mindig a család esze, és Ursula egyfolytában szerelmes reménytelenül köpcös főnökébe. Esztergályozott humoruk arról tanúskodik, hogy lázas brain
storming gyűléseken születtek meg az embriók, a
tervezők részben hozott anyagból dolgozhattak a
mindig fárasztó saját ötletezés helyett. A figurák
jelleme egy-két epitheton ornanssallelrható, és mert
ilyenek, pontosan definiálható allegóriái egy-egy
valódi vagy vélt magatartásformának. A gegek legtöbbször a jeUem-konzervek "interperszonális" ütközéséből adódnak, és sokkal kevésbé a háttérként
kifeszitett világ belső ellentmondásaiból. E sorozatok korlát jaiból fakad, hogya vizuális anyag önmagában életképtelen. A siker, a fogyaszthatóság fő
forrása a musícal-szerűség (éppúgy, mint Disneynél). Lecsavart hanggal a hősök ágálása éppúgy
értelmetlenné válik, mint az a karikaturátlanul
megoldott álkarikatúra, amely alól kifelejtették a
szöveget, noha az a szituáció egyetlen igazi információs anyaga.
Elmarasztalónak tűnhétne e fenti jellemzés, pedig
célunk nem ez volt. Azt akartuk csupán igazolni:
a senki földjén evickélő "némán kifejező" besorolhatatlan funkciót kielégitő hatvanas évekbeli karikatúra-animáció az évtizedfordulón 'már az animációs kőnnyű műfaj, a heteronóm kultúra szabványositott keretei közott kezdett működni. Természetesen ebben az időszakban még bőven van példa a
korábban népszerliséget szerzett klasszikus tisztaságú parabolisztikus animációra. Tanú erre a Koncertlssimo (Gémes József 1968), a Hídavatás (Jankovics Marcell, 1969), a Yeti dala (Nepp József,
1970) és az Ossz/ánc (Szoboszlay Péter, 1972.). A
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rokontörekvéseket figyelve a képzőművészetben
ilyenkor már régen iskoláról szokás beszélni. Néhány esetben a rajzfilm kapcsán is el-elhangzik a
"Nepp-iskola", "Nepp-tanitványok"
kifejezés, de
a művészeteknek ebben az "interdiszciplináris" közegében nem terjednek gyorsan az efféle szakkifejezések.
Iskoláról már csak azért sincs értelme beszélni,
mert úgy alakult a magyar karikatúra-animáció sorsa, hogy az évtized középén-végén a legjelentősebb
képviselők útja szétvált. A divergencia okait me-

73

Kovásznai György.' Habfürdő
gint csak nem lehet az animációs film belső történetéből megérteni.
A hetvenes évek első felében a magyar képzőművészet struktúrája átrendeződőtt, Ha korábban
alapvető problémának minősült az avantgardeantiavantgarde szorító gyűrűjének megkerülése többek közott a kisműfajok által, többek között a periférikusnak számító műfajok felfuttatása révén, az
új évtizedben a frontok már másutt húzódtak.
"Minden egész eltörött" - ezekkel a szavakkal szokták jeJlemezni az évtized fiatal prózairóit. N os, csetünkre ez annyiban vonatkoztatható, hogya szűken értelmezett grafika és ezen belül alfaja, a karikatúra a hetvenes években már nem hordozta azt az
intellektuális magabiztosságot, újitó erőt, mint korábban. A műfaj reakcióképessége lelassult.
A válaszúton járó képzőművészet természetesen
nem hagyta mozdulatlanul az animációt sem. De
más is történt. A trükkfilm közönsége is rétegezödni kezdett. Az egyre erősödött "elit-animáció" és a
hasonlóképpen egyre erősödő, leginkább a televízióra számitó tömeg-animáció fényesen igazolta:
az animáció immár nemcsak tette, hanem tudta is,
hogy művészet. A szó rossz és a szó jó értelmében
egyaránt.
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Az az animáció, amely nem vállalta a "lecsúszott kultúrjav" szerepét, igen gyakran felvállalta a
képzőművészet egzisztenciális. problemáit és a látvány megragadásáért folytatott harcában szivesen
megfeledkezett a látvány funkciójáról. Kollázsfilmek, montázsfilmek, objektfilmek születtek sorban,
amelyek már valóban magára a műfajra, a műfaj
létproblémáira "kérdeztek rá". Igaz, az önmaga határaira rákérdezé animációs film csupán végpontja
lett a képzőművészet módszereivel dolgozó animációs filmnek. Előbb abszolvál ni kellett az akciófestészettől az absztrakt expresszionizmusig, a pop
arttól az újrafelfedezett art nouveau-ig a tanulságot, hogy a "magas művészetet" megcélzó animáció egyfelől eljusson a szecessziós vonalvezetésig,
másfelől a kisérleti animációig, lényegében a videóra méretezett öntörvényű vizuális műfajig.
És a karikatúra stílus? A hetvenes évek társadalmi ellentmondásai, a műfaj belső ellentmondásai,
valamint a háttérműfaj,
a képzőművészet egzisztenciáját érintő ellentmondások úgy látszik,
nem kedveznek ennek a fajta animációs tipusnak.
Nem Gusztáv fölözte le a karikatúrafilm fölös energiáit, hanem forditva. A Gusztáv (és a Gusztáv tipusú vállalkozások, mint amilyenek Ternovszky

Béla kissé amerikaias ízű filmjei) voltak azok a művek, amelyekben legalább rezervátumszerűen eléldegélhetett a filozofáló abszurdnak, a parabolísztíkus dramaturgiának és az egyszerűsítő grafikanak
ez a harmonikus ötvözete.
A műfaj - mint említettük - tehát kettéhasadt.
Egyrészt születtek karikatúra-filmek
karikatúralátásmód nélkül (Szoboszlay Péter gyakran rnély,
gyakran csak rnoralizál ó, de legtöbbször intellektuális irónia hiján levő filmjeire, vagy Gyulai Liviusz
humorban gazdag, de a sti lizáló nosztaigizmus bonyodalmaival szaturált filmjeire, vagy Vajda Béla
könnyed vonalvezetésű, csipős, de nem elég kegyetlen filmjeire gondolunk). Másrészt születtek olyan
karikatúra-látásmódról tanúskodó filmek, amelyek
elkerülték a köztudat számára karikatúrának minősülő stílust, Példáinkat ezúttal a legreprezentativabb anyagból merithetjük. Ide számíthatjuk a
három legjelentősebb Jankovics filmet, az objekt
eszközökkel dolgozó Mással beszélek-et, a manierisztikus ecsetrajz-hatású Sisiphosz-t és a hiperrealista módszerrel készült Küzdők-et.

Jelen és jövő
A szubjektív hangú befejezés úgy kivánja, hogy néhány szóval megindokoljam témaválasztásom okát.
Jónéhány éve vagyok külső lekto ra a Pannónia
Filmstúdiónak, a hetvenes évek második felének
animációs termését "lábon" elbirálhattam és konstruálhattam olyan összefüggéseket, amelyek vagy
léteznek, vagy sem. A látvány folyamatának illusztrációja egyfelől, a kőnnyű műfajú televiziós animációs jelenléte másfelől ugyanis elapasztotta azt a
fajta trükkfilm-tipust, amelyet jobb híján "értelmiségi animációnak" lehet nevezni. Mellesleg elapasztotta azt a fajta humort is, amely "nem ismeri
a tréfát". Minderre két esemény figyelmeztetett.

Gémes József: Koncertissimo
1978-ban készült egy két perces film, Fair play volt
a címe, és valóban olyan tömör, keserű, egyszerű
és mégis mosolyt kiváltó volt, mint egy Steinberg
karikatúra. Elszigetelt, visszhangtalan produkció
maradt a folklorisztikus ihletésű, a művészettörténeti ihletés ű, a modernista ihletés ű jó-közepes,
vagy rossz filmek erdejében. 1980-ban készült egy
egész-estés animációs film, a Habfürdő, amely megpróbálta másfél órában hasznositani azokat a képi, filmi, társadalmi, dramaturgiai, stilusbeli tanulságokat, amelyeket a karikatúra-animáció felhalmozott a közelmúltban. A film finoman szólva csalódást okozott a közönségnek. E két tény arra figyelmeztet, hogy a karikatúra-látásmód mint igény
sem jelentkezik olyanformán, mint egy-másfél évtizeddel ezelőtt. De ugyanakkor mégis szükség van
annak a terápiának a kidolgozására, amely egyszerű
eszközökkel, nagyképűséget kerülve, a humortól
sem irtózva, mégis az "egészet" célozza, mint gyönyörű elérhetetlent. Mint választott korszakunkban, a hatvanas években - igaz, akkor rábeszélés
nélkül.
P. Szücs .JÚlianna
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ALKOTÚMŰHELY

A Csontváry jelképrendszeréről
Az őrület

kotás. Semmiképpen nem kapunk kielégitő választ
a művészí alkotás problémájára, vagy ha úgy tetBár a filmben rengeteg szó esik az őrületről, s ez szik, a művészi alkotás titkának felderitésére, ha
bizonyos fokig az erasmusi balgaság-dicséretet jut- magát az alkotást pusztán neurotikus folyamattá
tatja eszünkbe, mégsem ez a film lényegi - vagy fokozzuk le. Emez egyértelműen freudi indíttatás ú
legalábbis nem a legfontosabb - tartalmi oldala.
felfogás ellen maga Jung is tiltakozott, mondván,
Inkább arról van szó, hogy a "másmilyenséget"
hogy a neurózis és a művészet nem helyezhető egy
hangsúlyozza és húzza alá: "Meg fogom alapitani
szintre, mivel - bár néha a pszichózisos betegek
megnyilvánulásai valamelyest rnűvészí jelleget is
az Ophelia Szanatóriumot, ezt amenedékhelyet,
ahova a majdan eljövendő egészséges világból oda- ölthetnek - a művészet és a neurózis lényegénél
menekülhetnek, ahol meg is betegedhetnek . .. ott fogva két tökéletesen.eltérő szférába tartozik: a neumeg fognak születni az új Schopenhauerek, Niet- rózis az egyén vagy a művész személyí szférájába,
zschék ... " - mondja az Őrült. Lángész és őrület?
DÚga művészi alkotás túllép az individualitás hatáBizonyos értelemben úgy tetszik, igen. Jegyezzük
rain s a történelem kollektiv kincsé vé válik: " ... a
meg mindenekelőtt, hogy a film cselekménye két műalkotás pszichoanalIzise eltávolodik tárgyától,
szinten játszódik: egyrészt Csontváryról, a festőről, amennyiben teljesen emberi síkra tereli a témát, ez
másrészt Z.-ről, a színészröl van szó, akinek a film- pedig a művészre nézve egyáltalán nem specifikus,
ben Csontváryt kell megszemélyesítenie; igy Csont- a művészetére nézve sincs nyilvánvalóan semmi jeváryban az előle örökösen elillanó valóság - s a va- lentősége ... " (Jung: "Poesia e psicologia, Boringlóság elől elillanó Csontváry -, valamint ennek a hieri, 1979.24. old.r., ... A művész isteni dühe valóvalóságnak logikus absztrakció ja között teremtőban megdöbbentő hasonlóságot mutat a betegségdik kettősség, míg Ze-ben a játszott ábrándvilág és gel, de a kettő egyáltalán nem ugyanaz." (Jung:
a folyamatosan tagadott érzelmi világ között. Egy- "Poesia e psicologia", Boringhieri, 1979. 42. old.)
szóval a lét és nemlét között tátongó szakadékba
S annak ellenére, hogya tudomány terén sok minpillantunk be. Ám mintha máris túlléptünk volna dent tettek, hogy átlépjék az őrület világának küa hamleti kételyen, amikor úgy tűnik, minden el- szöbét, a művészi alkotás titka még magyarázatra
lentmondás feloldódik az Őrült közvetítő figurájávár, s ez az esztétika feladata.
ban, aki hangos szóval hivogat ja abebalzsamozott
Nos, ki tud e kérdésről többet mondani, mint
viaszemberbábokat egy nem létező parkba. Ezen a maga a művész ? A tartalmi oldalon túl minden müponton tehát megoldódik a hamleti kérdés: a tárgy- alkotásban ott rejtőzik a témán túllépő gondolati
emberek nemléte jelképesen felolvad, s a helyén ott szint, ez pedig a müalkotásról mint művészeti jetátong a semmi, az űr: ugyanakkor a valóság in- lenségről való töprengés. A szóban forgó filmben
nenső oldalán az őrült tragikus magányát egyedül ez még szembeszökőbb, mint másutt: világos, nyílt,
őrületének bizonyossága népesiti be.
bátor vallomás. Csontváryról és Latinovitsról szóÉs az őrület mégsem a film legjelentősebb mon- ló filmmel állunk tehát szemben, de legfőképpen dandója, amint azt már emlí tettük, inkább csak az s arányait tekintve nagyon magas százalékban, még
alaptéma mellékmotivuma: a lényeg a művészi al- ha ez rejtve marad is - önéletrajzi filmmel, mely na76

gyon erősen átlényegít, Végső soron nem annyira
és nemcsak Csontváryról, a festőről és a művészről, a századelő magyar kulturális világával való
kapcsolatáról, és nemcsak Latinovitsról, müvészí és
emberi válságáról, s a jelenkor magyar kulturális
világával való kapcsolatáról van szö, hanem alapvetően Huszárikról és az ő kapcsolatáról a festővel
és a színésszel, valamint arról, amit ők a magyar
kulturális életben jelentenek.
Sok rendező műve, így a Huszáriké is, hosszú,
megszakítátlan párbeszédet alkot, láncba fűződik,
ahol az egyes filmek pusztán láncszemek: Bergmantói FeUiniig. Így nem is csodálkozunk, ha itt-ott
olyan témákkal vagy kifejezésekkel találkozunk,
amelyeket már láttunk-hallottunk, de amelyek míndig mélyebb jelentések hordozói lesznek. így Huszárik párbeszéde is hosszú, szünet nélküli dialógusként áll előttünk, melyben az, hogy az alkotó
állandóan ugyanazokhoz a jelképekhez folyamodik, nem az alkotóerő elszegényedését jelenti, hanem azt a vágyát fejezi ki, hogy mind mélyebbre
hatoljon a jelképek tartalmába és kifejezési lehetöségeibe.

A jelképek
Huszárik festői tehetsége, képalkotói képessége lehetővé tette, hogy olyan különleges filmnyelvet
kísérletezzen ki, melyben a szó helyett a kép beszél

tartalmi sűrltettsége révén. Huszárik nem annyira
az elbeszélő jellegű mozi iránt érdeklődik, mint inkább a költői típusú iránt, s nem is annyira pasolínis értelemben, mint éppen abban, hogy a képek
egymásutánisága pontosan a költői alkotás szerkezetét igyekszik a filmvásznon újraalkotni. A képek segitségével, amint egymást követik és egymásba csatlakoznak, kihasználva a vágás lehetőségeit,
eizensteini értelemben, Huszárik valódi, látható költeményeket alkot, amelyekben a verssorokat, a
versszakokat film-képsorok, film-mondatok helyettesítik.
Itt is, mint a költészetben, az alkotói folyamat a
'központi mag, a jelkép körül forog.
Huszárik azonban a szimbólum nyújtotta lehetőségeket egészen egyéni módon használja fel, s másképp, mint a többi magyar rendező, akik ugyancsak erőteljes jelképrendszerrel dolgoznak, mint
Jancsó és Gyöngyössy .
Jancsónál a szimbólum legfeljebb a jelenetszerkesztés esetleges eszköze, nem mindig arra szolgál, hogy a cselekményt vagy annak egyes momentumait kifejezze. A gyertyák például, melyek Jancsónak szinte minden filmjében oly bőséggel szerepelnek, a füst, amelyben hol eltünnek, hol felsejlenek a Roma rivuole Cesare (Róma visszaköveteli Cézárt) hősei, a Szerelmem, Elektra végén leszálló helikopter vagy a Még kér a nép vörös virágja nem ugyanazt a funkciót töltik be; az elsők csu-
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pán díszítőelemek, míg az utóbbiak pontos jelképek, melyeknek forradalmi jelentése magából a
cselekményből következik. Gyöngyössynél viszont
a jelképnek soha nincs diszitő értéke, mindig a
film elbeszélése részét képezi. Hol az elbeszélés
valóságából vett különleges kölcsönzés, hol szabadon besorolja a film kód-nyelvébe, bár más kódnyelvhez tartozik, mint például a Meztelen vagy
vagy a Szarvassá vá/t fiúk: festői idézetei esetében.
Mindenképpen a cselekmény értelmét hivatott
hangsúlyozni.
Huszáriknál ellenben a jelkép időnként a többi
kifejező eszközhöz képest uralkodó szerepre tesz
szert,

A jelkép a cselekmény helyébe lép, föszereplövé
válik, mint a három rövidfilmje esetében: a Capriccio-ban, az A piacere-ben és az Elégiá-ban.
Ebben a három filmben az alkotói feszültség
három alapvető szimbólum körül forog: a hóemberek, a halál, a ló vagy az illúziók megsemmisitése
körül. Ezt a három filmet Huszárik ugyanúgy alkotta, mint ahogy Ady vagy Baudelaire verset
költött, tehát szimbolista-elvek szerint.
A Csontváry esetében természetesen nem ilyen
egyszerű a dolog, mivel három jelkép-világ találkozásának lehetünk tanúi: a rendezői, a festői és a
színészi világ találkozásának.
Huszárik jelkép-világát Csontvárytól kölcsön-

zött, új kifejezőeszközök gazdagítják; a két világ
azonban soha nem fedi el egymást, mindegyik
megtartja könnyen felismerhető autonómiáját.
Huszárik Csontváryn keresztül beszél önmagáról,
úgy, hogy Csontvary közben nem veszíti el saját
egyéniséget.

Kapcsolat a természettel
Állandóan és makacsul jelen van a természet ebben a filmben: hihetetlen szépségével szinte elkábitja a nézőt. Nem pusztán esztétikai céllal választja meg a rendező a helyszíneket. mutatja be
őket néha fantasztikusan látványos öltözékükben,
mint például a Tátra vízesésének vagy hegycsúcsainak esetében, hanem pontos jelképes jelentésük miatt: Csontváry kapcsolatát érzékelteti a természettel. A vízesés, a Tátra, a sivatagban felkelő
s lenyugvó Nap, Taormina tengere és felhői, az
Etna, mind megannyi párbeszéd Csontvary és a
természet között. S ez a párbeszéd a festő alkotói
életének egyik legjelentősebb oldala.
Huszárik világosan érti, hogy ebben a kapcsolatban rejlik Csontváry - és nemcsak Csontváry művészi alkotásának titka. Nem véletlen, hogy számos kritikus szivesen említi együtt Csontváryt egy
másik, jóval hiresebb s ugyancsak "plein-air"-t
kedvelő festővel: Van Gogh-gal. Mindkettőjüknél
a természettel való összeforrás az alkotás előfeltétele, sine qua non-ja. Mindkettőnél a megfigyelés, figyelmes és aprólékos elemzésből kiindulva,
Csontvarynál a reneszánszból, Van Gogh-nál Millet-től veszi ihletését, olyan fokra jut el, ahol az
ábrázolt dolog, bár megőrzi saját egyéniségét, jelképes megjelenési formája révén erősen vibrál a
benne felhalmozott feszültség miatt. Ez a helyzet
például Van Gogh gabonatábláival, ahol a vonalak
örvénylése mintha tiszta erőből át akarná törni a
vásznat, s a levegőt felaprózza, mintha ki akarná
küszöbölni a saját maga és a világ között fennálló
akadályt, torlaszt.
A vágy, hogy birtokukba vegyék a természetet
és hogy maguk a természet birtokává váljanak valamely maradéktalan azonosulási, elidegenedési,
magavesztési folyamat révén, akkor éri el csúcspontját, amikor a művész azonosul a Nappal.
Tudjuk, hogy Csontvary keleti filozófiai-ezoterikus elméletek hive volt, s a Mitrán-hívőkhöz csatlakozott, akik a Napistent helyezték kultuszuk középpontjába. A filmben a Nap és a költő napimádása a sivatagban játszódó jelenet része: Csontváry
tökéletes magányban, egyedül rója a sivatagot. Ez
előtt a jelenet előtt azonban azt a már említett jelenetet láttuk, amelyben az Őrült az ember-bábokat
hívja, amelyek aztán elolvadnak a parkban. Rög-

tön ezután látjuk a híres Magányos cédrus egyik
részletét.
Amikor az Őrült alakjáról beszéltünk, utaltunk
rá, hogy aiét és nemlét közötti közvetítő lehet Ő:
és hogy hogyan oldja meg az ellentmondást, amíkor az öntudat létét választja a látszat nemlétével
szemben, következésképpen hogyan marad visszavonhatatlanul magára az ember e választás nyomán. A Magányos cédrus ezért a filmnek éppen
ebben a pillanatában fejezi ki leginkább ezt a
lelkiállapotot. Mert a Magányos cédrus-nak a festő
alkotói tevékenységében meghatározott szimbolikus jelentése van, amint azt Németh Lajos is írja:
"A hegy tetején, a vizek fölött, a földet az éggel
összekötő, az időn és téren túl az öröklétbe emelkedő fa ugyanis az életfa több nép mítoszában
előforduló, kozmikus értelmű szimbóluma, és különösen az az évezredes mitikus időkből ittmaradt
cédrusé. A hegy és a fa ugyanakkor a személyiségnek, az ,önmagának' a szimbóluma is, gondoljunk
csak a bibliai történetekre, ahol Jézus egyszer hegyhez, máskor meg fához hasonlitódik. A ,világhegy', a ,világtengely', az ,életfa' és a középkori
alchimiában - igy például Maitre Eickhart irásaiban - szereplő ,homo maximus' pedig a szimbólumok világában rokon értelmű fogalom. így válik
Csontváry képén is a mindenek fölé növő életfa, a
hegyek csúcsán kapaszkodó, nappal bölcselkedő
cédrus a ,homo maximus', a ,legnagyobb ember'
- azaz saját maga - jelképévé is." (Németh Lajos:
,Csontváry Kosztka Tivadar', Képzőművészeti
Alap Kiadóvállalata, Budapest 1964).
Amint a cédrus, a Nap is az ember jelképe, s ha a
cédrus, mivel fa, "axis-mundi", a Nap egyenest a
"világ láthatÓ atyja ... a természet óriási teremtő
ereje" (Jung: "Simboli della trasformazione", Boringhieri, 1970. 98. old.) főképp a Mitrán-vallás
szerint. A Természettel való azonosulási folyamat a
Nappal való azonosulást megelevenitő végső jelenetben csúcsosodik ki tehát; s ha a cédrus, mint
ősrégi jelkép, évezredes gyökereivel a Biblia világáig nyúlik vissza, a Nap egyenest időtlen. Ereje,
éltető, teremtő és önteremtő hatalma ugyanezeket
a tulajdonságokat ruházza arra, aki azonosul vele.
Csontváry magánya tehát az erő és a hatalom
attribútumával gazdagodik: egyedül van, de tündököl, mint a Nap; másmilyen, de ez nem ad okot
a szorongásra, ha a tudat, hogy másmilyen, párosul a saját teremtő ereje kifogyhatatlanságának tudatával. A festő extázisba esik, s ebben a misztikum
árnya fedezhető fel, amikor végtelen dimenzióba
lép át, szinte a születés előtti idő küszöbére ér.
Ugyanez nem mondhat ó el a színész magányáról.
Emberi és színészi válsága az, hogy képtelen az
élet két szintjét, a valóságét és az ábrándét össze-
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egyeztetni, valamint az, hogy nem tudja az egyiket
a másik elé helyezni - dönteni a kettő között. Ez
eredményezi, hogy másképp éli át magányát.

