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Analízis - jelképek nélkül
Szabó István M ephistá-járol"
Megesik, hogy sikeres, közfeltűnést keltő
alkotások szinte váratlanul bukkannak fel,
korábbról a létrejöttükre alig utal valami;
így azután kétszeresen is meglepő. ha olyan
mű születik, mely hasonlíthatatlan minden
korábbihoz.
újszerű, a szó esztétikai értelmében minden addig ismerthez képest
más minőség. Ilyen a Mephisto, melynél
az a paradox, hogy - nézzük bármelyik
oldalról is - tulajdonképpen nem következik logikusan a magyar film eddigi historikumából. Gyártásunknak nem szokása,
hogy külföldi író anyagához nyúljon, kivált nem akkor, ha az tőlünk viszonylag
távoli és múltbéli történetet dolgoz fel
(vagy annak feldolgozásához kínál alkalmat), és nem tartalmaz semmiféle magyar
utalást sem; ráadásul olyan kort és helyszínt idéz meg, melyet többen bejártak és
elemeztek már. (De nem mutat ilyen irányba a rendező egész eddigi pályaképe sem.)

I.
A "szerzői film" problematikája nem szűle arra, hogy a rendező maga jegyzi-e íróként a saját filmjét, vagy sem; és
a kritika ezt soha nem is kezelte így. Vakíthető

• Ezzel a tanulmánnyal
film alkotóit!

köszöntjük

az Oscar-díjas

lójában inkább arról van szó, hogy - nemzetközi példák biztatására, de a hazai feltételek révén is - egységes és az egész
alkotói folyamatot meghatározó szemlélet
nyilatkozik meg és ölt testet a műben,
akárcsak egy regénynél. drámánál. zenedarabnál vagy festménynél ; és hogy ez a
szemlélet, melyet egyetlen személyiség határoz meg, a rendezőé, olyan kollektív produktumban is érvényesíti magát, mint amilyen a film. Nem elsősorban az számít tehát, hogy a forgatókönyvet hányan jegyzik. Truffaut, az ismert mondás szerint,
töltőtollként kezeli a kamerát, Fellini vagy
Antonioni viszont gyakran több írót alkalmaz; mégis, az egyetlen - irányító - kéz
jegyei a mű minden mozzanatában fellelhetők. Mindez. jó esetben, gyorsan körvonalazódó egyedi stílust, és - ami ezt meghatározza tartalmat kristályosít ki,
könnyen felismerhető és másokéval öszsze nem téveszthető mondanivalót,
mely
sajátosan van előadva és megkomponálva.
Szabó István Mephisto előtti időszaka
ennek az alkotói módszernek (tulajdonképpen rendezői egyeduralomnak) a lehetőségeit próbálta ki, egészen a szélsőségekig.
Ehhez a szocialista filmgyártás jó feltételeket biztosított. Csak a művészí magabiztosság és az önkifejtés szabadsága hozhat létre olyan meggyőzően önfeledt filme-
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ket, mint amilyen a Te mozgás-költeménye volt (1963), mint amilyen az Almodozások kora (1964) vallomásossága, mindenekfölött pedig amilyen az Apa (1966) kutató hevülete, mely annyira erős és kritikusan szeretettel teli, hogy ezt az elkötelezett társadalmi-történelmi analízist időtállóvá teszi. Ma már klasszikusnak mondható (és a korabeli Szabó István egész ideológiáját mintegy összefoglalja) a filmnek
az a képsora. mellyel egyébként a rendező mesterének, Máriássy Félixnek is tiszteleg: a pillanat, amikor - Karcsai Kulcsár István leírásában - az "Apa mitikus
alakja lassan egyre inkább emberközelbe
kerül". Es amikor élni kezd a Város is, Szabó István színes, elhagyhatatlannak tetsző
helyszíne. ,,~ppen hogy véget ért Budapest
ostroma. Szakadt áramszedővel. törött ablakokkal, szétlőtt villamos áll egy utca közepén. Apa felugrik a peronra. végigmegy
a kocsin, int az ott lézengő embereknek.
Megtolják a kocsit. Nyikorogva gördül előre a kopott villamos, egyre többen segítenek, egyre többen szállnak fel rá."
Pontos képi kifejtése ez nemcsak egy
költői gondolatnak, de egy egész programos világképnek is, melyben keserű tapasztalatok kavarognak azok feloldására
szánt, majdnem gyermeki áhításokkal. a
Rettenet embertelenségét egyedül megváltaní képes cselekvő Közösségben bízva,
rendkívül finom és szívszoritó egyensúlyát
alakítva ki így a fájdalmas emlékezésnek,
valamint az előretekintő bizalomnak, a szemorúságnak és a reménynek, könnynek és
mosolynak. Ez az érzelmi-emlékezésbeli
gazdagság, ez az életszeretet, melynek magasztosságából döbbenten szemléljük az elideqenítőt, antihumánust, a Rosszat, kapcsolataink gyilkos megrontóját. szinte kiteljesedik a Szerelmesfilm (1970) nagy pillanataiban, ahol a két főszereplőnek szinte meghatározója immár a mindig jelenlévő harmadik: a közös múlt a mind szirnbolikusabban értelmezett Budapesten. ahol
6

nemcsak a sárga villamos az egyik karakteres motívum ezentúl, hanem a tipikus
pesti bérház is, gyűjtőhelyeként megannyi
emléknek. Az életmű logikája nyílegyenesen visz tehát a Tűzoltó utca 25. cimű filmhez (1973), ahol az a lebontásra ítélt ferencvárosi ház majdhogynem főszereplő,
helyszínéül megannyi visszatekintő látomásnak, olyan felszakadó tobzódásával a
már-már szürrealistának ítélhető képsoroknak, hogy maga a nosztalgikus-ítélkező
mondanivaló bennük mindinkább metaforikus jelleget ölt.
Ez a film beteljesítője Szabó István fiatalkori, Iátomásos, vibráló művészetének.
kiemelkedő csúcs egy rendkivül érzékeny
alkotói folyamatban; de egyúttal - e nemben - végpont is, ahonnét csak más irányban lehet haladni tovább. Erre mutat, hogy
(mivel egy ideig rendezőnk ezt nem ismeri
föl) az alkotói módból hamarosan alkotói
modorosság lesz, a tovább erőltetett folyamatban evaporálódik a karakterizálás, a
hangsúly a személyes sorsok drámájának
kibontásáról a személyes sorsok drámájának szimbolikus értékére helyeződik át, s
a jellemek, életfelfogások, történetek jelzésekké redukálva - már mint egy tanító célzatú mese elemei rendeződnek el.
Ez viszont az allegorizmus laposságának
veszélyét vetíti előre; és a fiaskó kisvártatva be is következik az egyébként oly jó
szándékú Budapesti mesék című filmmel
(1976), ahol az egyes szereplők - a "típus" téves, minden személyeset megfakító
rajzának érdekében - elvesztik arcbéli különösségüket, és demonstrációs
alakokká
eqyszerűsődnek.
Olyan eseménysorban,
ahol már a tézis, és annak tárgyi megtestesülése nyomul előtérbe (így: a sárga villamos), eszközül használt motívumból tehát főhős lett.
Nem vitatható a film szép igyekezete:
végeredményben most sincs másról szó,
mint az összefogás, az értelmes lét nosztalgiájáról, igaz, absztrakt történelemmetszet-

ben. Maga a példázat azonban, emberi sorsok megélésének lehetősége híján, már fárasztja a nézőt, hidegen hagyja, s így megfosztja a katarzis élményétől.
(Amúgy is a
hazai parabolák nagy rajzásának időszaka
ez.) Nem lehet véletlen, sőt, Szabó István
önkritikus helyzetfelismerő
képességére
mutat, hogy e film után nyomban elkezdi
egy fordulat végrehajtását az életművön
belül; 1977-ben még egy rövidfilmet készít
(Várostérkép), majd következik a Bizalom
(1979), mely már ismét két ember, két sors
elemzését helyezi előtérbe, olyan körűlmények között, ahol - a második világháborúban - a félelem és a gyanakvás emberfelettivé fokozódik fel.

II.
1981 tavaszára elkészül mint vakmerő vállalkozás, a Mephisto, hogy a cannes-i fesztiválon e1kezdje világkörüli diadalút ját.
Első pillantásra minden más ebben a filmben, mint amit Szabó István korábbi munkái mutatnak. A mű, mint köztudott. a magyar Objektív Stúdió és a nyugat-berlini
Manfred Duroc céggel koprodukcióban
készült, Klaus Mann azonos című regényéből. a Dobai Péterrel közösen írt forgatókönyv alapján, és nemzetközi stábbal. Egy
kor tűnik fel benne - a harmincas éveké
-, mely a rendező életkorán és élményanyagán kívül esik, amit tehát eddig soha
nem vizsgált. Egy világ éled fel - a nácizmusba forduló Németországé -, mely
messzire esik szeretett helyszínétől. Budapesttől. Egy tematika bomlik ki - a hatalom és a művészet viszonyrendszere.
benne egy megértésre és sikerre vágyó, ellentmondásos és végső soron antipatikus
figurával -, mely korábbról sem ilyen intenzitással, sem ilyen méretekben nála meg
nem jelenik. És egy olyan stílust látunk a visszafogott, tárgyias analízisét -, mely
ellentétesnek látszik eddigi expresszivitásával. És e stiluson belül is megannyi új-

donság, éppen célratörő funkcionalizmusában : semmi engedmény a deformációnak.
jelképiségnek, lírai groteszknek, túlhevülő
képkompozícíónak,
zuhatagos szerkesztésnek, ellágyuló tekintetnek, bátran vállalt
érzelmeknek, könnynek és mosolynak (és
alkalmanként : könnyes mosolynak) .
Csábító alkalom, hogy így fogalmazzunk: egy másik Szabó István mutatkozik
ebben a műben.
Csakhogy a Mephisto mégsem úgy pattant ki. mint Pallasz Athéné, Zeusz fejéből. Van egy sor olyan másféle elem is,
ami összekapcsolja ezt a filmet a korábbiakkal. így azután a mű maga, még ha
minőségileg vált is, hozzékötödik
a korábbi
alkotásokhoz. Ilyen momentum például az,
hogy Szabó Istvánnál egy-egy helyzet (s
benne egy-egy karakter) elemzése gyakori. Nem idegen a fasizmus enigmájának
fürkészése sem, akárcsak a benne vergődő
ember problematikájának kutatása. Van végül Szabó István leginkább vallomásos
filmjeiben is (Almodozások kora - Apa)
valami távolságtartás, megfigyelői pozíció,
egyidejűleg azzal. ahogyan megéli helyzeteit és minden szerepét. Valami kettőződés
mindig jelen van tehát, mégha sajátos
dialektikában is, valami játék mutatkozik a
szubjektív és az objektív között, biztosítékául, hogy érzelmei ne ragadják szentimentalizmusba. Szabá István fényei, talán
ezért, mindiq fehéren izzanak. Intenzívek,
de hűvösek. Ennek jele lehet az is, hogy
ha e dialektika megbomlik, inkább a tárgyias metaforák felé húz, mintsem - irodalmi hasonlattal élve - a "lírai expreszszionizmus" irányába. Végül: folyamatosan megmutatkozik munkásságában a tanítói jelleg is, nem annak közönséges felfogásában, természetesen, hanem átvitten. az
elkötelezettség fokán, úgy, hogy filmjeinek
(bár legtöbbször semmi közük nincs a didaxishoz) mindig lehet (és van is) valami
agitatív olvasata. Történetei. esetei, figurái. hangulatai, panaszai. örömei, megrá-
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zóan közvetített élményei soha nem csak
magánakvalók, hanem mintegy kézen fognak bennünket, hogy együtt jussunk el a
végkövetkeztetéshez,
hogy változtassunk
gondolkodásmód unkon,
életvi tel ünkön,
hogy legyünk mások (jobbak), mint a film
megtekintése előtt voltunk. Szabó István
hisz a csodálatos kenyérszaporításban,
még
leginkább maga-kifejező müveiben sem feledkezik meg róla, hogy küldetése: szétosztani a művészetével összegyűjtött tanulságokat, másokat is meggyőzni nemes eszményeknek, találkozni a közönséggel egy
kollektív hullámhesszon.
a közösség embermelegében.
Mindezek a tulajdonságok a Mephistoban úgyszintén jelen vannak, meg ha a korábbitól eltérő változatú struktúrában is.
Minden korábbi változattól eltérő, rejtett
formában, klasszikus visszafogottsággal és
ökonómiával,a
személyiség "szerzőiségét"
8

úgy dolgozva bele magába az anyagba,
hogy teljesen tárgyiasul
ars poeticája.
Mondhatjuk úgy is: elegánsan elkerülve
minden szubjektivizmust. Semmit nem engedve a közvetlen ráhatásnak, de a nálunk
oly gyakori rendezői exhibicionizmusnak
sem.
Ez az a pont, ahol Szabó István útja, ez
a "leginkább szerzői-filmesnek" tartott út
meglepő módon elválik tehát filmgyártásunk általános gyakorlatáétól, es - megszüntetve megőrizvén egy sor jeles tulajdonságát - új irányba indul el. Miközben
pedig a hazai gyakorlat egyelőre továbbra
is a "kamera-töltőtoll" elvét követi a játékfilmeknél (ellenpont ján az erre okkal reakcióként kifejlődött dokumentarizmusnak),
rendezőnk a hagyományos praxis korszerű
változata felé fordul, akárcsak a harmincas évek magyar költészetének "új klasszicistái", akik megannyi avantgarde és ösztö-

nős lázadás után igazán modernnek ismét
azt a fegyelmezett formavilágot tartották,
melyet a szonettek rendje őrzött meg, és
kínált fel újra.
Am legyen akármiként, ne a szándékot,
hanem az eredményt nézzük, magát ezt a
pontosan épített, tempósan kibontakozó, remek jellemrajzokkal teli, és éppen "szenvtelenséqe" miatt védhetetlenül leleplező
erejű, megrázó antifasiszta filmet, melynek
minden mozzanatában egy félreérthetetlenül elkötelezett, intellektualitásban, életés emberismeretben. valamint érzelmekben
gazdag alkotói személyiség nyilatkozik
meg. Akinek szenvedélyessége
ezúttal a
legnehezebb formációban, a megismerés és
a megnevezés kiegyensúlyozott természetességében ölt testet. A filmes teremtés eszköztelennek tetsző realizmusában.

III.
Ez a természetesség erős előkészítő munkát, dramaturgiai elemzést, szakmai korrektséget, forgatási rendet és színészekben
bízó alkotásmódot feltételez; csupa olyasmit, ami nálunk, az utóbbi időben, jelentőségéből sajnos veszített. Feltételezi tehát a
rendező "szerzőségének" más értelmű felfogását és érvényesítését is.
Mindez már az irodalmi alapanyag, s
annak forgatókönyvi, majd filmbéli feldolgozásának összevetésénél kitetszik.
A Mephisto bemutatója óta a kritikák
idehaza és külföldön is konfrontálták már
a filmet Klaus Mann regényével, mely
nemcsak a mű eimét de lényegében egész
történetét adja. Szabó Istvánék alkotása
első pillantásra nem több, és nem kevesebb, mint ennek a különös irodalmi produktumnak a "megfilmesítése" : nem tér el
a történet fő vonalától, bizonyos (ám nem
lényegtelen) korrekciókon túl nem avatkozik be, nem módosít, nem szakad el sem az
abban adott időtől, sem helytől, sem pedig
a enne adott szereplőktől.

Mégsem beszélhetűnk a szokásos adaptációról. Legalábbis nem a szolgai másolás
értelmében. A jelesebb regényekhez vagy
novellákhoz való közeledés szokásos áhítata például hiányzik. Igaz, ennek ellene
mond, hogy a film szövetének egyes szálai
szinte változtatás nélkül kerülnek át a regényből a forgatókönyvbe, s ennek okából
az egyes epizódok (pontosabban azok nagy
része) mind a látványt, mind aszöveget
reprodukáló féloldalon hűségesek. Ez azonban, vegyünk egy másik hasonlatot, csak
az egész molekuláira vonatkozik; és ha közel hajolunk hozzájuk, némi módosítást
már rajtuk is megfígyelhetünk.
Vegyünk egyetlenegy példát, a film magyarországi bemutatójára újból kiadott regény (Európa, 1981.) 48-49. lapjáról,
ahol a főszereplő Hendrik Höfgennek a jeles színésznő Dora Martinnal való találkozása ekképpen van leírva:
Ekkor történt, hogy háta mögül valaki
keresztüIturakodott
a kísérők
között.
Hendrik Höfgen került elő váratlanul.
Szmoking volt rajta, amelyet szalonszetepekben hordott a színpadon, s közelről bizony elég ioltosnak, viseltesnek hatott. Fehér selyemsál lobogott vál1án, sebesen lélegzett, arcát, homlokát beteges pirosság
lepte be. Nagyon nyugtalanító benyomást
tett ideges: rázkódó nevetése, mialatt lázas
sietséggel, selyemkendőjének
sátra alatt
mélyeti lehajolt a művésznő kezére, s ebben volt valami eszelős kedvesség. - Bocsásson meg - hadaria. s arca, melyen a
monokli meglepő biztonsággal ült, még
mindiq a nő kezére hajolt, s még mindig
rázta a nevetés. - Fantasztikus igazán,
hogy ilyen későn érheztem. mit fog most
rólam gondolni, igazán fantasztikus. .. Ugyanez a forgatókönyv
7. lapján (4.
kép, 3. folyt.) szinte szóról szóra köszön
vissza; legfelj.ebb az igeidő változott közben:
Ekkor a háta mögül valaki keresztülfurakodik a kísérők között. Hendrik Höfgen,
9

szmokingban, amely közelről elég viseltesnek hat. Fehér se1yemsál lobog a vállán,
sebes en' zihál, arcát, homlokát beteges pirosság lepi be. Ideges nevetéssel, mélyen
lehajol a művésznő kezére
HÖFGEN: Bocsásson meg ... - hadarja, s arca, melyen a motiohli meglepő biztonsággal megmarad, még mindig a nő kezére hajol .
. . . Fantasztikus igazán, hogy ilyen későn érheztem. mit fog most rólam gondolni?
Ha a két szöveget egymáshoz hasonlítjuk (és példánk tipikus l), azt fogjuk látni,
hogy voltaképpen alig történt több, mint
hogy a látvány és a dialógus kétfelé van
gépeIve, immár jelen időben. A filmben
mindez természetesen csak egy pillanat
lesz; a terjengős baloldal tehát legfeljebb
a színésznek segít valamit, hogyan építse
fel ezt a jelenetet. Feltűnhet viszont, hogy
a forgatókönyvi szövegváltozatban már
nincs túlhangsúlyozva a Klaus Mann által
kétszer is említett nevetés (emiatt ugyanis
az epizód túlságosan diabolikus vagy a
másképpen formálódó filmi karakterhez
képest hisztérikus volna), és a .fantasztikus" szó jis csak egyszer' fordul elő. Ez
csakugyan aprócska, bár nem elhanyagolható beavatkozás, és - pars pro toto - arra mutat, hogy Dobai Péter, valamint Szabó István a mű minden molekulájában
csökkenteni akarja az eredeti mű habzó indulatisáqát,
túlzásait, s hajlamát a teáitalitásta.
Ezt a szövegkritikai alapszinten alig észlelhető, ám létező tendenciát teljes kifejletében figyelhet jük meg viszont e jelenetek
meqrostálásánál,
válogatásánál ; ott, ahol
csakugyan elválik, mit miért ejtenek el,
vagy tartanak meg a regény bőven burjánzó epizódjaiból.
milyen figurák köré, és
merre törő dramaturgiával szűkítik le s egyben mélyítik el Höfgen történetét. S mit
hagynak el azután, még e forgatókönyvből
is, forgatás közben és után (elsősorban a
10

hogy végül a maga teljességében kerüljön elénk az így is két részes
(tehát kissé hosszadalmasra sikerült) alkotás.
Az elhagyásban és beépítésben megmutatkozó koncepció alapján pedig csak az
marad meg, s kerül át egy tárgyilagosabb,
higgadtabb rendbe, amit Klaus Mann regényéből a józan ábrázolás magasabb színvonalán is használni lehet. Az írónál például
a főhős nemileg meglehetősen aberrált; itt
azonban nemcsak a csizma és a korbács tűnik el, hanem minden olyan utalás is, ami
Höfgen és a félvér lány közti viszony alantass ágát hangsúlyozná. Vagy itt van a korántsem jelentéktelen Tábornagy Klaus
Mann regényében, mint elrettentő szörnyeteg (25. 1.):
A rövid, hurkás nyakon ülő masszív fejet mintha...
vörös folyadékkal öntötték
volna le: Cézár feje volt, melyről valaki
lenyúzta a bőrt. Ezen az arcon már nem
látszott semmi emberi - nyers, alaktalan
húsgombóc volt.
Csakhogy: Höfgennek nem lehetett volna sem ellenfél, sem partner egy - húsgombóc. Es, ha az eredetileg leírt figurát
nem lehet magasabb rendűre cserélni, ha
a rendező - mint egy megjegyzése utal rá
- nem úgy kezeli a regényt, mint nyugodtan alakítható alapanyagot (vagyis nem kezeli klasszikusnak, nem is az), akkor a
film nyilvánvalóan más irányba megy, talán a téboly vagy az abnormítások felé. Ez
pedig nem lehetett cél. Meglehet, szerzőink
okultak a jeles francia Ariane Mnouchkine
színházi feldolgozásából (vagy annak híréből) is: ez a vihart keltett produkció ugyanis, mely éppen a film létrejötte előtt járt
Európa több nagyvárosában, pontosan azokat a sötét, "tudatalatti" és állatias összetevőket hangsúlyozta Klaus Mann regényéből, melyeket a mi változatunk jó érzékkel
elkerül.

dialóqusokból),

Ez a választás, éppen az irrealitás elutasításával, tudatosan valósághű igényt sej-

tet: annak hitét tükrözi, hogy az egészében oly ésszerűtlen hitleri hatalom aljasságát és a vele való kacérkodás miazmás tragédiáit a ráció világos analízisének lehet
alávetni, vagyis hogy az emberi cselekvés
összetevőit, még ilyen helyzetben is, talányos magyarázatok helyett a realitás törvényei alapján mérlegelhetjük. Ez rendkívül fontos, és a mai magyar szellemi élet
legjobb oldalára fényt vető mozzanat. kivált olyan korban, amikor újra a legkülönbözőbb mítoszok lesznek divattá.
Ez az értelmesség lehet magyarázata közönségsikerének is. Mert ugyanakkor mégsem steril tételdrámáról van szó, hanem
olyan küzdelmesen feltárulkozó emberi tragikus folyamatról. melyet megrendülés nélkül szemlélni nem lehet.
"Klaus Mann 1936-ban írta meg a regényt - nyilatkozta a rendező. - A mű
megírására tulajdonképpen a gyűlölet ösztönözte, amely jogos és érthető, de a regényben nagyon sok a kitalált, elképzelt
elem. Mi, akik már ismerjük ennek a világnak a teljes, igazi arcát, megpróbáltuk

az elképzelt történéseket valódi eseményekkel helyettesíteni és a történet szereplőit
bonyolultabban. többoldalúan. nem fehérenfeketén ábrázolni. Ez természetesen mindenekfölött a főhősre, Hendrik Höfgen színészre vonatkozik: ezt a karaktert, melyet
Klaus Mann egyszerűen tett gyűlöletessé,
mi bonyolultan szeretnénk gyűlöletessé
tenni, úgy, hogy a néző olykor azonosságot
is érezhessen vele, hogy aztán az iránta érzett megvetése valóban megszenvedett
szenvedés legyen."
Pontos esztétikai igényt kirajzelő distinkciók . az "egyszerűen" helyett a "bonyolultan" elve az egyszerre érzelmi és értelmi, századunkban Brecht által megfogalmazott művészi megismerés magasabbrendűségét hirdeti, a "megszenvedett szenvedés" kívánalma pedig az aktivizált néző
katarzis-élményének fontosságát húzza alá.
(Olyasmit, amire filmgyártásunkban ritkán
szoktak figyelni.)
Mindkettő, szerencsére, sajátja lett a
filmnek: mindvégig lebilincselő, fordulatos
mű, melynek rétegei az intellektuális igéII

nyeket is kielégítik; ugyanakkor viszont hatása alól még az a néző sem tudja kivonni
magát, aki az eredeti regényben (a jellegzetes kulcsregényben leírt "igaz történetről" mit sem tud, s az egészben egy furcsa,
felkavaró s elgondolkodtató karriertörténetet lát.

IV.
Legfőbb szerepe ebben a szöveggel kombinált látványnak van, mely tökéletesen tudja
előadni a cselekményt, és ugyanakkor - a
zárójelenetet leszámítva - sehol sem véteti
észre magát külön. A film kifejező nyelvezete pontosan simul tehát a mű realista
elemző- és megnevező-igényéhez, és elsősorban arra összpontosít, hogy a főhős ellentmondásos, bonyolult alakját teljes öszszetettségében állítsa elénk.
A jellemkutató érdeklődés kőzéppontjában így az emberi arc (s vele a színészi játék) lankadatlan figyelmezés e áll. Szabó
István és operatőre, Koltai Lajos, nem keres ehhez különleges bravúrokat.
a képi
nyelv, mint már említettük volt, jellegzetesen funkcionális lesz ezáltal, azaz a kifejezésnek rendeltetik alá. És elsősorban "közeliekkel" dolgozik, nyugodtan hagyva,
hogy érvényesüljön és minden szövegnél
többet mondjon el egy-egy tekintet, grimasz, kivetülő lelkiállapot. A főhőst megformáló Klaus-Maria Brandauer nagyszeru
alakítása nem is lenne elképzelhető e "közelik" nélkül: ezer változatú mosolya például,
akisfiúsan gátlásostól a sátáni megszállottságig, a rajongástól a félelemig, karakterizáló erőt kap így, a felnagyítás által megsokszorozódik, s a megismerés fontos eleme
lesz. Volt kritika (a Filmvilágban, Létay
Veráé), mely egyenesen meg is kérdezte,
"vajon nem sok-e kissé az akaraterő fogvicsoritása, az állkapocs-dramaturgia",
anynyira szokatlannak hat ez a másutt (főként
az amerikaiaknál) bevett gyakorlat nálunk,
ahol a színészi munka Intenzitásához. s enII

nek bátor közvetitéséhez általában alig találunk jó példát.
Igaz, néhány esetben ez a közeli arc-fürkészés egy-egy színész nehézkességét leplezi le inkább (így Andorai Péterét, a kommunista Ulrichs szerepében) • ez azonban
nem kérdőjelezheti meg az eljárás helyességét. Az a levélfelmondó
arc például, mely
a főhőst a külföldi (s az eredeti regényben
még spanyol, most budapesti) forgatásról
az "új rend" német világába visszacsábítja.
korántsem a Klaus Mann-nál szereplő pityergős kislány, hanem egy baljós, korrupt
fia'tal nő arca (Bánfalvi Agnes kiemelkedő
pillanata ez); arcból olvasunk tehát, sanda
félmosolyból. De még az olyan egyszerűnek
látszó feladatoknál is, mint amilyet mindjárt az 1. képnél a forgatókönyv így fogalmaz meg: "a zsúfolt nézőtér közönsége élvezi Dora Martin játékát", az is - e film
koncepciójának jegyében - különféle nézök tekintetének közbevágásával van megoldva: egyszerű, mesterkéletlen változat, s
mindjárt korjelző is.
Az arc-közeliség, az alak-központúság
(lásd azt a zseniális testtartást, ahogy Höfgen egy operai ünnepségen mint a kutya
várja, főnöke észrevegye őt) végig következetesen alkalmazott elv, és a zárókép reflektor-nyalábjába fogott, kifehéredő ábrázattal
kulminál. Ezt az elvet egy nem kevésbé
fontos, ám nehezebben észrevehető másik, a
tér és ember viszonylatváltozatainak tudatos alkalmazása egészíti ki. Fokozatosan
nyitunk a monumentális felé: a film első
részében szinte csak kamara jellegű helyszínek vannak, zsúfolt belsők, fülledt alkóvok, szegényes büfék, már-már egérlyukak.
:E:sezekből jutunk, ahogy Höfgen karrierje
felfelé ível, a nácizmus építészeti fellengzősségébe, óriási dolgozószobák, csarnokok,
ember-leptéket
jóval meghaladó szobrok
közé. Oda, ahol már csak hangya és kiszolgáltatott az ember, ahogy azt legvégül a kihalt, épülő nagy stadion méretei külön is
aláhúzzák.

Ráadásul mindez úgy van megkomponálva, hogy - kivéve a már említett stadiónbeli zárójelenetet - sehol nincs jelképiség,
sőt, még különösebben kihangsúlyozott momentumok sincsenek. Ezáltal a finoman alkalmazott metódusok voltaképpen mintegy
belopják magukat érzésvilágunkba, s így
itatnak át a film alkotóinak szemléletével,
így késztetnek azonosulásra nézőpont jukkal
és látásmódjukkal. A tér és a mozgás kombinációja általaban még akkor is megőrzi
ezt az "észrevehetetlen" jelleget, amikor
enyhe irónia lengi at, vagy groteszket sejtet
(mint a Tábornagy irodája) , és még azt a
majdnem-kafkai utalast is természetesnek
vesszük, ami a főnökétől megalázottan elkullogó Höfgen kínos vándorlasát mutatja,
előszobák során át. Hasonló a helyzet a vágasokkal is. A 8. képet megelőző jelenetben
(állatkerti helyszín, a forgatókönyvben nem
szerepel) egy majom kifújja az orrát: a következő képen már Kroge színigazgató úr
teszi ugyanezt. A 41. képben Höfgen dühösen hagyja el lakását, összecsukódik utána
.a szobák közti függöny; és maris a színházi
függöny libben be a képbe. Ahol viszont a
teret-mozgást vágás nélkül kell kapnunk, a
film különösebb töprengés nélkül vált át a
leginkább kifejező formára, így annál a jelenetnél, ahol az operaházi ünnepélye n a
diadalmas Höfgen lefelé jön' a lépcsőn, és
a színésznek alulról - alázatosan - köszőnők galériáját kapjuk, kézből fényképezve.
(Ez az a jelenet egyébként, melynek nyitóképében, mint külföldi diplomata, a film
rendezője is szerepel, és erről a hamis ünnepélyességről néhány gúnyoros mondatot
ejt.)
A célszerűség határozza meg tehát az eszköztárat, a korrekt kifejezés; és a mindig
egyszerűségre való törekvés. Ez azonban
nem jelent szimplifikálást a megjelenítésben, ellenkezőleg, alkalmanként kifejezetten rafinált kompozíciókkal van dolgunk,
még ha ezek rejtettek is. Példa lehet rá a
forgatókönyvben 99. jelzésű kép, melyben

a Tábornagy, akit - ne féljünk a szótól zseniális an alakít a német színész, Rolf
Hoppe, alkut köt Höfgennel: kitoloneoltatja annak szeretőjét, cserében viszont elnyeri
a színész tehetségét. A pontosan megkomponált koreográfiájú jelenetben vannak kínos percek, kivált, amikor a nagy hatalmú
férfiú Höfgen káderdossziéját lapozgat ja:
itt mintha macska-egér harcot látnánk. Am
amikor a két férfi megegyezésre jut, és a
további tennivalókat latolgat ja már (Höfgen útja megnyílik a színházi intendatura
felé), befejezésül egy nyugodt, klasszikus
kép következik: a tekintet így egybefoghatja a két alakot, mint két szövetségest, hiszen egyazon asztalnál ülnek.
Ezernyi ilyen nem hangsúlyozott, de élő
megoldás van, mely az Arany János-i "jó
egészség" mintájára dolgozik, tehát nem
vesszük észre "szelíd hatású, titkos működését" . Nem is kell, hogy észrevegyük. Ahol
ugyanis a kompozíció szembeötlő (mint a
dekoratívan szétszórt röpcéduláknál például) , ott tüstént az erőltetettség képzete
támad; és vele a didaxisé. Ahol viszont az
egész műre általánosan jellemző metódust
találjuk, szinte csak a zsigereinkben regis~tráljuk a rendkívül átgondolt és megejtő képi kultúra hatását, jelesül - mondjuk - a párizsi kirándulás végén (ahol a
forgatókönyvben csak annyi áll: Höfgen
búcsúzik a francia fővárostól) . A színész
rendkívül fontos mondatokat mormog itt
("Szabadság? Minek?") és közben - mintegy véletlenül, ügyet sem vetve rá, hogy
tulajdonképpen "hazatér" - beballag egy
sötét, piszkos aluljáróba.

v.
Az egész eszköztár, ez a finom képi nyelvezet, így szolgálja a legfontosabbat: egy
kűlönős karrier, s benne egy kűlönős figura
tanulságos történetének megjelenítését. És
azáltal, hogy az "alapanyag" személyeskedésétől (egyediségétől) elszakad, hogy a va13

lóban megtörtént esetet megtisztitja a szubjektivísta beállításától.
és ugyanakkor mégsem emeli át az absztraktba (parabolába) ,
hanem konkrétan az adott társadalmi-történelmi koordínáták közt jeleníti meg, ahol
a helyszín és a környezet, noha determínálja azt mégsem lép a "sztori" elébe, és
a mély, kíméletlen, de nem egyoldalú (romantizáló) jellemrajznak hagy helyet: a lehető leginkább artisztikus megoldást választja.
Ritka szerenesés találkozása minden öszszetevőnek : nincs is talán magyar film,
ami ekkora feltűnést, és ilyen egyértelmű
dicséretet váltott volna ki a nagyvilágban.
A kritikai elismerés elsősorban a rnű középpontjába állított karakter mesteri feltárásának szól, A Mephisto tudja, mit akar
elmondani, és el is mondja, amit akar. Pontos megfelelője annak, ami Szabó István
összefoglalója szerint így hangzik: "A történet egy karakterről szól, pontosabban egy
jellem és történelmi, politikai, társadalmi
helyzetek viszonyáról. A történelem kioszt
valakinek egy szerepet, amelyre az illető az
egyik esetben alkalmas vagy még inkább
vágyik rá, a másik esetben nem. Mi egy
olyan jellemet szeretnénk bemutatni, amely
a történelem és a társadalmi-politikai helyzet által hirtelen felkínált szerephez alkalmazkodni akar. Filmünk egy zseniális alkalmazkodóképesség története, egy olyan
ember története, aki egyetlen életlehetőségének tartja, hogy elfogadtassa magát,
hogy mindig megszerezze az elfogadást, a
védelmet a szeretetet, a becsülést, a biztonságérzetet, mert enélkül nem tud élni,
mert ő maga képtelen a szeretetre."
Mint látnivaló, szó sincs arról, hogy - e
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kényes témájú filmnél bárki a főhős
komplexitásánál a .mémetséqet" emlegetné; a rendező nem téved bele semmilyen
előjelű nép- vagy nemzetkarakterológia mítoszába. Annál szakavatottabb kézzel mutat rá egy különös eset általánosítható tanulságaira. A főhős - Szabó István találó
megállapítása szerint - "nem érez másképp biztonságérzetet, csak a teljes elfogadottságban, csak ha sikere van, ha elismerik. Mindig, mindenkinek játszik, de ezt
azonnal őszintén átélve. Nem cinikus, nem
gonosz, sőt szentimentális és hatalomtisztelő, mert ez érzelmi, belső biztonságérzetet
nyújt neki." Végtére is, korunk egyik típusa van megfogalmazva így! "Ha történik
hirtelen valami változás, csak egy pillanatra bénul meg; figyel, és azonnal tudja, hogyan kell folytatnia a mondatot ahhoz,
hogy megint elfogadott legyen. Sőt, azt is
tudja magáról. hogy amit most tett, az maga az árulás. Azután ez az árulás lesz az új
szerepe ... Olyan alaptípus ő, amelyet minden rossz rendszer, minden rossz közösség
fel tud használni, mert soha és sehol nem
bír az árnyékos oldalon maradni, nem-elfogadott lenni...
Úgy gondolom, egy
olyan éles, nehéz történelmi-politikai helyzetben, mint amilyen a kialakuló fasizmus
világa volt, feltétlen tanulsággal szolgál
számunkra egy ilyen jellemút megfigyelése."
Az oly sok provincializmussal terhelt
magyar fiJmgyártásból most kiemelkedő
műnek tehát egyetemes üzenete van, olyan,
az "emberi lényeget" fölizzító tanulsága,
mely független az "akkor és ott" egyszeri
eseménysorától.
Szabó György

KRITIKÁK

Panoptikum a közelmúltból
Kovácsi János: Cha-cha-cha
Művészetpszichológiai és -pedagógiai fejtegetésekbe kellene bocsátkoznom. hogy a
nagyjátékfilmmel bemutatkozó Kovácsi Jánosról méltányos véleményt mondhassak.
Díjakat nyert filmjeivel (Oberhausen,
Tours, Lille) még mint főiskolás, tanári diplomával a zsebében. Kialakította
sajátos
stílusát, megvonta érdeklődési körének rá
jellemző sugarát (legtöbbnyire a magyar
"beat-nemzedékről"
szólt), állandó munkatársakat vonzott magához (az operatőr ifj.
J ancsó Miklóst, a színész Usztics Mátyást).
Neve és híre volt már esztendőkkel ezelőtt.
A rideg és tárgyilagos vágóhídi dokumentum-analízis, a Chicago system (1975L a
kemény fogalmazású Maraton (1976) s a
nem egészen sikerűlt, bár jellemtanulmányként hasznos Nyuszikák (1977) után megcsinálta a Das Lied-et (1978-79), ezt a kis
remeklést: ironikus leírását egy napnak,
melyen virága teljében levő, szép termetű
német hölgy érkezik a Balaton-partra, hogy
átvegye örökségét, gyermekkori emlékektől
benépesült kis házat, kertet, s aztán már
távozzék is hűvösebb hazájába. Itt, a Das
Lied-ben volt már igazán önmaga Kovaesi
János. Kevés dialógussal ábrázolt kényes
és bonyolult helyzeteket (a nyögdécselő
ügyvéd - Usztics Mátyás játszotta - nem
Í'S igen tudott érdemben szót váltani német
vendégével) ; egy-egy fintor, rebbenő, za-

vart mozdulat utalt itt családregényhez elegendő életanyagra. meg aztán - a német
hölgy nosztalgikus gondolatait idézve suttogó szavakkal hangosított képek villantak föl, Makk Károly, Huszárik modorára
emlékeztetőn elevenedett meg a tárgyi világ (régi fotók, levelezőlapok stb.). Kováesi színészvezetése
egészen elsőrangúnak
bizonyult, a külföldi s a hazai szereplők
egymást múlták fölül.
Miért van az mégis, hogy az első igazán
nagy feladat, a Cha-cha-cha nem látszik a
Das Lied méltó stiláris folytatásának?
(5
így van ez olykor más pályakezdővel is éppen mostanában.)
A koncentráltabb előadásmód (mindőszsze 85 percnyi a film, ma, a legalább kétórás művek időszakában) persze még egyáltalán nem minősíthető válságmozzanatnak.
Változatlan továbbra is a részmegfigyelések szinte aggályos műgondja, aprólékossága. A hangulatteremtő tehetség. Hát akkor mégis, mi a baj?
Kovácsi János - aki egyszersmind a film
írója - a hatvanas évek kezdetéig, immár
- úgy érzékelteti - a történelembe hatol
vissza. Ez volt - akik átélték. emlékeznek
- a "magyar csoda" időszaka, az 1956 utáni politikai-gazdasági kibontakozásé. Nos:
filmünkben Gruber Ernő gimnazista épp
ekkoriban válik felnőtte - s érik kegyetlen
IS

(Novák

csalódások. Nem is e fordított viszony a
problematikus Kovácsi János első játékfilmjében, hiszen a konkrét kivétel (vagy
ezeknek akár egész sora) nem kérdőjelezhet meg társadalmi tendenciákat, sőt, esetleg még hangsúlyozhat is, alátámaszthat.
Csakhogy Kovácsinál a - részleteiben rendkívül gondos tárgyi valóságrajz. a háttérinformációk egésze sugall fordított értékrendet. Gruber Ernő, tőrőlmetszett
pesti
kispolgár-család
sarja, izgatott suttogást
hall a zárt ajtó mőqűl . zálogcédulákról esik
szó, szülei súlyos anyagi gondban vannak.
A tágabb lehetőségek a film világában
mintha csupán egy kiválasztott réteget érintenének ; azokét, akik szolgálati fekete
ZISZ-kocsin küldhetik tánciskolába akkoriban divatos, hosszanti varrással díszített
nejlonharisnyában pompázó Iányaikat, meg
azokét, akiknek fiai keskeny napszemüvegben, kefefrizurával pattannak színes motorkerékpárra
vagy nyitott sportkocsi volánja mögé, hogy "baró fejként" imponáljanak a "bigéknek".
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Emil felvételei)