Az illúziók összeomlása
A sárral boritott arcú Z. fültépő üvöltése olyan,
mint a Munché (akit Huszárik az A piacere elején már idézett), a szorongás üvöltése, mely azt
fejezi ki, hogy az ember képtelen a belső "hangok"
éles visítását a külsö valósággal ősszebékíteni.
ugyanakkor a' reményvesztettség üvöltése is (ime
Munch üzenete), amely az értelmiségi ember ajkát
hagyja el, mert nem sikerül neki, vagy mert nem
képes megtaláini szerepét a világban, magánya tehát e válság jelképe lesz.
Z. vagy nem tudja, vagy nem képes legyőzni mint Csontvary - a magány szoritását azáltal, hogy
önigenléssé alakítja át, hogy azonosul a Nappal.
Nincs meg benne erre a képesség, mert elvesztette
illúzióit, s nem marad más a számára, mint hogy
bátran s az utolsó cseppig felhajtsa a keserű poharat: végigélje másmilyenségét, mint az Őrület kődös öntudatba burkolózó szobra.
"Sz1nész vagyok. Ez azt jelenti, hogy közben életem és nevem nincs. Arcom és nevem naponta változhat. Napról napra. .• Igen. Szlnész voltam, de
több szerepet nem játszom el."

80

Az tehát a legnagyobb baj, hogy nem tudja eljátszani Csontváry szerepét, mivel a festő alakja
idegen és érthetetlen marad számára, emberi és
művészi reményvesztettsége nem talál válaszra a
festő önmagasztalásában. "Mert számára nincs
mese és Paradicsom és legenda. Számára nincs
illúzió, szépség, pátosz: "szülőanyád, te bohóc,
nincs fohász, nincs szerencse, nincs csoda." (Latinovits Zoltán: Kődszurkáló.
Magvető Kiadó,
Budapest, ]973. ]24. old.)
Az egész film e kettősség jegyében játszódik:
egyrészt Csontváry futása Kelet felé, az Igazság, a
Szeretet, a Tisztaság fullasztó, pasolinis keresése, a
maga-magától való látványos elidegenedés szintjén; másrészt ott, ahol a színész visszautasítja, hogy
ma Csontváry legyen - és nemcsak visszautasítja,
képtelen is rá -, s elvet minden illúziót, bár továbbra is valami lehetetlen azonosulási vágy hajtja.
Egyrészt egy olyan világ folyamatos teremtésének vagyunk tanúi, amely illúziókon alapul és
azokból táplálkozik, másrészt a hideg értelem aprólékos elemzése rombolja le ugyanezeket az illúziókat.
Különben ez a kettősség nem új Huszárik alkotásaiban.
Vegyük például az EJégiá-t: világos és szembeötlő, majdhogynem durván őszinte, mint egy ökölcsapás, hogy szemünk előtt a legtöményebb és leg-

összetettebb szimbólumok egyikének kegyetlen
feláldozása folyik.
,
Egy szimbólum megsemmisitése, rnelynek tar"talma "itt-ott gicesbe hajló emléke egy mesébe távoI lodó hajdani kultúrának" (Fábián László: Tisztelet a filmrendezőnek (részletek) Elégia, CsontvárJ' Mafilm - Hunnia Stúdió 1979. 102. old.),
a jelkép racionalizálása, bár önmagában szükség, szerű beavatkozást jelenit meg, az űr érzetét hagyja
maga után.
De a ló-áldozatban, ebben a durva és kézzelfogható aktusban nemcsak egy jelképet ölnek meg,
egy egész világ tűnik el vele, amint erről Nagy
László is beszél a verseiben - sőt, még valami más
is, több is van benne.
A ló, amióta felbukkant a történelem előtti idők
barlangfalain, az ember számára mindvégig az
egyik legszeretettebb jelkép volt, s mind a mítoszakban, mind a művészetben a legkülönbözőbb tulajdonságok hordozójaként szerepelt. Ezek kőzül
a legvilágosabb és legegyértelműbb a gyorsaság
és a termékenység, ezért társitották a tűzzel, a széllel és a fénnyel. De léteztek éleslátó lovak és vezetőlovak is (ilyen vezeti Szindbádot utolsó utazásakor
a mezőkőn át) és tanító-lovak is. A ló természete
mindig kettős volt: egyrészt szorosan kapcsolódott az emberhez, másrészt ugyanolyan szorosan a
természethez. És a lovaglást a szexuális aktussal is
össze akarták párositani (e témáról Freud és Jung
is irt tanulmányt). A lovagló ember közvetlen kap-
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csolatba kerül a földdel; birtokolja és uralja. A ló
közvetít az ember és a természet között, így tehát
megsemmisítése, feláldozása egy jelképes költői
aktus révén konkétan azt jelenti, hogy megszakad
a világgal való kapcsolata, és az ember nem birtokolhatja többé azt. így "a lóval bizonyos fokig a
világot áldozzuk fel és semmisitjük meg; ez az érvelés már Schopenhauer fejében is megfordult."
(Jung: ,,1 simboli della trasforrnazione", Boringhieri, 410. old.)
Ekkor válik tehát visszavonhatatlanná Huszáriknál az illúziók és a való világ közötti kettősség.
Éppen ezért - most már visszatérve a Csontváry-ra
- a festő és a színész, bár ugyanazon a filmvásznon
mozognak és ugyanegy az arcuk is, végül soha nem
találkoznak;
mozgásvonalaik összegabalyodnak,
egymás helyébe lépnek, de végzetesen idegenek maradnak egymás számára. Csontváry álmodozó,
akit magukkal ragadnak az álmai, Z. szinész, aki
még a saját őnéletrajzát sem tudja megirni, mert
már nincs saját élete, mindent lerombolt - de végül
is hol találkoznak?
Elena

Matacbena

Lapzárta után kaptuk a megdöbbentö birt Huszárik
Zoltán baláláról. így hát ezzel a tanulmánnyal búcsúzunk Tőle - ám alkotói tevékenységének méltó elemzését mielőbb lerovandó adósságunknak tekintjük.

KITEKINTÉS

Felelősség az emberiség sorsáért
A XII. Nemzetközi Moszkvai Filmfesztiválról
Egymásba mosódik, áttűnik egymáson itt a moszkvai nyárban, a Rjepin szobrát környező park árnyas
fái közt a mintegy ötven játékfilm élménye, összecsúsznak a műfajok, kategóriák a végső mérleg
megvonásakor. Teljes egészében megrenditő, fölfedezésszámba menő alkotással nem találkozhattunk (a versenyen kivül bemutatott Agánia, a
szovjet Klimov munkája - Raszputyinról, a cárizmus végnapjairól= volt talán az értékek legnagyobb
formátumú összegeződése). De hiszen a hetvenes
évek lezárultát jelzik a XII. Nemzetközi Moszkvai
Filmfesztivál versenyfilmjei, a kivivott pozíciók,
eredmények őrzésének elszántságát és aggodalmát,
s ebben a világpolitikai helyzetben aligha lehet harmonikus, zavartalan szépségeszményröl tanúskodó,
kiegyensúlyozott műveket, még kevésbé remekléseket várni az alkotóktól. Ezzel magyarázhatjuk,
hogy sok a visszapillantó mű, s bennük a nosztalgikus vonás; ismét előtérbe került a háborús tematika - hiszen a békét fenyegeti ma számtalan veszély -, megszaporodtak a "klasszikus" s a "hétköznapi" fasizmust elrettentésül fölidéző vállalkozások.
Másrészt: a moszkvai filmfesztivált korábban
sem főként aszuperprodukciók fémjelezték (persze
az idén is akadt ilyen), hanem azok a páratlan
lehetőségek, amelyek folytán szinte valamennyi
kontinens filmművészetéről benyomást szerezhettünk. A

szolgált új információkkal (Gépkorszak). FeketeAfrika változásai kettős megvilágításban vetődtek
a mozivászonra : a kameruni film az újgazdagok
álkultúráját mutatta be nem egészen egyértelmű
iróniával, a nigériai pedig az antiimperialista szabadságküzdelem nemegyszer meggyőző drámai
helyzeteit. Kecsua indiánok szálltak harcba az állataikat elorzó, őket magukat porig alázó földesúri
hatalommal a perui filmben, a Határőrök (Kuba)
pedig némi humonal kárpótolt föhősének, a szeretni való néger osztagparancsnoknak olykor bizony plakátszövegként ható mondataiért.
S mindez a távolabbi-közelebbi múltba vetítve is
megjelent. Iraki szemszögből az Irán (Perzsia) elleni
küzdelem a kora középkorban, a hatvanadik születésaapját ünneplő Mongol Népköztársaság létrejöttének története néhol valóban nagyszabású
megfogalmazásban
(Hatanbator ), a sah-időszak
iráni halászainak sok-sok szenvedése, tévelygő
útja a forradalmi gondolatig, összefogásig - az
eizensteini hagyományok filmnyelvén. Részletszépségeiért figyelmet érdemelt a több tételes román filmballada is - Iljenkóra emlékeztetőn -; különösen az első világháború ama epizódját ábrázolta megkapó naivitással, anekdotikus bájjal,
amikor egy idősödő német katona elfoglaltnak
nyilvánít egy román falut, s a tárgyalásra ösztökélt szász partnerével átvitt s konkrét értelemben
egyaránt képtelen szót érteni (A bánat sápadt
fénye).

tájékozódás
jegyében láthattunk filmet, amelyben végre gazdag indiai színészek nem koldusokat játszottak,
hanem a nagytőke pazar fényű világában forgolódtak. Ez a filmes családregény egyszersmind az
indiai munkásmozgalorn
jelenkori fejlődéséről
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A filmek egy csoportjában

általános magatartásmodellek
jelentek meg. S bár némileg elvont humanizmus
mutatkozott itt nemegyszer, mégis: e beszámoló
mércéje szerint a fesztivál legjobb teljesítményeit

I

Pilar Mlró: Gary Cooper, ki vagy a mennyekben
vizsgálhat juk ebben a kategóriában. Szó esett már
korábban (Filmkultúra, 1981. 3. szám) a Homályról, Tomasz Zygadlo filmjéről s a főszereplő
Roman Wilhelmi lenyűgöző alakításáról. Nos, ebben a mezőnyben a saját bajai helyett másokéira
figyelő rádiós - éjszakai élő adások műsorvezetője
- rangos helyet vivott ki magának a fesztiválfilmek
között; erre vallott a legjobb férfi alakítások Wilhelminek odaítélt egyik díja is (a filmet az angol
címváltozat szerint mint Éjszakai pillango-t: mutatták be Moszkvában).
Meglepetéssel szolgált aztán a szinte rangrejtve
érkezett portugál versenydarab, a Reggeli köd,
Lauro Antonio rendezése. Úgy indult, hogy azt
hihettük: az ezeregyedik filmet látjuk a nyugati
országok gyereknevelő intézményeinek szörnyűségeiről. Távozott is hosszú sorokban a közönség,
s mire (néhány százan azért) magunkra maradtunk,
izgalmas, filmszerűség tekintetében fölényes tudással ábrázolt dráma bontakozott ki a papnevelde
társadalmivá szélesedő keretei között elhivatottság
és szociális lehetőség gyötrő ellentmondásáról.
Hogy világosabb legyen a képlet: a filmbeli kisfiú - kamasz inkább - nem akar pappá lenni, de

jómódú pártfogói révén csak így emelkedhetne ki a
nyomorúságból. Nincs más "megoldás": fölrobbantja a kezét, hogy mint testi fogyatékos, elkerülhessen a meggyűlölt pályáról. Pompásan játszott a
tizenéves főhős alakitója - nemkülönben hasonló
korú s idősebb partnerei -, s a filmből kiderült:
miért kellett forradalomig jutnia el Portugáliának,
s miért kell (ene) ezt következetesen végigvinni
Salazarék egykori birodalmában.
Szigorú fölépítésével, dokumentarista szenvedélyével, merészségével s szinte brechti logikájával
kerítette hatalmába nézőjét a televíziósként is gyakorlott brazil rendezőnő, Joao Batista de Andrade
dijnyertes munkája, A kifacsart ember. Nyúzott
arcú, viszonylag fiatalon is idősebbnek látszó költőt választott hőséül. A férfi nem tud megélni filléres versfüzeteinek eladásából, hivatalos iratai
nincsenek, ráadásul hasonmásának
tette miatt
menekülnie kell (egy munkásról van szó, aki nem
vállalja a besúgói szerepet, s meggyilkolja munkaadóját). Költőnk egyik foglalkozásból a másikba
csöppen, járja Sao Paolo betonrengetegét, mindenütt lázadásra bújt ják őt a megtapasztalt körülmények, mIg végül alteregójával. az őrületbe hul-
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metéjének nem tud másképpen kedveskedni, mint
hogy apró rákokat önt le petróleummal s gyújt
meg: ezek a vergődő állatok vezetik el adereglyére
látogató gyerek s a néző tekintetét a hátsó ablakig,
amelyen keresztül aztán fény derül az asszony szomorú mesterségére (mindeddig a vendég kisfiú csak
a hangját hallotta barátja édesanyjának).
Valamelyes képet adott a finn versenyfilm az ottani fiatalok életéről, morális problémáiról, bár
jobbára csak egy éjszakai beszélgetés - családi
vita - nem túlságosan filmszerű keretei közőrt
(Éjszaka a tengerparton). Nem volt érdektelen
A mi rövid életünk (NDK, rendező: Lothar Warneke): főként a temperamentumos főhősnőt alakitó Simone Frost jóvoltából. A szocialista társadalom egy új, ma még igencsak hiánycikknek számító
tipusa jelent meg itt; a szüntelenül forrongó, cselekvő, gondolkodó, kockázatot vállaló hétköznapi
hős; esetünkben mint pályakezdő vidéki tervezőmérnök.

Nosztalgia és egyedüllét

Michoel Black: Fényképek
lott munkással is megismerkedik, verset ir róla, s
immár okmányokkal fölszerelkezve foglalja el jogos
helyét a Sao Paoló-i utca forgatagában. Nagyszerű
példázat ez a tőkés társadalomról, fogyatékesságaival, hajmeresztőn "régi" ötleteivel együtt (a hasba
szúrt főnök disznóhangon röfögve köpi a vért).
Képei szemcsések, kékes árnyalatúak, miként ha
szupernyolcasról nagyitották volna a filmszalagot.
A japán iskola legjobb hagyományait követte a
fiatalOguri Kohei a fekete-fehér szalagra fényképezett Zavaros folyÓ-ban. Gyermekszereplői a háború utáni társadalom súlyos önértékelési zavarait
élik át a maguk módján, amiként körülöttük a felnőttek - szüleik - is. Ezt a kettős drámát mindvégig
töretlen filmköltészettel sodorja egybe a rendező.
Felejthetetlen képsor, amikor a dereglye lakó utcanő kisfia a jólelkű vendéglősék hasonló korú cse-
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Az imént tárgyalt filmvonulat egy sajátos alakváltozásában a múlt (kőzelmúlt) nosztalgikus főlidézése válik központi mozzanattá. A Meglátjuk hétfőn cimű kanadai film hősei - barátnők - mindegyre az igazi férfit keresik, de vagy az eszményeikben, vagy a fölbukkanó társjelöltekben lehet valahol a hiba. Gary Cooper, ki vagy a mennyekben mondja a spanyol versenyfilm cime, s utal egyszersmind az eszménykeresés egyik irányára. Pilar
Miró rendezőnő veszélyesen járja végig az igazi
művészet s a giccs határmezsgyéjét. Veszélyesen,
de: néhol sikeresen. S ebben a halálosan beteg,
operáció -előtt álló tévérendezőnőt alakitó Mercedes Sampietróé a fő érdem. Egy-egy ponton fölkavaró hitelességgel vetiti elénk a film az élettől
való búcsúzás megváltozott értékrendjét. Remeklés
a jelenet, amelyben a hősnő az édesanyjával, kényeskedő, csak magára figyelő, fölékszerezett öregasszonnyal találkozik.
A Szimulánsok holland fiataljainak eszményvilágában pedig a hatvanas évek elejének filmcsillagai
ragyognak elérhetetlenül. Az algériai Ali a csodák
országában címszereplője meg az elvesztett haza
emlékképeit őrizgeti Franciaországban, a toronydaru kezelőfülkéjében vagy az olcsó tömegszálláson, barátai körében. Épp a hazakerülés esélyeit
dokumentumszerű ábrázolásban tárgyaló rész az
érdekes itt: az Algériából elszármazottak - arnénynyiben visszatelepülnének - legalább agyerekeik
számára igényelnének franciaországihoz hasonló
iskoláztatási, művelődési lehetőségeket. Sajnos, a
film azon nyomban szokványos erkölcsprédikáció-

ba csap át, mihelyt Ali II milliót nyer a lottön,s
- ime - menthetetlenül elmagányosodik (rendező:
Amhed Rachedí).
Kalóztörténetekkel próbálja önnön gyötrelmeit
enyhiteni s kórházi kis barátját fölvidítani az ágyhoz kötött bolgár színész (Kiril Variszki játssza
pompásan), miközben a környezete szereplőít is
beleszövi a cselekménybe, igazságot osztván ily
módon kinek-kinek. A film (Ja-ha-ho; rendezője
Zako Heszkija) korántsem úgynevezett gyerekfilm;
fantáziamozgató és elgondolkodtató.

Fotográfiák
Két ízben ars poetica hangsúlyúvá növekszik a
nosztalgia. A Fényképek című, múlt századba kalandozó új-zélandi filmben (rendező: Michael
Black) a Burton testvérek eltérő művészet- és életszemlélete kínál választást a megalkuvás nélküli
avagy a kor olcsóbb szükségleteít rutinosan kielégltő ts ekképp szépen jövedelmező) magatartás
kőzött, Döccenő, akadozó mű ez, de lélegzik már
benne az új-zélandi filmművészet, s a tájak, fantáziaképek, valamint az őslakosságot megörökítő
szociofotók sokáig megmaradnak az emlékezetünkben.
A szíriai versenyfilm - Régi fotográfték - a harmincas évek hangulatát idézi (egy regény nyomán).
A fölbukkanó automobil még hamisítatlan nosztalgia-kellék, hogy aztán a falusi nép elnyomására.
sűrűsödö forradalmi indulatára terelődjék a figyelern; egy szerencsésen kiválasztott népi hős révén.
(Itt is - mint például az afrikai filmekben, a peruiban - a film mint "népművészet" metaforából valóságossá válik.)

Joao Batista de Andrade: A kifacsart ember

Antifasizmus, antiimperializmus

Ogur; Kohei: Zavaros folyó

Ezzel máris a moszkvai filmfesztivál politikai-ideológiai fő vonalánál vagyunk. Igazi szuperprodukció az amerikai John Huston versenyfilmje, a (Magyarországon forgatott) Menekűlés a győzelembe.
Világsztárok (színészek és labdarúgók: Sylvester
Stallone, Michael Cain, Max von Sydow, illetve
Pelé, Hobby Moore, Dejna és még sokan mások)
villognak itt, hogy elhitessék a történetet: mérközés készülődik a német hadsereg s az angolok, vaIamint a velük szövetségesek hadifogoly-válogatottja között. Mindez - a film szerint - Franciaországban történik, s az MTK stadionja mint Colombes sorolódik felsőbb osztályba. A forgatókönyvirók izgalmasabbnál izgalmasabb s képtelenebbnél képtelenebb kalandokról gondoskodnak,
ám a fő attrakció mégis a szóban forgó mérkőzés,
ahol is a kapunak háttal, hanyatt esve ollózó Pelé s

társai pompás gólokkal kísérlik meg a német vezetés kiegyenUtését. Népünnepély a vásznon, népünnepély a nézőtéren.
A díjnyertes szovjet versenymű, a Teherán, 1943
(rendező: Alekszandr Alov és Vlagyimir Naumov)
múlt és jelen helyes összekapcsolásával kivánja érzékeltetni, hogy azok a fasiszta mesterkedések, amelyek 1943-ban a teheráni konferencián Sztálin, Roosewelt és Churchill meggyilkolását célozták, ma
sem szünetelnek, ma is szedik áldozataikat. Csak
sajnálható, hogy ehhez képest a történet vadromantikussá, bonyolulttá, nehezen érthetővé sikeredett, pedig sztárokban, világsztárokban - Natalija Belohvosztyikova, Igor Kosztolevszkij, Armen
Dzsigarhanjan, Alain Delon, Curd Jürgens - itt
scm volt hiány.
Amiként igy volt ez a jugoszláv versenyfilmnél
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John Huston: Menekűlés a gyc'Jzeldmbe
saság fokozatos szétzüllésének
képsorain keresztül).
(Béke évad Párizsban, rendező: Predrag GoluboTisztességgel mondta újra a sokszor elmondottat
vic) is. Maria Schneider, Dragan Nikolic, Predrag
Manojlovic, Alain Nouri, Alida Valli, Raf Vallone az Abban a percben, abban a pillanatban című csehfémjelezte ezt az alkotást. Afféle "hétköznapi fa- szlovák film (rendező: Jifi Sequens): példázatot az
orvosról, aki nem akar okvetlenül ellenállóvá lenni,
sizmus" ábrázolata volt, keresetten megrendezetlennek ható eszközökkel, s el is fogadtuk volna, ha sőt még Gestapo-bérenc látszatába is keveredik,
a befejezés tragikus fordulata nem süppeszti vég- hogy aztán a hivatástudat mégiscsak eljuttassa a
partizánokhoz, majd a német megszállók börtönéképp melodrárnába a Párizsban, Franciaországban
időző jugoszláv TV-riporter s a francia szobrász- be, tán még az akasztófa alá is.
lány (egyszersmind butiktulajdonos) szerelmi törNéhány jó szót érdemel a másik szovjet (türkténetét, Külön díjat érdemeltek volna a filmben mén) versenyfilm, a Dzsamal fája (rendezője:
Hodzsakuli Narlijev). Főként letisztult szimbólumászereplő festmények, grafikák, szobrok alkotói.
E műnemben a magyar versenyfilm, Kovács ért : a Nagy Honvédő Háborúban játszódó történet
András kitüntetett alkotása, az Ideiglenes paradi- végén frissen ásott csatorna, tápláló viz áramlik a
csom méltán aratott nagy tetszést a fesztivál mozi címszereplő asszony nevét viselő fáig, mely addig
zsúfolásig megtelt roppant nézőterén (a film kriti- is csodálatos módon küzdött meg a sivatagszegély
káját l. jelen számunkban), már csak azért is, mert mostoha körülményeivel. A nehézkes féltékenységi
ízléssel, hasznosan bánt a külföldi sztár - André história azonban, mely a film kapcsolatrendszerének, hősvilágának konfliktusát lenne hivatott megDussolier - adta lehetőséggel.
A Bockerer című osztrák versenydarab sikere teremteni, nyugodtan elfelejthető. Nem úgy a méltán kitüntetett szinésznő a főszerepben: a finom
főként a cimszereplő hentesmester rokonszenves
alakítóján, a díjazott Karl Merkatzon múlott: le- rezdülésekkel, egész valójával játszó Majagózel Ajfoszlott olykor a bécsi kedélyesség, s a fasizmus, a medova.
Szép emléket állított Nikosz Beloiannisznak a gömegszáUás szenvedéseiből is megéreztetett valamit
rög
versenyfilm (Férfi, szegfűvel; rendező: Nikosz
Franz Antel becsületes filmje (például egy úri tár-
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A/ov és Naumov : Teherán, 1943
Cimasz). Phoebusz Gukopoulosz a címszerepben
átélt, bensőséges játékkal azonosult a legendás hőssel, az egész filmen azonban ott érzett még a gyakorlatlanság, az arány tévesztés, a sematizmus öröksége. Theodorakisz kisérőzenéje azonban a film
legnagyobb értéké vé növekedett.
Kiemelendő végül az antifasiszta-antiimperialista szeniléletben fogant művek közül a dijazott vietnami film, a Letarolt mezők; megjutalmazásával a
rendező - Nguyen Hong Sen - személyében az egész
vietnami filmművészetet érte jogos megtisztelés.
Mintha az Onibaba típusú japán filmek modorában ábrázol ná ez a film a lápvilágban meghúzódó
partizánok küzdelmét az amerikai betolakodókkal.
Erős, meggyőző, drámai hatású képsorokban nem

szűkölködik ez a fekete-fehér szalagra fényképezett
alkotás. Bátor, humanista állásfoglalása pedig arról tanúskodik, hogy a vietnami-amerikai háború
bemutatásának művészi átlényegítéséhez is megvan
immár a kellő távlat. Nguyen Hong Sen bizonyára
a nézők egy részének ellenállásával számolhat, amikor a lelőtt amerikai pilóta tárcájából kihullott családi fotó - asszony és újszülött - s a lángra kapó
fényképet néző vietnami anya - kezében fegyver látványával azt sugallja: az igazi bűnösök nem a
helikopterről géppuskázó idegen katonák között
keresendők. Csak azt sajnálhat juk, hogy a rendező
vietnami szinészekkel játszatta el az amerikai szereplöket is, s ez a feladat nemcsak a maszkmestert
állitotta megoldhatatlan próba elé.
Kőháti Zsolt

ELMÉLET

A tér és a látvány logikája a filmben (1.)
Tanulmányom természetéről: "szakcikket" írok;
megpróbálom két film-remek (Onibaba, Satyricon) néhány látványképi részletét tüzetesebben
vizsgálni; akképpen, hogy adalékokat szolgáltassak a vetítövásznon megjelenő képesemény és a
felvevőgéppel érzékelt-, közvetített tér összefüggeséhez, kölcsönösen kifejlődő logikájához. Szerény
célkitűzés megelégednem adalékokkal ? Látszólag
igen, ha nem vesszük figyelembe, milyen hamar
utoléri sorsuk (a felejtés) a maradandóság titkát
kiharsogó filmesztétikai szópöfetegeket, a mindenkori divatkollekciót. Az apró lépések módszere
talán elvezethet a bonyolult szervezettségű film
egyik-másik sajátosságáig - nyomban felülbírálatra kínálkozván: "láttam ezt, igy: helyénvaló?"

A látványkép : film-lehetőség. Barcsay Jenő vallja
a formáról és a térről irott-festett szép könyvében:
"a kép és az ember rokonsága: a kép is, akárcsak
mi, alá van vetve a nehézkedés törvényeinek, ránehezedik a talajra, aminek lappangó jelképe a
kép alsó széle. Biztonságunk, bizonytalanságunk
aszerint alakul, hogy milyen helyzetben vagyunk a
talajon. Az egyensúlyi törvények közösek az emberben és a képben. A mozgásélmény is ennek
függvénye." Majd később igy ir: "Szomorú, ha a
képet csak rámája választja el a környezettől.
A képnek az adott síkon kell zárul nia úgy, hogy se
hozzátenni, se elvenni ne lehessen belőle anélkül,
hogy építménye meg ne bomoljék. A kép keretezi
önmagát."

A korszerűnek mondott hangosfilm tulajdonságai felett eltőprenghetünk - mert mintha túl gyakran élne vissza a technikai adottságaival: lármás,
agyonbeszélő, látványban tobzódó; túlhajszolt
dinamikájú, "felületi"; benső mozgása némelykor
szervetlen, máskor éppenhogy földhözragadt;
s
elemi hatásokat hajszolva szinte kényszerűségből
függetlenedik a valódi cselekményt föltételező térbeli viszonyoktól, amelyekben "egyáltalában"
létrejöhetne. S hogy komor észrevételeimen enyhitsek : legalább annyit ismerjünk be, hogy a tömeghatás mindannyiunkat bombáz; evégből sikkadnak el szemléletünkben a film szempontjából
előrevivő alkotások, mozzanatok. Evégből tülekedünk a tematikus újdonságokért, tőlük remélve
megújhodást. Hiába. A dömping-termelés minden nóvumot sokszorosít, kifacsar, tönkresilányit.

Gondolom, elfogadhatjuk. hogy a vetitővásznon
megjelenő látvány: egyfajta kép. Rokon az emberrel és alá van vetve a nehézkedés törvényének.
Kérdés viszont, hogy a térhatást tekintve: milyen
kép; és alsó széle miképpen lappangó jelképe a
talajnak? A vásznon megjelenhető kép egyik véglete, szélső értéke a tértllúziokeltés hiányával tüntető
mozgó grafika lesz, amelyet McLaren talált fel:
filmszalagra rajzolt, karcolt s úgy kivetített
ritmikus vonalkáival. E végleten - szigorúan véve egy kimerevitett vonal vagy ábra már nem minősülhetne filmjelenségnek.

A magam részéről mindig is úgy gondoltam,
hogy noha a "remekmövek kontra tucatáruk"pernek is van édes varázsa, sőt, valamiféle jelentősége; mégis, az előbbiek, a nem romlandók a
létezésükkel ösztökélnek a film-lehetőség és megvalósulás újra átélésére; a megismételt logikai játszmákra, amelyek talán egy-egy lépéssel közelebb
visznek a filmművész által először lejátszott,
eredeti nyaktörőhöz.
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A másik véglet: talán egy helikopterről felvett
totálkép, a földfelszintől távolodva, lassan körbefordulva, a látáhatár szinte korlátlan kitágitáséval;
úgy, hogy e mozgás még a dimenziók tágulásának
illúzióját is érzékeltesse a nézőpont térbeli uralmában. De egy sokezer méter magasságban szintiszta
levegőégnek meredő, lebegve-nyugvó karnera állás
már ugyancsak nem közvetithetne filmjelenséget,
mert akkor a vásznon már csak világoskéket látunk.
Ha McLaren mozgó vonalkája megnyugszik a
vászon alsó szélén, akkor "kvázi-talaj"-hoz simul.
Ha a vonalka a vászon felső szélénél "tűnik ki",
akkor a grafikai röppenés illúzióját kelti. Amikor

a helikopter röptében elszabadul a földi viszonyító
pontoktól, de repül, mozgásában akkor is érzékeljük a nehézkedés törvényét. Mindez köznapi
tér/idő rendszerünkből fakad (fizikai értelemben a
közepes méretű tárgyak és műveletek tapasztalatából; közös biológiai struktúránkból). Mindennek
nem mond ellent, hogy a fantasztikus filmekben és
a merészebb animációkban már hatottak a tudomány hipotetikus tér/idő elképzelései (fejtetőn álló
világ, kibillenő talaj, bizarr tér-váltások, mint például Kubrick (Jrodüsszeia-jában, amely fügét mutat
olykor a 17. századból atököIt fizikai világképnek),
Az eddig vázoltakból következik, hogy a vetítővász non megjelenő kép alsó szegélye nem míndenkor s nem kizárólagosan lappangó jelképe a talajnak (amelyre még e szegélyvonalról is rápillanthatunk) ; de viszonyítási szerepét vagy funkcióját a
látványkép-sor egészében mégis megőrzi.
A keret: filmlehetőség. Hozzáteszem: bonyodalmas filmlehetőség, hiszen a vásznon mozgó látványkép "épitménye" szinte pillanatonként bomlik meg; akár azáltal. hogy a vászonra vetülő film
szegélye új és új környezetet választ magának (a
film mozog); akár azáltal, hogy a rámán belül
átrendezödnek a kompozíciós elemek (három beszéigetőhöz csatlakozik a negyedik; egy hid a levegőbe repül. egy virág gyorsan kibontja szirmait); s
megbomlást okozhatnak még a korszerű laboratóriumi eljárások is, amelyek szintén "menet közben" formálják át a kompoziciót. Tehát a táblaképtől, a fényképészettől eltéröen a filmben, illetve
a vetítővásznon jócskán módosulnak a Barcsaytámasztotta szigorú követelmények: a mozgókép
- mondhatni - pillanatonként keretez i újra önmagát.
Elvben semmi sem akadályozhatja a filruművészetet, hogy ne törekedjen végsőkig zárt, rámázott.
merev kompozíciókból épitett látványképsorra,
amelyből keletkező "film" - ismét szélső érték,
sőt határérték - kimerevitések ellenmontázsa volna, és a közvetitett látványkép inkább ostromolja a
ahol mozgást csak az észlelés vagy a rögzítés idő- szélsőségeit, mint szolgálja a montázs intellektuális
tartam-különbségei ben érzékelnénk (például merev fegyelmét és költészetét.
csendéletekben). Aminthogy annak sem volna gátDe lapozhatunk előbbre is. Rokon intelmekkel
ja, hogy szélsőséges látványelemekből szerkessze- találkozunk a klasszikus kínai művészetelméletnek montázst: mozgó pontsorokból és a perspekgyűjteményben: A szépség szive archaikus szerzöi
tíva törvényszerűségeinek engedelmeskedő, hatal- némiképp a film fényképszerűségéhez hasonlóan
mas méretű "tájképekből" (ezek képzelt meandera természetet és képet egyszerre élték át - ősi tanívonal mentén szinte önkényesen bebarangolnák
tásuk szerint: "...
a tájképek közt van olyan,
környezetüket) - ez a ,,film" valamiféle míkrokozamelyben utazni tudunk. van olyan, amely messzi
mikus-kozmikus őrületként jelenne meg a vásznon.
kilátást nyit; van olyan, amelyben sétálgatni tudunk; s van olyan, amelyben szivesen elIakoznánk.
Határértékek? Szélsőségek? Képzelt film-örületek? - minek emlitem ezeket, amikor olyan film- Ha egy festmény eléri e hatások valamelyíkét, akkor
már a kiváló művek osztályába tartozik. Mégis,
teoretikusok, mint Bazin és követői a normálisan
keretezett látványképből is összetett jelentést "ol- azok a képek, amelyekben utazni tudunk vagy amelyek messzi kilátást nyitnak, nem olyan sikeresek,
vastak ki" - nem alaptalanul? Vitájuk Eizensteinnel, a filmelméleti szakiróval ugyancsak figyelemre mint azok, amelyekben sétálgatni tudunk, vagy
méltó, hiszen a mester rigorózusan már a kocsizás- amelyekben szivesen ellakoznánk - ami az erényes
tól is tiltolt - féltvén a montázs tisztaságát -, jó emberben sóvárgás t ébreszt az erdők és források
után, az éppen az a néhány szépséges részlet a
szemmel nemcsak meglátta ebben a bajok gyökerét,
de az elfajulás lehetőségét is. Hogy a helyéből ki- tájban ... "
mozduló felvevőgép fékezhetetlenné válik majd,
Miféle otthonosságot "ajánlott" Kuo Zso Hszü;.
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mennyiben emlékeztet Eizenstein szigorú tiltására : ... márpedig a felvevőgép nem kocsizhat. .. ?
Mindketten a "mozgó" látványkép emberi lépték éért szállnak síkra. Hogy maradjunk csak talajközelben. Állóhelyzetben. Szemmagasságból fogadjuk be a világot. Ne törjük át természetes mozgásunk korlátait. Őrizzük meg a montázsban oly
fontos részletek és keretezett kompozíciók iránti
fogékonyságunkat. Őrizzük meg a "lakozva-szemlélődésben" látensen meglévő tapintási élmény
igényét. Tartózkodjunk az utazgatás talajtalanságától. A figyelmetlen vagy kósza szemlélődéstől.
Tény, hogy korunk filmművészete más gyak~rlatot követ; ámde - a fenti alapelvek fényében - aligha érvelhetünk" tényekkel; sem azzal, hogy a korsze~ű film "gyanútlanul" igazodik mai mozgásélményeinkhez, amelyek a technika jóvo~tából változtak
meg. Nem érv, hogy utazunk, kocsízunk, szemmagasság felett rőpülünk, súlytalanságban lebegünk,
és így tovább...
mindez, pusztán lehetőség a
filmművészet számára.
De hanyagoljuk kis időre a látványképet, hogy
másutt találjunk hathatósabb ellenérvekre.
Vizsgálódj unk valamely elemi topográftán. Nos,
ha a talajszintet alapsikként képzelem el, akkor
Eizenstein rögzült kameraállásai,
az "erényes
ember" szemlélődésének alaphelyzetei:
kitűzőpontok. Az eszményi nézőpontok sokasáaa szolgál

A

A

arra, hogy az alapsíkon álló vagy mozgó tárgyak,
létezők, események legkifejezőbb felületéhez, az
oly fontos részletekhez férkőzzön hozzá; s hogy
minden oda nem kivánkozó esetlegességet, tisztátalanságot kiszűrjön. Hogy nézője úgynevezett tiszta
kompozíciókat láthasson, belőlük olvassa össze
benső montázsát. Az ideális nézőpont mindenkor
az alkotó viszonyítási pontja is - függetlenül az
objektív/szubjektív állásoktól- mert ő maga áll oda
(ahová), mert hozzá képest látjuk nagyobbnak
vagy kisebbnek a nézett felületet; hozzá képest közeledík, távolodik, gyorsul vagy lassúbbodik, változtat irányt az, ami mozog.
Ez a nézőpontbeli "erény": személyes felelősségvállalás a látványért; az alkotó szándéka, beavatkozása, beleegyezése nélkül nincs történés, alakulás vagy térváltás. Más szóval, az alapsíkon, az
ahhoz viszonyitott topográfiai alakulatokon minden megpillantható s történendő procedúrán esik
át. (Chaplin a saját bohócszámait vagy elbeszélő
mozzanatait éppúgy szigorú szerkezetbe foglalja,
mint a montázs klasszikusai a lüktető gépezeteiket,
emberáradataikat
vagy tájaikat. Számukra nem
létezett az "ártatlan szemrevételezés".) Ez az átvitt
értelmében is forradalmian újszerű filmkutató attitűd mindmáig megkerülhetetlen az elemi topográfián.
Aligha kell Dziga Vertov három lábon fickándozó kamerájával elöhozakodnom, érzékeltetendő, hogy a terepalakulatok (például domb, fal,
háztető stb.) ellenállnak, belesz6lnak a szemmagasságú nézöpont-uralomba. Távolság tartására szorithatják a nézőpontot vagy "megugratják" ; túlfeszített svenkre kényszerithetik - egészen az optikai torzulásig: "drámaian", jelképesen nőnek fölébe. Maga-választotta terepén a filmművész százféleképp is kiegyezhet a téri adottságokkal, kiaknázhat ja őket - miért is ne? (Mikor sem a természet részvétlenségéről, sem az emberi művek
rideg tárgyilagosságáról nem akar tudni.)
Határhelyzethez értem, s modellként az alábbi
esetet ldnálom fel: (1. sz. rajz)

karnerakitúzó'pontok

B

meg
vonafszerelvény, a váltókezelő gondaflansága
miatt, egy vágányon fut: egymás kié. nKatasztrófa-helyzef"