Gruber Ernő meg legfeljebb csak a kalauzból űzhet csúfot a villamoson, irigykedve kortyint az iskola helyett rendezett "házibulin" a vendéglátó aranyifjú (szüleinek)
császárkörte likőriéből.
Neki csak három
darab Kék Daru cigarettára telik (45 fillér),
kelletlenül cipeli föl - mindjárt a kezdő
képsorban - a jeget a térről; az Almok
Asszonyáról - tánciskolai szőke csitri-démonról - ábrándozik, s verseket Ír hozzá.
Nem másként Gruber papa. II. világháborús nótát búg elesetten a Mambó készülék mikrofonjába, percekig próbálgatja a
párnás széket, amelyet áthurcol a szornszédba. hogy megnézzék Hruscsovék látogatását s a Tell Vilmos aznapi folytatását a
tévében. míg a szemüveges ikrek - Ernő
jóval fiatalabb öccsei - egymást csépelik
egy rozzant fotelban. Gruber papa számára a fiának veendő öltöny - az Úttörő Aruházban - csakis sötétkék lehet. Gruberné
megadóan evickél a népes család zűrzavarában; láthatóan újabb gyermek(ek)et vár.
Kegyetlen, ólomfényű hajnalon ér véget

a film, Ernő véresen, összeverve támolyog
haza a tánciskolából. Atélt az este s az éjjel mindent: a "géppuskalábú" hízelgő becenevet ragasztotta rá az Almok Asszonya,
a távolról rajongott csitri, hogy aztán ismét eltaszítsa magától egy "nagymenő" vagány kedvéért, s végül neki is odakínálja
a meztelen ágyékát, mint a fiúcsapat többi tagjának. Nem, ez végképp sok Gruber
Ernőnek; őrjöngve püföli társait, s otthon
még apjára is már-már kezet emel. Ahogyan a voltaképpeni filmcselekmény a
Mambó magnókészülék sárgás képéből színesedik ki valamelyest, úgy sárgul vissza
állóképbe a hajnali jelenet.
Abrázolhatná persze a film, hogy az 57
utáni korszak kiszélesedö távlatai fölkészületlenül érték az emberek tekintélyes hányadát, s nem kevéssé meg is zavarta őket
a fejlődés "nyugatias" tempója. Olyan státusszimbólumokat helyezett elébük - kar.
nyújtásnyira -, amelyeket ők mégsem vehettek birtokba:
a nyugati utazás, a
nyugati "cucc" például még mindig kivált-

ság volt, bár egyre kevésbé az. Mondom:
szólhatott volna a film a fejlődésnek erről
a bonyolult, morális hányattatásokkal járó
értékcseréiről.
de nem erről szólt, talán
nem is vállalkozott ilyesmire.
Ez a sárgából sárgába (= szürkeségből
szürkeségbe) való visszatérés - úgy látszik,
nem egyedi jelenség a 40 alatti magyar filmesek ábrázolástechnikájában.
amikor a
hatvanas évek kezdetére pillantan ak vissza.
tgy van ez - tárgyaljuk majd a korábban
készült film bemutatásának idején - Gothár Péternél is. De - ha már Gothár kerül
szóba a pécsi filmszemlén bemutatott
Megáll az idő-ben (itt is könnyűzenei képzetkörből való a cím, s nem véletlenül!) a
kor ideológiai gondolkodása közvetlenebbül
is megjelenik, mig Kovácsi hősei teljesen
- mondhatni - ösztönszinten érintkeznek
egymással, beszédtémájuk kizárólag a mozi (Lollobrigida filmjei; a Cicababák stb.),
a tánc (ők a twistért rajonganak, miközben
a tánciskolában a cha-cha-cha - így, sznobosan ,írva - a fő attrakció); a Speedy
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Gonzales szöveg ét diktálják egymásnak a téves olvasathoz is makacsul ragaszkodva - a füstös klozeton, pucér nők fotóit
nézegetik, s a "vetkőző" töltőtoll at csodálják mohó kíváncsisággaL
Kovácsi János filmje: nosztalgikus. De
úgy, ahogyan - mondjuk - egy túlélő
munkaszolgálatos a keretlegény óriási pofonjára emlékszik meghatottan, hiszen az
átvészelt borzalom is me~sze1idül az idő
távlatában. (Alighanem minden ifjúkor
nosztaigiába csomagolódik a későbbi fölidézés során.)
Megfigyelései kitűnőek. A kor dokumen18

tumszerű rekonstrukcióját adja. Rozsdavörös a villamosmegálló táblája. Műanyag 10csolópisztollyal riogat ják egymást a kamaszok. A császárkörte likőr üvege négyszögletes. Repülők keringenek dróton az Úttörő Aruház mennyezetén - mint "hajdan".
Ódivatú
tévékészülékre helyezik a "színes" előtétet. Szól a "régi idők" zenéje a Hungária együttes előadásában.
S pompás a tánciskola diáktablója. A szeretni. megmosolyogni való, vagy néha tenyérbe mászó arcok, melyek természetes
pírban égnek a férfi-nő közelség tüzében;
a suta kamasz termetek. Kovácsi nagyszerűen válogatott. S a színészei is remekek.
Hollósi Frigyes, a lábát fáradtan tapogató,
rutinosan nyegle tánctanár, aki mindig tudja, kit szabad - következmény nélkül nyakon cserdítenie. Géczy Dorottya, aki
egy szót alig szól, csak mosolyog, az érett,
"nagy nő" - tánctanár ő is - magabiztosságával (valóban: egy sor táncot megtanulhatunk vagy átismételhetünk a film segítségével l), Usztics Mátyás (Sztásni) , a vagány, aki a nálánál ebben vagy abban erősebbtől szűkölve húzódik vissza, s zavartan,
óvatos-halk átkozódással szántja fésűjével
gyér - bár divatos - frizuráját. Gruber
papa: Kristóf Tibor; a megíratlan szerepet
is képes hitelesíteni. Várhegyi Teréz - fekete parókában - jóformán nem jut színészi lehetőséghez.
Igazi berobbanás filméletünkbe Rudolf
Péter mint Gruber Ernő. Ez a szépen metszett, keleties arcú fiatalember hol zavart
és elmélázó, hol meg oldottan közvetlen.
Igazi kamasz, amikor meglöki a tánciskolai
sort, mely aztán dominószerűen eldől;
hangja rekedt, fátyolos, tele szenvedéllyel.
A Gálffy Lászlóéhoz hasonlítható ez a tüneményes fölbukkanás. Szurkolunk érte, hogy
a további út is méltó legyen a pályakezdéshez.
Ifj. Jancsó Miklós tárgyilagos, sehol sem
ellágyult bemutatója ennek a Kovácsi-féle
történelmi panoptikumnak.
Emlékezetes,

amikor a galériára húzódó Gruber Ernőt
mutatja alsó gépállásból, geometrikus vonalaktól beszorítottan. Színes képei a hidegebb színtartományok felé tolódnak el; sehol sem rikító, sehol sem telt ez a színvilág, még a tarkabarka divatot jelző képsorokban sem.
VégüC is: Kovácsi János első játékfilmje
komoly és jó teljesítmény. Egyenetlen azonban: a tánciskolai történéssor - például fölöttébb eluralkodik a filmen, néhol már-

már önismétlő, hosszadalmas, tehát unalomveszélyes. Hogy a Cha-cha-cha nem a Das
Lied egyenes folytatása: ez talán abból is
következik, hogy az első "nagyfilm" készítése mindig irreális lelki-művészi
terhet ró
a pályakezdőre, még ha nem is a szó eredeti értelmében vehető kezdőről van szó.
De biztosan állíthatjuk, hogy Kovácsi János még sok - kellemes és izgalmas meglepetést tartogat, valamennyiünk örömére.
Kőháti Zsolt

Kovácsi János·
1949 februáIjában szűletett Budapesten. vízöntő.
A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban érettségizett
1961-ben, majd katonai szolgálatot teljesít. Felvételt nyer az Eötvös Loránd Tudományegyetem
bölcsészettudományi
karára, ahol 1973-ban
olasz-spanyol
szakos tanárként végez. A diploma után az Egyetemi Szinpadon dolgozik mint
hivatalsegéd, majd később grafikus, közben
színházaknak
színdarab ok at fordít
és discjockey. 1915. iebtuárjában felveszik a Szinházés Filmművészeti FöiskoláIa, ahol Fábri Zoltán
és Gábor Pál osztályában filmrendezőként
végez 1979-ben. A főiskolai évek alatt köt szoros
barátságot ifjú Jancsó Miklós operatőrrel. kivel
minden eddigi munkáját együtt készíti, valamint
Usztics Mátyás szinműuésszel. A közös munhájuk nyomán elkészült vizsgafilmjük, a Nyuszikák a tours-i fesztivál nagydíját nyeri el, a Gottl

Egonnal együtt írt diplomafiImjük (Das Lied A szeth.] pedig a lille-i fesztiválon a FIPRESCI
(Filmkritikusok
Nemzetközi
Szövetsége - A
szerh.] díját kapja meg.
A főiskola elvégzése után a Magyar FilmgyáItó Vállalathoz kerül, és - hasonlóan a főiskolai évekhez - asszisztensként dolgozik. Az
évek során Gábor Pál, Dárday István, Kardos
Ferenc, rövidebb ideig Huszárik Zoltán, majd
pedig Rózsa János és Szabó István munkaiársa.
1981 nyarán a Rock Színház társulatával megrendezi a SztáIcsinálók cimű rockoperát. A Magyar Televízió és az Objektív Filmstúdió koprodukciójában még 1981 nyarán és őszén elkészíti első nagyjátéktilmjét
a saját forgatókönyvéből filmre vitt Cha-cha-chá-t.
* A Magyar Filmtudományi Intézet kiadásában megjelenő filmes Ki kicsoda? kötetből.

CHA-CHA-CHA - színes, magyar, Objektív Stúdió és Magyar Televízió, 1982.
t. és R.: Kovácsi János; O.: ifj. Jancsó Miklós; Z.: Novai Gábor, Hungária együttes; D.: Vayer
Tamás; J.: Gulyás Klára; Sz.: Rudolf Péter, Tallós Rita, Hollósi Frigyes, Géczy Dorottya, Kristóf Tibor, Várhelyi Teréz, Usztics Mátyás, Sipos András, Kádár Lehel, Bot Teréz, Epres Attila,
Vincze Teodóra
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Értékkonzervativizmus vagy "új dramaturgia"
Bernardo Bertolucci: A Hold

1.
"Nevetséges", "mesterkélt",
"ordináré",
"sznob", "szofisztikus", "Verdi zenéjére
üresen forgó manierizmus". "dekadens
filmművészet"
- dühöngött az olasz kritika Bertolucci filmjének bemutatója után.
Am a kritika első dühe néha csak arra jó,
hogy később, Iecsillapodván. gondolkodóba
ejtse . mi is hozta ki tulajdonképpen enynyire a sodrából ? S a töprengés gyakran
vezet arra a paradox felismerésre, hogy dühe és bosszankodása túlságosan is természetes reakció volt, a film saját életéhez
tartozott - így teremtett magának helyet
a művészi
értékek világában, így fogadtatta el magát abefogadóval - botrányosan.
A felhördülés voltaképp érthető; Bertolucci témaválasztása.
formamegoldásai
egyaránt irritálóak. Irritálnak legalábbis
addig, amíg csak tudatunkat és kialakult
műélvezői
tudásunkat tudjuk a befogadás
folyamatában mozgósítani, tudattalanunkat
pedig nem, holott az "olcsó" és "sematikus" dramaturgiai megoldások mögött éppen a tudattalannal folytatott dialógus
szándéka rejtőzik.
Már maga a témaválasztás.
a történet is
konvencionális (legalábbis, a pszichoanalízis néhány kulturális közhellyé vált sémájának konvencionalitása értelmében). Ez
azonban nem feltétlenül hátrány és nem jelenti az eredetiség hiányát: a pszichoanalítikus "mitológia" Bertoluccinál régóta az
elveszített igazi mitolóqiát, világnézetet és
20

vallást helyettesíti, s bizonyos határok kőzött sikeresen. hiszen a huszadik századi
nyugati ember tudatát meghatározó, átható, szinte már folklorisztikus tudást, viszszatérő képeket, szerepeket. helyzeteket jelent. Az "apa", az "anya", a ,,fiú" szerepe
uqyanolyan maszkként jelenik meg A Hold
"új dramaturgi ájában", mint egykor a jellemek a commedia dell'arté-ban: s ezek a
maszkok mindenki számára áttetszően érthetőek. Ezek a maszkok .xnint tipikus funkciók váltják át a világnézetet szinjáiéhszethezetté"
(Fodor Géza). Az "apa", az
"anya", a "fiú" maszkja a tudattalan tipikus funkciói, s ezekből alakul ki az a színjátékszerkezet.
amelyet maga a rendező
einedrámának. tehát mozgókép-drámának
vagy - még populárisabban - mozi-drámának nevez.
A hangsúlyozottan konvencionális "nyitány" és "finálé" közőtt egy tizenöt esztendős amerikai fiú. életének néhány hetét látjuk, aki fogadott apja halála után, anyját,
a híres énekesnőt követve, Olaszországba
kerül; itt rászokik a kábítószerre. amely az
összekuszálódott, apa-nélküli világból való
menekűlés
módja lesz számára, végül anyja segítségével - rátalál igazi apjára,
megszabadul az "elfojtástól", amelynek a
kábítószer csak kifejeződése volt és felnőtté
válik. A történet tehát nemcsak banális, hanem ráadásul optimista végkicsengésű, a
forma nemcsak sematikus, hanem zárt kompozícióra épül - egyszóval mindent megtalálhatunk itt, ami a filmtől idáig idegen
volt, s ami a modern művészet élvezőjét ir-

ritálhatja. Csakhogy nem a történetről van
szö. s a kompozíció, a maszkok, a cselekményszövés konvencionalitása a tudattalan
feltárulkozásának lilmképi megformálás át
szolgálja. S ezen a szinten - a film tulajdonképpeni formája szintjén eredeti
műalkotás
és új műfaj születésének vagyunk tanúi. Persze, a XX. század művészetében a műfajiság már nem tekinthető
bizonyos művek csoportjára jellemző, e
művek általánosságát kifejező formakategóriának : minden egyes műalkotás
egyedi
műfajiságot kénytelen teremteni, amely
nemcsak "előzmények", hanem - többnyire - "következmények" nélküli is. Innen Bertolucci kísérletének vitathatósága
és - valószínűleg - folytathatatlansága
is - műfaji szempontból .•
Bertolucci a .icinedrama" újdramaturgiájának megteremtésével egyénileg vállalkozott arra, ami a polgári színpadi dráma
belső ellentmondásainak feloldási és meghaladási kísérleteként a XVIII. század végére műfajilag létrejött: az operával, a zenedrámával analóg - és a polgári filmdráma belső ellentmondásainak feloldását
célzó - mozgókép-dráma megteremtésére.
Míg az opera nem drámai, hanem zenei logikát követ, Bertolucci egy olyan drámaiság
kialakítására törekszik, amely nem filmdrámai, hanem tisztán mozgóképi logikát
követ, nem a látható, külső történetből, hanem a nem-látható belső történetből következik és a mozgalmas vizualitás közege
számára hozzáférhető csupán. A polgári
filmdráma tárgya a polgári család volt, a
rendező mozqókép-drámájának tárgya a
tudattalan felől értelmezett "tiszta bensőség" világa, a tudattalan kontextusában ábrázolt jellem és a tudattalan logikája szerint lefutó sors. (A polgári filmdráma műfaji-formai meghaladásának másféle, ehhez
mégis hasonló kísérletével találkozhatunk
Bergman műveiben.) A zenedrámához hasonlóan a mozgókép-dráma is a szó "intellektuális hegemóniájának" radikális meg-

törését jelenti, ott a zene, itt a mozgókép
érzéki homogén közege révén. De míg a zenében a "tiszta bensőség", a filmképben a
"tudattalan" feltárulkozásának biztosításáról van szó. Ahogy az operában sem szűnik
meg a drámai szöveg, a cselekmény, a környezet, csupán alárendelődik a vokális zenének és többé-kevésbé stilizált jelzés sé,
konvencióvá válik, úgy a mozqókép-drámában sem szűnik meg a beszéd, a cselekmény, a külvilág realitása, csupán a mozgókép saját drámaiságának, a mozgalmas vizualitás közegében rejlő drámaiságnak rendelődik alá. S ez a drámaiság A Hold-ban
a tudattalan mitologikus drámaiságával
azonosul. A személyiségnek adémonival
való küzdelmében nem a moralitás (A megalkuvó), nem a politika (Huszadik Század),
hanem teljes egészében az öntudatlan tudattalan lesz itt a terepe. A 70-es évek értékkonzervativizmusának tükrében a tudattalan lesz az a szféra (legalábbis Bertolucci
filmje így interpretálja). ahol a tragikus
vétségnek, bűnnek és bűnhődésnek.
áldozatnak és megváltásnak még értelme van,
ahol a szenvedély nem hétköznapi, nem sekélyes. nem nevetséges, ahol olyan törvények uralkodnak, amelyek nem sérthetők
meg büntetlenül,
ahol az igazi emberi történés ,,lejátszható", s ahol az ember birtokba veheti saját szabadságát és boldogságát,
vagyis felszabadulhat. Mindez így, "ídeológiává" csupaszítva. persze, túlzásnak hat,
számunkra azonban csak mint az új művészi formát konstituáló értékelő aktivitás
meghatározása érdekes. S kétségtelen, hogy
nemcsak szellemes fordulat, amikor Bertolucci Verdi egyik leginkább félreértett operájára, A Végzet hatalmára utalva filmjét
A Tudattalan hatalmának nevezi, mint
ahogy az Alarcosbál-ból felidézett jelenet a
"fináléban" nyilvánvalóan a már említett,
sajátos maszk-játékra utal.
Bertolucci számára a pszichoanalízis mint látásmód és nem mint doktrína - régóta a müvészi alkotómunka különleges esz21

köze: a pszichoanalitikus látásmódot mintegy a filmkamera meghosszabbításaként,
különleges "objektívként" kezeli. Azért
van rá szüksége, hogy áthidalja akorunk
valósága és e valóság művészi kifejezhetősége közt tátongó szakadékot. Mert a XX.
század történelmi eseményei, hőseinek sorsa, az egyének élete és cselekvése művészileg egyre nehezebben értelmezhető az emberi tapasztalat immanenciája alapján, túl
van az "emberin", túl van "jón és rosszon",
ami a művészetet megfosztja hagyományos
alapjától, az etikától. Új közvetítést kell
keresnie, s ha ez nem a Tudomány, nem a
Vallás, nem is a Politika, talán az
önálló elvvé növesztett Esztétika lehet.
Az esztétikainak azonban nagyon sokféle
művészi formalehetőség felel meg: az irónia, az ornamentika például. Bertolucci végül is a tudattalan esztétizálását választja
(az ornamentika és az irónia puszta mozzanattá válik nála) a racionális és etikailag
értelmezhetetlen, - tehát a hagyományos
nagyművészet formájában kifejezhetetlen emberi tapasztalat művészi általánosításához. Míg azonban korábban ez az ábrázolásmád szintjén jelent meg filmjeiben, mint
a történelmi hősök vagy moráli s szituációk
meghosszabbítása a tudattalan szférájáig,
most műiaihént fordul felénk, az alakok
mozgásának és a látható történésnek egyedüli közegeként határolva körül a tudattalant, amelyet a kulturális és szociális meghatározottságok csak intonálnak.
Persze A Hold nem remekmű, sokkal inkább torzó, de figyelemre méltó és tanulságos torzó, amely a hetvenes évek ún. értékkonzervativizmusának hatását tanúsítja a
művészi forma megújítása.
a művészet pátoszának visszaszerzése terén. Az .rújdramaturgia" ugyanis elfordulván a szociális
világot átható erkölcsi és politikai értékválságtól, a megoldást és a feloldást a művészet tárgyának a "tiszta emberire" redukálásában keresi. Olyan redukcióra törekszik,
amely közvetlen emberi kapcsolatokat, a
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még megőrzött-megmaradt emberi közvetlen kifejezését teszi lehetővé és eltünteti a
távolságot .Jélektől lélekig", helyesebben
- most már nála - "tudattalantól tudattalaniq" .

2.
Az "újdramaturgia" nagyrészt azoknak az
effektusoknak, formakonvencióknak a mozgóképi alkalmazását jelenti, amelyeknek
zenei, zenedrámai alkalmazására az opera
buffa épül. Ilyennek tekinthetjük többek
között a kompozíció egészén belül a nyitány és a finálé elkülönülését; a szinte zenei módon visszatérő, keringő és variálódó
képi motívumokat (pl. a hold motívumát,
avagy az operát mint tárgyi motívumo t és
mint színteret) ; a színekkel való bánásmódot, az atmoszféra-teremtést, amelyben a
külvilág - a maga realisztikusságában is
szinte kellékké. díszletté, dekorációs
háttérré válik, előterében az igazi történéssel, az igazi élettel, amely a tudattalan színpadán zajlik. De ilyennek tekintendő mindenekelőtt az intrika szerepe, mivel az intrika éppen a zenedráma tipikus cselekményszövési módja. Az intrika érzékelteti
az operában a véletlen hatalmát és szabadságát amely a valóság kettösségén. kétértelműségén alapul: a látható világba láthatatlan erők, a természetesbe és mindennapiba a természetellenes és rejtélyes, a
nappaliba az éjszakai tör be váratlanul és
minduntalan. A Hold-ban ez a tudattalannak, a szellem éjszakájának a megjelenését,
a mindennapiba, a megszokottba való betörését jelenti. E. T. A. Hoffmann megjegyzése az opera buffa-ról közvetlenül vonatkoztatható A Hold-ra is: "Különös csillag ragyog az égen, s mindenütt ott vannak a véletlen csapdái, amelyek a legtisztább polgárt is foglyul ejtik, ha csak egy
picit is kidugja házából az orrát. A tulajdonképpeni opera buffa lényege véleményem szerint a kalandosnak a tnindennapi

életbe való ilyen betörésében rejlik, meg az
ebből keletkező ellentmondásokban."
A véletlen ejti csapdájába a tizenöt éves
]oe-t is: apja halála olyan, mint egy hirtelen megvalósult "elszólás", mintha gúnyt
űzött volna belőle a "tudattalan hatalma",
mikor sietve teljesítette titkos, de a filmben is kimondott kívánságát, hogy apja helyére lépjen, s ő kísérhesse el anyját Európába. (Csak később derül ki, valóban operába illő fordulattal, hogy apja nem igazi
apja volt, hogy igazi apja él, s ott él, ahová
anyjával elutaznak - Olaszországban.) E
véletlen (mert Joe apjának halála olyan váratlan és nem-természetes,
akár egy baleset) zökkenti ki a fiút szokásos kerékvágásából. rántja ki mindennapi életének közegéből: kiszakít ja a gyermekkorból,
kiragadja Amerikából. a kultúrából, a nyelvből,
a kapcsolatokból, amelyeket ismer, amelyek az övéi. Életébe betör a kalandos, az
egész világ a feje tetejére áll, minden mássá, idegenné, szokatlanná válik - elveszíti
identitását, s a meghasonlottság, a magány,
az értelmetlenné vált világ elől a kábítószer nirvánájába menekül. A kaland for-

mája azonban egyre inkább a keresés lesz,
Joe számára az apa-keresés (mint a felnőttkor identitásának. a betegségtől való megszabadulásnak
az előfeltétele),
Caterina
számára a gyökerek keresése (gondoljunk
a Verdi háza előtt lejátszódó jelenetre:
"olyan ő nekem, mint az apám l"), Amerika
számára Európa (az elveszített "apa") keresése, a hetvenes évek nemzedéke számára
pedig a hatvanas évek, az elveszített boldogság és harmónia, az elveszített remények és hitek keresése - a nihiltől való
megszabadulás, a rend, a harmónia vágya.
Az intrikára már a film nyitányában történik jelképes utalás: az apa és az anya
szerelmes incselkedésének perceiben a földön üldögélő csecsemő lábai belegabalyodnak a pamutgombolyagba, amely majd a fináléban újra megjelenik a tengerparti házba visszatérő ] oe szemei előtt. A pamutgombolyag, a belegabalyodás (gondoljunk
az intrika szó eredeti jelentésére) az
Ariadne-fonál mitologikus hasonlatát hívja
elő, s valóban: a hold és az anya arcának
összemosódasa, ez a misztiku s gyermekkori
emlékkép vezet vissza a tudattalan Iabirin23

tusán keresztül az elveszített gyermekkorba, vezet vissza az apához és ezzel az apaanya-gyermek "háromszög"
harmóniájának helyreállításához.
Van azonban az intrikanak egy mélyebb
és általánosabb filmképi jelentése is: a bizonytalanság, a kétértelműség, a lényeg és
felszín, a belső és a kűlső. a tudattalan és
a tudatos közötti ellen tét érzékeltetése. Ebben az értelemben mindenütt a véletlenek
csapdái leselkednek a gyanútlan hősökre : a
legjelentéktelenebb
hétköznapi
történés
mögött is a katasztrófa lehetősége lappang
(pl. Joe apja lemegy beindítani a kocsit és
meghal); bármely szituáció visszájára fordulhat (pl. mikor a habostortás. kedélyes
születésnap és az önfeledten ölelkező kamasz-szerelmesek látványa mögül a dermesztő valóság tárulkozik Caterina elé: fia
kábítószert ad be magának), bármi bekövetkezhet, bármikor feltörhetnek az elfojtott indulatok, érzések (pl. Caterina barátnőjének előjelet váltó, leszbikus közeledése
a zuhanyrózsa alatt, mikor Caterina összeroppan ; Joe extatikus .xlob-szólója"
villákkal és kanalakkal a fogadóban; a temetőben, a gyászolók előbb még együttérző arca
ellenségesen és fenyegetően tapad a gépkocsi ablak ához, amely mögött a "kettesben" maradt Joe és Caterina, anya és fia
ülnek; stb.). Minden jelenet, minden gesztus, minden helyzet kétértelmű, ambivalens.
s mikor rejtett értelme feltárulkozik, áttöri
a látvány felszínét, sokk-szerűen éri a hőst.
akinek tekintetével az adott képsorban a
valóságot látjuk. Ez a sokk-hatás az elzárt
bensőség, az elfojtott tudattalan feltárulkozásának előmozdítója. Persze, a sokk lehet
gyengébb és erősebb, és lehet pozitív előjelű is, azaz komikus. Az "újdramaturgia"
lényeges eleme a homilius .imeqszahitásoh"
elve, amelyeket a rendező a feszültség tetőpontján, az összecsapó szenvedélyek robbanásának pillanatában alkalmaz (például
anya és fiú első veszekedésének-verekedésének "nagy jelenetében", amikor a mozdu24

latlan függöny - szinte a kulisszák - mögül váratlanul egy kereskedő-segéd bukkan
elő, szabadkozva, hogy az új függönnyel
annyit bajlódik, majd a pianínót szállítók
tűnnek fel, végül beszalad a személyzet;
hasonló hatása van a magát kommunistának és Fidel Castro barátjának mondó
autós szerepeltetésének,
vagy az operába
illő olasz fogadós "áriájának", aki a jelenet
vége felé "keritőként" jelenik meg az anya
és fiú közötti incesztuózus kapcsolatban;
stb.).
Minden ilyen megrázkódtatás, elmozdulás, csere, kirobbanás, - lehetőség a személyes tudattalan feltárulkozása számára.
A visszájára fordulás, a megfordítás elve,
az elöl- majd hátulnézet, a felül- majd alulnézet összekapcsolásának groteszk techníJ;<; áj a, amely akomolyból,
fennköItböl, patetikusbó! nevetségeset, alpáiit, közönségeset csinál, szimbolikus sűritésben jelenik
meg a film egyik "nagy jelenetében", a
Trubadúr előadásán. Joe az operát először
kívülről, elölről, a látvány oldaláról pillantja meg, aztán belülről, hátulról mintegy a valóság oldaláról - fogja fel és
a szépség a hazugsággal, a poézis a nevetségessel. a szenvedélyek őszintesége a díszletek csináltsáqával. az emberi. alakok elevensége a technikai apparátus merevségével kerül szembe. A fiú üres tekintete a becsapottság, megtévesztettség érzését fejezi
ki. A formák, a szerepek ürességét, a világ
értelmetlenségét éli át ebben a pillanatban:
minden hazugnak és embertelennek tűnik
ebben a művi világban. Miként az operában, ahol csak az emberek valódiak, minden más. puszta konvenció, úgy a valóságos életben is díszletté, második természetté, mesterkélt, művi háttérré merevedik a
kultúra,
a civilizáció világa az "emberi
bensőséggel", itt: a tudattalannal szemben.
Joe éppen az opera-világ díszletei mögé hatolva éli át először saját identitás-vesztését,
mint a tudattalan és a kultúra, mint a tudattalan és a tudott kettósségét (ezt mélyíti

el és értelmezi számára a hamis, mert nem
igazi anyai szerétetből fakadó szűletésnapi
ünnepség visszataszító konvencionalitása
is). Mintegy szimbolikusan játssza itt el
azt, amit nemsokára a valóságos életben is
meg kell tennie: a díszletek. a látszat,
vagyis az ész, a mindennapi moralitás mögé lép, áthágva a szexuális erkölcs ősi tabuit a konvenció által kijelölt szerepek és
kűlső kapcsolatok mögé, a család mögé, az

anya-kép, saját személyisége mögé hatol,
hogy lerombolva ezt a kettősséget, felszabadítsa és átszellemítse tudattalanját.
Végül is azonban nem a kultúra, a civilizáció, a .xííszletek" lerombolása itt a tét,
hanem az elfojtástól való megszabadulás :
így a fináléban az opera, énekeseivel és
díszleteivel (többek között a Trubadúr színpadi hátterében látható csillagokkal és
holddal) nem kerete már a valóságos élet25

nek, a tudattalan mozgásának. Épp megfordítva: az opera, maguk a díszletek is a
valóságos élet részeként, a tudattalan drámájának részeként jelennek meg (formai
szempontból ezt jól érzékelteti az Alarcosbál szabadtéri jellege, a színpad. nézőtér,
kulisszák terének egybefolyás a, s a várszínház fölötti igazi égbolt és igazi hold).

3.
"A kiindulópont - olvassuk Bertolucci
egyik nyilatkozatában - az anya és a hold
képének társítása emlékeimben. Ez az elem
egyfajta álommá alakult át, ahogyan azt a
nyitójelenetben megpróbáltam ábrázolni.
De az egész film tulajdonképpen ennek az
álom-értelmezésnek a bemutatása." A hold
valóban kiemelkedik a filmet átszövő képi
motívumok közül: önálló, az emberi alakokkal egyenrangú szereplője a drámának.
Kapcsolatba lép velük, segít nekik és akadályozza mozqásukat.
elrejti a titkot és segít a rejtély megoldásában, értelmezi a jeleneteket és az egész drámai mozgást. Követi hőseit és mindvégig valami elfeledettre, titokzatosra, hiányzóra emlékeztet: az
apa alakjáról van szó. Mert csak ezt a
hiányt legyőzve, apját visszaszerezve győzheti le Joe a semmi détnonát. amelynek objektivációja a filmben - a kábítószer. így
változik át a nyitányban megjelenő háromszög - az anya-gyermek-hold
- szimmetriája a fináléban az anya.-apa-gyermek háromszögének megtalált harmóniáj ává - a hold vagy "holdisten" szelíd és varázslatos jelenlétében. Az atya, a "teremtő" és "fenntartó" atya alakja, a Tanító, a
Mester alakja (nem véletlen, hogy Joe megtalált apja tanító) így kerül helyére abban

a személyiségképben, amely Joe életében a
felnőttkor kezdetét jelzi.
Az intrika, a véletlenek tragikus és komikus játéka tehát - éppúgy, mint az operában - mindvégig alá volt rendelve az
"optimista" vagy "szerencsés" véqkimenetel teleológiájának. Hisz a tudattalan teleológiája "optimista" - a vágyteljesítés,
a feloldás, a katarzis, a gyógyulás felé mozog. A Hold fináléjának
semmi köze a
"happy end" -hez . nem a széthullott család, hanem Joe széthullott személyisége áll
itt helyre. A pozitív végkifejlet a tudattalan
kalandjának végére, arra a felszabadult
örömre és megkönnyebbülésre vonatkozik,
amit Joe érez abban a katartikus pillanatban, amikor újra egymás mellett látja anyját és apját. Az "újdramaturgiának" ez az
operából kölcsönzött fogása, a pozitív végkifejlet filmképi kidolgozása a tudattalan
szférájában végbemenő drámai
történés
szempontjából teljesen hiteles, hiszen a tudattalan teleológiája az elfojtás megszüntetése,
a felszabadulás öröme és gyönyörűsége. Végül is így és ezért válik Bertolucci filmje a hetvenes évek értékkonzervativizmusának lehetséges művészi kifej ezésévé . a nihilbe futó élettel, a leépűlő,
széthulló, kiüresedett, megcsonkított személyiséggel a felszabadulás lehetőségét és
reményét, az autonóm személyiséget és a
felnőtt személyiséget mint értéket állítja
szembe, megmutatva azt az utat és azt az
életszférát is, amelyen keresztül a hetvenes
évek csalódott és meghasonlott tudatú embere eljuthat ide: a tudattalant. De ez már
a konzervativizmus korlátait is jelzi, mert
a tudattalan szintjén visszanyert perspektíva a történelmi tudat perspektívátlanságán aligha változtathat.
Szilágyi Ákos

A HOLD (La Luna) - színes. olasz 1979. Fiction Cinémafotografica, Róma
R.: Bernardo Bertolucci r F.: B. Bertolucci, Giuseppe Bertolucci, Clare Peplol : O.: Vittorio Storaro; D.: Maria Paulo Maino, Cíanní Sélnestri; J.: Lina Taviani ; Sz.: Jill Clayburgh, Hatthen
Bany, Renato Salvatori. Alida Vall
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Csillapított rezgés
Carlos Saura: A mama százéves
Néhány éve talán még érvényes volt a szentencia: "a spanyol filmtörténet az elsőfilmek története" . Az idén ötvenesztendős
Carlos Saurának jó tucatnyi alkotását jegyzik a szakmában, újabb és újabb művei
mérvadó nemzetközi fesztiválok figyelmet
keltő eseményei.
Magam korunk spanyol társadalmának
légkörét véltem megérezni korábbi filmjeiben, s az alkotót a megrázó erejű művek
létrehozására hivatott realista rendezők sorában kezdtem számon tartani. A legutóbb
látott A mama százéves hatására azonban el kell gondolkodnom a föntebb idézett
kesernyés ítéleten.
Az az igazság, hogy a hanyatlás érzete
nem most csapott meg először, de az is
tény, hogy az elerőtlenedés nem rögtön az
első "robbanás" után kezdődik. Milyen is
hát ez a rendezői pálya?
Az ötvenes évek elején érik el az olasz
neorealizmus hullámai a spanyol filméletet.
Saura a megpezsdülés idején végzi tanulmányait a filmfőiskolán.
1958-ban háromnegyed órás dokumentumfilmmel jelentkezik, majd 1959-ben készíti első egész estét
betöltő filmjét, A csavargók-at, melyben
sajátos módon egyezteti. a neorealizmus dokumentarizmusát francia új hullámos szerkesztési megoldásokkal.
1963-ban készül a Magyarországon is is-

mert kosztümös film, a Banditasirató. Ebben a szélesebb történelmi ábrázolásmód
nem a legteljesebb módon szervesül a másik - a nemzetközi sztárokra épülő "belterjesebb" - stílussal. (A rendező mentségére kell megemlítenünk, hogy a két alkotói módszer keveredését külső tényezők is
okozták. Elgondolkodtató egyébként a külsö körülmények szerepe Saura művészetében.)
1965-ben készül el az életműnek - véleményem szerint - egyik csúcsa, A vadászat. Maga a rendező látható módon nem
így vélekedik erről az alkotásáról. E műnek mind ez idáig folytatása sincs. Ennek
több oka is lehet. Ezek közűl
az egyik,
hogy korának kultúrpolitikája enyhén szólva nem fogadta rajongással a francoista
rendszer "hőseinek" alantas ösztönéletét
föltáró munkát. A másik talán az, hogy ebben a szikár alkotásban semmiféle különösebb formai problémát nem oldott meg,
semmiféle formai leleménnyel nem büszkélkedhet a rendező. (Jelenlegi értékrendjében a "hogyan mondom?" látszik uralkodni a "mit mondok?" fölött.)
A vadászat cselekménye nem több, mint
hogy néhány egykori katonabajtárs hét végén vadászni megy, s addig taposnak a
könnyen elejtett nyulak vérében, míg a vérszag a fejükbe száll, s a fegyver elszabadul
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a kezükben. Először hajtó állataikat (nevezetesen görényeiket) pufogtat ják le, végül
egymást. Vannak itt az emberölésnek némiképpen racionális indítékai is, de azok
eltörpülnek a helyzet logikájához képest. A
hatvanas évek vadászgató veteránjai a francoista ellenforradalom
légkörét
idézik.
Múltjuk és jelenük között egyenes az őszszefüggés. Bőrük alatt úgy él a történelem,
mint a szikrázó spanyol tájban az az üreg,
amely egykori áldozatok csontjait őrzi.
Meggyőződésem,
hogy a filmtörténet
Saurának ezt az "eszközök" tekintetében
legpuritánabb
munkáját fogja a rendező
legegyénibb alkotásaként számon tartani.
1967-ben a Hűtött mentalikőr-rel "új"
Saura lép a színre. Az ezzel a filmmel kezdődő sorban vannak erősebb és gyöngébb
alkotások - elsősorban akkor tűnnek elő
az értékkülönbségek, ha a filmek társadalmi érvényét vizsgáljuk -, a formanyelv
lényege azonban azonos. Az említett mun28

ka cselekményéből kiszűrhető Saura új ábrázolásmódja.
Egy gátlásokkal, komplexusokkal terhelt
vidéki férfi (történetesen orvos) meglát egy
izgalmas nőt. A nő az orvos képzeletében
önálló életre kel, s egyszer csak úgy is
megjelenik, mint a férfi barátjának a felesége. Harmadik inkarnációként az asszisztensnő (Geraldine Chaplin) csúnyácska lényéből bontakozik ki az eszményi szépség.
így, miután a' "kópia" elérhetővé válik, az
"eredeti" -nek meg kell halnia, hogy az
"egyedüli" valóság, mint a férfi tulajdona,
érvényre jusson.
A filmben azonos optikai és ritmikai eszközökkel jelenik meg valóság, emlék és
képzelet. s az utolsó képsorokban sem kapunk kulcsot a valóság- és tudatsíkok elrendezéséhez. A racionális megértés tehát
lehetetlen. Ebbe akkor nyugszunk bele,
amikor újabb Saura-filmeket látunk. Akkor
megértjük, hogy a logikátlanság szándékos.