J. sz. rajz.

A klasszikus montázselv hagyománya szerint forgató stáb az elemi topográfián kitűzött kamera állásokból "fogadja" A vonatot, majd B-t. Külső
(pálya melletti) nézőpontokból érzékeltetik a sebességet, mintegy hitelesitvén is A meg B vészterhes
közeledését; s hogy elkerülhetetlen lesz ütközésük.
Egy, a sinek közé/alá beásott fogadópontban lapul
az operatőr és a rendező; s akár átcsattog fölöttük
a szerelvény. akár csak közelítését várják meg:
mint "személyek" vállalnak fokozottabb felelősséget a történendőkért. Jelenetük lényege az "innen" és "onnan", amelynek rémséges dinamikáját
majd a vágóasztal on éles, közelítő, gyorsuló vágásokkal montirozzák. (Moziban szerzett tapasztalataink szerint a hatás: dinamikus, végzetszerű,
megsemmisitő, "megállj"-t parancsoló.)
Milyen egyéb filmlehetőség adódna még? Tegyük fel: a száguldó A vonat vezetőfülkéjében lapul
egy kamera; segitségével egyidejűleg érzékeljük
önmozgásunkat, majd a kanyar ból kibukkanva,
megpillantjuk a szembejövőt is; észleljük kényszeres közeledését - haladtunkban. Ekkor, mintegy
benne vagyunk a folyamatos eseményben, belülről
élhetjük át az esemény fontos mozzanatát: például,
moccanatlanságba dermed a mi vezetőnk; és még
van időnk meglátni a szemközti másikét, amint
megránt ja a vészféket vagy kiugrik a mozdonyából. .. Mind e közben "önkéntelenül" leképezzük,
ahogyan a vonatunk folyamatosan halad át tér/idő
pontokon: érzékelhetővé válik belső sebességélményünk meg a pályatestről látható haladás csalóka különbözése; észlelhetünk villanásnyi mozzanatot odakintről, amely "részvétlen" a katasztrófahelyzet iránt. (Moziban szerzett tapasztalataink
szerint az ilyen "epikus abb" feldolgozás olykor
még végzetszerűbb
lehet, megsemmisitőbb az
előbbinél.)
Mit bizonyit ez a modell? Azt, hogy a kitűzőpontok krédójának immár az elemi topográfián is
meg kellett hajolnia az élet mozgástörvényei előtt:
hiszen a valóságban is haladunk párhuzamosan
egymással; kölcsönösen közeledünk és távolodunk;
csatlakozunk, utánairamodunk
vagy lassulunk;
egymáshoz képest is változtat juk irányunkat,
igazítunk ; tudomásul vesszük, hogya topográfiai
alakulatok ellenünk szegülnek. Észlelésünk enélkül
nem volna sem teljes, sem igaz. A mozgástörvények
szükségszerűen követelték részüket az össz-mozgóképben, s igy a filmnek fontos vívmányává lettek,
noha az igy fogant látványköltészet már nem kockázat nélkül való és súlyos veszteségeket okoz a
tiszta "erény" számára. (A felvevőgép ugyan optikai eszköz, ámde nem elvont fizikai mérőműszer, s
így azok, akik "kezükben tartva mozgatják", nem
hivatkozhatnak felelőtlenül korunk fizikai világképére, a mozgás relativitására, vagy éppen Minkowski hires világvonalaira.)
A mozgó felvevőgép-tolmácsolta látványköltészet kényszerül veszni hagyni a kitüntetett "szemlélő"-poziciókat, mert benne halad olyan egyidejű-

ségben, ahol idegen, független történések is zajlanak; ahol szinte nyújtózkodnia
kell a "találkozási
pontok" után, hogy önnön folyamatos tér-időbeli
mozgását mintegy hozzáköthesse "másokéhoz",
fontos "elérendőkhöz" . Emiatt azután sokszor
könnyelműen vagy felületesen siklik át fontos részletek fölött. Gyakran torzítva közvetit kifejező feIületeket, bemozduló díszletként tolmácsolja őket.
Bántóan játszik a mélységélességgel. Sokszor kiszolgáltatott ja az eseménynek; mi több, a véletlennek. Gyorsultában eleve tartózkodik az erénytől, de a lassúbb utazás is lehet talajtalan; feladván
a pontos viszonyitás eszményét. Az alapsíktól felfelé iramodva, vagy rézsút távolodva, a természetes
közlekedés korlátait áttörve semmivé lesz az a biztonságunk, amit a függélyes helyzet-emberi léptékszemmagasság nyújtott. Ebből is ered sok korszerű
film személytelen tárgyiassága, korlátozott felelősségvállalása.
Bazin is, mások is elvi alapon támadták a totális
filmet korlátozó, szigorú poétikájáért Eizensteint,
a filmelméleti szakirót. Számomra ez az egyoldalú
"vita" abszurdnak tetszik. Eizenstein, ha élhetne
és dolgozna, hatalmas filmekkel bizonyitaná szemléletének új forradalmait. Elfogadná, hogy a tér
mindenkor elég tág és eleven ahhoz, hogy mindenfajta eseményt magába fogadjon. S éppúgy alávetheti magát a nézőpont uralmának, mint meglepetéseivel, véletlenjeivel szolgáljon a benne-bolyongónak.
Nem hiszek az aranyszabályokban.
Nem hiszek abban, hogy az abszolút film megfogalmazható lenne. Épp ezért minek latolgatnánk,
hogy:
térillúziókeltés - grafika;
tapintható részlet - korlátlan tágasság;
helyhezkötöttség - utazás;
erényes felelősségvállalás - parttalan nyomonkövetés - kicentizett ellentett jeiként, vagy bűvös
aránypárjaiként törvénybe iktathatnánk a mozgó
látvány képet. Az abszolútum felől tekintve, szerencsénkre, minden film tökéletlen. Engem sokkal
inkább érdekel korunk Iilmművésze; akiről azt
tartom, hogy annyiban illeti meg a művész, a kutató, az újat kereső rangja, amennyiben nem kötelezte el magát abszolutizált aranyszabályok mellett;
nincsenek fetisizált recept jei a tér kínálta történésekre és befogadásukra; művészete kaland - tettenérhető, ahogyan a belső látomását valamilyen
térbe vetiti, és rugalmas, megfellebbezhetetlen logikával fogalmazza át látványképpé. Egyszerivé.
Térben-időben összehasonlithatatlanná.
Tér, logika, látvány - zsonglőrködésnek hathat;
mig nem valljuk be, a mozgókép közkeletű igazságainak agyonkoptatása dacára/árán is, hogy a
film mércéje a cselekmény. Tartózkodóbban fogalmazva: a cselekvő ember, amint tesz-vesz.fíntorog, kinyilatkozza eszméit, megleseti szokásait és
ritusait társas érintkezésben vagy magányosan;
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maga-gyártotta eszközökkel bíbelődve, idegen akadályokat leküzdve, a befogadó természet szereplöjeként, győztesen, vesztesen ... és igy tovább. Fogalmazványomban az "igy tovább": maga a közhely, amely szerint a rnozgókép azért élő, mert felejtünk; s attól örömszerző, hogy szünet nélkül
ugyanazokat a történeteket ismételgeti, újrázza. Mi
következik mindebből ?
A dögletes unaimon kivül (lásd a televíziós sorozatok hetedik, tizenegyedik, huszonharmadik,
negyvenedik epizódját), a "miként" elsajátításának
gyakorlati haszna. Ez az utolsó negyedszázad például az elektronikus trükkasztal "jegyében" zajlik; és bárki, mondjuk: "úgynevezett fiatal átlagnéző" beletanulhat (és beletanul) az emberi cselekmények bonyolult kép-technikájú tudományába.
Követi a gyors helyszinváltásokat, a több száion
futó, éles vágású képeseményt. A flashback-et
éppúgy, mint a "képzelt jeleneteket". Nem okoz
gondot a pergő montázs, a gyorsítás, lassítás, a kimerevítés, visszajátszás; nyomban értelmezi, hogy
miért vágnak be inzertet, miért nagyítják ki; tisztában van az áttűnések, rákopírozások, megsokszorozott képek hatásával.
Művi úton előállitott hatásszerkezetekröl lévén
szó; a beavatás majdhogynem önkéntelen, s inkább
függ a trükk választékától, hatóerejétől, mint az
"éppen akkor" szinre vitt esemény dramaturgiai
hitelétől. Áru, csomagolás, teríték: tömegében
együtt csábit a pulton, a mozgókép áruházban is.
Követelmények együttese ez, egyik sem hiányozhat belőle, a cselekmény sem, amelytől megkivánják, hogy biztonságérzetet nyújtson, legyen szakszerű, vagyis ne vesse le magáról a csomagolást
(A Lila ákác-ot nem lehet Help-stílusban eladni; s
bármely Apokalipszis-ban tűrhetetlenné válna a
"szerélmi szál".) S ha nagyritkán felbukkannak
mozídarabok, lényegükben szokványos történetűek ; de alkotóik nem elégednek meg a szakszerűség felületi rutinjával, a pontosan adagolt és csomagolt hatással, hanem azontúl még a cselekmény,
látványkövetés téri logikáját is figyelembe veszik,
stilust teremtenek belőle, nyomban magukra vonják a "művészkedés" vádját. (Így járt nálunk Wim
Wenders Az amerikai barát-tal, Polanski a Chandleres hangvételű krimijével, a Kinai negyed-del,
tökéletes professzionizmusuknak nem volt keletje; a
napi kritikát is zavarba hozták.)
A továbbiakban a kiszemelt két film vizsgálatára
szűkítem mondandómat. Shindo Kaneto: Onibaba;
Fellini: Satyricon - két, összemérhetetlen "világ",
másban gyökerező, keletkezésüket, mondandójukat, látványképüket, stílusukat tekintve semmi
közük egymáshoz.
Számunkra, közép-európaiak számára mindkét
film más fokon, másként idegen; másként is hódít
meg. Mert meghódítanak, kétségtelenül. Vagy megtámadnak. Viaskodnunk kell velük. Nem könnyen
felejthetők. Legbensőbb művészi szándékaikra
összpontositva fölsejlik, hogy valamiféle Teatrum
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Mundi deszkáit ácsolgat ják; a hagyományaival
perelő nagy japán rendező éppúgy, mint korunk
filmcirkuszigazgatója elkötelezetten a misztériumjáték műfajának, méreteinek - példázattörténeteiket vonultat ják fel sajátos filmszínpadjaikra :
elkülöníthető "szférákkal". A pokoljárás (alvilág);
a mindennapi küzdőtér (föld és történelme); és a
külső-felsö hatalmak ("sors"?) szintereivel,
A vásznon: "kegyetlen sztnház", amelyben a tér
is végigjátssza szerepét. Shindo-nál a szférák megsemmisítik egymást, a hösöket elemésztik. Fellini
az ő összebékíthetetlen. törvénytipró szféráiból végül is békésebb földrészre "menti ki" egyetlen, megmaradt hősét; mondhatnánk - művelődéstörténeti
gesztussal.
Talán könnyűszerrel megindokolhatom, miért
kezdem az Onibaba vizsgálatával- ez a film ugyanis
közvetett eszköz, vivónyelven: "második szándékú" darab alkotója életművében. A szándék eltökélt, hogy az archaikus japán színházat, drámát,
közelebbről: a no-legendát világiasitsa. Shindo háború-dúlta fihnszínpadán minden nem evilági jelenséget (szellemek, démonok, földalattiak) megfosztanak mágikus erejétől; mindattól, amit évezredek felgyülemlett hiedelmei kölcsönözhettek neki. A démon fertőzetté alacsonyodik. Ami egykor
érinthetetlen volt, megpillanthatatlan - az most a
léttel viaskodó ember harcíeszköze, sőt, szerszáma
lesz. A végzet sem több, mint a konok bekövetkezés csapdája, a történelem őrjöngése. Ha úgy tetszik: a háború "logikája".
Ennek az aprító-dramaturgiának
előfeltételei
vannak. Őseredeti szereposztás kell hozzá. Újra
felidézni a régmúltat csupaszodó, lerongyolódó
megtestesüléseivel, szertartásaival. Megteremteni
valami nagyon régit egy végső pillanatban, amikor
stilizáció és néphit összeforrottnak tűnt (többek
közott emiatt annyira "izgalmas film" az Onibaba,
és csak nyakas Burópa-tudatközpontúak
üthetnék
rá a "megkésett" bélyeget).
A másik érv: maga a tér. Az Onibaba nádasa.
Darabka természet, amely egyszerre világszínpad
méretü, csapda szűkösségű. Bizarr kenyéradó föld
és temető a háborúban. Búvóhely, romlásba vivő
utak terepe. Lenge, ingatag vár, amelyhez az ember,
súlyossága, gyilkos ösztönei, kényszercselekvései
miatt, rosszul van méretezve.
Kiindulásként fogadjuk el, hogy Shindo néhány
száz méter magasbóllégifényképet
készitett:
(2. sz. rajz)
A túlpart: a háború állandó színtere, Valahol
"arra" kell lennie a két főváros egyikének is, ahol
a feudális hatalmasságok irtják egymást. A túlpartról jövő minden jel, impulzus fenyegető: füst,
csatazaj, lovas harcosok stb. - mert a vIztükör alatt
sekély a meder, könnyű áthatolni. És törvénye az
elvadultságnak, hogy minden átjövő ölni akar.
Tekintve, hogy a víz tükör hosszanti kiterjedéséről
a filmben nincs "adatunk" és folyása alig van:
nem nyújt tökéletes védelmet, ezért a nádas maga
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2. sz. rajz
is hadszintérré válhat, válik is, minden pontja
szinte minden percben fenyegetett (is).
••Légife'vételünkből" derül ki, hogy tört vonalak,
csapások, zsombékosok szelik át a nádast, a lehetséges és legfőbb útvonalak azok, amelyek a cselekmény három kulcspontját (tereppont ját) kötik
össze. Ez a három pont: az asszonyok vizparti
kunyhója, a férfi kunyhója a nádasban, és a gödör.
ahová a tetemeket belökik. Volna még egy negyedik pont is: a kereskedő furcsa barlangja, ahol
hfreket és árukat cserélnek, ahonnét az élelmet beszerzik. Ez a pont topográfiailag meghatározatlan.
Ide "betoppannak"
vagy "ott teremnek" vagy
"távoznak". E térbeli meghatározatlanság megfelel
a film dramaturgiájának : nem tudni, honnét származik a köles; nem tudni, milyen üzleti összekötők
tartanak igényt a megölt harcosok páncéljaira,
fegyverzetére. Ezeket az idegen szférákba vezető
kérdéseket senki sem feszegeti. Puszta tény, hogy
a háborúnak el kell tartania önmagát (a haszon
ilyen odúkban, barlangokban halmozódik fel, ha
ez egyáltalában lehetséges).
A kulcs-tereppontokat
még néhány jellegzetes
tereppont e&éSzltiki: ilyen a pózna (karó); ilyen a

palló viz felőli vége, ahonnét szabad kilátás nyílik
a nádas szegélyvonalára (a béke lopott perceiben);
s néhány leselkedő hely a kunyhók közelében, a férfi kunyhójához vezető útvonalon egy tocsogó.
Természetesen, az Onibaba látványvilágától idegen volna egy összegző-alátekintő légikép. A filmbeli gépállások, gépmozgások, képkivágások szígorúan emberi léptékhez igazodnak: a "láthatót"
látják, láttat ják. Oldalnézetből (metszetben) valahogy igy: (3. sz. rajz)
A legmélyebb koordináta-helyzet a gödörfenék.
A talajszint fölöttinek a pózna magassága jelöli
vertikális határát. Pontosan kiolvasható a metszetből, hogy milyen szűkített térbeli eligazodást "engedélyez" ez a mélység s ez a magasság; hogy a
talajszint uralkodó eleme: az embert bújtató, fölé
hajladozó nádas még "sziíldtettebb", még zártabb
dimenzió val öleli körül a cselekvést meg a felvevőgépet.
Csak ámulhatunk Shindo majdhogynem önkínzásig visszafogott nézőpont mozduló-felvevőgép
szemIélődési rendszerén; és azon, hogy e rendszernek ellentmondva szinte a tökélyig viszi térbeli
elipzodásunkat,
beavattatásunkat.
HOlY lesz

<
falajszint

I

pozna

3. sz. rajz

vlzszinf

ebből egység? Magasrendű látványlogika ? Úgy,
hogy rejtett, szabály mivoltukról mintegy lépésről lépésre árulkodó egymásbakapcsolódások válnak előbb értelmezhetövé, majd logikává: a tér, a
cselekvés, az idő, az évszak, a látványkövetés megbonthatatlan szövevény ü törvényévé.
Még semmit se érzékeltünk a történetből, még
csupán a föcim feliratai sorjáznak, amikor a látványkép három legfontosabb térbeli aspektusa vászonra vetül. EiYmás után: (4. sz. rajz)

\Inr~I
a nádas: cselekmény-tér
.uresen "

nem, hogy talajszinten maga is előbb érzékeli a
fiatal szamuráj bordái közé döfődő lándzsát, mint
a gyilkos asszonyokat. A tér uralma. A nádas hatalma. A cselekvés kiszámithatatlansága. E pillanattól "mi is" ott vagyunk a szlntéren.
Gyors, azonnali beavattatásunk halállal eljegyzett, s nem könnyen emészthető néző-élmény (már
csak azért sem, mert számunkra nem megszokott
a távolkeleti festészet sajátos perspektiva eljárása,
amelyben a vonalak nem a távolban futnak össze,

.~il
a gödör: természeti

tény

a gödör: alulról-és
belŰ{rot

',~'en es nel'k·,I!
'~Je
u
4. sz. rajz

Mindhárom nézőpont leolvasható a metszetről: az
erényes felelősségvállalás három fokozata sorrendben. A legerényesebb az' utolsó, a gödörmélyi.
A főcím vége utáni első pillanatok dinamikusan
telitettek: harci zaj, lódübörgés, csörtetés lármája
- s ugyanez képeseményben: fiatal szamuráj öleli,
menti sebesült, idősebb vezérét (lovagi kódexnek
engedelmeskedve). Testükkel törnek utat az úttalan
nádasban egészen leroskadásukig. A szemmagasságú kamera jobbról balfelé nyomakodik, hogy a balról jobbfelé közelit ő drámai kettőst befogja, elkülönítse a nádastól, s kisérje le a talajszintig. Ezt az
amúgy is "sebzett" mozgást hirtelen impulzussal
szakítja meg egy kissé emeltebb nézőpont, amely
egy ellentétes irányú lovasvágta bevillanását érzékeli. Ez a háború. Nem tudjuk, kiért, miért folyik
- de vérükkel és indulatukkal fertőzik a nádast.
Szemvillanás alatt oda a főcim alatti erény is: a
bujdokló, csörtető, követő kamera immár nem válal felelősséget a véres eseményekért. Olyannyira

hanem a szemlélődő felé tartanak, annak háta mögött futnak egy csomópontba, a nézőt is bevonva
a képbe) - mondom, ez a grafikából filmbe átplántált szemlélet-kényszer, mig logikává nem épül, a
torkunkat szorongatja. De nincs kibúvó. Anyós és
menye kérlelhetetlenül ölnek jelenlétünkben, ellenőrzik: beállt-e a halál; majd valamivel a természetes szemmagasság feletti, kitartóan erényes nézőpontból, rögzült állásból leszünk szemtanúi a
kvartettnek : két élő ember kiméletlen gyorsasággal vetkőztet meztelenre két még alig halottat.
Sejtelemszerű pánikérzet is bújkál itt, de aszljak,
a pántok, a börpáncél; a sisak, a fegyverzet, az
ellenállni képtelen testek mind engedelmeskednek a
baljós szakszerűségnek. Gödör visszhangjaként dübörög a dob: alsó gépállásból, másodperc törtrészéig "felénk" röpülnek a tetemek.
(Az Ontbaba alig öt perc tartalmú nyitánya,
hét-nyolc beálUtással, csak Shakespeare-rel mérhető tömörségel, in medias res avat be történe-
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A nők kunyhójában lejátszódó jelenet ("hárman
lembe, filmbonyodalomba, helyszín-viszonylatokba, várható dramaturgiába, a misztériumjáték há- együtt női szférában") egy ízben ismétlődhet meg.
rom szférájából rögtön kettőbe; mindennek kibo- Haichi számára a kunyhó valamiképpen elfogagozása azonban irásom témájától már messzire dott tabuhely lesz, küszöbét nem lépi át; aminthogy
vezetne. Tény azonban, hogy a nézőt térbe vonva, a végső szakaszban az anyós sem törheti meg a
a film tartalmilag is szinte körülöleli, éber osszpon- férfiszállás tiltását. A kölcsönös engedmények köre
tosításra készteti. A históriai lápvilágban velünk ezzel le is zárul. Ellenben lépésrőllépésre, a nádas:
életterük megtelik szervezett mozgással, Shindo
történnek meg a dolgok.) (5. sz. rajz)
Bármennyire iszonyú az embervadászattal meg- nem sajnálja az időt a legfontosabb nyomvonalak
terhelt vegetativ létezése a két asszonynak, mégsem és csomópontok lassú, alapos bevésésére, mert
"drámai". Haichi érkezésétől válik azzá: fiatal joggal gondolja, hogy mindez később megtérűl,
férfi "barát", aki az igazi helyett evickél át a túl- Végigkiséri tehát Haichit a "Iégifelvételen" jelzett
partról csalóka alkonyban, s akinek jövetele rossz úton magányos nád-tákolmányához (az alig több,
hir (talán árulás is?) az anya fiáról, az asszony fér- mint nádasból kimetszett térdarab), Követi vagy
bevárja a férfit a csomópontokon (gödör, tószegély,
jéről. Éhes, elvadult, kimerült, szorongó, háború
tépázta paraszt, kényszerből gyilkos. De nem is- nők fegyver-páncél raktára stb.); valójában nem
más ez, mint: a későnjövő felderítése. "Miből élnek
meretlenben elesett, mint a másik, az asszonyoké.
Amig alakja azonosithatóvá nem lesz az alko- a nők?" Tegyük hozzá: "miből fog ő megélni?"
A férfi hosszú, felderitő útvonalai (és rátalálásai:
nyi víztükörben. megfeledkezünk a szabályról:
majdnem bizonyossága, hogy a nők rablógyilkos"minden érkező ellenség". A kunyhó belső terében
Shindo még inkább altat ja éberségünket. Az 1. ságból élnek) mintha kezdetei lennének egy bekeritő hadműveletnek; és az asszonyok erre rtmelvén,
ponton ül Haichi (a férj helyén) és mohón zabálja
a kölest: előbb fal s csak azután beszél, nehogy a erre következtetvén mozgásuk terét visszafogják a
rossz hir miatt éhen maradjon. A 2. ponton ül kunyhó körülire. Kivül és belül, pallón, vízszegélya fiatalasszony (közbül) és a 3. ponton az anyós. nél, közeli tereppontokon "tesznek-vesznek": figyelik egymást, lesik a harmadikat.
Ez az ültetési tér-rend most ellentmond a kunyhó
Két, vizparti jelenetben kapcsolódik össze sorsuk
berendezésének, ahol a belső, "védettebb" szögletben van a fiatal nő alvó gyékénye és a bejárat felé visszavonhatatlanul:
1. A béke percei: Haichi halat hoz (6. sz. rajz)
eső közelebbi részen, az "őrző" anyósé, Külőnős
trió: képzelt háromszög csúcspont jain ; s a felvevő- Napfény, csend, békesség. A fiatal nő érzéki váragép e csúcspontokról, mögülük, közöttük folyvást kozása. A felvevőgép rányit a vizszegély vonalára:
továbbhelyezkedve kiséri az emberi pszichébe zárt hátulról közelit az "udvarló ajándékkal". Haichi
elmozdulásokat (a benső tér mozog). Gyászhlr és izmos férfialakja betölti a keretet, kezében a hal:
két gyászoló. Vádlott és két vádló. Két fiatal és ráadás, ürügy, férfiajándék, személynek szóló.
egy idősebb. Két nő és egy férfi. Egy nő és egy A hármas kompozíció konfliktushelyzetbe forduférfi meg egy harmadik. A férfi és az idős nő ver- lása. Ismét kőzéptájon a fiatalasszony (2), hátrább
sengése a fiatal nőért. Látensen: két nő versengése az anyós (3), mint ellenfél. Haichinak a gép felőli
közelhelyzete (1) támadás-értékű. A kibontakozó
a férfiért. Íme, egy lehetséges no-dráma klasszikus
szereposztása (harcos, fiatal özvegy, démonná váló jelenetben igy is reagálnak rá. (Kevéssel később a
sülthalat mohón evő fiatal nő nemcsak fehérjeidős nő); e drámához méltó szenvedély-tőltéssel,
éhségét csillapitja.)
szorosra zárt helyzettel. Ebből a drámaiságból
azonban hiányzik a nemes tartás. Hiányzik a ma- 2. Közös gyilkosság
már besulykolt elrendezés: két
gasrendű költészet és zene. A visszatartott feszült- Topográfiailag
lovas harcos a túlparton vagdalja egymást; az aszség. Az azonosulás ősi értékekkel. Ez a nyers érdek,
szonyok és a férfi a nádas szegélyéből figyelik őket.
palástolatlan szenvedély, pőre félelem, elvadulás,
ö \ésvágy, éhség bonyodalma, amely rövidesen kitör A harcosok, lovukat otthagyván, vizben kaszabolmajd a kunyhóból a nádasba, vizbe, nappaIba és va, birkózva közelitenek. Telitett félközeli : Haíchi
éjszakába, hőségbe és monszunesőbe. És a mindig lándzsát ragadva szúrja az egyiket, a két asszony
vizbe fojtja a másikat. Két holttest ezúttal vizbe
mindenütt fenyegető háborúba.
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fiatal nő

Ha/chi
6. sz. rajz.

merül. A parton zihálók (szuperközeliben is l)
tényként fogadják a történtek következményeit:
érdekszövetségüket, a titok feltárulását. "Együtt
ölünk ezután, hogy életben maradjunk." A film
cselekmény-idejének mintegy feléig jutottunk el.
S ha pontos terepismeretre még nem tettünk szert,
a nádas már nem idegen. A rámán belüli kompozíciók megbomlanak és újrarendeződnek. Még várat
magára a természet grafikája; hiányzanak a nagyobb ívű követő mozgások, amelyek dimenzióérzetünket tágithatnák; s a tettenérés helyi nézőpontjai még mintegy "beérik" közbülső dokumentumok átmeneti rögzítésével. Ez maga a történés logikája: a három főszereplő nemcsak elfogadja a lét által rájuk kényszeritett (de könnyen
sebezhető) érdekszövetséget; hanem elfojtva, vakon, belefeledkezve, megregulázottan - vagyis az
ideiglenesség tartalmát élettel kitöltve - elodázzák
a jövőt. Az anyós gyanakvással küzd. A fiatal.
asszony gyásztól és élvezetvágy tól marcangolt.
Haichit megigézi a filmben először látható, bizarr,
erotikus, keretezett grafika: barlangbeli kép meztelen nővel, buja férfiarcokkal.
Hét nappal és hét éjszaka: a már ismertnek vélt
cselekménytér felszabdalása, újrarendezése és újraértelmezése - a szenvedély jegyében. A szenvedély
eluralkodásának jegyében: ime, a film végső, kifejtő szakasza.
Nappal: Haichi - közeliből figyelő nézőpontból a dögkút felett üvölti: "asszonyt akarok!". Türelmetlen követő mozgások: a női szférában a kunyhó
körül, a palló telve feszültséggel és harccal anyós: "rossz ember!". A fiatal nő köznapi szertartás-mozdulatai telve ellenállással. Haichi bujkálva lépi át a női szféra belső határait.
Éjszaka: Haichi - figyelő nézőpontból - vágytól
őrjöngve hentereg a nádasban. Megjelenik a nádas éjszakai grafikája: megannyi hívókép. Az aszszonyok kunyhójában - figyelő nézőpontból .:
megszokott fekvési rend uralkodik, de csak az
anyós alszik az éji hőségben.
A fiatalasszony első, hatalmas ívű, diadalmas
futása az 'ji nádasban: (7. sz. rajz)
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7. sz. rajz
Kunyhótól kunyhóig, jobbról balra, egyetlen, megszakítás nélküli ívben; zsombékoson, tocsogón
át - s a felvevőgép közelítő, egyidejű mozgással
kisér a találkozási pontig. A futás egyszersmind a
nádas legyőzése is.
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A találkozási pontnál egyidejű nézőpont ugrás: a
karnera ott akar lenni, amikor Haichi belemarkol a
nő rnellé be, amikor diadalittasan ölelkeznek. A film
egyetlen fázisa, amikor az élet minden más fölébe
kerekedhet: "tiszta örőmszerzés-adás" mögöttes
tartalmak nélkül. Térdarab, cselekvés és nézőpont
forr össze telített, értékes kompozícióba: szerelmesek támasztéka a föld.
Nincs több nyugvópont a drámában: immár
nemcsak a nappali tér szakadozó, az éjszakai is.
Menye hiányára ébred az anyós, mostantól ő sem
alhat: amúgyis lefokozott létét egy dimenziójától
megfosztották.
Következmények:
nappal járja
végig a fiatal nő éjszakai útját; groteszk "S" vonalak mentén lépdel a jóllakva pihenő Haichi "fölött"
(könyörög, fenyeget, felkínálkozik), hogy később a
megalázó visszautasítás nyomán megismételje "S"
mozgását: (8. sz. rajz)

8. sz. rajz
ekképpen rohan a póznához, kapaszkodik fel
rá, combjai ban az önkielégités vágyával, miközben
a felvevőgép kérlelhetetlen "fahrt"-tal kúszik felfelé, hogy ezt a meddő vertikális irányt szembesítse
a fiatalok termékeny horizontálisával.
Füst gomolyog a túlpart távolában: "nézd csak,
harcolnak!" - a nők szemében ölésvágy. De talán
nem ugyanarra gondolnak, mert az éjszakák mérgezőn tolulnak a nappalokba ; s nappali éberség,
elővigyázat, szinlelés feszíti az amúgyis tikkasztó
éjjeleket. A fiatal nő immár "bevésett" futása a
negyedik éjszakán: jobbról balfelé; a vágyakozás
szinte reflexszerűen hatol át a téren. Dramatikusan
nincs újdonságtartalma.
Új fordulatra csupán a magatehetetlenül vergődő
anyós "hiány"-terében számithatunk. Bekövetkezik. Magasabb régiókból érkezik valaki. Előbb egy
vészesen csillogó penge, majd démon-álarc, majd
hős alakjában: (9. sz. rajz)
1.: a nádkunyhó belsejében, a nádfalon át könnyedén hatol be egy kard, gazdája még láthatatlan.
Ezzel, forditott értelemben megismétlődik a filmeleji "lándzsa-mozzanat":
a belső tér védtelen, a
kamera nézőpontja kiszolgáltatott, az anyós ekkor
még ismeretlen hatalomnak könyörög életéért.
2.: kunyhóból kilépve a nádasban megpillantja a
rémséges démonálarcot. Az ismeretlen hatalom
még fenyegetőbb: "misztikus" - mindaddig, amig
ki nem mondja: "ember vagyok, nem démon ... "

J.

2.

9. sz. raJz
3.: balról jobbfelé, átlósirányban, különös nyugalommal lépdelnek előre; a követő kamera szinte
velük párhuzamosan,
hűvös tárgyilagossággal.
Különös nyugalmú párbeszéd - szamurájvezér (legfőbb földi hatalmasság): "álarcot hordok, hogy
szépségem meg ne vakitson" - anyós: "sose láttam
még igazán szépet, amióta a világon vagyok".
Gyilkos irónia mindkét részről, az anyósé még gyűlöletteli is, hiszen e nagyurak zúzták szét egykori
életüket. A szerelmes fiatal nő átlósirányú rohanásával ellentétes irányú séta szorongató. S valóban: a következő vad pillanatban az anyós átrepül
a gödör felett, az eleven vezér belezuhan. Csak a
pózna csupasz ágain üldögélő varjak rámázott
grafikája jelzi, hogy a bűnök sorában az iménti
nem marad büntetlen.
Az Onibaba eme pontjáig mindhárom főszereplő
betartotta a térbeli tabukat: Haichi nem tört rá az
asszonyok kunyhójára, az anyós kivülről volt szemtanúja a férfi viskóbeli szeretkezésnek; és egyikük
sem merészkedett az alvilági szférába, a verembe.
Most a felvevőgép előre odahelyezkedik a veremszáj
közelébe, kissé fölé, hogy mintegy bevárja a baljós
eseményt: az anyós cövekkel, kötélhágcs6val, fakalapáccsal érkezik. A kamera dermedtentanúskodit a talajszinten folyó "munkánál" (cölöpverés,
kötélrögzítés stb.). Majd a lefelé kapaszkodó aszszonnyal egyidőben, egyszinten behatol a "pokolba". Látja, amit a nő: csontokat, porladó tetemeket; látja az elszunnyadt vezér álarcos képét. A halott végtag moccanását. A lefeszegetett álarc alatti
"gyönyörű arcot". A nő már-már alig emberi gúnyos vicsorgását. Az alvilág halott. A lenti szférában semmi misztikum. Az áldozatok megszentségtelenithetők. Ennyi az egész.
Nappal kutyára vadásznak és esznek, hazudnak
egymásnak és várakoznak. Következzék az ötödik
és hatodik éjszaka: mi, a felvevőgéppel együtt már
tudjuk, hogy a fiatal nő gyönyörű lendülete meg
fog akadni, mert a tereppontok legérettebbikén tiltó látomás áll elébe: (10. sz. rajz)
A kunyhóban: félelemtől rázkódó fiatalasszony;
kisvártatva az anyós, de mennyire kéteS fölénnyel.

10. sz. rajz

A néző számára azonban "jelenetükkel" szinte
egyértékű, hogy az Onibaba tér-cselekvés-látványkövetés szabályrendszere már-már hiánytalan:
a) a nádi világszínpad körülkerített, egyre szűkebb;
b) a terepadottságok determinálják a cselekvést
(utak, akadálypontok, jellegzetességek, ismétlödésük, és igy tovább);
c) a felvevőgép és vele mi, nézők inkább birtokoljuk az egész teret (amely belülről felszabdalt),
mint a három főszereplő (még rejtőzik előlük az,
amit mi "előre" látunk);
d) a szereplők cselekvési szabadsága végzetes játékszabályokhoz kötött, de azokon belül még korlátlan;
e) ismertté vált mindhárom szféra (és láttuk,
hogy közülük egy, a "felső", a feudális hatalmasságé - egy Izben legalább - megsemmisült);
f) továbbra is végtelen, kiszámithatatlan, pusztltó a háborúövezet, amely a "szinpadot" körülöleli (mint Brecht: Kurázsi mamájában, mint Fukazava Hicsiro: Hömpölygő Fuefuki c. kisregényében, mint Byalosewski: Napraforgók ünnepe c.
pusztulás-legendájában).
Hatodik éjszaka: kész áttörni a vágtázó fiatalaszszony, ámde a démonalak is kimozdul akadálypontjából: néhány másodpercig mintegy lebegve,
légben úszva közelit feléje (és a felvevőgép felé). Határértékű jelenet, amelyről csak mi, nézők dönthetjük el: valóságos-e vagy "látGmás"? - visszaűzi az
asszonyt a nádviskóba. Ez a rövid bizonytalanság,
intervallum a démonológia uralmában telik meg
szorongással, alvilági képzetekkel. A szlnház utolsó
diadala a mind kisebbedő, roncsolt Deszkán, ahol
- álarca fedezékéből - esztelenül vagdalkozik egy
illetéktelen "blró", mert szerepe szerint nincs része
a közös bűnben és gyönyörben. A tér ... nos, a tér
mintha tehetetlenül tűrné a pokolszféra játszadozását. Erre vall egyébként az is, hogy a mélységből
felhozott maszka ráröppen a köznapi dimenziókra.
Hetedik, utolsó éjszaka: a filmben először eső
szaggatja a nádast. Szélben hajladozik a világ,
frissülni látszik. A zápor ban rohanó fiatal nő (belső
tüze az enyhület ellentett je) félretaszftja a démonalakot.Á ttörve az akadálypont. Oda a színházi varázslat. A felvevőgép, mielőtt a fiatal nő után iramodna, néhány másodpercig "rögziti" (immár nemcsak "észleli"), hogyan támolyog ernyedt, kipukkadt bábuként az anyós. Majd a szerelmesek közelije zivatarban: "nincsenek démonok ... nincs túlvilág. • . ölelni nem bún ... " - testük érintkezésétől
természet, ember, benső tér összeforrni látszik.
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bízzunk vakon a számokban, megcsalhatnak, a film
nem aritmetika - mégsem tekinthetem véletlennek
azt, hogy öt, megelőző gyilkosságra a végjátékban
öt forditott téri szituáció következik majd; s hogy
a hetedik éjszaka végén a halottak száma hét lesz.
Ez a dramaturgia belső szándékoltsága ; titkos feszültséggóc, mert hiszen a számszerű nem teremt
közvetlen összefüggést helyzetek és cselekvések között, sem napszakok és tetemek között. Shindonak
kell, hogy a borzasztó gyors végjáték ne slusszpoénként csattanjon a történetére, a végletekig kimunkált expozícióra.
Fordított téri helyzet "fogad bennünket" az aszszony-kunyhóban, A legvédettebb sarokban, a fiatalasszony tatamiján, szorongásainak és vágyakozásainak pontján most a démon-báb reszket, esdekel segítségért, könyőrületért. Mielőtt a meny nekilátna, hogy letépje, összetörje az arcra tapadt álarcot, szavakkal szétzúzza a démonhatalmat; fordított uralmi helyzetéből diktál: "mostantól kedvem
szerint élek. .. azé leszek, akié akarok lenni ... "
A maszk bólogat.
Fordított a téri helyzet Haichi kunyhójánál, bár
ez külső nézőpontból tettenért pillanat. A kielégült
férfi kiéhezett, vad férfialakba botlik saját szálláshelyén - gyors szemszögváltás (belülről látjuk): a
bitorló lándzsával hasba döfi Haichit. Gyorsan,
szótlanul. Majdnem arctalanul. Ez az aktus a dráma idö-koordinátáján kétfelé sugárzik: visszahatol
a múlt felé; valamennyi hasonképpen elkövetett
gyilkossághoz sorolható, és előre vetülvén a jövőbe, a fiatal nő életét is ki fogja oltani. "Igazság pillanata" - vágnák rá a klasszikus drámafelfogás hivei, Shindo tagadja ezt. Nem, a totális igazságtalanságban katarzis sincsen; csupán gyilkos tércsere.
A bentlevő kintre szorul, hogy áldozatul essen az
ismeretlen, nagyobb kintből orvul belepódzkodónak. Sorsa tehát hajszálon függött: pillanatnyi óvatlanság, lankadó tér-érzékelés elég a halálhoz.
Pörölycsapások szelik át az asszonyi belső teret.
Mintha gyilkos ütlegek volnának, holott az emberi
dimenziókat kellene újra egyesiteniük. Amikor végre kettéreped a démonálarc, s lefeszegethetővé válik - a no-játéknak vége -, az anyós iszonyúan feltárulkozó "saját arca" a teremtést, a természetet
magát látszik visszafertőzni. így robban be a negyedik forditott téri helyzet. Nem valaki felé, hanem a
szörnyű látvány elől rohan a nádasba a fiatal nő.
Amíg menekül, nem tudhatja azt, amit mi tudunk:
nem lesz hová érkeznie.
"Emberi lény vagyok" - kiáltja az anyós - és a
másik emberi lény utáni rohamában, valóban, igazán emberi. Akármi volt idáig: gyilkos, fiú nélkül
maradt anya, gyűlölködő harmadik, most a legemberibb. Ezért véti el a verem fölötti ugrását. Pillanatra lankadó tér-érzékelése miatt, hiszen az elfutó
másikat nézi. Talajszintű, "otthonos futó" gödörSzabadulhat-e végzetérzésétől a néző: öt nyilt- be hullik. A gyilkos a kibillent dimenziók áldozaszini gyilkosság tanúja. meg egy sírgyalázásé ... ? taként száll alá. A mélyben lapuló kamera talán ha
egy másodpercig "fogadja az érkezőt". KépzeleHa az emberi élet értéke ennyire alászállhatott.
akkor a tér sem fogadhat senkit oltalmába. Ne tünk gondoskodik a csöndig tartó kínokról.
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A végjáték végeredménye embertelenül tiszta logika: szó szerint értve. Mert a fertőzött föld az emberek pusztulásával visszanyeri időtlen tisztaságát.
Közömbös dimenziói ban elenyésznek a "szférák"
és az utak, a drámai szinterek, még talán a feudális
háborúk is, amelyek dacolnak az emberöltőnyi idővel. Minderre a "The End"-utáni számvetésből következtetünk; noha nem igazán gyanútlanul, mert
e bizarr megtisztulás esélye ott lappangott végig a
mozgalmas képeseményben,
Meddig művelhetö a sakál-iparág? Ha a lét értéke devalválódik, akkor amaradandóbbnak
tűnő
szerszámok, eszközök, szálláshelyek, ember-járta
terepalakulatok mi jogon s meddig lehetnek védettek? Talán a vérbő használat jogán? Shindo felvevőgépének tanúsága szerint csupa nem a válasz. Eszközök, utak elárvulnak, hőseinkből semmi sem marad; s hogy jelen voltak és belegázoltak a természet
rendjébe, azt egyetlen ernlékművük őrzi az utókornak: verem a mélyben, a vertikumban csontokkal.
Mindezt a film zenei-logikai szerkezetében is tapasztalnunk kell. A kezdetek szűkebb, szorosabb
tér-mozgás viszonylatai úgymond előbb bevésnek,
azután már heves impulziókkal és hosszantartó epikus leírásokkal fejlődnek át a középrész tágasabb,
eligazodó, hirtelen térváltásokban is szabatosan eligazító szakaszáig ; rnígnem a végső harmadban
összeszoruló téri hálóban az ismétlődések rokonvariánsaival. tematikus megfordításaival elérkezzünk a szaggatott-sietős végjátékig és a csendig,
amely az egész önpusztitó rondóformát lezárja.