Saura olyan nyelven beszél hozzánk, amelyben az álmok természetességével keveredik
jelen-, múlt- és jövő idő, jelentő, felszólító
és feltételes mód. Voltaképpen nem is áll
egyedül Saura ezzel a .Jeleményével"
a
szálak kőzvetlenűl Buiíuelig, tágabb esztétikai értelemben még tovább (szürrealizmus, abszurd színház, új regény stb.) vezetnek. Ami egyéni ai ő művészetében.
az
a (tárgyi és személyi) miliő, amelyről, valamint az az érzelmi tónus, amellyel "beszél" .
Az 1972-ben készült Anna és a farkasok-at egyik legjobb filmjének érzem. Kísért ugyan benne némelyes Bufiuel-reminiszcencia (hasonló az Egy szobalány naplójá-nak alaphelyzete: egészséges, városi
kultúrájú lány eltorzult ösztönökkel terhes
vidéki birtokos család kastélyában vállal
szolgálatot, s ott különféle anakronisztikus
követelésekkel és támadásokkal kell szembenéznie), a következetesen átgondolt, több
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rétegű szerkezet, a jól egyénített, egyben
pszichológiai és társadalmi típusokat idéző
figurák - és nem utolsósorban Geraldine
Chaplin drámai szerepépítése.
ahogyan lassan elveszíti kívülállását.
belesodródik a
helyzetekbe, míg végül vállalja a konzekvenciákat - sajátosan "sauraivá" teszik az
Anna és a farkasok-at.
Több irányba mutató jelzőtábla Saura
útján az 1975-ben forgatott Nevelj hollót.
Itt az Anna és a farkasok meseszerűen lekerekített
cselekményével és jelképivé
emelt helyszínével ellentétben szétszórtabb
cselekményt és hétköznapibb miliőt találunk. Egy tiszti család életének nem túlzottan dicsőséges kulisszatitkait leshetjük meg
gyermeki nézőpontból. Az apa halálából indulnak ki a cselekményszálak és az asszociációk. A komor esemény nem sok könynyet fakaszt, hisz az élveteg, önös férfi nem
sokat tett azért életében, hogy övéinek a
szívébe lopja magát. Az a tragikus a do29

legban. hogy a gyermekek számára nem teremtődhetnek meg az egészséges lelki fejlődés feltételei. hisz mérgezett légkörben
nevelkedtek. A korábban elhalt, sokat szenvedett anya emlék éhez való ragaszkodáson
kívül jóformán csak negatív érzelmek, agresszív ösztönök élnek a kislányokban. A
társadalomrajz
nemes keménységét
Geraldine Chaplinnek a halott anya szerepében a szentimentalizmusiq
túltengő jelenléte észrevehetően csökkenti. Képletesen azt
mondhatjuk: az eddig "dúr"-ban komponáló rendező itt kezd "moll" -ba átcsúszni.
A következő esztendőben készült Életem,
Elisa érzelmi kapcsolatok fínomságaival bíbelődik, megfogható
társadalmi
közege
nincs. Legalábbis - egy éve láttam a filmet - ilyesmit nem tudok magamban fölidézni.
A mama százéves
láttán ugyancsak
csalódást éreztem. Ez idő szerint ez már
nem a legutóbbi filmje (1979), később
Lorca Vérnász-ához nyúlt, s a miliőváltás
hihetőleg javára vált.
Ezt a filmet akkor értjük csak igazán,
ha jól emlékezünk az Anna és a farkasokra. Nem egyértelmű folytatásról van ugyan
szó, hisz Annát a korábbi filmben megcsonkították. megerőszakolták és megölték,
most pedig, mintha mi sem történt volna,
sok szeretettel érkezik a szűletésnapi
ünnepségre. Kétségtelenül ugyanarról az Annáról van szó, ezt rögtön látjuk, amikor
körbejárja az épületet és konstatálja a változásokat.
Az emberek is kétségkívül
ugyanazok, ha jócskán változtak ők is hét
esztendő alatt.
Hogy a biológiai növekedésen és öregedésen kívül mi is történt még időközben,
azt könnyebben fölismerjük, ha a filmen
látottakat egybevet jük a rendezőnek egy
interjújában megfogalmazott szándékaival:
A Franco halála utáni társadalmi változások erőterében akarta tehát megmutatni
a korábbi filmjében teremtett családot és természetesen Annát is.
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A legjelentősebb szerepet Josénak, a katonának szánta. Ö volt az, aki szexuális bátortalanságát
és lappangó szadizmusát a
Franco-rendszer
militarista
eszményrendszerében szocializálta.
egyenruhákat és érdemrendeket gyűjtött, azokkal tetszelgett
a tükör előtt. José a megváltozott világban
tevékeny üzletember, a kőzőspiaci csatlakozás, az európai integráció lelkes híve lett volna a forgatókönyv
szerint. Minthogy azonban alakítója (José Maria Prada)
meghalt a forgatás kezdete előtt, alakja
csak emlékkép formájában került az új
filmbe, a régi film bevágott snitt jei révén,
miközben a családtagok a sírjánál tisztelegnek.
Az üzletember, a tevékeny polgár szerepét Luchi kapta, az erotomániás Juan korábban minden tekintetben passzív, ma már
csak szexuális értelemben szunnyadó felesége. Ö mostanra oly mértékben aktivizélódott. hogy az archaikus anyakultusz kulisszái mögött összeesküvést sző a nagymama megmérgezésére, a régi épületek lerombolására, a birtok fölparcellázására
és
pénz zé tételére.
E két szereplő fejlődésvonala megadja a
kulcsot a többiek változásának megértéséhez. Érdekes például, mivé lett Fernando,
aki annak idején menekűlő miszticizmusával valamelyes együttérzésünket
vívta ki
agresszívabb, ösztöneiket alacsonyabb szinten szublimálá
testvérei ellenében. Ezúttal
megszállott
sárkányrepülőként
erőlködik
sikertelenül. Csak az eszköz változott, a
szándék a régi maradt: elszakadni a földtől! A néző számára az első pillanattól nyilvánvaló, hogy a csaknem sík terepen, melynek alsó szélén csupán bokrok vannak,
nem mélységek, a fölemelkedés lehetetlen.
Jellemző a katonás elem sorsa. Az Anna
és a farkasok-ban José, a magát az élet fő
sodrában érző "pater farnilias" forgolódott
egyenruhában, az újabb filmben a perifériára sodródott csúnyácska lány, Carlotta
viseli dacosan a katonainget.

A legkisebb lány, Victoria, a testi fájdalom mazochista eszközét választja a valóságtól való elszakadás megkísértésére, míg
a legnagyobbik, Natalia, szexuális fölszabadultságával véli kora valóságát megközelíteni.
Anna, az egykori érzékeny, kockáztatni
merő, szabad ember kispolgári fiatalaszszonnyá lett, kis örömökkel, kis haragokkal, kis energiákkal.
Natalia nem véletlenül jut fontos szerephez a drámai szerkezetben. A cselekmény
ugyan több szálú, a szálak egyike a nagymama életére törő összeesküvés, másika
azonban az a háromszög-történet, amelyet
Natalia teremt azáltal, hogy elcsábítja Anna újdonsült férjét.
A lány ugyan célt ér, hisz szépsége és
fellépése ellenállhatatlan. Olyan természetességgel mutatja meg pompás idomait,
mint valami öntudatos, de nem túlzottan
rámenős kereskedő a legszebb portékáját. A
legteljesebb felszabadultság sem elegendő
azonban a felszabadult öröm állapotának
elnyeréséhez, mivelhogy a korábbi keletű
érzelmi kötéseket egy lopott szeretkezés
nem tudja föllazítani. Anna tetten éri a
párt, s a férj azon melegében tagadja meg
alkalmi szeretőjét.
A rendező - saját vallomása szerint rokonszenvvel figyeli a Natalia típusú lányokat, de a társadalmat másféle berendezkedésűnek ismeri, mintsem hogy a hagyományostól eltérő magatartásformákat megrázkódtatások nélkül elviseljen. Közelebbről: a családról van itt szó, ami művészetének évek óta legfőbb, talán egyetlen témája. Aminek merev kötéseit lazítani. melegét őrizni szeretné. Még közelebbről: a dél-

európai családtípusról beszél, amely egyszerre vonzza és taszítja.
Elméletileg izgalmas és fontos életmű kerekedhet ki abból, ha egy rendező a társadalomnak olyan alapvető intézményét járja
körül, mint a család. Az az érzésem azonban, hogy Saura néhány utóbbi filmjében
legalább oly mértékben tükröződnek szerepálmok, mint lényeges társadalmi jelenségek. Színvonalas művészet ez - ha mollban szól, hát mollban szól. meg valami újszerű képi és zenei humor is kezd megjelenni az eszköztárban -. csak hát Saura
ennél jóval többet ígért indulásakor.
Trencsényi Imre

A MAMA SZAZ~VES (Mama cumple eien anos) - színes. spanyol, 1979.
R.: Carlos Saura; O.: Tea Escamille; J.: Francisco J. Lucia; D.: Antonio Belizon : J: Angelines
Castro; Z.: Federico Chusca, Manuel Garcia, Manuel Garrido, Franz Schubert; Sz.: Geraldine
Chaplin. Arnparo Munoz, Fernando Fernan Gomez, Rafaela Apericio, Norman Brisky, Charo Soriano, José Vivo
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Hétköznapok létfilozófiája
Claude Goretta : A vidéki nő
"Az embernek egyrészt tudomásul kell venni, hogy a dolgok reménytelenek, másrészt
viszont ezzel együtt is törekedni kell megváltoztatásukra ... " - vallja Goretta. És
ugyanez a vallomás, vívódó tűnődés fogalmozódik meg filmjeiben is, e svájci rendező átlagemberekkel benépesített mikrokozmoszában,
a "kisvilágok" sziszifuszi küzdelmében a tények és törvények kikerülhetetlenségével szemben. A dolgok reménytelenek? l Ha objektíve, a puszta tények
szintjén nézzük Goretta szornorú. megható történeteit, a A vidéki nő Christíne-jének és sorstársainak különösebb látványosság nélküli, csendes, ám szívszorítóan tragikus stációit, akkor valóban a reménytelenség szürke horizont ja tárul föl szemünk
előtt. Mégis, miért van az, hogy filmjeinek megnézése után nem érezzük az apokaliptikus világ dehumanizált
rettenetet.
sem pedig az egyén félelmekbe. szorongásokba zárt kárhozatát? l Ellenkezőleg, egy
nem e világi bizakodás atmoszférája érint
meg bennünket, a szomorúság mellett a
tisztaság levegője, a tragikum mellett keserűen bölcs optimizmus. Mert Goretta világában mindenek fölött való Christine
mcsolya. a film végén az őt alakító Na-:
thalie Baye haját beragyogó reggeli fény,
amint a vonatra várva az állomáson. túljutván a metropolis számos pokoli bugyrán,
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"csakazértis"
fütyörészik, fölszabadultan.
sikertelen kísérlete után mégis szinte-szinte
boldogan: szimbolikusan akár a rendező
ars poeticájának is fölfoghat juk A vidéki
nő eme záró kompozícióját.
Claude Goretta kétségkívül az új svájci
film egyik legszínvonalasabb, sajátos szemléletű és stílusú alkotója, aki néhány társával együtt a svájci "filmsivatagot" megtermékenyítette. Ez pedig nem volt könynyű, ha figyelembe vesszük, hogy a svájci
filmnek bizony nincs nagy hagyománya,
mint európai szomszédainak.
a franciáknak és anémeteknek.
1924-ben alapít ják
meg a Praesens filmvállalatot. tehát akkor,
amikor - hogy csak egy példát mondjunk
- a francia avantgarde már virágkorába
lép. A Praesens cég szinte egyeduralkodó
volt Svájcban. Az 1924-ben Schiller: Tell
Vilmosa alapján szabadon forgatott A kantonok államszövetségének keletkezése cimű filmtől kezdve, ezekre a produkciókra
a hazafias szellemű, félhivatalos
jelleg
nyomta rá a bényegét. Ezen kívül főleg az
idegen hatás volt a meghatározó Svájc filméletében. Csak 1934-ben készül el az első
úgynevezett tájszólásban beszélő film tudomásunk szerint nagy bukással. Alexander Seiler a svájci film első virágkorát az
193~1945
közötti időszakra helyezi. Az
ekkor készült filmek szemléletére többsé-

gében jellemző volt egy olyan világ ábrázolása, amely mintegy szuggerálta a nézőt,
hogy szülőhazája
nemcsak a nemzeti államot jelenti, hanem az otthont, a védettséget is. Seiler szerint Hans Trommer és
Max Haufler kivétel volt, mert náluk a vidéki tájköltészet mellett főltűnnek a hazátlanság, kívülállóság motívumai is.
És ezzel a svájci filmmüvészetnek talán
az egyik legfontosabb dilemmájához érkeztünk, a "képeslap-Svájc"
és a "valóságos
Svájc" lefilmezéséhez.
Az új svájci film ugyanis - amelynek
egyik képviselője Goretta az 1960-as
években azzal tudott megújulni, hogy a
rendezők a valóság felé fordították kamerájukat.
Ez a szemlélet jelentkezik már Henry
Brandt Svájc bemutatkozása círnű, ötször
négyperces Expo-sorozatában is, amely a
farizeusságba zárkózó Svájcot ábrázolta. A
svájci film a 60-as években, az "új hullámok" időszakában nem egyedülállóan, elsősorban
dokumentumfilmként
születik
meg. Ehhez hozzájárult az is, hogy Svájcban az 1963-as filmtörvény a gyártási költségekhez való szövetségi hozzájárulást eredetileg csak "dokumentum-, ismeretterjesztő- és oktatófilmekre" irányozta elő. De és ez a legfontosabb! - a valóságot kellett fölfedezni. Túl kellett jutni a Praesensfilmek azon szemléletén.
amely a tájszólásban beszélő művekben nyilvánult meg,
vagyis azon a törekvésen, hogy "a kispolgárság jellegzetesen áporodott világát költészettel és melankolikus
atmoszférával
töltsék meg" (Seiler).
Ilyen környezetben nem tekinthető véletlennek, hogy Goretta számára is természetes volt a dokumentarista szemlélet, a valóság pontos megfigyelése. Hogy ez nála
mégsem elsősorban dokumentumfilmek készítésében mutatkozott meg, az több okra
is visszavezethető. Egyike ezeknek az okoknak a svájci film 1968 körüli változása,
amit szinte valamennyi e korral foglalko-

zó svájci filmtörténész kiemel. Nevezetesen arról van szó, hogy 1968-tól a svájci
"cinéma direct" radikalizálódik, és a riport,
illetve az interjú mellett megjelenik a szatíra és az agitáció eleme, föltűnik a "politfilm" . De különbségek tapasztalhatók
a
francia-svájci
és német-svájci
filmkészítési gyakorlat között is, mégpedig oly
módon, hogy a francia-svájci
filmrendezők (mint Goretta is) jobban vonzódtak a
fikciós megközelítéshez, mint német-svájci kollégáik, akik inkább ragaszkodtak a
dokumentarista szemlélethez.
Harmadik okként meg kell említenünk
Goretta sajátos pályafutását, ami Svájcban
nem volt kivételes. Természetszerűen következett az előbbiekben röviden vázolt
rendhagyó, illetve későn indult sajátos filmgyártás történetéből. (Megjegyezzük, hogy
Jean-Luc Godard mellett Bernhard Wicki
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dezett, Svájc francia részén. A valósághű
látásmódot
tehát már Angliában
megszerezte, Svájcban saját maga számára is gyakorlattá tette. Ehhez kedvezett a 60-as évek
"cinéma direct" irányzata,
ám nevét mégis
játékfilmjeivel
írta be a svájci és - gondolom az egyetemes
filmművészet
történetébe. De az egyén pszíchológiájának
vizsgálatánál.
ami alapvetőbb
terrénuma
a gorettai világnak,
minden pillanatban
tetten
érhető az aprólékos,
pontos
megfigyelés,
sallangmentes
ábrázolási
módszer,
amelylyel észrevétlenül
a legközelebb
kerül egyegy lélek valóságához,
megrendítő
hitelességgel.
játékfilmjét
1970-ben rendezte,
A
bolond (Le fo u) címmel. az úgynevezett
"Groupe
de 5" -ön belül, amelyhez
rajta
kívül Alain Tanner. Jean Louis Roy, Michel
Soutter és Yves Yersin tartozott.
A bolond
világosan
érzékelteti
Goretta fő témáját. a
társadalom,
a dolgok kikerülhetetlenségét
illetve az egyénnek ezen kikerülhetetlen
tényekre adott reakcióját.
Föltűnik az a motívum, amely egy későbbi, 1975-ben készült
művének, a Nem is olyan gonosz-nak (Pas
si méchant que ~a) lesz alapmotívuma
: a
"betörés"
mint a társadalom
szorításából
Első

és Maximilian
emigrált.)

Schell

is

Német-Svájcból

Goretta jogot hallgatott
a genfi egyetemen, majd - Alain Tannerrel.
az új svájci
film
másik
kiemelkedő
egyéniségével
együtt a Brit Filmintézetben
folytatta
tanulmányait.
Vele készítette
első filmjét.
egy dokumentumfilmet.
Jó szórakozás (Nice Time) címmel. amely a Piccadilly Circus
egyetlen éjszakáját
örökítette
meg. (Ezt a
filmet egyébként
az angol "free cinerna"
mozgalom
részének ismerték
el. és 1957ben Velencében a legjobb kísérleti film díját kapta.) Hazatérése
után a tv-nek ren34

való "kitörés"
egyik sivár és képtelen lehetősége az egyén számára. A bolond-ban
ez bosszúmotívummal
párosul, ami később
készített
filmjeiben
(legalábbis
ez idáig)
nem tért vissza. Hogy törnek be egy biztonságosnak
hitt kispolgári
létformába
a
megcsalattatás,
a kiszolgáltatottság,
a társadalmi izoláció tényei, miképp foszlanak
szét a kispolgári
vágyálmok,
s adják át helyüket az erőszak bűvöletének : ez A bo-

lond. A Meghívás szombat délutánra (L'invítation)

című, 1973-as filmje már az érett
művészt
mutatja.
Szelíden,
szinte
észrevétlenül
tárul föl az emberi értékek,
viselkedésmódok
devalválódása,
ezeknek
a
tulajdonság
nélküli "tisztes hivatalnokoknak" a kicsinyes
aljassága.
Goretta azonban túlmegy ezen apasztellszínekkel
fes-

tett viselkedéstanulmányon. s filmjében kifejezésre jut valamiféle egyetemesebb szintű kettősség, ami többi filmjére is oly jellemző. Egyrészt egy illúziók nélküli, következetesen végigvitt keserű-szomorú
tűnődés a dolgok és értékek hiábavalóságán a
narráció szintjén, és egy áttetszően szép,
megfejthetetlen tisztaság sugárzása, valami
gyengédség a képi megfogalmazásban és a
főhős személyiségében. Ebben a világban
- sugallja Goretta - nincs, nem is lehet
Ünnep, s talán még bölcsen bólint is rá.
Ebben a világban - sugallja Goretta tisztának kell maradni, még ha ez nem e
világra való magatartásmód is, s mélyről
jövő derű és nyugalom lengi be a filmet.
És megható (de nem könnyes) szomorúság.
A Meghívásban még a biztonságosnak
tűnő mindennapok világa mögött sejlik föl
egy bizonytalan világ körvonala, amelyben
amorális tartással megáldott-megátkozott
ember végérvényesen elveszíti identitását.
A már említett Nem is olyan gonosz-ban
nyíltan. az ábrázolási faktorban jelenik
meg a lét szélén támolygó ember, a tudathasadásos életforma totális csődje. A békés, nyugalmas otthon hivatalosan deklarált ideálját Goretta egyértelműen, a film
kezdetétől fogva dezi11uzionálja azáltal,
hogy a főhős a teljes anyagi tönkremenést
bankrablásokkal. betörésekkel próbálja elkerülni, amit persze gondosan titkol családja előtt. A hagyományos értelemben vett
kispolgári eszménykép tehát inkongruens
módon összekapcsolódik egy erőszak motiválta világ törvényeinek elfogadásával. És
ezt a kettősséget még a főhős kapcsolatai
is aláhúzzák.
ahogy Goretta megfogalmazza: " ... egy egyéni kitörést ír le, az illető
portréját két nőhöz való kapcsolatában rajzolja meg, akik közül mindegyik csak egyegy fazettáját ismeri a férfinak". Harmónia helyett tehát skizoiditás.
Következő filmjében, A csipkeverőnőben (La dentelliere) pedig az emberek kö-

zötti kommunikációképtelenségről beszél:
" ... azokat az embereket próbálja bemutatni, akik nincsenek birtokában a nyelvnek, akik legmélyebb érzéseiket képtelenek megfogalmazni" - írja Goretta saját
filmjéről.
A rendező világában tehát egyre következetesebben eltűnik egy látszatvalóság, s
a mindennapok banalitása mögött szelíden
kibontakoznak a Tragédiák. A mindennapok világához való kötődését Goretta nagy on tudatosan meg is fogalmazta: "Tudatosítani akarom az apró momentumokat,
mert egyoldalúnak találom. hogya moziban elsősorban az a tendencia uralkodik,
amelyarchetípusokat
mutat be." Ezek az
"apró momentumok", a hétköznapok banaIitásai állnak össze csodálatosan szép egészszé A vidéki nő-ben is.
Már maga a kezdő szituáció is közhelynek szárnit . egy vidéki lány, akinek nincs
munkája. Párizsba, a lehetőségek városába utazik, hogy ott találjon magának állást. Sztereotip modell. de Goretta ért hozzá, hogy közel sem sztereotip atmoszférát
teremtsen. Egy olyan "akolmeleg" közösségi érzés árad a képekből. olyan egyszerű
tisztaság, ami a klasszikus értelemben vett
patriarchális viszonyokat jellemezhette. Búcsúzás melodráma nélkül. de szeretetteljesen : a vidéki kórus útjára bocsátja a lányt,
s ez a dallam, Arié Dzierlatka muzsikája
végigkíséri Christine-t vándorút ján. Pontosan úgy, mint a mesékben. Am szó sincs
róla, hogy a lány megtalálja szerencséjét,
de arról sem, hogya "bűnös városban megromlott lány" ócska története kerekedj en
ki. Egy nagyon erősen hangsúlyozott mellékszálori Goretta ugyan világosan érzékelteti a konformista magatartásmód lehetőséqét, mint nagyon is reális alternatívát.
Christine barátnőjének. Claire-nek életútjára gondolok, aki tipikusan példázza a prostituálódás szükségszerű folyamatát. A "vi,
déki nő" metropoliszbeli kálváriája azonban ebben az esetben minden megszokott
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rális tartaléka. a belső tartás háttere ebben
patront elkerül, mégpedig a legegyszerubb,
s talán éppen ezért a legmeglepőbb megol- a kapcsolatban mobilizálódik igazán. "Én
dással: Christine-nek sikerül megőriznie nem akarok zárójelbe téve élni" - mondszemélyiségének integritását, s a párizsi ki- ja, s a világhoz, emberekhez való viszosérletezés kiábrándító stációiból levonja a nyában ez a döntő alapállás a, ami itt a diakonzekvencíát. Sem sikerember, sem pros- lógusban is kimondatott.
Talán-talán lenne még egy lehetősége,
tituált, sem széthullott személyiségkép egy állás, ahol a munkájában is meg tudcsak egy csendes, mindennapi tragédia
ná valósítani önmagát, ám amikor az
"egy önmagába visszatérő görbe vonal",
együtt átbeszélgetett éjszaka után reggel
Goretta monomániája a dolgok kikerülhebemegy jövendő főnökéhez. kiderül, hogy
tetlenségéről.
Akár egy francia sanzon. párizsi utca- a férfi még azon az éjszakán öngyilkos lett.
Ez a jelenet már-már a fatalizmus légkörét
képek, garzonlakások, hivatalok, bisztrők.
kávéházak. bárok, egy szomorúan végződő árasztja. Christine azonban nem fatalista,
szerelmi történet, gusztustalan főnök és jó- így hát tovább próbálkozik. De eljön az a
ságos vendéglős, pimasz és gátlástalan fia- pont, amikor személyiségének belső törvétalemberek, sikertelen színésznő, öngyilkos nyei szerint nem próbálkozhat tovább, be
kell látnia, hogy kitörési kísérletét az élet
cégtulajdonos, üres nagyvilági társaság ...
és mindezt belengi Christine megértő, ter- tényei megakadályozzák. Abban a pillanatmészetes mosolyának fénye. Az egész film ban ugyanis, amikor a teljes kiszolgáltais így építkezik, ilyen látszólagos lazaság- tottsághoz a megalázottság mozzanata tárgal, mégis rendkívüli precizitással a dra- sul, döntenie kell egy olcsón megszerzett
maturgiát illetően, és nagyon pontos imp- viszonylagos egzisztenciális biztonság és
személyiségének integritása között. Chrisressziókat nyújtva a képi megjelenítésben.
A történet tulajdonképpen nélkülözi az ak- tine ez utóbbit választja. így törvényszerű.
És így következetes Goretta világképe is.
ciófílmektől manapság megszokott váratlan
és látványos fordulatokat. pedig Christine- Úgy érzem, ez a varázsa és titka A vidéki
nő-nek: a hétköznapok kérlelhetetlen vilánek szinte valamennyi "lépése" fordulatot
ga
mögött fölmutatja a morális életforma
jelent az ő számára, az ő életében. Ennek
ellenére Goretta nem megy bele a mester- lehetőségét, miközben semmi illúziót nem
kéltség utcájába, szinte szabad teret enged táplál egy ilyen életút végkimenetelét illea véletleneknek. így a pontos megfigyelé- tően.
A Meghívás szombat délutánra, a Nem
sek nem válnak egyelőre kitervelt dramais olyan gonosz, A csipkeverőnő, A vidéki
turgia kövületeivé.
Egy véletlen kapcsán ismerkedik meg ké- nő - Goretta mindegyik filmje viselkesőbbi szerelmével is, a Bruno Ganz által déstanulmány. az egyén pszichológiai reakegy nagyon is
alakított Rémyvel. Egy "koccanásos" ka- ciója a dolgok bűvöletére.
rambol után találnak egymásra. S ez is mi- konkrétan meghatározott társadalmi körlyen banális történet: a férfi családos, de nyezet elidegenítő és megnyomoritó szorítására. az emberi állapot (La condition huházassága válságban van, szakításukat
mégsem ez okozza, hanem az, hogy Rémy- main e) finom költője, akinek hősei fölmunek hivatali előrelépése érdekében hosz- tatják az emberi tisztaság lehetőségét.
Ritka érzékenységű rendező, akinél a kaszabb időre Japánba kell mennie, s a lány
mera
olyan természetes egyszerüséggel köoda már nem követi őt. Ez is elm~lt hát,
egyáltalán nem nyomtalanul, de melodra- veti az eseményeket, olyan természetességmatikus látványosság nélkül. Christine mo- gel tárja föl a szomorúság és mosoly tit36

kát, hogya kűlső rendezői beavatkozásnak
szinte semmi nyoma nincs, a színek és a
zene pedig állandó tényezőként olvadnak
bele az egységes formavilágba. Közege a
mindennapok világa, de ezt alétfilozófia
szintjére képes emelni. Létfilozófiája pedig
a dolgok teljes reménytelenségének meg-

idézése mellett is hitvallás az emberség lehetőségéről. Eddigi filmjei gyönyörű meditációk a személyiség önmegvalósításáról
vagy csődjéről egy otthonosnak mondott,
patriarchális viszonyokat idéző, ám hazátlanná vált világban.
Bíró Gyula

A VIDÉKI NÖ (La provinciale) - színes. francia-svájci,
Gaumont - Fr3, Paris. 1980.
R.: Claude Goretta ; F.: Cl. Goretta, Jacques Kirsner, Risine Rochette; O.: Philippe Rousselot;
D.: Jacques Butnoir; Z.: Arié Dzierlatka; Sz.: Nathalle Baye, Bruno Ganz, Angela Winkler, Pierre
Vernier
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Huszárik Zoltán emlékére
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Huszárik Zoltán ravatalánál'

A Művelődési Minisztérium, a MAFllM, a
filmszakmai vállalatok és intézmények
munkatársai megbízásából kell búcsúszót
mondanom Huszárik Zoltán filmrendező,
Balázs Béla-díjas érdemes művészűnk ravatalánál.
Szokás és illendőség szerint most szomorú leltárt kellene készítenünk munkásságáról ; végigkövetve élete és művészete állomásait. Huszárik Zoltán pályájához azonban nem illeszkedik ez a szabályos megközelítés. Amit B. Nagy László a Szindbád-ról,
Huszárik főműveről leírt, immár a lezárt,
• Elhangzott a Farkasréti

temetőben, 1981. októ-

ber 21-én. A búcsúszertartás

után Huszárik Zoltánt

szűlőfalujában,

Domonyban temették

el.

teljes és egész életrnűre érvényesen hangzik: "Olyan radikális tőrvénybontás. illetve új törvényrend megteremtése, amire tudtommal még nem volt példa a kortársi
filmművészetben". Új törvényrendet régóta
királyok szoktak szabni. S valóban: királyi
nemzetségben - Nagy László, Latinovits
Zoltán, Kondor Béla nemzetségében - találjuk Huszárik Zoltán szellemi rokonait.
Költő-király, színész-király. festő-király.
Ebbe a rokonságba nem kerülhetett filmművész sem rangon alul. Csak úgy, ha a
maga mesterségében szintén bebizonyította, hogy legkiválóbb tehetségeiben mire képes ez a nemzedék, ha a különös képesség
elhivatottság-tudattaI és megvesztegethetetlen igényességgel társulva, a népi kultúra
hagyományaiból s a nép mai életéből meritve, a világot befogó egyetemességig
emelkedik - itt és ebben a korban: Magyarországon, a szocializmus korszakában! - Még az általunk igazságtalanul korainak érzett halálban is az előbb emlegetett testvér-királyfiak
sorsközössége látszik. Szinte mintha megbeszélték volna,
hogy a bizonyításhoz nem elegendő maga
az alkotás, hanem mértékké kell válni. Hiteles méterrúdnak pedig - legalábbis ezen
a tájon - eleven fa nemigen fogadható el,
bármilyen egyenes a törzse az még
nyúlhat, hajolhat, korhadozhat is esetleg vélekednek, vélekedünk. így hát korai halálukkal művészetűket egyszeriben iridiumplatina-rúddá változtatták. a Sevres-ben őrzött méterhez hasonlatossá. tgy őrizzük ezután már Huszárik Zoltán filmjeit is üveg alatt -, az előbb említett testvér-királyfiak művei mellett, új művészetünk
etalon-értékeinek képzeletbeli trezorjában.
De miképp is válhatna irídium-platinarúddá bármely filmkészítő műve? Hiszen
tudjuk. - sokszor, jogosan elmondják -,
hogya filmművészet hordozó anyaga ijesz39

Szindbád (1971)
tően mulandó, a film hamar megöregszik.
Ez általában igaz, de nem érvényes azokra
a szalagokra, amelyekre Huszárik Zoltán
szemének-szellemének fénymérője és kamerája exponált képeket. Azok időszerűek
lesznek mindaddiq. amíq élni fognak a
Földön öregasszonyok és lovak, amíg az
ember életét - á piacere - "tetszés sze-
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rinti" halálnemek fenyegetik, amíg az emberi képzelet képes lesz Szindbád széprevágyó utazásaira. amíg lesznek, akik Csontváry képeitől megigézve, azt is meg akarják érteni: milyen démonokkal kell a művésznek az igaz kifejezésért - az embereket gazdagító élményért - megküzdenie.
Az ilyen filmek megmaradnak fiatalnak -

tehát: Huszárik Zoltán filmjei megmaradnak.
Tékozlóan él - mondtuk neki, mondtuk
róla, amíg élt. Most. hogy már nem él, a
döbbenettől megfordul bennünk a mondat:
vajon valóban tékozlóan élt és dolgozott,
nem inkább szigorú-takarékosan? Amikor
a világon évente 5000 mozifilm, 10 OOOrövidfilm és százezernyi tv-film pályázik a
művészet rangjára -, akkor nagyon szigorú a rosta: mi maradhat meg ebből. A
legszigorúbb válogatást a maga műveiben
maga Huszárik Zoltán elvégezte: ami a
rostán kihullhatna, azt el sem készítette.
"Összes műve" nincs, csak "válogatott műveit" alkotta meg.
Esendő életében akárhányszor megeshetett, hogy egy ingben-egy nadrágban lakott,
minden vagyona a válltáskájában volt -,
de az igénytelenséggel, az "arany középszer" -rel soha meg nem alkudott.
Lex vitae: az élet törvénye - írta címként a nagy hittel most kezdett filmje élére. Miután az Elégiá-ban, a Szindbád-ban,
a Csontváry-ban, az A piacere-ben legyőzte
a halált (s ehhez képest érvénytelennek tekinthetjük, hogy a küzdőtéren kívül, orvul,
álmában egy infarktus mégis megállította
a szívét) - tehát a halál legyőzése után,
az élet törvényét akarta rögzíteni, ahogy
ez most éppen Bábolnán, az ottani emberek
sorsában őelőtte föltárulkozik. A filmprogram filozófiai és költői megközeIítéseként
közreadott jegyzeteit egy Marx Károly idézettel zárta: "Hogy forradalom legyen, a
gazdagság és a műveltség abszolút szűkséges gyakorlati feltéte1." Igen, ő is így gondolta, ilyen magas igénnyel - és nem adta
alább.
Igaza volt-e kérdezhetnénk? "Kinek van
igaza?" - kérdezte Nagy László, a költőtestvér-csillag, Huszárik Zoltán Szindbádján tűnődve: "Kinek van igaza? A szindbádi lángnak, vagy a kriptáig Iehűlő fokozatoknak ? Ha neked emberi a mértéktartás,
az igénytelenség, nekem emberi a magasra

csavart láng. Emberek vagyunk, s meghalunk mindenképpen. De jobb, ha az aszszonyok hajsarlója vágja el a torkom. Jobb,
ha alvadó kokárdát üt számra a veszély,
mintsem lepecsételt szájjal járjak. Mert lezárva megromlik bennem a szerelem, kő
lesz a szeretet, értéktelen a bánat. Ebben az
átmeneti korban. Mondja Szindbád."
Huszárik Zoltánnak igaza volt, hogy a
maga törvényei szerint élte az életét. Kezében a remegő cigaretta, keserű mosolyra
ráncolt arca megannyi szor figyelmeztetett,
ha köznapi buzgólkodásunkban a tisztes
középszert rangjánál magasabbra értékeltük. így tett a film világában, de nemcsak
ott, hanem a mai magyar képzőművészet,
költészet és színművészet világában is.
Hogy szigorú mércéje-kritikája miatt bárhol haragosa lett volna - arról mégsem
tudok. Mindenki szerette. Hasonlóan az
említett testvér-királyfiakhoz: csoportokba,
klikkekbe sosem tartozott; kisajátítani halála után is legfeljebb igazságtalanul lehet.
Egy intézmény volt egymaga, melynek neve ez volt: Huszárik Zoli.
Ezt a mindig-minőség-elvű, fegyvertelen
szigorúságot műveiben és emlékében elpőrölhetetlen örökségként hagyta ránk. Mégis nehéz beletörődni, mégis nehéz lesz megszokni, hogy ezután Huszárik Zoltán kedves, vézna testi mivolta nélkül lesz jelen az
egyetemes filmművészetben és a magyar
kultúrában.
Drága Zoli ( Mi, akik itt állunk a koporsódnál, s még nagyon sokan, akik most rád
gondolnak, filmesek és filmrajongók, Magyarországon és külföldön : mind büszkék
vagyunk s leszünk arra, hogy kortársaid
lehettünk és barátaidnak tudhattuk magunkat. És köszönjük a barátságodat. Életed
emlékét, rnűveid mértékét, mint többre,
jobbra, egyetemesebbre, az emberi és művészi teljességre ösztökélő, lelkiismeretünket nyugtalanító erőt fogjuk megőrizni efelől nyugodjál békében I
Szabó B. István

41

Elégia (1965)

A Magyar Film- és Tv-művészek
Szővetsége, a filmgyári kollégák, a barátok, főiskolai évfolyamtársaid nevében búcsúzom tőled, Huszárik Zoltán, régi barátom.
Már negyedévesek voltunk, mikor hozzánk kerűltél. Gyanakodva figyeltünk, mint
a bukott angyalokat szokás. Örökmozgó,
üres papírokra firkáló, állandóan rohanó
filmes voltál. Három elvégzett év után kuláklistára került a család, s Téged eltanácsolt az egyetem, s hiába volt a sok papír,
hogy özvegy édesanyád szükséget szenved
és szegény, az ajtók csak kifelé nyíltak akkortájt, s aztán hét kemény év küzdelem,
hogy igazad, elhivatottságod, tehetséged
újra megnyissa a főiskola kapuját.
Képügynök, olajbányász.
segédmunkás
voltál, aztán ügyelő a Filmgyárban, ahol
akadt néhány barát, akik tudták: Huszáriknak ezen a pályán a helye.
Vonzó egyénisége mindenkit meghódítolt: világosítókat, díszletfestőket, kollégákat, bűhnéseket,
Talán mindannyian őrzünk egy-egy gra42

fikát, vázlatot otthon a falon, hogy emlékezzünk rá, milyen tékozlón szórta szét vékony, ideges kezével mindazt, amit a világból befogadott, látott s láttatott: szükséget,
boldogságot, szerelrnet, barátságot, s a fájdalmat, a szenvedést é, a halált.
A teljes világ ábrázolása kísértette egész
pályája során. Megmutatni a természetet és
benne az embert, a fátyolos Holdat, a vízesés zaját, barázdált arcokat, fényes női tekintetet. a szerelem gyönyörűségét, az utazó hazátlanságát, a változó, gazdag és gyönyörű világot, az életet és az elmúlást.
Megtanított minket, hogy meglássuk a
tavasz sugarában egy hóember halálát, a
szerelemben az elválást, az élet örömeiben
a magányt.
Ha az O tekintetével nézünk, az egészet
látjuk, s szíven ütnek a részletek. Felhők,
lovak, asszonyok, kitömött madarak, hegedűszó és félelem, hogy kevés a megállíthatatlan idő a világ rendekbe rakására.
Lovakat és embereket hajtanak a vágáhídra, vasrácsos ablakok mögül üveges te-