(

Az Onibaba zsombékos, jól álcázó színpadán színészek lépnek fel. Jelenlétük természetes és furcsa.
Játékmodoruk ugyancsak, mert barbár életerő ből
árad. Olykor erősen felfokozott; szilaj mozgású,
élénk arcjátékú, a gesztusok leplezetlenek. Máskor
épp ellenkezőleg: szertartásos, lassú, kihívó teatralitás leplezi a kitörni készülö, fékezhetetlen indulatokat. Így gondolkodnak, beszélnek, cselekszenek. -Távoli módja ez az emberábrázolásnak;
szokatlan, mégsem idegen.
Nem az, mert a mindenkori hadiállapot-dramaturgia élteti. Éber, elvadult emberek bonyodalma;
olyanoké, akik leegyszerúsödő létfeltételek közepette élnek elemi szükségletekkel, mindez zordon,
szorongató; a tünékenység, fenyegetettség végett
ölnek gyorsabban, esznek mohón, sietve szeretnek,
kurtán alkudoznak, szándékaikat nyomban valóra
váltják. És még a rövid pihenő-közjátékokban sem
lazulhatnak vagy felhőzhetnek igazán. A háború
belülről is roncsolja az embert: csak mint az állat,
pihenteti idegeit, izmait.
Shindo félelmetes tudású rendező. Látomásában a hadi-dramaturgia mindig eleven és sohasem
elvont. A három főszereplő-alak paraszt, de nem
túrhat földet; jobbágy hűbérúr nélkül- a széthulló
feudális piramis alján harcos, noha nem hadviselő- ködik. Ezért nincsenek a látványképben méltósáfél. Gyökerükből kitépve determinált számkivetettgot sugárzó, tragikai beállitások, ezért nem tart
jei egy dúlt világrendnek és egy paraszti kultúrának,
Shindo "illő távolságot" az alja cselekvések től vagy
amely utóbbikizárólag beivódott szokásokban rnű- a riasztó megnyilatkozásoktól. Mégsem esik a na-
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turaIizmus, a verizmus bűnébe: alakjai határhelyzetben vannak, történés üket szűkszavúan is elmondhatni: legendában etnográfiát.
Kérdés: hogyan?
Íme, egy példa: totál, "darnmerung"-hangulat,
némi ellenfény - a két asszony indul, jobbról balfelé, követvén a cinemascope-ráma alsó hosszanti
szegélyét. Hátukon megpakolt háncskosár. Felmálházott indulásuk békeidőben a termésbehordás boldog mozzanata volna, vagy a tized beszolgáltatásának kevésbé boldog mozzanatáé; de mindenképp
békés cselekvés. S a teher: áldott. Ez a mostani:
véres, rablott holmi. A szertartás öröklött, beidegzett. .. vajon fricska a természetnek? Vagy azt sejteti, hogy a csaták is tiszteletben tartják a napszáIlatot ? Talán igy van. Az asszonyok mindenesetre a
békeidők enyhületéhez igazodnak, mintha csak a
gyilkosság pillanatában volnának gyilkosok, előtte-utána nem. Akkor kölest zúznak, főznek,mosnak
szorgoskodnak, rendben tartják házuk táját, nyilván eltakaritanak minden véres nyomot, s az alkalmas napszakban elindulnak. Shindo felvevőgépe
pedig - fenntartva "drámai intelmeit vagy sejtetéseit" - optikailag engedi összecsiszolódni ezt a "magától értetődő" folyamatot: égő nap-látta szörnyűségektől ereszkedő vonalban, eurhütmikusan a Janus-arcú alkonyig. Többnyire egész alakos kompoziciókban, tiszta mélységélességgel ; a mozdulatok
és cselekvések közrendű koreográfiájához igazodva.
Másik példám a színész alak-modosulása iból merit. A fiatalasszonyét követem, majdhogynem címszavakban. A fiatal nő: küzbülső figura a tekintetben, hogy szerepét megldmélik az olyan drasztikus
alakváltozásoktól, mint amelyek anyósat érik; s
amelyek közül egy Haichinak is kijut az agónia pillanatában.
Egyetlenjátékrezzenése sincs Haichi hazaszőkéséig, amelyből női arccal nézne felénk vagy bármi
más felé. Hiába "szép", amikor szépsége előhívatlan, ő maga sem érzékeli. Asszonyi mivolta semmis;
fiatal munkásként látjuk, aki a hideglelős munkában
a tekintélyt parancsoló idősebb keze alá dolgozik.
Némán. Megátalkodottan. Szilajul. A szőrnyűségben egyenrangúan.
Haichi megérkezése után, a már emlitett asztal
körüli jelenet drámai trióvá rántja össze a szereplőket. Ahhoz, hogy a trió megteremtődjék, hirtelen
másként "értékelik" egymást; s jelentős felfedezés
(rögtön indíték), hogy a fiatal nőalak alakul - "feleség" . .. "fiatal özvegy a gyász dühében" . .• "a
fiatal szépség fellángol" ... "rejtett készenlét a férfival testi kapocsra".
Alakváltozatok az első hosszú futásig: a vágy
mind többet ígér, mindinkább elhatalmasodik, kö-
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veteli a magáét; növekszik a belső ellenállás is. De
sehol a "tüzelő szuka", Az alak: figyel, keresgél.
Haichit akarja látni (a felvevőgéppel együtt fúrja
tekintetét a nádasba); a férfi nyiltan tüzelő szemszögéből akar visszatükröződni. Az alak: türelmetlen, feszült. Titkos ellenállás kiszolgáltatott ja. Cselekszik, mint korábban, de telve daccal. Az élet
dolgaiban jártasabb anyós gyanakvó tekintete is
sértő: a benső küzdelmet alakoskodásnak itéli; a
lehetőséget döntésnek. Téved, akár a többi despota, s ettől a változófélben levő alakot nemhogy késleltetné, ösztönzi. Azután a fülledt éjszakában egyszercsak a náluk többet tudó felvevőgép válik felfedetővé: rásiklik a gyönyörű női test (alvó akt)
fotogén felületére.
A rohanó asszonyalak: feszültség kirobbanása
és akció. Roham a beteljesülésért, roham a rettenet
elől; legyűrve a sötétlő nádas fenyegetését meg a
gyászt. Hogy a férfi karjaiban végre csak nő lehessen. Büntetlen békében talán ez volna végső érvényű alakja, s a szokvány-film ilyenkor "kimerevitené" . .. de nincs megáIJás.
Nappal alakoskodó figura. Harcban a megtagadott bűntudattal, az anyós igája ellen, küzdelem a
mindennapi megélhetésért, amelynek az elkövetkező éjjel ígérete ad értelmet. célt. Az éjszakai rohamok mind egyformák, megrögzötten egyformák az
akadálypontig - felületi mozgalmassághoz szokott (szoktatott) nézők volnánk utóvégre - az Onibaba megérteti velünk, hogy a tér mozgalmassága
nem föltétlenül a variábilitástól függ; s hogy az
alakváltozások széles skáláján mennyi tartalommal
telítődik az önmagával azonos alak is.
Szükségünk van erre az azonosságra, mert a végjátékban egymásra omlanak a fiatal nő torzult alakjai. A démonálarc-kiváltotta sokkban. A kunyhósarokban vacogó aIig-ember. Kielégltetlen, megszégyenült nőstény. Lázadó. Őrjöngő, akit a tragédia néma nevetése kisér, miközben aprófát hasogat a vakhit fétiséből. A menekülő, aki a fertőzött
emberi arc látványa elől kifut a világból.
A filmbeli anyós "még nem látott szépet", holott az
megjelenik előtte is: Shindo lenyügözöen gazdag
transzformációiban. Bennünket, nézőket, nincs mi
vakitson - okunk van felismerni az emberi alakgazdagságban a nádi világszinpaddal egyértékű természetet, e kettő tragikus meghasonlását; s hogy
nincs alkalom a kiengesztelésre. Többek között
ezért is "izgalmas mozi" az Onibaba. Egyszerre áttetsző és átláthatatlan: a pozitiv yang és a negativ
yen elve alapján maradéktalanul föléini látszik motivumait - mintha teret nyithatna újabb történelmiemberi játszmáknak.
Dániel Ferenc

KÖNYVEKRŐL,
FOLYÓIRA TOKBÓL

A szovjet rajzfilm mesterei
"A rajzfilm specifikuma művészi feltételességének
jellegében és a vásznon megelevenedő rajz sajátos
megismételhetetlenségében rejlik. Valójában ez teszi lehetövé a kép hatóerejének határtalan fokozását, felnagyitását, átalakitását abból a célból,
hogy belső lényege szemléletesebb legyen. A rajzfilmmel a művész nem azt a feladatot tűzi maga elé,
hogy hűen utánozza az életet, hanem a valóság
metaforikus ábrázolásának, a művészi gondolat
megjelenítésének a filmművészet más ágaiban viszonylag ritkán alkalmazott eszközeit használja
fel. A rajzfilm tehát az allegória művészete. A mesés, a fantasztikus, a csodálatos képi megjelenitése
- ez arzenáljának alapvető szférája." A szavjet
rajzfilm művészet című kötetből idéztünk, mely a
Szovjetszkij Hudozsnyik gondozásában jelent meg
1978-ban. A tekintélyes album, melynek szerkesztője Ivánov- Vano, a műfaj nemzetközi hírű veteránja, bemutatja a szovjet rajzfilm történetét az
útkezdőktől a tehetséges mai fiatalokig, s gazdag
illusztrációs anyaggal próbálja leküzdeni a lehetetlent: elővarázsolni a könyv lapjain a mozgást,
Jól érvényesül a csaknem háromszáz szines, valamint a lelőhelyéül szolgáló film valóságának megfelelő fekete-fehér, illetve rózsaszínűre vagy kékre
virázsírozott kép. A kötethez irt tanulmányában
A. Volkov azt a gondolatot igyekszik hangsúlyozni,
hogy mennyire bonyolult és felelősségteljes művészi
feladatok állnak a rendező és az alkotócsoport
többi tagja, közöttük is elsősorban a művészeti
vezető előtt.
A szavjet rajzfilm művészei címü kötet sugallta a
gondolatot, hogy segitségével és más - e témában
iródott - forrásmunkák felhasználásával megkíséreljük vázlatosan áttekinteni a szovjet rajzfilm
immár több mint fél évszázados történetét. Igyekszünk a történelmi kronológiát követni, s természetesen csak a legjelentősebb művészek és alkotások
felsorolására vállalkozhatunk.

A kezdetekről idézzük Volkovot: "A század
elején a filmművészet és a grafika útjai szerencsésen keresztezték egymást. A találkozás eredményeként egészen új forma jött létre: a grafikai film.
A grafika szokásos kifejezőeszközeit a film egy
addig elképzelhetetlennel egészitette ki: a mozgással. A rajz megelevenedett a vásznon - lehetőséget
kapott, hogy kilépjen az időbe."
Az első rajzfilmek újságkarikatúrákra vezethetők vissza, és ez nem is véletlen. A tömegével
gyártott karikatúra meg a képregény egyszerű
körvonalú ábrái voltak legmegfelelőbbek a sokszorosításra, az egyes mozgásfázisokra való lebontásra. Háttér, környezet az első filmekben egyáltalán
nem volt, vagy pedig minimálisra korlátozódott a horizontvonal, esetleg néhány domb, fa sziluettjének jelölésére.
A forradalom utáni évek ideális feltételeket teremtettek a szovjet rajzfilm fejlődéséhez. A szatirikus rajzok, a politikai élű és hétköznapi témájú
grafikák, az agitáló plakátok csak úgy ontották a
témát az ifjú rajzfilmesek számára. Dziga Vertov
1922-ben először alkalmazta azt a módszert, hogy
filmhiradóiba szatirikus animációs betéteket vágott be. Ily módon ő látta meg először a rajzfilmben a politikai agitáció, a tömegpropaganda eszközét. Egymás után jelentek meg a mozivásznon a
plakátokról már jól ismert figurák: a burzsuj, az
intervenciós, a munkás. A rendezők szándékosan
maradtak a kőzérthető, bevált tipusoknál.
1924-ben fiatal művészek csoportja egy teljes
estét betöltő filmpamflet, a Kína lángokban elkészítésére vállalkozott. Az Állami Filmművészeti
Technikumban működő műhely tagjai, N. Hodatajev, J. Merkulov és Z. Komisszarenko szakítottak
az addigi vonalrajz-techníkával, s a festészethez
közelítő formát választottak. Észrevették, hogy a
kontúrral kihúzott ábra jelentősen megváltozik.
mire megjelenik a vásznon. A vetitőgép fénysugarai
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elnyomják, "megeszik" a vékony vonalakat, igy a ját. A rajzfilmben ez nem okozott olyanfajta probvászon fénylő felülete nem adja vissza azt, ami a lémát, mint a játékfilmben, sőt a hang révén egy
papiron volt. Ez vezette a művészeket arra a gon- addig hiányzó komponens tette teljessé a képet.
dolatra, hogy színes papírból kivágott applikációt
A rajzfilmrendezők korábban is érezték, milyen
használjanak, s a hátteret szénnel, pasztellel, ceru- sokat jelentenének a zajok, a szavak, a zene. Előzával töltsék ki. Fogyatékosságaival együtt a Kina ször a legsikeresebb némafilmekhez készítették el a
lángokban a szovjet rajzfilm fejlődésének jelentős hangot: a Szamoiéd kisfiú-hoz és a Postá-hoz.
A harmincas évek elejének legkiemelkedőbb
állomása volt.
Már a húszas években nyilvánvalóvá vált, hogy művei a Pacific 231 és a Black and white. Az előbbi
a rajzfilmnek sokkal szélesebbek a lehetőségei, Cehanovszkij műve, s benne az alkotó sikeresen
mintsem hogy az agitkákra szorítkozzon. Megszüle- valósította meg azt a szándékát, hogy a zene, a
tett a gyermekrajzfilm ötlete. Az első ilyen próbál- montázs és a mozgás között teljes ritmus-szinkront
kozás D. Cserkesz, J. Merkulov és I. Ivanov-Vano teremtsen.
nevéhez fűződik, akik a már emlitett kísérleti műAz ez időszakban jelentkező számos tehetséges
helyből mentek át a Mezsrabpom-Rusz filmgyárba. művész egyike a neves leningrádi karikaturista,
Afrikai Szenyka című filmjük forgatókönyvét Csu- B. Antonovszkij, aki a Keresztes hadjárat-tal hívta
kovszkij akkoriban igen népszerű verses meséjéből fel magára a figyelmet. Sikeresnek mondható B.
irták. Kis főhősük Szenyka volt, az úttörő, aki Pokrovszkij debütálása is a Mese Durandaj cárról
léghajón eljut a titokzatos Afrikába. A gyerekek című szatirikus mű eredeti dlszleteivel: A. Kursz
könnyen megértették a képekben pergő mesét, a forgatókönyve alapján a filmet Ivanov-Vano és a
film nagy sikert aratott. Ez a műfaj pontos forgató- Brumberg-nővérek rendezték. Ez a példa is mutatkönyvet, részletezőbb díszleteket, mesés környeze- ja, hogy lassanként elkülönültek az egyes alkotói
fázisok és feladatok, melyek az előző évtizedben
tet igényelt, s ez új feladatokat rótt az alkotókra.
Közeledtek a festői ábrázoláshoz, s még nagyobb jobbára még egy művész kezében voltak.
SzaItikov-Scsedrin hires regényének, az Egy
előszeretettel alkalmazták a tónusfoltokat. A legemlékezetesebb rajzfilmek ebből az időszakból város történetének szabad interpretációja a Verkli,
Cserkesz és Ivanov-Vano Korcsolyapálya, Levan- G. Jecseisztov, N. Hodatajev és D. Cserkesz rajzdovszkij Mese a szalmabik árál és Hodatajev Sza- filmje. Ebben a szatirában az alkotók a hagyomámojéd kisfiú című alkotásai. Utóbbi azért is érde- nyostól eltérő, sokak számára meglepő grafikai
kes, mert ez volt az első, jelenhez kapcsolódó gyer- eljárásmódot választották, a xilográfiát. Az eredetimekfilm, mely egyszersmind a nyenyec művészet ségre törekvést azonban nem fogadta egyértelmű
elismerés. A kritikusok egy része nem találta meghagyományaira épült.
1928-ban vonult be a rajzfilm történetébe M. győzőnek a figurákat, cselekvésüket pszichológiaiCehanovszkij, Sz. Marsak Posta cimű versének lag kifogásolta, s felrótta a scsendrini koncepciómegfilmesítésével. Munkájához felhasználta a ver- tóI való eltéréseket.
A grafikai formák fejlődését segítette elő a rnűseskönyvhöz korábban készített saját illusztrációit.
faji gazdagodás. Egy 1933-as moszkvai konferenA szereplők mozgásának, ritmusának kibontakoztatásához montázst használt. Cehanovszkij meg- cián felmerült a rajzfilmműfajok kérdése, és két előrizte az eredeti figurák tulajdonságait, de maga- lentétes álláspont alakult ki. Az amerikai stilust
sabb szintű grafikáva és pszichológiai igénnyel követő irányzat hívei Walt Disney munkáit tartva
formálta meg őket. A papírmarionettek technikája szem előtt, a vidám szórakoztatás eszközének tekinjól érvényesült. A Posta a kifejezésforma és a moz- tették a rajzfiImet. A velük szembenállók pedig úgy
gásritmus tökéletesítése révén a huszas évek egyik vélték, hogy ez a felfogás alapvetően ellentétes a
szovjet filmművészet ideológiai törekvéseivel. Hikiemelkedő teljesítménye volt.
A forradalom utáni első évtized a stilus- és for- szen a szovjet rajzfilm már akkor - fennállásának
makeresés időszaka volt. Az életre keltett karika- viszonylag rövid időszaka alatt - olyan változatos
túráktól és az agitkáktól a művészek összetett műfajokkal büszkélkedhetett, mint az agitka, a
formákhoz, a diszlet új megoldásaihoz, a drama- pamflet, a vígjáték, a szkeccs, a szatíra és a mese.
turgia kidolgozás ához jutottak. Egyben körvonaAz emlitett vitát jól szemlélteti az a későbbi fejlazódtak azok az új feladatok, melyek mielőbbi lemény, hogy a harmincas évek közepére az új
megoldásra vártak.
hazai műfajok kutatói mellett mindinkább megA harmincas években a hang megjelenése sokak erősödik az amerikai iskolát követő irányzat.
szerint csapást mért a némafilmre, legalábbis ami Megjelentek a Walt Disney hőseire emlékeztető
a képi kifejezőeszközök hatékonyságát illeti. Új stilizált figurák, például A. Svanov Kvartett-jeben.
Walt Disney hatása természetesen ekkor az egész
alapokra kellett helyezni a film művészi struktúrá-
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világra kiterjedt, filmjeit mindenütt játszották és
igyekeztek utánozni. Moszkvában 1935-ben vetítettek először Disney-filmeket, köztük volt az első
hangos és az első színes is, A három kismalac. A
szovjet rajzfilmesekre elsősorban Disney dinamizmusa, komikus trükk jei , s legfőképp szereplői
"kifejező játéka" hatottak. A lelkes hívek azonnal
hallatták szavukat: teremtsük meg a szovjet Miki
egeret!
Walt Disney technológiája mintegy negyed századig volt a rajzfilm fejlődésének etalonja. Sok
különféle beállitottságú, szakmai tudású művészt
vonzott a pályára Disney neve. Ez a tény, valamint
a gyártási idő leröviditésének követelménye hívta
életre 1936-ban a Szojuzmultfilm stúdiót. Ekkor
vált lehetövé a celluloid bevezetése. A Szojuzmultfilmnél a legnagyobb problémát a stílus és a
technológia elválaszthatatlansága okozta. Volkov
így írt erről: "Amikor átvett ük a Disney-féle technológiát, bizonyos időre átvettük stílusát és esztétikáját is. Az orosz mesehősök gyanúsan hasonlatossá váltak a disney-i figurákhoz. Idővel azonban
- mikor művészeinknek sikerült új technológiát kifejleszteniük - Disney hatása lassanként visszaszorult."
A rajzfilm fejlődésének áttekintésekor érdemes
megemlékeznünk egy bábfilmről is, A. Ptusko
teljes estés alkotásáról, az új Gulliver-ről, mely a
világ filmművészetének jelentős eseménye volt.
Itt történt először kísérlet a báb- és játékfilmelemek
sikeres ötvözésére. Hasonló törekvésekben későb b
a rajzfilm is helyet kapott.
1938 végén az Állami Filmintézetben önálló
művészeti fakultást szerveztek, melyen egyebek
közott a rajzfilmrendezők képzése is megindulhatott. A műhely vezetője I. Ivanov-Vano professzor
lett. A háború egy időre természetesen lelassította
a rajzfilmművészet fejlődését is. Sok rendező került
ki a frontra, mások meg katonai okta tó filmeket
készítettek. Szakképzett művészek nélkül a Szojuzmultfilm képtelen volt fejleszteni a gyártást,
1943-ban az Alma-Atába telepített filmintézet kibocsátotta első végzős hallgatóit. I. Ivanov- Vano
keze alól került ki a fiatal művészek csoportja: A.
Szazanov, L. Milcsin, E. Migunov és Sz. Belkovszkaja. A rajzfilmgyártás új lökést kapott.
A háború utáni évek legnépszerűbb - és legnagyobb fejlődést mutató - műfaja a mesefilm volt.
A művészek a klasszikus és a modern meséhez
egyaránt szívesen nyúltak. A szovjet rajzfilm ismertté vált a világban.
M. Pascsenko 1946-ban készíti a mindent legyőző barátságról szóló meséjét, az Öröm da/á-t, melynek liraisága sokáig felülmúlhatatlan volt. 1941-ben
mutatták be az első, teljes estét betöltő szovjet me-

sefilmet, L. Milcsin és I. Ivano- Vano művét, a Púpos
lovacská-t. Az irodalmi alap - Jersov meséje népies jellegét igyekeztek kifejezni az alkotók.
"A prototípusokat a népi játékokban, a régi rokkák szőtte mintákban, a fafaragásokban keresték,
s ez vezette őket az igazi népi hősökig ... Kifejezési gazdagsága, színei, festői látványa a világ rajzfilmművészetének egyik kiemelkedő alkotásává
tették a Púpos lovacská-t" - írja tanulmányában A.
Volkov. A film színes drarnaturgiáját, s valaménynyi jelenet montázsait egy speciális papírtekercsen
dolgozták ki az alkotók. Az egyes kockákat L.
Milcsin olyan gonddal tervezte meg, hogy ezeket
a VGJK-en (a filmművészeti főiskolán) a mai napig tananyagként használják.
A háború utáni friss diplomások - N. Sztroganov, V. Nyikityin, A. Vinokurov, V. Bordzilovszkij, L. Svarcman, V. Degtyarev - a klasszikus és
modem népmese továbbfejlesztését tűzték ki célul.
Vinokurov és Svarcman a háttér és a környezet
tökéletesítésében értek el eredményeket L. Atamanov Hókirálynő és Alenyka virága című filmjeiben.
A többiek pedig Ivanov- Vano Hófehérké-jéhez készítettek vázlatokat. A tökéletesedő dramaturgia
az igényes kifejezési kultúra egyre nagyobb nem
zetközi hírnevet hozott. Ebben az időszakban kétségtelenül a szovjet gyermekfilmeket ismerték a
legjobbaknak a világban.
A hatvanas évek elején új kísérletek kezdődtek.
Az alkotók a modern technika és anyag felhasználásával új eszmei és művészi gondolatok kifejezésére vállalkoztak. Az alkotócsoportokban egyenrangú szerzőtárssá válik a művészetí vezető, akinek
fantáziája, plasztikus képzelőereje nagy mértékben
meghatározza a készülő film egészét.
A korszak kiemelkedő teljesítménye a Brumberg-nővérek Nagy kellemetlenségek círnű műve.
A gyermekrajzok világát idéző film cselekrnényét a
főszereplő kislány meséli el, s az ő szemével látva,
a jelenségek is új formát öltenek.
Nemzetközi elismerést váltottak ki Sz. Alimov
művészi törekvései a dramaturgiai tartalom és kifejezési forma tökéletes harmóniája elérésében. AIimov ismételten bebizonyította, hogy a film képzőművészeti megformálásában a könyvekben használt grafika is alapvető fontosságú lehet. Legfontosabb filmjeit F. Hitruk rendezővel készitette, ezek
al i;gy bűn története és az Ember keretben.
. Ivanov-Vano, a szovjet rajzfilm élő klasszikusa
\·tjikéletes szintézist tud teremteni a képzőművészet
és az alkalmazott művészetek közott. Ezt tanítványai - M. Szokolova, A. Tyurin, A. Kuricin - is
elsajátították, s mesterükkel együtt egész sor sajátos stílusú kitűnő filmet készítettek. Ivanov-Vano
legjobb müvei - melyekben rendezőként működött
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közre - a Balkezes, a Menj oda, nem mondom meg,

Levandovszkij volt -, de önálló műhely csak 1960·
hova és az Évszakok. Ezek mind a népi alapanyag
ban alakult a népszerű-tudományos stúdió kerejó ismeretéről tanúskodnak. A Balkezes a hatvanas
tében. Az azóta eltelt évek alatt az itt tömörült
évek egyik kiemelkedő rnűve, csak úgy sugárzik
tehetséges művészek - R. Szahaltujev, N. Csurilov,
belőle a népművészet szelleme, poétikája, vaskos J. Szkirda, G. Umanszkij és R. Adamovics - száhumora, érződik a gondos előkészltő munka is. Az mos nemzetközi dijat szereztek. Alkotásaik két fő
alkotócsoport bejárta Tula környékét, valamint
irányzatot képviselnek: a folklorisztikust és a moMoszkva és Leningrád múzeumait. Ivánov- Vano dernet. Az elsőre jellegzetes példa I. Gurvics filmje,
a Szojuzmultfilm bábfilmstúdiójában is dolgozott,
a Hogyan adták el az asszonyok a férjűket, ez a szels itt szerzett tapasztalatait is felhasználta rajzfilmlemében és formájában nemzeti jellegű film, valajeiben. Az Évszakok-ban például Szokolovával és mint a népi monda nyomán készült Nyikita KozsemNaumovval népi hlmzések és csipkék nyomán jaka és a Maruszja Boguszlavka.
tüll-diszleteket készitettek. Természetesen az anyag
Régi hagyományokra épül a grúz rajzfilmgyártás
megtalál ása még nem elég, ki kell használni annak
is. Itt 1935-ben készült az Argonauták, melynek
specifikumait, lehetőségeit. Az anyag "életrekelmunkálataiban kőzrernűkődőtt a neves grúz műtéséhez" olyan fantázia kell: amilyen Ivanov-Vano
vész, Lado Gudiasvili. Az önálló stúdió létrejötte
filmjeiből árad.
óta a grúz rajzfilm fő jellegzetessége az eredeti
Ha már szó esett a bábról, megemllthetjük azt is, szín- és forrnavilág, a festőiség és a humor (R.
hogy a Szojuzmultfilmben 1954-ben alapított, de Maloznyija: Ranyina, G. Szamueli: Kút, B. Hidalényegében a hatvanas évektől jelentőssé váló báb- seli: Tengeri történet).
fiImstúdióban olyan tehetséges fiatalok kezdték müÉsztországban csak néhány éve alakult önálló
vészi pályájukat, mint N. Szerebrjakov, V. Kurcsev- rajzfilmmúhely a nagy hagyományokkal rendelszkíj, R. Kacsanov és - nem utolsó sorban - Jurij kező, E. Tuganov-vezette bábfilmstúdió mellett.
Norstein, a ma már világhírű rajzfilmrendező. E Műveiket frisseség, eredetiség, ldsérletező szándék
remek stílusérzékű ifjú alkotök sajátos karakterű,
jellemzi. Legjelesebb képviselőj ük, R. Raamat
plasztikusan mozgó, I1rai metaforákkal gazdagi- festőből lett rajzfilmes. Filozofikus filmjei, a Repütott bábfilmeket készítettek (Szerebrjakov és lés, a Csintalan, a Tűzmadár, az Egyszerű emberek
Szpesnyeva: Nagy hidegek, Gombolyag, Várom a és A lövész váratlan fordulataikkal lepik meg a
fiókát, V. Kurcsevszkij: Gazdag Szadko).
nézőt. A Raamat csoport jából kikerült fiatal műA modern rajzfilm nem követi a képi megjeleni- vészek filmjei - Ava Pajsztik: Szlnes ceruzék,
tés és a hang összhangjának a negyvenes-ötvenes
A technokrata álma, Prijt Pjarn: A zöld medvebocs.
években kialakitott tradicióit. A szó kiszorul a Ando Keszkkjuli: Nyúl - az új, műfaiában és stífilmből, hangeffektusok pótolják. A rnűvészi ki- lusában változatos észt rajzfilmiskola reprezentánfejezés eszköze elsősorban a kép. A hang és a kép sai.
idősikjai nem esnek egybe. A szőveg nélküli filmek
Külön kell megemlItenünk a légtehetségesebb
bonyolultabb képi kifejezést tesznek szükségessé,
moldvai rendezőt, a fiatal N. Bogyult, akinek Melámagasabb szintű gondolati és érzelmi ábrázolást.
dia, Lépcső és Elégia című filmjei olyan nagy fi~
Ebben a szellemben készült a Vidám körhinta című gyeimet keltettek, hogy szakmai körökben "Bosorozat; alkotói: A. Petrov, G. Szokolszkij, V. gyul-effektusról" kezdtek beszélni. Munkáinak eszUgarov, G. Barinova, L. Noszfrev.
tétikai megitélése sokféle, de kirobbanó eredetiA Szovjetunió valamennyi köztársaságában fo- ségüket senki nem vitatja.
lyik rajzfilmgyártás, eltérő hagyományokkal, küI. Gurvics, a tapasztalt ukrán mester a köztárlönböző feltételek kőzött és szinvonalon. Ukrajnásaságokban jelenleg folyó rajzfilmgyártás egyik fő
ban, Észtországban, Lettországban és Grúziában
problémáját az alábbiakban látja: "Köztársasáalakultak ki erőteljes művészi kollektlvák, sajátos gaink gazdag kulturális örökséggel, történelmi
nemzeti hagyományokkal. Más köztársaságokban
tradíciókkal rendelkeznek. De e hagyományok fel- Örményországban, Azerbajdzsánban, Belorusz- kutatásához magasfokú kultúra, megfelelő kifejesziában és Üzbegisztánban - még épphogy csak zési készség szükséges. A fiatal művészek gyakran
létrejöttek a rajzfilmstúdiók. Még kezdetibb stádi- kezdik pályafutásukat mesékkel, ám a nemzeti
umban van a rajzfilmgyártás Türkméniában és kultúra nem eléggé mély ismerete, a nem megfelelő
Tadzsikisztánban.
szjnUí szakmai tudás gyakran primitlv meseillusztA legjelentősebb köztársasági
rajzfilmstúdió
rációkat eredményez. Ezért van az, hogy sok fiatal
Ukrajnában működik, Az ukrán rajzfilmesek már a rendező filmjeiben a nemzeti jelleg csupán külsöhuszas években feltűntek munkáikkal - legjelen- séges etnográfiai jelekben nyilvánul meg." A kiutat
tősebb a történelmi, népi témákat feldolgozó V. a megbizható alapot nyújtó klasszikus irodalmi
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művek adaptálása jelenti. Az utóbbi évek terméséből bőséggel akad példa mind a nemzetiségi, mind
a világirodalmi
klasszikusok
megfilmesítésére.
Ilyen az ukrán A. Gracsev és R. Adamovics Erdei
dal címü verses-zenés filmje, L. Ukrainka müve
nyomán, az azerbajdzsán N. Mamedov és B.
Kulijev Nizami versei ből készült rajzfilm je, az A sah
és a szolga, vagy a rigai A. Bupovsz Cosette címü
munkája, mely Victor Hugo Nyomorultak-jának
egyik epizódját dolgozza fel.
A mai téma is mind nagyobb helyet kap a nemzetiségi rajzfilmekben, bár a modern műfaji kísérletek között - rajzos opera, sci-fi, humoreszk kevesebb a meggyőző, színvonalas alkotás. Ezt
meg lehet érteni, hiszen a kísérletezeshez nem kevés
tapasztalatra, erudícióra van szükség. A modern
téma egyik jellegzetes, főként az ukrán rajzfilmeseknél népszerű műfaja a példázat (F. Hitruk :
Sziget, J. Szivokony: Ember és szá, Ajtó).
Befejezésül szóljunk a világ egyik legjelentősebb

rajzfilmmúvészéről, Jurij Nersteinról. "Kiugrásának" történetét Hitruk a következőképpen beszéli
el: ,,1972-ben Norstein megbízást kapott, hogy készítse el A róka és a nyúl című mese animációs
változatát. A papírforma szerint senki sem várt
felfedező erőt ettől a műtől, mivel a témát a rajzfilmesek már többször és sokféleképpen feldolgozták. Meglepő eredményt hozott Norstein munkája.
Eredetisége mindenkit lenyűgözött: a filmkockákat egy faházikó ablakára emlékeztető kerettel
vette körül, újszerűek voltak a kifejező eszközei és
különbözött a megszokottól a "szinészi játék" is.
Különösen megragadott a környezet képzőművészeti megformálása."
Norstein későbbi müveiben - A kócsag és a gém,
a Süni a ködben, Mesék meséje - a természet a
"főszereplő": "a rajzfilm Tarkovszkija" ezzel a
kifejezésmóddal fontos gondolatokat mond el a
világról és az emberi vívódásról.
Kozma Ilona

Daniel Olbrychski, a filmszínész
Az 1945-ben, a lengyelországi
Lowiczban
született
Daniel
Olbrychski
gyermekkorában
sportoló akart lenni, majd mindent szeretett volna egyszerre
csinálni - talán éppen ezért lett
végül színész, Ö maga igy emlékezik: "Gyerekként arról álmodtam, hogy olimpiai bajnok
leszek, azt persze nem tudtam
pontosan, hogy melyik sportágban. Egy kicsit vivtam, lovagoltam, de éppen olyan szivesen
hegedültem és táncoltam is ...
És ha valaki mindent akar csinálni, végül nem lehet más, mint
szinész . . . Ezért választottam
én is ezt a hivatást."
Olbrychski még a varsói színházi főiskola hallgatója volt,
amikor Janusz Nasfeter felfedezte a film számára. Az igazi
felfedezést azonban kétségtelenül
Zbigniew Cybulski 1967-ben bekövetkezett tragikus halála után
a Wajdával való együttműködés
jelentette. Olyan filmek jelzik
ennek a folyamatos müvészíemberi kapcsolatnak az állomásait, mint A légió (1965), a

Minden eladó (1969), Tájkép
csata után (1970), Nyirfallget
(1970), Menyegző (1973), igéret
földje (1975) és A wi/kói kisasszonyok (1979).
Olbrychski igy látja ezt az
egymásratalálást: Wajda "megértette velem, hogy nem elég
egyszerűen csak valamit játszani.
Olyan bizalommal vagyok iránta, hogy az ő esetében beleegyeztem olyan szerepek eljátszásába is, melyeket, bárki másról lett volna szó, elutasítottam
volna. A filmnél a rideg és érzéketlen kamerával áll szemben az
ember, a közőnséggel egyáltalán
nincs kapcsolata, egyedül a rendező van jelen nézőként, ezért
nagyon lényeges, hogy a szinész
bizalommal legyen iránta ...
Wajda azok közé a rendezők
közé tartozik, akivel ki lehet alakítani az ilyen kon taktust. Mindemellett kitűnő kritikus is."
Olbrychski gyakran dolgozik
együtt Krzysztof Zanussival, Jerzy Hoffmannal, Kazimierz Kutzcal, de forgatott Jancsó Miklóssal, és a közelmúltban Volker

Schlöndorff-fal is, mégpedig a
Bádogdob filrnrevitelénél.
Szinházi - modern és klasszikus
- darabokban is játszik. Bemutatói, éppen úgy mint filmbeli
alakításai, mindenkor eseményt
jelentenek határokon innen és
túl. A filmvilág is számtalan dijjal - 1971-ben, Moszkvában, a
VII. Nemzetközi Filmfesztiválon például a Nyirfaliget-ben
nyújtott színészi teljesítményéért
jutalmazták
- és elismeréssel
adózott tehetségének, munkájának. Hazájában pedig szinte istenltett jelenséggé vált.
Ingeborg Pietzsch cikkében
Olbrychski négy alakításával foglalkozik részletesen.
1972-ben forgatta Jerzy Hoffman Henryk Sienkiewicz regénye nyomán (Jzönvlz címmel öt
órás filmóriását. Ebben a XVII.
század
közepére
visszanyúló
"leglengyelebb lengyel filmben"
Olbrychski a fiatal nemest, Kmímíc-t alakítja, aki az események
folyamán féktelen, hirtelen és
meggondolatlan, kötekedő fráterből lángoló patriótává válto-
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zik. "Olbrychski alakitása ...
nyers, durva, brutális, szinte elragadóan vakmerő. Szélvihar ként
ront rá embereivel a falvakra, rabol, gyilkol, fosztogat, szinte
ördögien lovagol, viv, olyan
mohón dobálja magába az ételt,
mint az éhes farkas, és ugyanigy
akarja meghódítani a neki szánt
menyasszonyt is. A nő elutasltása
adja az első lökést a változáshoz ... " Közben politikai események, különböző találkozások, bonyodalmak követik egymást, megjelenik Kmimic világában az addig ismeretlen, a
halál képe, amelyek mind-mind a
belső átalakulást erősítik. Végül
a politikai helyzetet tulajdonképpen nem ismerve, Kmimíc
beleesik a hazaárulók ügyesen
felállitott csapdájába. "A színészí
alakítás nagyjelenete következik
ekkor, nevezetesen annak megjelenítése, ahogy Kmimic kezd ráébredni
végzetes
tévedésére,
ahogy a tények mindinkább világossá válnak számára, ahogy
a politikai ,fontossága' felett érzett öröme átcsap borzalomba,
irtózatba mindattól ami következik, ahogy fuldokol a kétségbeesett fájdalomban."
Olbrychski, amellett hogy szinte artistákat megszégyenltő teljesltménnyel mintegy "végig 10vagolja" a filmet, "igyekszik
pontról pontra feltárni azt a
pszichológiai folyamatot, amely
végül is a lengyel hazafiak és az
immár egyenrangú partnerként
szeretett Olenka mellé állitja."
Kmimicnek egy bizonyos értelemben ellenpólusa a Nylrfaligetben megszemélyesített erdész,
Boleslaw figurája. Amig az előbbinél az expressziv testiség, a
gesztusok és a mozdulatok dominálnak, az utóbbi valódi szenvedélyes lényét mélyen elrejti
környezete elől. Az erdészben
izzó-parázsló vulkánról csak ritka, "hidegvérűségével" éles kontrasztban álló, és éppen ezért
megdöbbentő kitörések tanús106

kodnak. Boleslaw lányával, Olával él együtt. Az érdes, durva
embert mélyen megrenditette felesége halála, és szinte teljesen
elzárkózott a világ elől. Néma
erdei barangolásai nagyszerűen
érzékeltetik a keserű magányt.
Gyűlöli a zenét és a vidámságot.
Meghalni hazajött fivérének zongorajátéka szinte a velejéig ingerli. "Olbrychski egy világtól
elforduló figurát alakít, aki bár
megpróbál kontaktust teremteni,
de csak nagyon nehezen tudja
magát kifejezni. Vallomása, gyónása fivérének ügyetlen és gyámoltalan: keményen és minden
részvétet elutasítóan motyogja
maga elé a szavakat. Magába
zártan szenved és szinte eszelősen féltékeny a halottakra. Esténként kamrajába viszi lányát,
hogy kikérdezgesse. Szinte őrültként rázza a gyereke', sír, ügyetlenül megsimogatja.
megöleli,
majd ismét fékevesztett dühöngésbe tör ki, amit újfent könnyek
követnek...
Véleményem szerint Olbrychski már nem játssza
ezeket a dührohamokat, hanem
teljesen át is éli. Ebben az esetben mondja azt az ember, hogy
a jelenet a forgatás közben született, hogy a jelenetbe és a karakterbe teljesen belefelejtkezett színész a forgatás pillanatabán ,találta ki'."
A Dagny-ban, Haakon Sand y
gyenge, norvég-lengyel koprodukcióban készült filmjében a
lengyel költő Stanislav Przybyszewski alakját kelti életre. Stanislav fiatal, érzékeny, szinte
vadul lángoló. tele tehetséggel és
életkedvvel. Az ezekből a tulajdonságokból táplálkozó nyugtalanság köti össze a szenvedélyes, intelligens
asszonnyal,
Dagny Juellel, akit szeret és csodál is egyben. "Olbrychski alakításában Przybyszewski olyan,
mint egy érzéseitől teljesen megbilincselt, mértéktelenül élő, szerető, ivó, felelősséget nem ismerő
gyerek."

Mint a NyEr/a/iget-ben, itt is
teljesen azonosul hősével, szinte
minden distanciát elfelejtetve személyisége
és a szerep között.
"Ha iszik, Przybyszewski rozzanttá és esendővé válik, mint
egy öregember. Támolyog, csúfondáros lesz, és szinte gyerekesen szemérmetlen. !;IIr. Semmibe foszlanak a nagy eszmék és
gondolatok.
Tehetsége éppen
úgy felmorzsolódik, mint ideáljai. Van egy jelenet, amelyben
Przybyszewski egy lengyel templomi éneket zongorázik, és anynyira beleéli magát, olyan vaddá
és féktelenné válik, hogy szinte
az őrület határát súrolja ... "
Olbrychskí a történet végére teljesen felőrlődő figurát puha,
lágy gesztusokkal és mozdulatokkal "beszélteti", ily módon is
érzékeltetve a pusztulás folyamatát.
Andrzej Wajda Ígéret /öldjében a három fiatalember egyikét,
a lengyelt, Karol Borowieckit
játssza. Könnyed, szimpatikus
figura. Ahogy látjuk kerékpározás, lovaglás közben, ahogy feltűnik, mint vonzó, jóbeszédű
társalgó, ahogy a szép asszonyok
kezét megcsókolja, egyikünk sem
sejti, hogy a nemes szokások és
előkelő magatartás külsősége mit
rejt, nem gondolnánk rá, hogy
valami embertelen és kegyetlen
ólálkodik a látszat mögött.
Olbrychski ebből az ellentmondásból épiti fel Karol figuráját.
Származása, neveltetése nyomán
még vérében van a lengyel nemes, de mindjobban hatalmába
keriti a ridegen számltó polgári
vállalkozói szellem, és Karol
végül mindent, nemesi múltját
éppen úgy mint barátságait, alárendeli karrierjének. "Egyik pillanatban a nagylelkűen modoros
fiatal igazgatót látjuk, a másikban az idős apa előtt alázattal
meghajlót. Miközben egy súlyosan sebesült munkás elvérzik
mellette, rideg cinizmussal nézegeti a vérfoltoktól tönkrement

vásznat. .. A szlnházba mosolyogva, csábító eleganciával érkezik - de csak hogy megmutassa magát, hogy lássák; beszélgetéseiben is tulajdonképpen mindig csak az Igéretes, nagy üzletet
és a hölgyek kegyeit kergeti ... "
A történések folyamában a kettősség mindinkább eltűnik: fokozatosan felszámolja a múlt
minden relikviáját, a régi idők
minden ráhagyott értékét. Teljesen megkeményedik. Az első
lodzi munkáslázadás pillanataival búcsúzik el tőle a film ••... Karol Borowiecki komoran, brutális arckifejezéssel ül az
asztalnál: parancsot ad a lövésre,

miközben kezei - a kamera
premier planba hozza - szorosan
rátapadnak vagyonára: meg fogja tartani, ami az övé. Ezek a
kezek inkább gyilkolnak és porrá zúznak mindent, mintsem lazulna a szorításuk."
Amíg a színpadon szinte mindig a szenvedélyes, a szertelen, a
lángoló Olbrychskival találkozhatott a néző, a film, és elsősorban Wajda, valamint Zanussi
tárták fel másik lényét, a visszafogottat, a tépelődőt. "Ilyen
irányba mutató első kisérlet volt
A légiá, melyben Olbrychski egy
tépelődő értelmiségit alakit, egy
összetört embert, aki a harcok

forgatagában vergődik, miközben mindig azt a helyet keresi
ahol felejtést és nyugalmat találhatna. De a Nyírfaliget-ben
és a Tájkép csata után círnű
filmben is előtérbe kerül a belső,
feszítő nyugtalanság, a csak ritkán felszínre törő belső izzás
ábrázolása."
További képességeinek kibontakozása
nyilván
sokban függ attól, hogy kikkel
fog együtt dolgozni. Igényes
rendezők irányításával még bizton tágítható ez a rádiusz.