Szindbád

(1971)

kintetek néznek önmagukba. Mennyit láthatunk magunkból és mennyit mutathatunk? Hajtűk. fésűk, csípők vonalából hogyan fehéri ti ki a bőrt a halál?
Az évszakok könyörtelen váltakozásának
rendjében Taormina fölött riadt iramban
hová rohannak a felhők?
Ennyi törvény és törvénytelenség között
hogy maradhat az ember szabad?
Mert te szabad voltál, s a szabadság szerelmese.
Leköthetetlen.
Ieláncolhatatlan.
hűtlen a hűségben, mindenhol otthonlévő
és máshol lévő egyszerre, nadrágzsebből kikandikáló ibolyacsokorral fázósan toporgó
és idegen ágyakban nyugodtan álmodó.
Drága és utánozhatatlan szabadság volt a
tiéd, aggódó szemek kísértek, óvó kezek
takartak. a szeretet megkötött, a hiánya
fájt.
Az életművet számba venni a mi leckénk
maradt. Huszárik Zoltán, a képzőművészfilmmüvész bemutatása ránk vár. Mozik-

ban, kiállításokon találja meg újabb barátait, és hogy ne lengjék be hamis legendák,
ne tapadjanak hozzá kétes utánzók,
ezt
csak a művek élete adja meg alkotójuknak.
Terveket
megkezdett
beszélgetéseket
szakított meg egy makacs, újabb dobbanásra hajthatatlan izomköteg, a szív. Rettenetlel hallgatjuk saját szívűnk verését, hisz
Ö közülünk való volt, s most eggyel kevesebben vagyunk.
A világ filmművészete, s közössége olyan
állhatatos filmművészt veszített el Huszárik
Zoltán személyében, aki teljes életét szentelte a műnek. S tömegtermelésre berendezkedett korunk. ahol a kidolgozott, öntörvenyű művek jelentik az ünnepet, olyan kötelezettséget ró ránk, hogy újra gondoljuk
alkotói módszereit. S tanuljuk tisztelni a
visszafordíthatatlan
és könyörtelen időt.
Isten veled, drága barátom.
Kardos Ferenc
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Az élet kicsapongó igen1ése
ide rántott vissza: a komorfekete ruhás
Huszárik Zoltán meghalt, érthetetlen móőseihez. a süvítő parasztmúlt csodálatossádon. Temették. Hiszen el kell hantoini a hagaihoz.
H. Z. nem a kitalált filmek baj nolottakat. Sírni próbáltam, szerettem. Barákaként
csinálta filmjeit -, hanem súlyos
tom volt. Nem tudtam kipréselni a szememés valódi varjúrebbenéssel röpült a maga
ből egy könnyet sem. Nem ment. Annyira
elérhetetlen ege felé.
hihetetlen volt, hogy Z., aki nemrég ott állt
Legbenső barátainkat - haló porukban
otthonom belső lépcsejénél.
kedves szájis
- meg akarjuk fejteni. Az igazságukat,
mozgásával szólongatva feleségemet a technikájukat, a módszereiket. Nyomonincs többé. Sehogyan sincs, se egy taxiban,
se Delvaux-képeket nézegetve, semmilyen zunk - halálukban is.
H. Z. a földről szárnyalt föl. Mint filmtesti mivoltában. Amikor a merev újságjeinek
szimbolikus madarai. Minden innen
betűket megláttam, kinyomtatva, hogy elszármazik - a múltból. Zuhognak, csaphunyt, a nyomdafesték fekete szaga ütött
dosnak a kezdő filmsorok fekete robbanású
orromba: baromság. Az újság vegyi betűi
hányingert keltettek bennem -, ez az élő, madarai - otthonról. Hiszen H. Z. filmjei
- asszociációk.
drága, meleg test nem lehet a befejezettség
Nem volt dramaturgiája. Nem azon alamartaléka.
A temetésen egy tömbben álltak a roko- pultak filmjei, hogy itt egy fordulat, ott
nok. Az ősök. Kemény, fekete paraszti mi- egy. Óstehetség emlékképei voltak, melyeket filmre akart álmodni.
voltukban - a Csontváry-filmben idézett,
A Csontváry-film készítésének egy nehéz
odaadhatatlan
bársonymellényben.
Mint
egy össze nem szövetkezett, de elszánt öl- szakaszában nagyon kedvesen megkért
tözetben, melyből ez a világba lengő vé- arra, hogy önmaga által kátyúba ítélt filmkony férfiú megszületett. Paraszti páncél- anyagával kezdenénk valamit. Örömmel
ban, rettenetes sírásban. S fölöttük szállt vállalkoztam rá - szerettem, nagyra böcsültem. Mindenben egyetértettünk, s taHuszárik Zoltán, ez a különös férfiú.
lán szerette is az írástechnikámat. Sokszor
Chagall-kép? Rossz és kevés a hasonlat.
idézte
az általa is nagyon kedvelt RilkeMégis megdöbbentett, ahogy halálában is
verset, melyet én fordítottam, "Az iszákos
kiszárnyalt valami tündöklő örökkévalódalát". Utolsó verseskötetem borítóját maságba ez a filmember. Törékeny alakjával
a művészet arisztokratikus, isteni magasá- ga kérve készítette. Majd én ... Vele ...
helyrebillentjük a sok éve gyötört Csontba. A túlfinomult idegrezgések magasába
váry témát. Egy húron pendülünk ...
- a masszív, fekete ruhás földből.
Aztán visszalüktettek filmjei, az éteri Megvallom, három hét próbálkozása után
magasságba emelkedő filmasszociációi -, . abbahagytam. Nem azért, mert nem találhogy visszarántsanak az aszódi földre. tuk meg egymást: Zoli már az egekben
járt. Egekben? Saját múltja zakatolt benne,
Minden igaz! Minden költői gyönyörűsége
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régióba szabadult súlyosan verdeső asszociációí égtek. Semmi mást nem akart, mint
ezeket filmre vinni.
így is tette. Tulajdonképpen nem is tehetett másként. Ös-múltját akarta megfilmesíteni. Személyes, szuverén múltját melyhez a filmezés csak eszköz volt. Isteni
szerencse, hogy ezekből a súlyokból film
lett.
Most sorjában megnéztem alapfilmjeit.
Nem is tudom, mi történt velem. Néztem
és néztem ...
Eszembe se jutott. hogy regisztráljam
őket. Belenéztem. Beleültem. Minden személyes barátságot elfeledtem közben fölröpített. Már nem voltam én, már nem
volt ő - fluidális energiáiba vont. Mintha
vákuum szippantott volna be. Miféle? Nem
tudom megmondani. A legtöbb nagy film
(most Bergman-, Fellini-szinten értem) egyegy jó csapás az életünkben. Odasújt. Kibont. Valamilyen életösszefüggést
sugall,
összeránt. Mint valami hatalmas regény,
egy kicsit életünk áttetsző magyarázata.
A H.-filmek beszippantottak.
Mint egy
sajátságos vákuum: hogy költőileg fejezzem ki magam - az őszbe emeltek. Isten
őszébe? Éppen hullanak a falevelek, éppen
fölcsapnak a sereges varjak, éppen dobognak a csapzott szőrű lovak, sugároznak a
temető vaskereszt jei. Ragyognak az elmúlás jégcsapjai. Mint a lezuhanó falevelek
keresztrejtvényei. Megfejtsük? A halál.
Igen. A halál titokzatos dramaturgiája
dolgozott ezekben a filmekben. Az élet, a
nők, a hősiesség csodálkoznivalójában.
H. Z. filmjeiben ott van a halál. A nagyon mély halál, nem az egyszerű, kedélyes elmúlás: hanem a halállal szembeszegzett, folyamatos szépségű halál, mely csodálatos módon az élet kicsapongó igenlése.
Erre a kottára, motívumra játszatta a filmjeit.
Kiket nem ölt meg H. Z. a filmjeiben?
Mindenkit megölt. (Elégetvén önmagát is.)
Megölte a lovakat, a világháborús katoná-

kat, a súlyos léptű öregasszonyokat - még
a temetőket is megölte: hogy halálukban
fényt adjanak az életnek. Csupa fény l Csupa fény a szerelemnek. a dobogó lovaknak,
a futkosó katonáknak, a hóban hemperedő
asszonyoknak, alig akad filmes, aki ennyi
fényt adott volna a heroikus mulandóságnak, aki ennyi hitet adott volna a szakadatlan elmúlásnak. Ebben látom az eltemetett H. Z.-unk embermélyi titkát: a halálról
diskurálván velünk, életcsodálatra tanított
tündökölve.
Mi az Elégia? Elégia. Kipusztuló társunkról, a fehér, fényben elúszó lóról, akit
megölnek - hogy ezerszeresen éljen, mint
az arénák vértanúi. Végeláthatatlanul, lelkünk sztyeppéin, vágóhídjaink vérvillámos
szem-erezetén. H. Z. nem csinált szimbolikus filmeket. Ha valami idegen volt tőle,
az a parabola. A "gondoljátok úgy, ahogy
illik". Uram bocsá', az eszébe sem jutott.
Benne csak fölgyülemlett. Fölgyülemlett.
mint költőben a csomó: valamit mondani
szeretnék a csomóról . .. Hogy ezt, vagy
azt? Kutyafene. Lófene. A ló magánya nem
úgy volt a ló magánya, hogy otthon a kispolgári ágyban fölriadjon a kispolgár: mi
is lovak vagyunk. Isten őrizz l Ö a lóról beszélt, az ő lóhaláláról.
Amerigo Tot emlék plakett jében sem a
munkás-munkálkodó művészről beszélt, hanem a vas-Krisztust fémcsipesszel törő emberroppanás folyamatos halhatatlanságáról.
A földrokonok emberihletéről.
A Capricció-ban elolvadnak a gyerekrakta hóemberek. A hóemberek halhatatlansága? Mondjam ezt?
Az A piacere kellemetlen bohózmányában morbidül ijesztget bennünket a múlt és
jövő halállal. Össze-vissza forgatva belsőnket?
Mit akart mondani H. Z.? A halált.
No, nem azt a filozófiait. sem a keresztényt, sem a meqnyugtatót, sem az ellenállót, hanem a végtelen nagy mérlegén himbálózó életerőt, melynek halálkút a mélye.
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Egyetlen egyszer vállalkozott arra, hogy
összegezze
halál-zseni
tudományát,
a
Csontuáry-ban. Nem sikerült teljesen. Öszszeszaladt benne a zsenitudomány világmegfejtése, hogy sosem volt nagyságú
Csontvárynkban kiadja a lelkét. Ebben a
torzómonumentalitásban
isteni karjainál
véghetetlenebbre tágított ezervilágot összefogjon. Recsegnek a karok. De miért? Gondoljunk bele az alapcsontváry hasonképzetébe, mely világokat van hivatva befogni.
Mit akart H. Z.? Mindent akart. Olyasmit,
ami nem fér el filmen. Magyar zsenikoloszszust megjeleníteni a körülmények zsenicsapdájában, a xx. század filmnyirbáló
ollórengetegében. Mintha egyszerre száz bábeli - nyelven beszélnénk. filmnyelven.
Ahogy világos: Csontváryt akarta érzékeltetni, Csontváry köntösébe bújt Latinovitsban (aki filmfélbeszakadtan kipusztult mellőle), miközben saját - bohócalteregójával
megvert - magánsorsát is el akarta mondani Magyarország,
Kelet-Európa
sorsa
mellett - az összefoghatatlanságig
heroikus igényével. Bármily furcsa, amíg Latinovits élt - erre volt titokzatos, személyi
garancia. Társ a társban. energia az energiában, személy a személyben. Nem is csak
a kettős, de hármas személyiségű film ihlete. Igy kapkodott az elhalt Latinovits után
- mindenféle akadály miatt Csontvaryhoz csak kűlső hasonmást talált. Látomása
ezen a szomorúan egyedi ponton megfeneklett - zseniális és a filmtörténetünkbe
így is beleírt módon. Magánjelenetei óhatatlanul megbicsaklottak, ám a film festői
legyezője így is világokra nyílt.
Sokkal nagyobb szerencséje volta Szindbád-dal. Krúdyval, Latinovitscsal. Halhatatlan filmköltészetet festett. Nem is lehet
filmnyelven beszélni róla. Bizonyára úgy
marad meg a filmköltészetben.
mint világraszóló alkotás. Ilyen filmet senki sem csinált a világon. Mit mond ez a film? Éppenséggel - mindent.
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Filmből még nem áradt ennyi költészet.
Ennyi - .Jsszevághatatlan - emberrezzenés. Tettenérhetjük benne H. Z. olyan alkotmányfoglalatát,
mi életértelmező költészetét Ady - no persze Krúdy - s embertudományú világköltők verssorainak
köszönheti. Alig akaródzik megfejteni. Hiszen
nem is megfejtése - a szépsége a megfejtése.
Krúdy nagyságához
méltóan nem kis
történetekre
tördelt filmeseményeket
tár
elénk, hanem a halálba vonuló lófogat millió fényszikrára
bomló embercsillogását.
Ilyen reális dramaturgia nincs: ez a halál
ihletes dramaturgiája.
H. Z. belebolondult lepkeként szerette a
halált, melynek előszobájában ezerszeres
az élet. Ezerszeres az érzékenység, a nőszerelern. az az orgonazúgás, mely zuhanásában is fölível a katartikus
tágasságba és
társaságba.
A Tisztelet az öregasszonyoknak
című
filmjében jönnek a nehézléptű öregek. Jönnek a fasor fényözönében - vallásos énekkel "közelebb-közelebb".
Meghalva közelednek. Gyászolva ünnepelnek. Halálosan
- élnek. Jönnek föl, mint a legyőzhetlen
hadsereg a halál temetődombjára.
H. Z.
örök motívumdombja: a temető. Oda gyűlnek be az élők, oda vágtatnak a lovak, oda
szerelmeskednek a női meztelen testek, oda
röpülnek a varjak, oda mendegélnek az
emlékezők, a visszahívogatók (a filmtörténet egyik legszebb mozdulata a levegőben
kapirgáló
öreganya fiát visszacsalogató
mozdulata), az öregasszonyok, a mindent
kibírók, az anyák, a szeretők. Temetőfilm
- minden filmje temetőfilm.
Vas temetőkereszt, halálszerelem, hópusztulás,
szerelempont. Ide tart az ember.
H. Z. filmjei a halálról szólnak. A halál
kamerájával vannak fölvéve. Ez tulajdonképpen rettenetes. Tulajdonképpen elviselhetetlen. Elviselhetetlen az ember halála, a
ló halála, a szerelmes arcok halála, a hóember halála. A saját halálunk.

H. Z. filmjeiben mégis az a csodálatos,
hogy az alkotó génikus halálérintkezésében megérint a felülmúlhatatlan élet fölszárnyaló ihlete. Megvált minket? Megváltja önmagát? Ez azért erős kifejezés.
De erősebb kifejezést is tudok: ihletet ad a
halállal - az életünknek.
A Szindbád ürügyén nemcsak barátilag,
de szakmailag is beszélgetvén vele, említette, hogy Szindbád-ja a bevett rendszerű osztályozáson "C" kategóriát ért el (hazai erkölcsi és anyagi értékelést illetően), míszerint nagy film, csoda-film, de nem hordozza
az aktív társadalmi mondanivalókat, így
csúszott a harmadik. kategóriába.
Már akkor elgondolkoztam a kategorizáláson, s az ítéleten. (Meg sem említem, milyen filmek értek el akkoriban "A" kategóriát.) Elgondolkoztató volt az odaítélő
bizottság kultúrszocializmusa. Milyen remekművek születtek H. Z. Szindbád-ja mellett, melyek megérdemelték az "A" minősítést?
S itt, csak futólag, egy belemagyarázási
technikára akarok utalni. Néppolitika-technikára. Ti. a fensőbbséges zsüri aktuáltársadalmi szempontok alapján ítélkezett. Milyen közvetlen hatása van egy filmnek társadalmi tudatunk alakulására? S belegondelván. igazat kell adnunk a nagytiszteletű
zsüri értékelésének.
Ti. gondoljunk bele, milyen társadalompolitikai hasznosságot tulajdoníthatott az
ítélő bizottság a Szindbád-nak? Egyáltalán
egy hófútta Huszárik-filmnek? Hogyan tudom belemagyarázni a legnagyobb jóakarattal is a Szindbád-ba a jelen (vagy múlt)
társadalmi harcainak a jelentőséget? Milyen társadalmi jelentőséget tulajdoníthatok a ködben korcsolyázó életnőnek ? Groteszkre fordítva a hangot: milyen társadalmi szerepet, tudatformáló erőt tulajdoníthatok a hóban fölvillanó nőaktnak? Az ib 0lyaha1álos lánynak? Az öregasszonyok közé
feküdt halál-Szindbádnak? A kisvendéglő
arany húslevesébe kanalazó bajuszférfinak ?

Az .öregségét szerelembe mentő színpadmáminak ? Az ablakon átnéző szerelemfátyolú nőnek? A bordélynaqysád anya-Majmunkának? Durva szóval - milyen "társadalmi" mondanivalót magyarázzak bele
az óbudai kerthelyiségben kalapbillenésszerelmű gyárosasszony szerelemnosztalgiájába?
Marhaság. Utólag - marhaság. Vagy kigondolt marhaság.
Ma már - halálosan tudni véljük,
hogy a "társadalmi" mondanivalót nem
egyszerűen az ún. társadalmi mondandók
hordozzák. Az effajta aktualizálás - naivitás, vagy jól bevált - sokszor tehetségtelenek számára fönntartott - szellemi erőszak. Am mi szabadságban élünk.
Ma már - H. Z. szomorú jelenléte nélkül érzékeljük, hogy a "társadalmi"
mondanivaló nem egyszerűen aktuáltémák
ütköztetése. H. Z. ma már talán "A" kategóriába is kerülhetne.
Ha már lelkéből leledzett filmeket csinált - soha nem látott világszínvonalon a magyar filmgyártás ban. Hogy nem egyszerűen társadalmi patika-kérdéseket akart
megoldani? Nem gyárpolitikai gondokat?
Talán megbocsátjuk neki. Adminisztrációban, kategorizálásban. Hogy varjakról. 10vakról, temetőkeresztekről. öregasszonyokról, hóemberekről. szerelemízzásokról, zsenifestményekről, belső bolondosságokról,
megföllebbezhetetlen magyar tájakról, ősgondolatokról beszélt a filmjeiben. Megbocsátjuk
kinagyított
virágasszociációit,
aranyleves-csöppjeit.
akt-hentergetőzéseit,
sejtelmes én-küzdelmeit, ennek a magyar
földnek felgőzölgő embertragédiáit és gyönyőrűséq-páráit, nem középiskolás fokú intelmeit, senki más világfilmesre nem hasonlító festményeit. földből-égig szárnyaló
arisztokratikus költészetét -, most, hogy
visszatért a demokratikus földbe, amelyből
vétetett.
Gyurkovics Tibor
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Értékelések
IDÓTLEN MELLÉRENDELÉS

(... ) A Szindbád - talán nem felesleges
ezt többször is megjegyeznem - teljességre törekvő, totalitásban gondolkodó film,
amelynek anyagában a cselekvés és gondolkodás, az értelem és érzelem, a lehetőség és valóság pólusai között hánykolódó
mai (mindenkori) ember dilemmái rendeződnek egymás mellé. Nagyszerű film, a
szó minden értelmében az, számomra a
legszebb magyar filmek közül való, és inkább abban vagyok bizonytalan, hogy miért
nem remekmű. Talán a mellérendelés magasabb fokozatain még erőteljesebben érvényesülhetne mindenséget kísértő vibrálása.
talán a magyar múlt és kultúra, a magyar
történelem és társadalom mitologikusabb
mélységei és messzeségei hiányoznak belőle. Egy nővel kevesebb, egy fagyönggyel,
fésűvel, zöld köves gyűrűvel több - talán
a végletek még nagyobb arányú széthúzása,
az álom és a képzelet még furcsább bakugrásai megakadályozhatták volna, hogy a
Szindbád helyenként túl szép vagy rétegeire különülő legyen, dekorativitásba tévedjen.
így a teljesség íve a hóba rajzoló vizelet
és a hazajáró lélek végpont jai között megmegtörik, el-elakad. De mindezt inkább a
"talán" szintjén mondom, tartózkodó és általánosító megjegyzésként csupán. Ugyanígy az operatőri, dramaturgiai és színészi
rnunkáról, mely újra csak nem választható
külön: Sára Sándor, Dayka Margit és Latinovits Zoltán itt valóban alkotótárs. Latinovits különösen a bomlás - pusztulás megtestesítésében remekel, de az egész figura hiteles, egy rendkívüli színészi pálya
emlékezetes pontja.
Sára Sándor "ismerős" képei ezúttal ,amennyire meg tudom ítélni a színes
technika lehetőségeit is kihasználva, egyforma erővel vonultat ják fel a köznapi realitásokat és az érzelmes, látomásos abszt48

rakciókat. A kordén fekvő halott (tetszhalott) Szindbáddal egy szürke ló poroszkál
a Paál László tájaira emlékeztető vidéken,
alvilági völgyön át - talán ezzel az egész
filmnek képi-szerkezeti egységet adó bevezetővel jellemezhetném leginkább Sára
munkáját. Vagy a búcsújáró öregasszonyok
jelenetével. melynek felidézését befejezésül
tartogattam, hiszen a film egyik csúcsa ez
(kissé talán el is válik a film szövetétől) ,
ahol a pusztulás, a halál a Szindbád köré
fekvő, fölötte imádkozó asszonyokban testközelbe lopódzik. Sára itt igazán elemében
van: a búcsújárás nagy totáljai és a közeli
öreg arcokra. kezekre ugró képei egyaránt
lenyűgözőek.
Krúdy a filmbeli jelenet nyersanyagát képező írásában - elemzésként is idézhetem
- egy nőről ír, "aki álmában bizonyára
égett napraforgótányér volt, és olajszagát
féltette a seregélyektől" , egy lányféléről ír,
akinek olyan furcsa termete van, "mint
azoknak a kövér verebeknek. amelyek a
nádfedélű.
lóval vontatott malmok ereszeiben laknak", és öregasszonyokról, akik
megindulnak Szindbád felé a réten, "olyan
alattomos lépésekkel, mintha csalánbokrok
indultak volna meg az éjszakában", és úgy
terűlnek köréje, "mint molyette öreg bekeesek"; Businéról ír, aki Szindbád fejénél
arról mesél, hogy az ördögök "éjszakánként
szerte járnak a világban".
A búcsú-jelenet után már csak Szindbád
halála van hátra; orgonafújtatás közben
éri a szívroham. Az orgonából kiszaladó levegő surrogó zaja, a falnak zuhanó Szindbád kinagyított tenyerében az ér lüktetésemegállása megrendítő (a jelenet első fele, a
templomi szobrok és képek sora hosszadalmasnak tűnik), költői lezárása a filmnek,
és felidézi a forgatókönyv író-munkatársának, Tornai Józsefnek Krúdy-versét, amelynek mellérendelő felsorolása így végződik:
"és sehol nem létező idő / a toronyórán".

Szindbád (1971)

Kísérletemet. hogy Huszárik Zoltán filmjét megközelítsem, aligha hagyhatnám abba
alkalmasabb átháritással. (H orgas Béla,
Filmkultúra, 1971/6.)

KÉPZCMŰVÉSZET ÉS FILM

( ... ) Huszáriknál a film elsősorban a kihagyások, a gesztusok, a lényegtelennek
tűnő dolgok és tárgyak drámai funkcióba
49
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állításának a művészete, Míg a képzőművészeti alkotásokat különböző időközökben
és gyorsasággal nézhet jük, és tetszés szerint emelhetünk ki belőlük egy-egy részletet, a filmnél erre általában nincs mód. A
nézőnek a rendező megszabta tempóhoz és
logikához kell igazodnia. Huszárik sosem
lezárt folyamatokat ábrázol, hanem igyekszik a nézőt bevonni a természet, a gondolat és az idő mozgásainak a nyomonkövetésébe.
Felbontja a hagyományos film egysíkú
képeit azzal, hogy összekeveri több érzéstartomány benyomásait egy képbe. Ezt a
képi többszólamúságot úgy éri el, hogya
mozgóképeket villanásnyi rövidségű állók épekkel keveri, szinte a végletekig fejlesztve
a képek felbontásának folyamatát. Az éles
körvonalak helyét olykor elmosódó színfoltok veszik át; nem annyira látható, mint
inkább csak érezhető képeket alkot, amelyek az érzékek szinte "rendezetlenül" egybeolvadó összhatására törekszenek, helyt
adva egyfajta zeneszerű hullámzásnak és
az őntörvényű hangulatoknak. Egyes filmképei valóságos festményeknek hatnak, de
nem valamilyen mozivászonra dermedt repredukcióként. hanem a "látvány logikájának" megfelelően. Filmjeit szerkezeti feszességgel, de nem egyenes vonalú, kronologikus logikával építi föl. így a filmek
elején sohasem tudni, mi lesz a befejezés.
Folyamatokat érzékeltet, ahogyan az ember
gondolat- és érzelemvilága állandóan változó képekké villan át, illetve már eleve képek sorozatából indukálódott.
A képzőművészetek és a film - sajátos
érintkezési pontjaik révén ~ termékenyen
hatnak egymásra. A film úgy teremt minőségileg új képkultúrát, hogy a köznapi értelemben össze nem függő részleteket, a
mondanivalónak
megfelelően
egységbe
foglalja, és ezáltal filmszerű látásmódra is
neveli a nézőt. A film ezzel ösztönzi is a
képzőművészeteket, hiszen új megvilágításban láttatja a valóságot. Huszárik részlet50

finomságokkal, jelenségekkel, mély és gazdag reagálásokat képes kiváltani. A tárgyaknak igen fontos szerepet tulajdonít;
Giorgo Morandi kompozícióihoz hasonlóan
a tárgyak nála önmagukon túlmutató jelek.
Filmjeiben a külső és a belső világ áthatják"
egymást; a ritmust és a színeket az emlékek szabályozzák (... ) (Menyhárt
László,
Műuészet,

1975/9.)

TISZTELET A pOÉTAKNAK

Végre sikerült megértenem, miért maradt
annak idején feliben-harmadában Huszárik
Zoltán Szindbád-járól
írott kritikám. Láttam új poémáját, vagy tán inkább rekviemjét, a Tisztelet az öregasszonyoknak
című
"kisfilmet" . Ha a Szindbád a költészet diadala volt, hát ez a fölmagasztosulása. Egy
világ múlik el benne, pusztul el végérvényesen; valamiképp mégis fölragyog, az
időtlenségbe párolódik. Ez az, amihez nem
ér föl a kritika, a poézis újrateremtő csodájához. Akármilyen műfajban, A "közönséges" verselemzéseken többnyire kacag vagy
dühöng a poétanép. s gyanítom, az olvasó
is. Pedig ott csak szavak állnak szemben
- szavakkal. Am a kritika szavai, még ha
szerény interpretációk is, elkerülhetetlenül
belelátások.
ha épp nem belemagyarázások.
Ha pedig tiszta matematikai formulákban
ragadjuk meg a verset, valami törvényt sikerült tán megragadnunk, de a lényeg: az
esztétikum valahol jóvátehetetlenül elvész.
Hát még a nem verbális művészetekben!
Ki tudott egy pas-de-deux-t; egy Csontváryvásznat tűrhetően szavakba áttenni? Elemezni persze igen. Am az analízis
megint a formulákhoz vezet; itt egyetlen
út csak a parafrázis lehetne, költészetre a
költészet, akármilyen műfajban, még a kritikában is! Milyen szerencse. ha a kritikus
maga is költő, mint volt Schelling (sajnos,
csak fordításokban
élvezhettem), vagy
Csáth Géza, "matematikus szigorú, mégis
heveny lobogású zenekritikáival. A hallhatót, de szavakban leírhatatlant tudta ismét

Szindbád

(1971)

érzékelhetővé tenni, átszellernítve a gyarló
és bizonytalan értelmű szavakat, amiképp a
szerény, túlérzékeny Elek Artúr is, bár ő
kissé tanáro s-pedáns mondatok közé bújtatta mondandóját,
mintha
kötelezőnek
érezte volna a kritikusi professzionalizmus
talárját. Mégis úgy hordta, mint valami áttetsző fátylat, melyen át az elemzett mű lényege világított át ...
Könnyű volt nekik, gondolom irigykedve.
Könnyű, még ha rájuk is csapott - a tulajdon idegbajuk ? Inkább a világ, s összeroppantotta őket. Mint Huszárik paraszt-

(8. Müller Magda felvételei)

asszonyait. Már mátkaságukban. S most,
évtizedek múltán is vonszolják magukat,
emlékeiket elhagyottan, roskatag házak
kriptasőtétjéből
kilépve a zuhogó fénybe, a
természet buja vadságába, a sugárözönbe,
mely úgy veszi körül őket, mint Rimbaud
halott katonáját, "a völgyalvóját" az élet
eltűnhetetlen és eltüntethetetlen aurája.
Nem oktalanul emlegetem a Rimbaud-szonettet: a "kármin szélű lyuk" A völgy alvójá-nak oldalán, a vers csattanójában.
Huszárik filmjébe is belerobban. hangosan és
idegenül. mint a nemlét, a semmi elkerül51

hetetlen fenyegetése és valósága. A természet, az egyszeru emberi lét tiszta világába
a történelem irracionális borzalmai. Képsorait is e robbanások közé feszíti, de az eljövendőt nyomban és vasmarokkal összekapcsolva és nyomatékosítva az elmúlttal.
az esett öregasszonyok magára maradásának sűritett külokaival. Mint A völgy alvójá-t, ezeket az éppen csak élő vénségeket
is a háború, a háborúk tették magányossá.
Amint a szavak költője egyetlen, már-már
természetesnek, harmonikusnak ható képpel jelez, az e filmpoémában - Huszárik
nem tud beletörődni, még annyira se, mint
a példavers alkotója - többször feldördülő
üteg, világháborús villanások. fényes mátkaság, ihaj-csuhaj lakodalom, csak épp a
délceg vőlegény feszít angyalbőrben ...
De ezek csak villanások. A film nagysága, költészete nem e fölényesen szerkesztett archív képekben rejlik, melyeket Jeney
Zoltán súlyos zenéje emel fátumerőre.
a lényeg e képek között van. Az öregasszonyok
jelenében. "Te már eléqtél!", dördül rá a
közöny az öregekre Weöres Sándor versében. Nos, Huszátik rekviemje a nemes és
csöndes ellentmondást tartalmazza, azt is
tartalmazza; a csúf, ráncos arcokat átszellemítő tekintetekben. az emberi jóság, mindent megértés tiszta pillantásaiban. a befelé révedés merengő elevenségében éppúgy, mint a fölcsillanó örömben, egy elröppenő madárraj láttán. Hol fecskék, másszor
hollók - Huszárik ezt is tudja: a halál rettenetét s az elmúlást túlélő boldogságot
egyszerre. Matrónái: élni tanítanak. Illetve
az élet akarását, parancsát zuhogtatják a
nézőre roskatag mozdulataikkal. Borsópucolás ; fele szem a szakajtó mellé hullik, de
tenni kell. Tengerimorzsolás : két mankóval iparkodik a vékához a köszvényes
öregasszony. Nem magáért, nem is a munkáért. Mutatni se kell a megcsappant jószágot - tán az egyetlent. Igen, annak, ha
már ember nincs ...
S rnindezt, mint írtam, a természet dús
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pompája övezi, ellenpontozza és emeli meg,
még inkább nyomatékosítva az alapvető ellenszegülést a történelem irrealitásával. a
háborúk természetellenességével. Panteizmus? Aki ilyet állít, jobb, ha a W. C.-líra
elemzésével foglalkozik. Az is érdekes, és
végtére a gondolkozásához illő tárgyat talál. Mert itt a természet is átszellemül, mégpedig egy fiatal operatőr. J ankura Péter kamerája révén. Jankura Sára Sándor tanítványa; a Szindbád egy részletét ő forgatta.
E kisfilmben a tanítvány már szuverén művész, anélkül hogy megtagadná mesterét.
A zászlóhányó cirok ezüstszíneit, a zöld
megszámlálhatatlan ámyalatát látva, érzékeljük a különbséget: Sára robusztus, Jankura lebegő. A színhatások
olyan finomságát érte el, amit eddig még nem tapasztalhattunk. A kontrasztok. a nyersebb komplementaritás teljesen idegen tőle. A színesfilm tomboló, vegykonyhán kipepecselt irrealitását ő az átmenetek gondos kidolgozásával, impresszionista finomságú színkezelésével játssza ki, teszi emberivé és szellemivé egyszerre.
Tisztelet az öregasszonyoknak : először
túlságosan is agitációsnak, fölöslegesen bőbeszédűnek éreztem ezt a címet. Ma már
Huszáriknak adok igazat: tisztelet jár
azoknak, akik elhagyottan, a sír szélén, a
temetés fejfaledöfő pillanatában is, összeroppant gerinccel, golyvával, kőszvénnyel.
s ki tudja, hányféle testi és lelki nyavalyával, de tartják maguk! Ez a tartás - a művészé és "modelljeié" - viszi túl Huszárik
rekviemjét az elmúláson a poézis őröklétébe. S aki kapott már halálos sebet, ha tán
nem is a testére, jó hasznát veheti ennek az
űzenetnek. Minél frissebb a seb, annál inkább. Igen, még a megsemmisülés is letromfolható!
Hadd jegyezzem még ide, hogy a Tisztelet az öregasszonyoknak nem előzmény telen a magyar filmművészetben. Méltó előddel dicsekedhetünk.
a Kelj fel és járj című
poémával, mely egy pesti elfekvőben.
feke-

Csontváry

(1980)

te-fehérben, illetve a miliőhöz, az állapothoz illőn a szürke finom árnyalatai ban
mondta ugyanazt, mint most Huszárik. Persze nem ugyanúgy. Rendezője Zolnay Pál,
operatőre Ragályi Elemér volt. Annak idején szóltunk is róla, bár tudatlanul a csapásról, tán gondatlanabbul, mint ama film
érdemelte volna. Eggyel több ok, hogy most

(Markovics

Ferenc felvételei)

ne legyen rövid az emlékezetünk I S ha Huszárik tiszteletet követel az öregasszonyoknak, hadd mondjam, hogy kijár ugyanez a
poétáknak is. Kivált, ha a filmből, e vészesen gúzsba kötött közegből csikarják elő a
poézist! (B. Nagy László; Élet és Irodalom,
1972. 35. sz.)
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Szindbád kalandja
Noteszlapok ezek a sorok. Még pontosabban : egy határidő napló emlékeztető útjelzői. Munka közbeni töprengések, amiket
minden konstrukció nélkül adok közre, bízva abban, hogy a készülő filmben helyet
szorítanak maguknak.
találkozásom alkalmával Krúdynál
csak a mese ejtett rabul. Egy gáláns lovag
tette a szépet, ette a jót, kóstolt bele a fonynyadó avarba és a fanyar borokba. Az ódon
városokat, szalon okat. kocsmákat színes
nyomatként raktározta az emlékezet. Nyelvét is inkább andalító fuvolaszónak minősítettem, csak ahogy a műhőz és saját önismeretemhez közelitettem. akkor vettem
észre, hogy nem.a mese a lényeg, a hangja
is többszólamú. Fátyolos közlése mögött
ekkor éreztem meg a férfias szemérmet.
S ahogy önmagamban tovább bogoztam,
úgy távolodott a styl-romantikus behatároltságtól és érkezett meg napjainkba, ide
is annyi titokkal" talánnyal. amivel már a
jövőnek kell megbirkóznia.
Mit akar Szindbád? Személyiségének
motívumai olyannyira terebélyesek. gazdagok, hogy a nagy életélvezők. a totális világra törekvők - mert ebben ez a fontos
- mind megtalálhatók benne. Don Ouijotén, Don Juanon át Gargantuáig, s hogy
társadalmi helye, osztályszerepe se maradjon kitöltetlen, a lehetőségeiből kiszorult
dzsentri fáradt helyzetfelismerése is benne
van ebben az életanyagban. Mit akar
Szindbád? Kérdeztem az előbb. Elsősorban
élni, minden életközegben benne lenni
- tájban, nőben, tárgyban, az ételek jó
ízében, kifakult borospoharak tükrében, temetők moho s keresztj eiben. Az önalakítás
sürgető igyekezete teremti meg tapasztalatainak tárházát, és állít paradox módon
csapdát is egyúttal az igyekvőnek. Élni siet
és túlhajtja az érzést. Allandó hely- és helyzetvá1toztatása a lélek helykeresése. a meg.Első
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állapodás utáni vágy. Sajátos módon ezt a
külön békét még a test sem képes megélni.
Nem hagy maga után semmi mást,' csak a
pillanat szétroncsolt emlékműveit,
Emlékfoszlányokat.
szótöredékeket kap ajándékul
az élettől, s ha megfejteni igyekszik őket, s
megy élete lelőhelyei után - képtelen egybekapcsolni a fogalmakat, szervesülni a
megélt élettel - eredményként a kontaktus
hiányát kapja, bábeli hangzavart, ahol mindenki mondja a magáét, mint a pereces.
Csak a csend megnyugtató, az élő szó értelmét vesztette. Néha a test még gondolkodik,
megfakult szóvirágokba öltözteti modelljeit, de a beálló csendben ezek is szétporladnak. Kik vagyunk, mik vagyunk, hová
megyünk? - kérdezte Gauguin, kérdezi
változatlanul Szindbád is.
Az idő a legnagyobb ellenfelünk. Elrendezésí szándékainkat lerombolja, a megértés lehetőségét elrabolja, őszinte kitárulkozásainkkal megfoszt az illúzió szabadságától. Sarokba szorít. Krúdy egész csatája,
kételye, érvelése a viszonylatok megbízhatatlansága körül forog. Érdeklődése túlnövi
vágyait, elképzeléseit ..Minden új motívum,
minden új helyzet egy új életlehetőség csíráját hordozza magában. Az élet nem csupán szépségeit, de profán igazságait is egyaránt magával hurcolja, így lesz a felismert
igazság is ellenfelévé.
A képzelet kalodájában él az ember, megvonva a jelenidővel saját börtönének falait. Mit csinálhat? - Új cellasorokat formál falak nélkül, hogy aztán kapcsolatai
újból körbefogják. Ezt a témát varíálja tulajdonképpen egy életen át, viszony lagos
szabadságot nem is élvez, csupán a színterek változásaiban.
az emberi gesztusok
esetlegességeiben. Szindbád nem csinál
mást, mint felejteni, emlékezni akar, és újra
élni, bizonyítva a létezés értelmét.

Szindbád (1971)

Minden új kapcsolata mellett azonban
már egy megélt élet darabja áll. Mérlegelnie kellene - muszáj is -, de a megítélés.
pillanatában a dolgok már nem azonosak
önmagukkal. Új helyzeteket kell megismernie, mert a világban nem járnak egyformán
az órák.
Mindennek külön órája van. Az ember
nem csupán a tényleges időt éli, de a múltját és a jövőjét is. Ha valaki is kísérletet
tesz a megalkuvás nélküli életre, akkor
számolnia kell ezzel. A lehetetlen megkísértése minden kaland Szindbádnál : felfedező öröme csupán az, hogy nevet adhat a
nem ismert szigeteknek, s ezt hívják boldogságnak vagy szomorúságnak. A névadásnak ez a pillanara a tulajdonképpeni
győzelem. Amit előlegül a tenyerébe rajzolt
térképben kapott, azt kell végigjárnia apály és dagály állandó változásaival -,

míg maga is rozsdamarttá válik, mint a temetők keresztrefeszített Krisztusai.
Mennyit időz a temetőkben! Az ember
azt hinné, hogy csupán új találkahelyeket
vizslat, vagy az elmúlásnak keres könnyen
érthető, elsődleges jelképet. Találkahelyek
ezek a temetők, annyiban, amennyiben a
történelme őseit faggatja. Egy régész ás le
itt, egy nyugtalan, kívánesi ember, nem a
koponyák, medencecsontok palentológiai
izqalmaiért, de a koponyák mögötti cselekvések megélt titkaiért. polémiára kényszerítve a halottakat.
Nincs semmi borzongató Krúdy temetőiben. Persze ezek nem nekropolisok, inkább
a régi törzsvendégek új találkahelyei. Az
ember azt várja, hogy vérbő férfiai itt tovább kvaterkáznak. szomorú szemű asszonyai itt mosolyodnak el. Fátyolos nőit is
szinte látogatóba hozza eL mintha ipára,
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Csontváry (1980)
anyósra bízná a mustrát. A családi tanács
útbaigazító észrevételeit várja ettől a házsír-tűznézőtől. Abban sincs semmi profán,
ahogy szabódé. mégis odaadó kedveseit akik csak addíg élnek, amíg szerejnek lefekteti a vadfűvel benőtt sírhantok között. Itt is, ilyenkor is a misztérium varázsol el: a szabadság teljességének pillanata, a születés és a halál szinte egymásra íródó megnyilatkozása.
S ha mégis annyira rossz, vajon miért
nem jönnek vissza?
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Valamit a konyhaművészetről.
A zsigerek, nyelőcsövek, enzimek békés egymás
mellett éléséről. Kapcsolatai, viszonylatai
tulajdonképpen itt rendeződnek.
Kedélyvilága itt teremtődik meg a pörkőltek, a tányér húsok, csillogó borok, habos sörők, fűszerek között, s ellenfeleivé is
ők válnak. A szív, a máj, az epe, a gyomor
egy ideig még kedvtelve élvezi ezt az eufóriát, hogy aztán később az áldozatok egyék
meg legyőzőjüket.
Tárgyainkról : mulandóságunk tűkreiről,

bűnjeleiről.
Krúdynál minden emlékelem
antropomorfizálódik, mint ahogy fordítva,
eltárgyiasul az ember is. Ezek a tárgyak az égbekarcolt faágak, vagy papírra írt betűk - a film tulajdonképpeni építő kövei,
vagy, hogy pontosabb legyek, ez a film építőanyaga. Imakönyvek kezdőbetűi, naptárak fakó bejegyzései, a csillagképek metafizikus jelentése, kiszáradt levelek, elvesztett hajtűk, elejtett zsebkendők. fényképek,
életreceptek. sírkövek, elfonnyadt virágok,
hóban égő gyertyák, gyűrűk csillogása, levelek, báli meghívók - mind-mind egy
végrendelet leltáranyagát képezik. A világ
és a természet vagyonát. Ö maga leáldozó-

HUSZÁRIK ZOLTÁN FILMJEI
Rövidfilmek :
1963 Groteszk
1965 Elégia (Magyar filmkritikusok kűlöndíja, Budapest, 1960. - Kísérleti
filmek kategóriájának fődíja, Oberhausen. 1966. - Kísérleti és játékfilm kategória díja, Miskolc, 1966.
Filmkritikusok díja, Miskolc,
1966.)
1961 Egy mentőorvos naplójából
1961 Maszkot akarunk
1969 Amerigo Tot (A legjobb nemzeti műsor díja, Oberhausen, 1910. - Elismerő oklevél, Velence, 1910.)
A Capriccio ugyanabban az évben készült, de másik film.

ban, itt hagyja nekünk a napfelkeltéket. a
fáradt mosolyokat, virágok tüzét, parazsuknál talán még átmelegedhetünk.
Mit akar hát Szindbád? Kézjegyének
megfelelni. Örökül hagyni semmi mást,
csak a tapasztalatokat, amivel az örökségváró éppúgy nem tud semmit sem kezdeni,
mint az örökhagyó a sajátjaival. Végig kell
járnia az életet, vaksötétben tapogatózva.
Életvitele program, mert a halál bizonyosságával szemben az élet sokrétűségét, gazdagságát állítja szembe. (Huszárik Zoltán
Filmkultúra 1911/1.)

1912 Tisztelet az öregasszonyoknak (Miskolc város díja, Miskolc, 1913.
Aranyérem, Barcelona, 1913, CIDALC-díj, Krakkó, 1913.)
1916 A piacere (Katolikus zsüri díja, Oberhausen. 1911. Első díj, Barcelona,
1911. - Nagydíj, Tampere. 1918.)

Játékfilmek:
1911 Szindbád (Josef von Ste~berg-díj,
Mannheim, 1912, Evangélikus
Filmközpont díja, Mannheim, 1912,
Külön-díj,
Atlanta, 1913, - Rendezés díja, Auckland, 1913, Agis kupa,
Milánó, 1913.)
1980 Csontváry
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ELMÉLET

Három narancs a zöld gyepen
Tűnődés a színes jilmröl
Amióta a filmben megjelent a szín, a filmművészet hosszú vitába bonyolódott önmagával és
másokkal. Jacques Bernard Brunius író, színész,
kritikus, sőt rendező szerint (aki Claír, Bunuel.
Renoir mellett tanulta a szakmát) a színes film
kellemesebb lett, elfogadhatóbb
bár még
most sem az igazi. Még túl kékek az égboltok,
túl pirosak az arcok, túl sötétek az árnyékok,
nyoma sincs sehol a valódi szürkéknek - vagyis mindez szegényesebb, rnint ama bizonyos Ripolin-féle legyezőkön látni. ts mindaddig így
lesz, ameddig legalább a technika nem bánik
egyformán mind a nyolc szín alkalmazásával.
Persze ez Brunius szarint sem azt jelenti, hogy
valamennyi színes film hazudik, vagy valamennyi csall Csak azt, hogy többségük éppen
a realizmusra való igyekezetében távolodik el
attól a természettől, attól a valóságtól, amelyet
a fekete-fehér technikánál sokkal nagyobb hűhóval, de kevesebb eredménnyel vesz birtokba.
Talán nem is az a legnagyobb baj, hogy
mindezt valamil,yen konkrét látvány meghamisításával érik el a filmek - hanem az, hogy
semmilyen szabadságot nem biztosítanak a képzeletnek. Pedig valamikor, nem is olyan régen,
éppen a képzelet felgyújtására szűlettek.

Festett celluloid
Már a fekete-fehér produkciók korában (1897
-1910) akadtak művészek, akik érezték a színes kifejezés hiányát, és jobb megoldás híján,
maguk láttak hozzá ecsettel az egyes képek kiszínezéséhez, bevallottan utánozva a festészet
mcstereit.
Tulajdonképpen
már Mélies munkássága is arról tanúskodik, hogya színek alkalmazása nem egyszeruen kuriózum, a publi-
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kumot csalogató vállalkozás, 'hanem kezdettől
fogva több ennél: rnűvészi eljárás. Természetesen amikor a film-látványosság megteremtője
néhány produkcióját aprólékos munkával. utólag kifestette - ráérősen elpepecselve a Hamupipőke, Az elvarázsolt fogadó vagy az Utazás
a Iehetetlenbe minden egyes felvett képkockajával - valószínűleg nem gondolt arra, hogy
ezzel az eljárással mennyi fejtörést okoz a következő évtizedek filmkészítőinek.
és velsősorban esetétainak ... Mélies bízott abban, hogy
a fekete-fehérből hirtelen erős kékekbe. pirosakba, sárgákba csapó felvételek némileg meghosszabbítják a "mutatvány" életét, s újabb érdeklődőket csalnak be a homályos vetítőszebákba bájos, szellemes tündérjátékaihoz.
fantasztikus, meséihez. Az sem vonható kétségbe
azonban, hogy színes filmjeinél igyekezett a
maga korlátozott lehetőségeivel élve a rendkívül költséges, hosszadalmas eljárás során a hatásosabb narráció érdekében valamilyen kánon
szerint rendezni a színeket. S mivel a festészet
évezredes hagyományai önként kínálták magu'kat, Mélíes és társai természetesen ehhez fordultak segítségért, bizonyos, szimbolikát teremtve a színek használatában. 19y az első filmekben a vörös a lángoló szenvedély. a harciasság vagy a forradalom, esetleg éppen a pusztító tűzvészek, árvizek, katasztrófák szine, a kék
az éjszakáé, a bánaté, a zöld a természeté stb.
Nem érdektelen idéznünk akor egyik tanúját, Thuilier kisasszony t, aki a század legelején a filmek színezésével foglalkozó kis műhelyek egyikében dolgozott. "Mélies úr valamennyi filmjét én festettem ki 1897 és 1912
között. Ezt a színezést teljes egészében kézzel
végeztük. Éjszakáimat
a szinek válogatásával,

Sz. M. Eizenstein:

Rettegett

Iván (1945)

osztályozásával töltöttem. Nappal pedig utasításaimat követve a munkásnők
felvezették a
színeket, Mindegyikük csupán egy-egy színnel
foglalkozott. Gyakran előfordult, hogy több
mint húszan álltak nálunk alkalmazásban. Egymást követően vízben és alkoholban higított nagyon finom színeket használtunk. Az így nyert
tónus aztán csakugyan átlátszó lett."
A színes film ötlete kétségtelenül Mélies
munkáiban nyert először művészi rangot, mégsem az ő felfedezése. Már a filmművészet megszületésével
egy időben több kísérlet történt a
színek alkalmazására. Lumiere ís élt már a lehetőséggel, amikor néhány tekercsét utólag
"átkozmetikáztatta". De az valóban Mélies újítása, hogy színészeit, a kosztümöket mindig a
díszletekszínösszetételének
megfelelően válo-

gatta, már csak azért is, hogy szereplői nehogy
összeolvadjanak a háttérrel.
Ugyancsak Mélies-nek támadt az a gondolata, hogy az egyes felvonásokat más-más színűre fesse, ami nemcsak a gépész dolgát könnyítette meg, hanem ezzel a kissé kezdetleges metódussal megteremtette, "előírta" az egyes részek hangulatát is ...
1906-tól egyre több új szinezési eljárást szabadalmaztattak,
de lényeges változást csak
Pathé szisztémája hozott, amellyel 1908-ban jelentkezett, s amely 1925-ig szinte kizárólagos
egyeduralomra tett szert. Pathé módszerének
lényege egyfajta sablon volt: a film egyes kópiáit egy-egy színnel színezte, majd a különböző tekercseket szétvágták, és ezekből állították össze az immár "színes" filmet.
59

Sz. M. Eizenstein:

Rettegett

Iván (1945)

Egy másik francia, A. Hérault jelentkezett
1920-ban azzal az ötlettel, hogy egyszerre három színben vegyék fel a filmet, s a három így
leforgatott kópiát vetítsékegymásra.
A találmányt mint "egyszerűt, praktikust és gazdasáqost" üdvözölte a kor technikai sajtója, s az
első így készült film. Alexandre Ryder La villa
des fleurs (A virágok villája) című műve nagy
sikert is aratott: tele volt a mozi "kíváncsi nézőkkel. De a gxakorlat mégsem igazolta a szakmai újságírók lelkesedését: a három szin egymásra építése a mozgó képen alaposan próbára
tette a publikum szernét, hiszen a rnódszer előírta ritmusban másodpercenként harminc kép
követte eqymást, míg az általános gyakorlat
szerint mindössze tizenhat kép váltakozik
ugyanennyi idő alatt ...
Két évvel később, 1922-ben, James Stuart
Blackton az angol stúdiókban forgatja A dicsőséges kaland című filmjét, egyszerűbb, mindössze két szint variáló felvételi technika segítségével. A pirosat és kéket váltogató produkció azonban sem a közönséq, sem a szakma
előtt nem vizsgázott jelesre. Charles Ford L'uni-
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vers des images animées című könyvében említ
egy másik kísérletet is, 1924-ból: az amerikai
ún. BI-PACK eljárást, amely tulajdonképpen két
egymással párhuzamosan
dolgozó karnera
együttes használatára épült. Az egyik zöld
alapra rögzített, a másik pedig narancssárgára.
s így nyomban megoldotta a sárga, a kék, illetve a vörös és a lila kérdését. Az előhívás nem
különbözött a szokásostól,
csak éppen a kópiák
véglegesítésénél a két kamera által felvett anyagot fordítva kellett egymásra kopírozni.
A francia Keller-e-Dorian eljárás pedig nem
sokkal később a felvevőgép objektívjében hárornszínű mező kialakításával hozott változást
a szines film kialakulásába.

Versenyben a festészette1
A harmincas évek kétségbeesett színezési megoldásai olyko·r már a komikum határát súrolják. Nathalie Kalmus, a Technicolor felfedezőjének hitvese például személyesen maga fújja
Ie saját invenciójú festékszórójával a fűveket,
fákat, hogy azok valóban "természetes" színűek

legyenek. Csak lassanként vált lehetővé a filmnyersanyag gyártásának fejlődésével, finomodásával,
tökéletesedésével,
hogy csakugyan
mód nyíljon a színek válogatására - s a hasonló, enyhén szólva bizarr megoldások mellőzésére, Mindebben természetesen nagy szerepük volt az operatőröknek is. Köztudott. az
Amerikában kialakuló színesfilm-technika megszületésében - érdekes módon - nem annyira
a bennszülött, mint az Európából odakerült
operátőrök. illetve az ugyancsak bevándorló
jelmez- és díszlettervezők jeleskedtek. Hatásukra hamarosan feltűnt egyfajta nem is
mindig jó értelmű ,,festőiség" a filmen,
amely még olyan fekete-fehér produkciókban
is éreztette hatását, mint például Ernest Lubitsch Lehár-adaptációjában, A víg özvegy-ben.
Domenico Purificato a festészetnek a játékfilmre gyakorolt hatásáról Írva ezt mint Matisse
hatásának közvetlen filmi bizonyítékát említi.
Kétségkivül igaza van abban, hogy Matisse művészéte eredendően filmszerűtlen, hiszen kétdimenziós, vagyis tudatosan kerüli a mélységet
és a levegőperspektívát, csak a szélesség gel és
a magassággal dolgozik, "ezzel szemben a film
a legnagyobb hatást éppen a plasztikai értékekre, a mélységre, a harmadik dimenzióra támaszkodva éri el." "Lubitsch, akinek filmje egyszerű
történetéhez egyáltalán nem volt szüksége
plasztikus, azaz drámai effektusokra. művében
a francia festő csillogó dekorativizmusának
hangnemét alkalmazta. Igy ő maga ment a .csíllogó' jelző elébe, cserébe azonban időnként
olyan ízléses és tetszetős hatásokat tudott elérni ezen az úton, hogy ·egyhangú elismerést váltett ki" - írja Purificato.
S amikor a harmincas évek közepén már
csakugyan lehetővé vált a modern színes technika alkalmazása - egyre másra készülnek hasonló fogantatású, nyíltan vagy díszkrétebben
festői filmek. Lényegében ugyanaz játszódik le,
mint pár évvel korábban a hangosfilm divatj ának megszületésekor: tobzódás az új lehetőségben, olykor már jóval túl a megengedhetőség
határán. A nagy francia mestertől. Jacques
Feydertől akkoriban kérdezték meg az újságírók - idézi a L'éctan itancais, amely több alkalommal is foglalkozott a két művészeti ág
rekonságának problémáival -, miért forgatta
(nálunk Csintalan asszonyok címmel játszott)
La kermesse héroique című filmjét fekete-fehérben ? "Mert akkor nem adaptáció lett volna,
hanem rossz plágium" - válaszolta a rendező.
És a kortárs kritikus hozzáteszi: "Azóta láttam
az V. Henrik-et - ami nagyszerű plágium a

régi krónikák miniatúrjeinek szellemében, s láttam Marc Allegret Blanche Fury (Sápadt szenvedély) című filmjét, ami pedig Holbeinnek és
az angol portréfestőknek nagyszerű utánzata. .
Nem tudunk és nem is fogunk tudni kikerülni
a plágium hatása alól, ameddig legjobb festőink
nem kölcsönzik a filmművészet számára egyéni Iátásmódjukat."
A szín megjelenésének ez persze csak egyik
vetülete. Balázs Bélával szólva, "a film, ha
csak a festészet művészí hatásaival akarna versenyre kelni, eleve vereségre volna ítélve, és
csak giccses, primitív paródiája maradhatna a
legősibb és legnagyobb művészetnek. A mozgófénykép színességének művészí különlegessége
csak a színek mozgásának élménye és annak kifejezése lehet."
Mindez persze nem választható el attól a
gondolattól, amelyet Kulesovhoz írt levelében
Elzenstein a színes filmről kifejtett. "A rendező színkeverése különbözik a természet és a
jelenségek eleve adott színvilágától. A művész
rendkívülit teremt a megszokottból, és ezzel kifejezi saját érzés- és gondolatvilágát."
Egy másik film-nagyság, Dreyer, amikor
1955-ben megvonta a színes film mérlegét _
szinte az eizensteini gondolatet számonkérve
-, keserűen állapította meg, hogy mindössze
négy vagy öt színes film érdemli meg, hogy
valóban művészi alkotásnak neveztessék - ami
bizony meglehetösen gyatra eredmény.

Hangszer egy kép
szimfóniában
Dreyer mérlegét könnyű negatívnak bélyegezni, de mégoly jóindulatú utánagondolással sem
tagadható: a színes produkciók óriási számához
képest az igazán sikerültek aránya elenyésző.
Az elmúlt évtizedek termését is számba véve
azért rábukkan unk néhányra - ha nem is túl
sokra -, amelyekben csakugyan funkciót tölt
be a kolorit, ahol a szín önálló művészi szereppel bír, ahol jelenléte tényleges művészi többletet ad. Az egyik ilyen filmélmény Jacques
Demy érzelmes román ca, a Cherbourg-i esernyők - voltaképpen úgy lehetett nemzetközi
siker, hogy a mindig esős kisváros ázott kőkockáin olyan gyöngéd, érzelmes színeket villogtatott, amelyek azonos érzelmi hőfokot sugall tak Michel Legrand muzsikájával.
Genevíeve és Guy találkozása a kék ködben úszó
utcán, a lány sárga ballonja, szőkesége - nemcsak jó értelemben idézte az impresszionisták
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látásvilágát, hanem drámai szerepet is játszott.
Mint ahogy a lépcsőház málló, penészes fala,
a lépcsők ritmusa is a szerelmi dráma fordulatát érzékeltette. Demy lírai hangulatfestését a
szabályos időközben kinyíló, összecsukódó lila,
kék, rózsaszín, fehér esernyők serege bájosan
fokozta, de aztán ez a festőiség merev és nehézkes, szinte giccsbe hajló modorossággá vált
a későbbi Rochefort-j kisasszonyok
kimódolt
históriájában.
John Huston Moulin Rouge című filmjében
ugyancsak lírai hangvétellel, nyiltan vállalja a
festőiséget - annál is, inkább, mert ezúttal piktor maga a főhős, is, a szerencsétlen életű Toulouse-Lautrec. Adott tehát a lehetőség - színte
képről képre felidézni a nagyszerű művészt s Huston olykor él is ezzel, de filmjének mégis
azok a legszebb pillanatai, amelyekben nem a
rajzolt plakátok, jelenetképek elevene dnek meg,
hanem Lautrec műveinek
szelleme, az abszintos éjszakák, ködös utcák, nedves lámpavasak.
piszkos kövezetek. izzadt trikók képe.
Tagadhatatlan, hogy a "mozgatott" illusztrációknak is lehet olykor dramaturgiai jelentésük, ezek csupán festői beállítások egymásutánjai, olyasmik, amik szirrte állandó velejárói minden bibliai feldolgozás "utolsó vacsora" -jelenetének, s amelyek nyíltan "idézik" az
olasz iskola festőinek sokszor látott remekeit.
műveltségének "alaposságával" ragadtatva el
inkább a látványra ismerő publikumot. Cecil B.
De Mille Sámson és DeliJá-ja vagy Henry King
Dávid-ja tele van ilyen "képzőművészeti" közhelyekkel. azzal keseritve a nézőt, hogy bizony
a műfajban az 1927-es, ugyancsak De' Mille által forgatott Királyok királya óta szinte semmi
sem változott - legalábbis ami a színeket illeti.
A már sokszor említett festészeti hatás itt
még a leglaikusabb szem számára is nyilvánvaló, olykor egyenesen az élőképek felvonultatásáig terjedően, anélkül azonban, hogy bármiféle egységet is teremtene tárgya és kifejezésmódja között. "A művészet abban a pillanatban kezdődik - írja már idézett tanulmányában Eizenstein -, amikor a művész az életben adott jelentéktelen véletlenszerű összefüggéseket szét tudja választani, és új rendbe, új
összefüggések sorába tudja állitani. olyan őszszefüggésekbe, melyek éppen azt tudják kifejezni, amit a művész közölni óhajt. Szemléletesen szólva: senki se gondoljon színkompozícióra addig, amíg nem tanulja meg, hogy három
narancs a zöld gyepen nem csak egyszerűen
fűre helyezett három tárgy, hanem három sár-
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ga folt zöld háttér előtt. Ellenkező esetben
ugyanis nem állapíthat juk meg a színkompoziciós összefüggést közöttük és két narancssárga
bója közott. amely áttetsző zöldes-kék vizen
ring ... Ellenkező esetben nem érzékelhetjük
részletről részletre a crescendót, a mozgást, a
tiszta marancsszínből a vörösbe játszó narancsszinbe, a fű zöldjéből a víz kékes-zöld színébe.
majd egy-két lépés után az átmenetet a bóják
narancs-sárga-vöröses foltj aitól egészen a zöldeskék éggel összeolvadó vérvörös pipacsokiq."
A szín művészi fontosságát tehát csak dramaturgiai funkciója indokolhatja. Hangszer egy
képszimíóniában. olyan hangszer, amelynek harmonikusan kell beilleszkedni az egészbe. Ez az
eizensteini elv azonban sokáig és sokszor egyfajta szűken értelmezett realista. hűség-elképzelés korlátjaiba ütközött. A színt mint a valóság tartozékát, a kép magától értetődő szerves
részének tartották, és mint ilyentől. a valóság
lehető legteljesebb utánzását követelték meg.
Eredménytelenül. Máig sem született meg az az
eljárás, amely ezt százszázalékos pontossággal
garantálná. Szerencsére. De egyáltalán, szükség
lenne rá? A színek naturalista alkalmazása semmi újat nem hozna. a hetedik művészet hétköznapjaiba. Ellenben ami nélkülözhetetlen, ami
elengedhetetlen követelmény: az az operatőr tökéletes színestechnikai ismerete az, hogy
tisztában legyen a színhatás eléré sének minden
módjával. A színhatás is egyéni látásmódot kővetél. akárcsak a képkivágás vagy a világítás,
a valóság átélt ismeretét, s nem mechanikus
utánzását,

Színdramaturgia
Mi mást is idézhetnénk itt, mint Michelangelo
Antonieni Vörös sivatag-ját, amely valóban újat
hozott ezen a téren, s amelynek egyúttal az a
nagy előnye is megvan, hogy rendezője maga
is irásba foglalta, rnilyen szempontok vezették
a felvételek idején. "A story már eleve színesben
született - ríja 1964-ben a Cínéforum-ban. Sok minden késztetett arra, hogy végül is színesben forgassak. Például az a felismerés, hogy
milyen fontos szerepet tölt be a modern életben a szín. Hiszen köztudott. egyre több színes
dolog vesz körül bennünket...
Filmemben
megpróbáltam a színeket kifejezőerr alkalmazni,
úgyhogy mindent elkövettem azért, hogy a nézőben valóban azt a hatást keltsék, amelyet a
jelenet sugall.
Am a film felvételeinél nemcsak elméleti, hanem gyakorlati nehézségekkel is találkoztam.

M. Antonionis

Vörös sivatag (1964)

Ugyanis amikor színekről beszélünk, általában
valami olyasmire gondolunk, ami létezik, egy
abszolút dologra, de a valóság más, a szín valójában kapcsolat a tárgy és megfigyelője,
a
tárgy és az esetleges megvilágítási forrás, a
tárgy és az éghajlat, sőt olykor a tárgy és a
néző fiziológiai állapota között. így aztán gyakran kénytelenek vagyunk beavatkozni a valóságba. Különben a fekete-fehér is változtat a
valóságon a maga előnyére, kiszoritva a szineket, olykor egyenesen meqerőszakolva, A szín
azonban a maga realitásában adja vissza a valósáqot. Hogy aztán ezt a valóságot a történetünk kívánságaihoz igazítsuk, be kell avatkeznunk a dologba úgy, hogy a filmen azok a sZÍnek jelenjenek meg, amelyekre tényleg szükségünk van, és, nem azok, amelyeket a környezet kínál. Végül is megpróbáltam beavatkozni
a valóságba ... Úgy festettem át a tájakat, ahogyan a jelenetek kívánták. így például a mocsár-jelenetnél a felbomlás, a halál atmoszférájára volt szükségem, hiszen, lényegében ezt sugallta maga a táj is - csakhogy ott zöld fűcsomók voltak, és nem az, egyáltalán nem az

a szín volt, amelyre ott lett volna szükségem.
Befestettük tehát a gátat, a füvet, a fákat,
hogy a valóságos érzést sugallják. A belsők forgatásánál persze egyszerűbb volt a helyzet, hiszen itt jobban egyéníthetőek a falak, a ruhadarabok, a tárgyak, vagyis az ember azt csinálhat, amit akar."
Monica Vitti szobájának szinváltoztatásaí csak egy elem abból a produkcióból. amely kétségkívül elképzelhetetlen lenne fekete-fehérben,
hiszen lényegéhez tartozik a különféle színek
drámai funkciójának váltogatása, a pszichológiai árnyalatok folyamatos jelzése, nyomonkövetése, egyfajta belső ritmus játéka. A megfelelés téma és színek közt reálisan él Jutkevics
Othello-jában is" amint azt Ion Barna említi a
Lumea filmului című pompás filmtörténetben.
amelynek néhány adatát itt is felhasználom.
Szerinte a bíbor, a fehér és a fekete hármasa
határozza meg a Shakespeare-dráma filmes feldolgozását. Bíborszínű a köpeny, mellyel Othello Desdemonát a hidegtől kivánja megóvni,
s ugyanez a köpeny mint óriási vérfolt jelenik
meg később, amikor az elvakított mór a szo63
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bája földjére hajít ja. A vörös - Othello erejének, hatalmának,
életkedvének
szimbóluma.
mint ahogya
fehér Desdemona ártatlanságáé.
Desdemona ugyanis
mindig valamilyen
fehér
tárgy, ruha, háttér együttes ében látható, még
halálában is a fehér szin a társa, hiszen ilyen
burnusszal borítja testét férje a gyilkosság után.
A színek feleselese. váltogatása egyben a dráma
kommentálása
is - kromatikusan.
Más műfajban.
az Úz, a nagy varázsló-ban
ugyancsak nagyszerű a szindramaturgía
alkalmazása, leszámítva a törpék szuper-édeskés
világát a kis Dorothy és barátai vidámsága
pazar pirosakban. zöldekben.
sárgákban jut kifejezésre,
mig máskor
a félelem perceiben
mindez elkomorul,
szűrkévé
válik.
Érdekes
megemlíteni, hogy Sidney Lumet későbbi musical adaptációjában
sok mindenen változtatva maga is ragaszkodott
természete-
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sen már egy rafináltabb
technika jóvoltából az eredeti film szindramaturgiájához;
ha tompítottabb koloríttal is, de itt is szinte ugyanaz az elv érvényesült, mint Melvin Le Roy és
Victor Fleminq világhírű produkciójában.
A musical műfaja egyébként ezt nálunk
szokás elfeledni - sok mindenben vállalkozott
úttörő
szerepre,
nemcsak
az expresszionista
díszletvíziók
megteremtésében,
hanem a színtechnika
újszerű
alkalmazásában
is elég
Gene Kelly remek, Oscar-díjjal jutalmazott Egy
amerikai Párizsban cimű szimfóniájára
hivatkozni, vagy az ugyancsak kiváló Enek az esőben beszédesen színes képsoraira.
Bruniusnak
abban
pesszimista
létére igaza
van, hogy mindmáig a musical, a revüfilm a
filmművészet egyetlen ága, ahol a technikusoknak, a rendezőknek. operatőröknek
sikerűlt színekben is kitalálni azt a színválasztékot,
amely
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csöppet sem idegen a műfajtöl, amely vele azonos stílusban lélegzik. Mert előbb-utóbb észre
kell vennünk - a filmek színeinek is megvan
a maguk stílusa, és ez bizony más a dráma, a
revü vagy éppen a western esetében.
Külön kell szólnunk a fekete-fehér filmek
és a színes film kapcsolatáról, már csak azért
is, mert volt időszak, főleg a francia új hullám
idején, amikor úgy tűnt, a színekre már nincs
szükség, hiszen a színesség egyet jelent a kommersszel, a giccse!, s - ha a kor peplum-filmjeire gondolunk - van is a dologban valami.
A nem tökéletes színeknél - akkoriban a fekete-fehér színesebbnek bizonyult.
Az azonban biztos, hogya fekete-fehéren belűl is több száz árnyalat létezik, a 400 csapás
gyöngéd tónusától A kaland tompított izzásáig,
s a Cabitia éjszakái sem úgy fehér-fekete,
mint az Otszéqútott, vagy az Édes élet ...

Eizenstein maga is élt a lehetőséggel a
Rettegett Iván-ban, sőt rendkívül fontos pillanatokban - a bojárok mulatozásakor - színesre vált a film, s a vörösök és feketék kavargása, ellenpontozva az aláfestő zenét, egyszerre hordozza a féktelen jókedv, az erő, a
nyerseség, a férfiasság hangulatát. S. milyen
más ez a funkció a katedralis-jelenetben, a
gyilkosságnáll
Ugyanez a dramaturgia - szín, fény, árnyék
ötvözese -, másképp, de lényegét tekintve
hasonló hatásossággal épül bele Milos Forman
Hair-jébe. A New York-í világ kikiries. rikító
színeit ellenpontczza hol a felső tízezer szolidan ízléses otthona, hol a kaszárnya-jelenetben
a csupa zöld uniformis-sor. Az már külön méltatást érdemelne, ahogyan fokozatosan, egyré
jobban leszűkül a felhasznált színskála. ts a
lassan hanyatló nap által megnövelt árnyékok
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szerepe miként nő Berger beöltözésének pillanatától egészen az utolsó poénig, amikor ezt a
fakult, egyéniségétől
megfosztott fiatalságot
lassan elnyeli a repülőgép rnindent egyformán
feketére festő sötét gyomra ...

Szem -szennyeződés
Ne feledkezzünk meg Brunius és főleg Dreyer
gondolatairól - és valljuk csak be, hány remekmű készül mcstanában. szemben a több
ezer színnel, olykor csak színekkel operáló
"max-factorizált"
szórakoztató
művészet-áruval
szemben? Tudomásul kell vennünk: a hetuenes
éuek moziuásznát elöntötték a szineh. A rendezők valósággal beleszédül tek a színek orgiájába, a nézők belefáradtak ebbe, a kritikusok
pedig új és új csatákra kelnek a színek esztétikai szerepéért. A modern ember szeme hozzászokott az új kolorithoz, Miért éppen a film
volna kivétel? Ha tudomásul vesszük, hogy az
általunk szerzett információk nak csaknem 60
százalékát látásunkkal szerezzük - ebben nincs
sok csodálkozni való I Abban a civilizációban.
amely a fiziológiai adaptáció folyamatában önmagát múlja felül, lassanként akár szern-szenynyeződésről is beszélhetünk. Az ezerféle tábla,
jelzés, plakátok, hirdetések, képek, reklámok,
autókarosszériák.
kosztümök lényegében ugyanarra a hét színre készített variációk. És ez a
mesterséges környezet - a film és főleg a
tévé mesterembereinek jóvoltából bizony nemegyszer afféle látvány-r.kábítószerré"
alakul.
Természetesen, a filmművészet nem fordulhat
vissza a fekete-fehér korszakhoz, amely kétségkívül rafináltabb. finomabb periódusa volt, már
csak azért sem, mert nem függetlenítheti magát a kortól. Egy színesre festett világban a
film is a színes anyagra fanyalodik, még ha
lényegében nincs is mindig szüksége rá.
A kortárs filmművészet
féktelen szín-orqiája
a szinesztétika egyfajta krizisét idézte' elő. Nem
ez az első és az utolsó válság a film históriájában. Elég, ha a hangosfilm születésére gondolunk, amikor Chaplin még arról nyilatkozott,
hogy "a szavak megsemmisítik a hallgatás nagy
szépséqét." Aztán, amint a film megtanult beszélni, kiderült, milyen mesterséges, hamis állapot is volt a tekercsek szornorú némasága I
Ezért van tökéletes igaza Jean Mitrynek, amikor megállapítja szentségtörő módon: "semmilyen értelme és ereje nem volt a csendnek. A
hangosfilm egyik nagy előnye éppen az, hogy
élni tudott vele."
Másként és más körülmények közt ez a kí-
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sérlet a színek alkalmazására is érvényes lehet.
Csak akkor derülhet ki a fekete-fehér
film
gyermekbetegségének
sok-sok tünete, ha csakugyan tökéletesen tudunk bánni a vásznon a
színekkel. És ez egyszersmind a ki gyógyulás
bizonyítéka lesz. Jelenleg be kell érnünk azzal.
hogy műviséggel és csináltsággal vádoljuk a
színeket, és hogyelismerjük
: a színes film kellemes látvány, csak éppen korántsem mindig hiteles; árnyalatai eltúlzottnak és erőszakoltnak tűnnek. A baj oka az lehet, hogy a
szín még mindig csak technikai fogás, nem egyszerre születik a film ötletével. meséjével. J elenléte manapság többnyire valamiféle festőiség
szándékos vagy véletlen keresésének, reprodukálásának vagyegyszerűen
másolásának
köszönhető, bár egyre nyilvánvalóbb,
a mozgó
kép esztétikai megítélésében merő en más törvények szereznek maguknak érvényt, mint a
falra akasztott, berámázott ősöknél. akik voltaképpen a színek felbukkanását ihlették ...
A filmművészet újfajta ismerkedés a valósággal, méghozzá meglehetősen természetellenes módon - amit látunk a vásznon. az hipnózisszerű, mágikus vízió.
A vetítőterem ben a színek harsányabbnak.
érettebbnek hatnak, mint odakinn a természetben. Ebben a félhomályos helyiségben eleve a
reális világtól távolabbi miliőbe kerülünk, ezért
felesleqes is volna számonkérni a színek abszolút húségét. Hol vagyunk már attól az időtől, amikor még így hirdették az új filmslágert :
"Százszázalékosan
természetes színek t" Ezt a
korszakot akár károsnak is ítélhetjük, hiszen
fékezte az önálló fejlődést, mert a filmben,
akár a müvészetben
általában - ami valóban
szárnít, az nem a, tudományos pontosság, hanem a mű hatására kialakult impresszió, érzelem.
Az igazi szinekből csak akkor lesz megfelelő
kifejező eszköze a filmművészetnek, ha valahára felfedezzük majd a pszicho-fiziológiai érzékelés titkait a moziteremben. Amikor kodífíkálni lehet majd az érzelmeket, amikor a fényvíbrálások rezgéseit rögzíteni lehet a lélekben is.
Hogy idáig eljussunk, talán elősorban a szem
alapos vizsgálatával kellene valamicskével többet törődnünk. Ez az, amiről hajlamosak vagyunk nagyon könnyen elfeledkezni. Ismereteink, amelyek alapján a színeket meleg és hideg, nyugtató és nyugtalanító
stb. színekre
osztottuk, meglehetősen kezdetlegesek és naivak. A nagy világcégek kutatóí manapság inkább az emberi színreakció megnyilvánulásait

Jancsó Mikiós:

Fényes szelek (1968)

fürkészik, mintsem a színrögzítés technikai tőkéletesítésén fáradoznak.
Talán olykor nem ártana megkérdezni a szemészeket ! Már csak a nagyobb hatás érdekében is, a színek kiváltotta reflexek ismerete bizonyára nem egyszer fontosabb lenne, mint
adott festészeti szabályok betartása. És ezzel
párhuzamosan nagyobb figyelmet érdemelne a
színek nyomán szűlető speciális montázs-technika kialakítása is, amely a színskála törvényére épülne, hiszen vizuális hatásában a film
időhöz is kőtődik, és nemcsak a tér függvénye,
mint a festmény.
Újra kellene tanulnunk a színeket, A kezdet
kezdetétől. A szín-világegyetem meghódítására alighanem nekünk is rakétákra lesz szüksé-

(Domonkos

Sándor felvételei)

günk, új pályák kiszámítására...
A szinkozmosz titkainak felfedése egyelőre nemcsak
pénz; idő kérdése is. A világ filmesei, úgy tűnik, csak mostanában kezdenek alkalmazkodni
a szín-súlytalanság állapotához ...
Fontos azonban, hogy tudjuk, kutatással,
tanulmányozással
a szín megszeIídíthető, és
csakugyan a filmművészet engedelmes szolqájává tehető.
Csak így remélhetjük, hogya
színes film
tekintetében is igaza lesz Oscar Wilde-nak,
aki szerint: "az emberiség történetében csak
két fontos mozzanat van: a művészet megszületése - és azoknak az embereknek a megjelenése, akik élni is tudnak vele."
Nemlaha György
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Színes film és színdramaturgia
A film porondra lépésekor félteni kezdtük a
színházat: azt hittük, a mozgókép kiszorítja,
helyére lép. Amikor már a beszéd kísérte a
pergő kockákat, a némafilmet vettük védelmünkbe. A színházat, a hangosfilmet egyaránt
féltettük akkor, amikor a televízió is helyet
követelt a vizuális közlésben. A színes televíziótól viszont nem féltettük a fekete-fehér tévéképet. A színes fotográfia megjelenésekor
sem jósoltuk a fekete-fehér fotózás, de a festészet elhalását sem. CA festészetet korábban
féltettük: paradox módon akkor, amikor a dagerrotipia megszü1etett.) :t::samikor megjelent
a színes film, véletlenül sem óvtuk tőle a fekete-fehéret. Pedig a szin a maga módján legalább annyira új volt a korábbihoz képest,
mint a hang. Maradt tehát a festészet, a színház, a film. A kifejezés eszközei, a közlés módjai szaporodtak csupán; választékosabbak lettek.
A színes film megjelenése egyfajta abszolút
hiányt pótolt a nézőben. Az ember színes világba született, s mindig, mindent szinesnek lát.
A fekete-fehér film eleve a színvilág hiányával
reprodukálta a mozgást. A valóságot az első
perctől fogva a szín híján "majdnem hihetően"
vetíthétte a vászonra: voltak ismert tárgyak,
jelenségek, emberek, volt mozgás, volt hang.
A mozinéző reflexei különösen jól kondícionálódtak. Szinte az anyatejjel vesszük magunkhoz
a fekete-fehér képmásokat. Monokróm családi
fotográfiákon, fekete-fehér sajtófotókon, könyvábrákon, televíziós képeken nevelkedünk jórészt napjainkban is.
Egy természeti táj, egy épület néma - ám
színes. Egy csendben ülő embernek sem anynyira a hangját inkább a színét hiányolhat68

nánk, ha nem volna. Egyszóval a szín a valóságban mindenkor mindenhez, a hang csak
olykor valamihez tartozik, ezért is nélkülözhetőbb. Valamiképp fordított a helyzet a filmnél.
ha nincs hang, inkább érezzük a hiányát, mint
ha nincs szín. Az új és újabb technikai megoldások, a mozgókép, a hang, a televizió mindig valami más mellett jelent meg. A szín nem
valami mellett, hanem valamin mutatkozott, valami már jelenlevőn : az adott filmtérben és
filmidőben mozgó tárgyakon, embereken. A
szín nem állhatott tehát semmi más helyébe hanem a meglevőn változtatott. A jól kompenzált "abszolút hiányt" úgy szüntette meg, hogy
semminek nem fenyegette alétét.

Kék környezetben
sárga figurák
A tömeges gyártásra alkalmas színes technika
filmgyártásban való alkalmazásának kezdetén
a legfőbb törekvés az ún. szinazonossáq elérése volt. Ebben a téves, de érthető, kifejezetten technikai oldalról közelítő iqényben az fogalmazódott meg, hogy ugyanolyan hullámhosszúságú színeket láthassunk a kópián és a
vásznon, amilyeneket a valóságban fotografáltunk. Hamarosan be kellett látni, ez éppen
technikailag, s az ember érzékelés-lélektani tulajdonsága miatt megoldhatatlan. De nem is
szükséges. Hiszen viszonylag szélsőséges érzékelési körűlmények között is általában olyannak látjuk az adott színeket, amilyenek, jóllehet árnyalatuk, színbőmérsékletük megváltozott. Más a valóság színvilága, mint az őt rögzítő filmnyersanyag kémiai színérzéke, Más a

Jancsó Miklós:

Egi bárány (1910)

konkrét tárgyakról visszavert, rnint a fotokoleríton átvetített, vásznon felfogott fény. Más
egy bizonyos színkompozíció érzékelése térben,
mint síkban. Más sötét környezetben (mozíban)
látni a színeket, s más a valóságban. És így
tovább. (Új fejezetet nyitott például az elektronikával felvett és teremtett televízió-szinek emberi szem által eddig nem érzékelt színtartománya.)
A fejlődés következő állomásán a színhelyesség jelszavát tűzték zászlóra. Azaz, nem a kamera előtt feltáruló valóságnak egy az egyben
megfelelő színeket kell látnunk a mozíban, hanem a lényegében megfelelő, alapjában helyes
színeket. A Hi legyen. zöld, az ég legyen kék.
az arc maradjon testszínű. S hogy nem azonos
millimikron hullámhosszúságú, s nem ugyanolyan színtónusú a film, mint a természet adott
színe volt - az nem hiba. A léo.yeg: helyesek

(Szóvári Gyula felvétele)
a színek, mert a fű fűszínű, az ég égszínű, az
arc arcszínű. Színes dokumentumfilmnél ez
majdnem mindig jogos és szükséges követelmény, az elhitetés, a meggyőzés, a jelenlét-érzés fokozásának eszköze. A színes játékfilmek
többségében is a színhelyesség elvének dramaturgiája érvényesül.
A színdramaturgia további fejlődési mozzanataí már hangsúlyozottan esztétikai megközelítésűek. Altalában a képzőművészeti alkotásokból, a színelméleti írásokból eredően a szittkomplementerek
váltak az újabb művészetesztétíkai jelszóvá. Akkor esztétikus, akkor lehet
színeiben is artisztikus a film, ha az egymással
jól társítható (egymást szűrkére kiegészítő) színeket alkalmazza. Például kék környezetben
sárga figurákat, vagy zöld tárgyakat vörösekkel, vagy akár kékeszöldeket bíbor tónusokkal.
S mindezeket szűkebb és tágabb kombinációk-
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ban. Amilyenek - mondjuk - a Rettegett Iván
szovjet film színes betét jének zöldekből
és vörösekből szerkesztett komplementerei.
Újabb lépés a szürketartalmuk
révén egymáshoz közelítő. homogén színvilágba hajló harsogó komplementer
színeknél diszkrétebb
színek. a színpasztellek
filmbeli megjelenése,
terjedése. Köztük az ún. monokróm szinek, az
egészen finom, egymásba átmenő (már-már alig
színes)
koloritok
harmónikus
kompozíciója.
Amilyen például az Elvira Madigan című lírai
hangvételű svéd film (Bo Widerberg, 1967). A
szinkomplernenterek
és a szinpasztellek dinamikus és harmónikus
szín világok alkotását teszik
lehetövé. olykor azonban meg is kötik az alkotó kezét, tudniillik, a színdramaturgiai építkezés során főként a színtörvényekből artisztikumot teremtő kompozíciós módozatok ból indulnak ki. Mintegy ahhoz rendelik mondandójuk "megszínezését",
nem pedig a kőzlendő
tartalomnak
adnak
egyem elképzelésüknek
megfelelő, teljesen eredeti színkcmbinációkat.
felszabadult, kötetlen színvariációkat.
A szindisszonanciák jelszavával már egyfajta
avantgarde
törekvés jutott szóhoz. Az eddíg
nem ősszeillőnek. nem artisztikusnak.
zavarónak, bántónak, optikai ballépésnek tartott színkompozíciók is a filmi kifejezés szolgálatába
állhattak. (Jóllehet nem kevesen gátolták s ellenzik ezt a fajta szolgálatot. Művészietlennek.
durvának tartják.) A színdisszonanciával
dolgozó dramaturgiában
együtt mutatkozhat
mondjuk - a nyers zöld a kemény kékkel. ráadásul bármilyen árnyalatban,
színkörnyezetben, "színháttéren".
Tehát már a "rút" színvilágok is "szépíthetik" a kifejeznivalót. A Kék
Gauloise cirnű francia film számos jelenete például következetesen disszonáns színű.
A rendező alkotó személyisége akkor szabadulhatott föl igazán a színtörvények diktálta
kötöttségek alól, amikor olyan színeket alkalmazhatott,
amil yenek.e t csak akart:
amikor
közlendőjéhez úgy igazítja, komponálja meg a
színeket, hogy tetszés szerint változtat a valóság tényleges szinein. Aszerint, hogy mit kiván
a cselekmény, hogyan lehet a tartalmat a leghívebben tolmácsolni,
Bármi bármilyen színű
lehet - ha dramaturgiailag
indokolt. A szubjektív
szinuezétlés
vitathatatlanul
napjaink
filmművészetének sajátossága. Gondoljunk pl.
a Vörös sivatag cimű filmre (Antonioni, 1964),
vagy Bergman, Wajda, Fellini újabb, 19651970-től készített filmjeinek szárnos jelenetére,
nem utolsósorban Szabó István Mephistá-jára.
A színazonosságtól az alkotó szubjektív színcímű
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vezérlési g vezető út eszmeileg hosszabb, mint
időbelileg. Az utóbbi mindőssze harminc-negyven év. A szindramaturqiai
fejlődés részletes
és pontos feltárása, filmtörténeti kutatása egyelőre várat magára. Sajnos, napról napra nehehezebbé. bizonytalanabbá válik a filmművészeti
alkotások
színdramaturgiájának
kutatása: elszíneződnek a filmek eredeti negatívjai és pozitivjai. (A filmszínek elektronikus, digitális metódusú átvétele, rögzítése, megőrzése egyelőre
ritka. Igaz, ma már az elektronika a fekete-fehér film tónusa it színesre is átkódolhatja.
S
milyen lehetőséget rejt magában a térhatású
színes holográf-mozi?) Rendezője, filmje válogatja, hogy az elért színesztétikai eredmények
melyikét mi módon alkalmazza oeuvre-jén belül
vagy egy-egy filmjében. Fontos tudatosítanunk
tehát, hogy nem kizárólag egymásutániságról,
hanem egymásmellettiségről
van szó. Színpasztellek és szubjektív dramaturgiai
építkezés,
puszta színhelyesség, színdisszonanciák és szinkomplementerek külön-külön és együtt, s bármilyen "összeállításban"
felhasználhatók. Pozitív és negatív filmtörténeti példákat, értékes és
silány műveket minden fejlődési állomáson fellelhetünk.