(Film und Fernsehen, 1980/4. sz.
Megyeri Lili)

Martin Scorsese .vallomásos" filmjei
"Kurosza va jelentkezése óta nem
tapasztaltunk
ilyen ellenállhatatlan energiát. Már az első filmjeiben párbeszédet kezdett a közönséggel és rávette, hogy vegyen
részt abban. Robert de Niro-val
az oldalán egy új filmnyelvet hozott létre.
Termete körülbelül akkora,
mint Napoleoné volt, ügyesen
nyírt fekete szakáll hangsúlyozza
arcának sápadtsagát és tekintetének szuggesztívitását ..• Bármiről legyen szó, ha hozzászól, abszolút meggyőződéssel fejezi ki
magát. Csupa ideg és szenvedély.
Bírálja barátait, megbecsüli ellenségeit, imádja a szüleit. Mindig
szerelmes ... Ha nem létez ne, ki
kellene őt találni."
Ezek az atyalan elfogult elismerő szavak, ez a röpke portré
Martin Scorseséről, a mintegy
tíz évvel ezelőtt feltűnt NewYork-i rendezőről egy róla szóló
könyvelőszavából
valók (Martin Scorsese - Az első évtized,
New York, 1980. dec.), az előszóíró pedig az atyai jóbarát,

Michael Powell, a neves veterán szeren belül, hol azon kivül,
attól függetlenül készíti filmamerikai rendező.
Ám a baráti elfogultság ellené- jeit - mintegy a saját baráti
re is hitelesnek kell minősítenünk
"szövetségeire" támaszkodva,
a jellemzés lényegét, azt, amit az mindenekelőtt baráti alkotói közösséget teremtve meg a szüleidézet Scorsese energiáj áról,megtendő mü egzisztenciális közegyőződéses alkotói típusáról,fanatikus filmszeretetéről és embe- géül.
Scorsese 1942-ben született
ri alakjáról állít. Filmjeinek eddiNew York környékén egy olasz
gi sora, a dokumentumstílusban
készült játékfilmek, illetve a köz- eredetű családban, az ötvenes
vetlen valóságot tükröző doku- évektől kezdve magában a városmentumfilmek - váltogatva és ban nevelkedett, a Little Italy neegymásba szövődve -, majd az vű negyedben; kezdődő asztmája
eddigi csúcs, az Európában az gátolta őt a sportolásban, s a
film nagyon korán szenvedélyévé
idén Nyugat-Berlinben bemutatott Raging bull (Dühöngő bika) vált. Mivel a papi pálya vonzot- ezt igazolni látszik. A sajtóbe- ta, szemináriumi előkészítő iskoszámolók, filmjeinek kritikái, a lába került, ahonnan azonban
vele való beszélgetések szinte nemsokára kimaradt, és nem siegyöntetűen arról győznek meg, került belépni e a jezsuitákhoz
be a
hogy Martin Scorsese vérbeli és sem, ezután iratkozott
őszinte filmművész, aki egész New-York-i egyetemre, 1963életét művészi alkotóvágyára tet- ban, abban az évben, amikor a
te fel, őrzi művészí és emberi New York-i fesztiválon bemutatintegritását, viszonylagos füg- ták a francia nouvelle vague
getlenségét, aminek figyelemre- filmjeit. Első két rövidfilmjét
méltó megnyilvánulása, hogy hol egyetemi környezetben forgatta,
1968-ban, amikor már tanított
az amerikai filmgyártási rend-
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itt, az elbeszélés-technika és a
gyártási problematika kérdéseivel
foglalkozva.
Indulásánakadatai nem csupán
lexikális jelentőségűek; azért is
sokatmondóak, mert eredete a
későbbiekben is meghatározta
útját, mindevvel nem tudott és
nem is akart gyökeresen szakítani. Mint egyik interjújában elmondta, mint szicílíai bevándorlók harmadik nemzedéke még
mindig "két szék között" érzi
magát. Nagyszülei még csak
olaszul beszéltek, és sohasem
lettek amerikai állampolgárok.
Szülei életének hátterét a nagy
gazdasági válság jelentette.cmindig mások tulajdonában
lévő
lakásokban
laktak", a Little
Italy-ban születtek, házasodtak,
s egy rövid megszakítást kivéve,
itt éltek mindig. Egymás közti
beszélgetéseikben a sziciliait az
angol nyelvvel váltogatják. 6
maga már csak olvasni tud olaszul, beszélni nem. S a harmadik
nemzedék elhagyja Little Italy-t,
hogy a város vegyes lakosságú
kerületeiben keveredjen el.
Scorsese nem tudja feledni a
nemzetiségi negyedek, a "gettók" lakóinak szomorú életét.
"Amikor az ember Little Italyban nevelkedik, lehet belőle más,
mint gengszter vagy pap? Nos,
én nem lehettem sem az egyik,
sem a másik. Fizikailag nem lehettem elfogadható gengszter ...
És elküldtek a szemináriumból
is. Számukra én egy vagány
voltam, gengszter-tojás...
Robert Redford számomra egy
másik bolygó lakóját jelenti, egy
idegen amerikait, akit én csak
távolról nézhetek ... "
A baráti közősség első élményeit mégis "a gettóban" szerzi.
Diákként is társakra talál a
szülői otthon környékén, éppen
"a rock and roll forradalom"
idején. amikor "a srácok Brandót utánozták, bőrblúzban jártak", neki pedig és még néhányuknak nagyon fontos volt a
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a zene, ez a zene ... Ő egyébként
.Jecsegésével" él meg a többiek
között, azzal, hogy meg tudja
nevettetni őket abszurd ötleteivel. Később ugyanezek a barátok
segítenek az első filmek diszleteinek és kosztümjeinek összegyűjtésében, illetve maga az életük anyaga és személyiségük kerül
a filmvászonra. Felnőttebb korban még fontosabb helyet foglalnak el a barátok a kőzös
alkotómunkában ; legfontosabb
filmjei esetében mindig van legalább egy baráti aIkotótárs,
akinek éppannyica fontos a mű
megszületése, mint neki. Mardik
Martin, Steven Prince és Robert
de Nico a legtöbbet emlegetett
nevek ebben a vonatkozásban
interjúiban, de közöttük is a
legnagyobb hangsúllyal Robert
de Niroé.
Alkotói karakteret így jellemzi egyik legjobb ismerője és kritikusa, leggyakoribb "beszéltetője" - Michael Henry, a Positif
munkatársa - még a Dühöngő
bika elkészülte előtt: "Egy bizonyos szellemi örökséghez való
hűség az, ami megkülönbözteti
Scorsesét a hasonszőrűektől, az
új Hollywood "wonder boys"aitól, . .. Ott, ahol mások csak
a karrierjükre gondolnak, Scorsese magasság és mélység kőzt
vergődik. Ismeri az emberi gondokat, s a maga alapvető szorongásait akarja filmre vinni: a
szenvedést, a betegséget, a bűnt
és a halált. Mindaz, amihez
hozzányúl,
nyomban átszínezödik attól a szorongástól, amelyet minden idegszálában ott
hordoz. Attól a szorongástól,
amely éppen azért olyan termékeny, mert ismét és ismét a gyökereihez tereli őt vissza...
És
azt is tudjuk ma már, hogy ez a
szorongásos hűség őrizte meg
őt Hollywood kísértéseitől: a
személyiségről való Iemondástól,
a technikai megformálás kultuszától, s sztenderd formulák és a
kipróbált receptek tunya elfogá-

dásától, .. És ez késztette őt
ellenállhatatlanul arra, hogy váltakozva csináljon rövid- és hoszszú filmeket, stílusgyakorlatokat
és önéletrajzi filmeket, komoly
produkciókat és amatőrfilmeket,
kutató dokumentumfilmeket és
sejtelmes modorosságokat. Ö pedig úgy ragadta meg a legjobb és
a legrosszabb lehetőséget is,
mintha hivatásának elvesztését
kockáztatná. "
A legközvetlenebbül az Italianamerican (1974) és az American
Boy (1978) c. dokumentumfilmjeiben néz szembe az eredet kérdéseivel. Az előbbiben - olasz
származású, amerikai állampolgárságú - szüleit, az utóbbiban
barátját, Steven Prince-t beszélteti, portrét adva róluk, bemutatva társadalmi környezetüket,
jellemző
életútjukat,
mindezt
azonban "játékfilmes dramaturgiával", azaz drámai szerkezetben és nem fárasztó és mechanikus "szociográfiai leírással", Az
elmondott
történetekben,
vallomásokban, visszaemlékezésekben
közvetve
természetesen
magáról Scorseséről van szö, az
ő "családtörténetéről", gyermekés ífjúkoráról.
de egyszersmind
Amerikáról is, New Yorkról, a
60-as évek Iégkőréről, a nemzetiségek és az ifjúság helykereséséröl,

De éppen e filmek jellemzése
árulja el, hogy valójában nehéz
pontos műfaji meghatározást adni róluk, a dokumentumfilmes
és játékfilmes vonások egyaránt
megtalálhatók bennük, s ennek
alapvető oka az, hogy Scorsese
filmjei szoros szálakkal kapcsolódnak egymáshoz, lévén hogy
valójában ugyanannak a fáradhatatlanul formálgatott üzenetnek különbözö
megközelítésű
és egymást kiegészítő részei.
Szinte egyik a másikat hívja
életre, úgy követik egymást, mint
egymásba illeszkedő láncszemek,
egymást gazdagító, értelmező, továbbfolytató művészi formák.

A pálya elején született "kettős műfajú" filmekre mindez
világosabban illik: az Itallanamerican az Alice már nem lakik
itt nyomában és inspirációjában
készült, az American Boy a New
York, New York és Az utolsó
valcer-éban, míg a Mean Streets
a Taxisofőr-nek adta át a szót.
Ezekben a filmekben és a többiben csak ritkán távolodik el
New Yorktól, a maga területétől, nem tud elszakadni azoktól,
akik "törzsét" alkotják. Szüksége van ezek jelenlétére a müben, az alkotás folyamán, ezek
erősítik elhivatottságának érzését
Ha nem képes összegyííjteni szüleit, barátait, bizalmasait a készülőben levő filmben, megteszi
ezt a következőben valamennyiükkel vagy néhányukkal. Ami
pedig figyelmét leköti: az utcai
erőszak, a rock őrjöngése, a vallás rejtélyei, a "show-business"
kábulataí, de mindenekelőtt a
túlélés elszánt vágya az ellenséges környezetben.
Az emlitett filmek tartalmával, illetve alkotói szándékával
kapcsolatban
- inkább csak
példaként, a többi jellemzéséül is
- idézzük magának Seorsesének
a szavait, előrebocsátva, hogy a
filmek személyes jellege, emberi
üzenete még abban az esetben is
elsődlegesnek szánút a rendező
szemében, amikor a filmek tartalma, anyaga ettől idegennek
tűnik,
Az Italianamerican és az American Boy - mint említettük közvetlenül elárulja szándékait.
Seorsese saját szavai szerint
"Amerika történetét élőszóban"
kivánta előadni bennük, azt,
hogy "mit jelentett, illetve jelent
amerikainak lenni" a szülök és
nagyszülők idejében;" majd az
ő ifjúságában. A háromrészesre
bőviteni szándékolt sorozatból
egyelőre két rész készült el. Érdekessége a vállalkozásnak, hogy
eredetileg egy állami alapitvány
felhfvására fogott hozzá a ren-

dező, az intézmény ugyanis a
bevándorlás témakörében gylijtött különféle dokumentumokat.
Seorsese müve természetesen túlnőtt ezen az elemi szociográfikus
szándékon.
Fontos helyet foglal el Scorsese filmográfiájában két "zenés
filmje", ez a míífaji megjelölés
azonban ugyancsak nem hagyományos értelemben veendő. A
New York, New York és a The
Last Waltz középpontjában egyaránt a zene áll ugyan, mégpedig
az elsőnél a modem jazz, a másodiknál a rock zene - Scorsese
szerint: "az első apám zenéje, a
második az enyém" -, de ezzel
még keveset mondtunk e filmek
jellegéről, még akkor is, ha hozzátesszük, hogy a két könny
zenei korszak "nagy számai"
hallhatók bennük "reprezentativ", azaz koncertszerű előadásban. Mert ezek a filmek is többek
kivánnak lenni "zenei albumnál", nosztalgikus érzések és
hangulatok forrásánál. A többletet itt is az emberi dráma adja,
a New York, New York-ban magának a rendezőnek és a főszereplő Robert de Nironak a személye, csalási válsága "tárgyiasult" a film drámai anyagává,
Az utolsá valcer "dokumentarizmusát" pedig egy letűnőben
lévő korszak szertartásos lezárása teszi személyessé, egy
olyan rendező esetében, akinek
"az élete a zene". És bár ennek a
dokumentarizmusnak
a szakszerűsége és müvészi formája is
figyelemreméltó, a film egészének "vallomásos" jellege mindezt még értékesebbé teszi. Scorsese egyébként olyan "operának" nevezi ezt a filmet, amelynek" minden elemét - a zeneieket
és a többit - emocionális, történeti és kulturális asszociáció
játéka kapcsolja össze".
Seorsese "játékfilmjeinek" eredetiségét, rendhagyó míífaji jegyeit viszont a Taxisofőr-ben
(1976) és a Dühöngő biká-ban
ü-

(1980) ismerhetjük meg. Nemcsak arról van szö, hogy a rendezőtől idegen az anekdotikus
vagy melodramatikus meseszövés, hogy távoltartja magát a
hollywoodi patentektől. sőt általában a játékfilmek mechanízmusaitól, hanem hogy hősei
életének válságát az alapvető
konfliktusukig redukálja, és katarzisukat is ebben a mélyrétegben keresi. A Taxisofőr boldogtalan hősének, Travisnak nem
sikerül idáig eljutnia, s [gy áldozatul esik - a mások és önmaga erőszakának. A Diihöngő bikában Jake La Motta, a boxoló aki kezdetben "olyan, mint az
állat" - végigjárja az önsorsrontás és az önmegismerés mélyre
vivő Iépcsőfokait, míg csak szembe nem tud fordulni önmagával,
[gy kiáltva fel: "Én nem ez az
ember vagyok!" A film e katarzishoz vezető út szakadékait
mutatja be. S hogy valójában mi
történik ezen a gyötrelmes úton,
mi a tétje e folyamatnak, Scorsese igy fogalmazza meg egyik
interjújában: "A katarzisról van
szó, arról, hogyan fogadjuk el
magunkat olyannak, amilyenek
vagyunk. Ha nem fogadjuk el
magunkat, önmagunkat fogjuk
rombolni. Emlékeznek, hogy az
Amerikai, Ameriká-ban a török
Abdul mit mond Stavrosnak?
,Menj, fogd ezt a kést, ez gyorsabban fog menni. Fejezd be
azonnal!' Kazan azt akarja mondani, egyszerűbb az öngyilkosság ... Azoknak az embereknek,
akik távol állnak tőlem, és nem
tudnak semmit a filmről, nem
beszélek "megváltásról" , hanem
egyszerűen ,megoldásról'."
De mi is közelebbről a film,
illetve Jake La Motta mélyreszállásának és "megváltásának"
története? Jake valós személy,
aki 1948-ban lett középsúlyú
ökölvívó világbajnok s az ő önéletrajzi regénye szolgált a film
alapjául. Jake számára az öklözés nemcsak életmódot jelent,

109

hanem bizonyos mértékig ki- Taxisofőr-re. Jake-t ugyanaz a
téboly gyötri, mint a taxisofőrt,
fejezésmódot is és lehetőséget
.ugyanattól a magánytól, közösarra, hogy kilépjen önmagából.
ségi vágytól szenved, de szexuális
Nemcsak szerelmes, de őrülten
is, amelyeket
féltékeny is feleségére, aki érezve féltékenységtől
férje egyedülvalóságát, eltűri dur- hasztalan próbál ez is, az is
vas ágát, s a szakitást vele min- önpusztító erőszakkal kompendig elodázza. A másik személy, zálni (az egyik fegyverekkel, a
másik ökleivel). Az öklözés
akitől környezetében megértést
és szeretetet kaphat és kap is, a ugyanazt a metaforikus és metabátyja, akit azonban éppúgy fizikai szerepet tölti be, mint a
taxi: ugyanúgy a magányossábrutálisan és oktalan önzésből
eltaszit magától. Durvasága és got, ugyanazt a tragikus éntuegoizmusa mind távolabbra so- datot fejezi ki, amelyből egyidorja őt mindattól, amit ko- kük sem képes kijutni. Jake önmaga árnyékával boxol, a falakrábban magáénak mondhatott:
kal, önmaga körül forog, eszefeleségétől, testvérétől, barátoktól, az öklözéstől, s végül is veszetten, mint a kutya, amelybörtönbe is kerül, majd megha- nek a farkára egy lábost kötöttek
sonulva eddigi önmagával, de A dosztojevszkiji tudatalatti formár megöregedve, elindul "az rongásával van itt dolgunk.
A Séquences c. kanadai lap
emberré válás útján".
Ennyi a történet, s hitelességé- kritikusa is megállapítja, hogy
hez talán elég annyi, hogy Jake Scorsese és forgatókönyvirói nem
La Motta a filmet megnézve, ezt sokat foglalkoztak La Motta
nyilatkozta róla:" A filmet látva ökölvívói pályájának sikerei vel,
nagyon bosszús voltam, de ami- ezeket csupán dokumentáris tónusú rövid képsorok idézik, bár
kor újból átgondoltam a dolgot,
elfogadtam, hogy mindez így Bronx olasz negyedének negyigaz. Ilyen voltam ebben az idő- venes évekbeli mindennapi éleszakomban, egy aljas fráter. Sze- tét "aprólékosan gondos realizrencsére, megváltoztam." E hi- mussal, élménytkeltő és pontos
telesítés ellenére Scorsese műve részletek halmozásával" rekonstnem kivánt sem életrajzi film ruálták. Mindazonáltal a filmet
lenni, sem pedig napjainkban di- sokatmondó metafórának tekintvatos "box-film", az ökölvívás hetjük az életről, amelyet "ringnek" fognak fel és ahol minden
izgalmaira épülő romantikusmegtörténhetik.
"Scorsese válmelodramatikus filmregény .
takozó és párhuzamos montázs"Bronx bikájának"
története,
zsal hangsúlyozza és líraian felmelyet az ökölvívó világbajnok
irók segitségével öntött regény- nagyít ja azt, ami La Motta minformába, majd ugyancsak töb- dennapi életét örökös brutális
ben - Robert de Nirót és magát harccá teszi, a ringbeli mérközéScorsesét is beleértve - írták seket pedig lelki-érzelmi zűrzafilmre, egészen másra szolgált a varok közvetlen következményeivé."
rendezőnek.
A Dühöngő bika stilusáról és
Scorsesét, ezt a "dosztojevszesztétikai
eszközeiről
Marcel
kiji és nem balzaci érzékenységű
művészt" - mint a Cahiers du Martin mond összefoglaló véleményt a La revue du cinémáCinéma írja - inkább az ember
ban. Szerinte Seorsese ezúttal is
lelki élete érdekli, mint társadalmi-történeti leírása. A Dühöngő tanúságot tett a verizmus iránti
bika sok tekintetben hasonlít a vonzalmáról ; ismét valós disz-
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letek közt, főként nem-hivatásos
színészekkel
forgatta
filmjét,
majd négy hónapra megszakitotta a forgatást, hogy alkalmat
adjon a Jake-t alakitó Robert de
Nirónak, hogy 30 kilónyit bizzon a megöregedett La Motta
Iigurájának
valósztnűsítéséhez
(ezenkivül egy éven át edzett
magával La Mottával, hogy világbajnokhoz méltó módon képviselhesse őt a ringben). Az
eredmény - folytatja Marcel
Martin - különösen az ökölvívás
képsoraiban pompás; a kamera
szinte egy testet alkot a bokszolókkal, az az egyetlen kamerá, amelyaringben van elhelyezve, és amely körül az ellenfelek
valóságos "koreográfia" szerint
mozognak. És a montázs sem
kevésbé figyelemreméltó, ahogy
nagy közeli képekkel ábrázolja
ennek a koreográfianak a gyorsaságát és szenvedélyességét. Az,
hogy a film fekete-fehérben készült (ami egyre ritkább élvezet)
sokban erősíti hitelességét."
A Dühöngő bika az önpusztításról és annak katartikus
"megoldásáról" szóló film. Seorsese interjúiban nagy őszinteséggel részletezi a film születésének
történetér,
s evvel azt sejteti,
hogy ez a műve is lényegében
önéletrajzi ihletésű, saját magáról vall benne. Legkedvesebb,
azóta elhunyt tanárának ajánlja
a filmet, aki legutolsó találkozásukkor azt kifogásolta, hogy
"a mai filmekből hiányzik a
megoldás".
Scorsese ezért is
vitte el hősének sorsát "a megoldásig" (az őnpusztítás megszűnéséig), s ezért ajánlja művét
mesterének, aki "megtanította
őt látni" (a kamerán át is)
"szeretettel és megoldással".

(A Positi], a La revue du cinéma
és a Séquences kül. számai
alapján - Sallay Gergely)
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of the genre and comparing it with other similar films
111

Profile
50 Győző Mátyás: János Tóth's one-person art
János Tóth is a cameraman of great talent with a vision ali of his own who has taken part
in the making of numerous Hungarian films. His work has been discussed in the pages of
this journal on earlier occasions. His shorts and film essays, made at the Béla Balázs Studió,
are less well-known, Aceording to the author these short which aimed to renew the poetic
system of the cinernatic idiom, are miniature masterpieces even as experiments,
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Blance
Sándor Féjja: The ny and the others
Following a survey of anirnated cartoons made in 1980 the author established that the
genre has grown up in Hungary, as an Oscar and a Cannes Golden Palm show.
Julianna P. Szűcs: The fate of caricatures and Hungarian animation
How did Hungariari animation change between 1960 and 1975. How come that intellectual
caricature became the dominant style, and why did animators, in recent years, abandon not
only the caricature style but also the corresponding vision ? These are some of the questions
which this historic and aesthetic study aims to answer.
Creative lt·orkshop
Elenea Matachena: On the Csontvary system of symbols
A philosophic paper which discusses the symbols which Zoltán Huszárik has used in his
films so far, as weil as the symbolic system of his Csontvary.
Looking out
Zsolt Kőháti: Responsibility for the fate of rnankind
On the J 2th International Film Fes/ival in Moscow
Theory
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Ferenc Daniel: The logic of space & vision in the cinerna (1)
This is a theoretical paper. Treatment of cinematic space is surveyed and the theoretical
observations are then shored up by an analysis of Shindo's Onibaba.
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