Színek és érzések
Zavarba jönnénk, ha azt a feladatot kapnánk,
hogy egy filmen csak színt mutassunk. Például
zoldet. Ne zöld valamit, hanem magát a zöldet
mint színt. Mutathatnánk kőrtét, kendőt, füvet,
fénysugara t vagy bármilyen zöld színű tárgyat.
De zöldet "mínt olyat" aligha. Ebben a sarkított vonatkozásban
ez természetes. Hiszen a
szin gyakorlatilag a mindennapi életünkbén létező konkrét tárgyak, jelenségek egyik eredendő tulajdonsága, érzékletes jegye. S érzékletes
tulajdonsága csak valamilyen
színhordozónak
lehet. Annak a valaminek, amit a szín mint
egyik paraméter
jelöl. Indokolt tisztázni ezt,
mivel a színes filmmel kapcsolatos fejtegetések
igen gyakran az elszigetelten értelmezett, steril.
"tárgytalanított"
színekről
szólnak.
Természetesen nem szabad elvita.tnunk a színek elemi, biológiai és fiziológiai hatását, érzelmeket mozgósító pszichikus szerep ét. Minden
elemi szinhatás, így a színdramaturgia
hatásának emberben rejlő alapja az élettani reagálás
képességével kezdődik. Avval, amire a színek
mindenképpen, spontánul hatnak. A színek kifejezett erővel szólítják meg ösztöneinket is,
tudatalatti tartalmainkat hangulatok, indulatok
formájában képesekelőhívni.
Eleven, még az

].-L. Godard, Weekend
absztrahálás

(1968)

fogalmi műveleteit is befolyásoló
késztethetnek bennünket.
A színek elemi pszichikus hatására apellál az
űrhajókban s írányítókőzpontokban, vagy akár
a gyógyászatban alkalmazott színes miliő éppúgy, mint az üzemi színdinamika. a balesetelhárító színkombinációk vagy a többi, színpszichológiai hatással élő, korunk színvonalán nem
nélkülözhető megoldás.
Tehát: a színes film, s ezen belül az esztétikai
minőségeket művészi értékekben továbbító alkotás akarva-akaratlan is a színek elemi. élettani-lélektani hatására hivatkozik, ezt mozqósítja, ezzel a "nyersanyaggal" dolgozik a kommunikációban. A rnűvészi film komplex összefüggésbe rendezi az elemi színhatást. Filmtérbe.
filmidőbe ágyazott figuratív kompozícióval. szituációkkal alakítja az adott színek, színhatások
sokaságát. így szól bele egy film a biológiaiélettani indítás ú és pszichikusan (érzelmileg,
hangulatilag, asszociatíve), valamint szociológikusan (az aktuális hely és kor társadalmi tapasztalatai, csoportnormáí alapján) szerveződő,
s újraszervezhető (!) színekbe, színhatásokba.
Az alkotó módon alkalmazott színhatás ko-

képzettársírásra

rántsem azonosítható a lépten-nyomon fellelhető tudatbelí szinsztereotípiákkal. A szinhatáskonvenciók gyakoriságát alapul véve, nézzünk
néhány példát! Azt szekták mondani : a vörös
szín izgató, forró, felszólító, erotikus, dinamikus. Vagy: a zöld n,yugtató, üde, friss, hűvös
stb. Am, ha az ecetes saláta egyszerre csak
barnásvörös színben mutatkozna, a ropogósra
sült malachús pedig üde zöldben tündökölne.
minden bizonnyal elmenne az étvágyunk (a
színek elemi hatásához kötődö sztereotip élményeink miatt). Szintén megtanultuk: a sárga érzelmeinkben meleg, vidám, örömkeltő. életigenlő szín. De: egy beteg ember viaszsárga
arca ~agy egy holt tetem fakó sárga testszíne
nem ezeket a derűs hatásokat váltja ki.

Először Walt Disney
A más-más technikát alkalmazó animációs film
nemcsak a Lumiere-féle (1895) mozgófílmet
előzte meg évekkel, hanem a színes filmet is.
Érnil Reynaud 1892-től kezdve ún. krísztalloíd
lemezre rajzolta és festette fekete-fehér és színes animációs alakjait, hogy Praxínoszkópjával
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színházában, a Théátre Optique-ban mozgassa
őket. Feltehetően itt találkozhatott először az
európai közönség veti tett színes mozgóképpel.
1905-ben maga Lumiére is kidolgozott egy színes eljárást. Amerikában elsőként Edisonék vetítettek színes filmet. az Annabella táncá-t. 1894ben. A szerpentintánc képeit Edmond Kuhh felesége kockánként festette kézzel. E nagy elődök munkássága révén kezdett a közönség ismerkedni a színes filmmel. Valójában azonban
ezek még nem voltak igazi színes filmek. Reynaud, s animációs filmet készítő néhány kortársa
kézzel festette' fantáziafiguráit. Lumiére s mások
pedig csupán laboratóriumban színezték a fekete-fehér filmemulziót. Ezt nevezték virázs (vírage = pácos színezés) szisztéménak. Kezdetben tehát általában azonos és egyetlen színárn,yalatú volt az egész film. vagy annak bizonyos
része. Később a különféle plánokat vagy jelenetsorokat virázsolták egyes színekre,
A valódi színes film fémezüstje és fotészlnezéke a valóság színeire reagál adekvát színeivel. Találmányok
során át. részeredmények
szintéziseként születtek meg a különböző additív és szubtraktív eljárások. Először a for-
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ditósak terjedtek (Kodachrome, 1935). később
a negativ-pozitív technikát igénylő "háromszínemulziók"
(AgfacoIQr. Szovkolor, Gevacolor
stb.). Ténylegesen innen számíthatjuk a színes
film létét, napjainkig és napjainkban is tartó
fejlődését.
A színes film megjelenése természetesebbé tette a befogadást. Természetesebbé a
közönség szempontjából.
Filmművészetileg a
szín révén a film általában mesterkéltebbé vált.
"Túl színes" volt.: A hatás fokozása érdekében
kezdték alkalmazni. Még ma is csak a legkiválóbb művészek képesek "esztétikai pluszként" felhasználni.
Kezdettől fogva jól illík
viszont a szín a rajzfilmhez. Itt nem volt, nincs
terrnészetellenesséq. A figura és a helyzet színeit saját közegében érzékeljük, nem valóságos
világunk színeit keressük bennük. Valóban igényes színdramaturqlát
a filmművészetben Walt
Disney teremtett először. Az első színes rajzfilm a Technicolor szisztémával készült Virágok
és fák (Disney, 1932).
Jelenleg szinte végtelen a színekben
rözött valóság kolorithorizontja,
s nem
mációs filmek előjoga. Az első (egyik
élő szereplős színes film az 1935-ben

is tükaz, anielső?)
Holly-

woodban napvilágot látott Becky Shatp, Mamoulian műve. Ez és az ezt követők még a
reális színeket igyekeztek mind jobban érzékeltetni. Legalábbis a színhelyességet célzó dramaturgiával készültek, s még nem forgattak átköltött, szabjektiv
színvezérlésű
képsorokat.
Ehhez - bizonyos mesefilmek kivételével évek, évtizedek kellettek Az elemi színdramaturgiai hatás filmbeli felhasználása nyilván nem
véletlenül, a rajzfilmek után és mellett főként
a mesefilmekben kezdődött, ott vált gyakorivá.
A rnese szükségszerűen
eltér a valóságtól.
következésképpen
a filmbeli mese színei is
könnyen -eltérhetnek tőle. Victor Fleming Öz,
a csodák csodája (1939) círnű alkotásában nemcsak a valóság és a mcseébresztő álom megkülönböztetését segítik a választott. igen élénk
technicolor színek, illetve az egy adott színre
színezett plán ok, hanem jellemzik a valóságban alvó kislányt s az álmában megjelenő mesefigurákat is. A gonosz boszorkány ártó voltát
fokozandó: kellemetlen haragoszöld színű. A
vidáman táncoló törpék pedig kellemes, világos színekben,
üde színkörnyezetben
láthatók. Tehát az elemi szindramaturgia még a
színsztereotípiákból építkezik.
A színhelyesség igényével. az elemi színhatás
dramaturqiájával, technikailag, színesztétíkailaq
szép 1tivitelben készült - Gevacolor nyersanyagra - az első egész estés színes játékfilmünk,
a Lúdas Matyi
(Nádasdy-Ranódy,
1949). Ez a film A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Macskássy, 1950) círnű első hazai színes
professzionista
rajzfilm bemutatását is megelőzte. (A magyar amatőrfilmesek a felszabaduláselőtt is készítettek színes, 9,5 és 16 mm-es
rajzfilmeket.) Radványi Géza A beszélő köntös
(1941) círnű műve azért nem tekinthető az első
hazai színes élőszereplős
játékfilmnek.
mert
csupán beté jelenetei színesek (melyek német
laboratóriumban
készültek). A Föltámadott a
tenger cimű kétrészes színes film (NádasdyRanódy-Szemes,
1953) képzőművészeti ihletésű, kulturált szinkompczícióí
- hasonlóan a
Lúdas Matyi-hoz - az elemi színhatást alkalmazták. színsztereotípiákat,
színempíriákat. Ez
komoly eredmény volt, alig néhány évvel korábban - elsősorban Volkmayer Antal munkássága révén - vált lehetövé Magyaro-rszágon a
színes másolási és előhívási
technika. Tehát
annak idején az itthoni szines film puszta léte
is filmtörténeti értékű volt, s az akkori filmek
ezért ma is azok.
Jól alkalmazott elemi színhatással dolgozik
Autant-Larg Az éjszaka Margit ja (1955) cirnű

művében. Itt egy-egy szituációban hangsúlyosan érvényesül a színpszichológiai hatás (pl. a
mulatóból áradó, a poklot szimbolizáló
tüzes
piros szin; vagy a hajnali utca nedves kékeszöldjei : a temető valószínűtlen szépia szinei) ,
a film egészét a stilizált fausti világ szűrrealisztikus jellepét foko-zó színek, színsztereotípiák
jellemzik. Lelouche Egy férfi és egy nő (1966)
című filmjének egyes szekvenciái azáltal válnak emocionálisan hatásosabbá, ha tartalmilag
nem is feltétlenül jelentősebbé. hogya filmbeli
terek (például a szeretkezés asszociálta lelkiismereti frusztráció) váltakozó alaptónusú, sárga, zöld, kék stb. színviláqban mutatkoznak. A
cselekmény által előkészített nézői érzelmeket
az egy beállításban többször változó színmontázsok ritmizáló hatása is fokozza.
Végül ismét hazai filmművészetünkből említünk egy példát. Marton Endre Katonazené-jének (1961) végkifejletét
bevezető képsornál.
amikor a hőst a vesztőhelyre viszik - szürkére
váltanak át a ragyogó eastmancolor
színek.
Mintegy ezzel is a halálraítélt belső, érzelmi
elszűrkűlését, az életről való kényszerű lemondását teszik - ha kissé didaktikusan is - dramatizálhatóvá.
Voltaképpen
olyan szubjektív
kamera ez, amely nem a hős nézőpontiából
fotografált plánnal. hanem mintegy a lelkiállapotából kivetített színnel operál.

A csizmával kezdődött
Kiragadott példáinkból is láthattuk, hogy számos régebbi és újabb film más-más rnódon,
dramaturgiai igénnyel használja fel a színek
pszichológiai hatását. Elemi dramaturgiai hatása egy jól épített filmbeli tér-c-idő struktúrában minden színnek van. Eizenstein szerint
minden filmművészeti
kifejezőeszköz
egyben
dramaturgiai elem is. Ebből a megközelitésböl
származtatja a színek indokolt alkalmazásának
legfőbb feltételét, miszerint a szín akkor motivált egy filmben, ha drámai és dramaturgiai
eszközként lép be.
Értelmezésünkben a film dramaturgia tárgya a
filmcselekmény. feladata a konfliktusok által
mozgatott a hősök, szituáció viszonyában fejlődő cselekmény elemei nek motivációs rendbe
szerkesztése. E szerkesztés eszköze minden dialektikusan alkalmazható elméleti, illetve a filmgyártás gyakorlatával kapcsolatos ismeret. A
dramaturgiai építkezés rnűvészeti célja a rendező eseményláncolatba szőtt, esztétikai minőségekben tolmácsolt üzenetét befogadhatóan
továbbítani az értő nézőnek. Továbbá - alkotá-
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si oldalról - biztositani a legmegfelelőbb kommunikációt; az áttételesen tükrözött valóságot
újra átélhetövé.
mintegy személyes élménnyé
tenni. Végül is a progresszív tartalmú cselekményt a néző pszichikumában visszacsatolni viszonyítani a valóság mindennapi eseményeihez. Ha most a tárgy-feladat-eszköz-célvalóság fenti értelmében nézzük meg a színek
dramaturgiai szerepét, látnunk kell: a színekre
ugyanazok a konfliktusvezetési.
drámaépítési
törvényszerűségek
vonatkoznak, mint bármely
más filmnyelvi elemre.
A játékfilmek sokféle történetet mesélhetnek
el sokféleképpen. A művészi értékűek
csak
egyféleképpen: eseményeiknek szerves egésszé,
önálló univerzummá kell épülniük. Olyanná,
amelynek rníndeqyik építőeleme - színes filmnél a szín is! - érdemben funkcionál. Nemcsak
önmaga, hanem drámai feladata van. Hogy
ez megvalósuljon, ahhoz a cselekmény eszmei
ségét, a film üzenetét közvetítő történés valamennyi mozzanatát egy meghatározott s a drámaépítés során meghatározandó szerkezet nélkülözhetetlen elemévé kell alkotni. E szerkezeti elemek hordozzák a film formanye1vén (a
plán októl kezdve a színkompozíción át a művészi montázsig) közlendő tartalmat, a tartalomban foglalt lényeges
művészetesztétikai
minőségeket. Innen nézve, sommásan a színdramaturgia : a filmcselekmény menetrendjének és
feszültségének megfelelően szerkesztett-szervezett színek. "Ha a szín a szükséges pillanatban
látható, az nem más - mondja Eizenstein -,
mint színdramaturgia ; a színek erejével együtt
kelt hangulati hatást a fehér tajték koronázta
hullámok sötét indigója vagy a vörösen izzó, feketén füstölgő láva áradata. A színre akkor van
szükség, amikor a játék, a tömegek mozgatása,
vagy a többi kifejezőeszköz a színek segítsége
nélkül már nem teremtheti meg a szükséges
hatást."
A filmdráma és a filmdramaturgia alfája és
omegája: a konfliktus.
Valóság nélkül nincs
konfliktus, ütköző tendenciák nélkül nincs filmcselekmény. A konfliktus mozgásához igazított
formanyelvi megjelenítők, köztük színek nélkül nincs dramaturgikus színvezérlés, Tehát arról van szó, hogy a formanyelv színbeli összetevői a konfliktus megje1enítése, kibontakoztatása érdekében használhatók fel művészi kifej ezőeszközként. Amikor egy-egy filmi helyzet, a
cselekmény valamennyi komponense a szükséges időben és az alkotói koncepció tól meghatározott színvilágban jelenik meg a vásznon
akkor már' a színdramaturgia
érvényesül. A
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színdramaturgiailag
formált filmekben mindegyik építőelem, így a más-más színkompozíciók is azt fejezik ki, azt hangsúlyozzák, amit
dramaturgiailag
helyettük más nem fejezhet
ki ugyanúgy.
Az ilyen filmek, amelyek természetesen és
szükségszerűen
felhasználják a színek elemi
(biológiai, fiziológiai alapokra épülő) pszichikus hatását is, továbblépnek : a cselekmény
egészében összetetté alakitják a színhatást, egyben drámai értékűvé emelik. Más Oldalról:
szerzőik világát mindvégig színekben is tolmácsolják. (Szemben a részleges vagy elemi színhatással. amiről már szóltunk.) Ez a komplex,
a színempiríákat is felhasználó és szubjektív az adott cselekmény
konfliktusmozgásának
megfelelő - színvezérlés döntő ismérve az
adekvát és korszerű színdramaturgiának.
Az eddiqi ismereteink szerint első szovjet színes film, a Színek karnevá1já-nak (1935) alkotója, Nyikolaj Ekk Grunja Kornakova (1936)
című filmjében a cselekmény szempontjából
legfontosabb színek a "szükséges pillanatban
lépnek be", tehát drámai funkciójuk van. (Ekk
kísérletezte ki F. Provorov filmoperatőrrel
a
szovkolor színes eljárást.) "Egy durva munkafelüqyelő erőszakos udvarlással üldöz egy lányt,
aki felháborodva védekezik. ts látjuk, hogya
fiatal lány szemeinek szelíd kékje hogyan borul el fenyegető nedves fényben. A színek értelmezi Balázs Béla - változásukkal fejeznek
ki olyan érzéseket és indulatokat, melyeket az
arcjáték színek nélkül ki nem fejezhet...
A
színnek és főképpen a színváltozásnak lehet dramaturgiai, vagyis a cselekvés menetét befolyásoló szerepe. Lehet szimbolikus jelentősége is.
Ekk (... ) filmjének záróképében a hősnő a toronyból fehér kendőt lobogtat jeladásul. De
megsebesül, és a fehér kendő ömlő vérétől piros
zászlóvá
lesz. Hatását az eseményekre ez dönti
el. A gyár munkásai piros lobogót látnak a toronyban megjelenni". E film fekete-fehér kőpiájának ezen jelenete más jelentést involvál na a
nézőben. Sajátos dramaturgiai jelentősége tehát
egyértelmű.
Színes világunk a színeket hordozó tárgyak
(figurák) és az általuk hordozott színek kapcsolatára épül. Lényegében így van ez. a színes
filmben is. A figura és a szín egy-.egy kornpozicióban,
vagy a különféle színvilágú plánok
montírozásakor
illeszkedhet
harmonikusan.
vagy az egyik tényező túlsúlyba jut a másikkal
szemben, illetve a legváltozatosabb átmenetek
lehetségesek. Minden változat akifejezendő
tartalom eszköze lehet. A hordozójától mintegy

Szabó István: Mephistó

(1981)

elszakítva (pl. homogén felület, nonfiguratív
szinek) érvényesülő szeli sziti - az angol self
(= önmaga) szóból a befogadóban sajátszerű képzetárarnlást,
asszociációs folyamatot
indit meg. Az önmagában ható szelf szin szabadon, jobbára irányítatlanul,
erősen egyéni
módon alakítja a néző képzeteit. Vezérképzetként a szabad asszociációkat mozgósítja. Az
elemi színhatás eredendő motívumforrása
a
szelf szín.
A figurális szitt (a tárggyal determinált szín)
mint felismerhető színes tárgy lényegében hasonló érzéseket és gondolatokat ébreszt a befogadókban, azáltal, hogy az irányított (kötött)
asszociációkat
mozgósítja
elsősorban.
Hogy
mennyire a formák, a szituációk, a történés, a
filmbeli emberi kapcsolatok - tehát a figurák
által determinált színek dominánsak a film és a

néző kőzőtti kommunikációban,
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy sok színes film feketefehér kópiája is élvezhető, színek nélkül is művészi élményt nyújthat. Igaz, ilyen esetben a
film befogadása közben zajló érzelmi dinarnizmusok intenzitása módosul, felhangjai hiányosak. A színhelyesség jegyében, illetve az elemi
színhatással dolgozó filmeknél zavarhat legkevésbé egy fekete-fehér· változat, leginkább
pedig a szubjektív színvezérlésű művek monokróm kópiáinál.
A filmrendező dramaturgiai beavatkozása éppen a színek (a szelfek) determinálásakor érvényesül. Az önmagában olyan, amilyen hatású
(szelf-) színeket a figurákkal és a helyzetekkel.
montázsokkal alakítja át a filmalkotó kívánt
hatásúvá (determinált színné) . Beleszól a színek
spontán (fiziológiai, pszichikus) és konvencic-
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(1981)

(B. Müller Magda felvételei)

nális (tanult, szerzett) érzékleti és emocionális
hatásába. A figurát és a színt tehát mondandójának meqfelelően kombinálja a művész. Mintegy így "cselekményesíti" a színeket: jelentéstöbbletet. -változást kreál. E cselekménye sítés
gyakorlata a filmművészetben egy bizonyos
csizmával kezdődik. "A hangi és képi filmművészet mint sajátos művészí kifejezési terület,
szigorú értelemben véve akkor kezdődött, amikor a csizma nyikorgását elválasztottuk a nyikorgó csizma ábrázolásától. és a nyikorgást
riadtan hallgató emberi arcot fényképeztük ...
Nem érdekel - vallja Eizenstein -, hogy a
csizma nyikorogni szokott. Számomra az a fontos, hogyan reagál erre a nyikorgásra pozitív
vagy negativ hősöm: tehát az általam teremtett
kapcsolat a fontos, mert ez fejezi ki a mondanivalómat." Lényegében véve ezt mondhatjuk a
figura és a szin szétválasztható,
s a legkülönfélébb módon összekapcsolható viszonyáról is.
A rendező bármely hordozóról leválaszthatja
akármelyik színt, s bármely más hordozó figurát teremthet a szelf színek számára. Megvalósítva ezzel a már minősített, szubjektív színvezérlésű dramaturgiát.

Szabó István: Mephistó

A szelf színek dramaturgiai hatású determinálasát követhetjük Jancsó Fényes szelek (1968)
című első színes filmjében. A más-más társadalmi státuszú embercsoportokat nem csak magatartásukkaL hanem színekkel is jellemzi a
szerző. Az aktív, lelkes fiatalok csoportja tarka
színekben, a passzív kolostori diákok homogén
szűrkében,
míg az elidegenített távolságban
tartott NÉKOSZ-főnökség személytelen fehérben jelenik meg. A Még kér a nép (1972) kivégzési jelenetében Jancsó Miklós színdramaturgiával emeli meg közlendője tartalmát: az
élénk színű, táncoló sokaságot fenyegető gyűrűként zárja körbe az erőszakot képviselő katonák barnás, sötétzöldes csoportja.
A színek dramaturgiai felhasználására maga
Eizenstein kínál klasszikus példát. Rettegett
Iván (1944-45) című fekete-fehér alkotásának
vörös és zöldeskék komplementerekben lüktető,
a tömegek viharos mozgását pattanásig feszítő
színes részében míntegy demonstrálja, hogy a
színt csak drámai eszközként szabad alkalmazni. Eizenstein áttörte a szelfek elemi hatását,
koncepciójához. a cselekményegészéhez igazította. így ír erről Kulesovhoz írott, 1948. feb-
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ruár 10-i levelében: "az az igazi művészet. ha
valamennyi kifejezőeszköz a lehető leghatásosabban szólal meg, de: mindig az általános
kompozíciós egységen belül ... S ha valamennyi
kifejezőeszközről 'ez a véleményünk, akkor ez
kell hogy legyen a színről is".

Mikor giccses a naplemente?
Hogya
színekkel éppoly szabadon dolgozhat
egy rendező, mint pl. a hanggal vagy más filmi
eszközzel, ezt Balázs Béla még nem ismerte fel.
Azt' gondolta: "bizonyára akadnak olyan színek
is, melyeket nem szabad egymás után vágni,
rnert tisztán optikai szempontból nem állnak
eléggé összhangban. Hirtelen cserélődéstik brutálisan, bomlasztóan hat. A vágás optikai folytonosságát ugyanis akkor is meg kell őrizni, ha
az egymás után következő jelenetek tartalmának semmi köze nincs egymáshoz. Bár az egyik
jelenet nem is folytatása a másiknak, mégis a
filmet viszi tovább. A film optikai egysége pedig megbonthatatlan".
Most már tudjuk, hogy
a jelenség szintű optikai egység nem lehet reális követelmény. A lényegi szintű tartalmi egység a döntő. A gondo,latkifejező filmkép érdekében a "hirtelen cserélődő, brutális szinek
bomlasztó hatása" ís szükséges lehet.
Paradzsanov Elfelejtett ősök árnyai (1964)
című filmjében több rnűvészeti kifejezőeszköz
- szín, hang, színészi játék, kameramozgás egyidejű jelenléte fejezi ki hatásosan, felfokozottan, szándékosan, zaklatóan a kőzlendőt, a
babona révületében könyörgő Palageja és - áttételesen - Ivanko vergődését. Úgy, hogy teljesen megbomlik az "optikai egység". Optikailag nem harmonikusan komponált és vágott színeket láthatunk
pl. Cournot Kék Gauloíse
(1963) círnű bizarr disszonáns színekben fogalmazó, vagy Godard Weekend (1968) című, nem
ritkán színeivel is akaratlagos
sokkhatásra
apelláló filmjében. Máskor a horror-, a sci-fi,
a szex- vagy a katasztrófa-filmek
színvonalas
változatai ban.
A film folyamatos időbeli kiterjedésével kapcsolatban időtállóan jelentős viszont Balázsnak
a "színek mozqását" felfedező írása. "Miért hat
a festett naplemente csaknem mindig giccses en ?
Mert olyasvalamit látunk mozdulatlan pózba
dermedve, aminek lényege a változás, a mozgás. A naplemente ugyanis nem kép, hanem
esemény. .. Ibolyaszínű és aranyvörös felhők
nyughatatlan, szüntelen váltakozását látjuk. A
színeknek ezt a balladáját csak a film, a színesfilm tudja visszaadni. A kisgyerek elpirulását
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sem ábrázolhatj a a festő. Éppen úgy, ahogy az
arc elsápadását sem lehet megfesteni, csak a sápadtságot. A hullámverés .szín' -játékát sem, és
a tűz vörös villődzását
sem a barna arcokon."
A színdramaturqia időbeli építkezése ma már
szinte alapkövetelmény a művészi színes filmben. A szín állandóan, mozoghat. Ha szükséges,
egyetlen plánon belül, ha másképpen indokolt,
akkor a plánok montázsa teremti -meg a mozgását, változását - a filmnyelvű színhatást. Az
időjegyekkel ,,·ellátott" színekkel a rendezők
megvalósíthatják azt, hogy egy adott szín vagy
színvilág bármilyen - ha kell: fogalmi - információt kőzőljőn, Vegyünk egy példát Kobayashi misztikus történeteket
mesélő Kicaidan
(1965) círnű alkotásából. Nézzük a Hó asszonya
círnű epizódot [ Teljesen hideg-kék környezetet
látunk, ahol minden egyéb szint elnyom a fagyos kék. Később más filmtérben. szingazdag
miliőkben folytatódik a történet. Aztán az egyik
ugyancsak színgazdag jelenet váratlanul elkékül. Szinte megfagynak a színek. Olyan szinvilágot látunk, mellyel korábban akkor találkoztunk, amikor a Hó asszonyát ismertük meg.
Ez az újra megjelent kék színvilág a történet
korábbi információit sugallja. Mindez, az artisztikus megfogalmazás mellett, új fogalmi jelentést is közvetít nem sokkat a jelenet elkékülése után megtudjuk, hogya sokszínű, majd
egyetlen kékké váló térben levő nő nem más,
mint a Hó asszonya. Eddig ezt nem tudtuk: a
színmetamorfózis, a "mozgó szín" kezdte' sejtetni, egyben emocionálisan előkészíteni. Végül
a dialógussal egyértelműen lelepleződík Hó aszszony inkognitója.
Az időben mozgó színek disszonáns vagy
harmonikus színmontázsa tehát absztrakt jelentéseket közölhet vagy változtathat meg. Ugyanígy kapcsolódhat a cselekmény összes lehetséges - egymással párhuzamosan, keresztezödve.
vagy másképpen futó szálához. A színek,
színhatások dramaturgiai funkciója éppoly változatos, specifikus és mélységében is tőbbrétű,
gazdag tartalmú lehet, mint a többi kifejező
eszköz, s azok bármely cselekményfejlesztő
konstellációja. Végtelenül variábilis a szin és
szin, a szín és hang, szín és színész, szín és jelmez, szín és díszlet, szín és plán, szín és ritmus,
szín és tér-idő, s a számos többi elem - nem
utolsósorban
a televíziós elektronrkával
s a
holográfiával teremtett, meglepetéseket
tartogató színrepertoárnak
- egymáshoz és a film
eqészéhez való dramaturqiaí kapcsolata.
Féüa Sándor

NAGYÍTÓ

Amerikai történet
Francis Ford Coppola: A Keresztapa
"Könnyelmű vagyok, ha pénzről van szd, azért, mert ilyennek
kell lennem, hogy ne rémüljek meg minden alkalommal,
amikor műuészi döntések meghozatalára kényszerülök. Nem
szabad összekeverni ezt a magatartást azzal a téueszméuel,
hogy korlátlanul gazdag vagyok. Közületek sokan tudják.
hogy ez nem igaz. . . Hivalkodó közönyöm az üzleti élet és
a tőke szabályai iránt az egyik jelentős alkotóeleme erőforrásaimnak. miközben kénytelen vagyok alkudozni. Ogy is kifejezhetem magam, hogy ez egyenlíti ki az esélyeket ... "
(Francis Ford Coppola levele alkalmazottaihoz a Fülöp-szigetekről az Apokalipszis,
most forgatása közben. Közli az
Esquire magazin 1977 novemberi száma.)

A Magyar Néző moziba megy
Beül a Magyar Néző az átlagosnál nehezebben szerzett jegyével a zsúfolt nézőtérre és
végigü1i egy 375 perces amerikai filmregény első felét, öt perc híján három órát.
Rengeteg' előzetes információja, élménye,
előítélete van. Jól ismeri a zenét, amelyet
úgy hallgat, mintha az egyik táncdalfesztiválon szavazott volna rá. Hallott az Oscardíjakról,
meg arról, hogy MarIon Brando
az övét nem vette át. Talán a Rakéta regényújságban olvasta az eredeti történetet
is.
Am ahogy telnek a félórák.
lassan gyanakodni kezd: ez nem egészen az, amire
számított. Viharosan pergő cselekmény helyett a tempó hivalkodóan lassú, a sötét tónusú képek nélkül valahogy a zene is könynyedebb, melodikusabb volt. A színészek

gesztusai pedig mintha néha paródiába
vagy legalábbis utánzásba hajlanának. A
környezet és benne az emberarcú ördögök
ábrázolásának ritka tökéletessége hibátlan
professzionalizmusával éppen taszító is lehet. Talán nem is az igazi, a híres Keresztapá-t látja, hanem csak valamilyen utánzatot?
Nézzünk csak utána a dolognak - töpreng a moziból kijövet a Magyar Néző és előbanyássza
a közben megjelent kritikákat. Mikor is készült ez a film? A képes
hetilap ll. oldala szerint 1971-ben, a 12.
szerint viszont 1972-ben. Milyen is volt?
Az óvatos: " ... a találkozás a legkevésbé
sem vált ártalmunkra". A jól informált:
"A néző nem csalódik: tökéletes filmet kap
a pénzéért." Az irodalmár: "Művészi alkotás." Az üzletember: " ... azzal a komoly
figyelmeztetéssel fordulok az olvasóhoz,
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hogy se a szédítő siker, se a végtelenül
hosszú film végtelen tartalmi üressége véleményét ne tegye föllebbezhetetlenné Coppola ügyében."
"Ö, Francis, Hamletnak érzem magam"
- sóhajt fel a Magyar Néző, és rájőn,
hogy kénytelen lesz önálló véleményt kialakítani. Lehet, hogy valami új kezdődött
- nem most, csak eddig alig vette észre és végleg felnőttnek nézik?

A "kizökkent" idő
Mindenekelőtt próbálj uk helyre rakni a
"kizökkent" időt. Mario Puzo regénye
1969-ben jelenik meg Londonban. Mottója
Balzac egy mondata: "Minden nagy vagyon
mögött egy bűntény lapul." Néhány év
múlva az egész amerikai művészvilág ezen
derül, hiszen legalább fél tucat ember köszönheti vagyonát annak, hogy Puzo ezt a
"bűntény t" elkövette. A londoni "piackutatás" az amerikai könyvkiadás történetének eddigi egyik legnagyobb sikerét hozza
meg. A szemfülesebb újságírók rövidesen
azt nyomozzák, hogy Puzo milyen úton szerezte információit a Maffiáról. Sőt netán ő
az udvari krónikásuk?
Amerika a "vietnami évtized" végén jár,
s egyesek szerint végleg "elvesztette ártatlanságát". Lyndon Johnson már visszavonult, és 1969. január 20-án beiktatták az
Egyesült Allamok 37. - republikánus elnökét, Richard Nixont, aki azt ígéri, hogy
"hazahozza a fiúkat Vietnamból", faji békét
teremt a "hosszú, forró nyarak után".
"Erősnek és magányosnak" hirdette önmagát, akit a "csendes többség" - az amerikai kőzéposztály - támogat elsősorban.
A színes képernyökön learatja az Apolló
program sikeres holdraszállásainak babérjait az amerikai otthonokban. Igaz, az első
holdralépés előtt két hónappal a különböző
washingtoni hivatalokban elkezdödnek a
"titkos lehallgatások" . Igaz, hogy egy év
múlva a New York Times nyilvánosságra
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hozza a híres-hírhedt "Pentagon Iratok" -at,
amelyek leleplezik az amerikaiak vietnami
jelenlétének törvénytelen "mühelytitkait".
Igaz, hogy az egyre dagadó Watergatebotrány miatt a levegőben lóg, hogy valami
nincs rendben, s ezt a gazdasági élet belső
bajai sem teszik elviselhetőbbé. De bőséges
kárpótlás az elnöknek és híveinek, hogy
Nixon - mivel mindenki tudja róla eddigi
karrierje alapján, hogy meggyőződéses antikommunista - megengedheti magának a
külpolitikai nyitást: előbb Kínába, majd a
Szovjetunióba látogat - a sorrend fontos
- és Moszkvában jelentős egyezményeket
ír alá a fegyverkorlátozásokról, a kereskedelmi kapcsolatok bővítéséről és egy 1975re tervezett közös űrrepülésről.
. A külpolitikai sikerek fényében az 1972es újraválasztás "földcsuszamlásszerü" diadala sem meglep ő, és még hátra van néhány látványos utazás (Közel-Kelet és újra
Moszkva), de mire 1975. július IS-én az
amerikai és szovjet űrhajósok útnak indulnak a "történelmi kézfogásra", addig a
Watergate-ügy "gengszterfilmbe" illő eseményei már majdnem egy éve maguk alá
temették a Nixon-adminisztrációt. Amerika
többé-kevésbé így látta ezt akorszakot.
Francis Ford Coppóla pedig ekkorra már
készen van a kor filmes lenyomatának két,
talán legfontosabb darabjával, a kétrészes
Keresztapá-val (1972 és 1974) és a Magánbeszélgetés-sel (1974). Ez utóbbi akár látomásnak is tekinthető a Watergate korszak
Amerikájáról. Hiszen a forgatókönyv első
változata már hat évvel korábban elkészült,
mint ahogya Watergate-ügy egyáltalán elképzelhető lehetett volna. S amikor forgatni kezdték 1972 végén, a botrány még igencsak embrionális állapotában volt a végkifejlethez képest. Mindenesetre a két film
különösen egymás után merőben
más, mint amire Hollywoodban Coppolától
valaha is számítottak. A Filmkultúra egyik
1976-os számából idézem nyolc évvel korábbi nyilatkozatát: " ... amikor a 60-as

évek vegen az Egyesült Allamokat a faji
kérdések foglalkoztatták, és mindenki ezekről írt, az az érzésem támadt, hogy én nem
az aktuális dolgokról akarok írni, hogy szí-

vesebben Írnék az emberek érzelmi és lelki
életéről. Valójában úgy gondoltam, hogy
csak ez lehet az alapja annak is, amit politikának nevezünk.
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A Magánbeszélgetés-ben
is pusztán az
egyéni magatartás érdekelt, s az már a tények véletlen találkozásának tulajdonítható, hogy azok a kérdések, amelyeket érintettem - az etika, a magánélet, a felelősség kapcsolatai a Watergate-üggyel politikailag is különösen jelentőssé váltak ...
úgy gondolom, hogy mindenkinek - bármi
legyen is a foglalkozása, akár a legaljasabb
mesterség is - vállalnia kell a felelősséget
azért, amit tesz."
A tíz évet késő magyarországi bemutató
ellenére talán így az idő is helyére zökkent,
hiszen miről is van szó Coppola szavaiban,
ha nem a hetvenes évek termését betakarító
nyolcvanas évek túlérett gyümölcseiről?
E különös
időjáték főszereplőiként mire
gondolunk "a legaljasabb mesterség" emlitésekor? Külőnösen,
hogy fülünkben
cseng Vito Corleone. a Keresztapa síró nyőszörgése, amikor kiderül, hogy legkisebb
fiából sohasem lehet már szenátor.

Francis Ford Corleone
Kevéssé ismert, hogy a Keresztapa sikere
a Coppola család diadala is. (James Monaco: Az amerikai film ma című monoqráfiája számol be erről.) Amikor a rendező
1975-ben három Oscar-díjat is elnyert adaptáló, rendező, producer - már kettőnek birtokosa az első rész és a Pattan círnű
film forgatókönyvÍrójaként.
Ugyanakkor
nővére, Talia Shire, a Corleone lány (és a
későbbi Rocky filmek női főszerepének)
alakítója is kap egy jelölést mint a legjobb
epizódszereplő, és a második részben zeneszerző édesapja mint karmester osztozik a
zenei Oscar-dijon Nino Rotával. Carmine
Coppola, aki évekig volt a Toscanini vezette NBC szimfonikus zenekar fuvolása, mindig is önálló zeneszerzői karrierről álmodott. A filmrendező gyakran beszél úgy
apja pályafutásáról mint saját életpályájának sikertelen előképéről.
De ami az Oscaroknál sokkal fontosabb,
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hogy ha csak néhány évre is, de Coppola
eléri azt, ami minden hollywoodi művész
legnagyobb álma: a teljes anyagi fűggetlenséget.
Ha a művészi értékek és eredmények felől közelítjük meg eddigi életművét, akkor
is kétségtelen, hogy elsősorban a Magánbeszélgetés és a Keresztapa, de még az
Apokalipszis, most bizonyos részletei (pl.
a helikopteres támadás Wagner-zenére)
miatt a legnagyobbak között van a neve.
De az amerikai film története és jelenlegi
helyzete szempontjából a Keresztapá-val
keresett pénz valószínűleg fontosabb, mint
maguk a filmek. Ma már ugyanis szinte
közhelyként kezelt filmtörténeti tény, hogy
Amerikában minden idők tiz legnagyobb
kasszasikert
arató filmjének rendezője
vagy producere 35 éven aluli. Mellesleg a
mozijegyek több mint 70 százalékát 30 éven
aluli nézők vásárolják meg. És ha bármelyiket a hollywoodi "süvölvények" iiohizzki ds) közül megkérdezik, szinte mindegyik
(pl. Peter Bogdanovich, Billy Friedkin, Martin Scorsese, George Lucas, Steven Spielberg) azt bizonygat ja, hogy Coppola nélkül
semmi sem sikerülhetett volna.
A szemüveges. tömzsi, szakállas, többnyire furcsa kalapokban megjelenő. néha
féktelen indulatkitöréseiről híres Coppola
'(l939-ben született) forgatókönyvíróként
tette nélkülözhetetlenné magát. Kortársaival ellentétben a hatvanas évek legelején
pályája félamatőrként nem romantikus álscifikkel vagy kalandtörténetekkel indult,
hanem klasszikus pornófilmekkel. Volt
hangmérnök, szinkronrendező és kezdők
(George Lucas) reménytelen első vállalkozásának finanszírozója. Végül is így lett
igazán filmes "keresztapa". Mint ahogy azt
e cikk mottóként kiválasztott idézete is bizonyítja, felismerte, hogy a művészi önkifejezés lehetőségét és igényét, a tehetségek
értékek szerinti kiválasztódását a hollywoodi filmkészítési "maffia" újra és újra lehetetlenné teszi, ezért az egyetlen kivezető út

a teljes anyagi függetlenség a nagy stúdióktól, amelyek számára csak üzleti siker
létezik. Első (és talán utolsó) hagyományosan hollywoodi filmje egy musical (Finian
szioátoánya.
főszerepben: Fred Astaire, Petuta Clark, Tommy Steele). 1969-ben San
Franciscóban egy raktárépületben - a Magánbeszélgetés-nek
szolgál később díszletül - megalapította filmvállalatát, az American Zoetrope-ot. Valóságos filmbirodalmat épített ki. és bár több alkalommal
majdnem tönkrement. a legszebb években a
Keresztapa és az Apokalipszis, most között
egy színház, egy szálloda és egy újság tulajdonosa is. Ezt a vagyont tette kockára.
majd nagyobb részleteit jelzáloggal terheltette. hogy befejezhesse az Apokalipszis-t.
de közben támogatásával vagy konzultánsi.
alkotótársi együttműködésével útnak indul:
Martin Scorsese (Főutca, Alice már nem
lakik itt, Taxisofőr, Az utolsó keringő),
William Friedkin (Francia kapcsolat. Az
őrdögűző).
Steven Spielberg (SugarIandi hajtóvadászat,
Cápa, Harmadik típusú találkozások) •
George Lucas (American Graffiti, Csillagok
háborúja).
1::smások is. De ez a "mások" minőségileg
is valami újat jelent: a Zoetrope vállalat
többszöri újjászervezés után valójában egy
elektronikus
újdonságokkal
felszerelt
audiovizuális műhelIyé épült ki. ahol a videotechnika döntő szerephez jut a forgatókönyvírás, szereplőválogatás és vágás fázisában. és melIesleg olyan nagyvonalú ötletek szülőhelyévé válik. amely lehetővé
teszi, hogy a filmművészet egyik legnagyobb élő klasszikusa, Kuroszava Akira elkészíthesse egész életében dédelgetett, de
mindig elutasított vágyát. az Arnyéklovas-t.
A hírek szerint Coppola napjainkban ismét a "tönk szélén" áll. most éppen belegabalyodva legújabb filmjének. a Valaki a
szívből című musicalnak a forgalmazási nehézségeibe. Ezt a filmet így jellemezte a
közelmúltban a Time című hetilap hasáb-

jain: " ... ez egy henye kis operett, kedves
és édeskés. Túlságosan is sok gengszter- és
katonafilmet csináltam. Szeretem a fantázia
szülte filmeket, amelyek oly nagyon hozzátartoznak egyéniségemhez" . Miután a Paramount Stúdió visszavonta 10 millió dolláros befektetését és lemondott a forgalmazásról, Coppola azzal próbálta kivágni magát. hogy egyetlen előadásra húszezer dollárért váratlanul kibérelte a New York-i
Radio City Music Hallt. "Hat üzletember
helyett nézze meg hatezer mozirajongó, és
döntsenek ők a film további sorsáról. Ha
siker lesz, akkor akár nyolc-tíz új produkciót is beindíthatunk a haszonból, ha nem,
akkor a kölcsönt folyósító bankok ráteszik
kezüket a vállalatomra. Az óvatosságból
nem születhet sem jó üzlet, sem pedig jó
művészet" - mondta Coppola. Egy barátja: "Francis zseniálisan manipulálja a
médiát, és lefogadom, hogy ismét kimászik
a csávából. Emlékezzünk csak arra. hogy
ez nem az a történet, amikor egy szerencsétlen flótás harcol a szisztéma ellen.
Francis maga a szisztéma." A vetítést követő sajtóértekezleten arra a kérdésre, hogy
barátai - például George Lucas - nem
húzhatnák-e ki az anyagi kátyúből. Coppola
a Keresztapá-ba illő választ adott: "Nem
kell, hogy bárki is kisegítsen. És ha éppen
Lucas akar segíteni rajtam, akkor vigyen
ki a repűlőtérre, ha egy napon éppen erre
lesz szűkséqem." S hogy valami bizonyítéka
is maradjon a "keresztapasággal" való végső leszámolásnak, hát elhagyta a nevében
a "Ford" -ot, a helyzethez illő blöff ös mondat kíséretében: "Sohase bízzál egy olyan
emberben, akinek három neve van."
Coppoláék nagy mutatványa úgy sikerült, hogy vele generációja valószínűleg
megmentette a klasszikus Hollywoodot is.
Minden megváltozott, hogy minden maradhasson a régiben. A televízió és a film rövid - két évtizedes - heves párviadalából
természetesen együttműködés lett, és Amerikában sokak szerint a döntő - "kibékü83

léshez" vezető - ütközet napja egybeesik
a Keresztapa születésnapjával.

Gengsztermese
vagy ellen - Lear király
Mario Puzo regényének sajátos "bája",
hogy keveri a szerencsét próbáló mesebeli
legkisebb gyermek és a Lear király történetének bizonyos motívumait. A Corleone
család sztorija azzal az amerikai mítosszal
akar elég nyiltan leszámolni, hogy tulajdonképpen minden, ami rossz az országban, "kívülről került be", az emigrációs
hullámok hordalékaként. és ennek felszámolására a társadalom egészséges szervezetei sajátos megtisztulási folyamatok segítségével mindig is mozgósították erőiket. A
film ezt a nyilvánvalóan hamis. de igen
népszerü teóriát leplezi le, a regénynél keményebb eszközökkel végleg tagadva a
"kint és bent" kettős logikáját.
íme, itt egy hatalmas családra épülő üzleti vállalkozás. amelynek feje (Don Vito)
nem kívánja felosztani birodalmát. pedig
gyermekei alkata és egyéni ambíciói erre
ösztönzik. De a család egységének kötelező
európai - feudális - ideája szembefordul
az egészséges üzleti ösztönökkel. Miközben
legkisebb fiát, Michaelt, hogy tiszta maradjon, a háborúba küldi el gyilkolni - igaz,
ezzel életét is kockáztatja -, kineveli utódját. Sonnyt és mindent megtesz, hogy birodalma a funkciójának és működésének
köszönhetően
önmagában elpusztíthatatlanná
váljék. Tragikus vétsége, hogy nem hallgat
az idők szavára, és ellenáll a kábítószer a legnagyobb és legerősebb üzlet a fegyverkereskedelem mellett - terjedésének.
így azután a legkisebb fiú, hazatérve, csak
úgy tudja bebizonyítani szeretetét, ha feláldozza a háborúban megváltott "tisztaságát", és vállalja a családi elvetemültséget.
Majd az. "ipart" tovább folytatva, kegyetlenebb és következetesebb gengszter lesz
- a második részben -, mint amilyenre
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apja valaha is gondolhatott. Pontosan
olyan, mint az amerikai gazdasági és politikai élet "hivatásos ai" . így azután nem
csoda, hogy végül saját családja ellen fordul - megszegve apja és Szicília legszentebb törvényeit -, anyja halála után elpusztítja árulóvá lett bátyját, Alfredót, és
teljesen egyedül marad, mint az igazi mesehősök vagy igazi "államférfiak", akikre a
történelem kegyetlen szerepek eljátszasát
kényszeritette.
Coppola sohasem politizál direkten - de
pályafutásának az a furcsa ellentmondása,
hogy a Keresztapa profitja teszi lehetövé a
Magánbeszélgetés megvalósítását, történelmileg igencsak hiteles kérdést fogalmaz
meg: "Michael bűnei és gátlástalansága vajon nem törpülnek-e el a Nixon-adminisztrációnak a Watergate-üggyel csak részben
feltárt politikai maffiázása mellett?" Csak
egy apró összefüggés: Nixon az alelnöki kegyelem időpontjában anyagi nehézségekkel
kűzdő, beteg, bukott nagyság. Ma - az
emlékiratok, tévéinterjúk és ügyes telekspekulációk után - gazdagabb, mint valaha is pályafutása során. És aKissingerhez
kötődö. működő "köldökzsinór" a befolyását sem teszi semmissé, bár ez egyelőre kétségtelenül minimális. Mindenesetre, akinek
eleven a vizuális memóriája, annak a Keresztapa temetési jelenetét nézve önkéntelenül felrémlik egy elképesztő aktualitás: a
meggyilkolt Szadat temetésének tévétudósítása a három volt amerikai elnökkel a
gyászoló menet első soraiban.
Coppolának persze kevés köze van a történelem ilyesfajta vizuális "csínyjeihez" .
Nála a megdicsőűlt, de vesztes pozitív hős
Michael felesége, Kay Adams, aki már az
első rész végén megfogalmazza kétségeit,
és az "igazi Amerika" képviseletében, a
második filmben pedig egyedül száll szembe az új Keresztapával. végül elhagyja őt,
mintegy félreérthetetlenül jelezve az alkotók véleményét, hogy van másik út is, s
ezen járva hősei maradéktalanul szeretetre-

méltóak is lehetnek. Mindez persze csak
azoknak szól, akik képtelenek eltölteni egy
estét a moziban anélkül, hogy valaki mellé
állnának, és nyomasztja őket az érzel-

meiben igencsak talányosra fabrikált történet csapda jellege. Hiszen Coppola éppen
a Keresztapá-val próbálja meg elfelejtetni
a hagyományos hollywoodi "jó és rossz"
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harca szerintí cselekményszövést. A végére
mindenki áldozat lesz, szinte mindenki valamilyen formában kivívja vagy sajnálatunkat vagy rokonszenvünket.
azt sugallva,
hogy az üzlet kegyetlenségére a humanizált életforma lehet egyfajta "ellenméreg",
de igazi alternatíva sehol sem kínálkozik.
"Az idő kizökkenése" , a tíz évvel elhalasztott bemutató mindenesetre annyi haszonnal jár, hogy megállapíthatjuk: a Keresztapa mint jelenség, éppen bizonyos aktuális
körülhatároltságával és visszafogottságával
válik igazán időtlen ítéletek hordozój ává.
És minden időjátékkal magyarázható fanyalgás, csalódás vagy fenntartás ellenére
meg kell értenünk, hogy a mai Amerika
hetvenes éveinek legjelentősebb filmje a
Keresztapa.
De ezt az ítéletet más is indokolja. Bresson, Kuroszava és Hitchcock életművének
tanulságain kívül filmtörténetileg két közvetlen előzménye van a Keresztapá-nak :
Arthur Penn Bonnie és Clyde-ja és Richard
Brooks Hidegvérrel-je, mindkettő 1967-ben
készült.
Az első abban áttörés, hogy az amerikai
mozinéző - akinek naivitása milliós méretekben a bábszínházban a hősökkel hangosan együtt drukkoló gyermekekével azonos - a szimpatikus gengszterpárral rokonszenvezve sajátítja el az azonosulás és
megtagadás sajátos dialektikáját. Az utóbbi
film pedig rádöbbentheti - ha van kedve
és hite hozzá -, hogy nincs az az elvetemült bűnöző, akiben ne lehetne felkutatni
és minden rokonszenv vagy ellenszenv nélkül tárgyilagosan ábrázolni az "áldozat"
helyzetét és életvitelét, miközben az általa
követett szociális normarendszer elfogadhatatlansága is nyilvánvalóvá válik.
Coppola ezt a gondolatmenetet viszi tovább lenyűgöző szakmai professzionalizmussal, és megtoldja két eredeti elemmel.
Az egyik dramaturgiai, a másik filmkészítési. Egyetlen pillanatra sem lép ki a történetből. és mégis állandóan az a néző érzése,
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hogy a lassú tempó, a sajátos gesztusok, a
tökéletes hitelességgel megteremtett New
York-i "kis Itália" levegője felett a nosztalgia kifordítható köpenye segítségével ott
lebeg valamilyen eredeti irónia, s általa tévedhetetlenül nyomon követhető az alkotók
véleménye is, minden hagyományos - hollywoodi - dramaturgiai szájbarágás nélkül. Ennek az iróniának a legpregnánsabb
megnyilvánulása a szenilitás bizonyítékainak becsempészése, majd váratlan önleleplezése a Don és Michael utolsó beszélgetésében, vagy éppen maga az elbagatellizáltságában félelmetes és egyetlen erőszakmentes halál. a Don szánalmas pusztulása a paradicsomültetvények között a házi veteményeskertben. S talán a legszellemesebb, az
első rész végén a keresztelő és a leszámolás
párhuzamosra vágott montázsa, amelyben
az összekötő kapocs egy bugyborékoló
hang. Csak éppen azt nem lehet megállapítani, hogy ez most a keresztelő víz vagy a
vér bugyborékolása. És végül ennek a távolságtartó iróniának a megjelenítője MarIon Brando rekedt, "gégerákos" hangja és
furcsa állkapcsa, amely egyszerre nevetséges és félelmetes, tehát rafináltan drámai
elem.
A filmkészítési újdonság pedig a televíziós jelenetépítkezés. képkivágás és plánváltás, illetve vágástechnika következetes
alkalmazása. Coppoláék számára a mozikban szerzett siker egyben a televízió terjedése ellen vívott háborúnak egy győztes ütközete. A "süvölvények" csalogat ják víssza
a mozikba az amerikai nézők millióit, s ennek érdekében Coppola azt a filmezési stílust választja, ahogyan a legnézettebb amerikai tévésorozatok, az úgynevezett "soapoperá" -k, vagyis tévés "Szabó családok"
készülnek. A felületen ilyen a Keresztapa
stílusa is - a "felületen" azt jelenti, hogy
gyakorlatilag elébe megy a vizuális beidegződéseknek, de színvonala éppen ennek
megtagadása miatt elképesztő magasságokba lendül a mintákhoz képest -, annak el-

lenére. hogy Coppola nem kedveli a közelképeket. S ez érthető, hiszen alkalmazásukkor egyik legnagyobb, legerősebb rendezői
erényét kell háttérbe szorítania, s ez: a míliőteremtés egyedülálló képessége. Persze
Coppola a miliőteremtést is szívesen áldozza fel a millióteremtés kedvéért.
Például, ahogyanyitójelenet
jellegzetesen televíziós beállításában Marlon Brando

háttal ül a karnerának. s az első, amit Don
Corleonéből a néző meglát, egy kézmozdulat, amint vizet kér a Bonaserát játszó Salvatore Corsittónak. De érvényes ez az epizódok egymásbaöltésére is, ahogy mindig
más családtag kerül a történet középpontjába, akárcsak a folytatásos tévésorozatoknál. 1977 novemberében négy egymást követő este az NBC tévéhálózat minisorozat87

ként mutatta be a legteljesebb Ketesztapá-t,
néhány olyan jelenet betoldásával. amely a
mozíváltozatban sohasem volt látható. Ennek a Keresztapá-nak a teljes vetítési ideje
435 perc volt.

A Keresztapa magyar arca
A Magyar Néző amikor mindezen eltöpreng, még mindig érez egy csöppnyi bizonytalanságot, mert nem tudja, mit kezdjen Coppola "felelősségvállalásával", amely
kétségtelenül pozitiv érzelmeket is táplál
az "elvetemült Amerika" iránt. Végül is ez
a "másik oldal", és romlottságát mégis éppen olyan következetességgel tárják fel még ha nosztalgia kíséri is -, mintha ezt
mi tennénk. (Egyébként a Magánbeszélgetés ítélete éppen azért olyan kegyetlen,
mert mel1őzi a múltbanézés könnypáráját.)
Szóval, ha most nekem tetszik, amit Coppola művel, akkor az ő Amerikáját is kedvelni fogom minden méltatlan kísérőj elenségével együtt? Aztán amint elül e kérdés
történelmietlenséget nélkülöző, pusztán érzelmi alapokra épülő utóhulláma, a Magyar
Nézőnek eszébe jut némi töprengés után
az is, hogy mi okozta az "egyszer már láttam" érzést a film vetítése közben.
Néhány évvel ezelőtt a sok vihart látott

hazai filmforgalmazás egyik rosszul sikerült tréfájaként bemutatták a Keresztapa
másik arca című olasz filmet. A nézősereg
az első néhány napon még bedőlt - gon- .
delta. Keresztapa-Keresztapa
- és rohant
a moziba. Nem sokáig, mert hamar elterjedt, hogy ez a film a maga nemében - tehát mint paródia - bosszantóan tehetségtelen fércmű, és ekkor megtanulta, hogy
egy film sikere mégis csak az ő döntésére
van bízva. így azután lassan megnyugszik
a Magyar Néző, és úgy találja, hogy az igazi Keresztapa mostani - tíz évet késett bemutatója mintegy jutalom annak elismeréseként, hogy ilyen furcsa cselek és csavarok ellenére sem veszítette el önálló ítélőképességét. Most már nem dől majd be az
esetleges ellenséges ideológia professzionalista csomagolásának - hiszen a paródia
álöltözetében sem dőlt be - és józan fejjel tesz különbséget érték és bóvli között.
S ezzel talán azt is kiérdemli egyszer, hogy
ugyanabban a moziban megnézheti a Keresztapa még hátralévő kétszáz percét, s
nem kénytelen egyik nyugati turistakalandozása során a drága forintért vett valutát
eltékozolni egyarchívmozi
pénztár ánál.
Meg még halványan az is feldereng benne,
hogy a magyar filmgyártásnak is jól jönne
az ebből befolyó hazai haszon.
Wisioger István

A KERESZTAPA (The Godfather) - színes, amerikai: Paramount Pictures, 1972.
F.: Francis F. Coppola , J.: Mario Puzo regénye nyomán M. Puzo és F. Coppola: O.: Gordon
Willis; D.: Dean Tavoularis , J.: William ReynoIds, Peter Zimrnel : Z.: Nino Rota; Sz.: MarIon
Brando, Al Pacino, James Caan, Diana Keaton, Simonella Stefanelli
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FILM ÉS TÁRSADALOM

Filmkultúra - egyetemes kultúra
Beszélgetések a középiskolai filmoktatásról

(I. rész)

"Az iskolát nem időnkénti
lökésekke],
megrázkódtatásokkal,
hanem folyamatos,
szakadatlan fejlesztéssel
kell beilleszteni
a társadalmi haladás menetébe." (Pozsqay
Imre művelődési miniszter beszédéből az 1981. évi sárospataki tanévnyitón)
A hazai kőzépiskolai oktatás-nevelés újabb korszakhatárát jelzi az 1978-tól fokozatosan bevezetett tanterv és tankönyv, amely a filmoktatás
1965-ben nyert státuszát megerősítette. A korábbi. kísérletinek tekintett tankönyv helyett
egy kézíkönyvszerű. ajánló tankönyvet kaptak
kézbe a tanárok és diákok, amely alkalmazkodni igyekszik a továbbra is igen szűkős óraszámhoz (változatlanul évi 4 óra, összesen 16 óra)
és a helyi lehetőségeknek megfelelően engedi
választani a minimális és maximális tudásanyag
tág határain belül a tanárt. Az itt következő
interjúkban,
beszélgetésekben
megpróbáltuk
nyomon követni, hol tart a gyakorlat, milyen

helyet sikerült a filmnevelésnek valóságban betöltenie, milyen gondokkal és eredményekkel
kell a közvéleménynek megismerkednie ahhoz,
hogy valamennyire is egészében lássa ezt a bonyolult és sok tényezőt igénylő vállalkozást.
Teljességre nem vállalkozhattunk. sokan nem
rnondták el a véleményüket,
tapasztalataikat,
akiknek közük van a filmoktatáshez. de kerülni
akartuk az ismétlést. ezúttal inkább olyanokat
kérdeztünk meg, akik e lap hasábjain keveset
szerepelnek, vagy ismeretlenek az olvasók előtt,
de munkájukkal hozzáiárulnak a film- és látáskultúra ügyének előbbreviteléhez.

NOBEL IvAN, AZ ORSZAGOS PEDAGÖGIAI INT~ZET ESZrtTIKAI-ANYANYELVI
~S IRODALMI TANSZ~K~NEK VEZETÓJE
- Elégedett-e a fiImoktatás jelenlegi helyzetével?
- Ha a filmnevelés jelenlegi helyzetéről kérdez, röviden azt tudom válaszolni, hogy nem,
ha ennek okaira kívánesi. bővebben ki kell fejtenem a kérdést. Talán onnan kellene kezdeni,
hogyafilmnevelés,
amit ma filmesztétika círnű
tárgynak nevezünk (jobb híján, mivel irodalomórán tanítják, de én inkább filmre nevelésnek,
vagy filmlátásra nevelésnek neveznérn) , mint
tudjuk, a 60-as években kezdődött, kísérletkép-

pen. Nagyon helyes törekvés volt ez, hiszen a
gyerekek az információt leginkább a filmvászonról és a televízióból kapják, sokkal több
benyomást kapnak így, mint más művészetekről pl. az irodalomról. Tehát mindenképpen
gondolni kellett már a 60-as években a filmnézőkre, s az akkori kísérlet ezt célozta. Az új
tantervek bevezetésével azután a filmesztétikát
mint tantárgyat sikerült kötelezővé tenni, mind
a gimnáziumokban, mind a szakközépiskolákban. Évi 4 órában, összesen 16 órában tanítják
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azóta a magyarórákon. Ez valóban nagyon kevés, de minden szűkösség ellenére is, ha jól tanítják, el lehet indítani a gyer~keket a filmértés
útján. Az igazi probléma inkább az, hogya tanárok nem tudják vagy nem "szeretik", mert
nem értik annyira, mint az irodalmat. Sokszor
bizony dilettáns módjára kell nekifogni ennek a
munkának, holott a dilettantizmus rosszabb a
semminél. Tehát mindenekelőtt a tanárok előkészítésére, szakemberek nevelésére lenne szűkség. Másodsorban a filmtanítás szervezeti része
nincs megszervezve. nem lehet a tankönyv által
megszabott filmekkel dolgozni. Arra gondoltunk tehát az új tankönyv elkészítésénél.
hogy
a tanárok és a gyerekek szabadon választott filmet dolgozzanak fel, bizonyos szempontok alapján.
Ma a tanár tehát több módszer között választhat: vagy filmkhibot szervez, ahol meghatározott filmeket válogatnak ki és ezeket elemzik, vagy az aktuális moziműsorból, ill, tv-műsorból válogat.
- Kaptak-e már jelzéseket arról, hogy ez az
új tankönyv hogyan vált be?
- Sok visszajelzést kapunk, s leginkább a
vidéki iskolák panaszolják, hogy magukra vannak hagyva. A legtöbb tanár itt is a helyi moziműsorra támaszkodik. Ez persze nem mindig jó.
Az volna jó, ha a filmeket lehetne' a tankönyvhöz kiválasztani, de erre egyelőre nincs mód.
- Ogy látja tehát, hogy az DPI elméletileg
adott segítséget a tantárgyhoz, de a fiImiorgalmazás nem nyújt ehhez. támogatást?
- Nem csupán a forgalmazás, mi sem adtuk
meg az ideális segítséget, hiszen nekünk a magyart tanító valamennyi tanár számára olyan
továbbképzéseket
kellene biztosítanunk, amelyeken hiányaikat pótolhatnák. Voltak ilyen továbbképzések, de ezen olyan kevesen jelentek
meg, hogy nem tudtuk folytatni. A távolmaradás érthető is, hiszen különösen a vidéki pedagógusok nehezen mozognak. Ezenkívül most
vezették be valamennyi iskolatipusban
az új
tantervet. amely rengeteg nehézséggel jár. Az
irodalomban is egy teljesen új, műkőzpontú
szemlelettel kell meqbarátkozníuk
a tanároknak, így érthető, ha a film háttérbe szorul. Éppen ezért nem vagyok elégedett a filmnevelés
jelenlegi helyzetével, de érthető okokból meg
kell várni az új tanterv rutinná válását és akkor
talán több energia jut a film számára is. Az
OPI terve az, hogya jövőben az általános iskolákban is bevezessük .a filmnevelést, s ezt nagyon fontosnak tartjuk. A környező országokban, s itt elsősorban a jugoszláv példát említern.
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már óvodától kezdve van filmnevelés. Ezen a
területen egyelőre általános iskolai kísérleteink
vannak, melyekből majd kialakul egy tantervi
hipotézis, s néhány év múlva talán már sikerül
alsóbb szinten is tantárggyá tenni a filmet.
- Tehát változatlanul az a szándéka az OPInak, hogy az irodalomórák keretén belül maradjon a film, ilyen kevés otaszámbané
- Igen, mivel az órakeretek olyan szűkősek,
hogy nem képzelhető el olyan ideális állapot,
melyben önálló tárggyá válhat a film, hiszen
akkor minden más művészeti ágazat is megérdemelné ezt a fontosságot.
- A jelen helyzetben az új tanterv és új tankönyv segítségével véleménye szerint elképzelhető-e a korábbi éveknél nagyobb pedagógiai
eredmény?
- Nyilvánvaló, bogy nagyon kevés eredmény képzelhető el, vagyis biztos vagyok abban, hogy például filmből még jó ideig nem
érettségizhetnek a gyerekek, de talán annyit el
tudunk érni, hogy ha kijönnek egy rnozíból, valamivel határozottabb véleményt tudjanak megfogalmazni, megtanuljanak
válogatni. Egyébként az irodalomtanítás célja is az, hogy értő
olvasókká neveljük agyerekeket.
- Nem gondolja, hogy ez ellentmondásban
van az adott tárgy történetiségének,
azaz az
irodalomtörténeti oktatásnak még az új reformtankönyv mellett is továbbélő követelményrendszeréveI? Számomra úgy tűnik, hogy a fiImről
szóló új tankönyv is inkább ehhez a régi sémához igyekszik igazodni, mintsem az On által is
helyesnek tartott elemző módszerhez?
- Valójában már nem ez a helyzet az irodalomtanításban.
A műközpontúság
ténylegesen
előtérbe lépett, ebből következik a kor és a lexikális anyag tanítása. A filmről szóló tankönyvnek is a művekből kiindulva kellene eljutnia a
mű és a művész történetiségében való megértetéséhez.
- Az új, kollektív irodaiomkönyv bevezetése nagy vitát váltott ki a pedagógusok körében.
Olvastam olyan követelést is, hogy vonják viszsza a tankönyvet, mert a tanárok képtelenek
átállni a tanítására. Ha ez a tankönyv végül is
állja a próbát, aklwr a filmről szóló tankönyvnek is leginkább ehhez kellene igazodnia, harmónikusan kiegészítenie.
- Ez ugyanaz a probléma, amiről az előbb
már beszéltem, hogy a tanárok nincsenek erre
felkészülve. Senki nem várba tja egy magyartanártól. hogy komplex elemzést végezzen egy
más területen, Ű ért az irodalomhoz, de nem
szükségszerűen ért más műalkotásokhoz. Ehhez

hosszú-hosszú előkészületek kellenek még, hiszen a cél egy komplexebb irodalomtanítás.
Arra nézve nincsenek még kísérleteink. hogy
mit lehet egy ilyen integrált tárgyban tanítani.
Sokféle elképzelés van valamiféle művelődéstörténeti tantárgy létrehozására, melyben nagyon fontos helyet kapna a film is, de hogy egy
ilyen tárgya t létrehozzunk. előbb tudományosan be kellene bizonyítani, hogy mi az, ami belefér egy ilyen témakörbe. Ezen túl óraszámot
és megfelelő tanárokat kell hozzá biztosítani.
- Mit gondol, mennyi ideig kell várnunk
egy ilyen új tipusú tantárgyra?
- Ilyenkor szokták mondani, hogy a megkérdezett kitérő választ ad, ugyanis a most beindult új tanterv még 10-15 évig élni fogI
- Tehát maradnak az összes hiányok és
kényszermegoldások?
- Talán annyi biztató t még tudok mondani,
hogy bizonyos idő elteltével bizonyos korrek.
eiét végre fogunk hajtani. Ha már valamennyi
osztályban végigtanították az új tantervet. a tapasztalatok alapján tudni fogjuk, milyen korrekciókra van szükség. Természetesen csak a jelenlegi tanterv és óraszám keretei között. Talán
a módszerek lesznek intenzívebbek, s talán meg
tudjuk szervezni a filmforgalmazással az optimálisabb kapcsolatokat, több segítséget tudunk
adni a tanároknak. Vagyis reméljük, hogy ehhez a szűk kerethez a legjobb módszereket fogjuk megtalálni a közeljövőben. Tulajdonképpen

össze kellene fogni a tanárképzésnek. az OPInak jobban kellene propagálni a rendelkezésre
álló módszereket, s mindenekelőtt a filmforgalmazás érdekeltjei közt kellene egy nagyobb
kooperáció: a MOK~P, a Filmtudományi Intézet és a FÖMO között. Én tudom, hogy ez nehéz feladat, de nagy segítség lenne még az is,
ha ezek a szükséges filmek állandóan műsoron
lennének a mozíkban.
- Nem gondolja, hogy egyszerűbb lenne
közmegegyezéssellétrehozní
egy 16 filmből álló
- egy időre állandó - kollekciót, amely a 16
órára elegendő, s azonos alapmúként állna a tanárok rendelkezésére?
- Ez ügyben szerintem a televízió tudna a
legtöbbet tenni, hogy állandó filmek legyenek
műsoron a tanítási idő alatt. Mi a magunk részéről csak a tanárok továbbképzésében tudunk
segíteni és fogunk is
jövőben, amint erre
igény mutatkozik. Itt az ideje, hogy azok is tegyenek valamit, akik még részt kell, hogy vállaljanak az ügyben.
- A pedagógus továbbképzés folytonossága
tehát nem anyagi okohon múlik?
- Tavaly szerveztünk ilyet utoljára, a legjobb filmszakemberekkel, de olyan kis érdeklődés mutatkozott, hogy az idén már nem tudtuk
megismételni. Talán a propagandával is baj van,
mert mi az összes tanárt nem tudjuk elhívni.
A kapcsolatot a szakfelügyelőkkel tartjuk, ezáltal munkánk közvetett.

a

Mennyiben segít az iskoláknak a "Kamera"?
HONFFY PAL,
A TANKÖNYV tRÓjA, AZ ISKOLATELEvtZIÓS "KAMERA"
KELEMEN ENDRE, AZ ISKOLATELEvtZIÓ VEZETOJE
- Mennyiben más az új "Kamera" cimű
adássorozat a korábbi évek kezdeményezéseinél?
- Mi a filmesztétikát kiemeIt helyen kezeljük, olyannyira, hogya televízióban már a történelmét is meg lehet írni. Már a 60-as évek
elején megkezdtük a formák kialakítását: Bíró
Yvette, majd Gyürei Vera készített több adást.
Bíró Yvette a maga könyveinek szerkezetét követte, Gyürei Vera a maga tanári gyakorlatát:
a tanítványaival közösen elemezte a filmet. Később Bódy Gábor készített néhány filmnyelvi
kísérleten alapuló adást, majd következett az
OPI és a BBS közös vállalkozásában a "Kamera" című sorozat, több szerző vállalkozása,

ADAsoK VEZETOJE

amit most az új tankönyv bevezetésekor,
Honffy Pállal közösen újra kezdtünk. A legnagyobb probléma, ami végigkísérte eddigi kisérleteinket: hogyan oldjuk meg a tantervi feladatokhoz való kapcsolódást, mind módszertanilag, mind a tanrendi kötöttségeknek megfelelően, mind pedig a kiválasztott, levetített,
elemzésre szánt filmek megszerzésénél, azok
esetleges visszajátszásánál. a kikopírozási lehetőségeink megszervezésénél. Magyarán: a műsorok eleven és aktuális, technikailag is korszerű kialakításánál. Az új tankönyvet most
úgy fogjuk fel, mint a televíziós adások segédkönyvét, illetve fordítva is: remélhetőleg mi is
segíteni tudunk a tankönyvet tanítani akaró ta-
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nároknak, Ez a kölcsönösség talán először került így szinkronba a filmtanításban.
A filmélményen alapuló elemzés tehát a. célunk és ennek jegyében igyekszünk tökéletesíteni adásainkat. A sugárzáshoz olyan időt
igyekszünk választani, amikor az iskolából hazatérő diáknak, a kollégistának, vagy a szakkörbe járónak egyaránt van ideje tévét nézni.
Szerdánként van vetítés, havonta egy alkalommal: 14,50 perckor. Az ezt követő hét szerdáján 15.30-ker kerül sor a film megbeszélésére,
a tankönyvi tematikának meqfelelően. A beszélgetést Henffy Pál és egy műsorvezető irányítja, hol egy rendezővel. hol egy operatőrrel.
vagy más alkotókkal. Ezt az adást másnap délelőtt, a tanítási időben is megismé teljük : 11.35
perckor. A következő tanévben esetleges módosírásokkal megismételjük ezeket a témákat,
melyekből jelenleg már készen van 9 adás
anyaga. Aki tehát fel akarja használni ezeket az
adásokat, meg kell próbálnia a maga iskolájában a tanrendet úgy alakítani, hogy ennek segítségével tanítsa a filmet az évi 4 illetve öszszesen 16 órában.
A legfontosabbnak tartanám az alapfilm kedvezőbb időpontban történő ve.ítését. Remek
volna, ha a gyerekek szombat délután a másedik műsorban megnézhetnék ezeket az ajánlett
filmeket, hisz ez az időpont, amikor a legtöbben
hozzájutnak a tévénézéshez. Ez műsorszerkesztési probléma, s az a kérdés, hogy az egyes
osztályok között létrejöhet-e ilyen megegyezés,
addig, amíg a második csatorna vételi lehetőségei nem javulnak lOO%-osra az egész orszáqban. Azonkívül. ezeket a filmeket évente ismételjük, így különösen jól kell megválasztani az
időpontot. El tudok képzelni viszont olyan
együttműködést is, amely a tévé egyéb filmprogramjaira épül. ehhez viszont nekünk kellene jó előre ismerni a vetítési tervet.
- Mi ennek az akadálya?
- Leginkább az, hogy ha mi az alapfilmeket
változtat juk, alkalmazkodván a főműsorokhoz.
ezekhez mindig újabb elemző adásokat kellene
készítenünk. Ehhez viszont kevés az ITV lehetősége. Ezen kívül vetítünk-e elég jó filmet egy
filmesztétikáról szóló adáshoz '?
A filmesztétika-adás formája tehát beszélgetés egy lejátszott filmről. a szakember a
filmalkotó - és a magam, mint a művelt néző
szemszögéből. Az adások legfőbb haszna, hogy
amit a könyv leír, azt itt vizuálisan látható példatáregészíti
ki. Sokan kifogásolták a könyvem megjelenésekor, hogy nincsenek benne képek. Nos, a tévé megadja a lehetőséget ahhoz,
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hogya hangos mozgóképet ne kelljen néma állóképpel helyettesíteni. Az eddigi adások zöme
fílmszemíotíkával foglalkozott, s azt hiszem, a
dolog könnyebbik oldalán túl vagyunk. Egyrészt azért, mert ezek a témák közvetlenül
szernléltethetők a kiválasztott filmrészletek segitségével. másrészt a filmszemiotikai kérdések
is pontosabban. didaktikailag jobban tárgyalhatók. Most jutottunk tulajdonképpen a dolog nehezéhez. amikor az esztétikai kérdések következnek. Egyfelől azért, mert az esztétikai kérdések sokkal inkább elméletlek annál, hogysem 30 perc alatt világosan kifejthetők lennének. Másrészt pedig, az esztétikai kérdések sokkal vitathatóbbak. mint például a hang és a kép
viszonya. Kezdetben az volt a filmesztétikaoktatás hibája, hogy annak örültünk, ha a gyerek felismerte a film alkotóelemeit. Ma az élményszerzés a cél, s emellett a beépülés az eleven tanításba, melyet például a munkáltatás lelassítana. Mi úgy gondoltuk, hogy ha mi megbeszéljük a látott filmet a televízióban, ami a
házigazda, akkor a munkálta tás másképp merül fel. Régebben azt hittük, hogy az a munkáltatás, ha kérdéseket teszünk fel agyerekeknek.
így készültek eleinte a feladatlapok, melyeket
vissza kellett küldeni, majd a Bölcs István féle
munkáltató tankönyv. Mi nem intézzük a kérdéseket közvetlenül a gyerekekhez, hanem arra
szerétnénk őket sarkallni, hogy velünk együtt
gondolkozzanak. Ennek viszont az a hátránya,
hogy esetleg a gyerekek helyett mondunk ki
dolgokat, újabban az adás végén egy-egy nyitott kérdéssel biztosítjuk az aktívitást a hallgatóság számára.
- Ezek szerini. az ITV továbbra is vállalja
a kísérletezést, nem készít lezárt és végleges
filmesztétikai órákat?
- Feltételezzük. hogy az adás megtekintésével még nem zárul le a 45 perces iskolai óra.
Az lenne a jó, ha a 30 perces adást követően a
gyerekek is hozzászólnának az osztályban és a
pedagógus helyére tenné a dolgokat.
- Hány adás lesz végül?
- Szeretnénk a rugalmasságot biztosítani.
Nem zárjuk le ennek jövőbeli kereteit, menet
közben is szeretnénk módosítani.
Van még egy másik szempont is: nem biztos,
hogya gyerekek pont ebben a sorrendben fogják végignézni az adásokat. Elképzelhető az is,
hogy csak 3-4-et néznek meg, Az adásokból
akkor is követni tudják a tankönyvet, ha a többit nem látták. A magyartanár is válogathat,
mely adásokat akarja megnézni. Az elsősökkel
megnézeti az első 4-et, a másodikosokkal a má-

sik 4-et, és így tovább, hiszen minden iskola
megkapja az Iskolatelevízió tanrendjét az év
elején. De taníthat a pedagógus ezektől az adásoktól függetlenül is filmesztétikát, ha kijelöl
egy-egy moziban látható filmet.
Érettségi elnökként tapasztaltam. hogy érettségi tételek között újabban film is gyakran szerepel, s a tanulók feleletéből nem egyszer viszszahallottam az ITV-ben elhangzott megfogalmazásokat. Azt hiszem, ez azt bizonyítja, hogy
a televíziónak van általános közművelődési hatása. Ha mi jó filmet vesítünk a filmesztétika
órák számára, azt mások is meg fogják nézni.

Ehhez azonban több segítség kellene, például
olyan rendelkezés, hogy kedvezményt kapnánk
az oktatási célra vetített filmeknél. A Film és
Kooprodukciós Főosztály ugyanúgy kifizeti a
valutáris és forintárat mint a főműsoridőben
játszott filmek után, így nemegyszer lemondunk
a szükséges jelenetek újbóli kikopírozásáról.
melyek módszertanilag nagyon fontosak lennének, de kifizethetetlenek, vagy hozzáférhetetlenek. Jó lenne, ha akár nemzetközi, akár hazai
viszonylatban születne valami kedvezmény, hiszen az oktatás számára a televízió tudná a legnagyobb hatású segítséget nyújtani.

Hogyan lehet tanítani a filmet?
ZOLTAl JUDIT TANARNO, FAZEKAS MIHALY GIMNAZIUM
- Mióta tanít fiImesztétikát a Fazekas Gimnáziumban?
- Nem tudnám pontosan megmondani, tán
amióta csak létezik filmnevelés a középiskolában. Szerenesés vagyok: mindig olyan kollégák
között dolgoztam, akik szerették és szeretik a
filmet; mi minden lehetőséget igyekeztünk kihasználni a kezdet kezdetétől. Itt a fővárosban
az átlagosnál mindig jobb helyzetben voltunk:
sok mozi program jából válogathatunk, egyetemi és TIT-rendezvényekre is el tudjuk vinni tanítványainkat. Mégis, ha most megpróbálom
összegezni az elmúlt évtized eredményeit és
gondjait, nagyon felemás eredményre jutok.
Abban ugyanis mindenki egyetért, hOgy szükséges és érdemes a középiskolában a filmművészettel foglalkozni; mellesleg az új tanterv éppúgy megadja a lehetőséget a filmes órák megtartására, mint a régi. A gyakorlatban mégis
egyre ritkábban kerül rájuk sor; a filmesztétika
szép csendben kihalt az iskolák nagy részéből.
- Milyen okokra vezethető ez vissza?
- Az első évektől máig sem szűnt meg az a
visszás helyzet, hogya tanárok, akik tanítását
fölvállalták - leginkább a magyar irodalom okleveles tanárai esetlegesen rendelkeztek
megfelelő képzettséggel. Az az egy félév, amit
az egyetem a bölcsészhallgatók képzési tervébe
beépített - a legutolsó időkig a sok okból oly
problematikus ötödik évre halasztva ezt is nem hozhatott jelentős változást. Mi mindig
csak az önképzésre támaszkodhattunk. Még a
pedagógus továbbképzés fővárosi programjában is csak évi egy alkalommal szerepel a film.
- Mire jó, mit jelenthet az évi egyetlen
foglaIIwzás?

- Egy - nem túl hosszú - előadást és egy
film közös megtekintését, ritkábban vitáját.
Egyszóval: nagyon jó, hogy legalább valami
van éppen, de ez bizony csak afféle "kedvcsináló"; legfőbb haszna, ha ilyenkor egy-egy ritkán látható filmhez hozzájuthatunk. Ugyanilyen
esetleges és alkalomszerű az is, amit a tanulók
kapnak. Az alapszintre könnyen eljuthatnak, a
filmkészítés technikai és művészi ábécéjét. a
filmelemzés alapfogalmait megismerik - egykét órában. Persze ez ma már nem is nagy újdonság számukra, az ilyesmit tanítanunk nem
is nagyon kell, inkább csak tudatosítani és
rendszerezni. De mi a következő lépcső? A film
történetével való mégoly vázlatos megismerkedés például már alig jöhet számításba, egyebek
közt azért, mert az ehhez szükséges filmeket
még itt, a fővárosban sem lehet elérni. Ha a tanár követi a rendelkezésére bocsátott tankönyvpótló segédanyagot, maga is csak annyit
tehet, hogy elmeséli, mit lehetett látni a "volt
egyszer egy ... " típusú, lineáris cselekményvezetésű filmben, a tanuló pedig, ha van némi
fantáziája, megpróbálja elképzelni, De hát míndenfajta esztétikai nevelés alfája és omegája,
hogy az oktatásba bevont esztétikum, műalkotás stb., nem lehet puszta "ismeret"; elsajátítása előfeltételezi vagy magában foglalja a kérdéses mű elemi élményét. A filmtörténeti lépcső
így hát a leggyakrabban kimarad, s jön a voltaképpeni filmelemzés (ti. aktuálisan megtekinthető és megtekintett filmek szakszerű, a valóságos élményt feldolgozó elemzése.) - csakhogy
jó esetben is ötletszerűen, s nem ritkán öncélúan.
- Milyen "tananyag" fér hát bele a jelen-
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leg adott tantervi keretbe, az évi négy, a középisholában összesen tizenhat órába?
- Az elmondottakból következik, hogy erre
pontos választ adni majdhogynem lehetetlen.
Az évi négy órát én általában két részre osztom: félévenként egy filmre összpontosítom a
feldolgozni szükségesnek vélt anyagot. A kérdéses film elméleti problematikájának előkészítésére majd megbeszélésére egy-egy óra jut.
Ilyenkor jön a - jó vagy rossz értelemben
vett ~ tanári leleményesség; a korábban említett "alapozás" után elkezdem böngészni a
filmkínálatot: rníkor, hol lehetne fülön csípni
valami pedagógiailag és filmesztétikailag hasznosíthatót. Ha szerenesém van, akkor kiépülhet ebből még tán valami didaktikai fokozatosság is, de négy évre tervezni nekem még
sosem sikerült.
- Másféle lehetőség nem kerülhet szóba?
- Dehogynem, például az iskolai filmklub.
Ennek valóban megvan az az előnye, hogy egy
évre nyolc-tíz filmmel való találkozást megtervezhetünk. Ez azért mégiscsak valami. Tudni
kell persze, hogyatanulóknak
jó esetben egyharmada vesz részt benne, s elsőstől negyedikesig vegyesen. Csakhogy a Filmtudományi Intézettől kölcsönözhető filmek száma évről évre
csökken; jónéhány film akad, amelyik a listán
ugyan még szerepel, de már nincs vetíthető kópiája, s leginkább éppen az "alapfilmek" maradnak le. Gyakran kapunk olyan kópiát is,
amely kisérő irata szerint ,,55%-os minőséqű"
- ám ezt legelőször egy hat-hét évvel ezelőtti
ellenőrzéskor írták rá. (Mellesleg : őszinte csodálatom az akkori számítás pontosságáért.) Bizony, a filmekből is elkel ne egy olyan "kötelező lista", mint amilyet pl. a magyar irodalom
tanításában szokás használni. Ahogyan a Toldit
vagy a Légy jó mindhalálig-ot minden gyereknek el kell legalább egyszer olvasnia életében,
úgy kellene tíz-húsz filmtörténeti jelentőségű
alkotást megismernie. Egy ilyesfajta "diákfilmtár" terve el is készült két éve, de hogy az igényelt filmek kópiái is készülnének már, arról
nem hallottam.
- Valóban ilyen sok múlik a filmkö1csönzésen?
- Igen. Ennek nehézkessége, hibái nemcsak
a tanárok kedvét szegi, de a tanulók élményszerzési, befogadói lehetőségeit is képtelen
irányban befolyásolhatja. Egyetlen példát hadd
említsek: harmadéve a - szerintem "alapfilm"
- Országúton helyett Passer művét, az Intim
megvilágításban-t vetítették le a filmklubban tévedésből. Nemcsak a Fellini-film elökészíté-

sére fordított idő és energia veszett kárba,
Passer filmje sem nyerte el az Országúton-ra
beállított gyerekek tetszését. Pedig milyen kitűnő film ez is, s milyen eredményesen be lehetett volna egy másik alkalommal építeni a filmesztétika oktatásba !
- Beszélgetésünk
elején a főváros előnyös
helyzetét emlitette. Szolüah-e "csak úgy", kedvtelésből filmet nézni?
- Igen. Ha a százféle elfoglaltság után rohanó gyerekekből sikerül vagy tizenötben fölkelteni az érdeklődest egy-egy jelentős alkotás
iránt, persze hogy megyünk. Csakhogy ilyenkor
legszembetűnőbb mind a pedagógus, mind az
ún. "művészfilm" kiszolgáltatottsága a körülményeknek. Tavaly megnéztem egy ilyen kis
csoporttal a Kopár sziget-et; a nagyhatású film
után a gyerekek alig bírtak hazaindulni. Jó
órányit beszélgettünk az utcán ácsorogva, míg
a feszültség oldódni kezdett bennük. (Mert hol
is lehetne kötetlen, előre nem szervezett beszélgetésre leülni télidőben, ha az iskola is, a
pedagógus lakása is messze van ?) De így is
máig ható nagy élmény volt. Annál keservesebb, hogy alig néhány hete ugyanezt a filmet
egy "arénázó" csoporttal - ne szépítsük: csűrhével - néztük együtt; közülük aki ki nem
ment nagy széknyikorgás-csapkodás közepette,
az végig vaskos megjegyzésekkel kommentálta
az egyes jeleneteket. Ugyan miféle katartikus
élmény jöhetett létre ilyen méltatlan körülmények között? Nem szokványos panaszlistát akarok én most összeállítani, csupán a tényt szeretném - sokadszor - leszögezni: egy műalkótás hatását kiszámítani, előre befolyásolni
csak egy osztálynyi gyerek számára tudom. Viszont hol van ma olyan mozi, amelyik a tőlük
beszedhető - valóban csekélyke - összegért
megrendel és levetit egy filmet? Még a stúdiómozik is ragaszkodnak a férőhelyek 750/0-os kihasználásához. Bizonyára hasonló problémákra
bukkan az is, aki diákjai színház- vagy koncertlátogatási lehetőségeit veszi számba, és
mégis: úgy hiszem, egyetlen művészeti
ágban
nincs annyira kiszolgáltatva a pedagógus ilyenolyan, végső soron üzleti szempontoknak. mint
itt.
- Nem lenne meaoldás. ha a fővárosban is
mozibuszok járnának körbe, akár azzal a bizonyos "diákfilmtárral",
amiról az imént szó
eseU?
- Minden jó lenne, ami csak egy kicsit is
csökkentené a bizony talan sági tényezők számát.
Azt tudom, hogya tanárok akkor vállalják szívesen a filmnevelést. ha erőik javát nem a leg.

elemibb szervezési feladatokra. az anyagi-technikai Iflinimum biztosítására kell fordítaniok.
- A szetuezési kérdés erre vezethető
vissza minden negatívum?
- Szó sincs róla! Még csak nem is az imént
említett "tervezhetőség" a perdöntő. Csupán
egy groteszk helyzetet akartam jellemezni. A
filmet a modern technikai fejlődés egyik rnűvészeti termékeként szokás körülhatároIni. Helyesen, habár az igazi meghatározó nyilván a modern társadalom létében, konfliktusaiban gyökerezik. De ha a szocialista iskola valóban felismeri, hogy a "mozi" összehasonlíthatatlanul
több is lehet, mint egyszeru időtöltés, ha felismeri, hogy az emberré-nevelés beláthatatlan
lehetőségei rejlenek a filmművészetben, akkor
végig keIlene gondolni ~ dolgot. Sok függ a pedagógustól, ez igaz. De elmondhatatlanul sok
függ attól is, aki a filmek forgalmazásával foglalkozik, aki egy állami rnoziűzem munkáját
irányítja, aki mozigépész vagy teremőr. Nemcsak az anyagiak kérdése ez. Senki sem vitatja,
hogy a korszeru fizikatanításhoz szertárra van
szüksége a szaktanárnak. Hát a filmneveléshez
is szükség van egy sor technikai előfeltételre.
- Van-e megfogható, felmutatható eredménye a filmmel töltött óráknak?

- A filmművészet alkotásait nem szoktuk a
szó iskolás értelmében "számonkérni". De érezhetően seqítően hatnak az irodalmi elemzésekre, s nemcsak primitiv analogizálás formájában. Az érettségi anyagát is színesebbé teszik
a filmesztétikai tételek. A legnagyobb sikernek
azt érzem, ha az egyetemi felvételiken is
"visszhallom" beszélgetéseinket a filmekről.
- Mit várhat a lilmneoelés a napirenden
lévő oktatási reformoktól, intézkedésektől?
- Semmiképp sem radikális újításokat, óraszámnövelést. De azt például nagy örömmel tapasztalom. hogyafilmesztétika
néhány egyszerűbb kérdése már teret kapott az általános iskola irodalmi anyagában. (A hajdani első osztályos anyag könnyedén elsajátítható a felső
tagozatban, sőt, szinte kikerülhetetlen a mai filmen-televízión nevelkedett gyerekeket eligazítani az alapfogalma k között.)
Az új általános iskolai tankönyvek is építenek a gyerekek filmélményeire. Ha ilyesfajta
filmelemző órák általánossá válhatnak az általános iskolákban, mindjárt többet jelent a kőzépiskolák évi négy órája is. Szóval: egy kicsit
korszerűbb, méltányosabb technikai feltételek,
egy kicsivel több elméleti-esztétikai segítség s rajtunk, pedagógusokon nem fog elakadni a
filmnevelés ügye.

Mennyiben társa a filmklubvezető
az iskolában folyó filmnevelésnek ?
SZAKALY ~VA, SZOMBATHELY, VAS ~PE

- Ha jól tudom, te mint újságíró már tíz éve
a magad publicisztikájával, és az ezt kiegészítő
iilmk]ubvezetői munháddal kitartó elkötelezettje vagy a lilmhultúra terjesztésének Vas megyében. Műyen tapasztalataid vannak?
- Valóban több mint 10 éve végzem ezt a
népművelői munkát, változatlan lelkesedéssel,
s ugyanilyen elkötelezetten figyelem a különböző fórumokon folyó harcot, amely napjainkban már az óvodáig terjed, ahol véleményem
szerint is az alapok lerakasát kezdeni kell. Az
elképzelés nagyszeru, azonban már az óvodai
filmnézések sem képzelhetők el a moziűzemi
vállalat kihagyásával. Vas megyében a statisztika több mint gyönyöru I A moziűzemi vállalat
ott van az óvodákban. az általános és középiskolák százaiban. tehát több ezer gyerek néz
évente olcsón, szervezetten és rendszeresen fil-

met, s múködik néhány ún. filmklub is. De
mindez, véleményem szerint, csakis és kizárólag mozizás I Több mint 10 évig (I) vezettem
egy filmklubot, amely valóban a szó szeros értelmében vett filmklub volt. A semmiből jött
létre, néhány filmet szerető, lelkes fiatallal, akik
a helyiség berendezésétől kezdve mindenben Segítettek, hogy igazi Múhely alakuljon ki. Volt
egymásra épülő sorozatokból álló archív és mai
program, bevezető, majd a film után beszélgetés. Mi úgy indultunk, hogy csak annyit kértek: "Jancsót ne!" s 6 év múlva már ott tartottunk, hogy ugyanez a tagság maga állította őszsz'! és követelte a Jancsó-sorozatot, melyet nagy
érdeklődés mellett meg is csináltunk. Tehát öt
év kellett ahhoz, mire a filmnyelv alaposabb, s
a filmtörténet rendszerezettebb
ismeretében
magasabb szintű elemzésekre vállalkoztunk.
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Azután rendezőket láttunk vendépül. majd a
tagság egy része maga állt a közönség elé bevezetőt tartani. Újabb félév múltán már a városi ifjúsági klubokban és néhány kollégiumban is vitát vezettek. A tagság egy részéből
amatőrfilmes lett később - ez a filmklub ma
is működik. Más részük, mint népművelő folytatja tovább, önállóan. Mások családot alapítottak, abbahagyták. Ehhez hozzájárult a programhiány. a kópiaszegénység is. Am abbahagyni, véleményem szerint nem lehet! Ha a lemorzsolódás pedagógiai-emberi
értéke komoly
veszteséget jelent is, mindig van egy pár lelkes
ember, aki folytatja. Igaz, hogy a számszerű
növekedéssel, a filmklubok tartalmilag ma már
nem igazi filmklubok - mint akár 5-6 éve de léteznek. A legjobb esetben ma már csak
egy bevezetőt kapnak a filmek elé, mert hiszen
a termet át kell adni a vetítés után másoknak,
talán éppen egy újabb filmklubnak. A rnoziüzemi vállalat sok mindent megtesz a klubok
érdekében, de ez furcsa tudathasadás részükről:
munkájuk gazdasági mutatókhoz kötött, másfelől kultúrpoIitikai feladatokat is teljesíteni
kell. A kettő együtt csak akciók keretében
egyesülhet. Sikernek tűnik tehát, ha egy-egy
rendkivüli sorozat (pl. Hitchcock) négyszáz
ember előtt, bevezetővel folyik. Vas megyében
tehát a mozíűzemi vállalat sokszor erején felül
is segít a film ügyének, de mint mondottam, ez
a segítség az említett ellentmondás miatt nem
elég mélyreható és maradandóan nevelő hatású. Nem hiszek tehát a statisztíkáknak, hiszen
mint előadó magam is tudom, milyen keveset
mond a nézők létszáma. Jártam általános iskolákban, napközis foglalkozáson, s előfordult,
hogy míg az egyik helyen 120 gyerek unatkozott, a másikra ötödször is el kellett menni,
holott csak 30-an nézték a filmeket. Voltam
olyan szakmunkásképző kollégiumban is, ahol
azért lehetett filmklub. mert a diákotthonok
közti versenyhez ez kellett. Egyazon épület falai közt különféle filmes programok is mentek
már egymástól függetlenül. S ami a jelenség
paradoxona, hogy ugyanennek a félévnek a végén, röpke maszek felmérést végezvén elámul-

tam, mennyi minden megragad a gyerekekben
visszakérdezés nélkül is.
- Szembathelven
van egy jó hírű Tanárképző Főiskola is, amely segíthet a iilmohiatás-nevelés területén az itteni isholáhnah, tanároknak. Milyen a kapcsolat az itt tanuló tanárjelöltekkel?
- Ez csak elméleti lehetőség, mert, mint
mondtam, a film oktatásánál a technikai feltételeken áll és bukik meg minden kezdeményezés. Csak egy példát mondanék: megépült egykét éve a csodálatos megyei Művelődési és Ifjúsági Központ vetítő nélkül: tavaly két féléven
át ebben szerencsétlenkedtem ennek ellenére,
300 kőzépiskolással, többnyire más-más helyiségekben. Ezt is filmklubnak hívtuk, de nem
az volt. Mégis érdemes ezt a munkát folytatni.
- De hogyan?
A Tanárképző Főiskolán, ha már ezt vizsgáljuk - a filmesztétikát egy féléven át oktatják.
Tapasztalom : ha fakultatív jelleggel csinálják,
kitűnőek az eredmények, ha csak ennyi a kötelező, bizony édeskevés. Csak a minimális alapozáshoz elég - mint egy nyelv tanulásánál.
Itt, ebben a városban valóban több lehetőség
van arra, hogya film több legyen, mint tananyag: négy év alatt két szimultán filmklubbal
(egy archív és egy modern), a heti filmbemutatókkal leendő filmklubvezetők seregét lehetne
kibocsátani. miként a Főiskola ezt már több
mint 10 éve teszi is. A kettőnek azonban együtt
kell jelen lennie: a lelkes részvételnek és a
technikai feltételeknek. Nem ismerem az új tankönyvet, mennyiben lendíthet a módszeren, de
azt tudom, hogy - néhány lelkes pedagógust
és közmüvelőt leszámítva - amíg a filmet elsősorban kereseti lehetőségnek tekintik, addig
ezt csak "mozizgatásnak" lehet nevezni. Persze
az összkép nem ilyen sötét: meggyőződésem,
hogyafilmkultúra
lopakodva terjed a kertek
alatt. A mozi szórakoztatóiparí múltja, a jelenlegi több csatornás, keresztbeszervezett forgalmazás azonban egy jobb iskolastruktúrában
fokozatosan szemléletet tudna alakítani, kultúrát tudna teremteni, nemcsak nálunk, de országosan is.
MikJay Edit

KITEKINTÉS

Árnyék és fény
Jegyzetek Nyugat-Berlinbő!
"Azok az eljárások, amelyeket a fényképezésnek köszönhetünk, fontos és többnyire még ma
is félreértett szerepet játszanak egyrészt a természetábrázolás határainak kitágítás ában, másrészt a fénynek, mini forma- és gondolatalkotó
tényezőnek az alkalmazásában: a pigment helyét a fény-árnyék foglalja el." Moholy Nagy
László 1927-ben festészetről. fényképről és
filmről írott szavai elvezetnek a mához. Nagyvárosi cigányok-ját (Grossstadtzigeuner, 1932)
a filmet rekonstruáló Irmgard Mühlen jóvoltából a nyugat-berlini filmszemlén láthattam. Ez
a harmineméteres (elkészülte idején betiltott és
azóta Berlinben csak most bemutatott) feketefehér films zala g életre kelt. Magam sem értem,
hogyan történhetett, hogy emlékét fejemből nem
tudták kimosni a harsogó színes kavalkádok,
az okos és érzelmes mesék, a hazugságok, az
igazság döbbenete, a mellbevágó politikai attrakciók. Ez az egyetlen néma tekercs a berlini
cigány-gettó életéről, a pergő ritmusba vágott
félelmetes tánccal. ezzel a fergeteges vigalommal, mintha a film elkészülte óta eltelt ötven
évben érintetlen maradt volna, hogy most megszólaljon.
Moholy Nagy László elég korán előrebocsátotta gondolatait a film korlátait és páratlan lehetőségeit illetően, és eljutott megfogalmazásához a nyelvnek, amely kivételes kinetikus erejével "az éqhajlaitál, fajtót temperamentumtót
műveltségtől függő, és a képzettársítások,
a
tapasztalat talajában gyökerező törvényszerűségek megfogalmazására képes."
(Malerei. Fotografie, Film - 1927.) A modern film pedig
mégis úgy tesz, mintha semmit sem tudna, vagy
mintha valamilyen ismeretlen erő arra kényszeritené: gagyog. Néhány kivételtől eltekintve
(és a kivételek éppen egyediségükben tiszteletre méltóak I) ez volt a benyomásom az idei
szemlén. A rendezők (miért ne fogalmazzunk

- fehérre a feketét
és feketére a fehéret
végletesen I) vagy korrekt és rokonszenvesen
elkötelezett amatőrök, vagy rutinos gépemberek. És a két szélsőség közott alig van átmenet,
vagy igyekezet arra, hogy éljenek mindazzal az
eszközzel. az elbeszélésmódnak olyan gazdagitásával vagy szűkítésével,
amellyel a műfaj az
irodalom fölé is emelhető. Talán éppen azért
talált (bevallorn, nem remélt) kivételes sikerre
Fábri Zoltán vallomásos Requiem-je (elnyerte a
kitüntető Ezüst Medve díjatl), mert az Örkény
írás lebegő és mégis megrázóan drámai irodalmi szerkesztésén túlemelkedő. resnais-i ihletésű
fogalmazásmód szerencsésen öltött testet Illés
György (mindig megújulni kész) operatőri munkájában. így tudott a film egy emberöltőről
személyeset mondani. De hát kevés a kivétel. Pedig a technikai eszközök igazán lehetőséget kínálnak arra, hogy a rendező a maga szubjektív
partikularitásán
felűlkerekedvé.
egyéniségét
mégis féltve-őrizve fogalmazzon.
Ehelyett: történetek, történetek, történetek ...

Miről szól egy film?
Az igazán jó filmek történeteit nehéz elmesélni, és ha mégis sikerül. a verbalitásban mindig
kimondatlan (elhallgatott vagy félreértett) marad valami. Mert önmagukban mit mondhatnak?
Három férfi elindul Genfből Bázelbe. hogy
megnézzen egy futballmeccset (Michel Soutter:
Asszonyok szerelme - L'arnour des femmes).
Egy takarítónő
nem tudja magához venni apa
nélkül maradt gyermekeit (Herrmann Zschoche:
Egyéves zálog - Bürgschaft für ein Jahr). A
karrierre vágyó riporternő az FBI hálójába futva tönkreteszi egy férfi életét (Sidney Pollack:
Absence of malice}. A kolumbiai indiánok földet és megélhetést követelnek (Martha Rodriquez és Jorge Silva: Hangunk a Föld mélyéből
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Bem Verbong : A vörös hajú lány
- Nuestra voz de tíerra), Egy irónő regényt
ír (Elfi Mikesch: Macumba). New Yorkban a
rendőrség elkapja a metrók éjszakai gyilkosát
(Amos Poe; Subway Ridets}. Egy férfi magához veszi és felneveli halott menyasszonyának
gyerekeit (Iszkra Babics: Muzsikok - Muzsnyiki). Az egykor világhírnévnek örvendett UFAsztár öngyilkos lesz (R. W. Fassbinder: Veronika Voss vágya Sehnsucht der Veronika
Voss). 1945 áprilisában Amszterdamban a németek meggyilkolnak egy egyetemistát (Bem
Verbong: A vörös hajú lány - Het meizje met
het rode haar). És még így is, csak a legfontosabb, emlékezetemben valamilyen nyomot hagyó (gondolatébresztő!) filmeket soroltam. csupán jelezve hovatartozásukat.
az országot,
amelyben készültek.
A témák önmagukban konganak, legfeljebb
a divatot jól követő producerek lehetnek "vevők" erre vagy arra a röviden összefoglalható
mesére. A felsorolt filmek díjat nyertek (vagy
bátorítás nélkül maradtak), egy biztos: nem
egymásban méretnek meg. Sem művészileg, sem
politikailag. Egymással nem feleseltethetők, legfeljebb 1981 és 82 érdekes filmjei. (Szubjektív
kritikusi mintavételben !)
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Regényesség
"A film ma már mindarra képes, amire az irodalom", mondta a holland Ben Verbong rokonszenvesen. Első filmjének elkészítéséhez mégis
Theun de Vrics író munkáját
választotta, hogy
segítségével ismét az ellenállás éveiről, a negyvenkettő és negyvenöt közöttí időkről szóljon.
Hősnője Hanni Schaft (Renee Soutendjk) játszsza) az idők jobbratolódásával - talán, mert
nincs is más választása - eljut a szélsőséges
radikalizmus kiélezett formájáig, és fegyveresen száll szembe a csizmás helytartókkal. Egyetemista társaival partizánakciókat szerveznek,
hogy gyilkolás sal válaszoljanak a gyilkolásra.
A hömpölygő, lassú ritmusú film epizódokból építkezik, a történtek érzelmi konklúzióját
pedig felerősíti a zene. (Godard óta ez a megoldás a modern filmben már klasszikusnak számít.) Szoronqás, félelem, menekülés,
szembeszállás, halál. Gyilkosság és gyilkolás. Hanni
Schaft szép vörös haját barnára festik társai,
zöld szernét homályos üveg takarja, hogy üldözői rá ne ismerjenek. És többé már ő sem
ismerhet magára, mert a gyilkolás (úgy tűnik,
bármelyik oldalon!) személyiséget roncsoló erő.

Elfi Mikesch:

Macumba

Vajon mit tehetünk az erőszakkal szemben, ha
nincs más mód az életben maradásra, mint a
menekülés vagy a fegyver használata, kérdezi
a Vörös hajú lány rendezője, Éles a kérdésfeltevés a terrortól szenvedő Nyugat-Európában.
Hanni Schaft a film zeneileg megemelt jelenetében társait végleg elveszítve a kisváros állatkertjébe menekűl, és félelmében (már azt
sem tudja, mi van a kezében) a homályban a
rács mögé, az állatokra lő. Mindez tompa barnásvőrösben,
kitartott némaságban, az aprólékos szervezkedésekkel türelmetlenségünket
a
végtelenségig fokozva, Aztán megértjük: a rendezőt a holland resistence bemutatásánál jobban érdekli egy arc, amelyen nyomon követhető a személyiség végzetes átalakulása, és az idők
távolából fellobbanó emlék.

A nő mint médium és alkotó
jelentős szerephez jutott idén Nyugat-Berlinben. (Szerencsére nemcsak feminista alkotásokkal találkozhattunk.) A határozottan és mégis líraían fogalmazó szovjet Iszkra Babics hőse
suksini termetű, még sima arcú férfi, aki szülőfalujába tizenöt év múltán megtérve találkoz-

ni kényszerül egykori önmagával. Aldasokből.
átkokból.
szemrehányások özönéből végül is
erőt gyűjt ahhoz, hogy három gyerekkel öszszekapaszkodva visszaforduljon "másik életébe": a városba, ahol új otthont építhetne. (De
hát, hol van az az asszony, aki vállalná ezt a
felduzzadt családot?) Szomorú szemű nagylánya - lassan ő lesz ennek a filmnek központi
alakja - a faluból a városba vezető utazás kálváriájában,
észrevétlen és öntudatlan felnőtré
érik, és képessé válik arra, amire apjának önmagában nincs ereje: együtt tart néhány embert. A Muzsikok előadásmódja visszafogott,
finomak a színek, lebeqős a formakezelés.
Herrmann Zschochének, az NDK rendezőjenek az Egyéves zálog a tizenötödik filmje. A
rutinos rendezőnek a témaválasztása volt érdekes. Szemünk elé tárta a társadalom margóján
élő, körülményeivel birkózni képtelen asszony
életét, aki éjszaka a nagyvárosi metrók ajtaját
és ablakait sikálja begyakorlott, sztereotip rnozdulatokkal fényesre, nappaljai pedig azzal telnek, hogy papiros mellett ül, és számolgat: hogyan is hozhatna ki három gyerekét az állami
gondozásból. (Azok a sárgás, koszos metrók,
ahogy végigfolyik rajtuk minden éjszaka a víz;
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Megmozdul a kamera

Iszkra Babics: Muzsikok
és újra kilátni az ablakon.) Eközben átmeneti
kapcsolatok, alkohol, szerelmek, egy férfi csomagol. Ninának - Katrin Sass sápadt derűvel
és nevetésben oldódó fájdalommal játssza pénzben méretik és minősíttetik az egész világ:
a lakás, a gyerek ruhája és néhány önfeledt
együttlét a régi és az új férfival. A körűlmények valahogyan ellene dolgoznak, és ennek az
alapvető helyzetnek nem mond ellent az a látszat, "mintha sikerülne", pedig "egyéves zálogban" magánál tarthatja kislányát. A film
anyagkezelése darabosan naturális (nem, nincs
itt semmiféle költőiség, lebeqés vagy emelkedettség!), tartózkodjon tehát ettől a filmtől rnindenki, aki a moziban valamit feledni akar.
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Elfi Mikesch, osztrák rendező nem figyel, vagy
gyanakodnunk kell, hogy másképpen figyel a
körülötte lévő dolgokra, mint ahogyan az általában szokás. Isabelle, az író nő, a nagyvárosi
kőkatlanból a bérház tetejére menekül. Itt napozik és történeteket mesél magának. Amolyan
krimifélét Max Taunusról, a csodálkozó szemű,
szelíd detektívről (egészen jól sikerült figura),
aki a kűlőnős, málló vakolatú bérház lakóinak
élete után szimatol. így nyernek életet a szereplők, Egy kapatos férfi a meglódult kamera
részegen hullámzó képkáderében így motyog:
"Először király szerettem volna lenni, aztán
kapitány, mintha tengeribetegség ben szenvednék a rakparthoz érve." O rokonszenves személy kíván lenni. Csak az a szörnyűséges Francisca, aki a film egyik kibírhatatlan jelenetébenexhibicionizmusában
neccharisnyáját
tépkedi. Isabelle csak őt utálja. És sorra életet
nyernek az alakok: egy szakállas férfi a házból, egy öregasszony. Először ujjgyakorlat a
szereplökkel. majd némi történetvezetés következik. A dolog megszakad. Aztán hallgatás,
erotikus (gatás) . Valahogyan így:
,,- Nagy tisztelőd és szeretőd vagyok
- Nem vagy a szeretőm, és ne tégy úgy,
mintha zavarban lennél. Mindig ügyeltünk arra, hogy a tömjénezés ne menjen gördülékenyen. Azt igazán nem lehet mondani, hogy az
eszem vág, mint a borotva, de néha ráialálol:
egy mondat vagy mozdulat helyes és kíméletlen ritmusára. ( ... )
- Alázatos tiszteletem, főnök úr!" (Esterházy Péter: Gatás)
A film igyekszik többirányúan és könnyedén
fogalmazni, a szereplők, ha az elbeszélőnek
níncs szüksége rájuk, visszahívhatóak, majd váratlan (döntő) és általában kellemetlen pillanatban újra megjelennek.
Ironikus döbbenet.
Végül Isabelle a szemétkesárba dobja körmölvényeit. A film utolsó képén a felirat: A FILM
VÉGÉVEL KEZDODIK AZ 1::LET. Ezzel még
egyértelműbbé válik, hogy amit láttunk, képzelgés volt. A néző a nyitva hagyott kérdésre keresi a választ: honnan a film címe, Macumba?
Dél-Amerikai város, mondja a film elején Isabelle, ahol a rendező filmezni akart.

Krimi - kétféleképpen
Amerikai nagyváros, tengerpart. Miami. Idős
férfi - fiatal lány. A helyszínen túl is minden
technikai eszköz rendelkezésre áll a hollywoo-

Herrmann

Zschoche: Egyéves zálog

di filmhez. Az Absence of malice központi témája: a karrier. Az érzelmi szál: ellenszenv,
rokonszenv, szerelern. Mindez pedig igen ügyesen az FBI által kezdeményezett botrányügybe csomagolva. amelynek kiindulópontja
az
erőltetett sajtókarnpány, amely az üzleti alvilág
egyik királya ellen irányul. Paul Newman a
vonzó férfi, akibe beleszeret a törekvő fiatal
újságírónő, Sally Field. A kedélyes bírósági tortúra után az ifjú hölgy úgy dönt, felhagy pályájával, helyét még ifjabb és feltehetően rátermette bb pályatársnője foglalja el. A film sajnos kevésbé frappáns, mint amilyennek Sidney
Pollack ismeretében gondolnánk, és mint ahogy
azt a szellemesnek látszó szüzsé kínálná. Ha az

amerikai színjátszásnak három fokozata lenne,
azt mondhatnánk, a nagyszerű Newman és az
új csillag, Sally Field a jobbik hollywoodi stílust adják elő az oldottan. de vontatott körülményességgel fogalmazó rendező sztereotípiáiban. Vonzó totál a városról, napfényes lunch
a jachton (asztal alatt a magnetofon), félközebben csók. Mindez pedig olyan formában adagolva, hogy könnyedén elhitetik velünk: "kétarcú az igazság".
Az experimentalista Amos Poe (Sub way Riders) egyenesen odáig merészkedik. hogy magát a bűnőzést, a gyilkolást, a perverzió t is janus-arcúnak mutatja. Ez a szupernyolcas kamerával készült színes film kifordít ja a képet, és
101

megmutatja másik oldalát. Az üldözendőr. a veszedelmeset és ugyanakkor a félelmeset látjuk
most szánandó nak, kiszolgáltatottnak,
nyomorultnak. Magányában
és fájdalmában gyilkol
(higgyük-e!) a New York-i külváros szótlan zenésze, aki úgy játszik hanqszerén. mint a New
York árnyai-nak
(Shadows, 1960) legendás
szaxofonosa, Shafi Hadi, és olyan szerencsétlen
- félelmetes - kiszolgáltatott, mint Fritz Lang
M-jének beteg gyilkosa, akire a rendőrség és
az alvilág csaknem egyszerre rátalál. New York
másik arca ez, nem éppen "kiglancolt". Piszkos, éjszakai, ismeretlen. Lebontásra váró ház
oldalán az a bizonyos tűzoltólépcső
vezet fel
a magasba, a karnera úgy mutatja, a semmibe.
A házban pedig, mint egymásra rosszul illesztett dobozokban. kopár lakásokban vagy gicscses limlomok között idegen városból idevetődött emberek laknak: prostituáltak, lezüllött értelmiségi és a társadalom perifériáján mozgó
fiatalok. Külső és belső űzöttségtől gyötörten,
szűnni nem akaró nyugtalanságban,
vagy egyszerűen néhány éjszakára fedél alá húzódva.
Nincs egy hely, ahol megpihenhetnének.
Nincs
egy hely, ahol Amos Poe szaxofonja megszólalhatna anélkül. hogy rá ne törnék az ajtót
mindazok, akiknek ez a dallam túlságosan is
ismerős. Idegtépő ez az éjszakai szóló. Azután
menekülés a dobozmagányból. Az üres metrók
ezüst csíkja a földalattik másik magányába torkollík. És megszólal a hangszer, hogy jóval később (a film végén) a halál könnyű helikopterként leszálljon a hajnali város ködöktől.
homálytól szabaduló negyedébe.
Olcsó film. (A rendező állítása szerint háromezer dollárból készűlt.)
Amire a pénzből
nem futotta, azt a szűkösség lehetőségeivel élve igyekeztek pótolni az alkotók. Meghatározó
színek jellemzik az alakokat. Kékes domináns
fényben az Asszony, a Fiú arcát barnás árnyéksáv takarja {nemcsak hallgatása tüntető. arcát
alig, szemét sohasem látjuk}, rikító sárgásvörös
és piszkosfehér. Egymást át nem világító. érintkezesképtelen színek hivatottak közölni az emberi állapotok egymásba nem moshatósáqát.
a
kiszakítottságot
(kitaszítottságot!)
és érintkezésképtelenséget.

Negatív lenyomat
Rainer Werner Fassbinder német rendező, a háború utáni nemzedék .xlerékhadából".
Előítéletekkel szembenéző
és munkái val nyomban
újabb előítéleteket keltő filmes. (Akinek tehát
sebei vannak, egyáltalán bármiféle előítélettel
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rendelkezik,
jobb, ha munkáitól tartózkodni
fog!) Fassbinder kellemetlen ember. Számára
a filmkészítés
maga is vállalt szerep. Mágusi
póz, és több oldalról megvilágított tartalmakat
kereső hivatás. (Ezek a látszólag ellentétes irányultságok - sajnos - modern korunkban is
jól összebékíthetők.)
Fassbinder sokszor és talán túl hangosan is
nyilatkozott (kinyilatkoztatott!) vállalkozásának
fontosságáról, amely szerint farkasszemet kiván
nézni az NSZK történelmi múltjával és jelenével. Trilógiának nevezte (nem éppen szerényen!) a három munkát - Maria Braun házassága (1978), Lili Marlen (1981) és a Lola
(1981). Most pedig a negyedik nőalak: Veronika Voss, aki a korábbi három "árny" nélkül
bizonyára nehezebben értelmezhető. Most mégis bemutatására kell szorítkoznunk,
A film Veronika Voss vágyá-ról szól, egy
szenvedéllyel telített és őrülettel határos elvágyódásról a .Jiideqháborús évek" delelőjén, a
"gazdasági csoda" hajnalán. Veronika, az egykori UFA-sztár, a valóban élt. és 1955-ben tragikus körülmények közott életét veszített híres
német színésznőről mintáztatott, mondja a rendező, Sybille Schmitzről,
a szomorú mosolyú,
barna hajú sztárról. Most, ebben a filmben Rosel Ze ch (talán új sztár?) festettszőkén megelevenedő múmiaként démoni erővel alakítja a
haldokló Veronikát. Hol ifjúnak és ragyogónak, hol pedig elnyűtt öregen fáradtnak. Olyannak látjuk ezt az asszonyt, amilyennek Fassbinder kamerája láttatni akarja.
Vagy amilyennek Robert Krohn, egy új kor
életerős és normális embere, a sportriporter látja. Furcsa, hogy ez az egészséges, tetterős férfi (milyen magabiztos is az alakja!) nem tud
ellenállni a semmiből táplálkozó és a képkáder
mélyén elolvadó múmia ragyogásának. Üldözés
- nyomozás - menekülés - halál. Ez kettejük kapcsolata, amelyet mintha számukra (számunkra is l) láthatatlan és ismeretlen erők irányítanának. Fehérben és feketében. Katz doktornő, a hideglelős boszorkány adagolja elszánt
és megfontolt kézzel a morfiumot a rogyadozó
német Marylin Monroenak. ("Csak ne többet
és ne kevesebbet a kelleténél!") És mindig itt
ül a képben a semmiről tudomást sem vevő. cipőjét békésen tisztítgató vagy fogát piszkáló
amerikai katona. Mit jelentsen mindez?
Hófehérre sikált rendelőintézetben
járunk.
majd nyirkos, szűrke esős utcán. A riporterből
nyomozóvá vedlő Robert a doktornő kétes titokzatosságú házát tartja szemmel, szűnní nem
akaró néma kis totálban. Veronika Voss halot-

tas házra emlékeztető egykori kastélyában zajlik tovább az érzelgős regény. "Gyűlölet vagy szerelem?" Fényből és árnyékból szőtt hálón át tekinthetünk erre a nyúlós mesére. Szemünk fáradhatatlan kényszerül követni a kamerát. Minden beállítás kérdést sugall: ki a
gyilkos? Hol vannak az egykori gyilkosok? Mi
ez a fényből és homályból bontakozó kavalkád?
Fassbinder szándékosan elvarratlanul
hagy
majdnem minden epikus szálat, és bárha a, dialógus más vonalon is vezet - történnek dolgok. A régi filmek rajongói, öreg, pókhálós arcú emberek elpusztulnak, és a riporterból nyomozóvá vedlő Robert elveszíti barna szemű,
morfium után áhítozó menyasszonyát. Szavakban minden megfogalmazatlan.
A feloldozhatatlan
és mégis megbocsájtást
váró német lelkiismeret
gyötrelmes, dadogó
filmje a Veronika Voss vágya. Érthető, hogy
csak dadoghat, ha olyan kérdéseket vetít a vászonra, amelyekre ilyen nyersen, fekete-fehérben nincs válasz. Az igazságok keresése érdekében ez a nem és ez az igen mégis - legalább a fénycső sugárzásában - egy pillanatra egybe szikráztathatő, hogy megoldást, és feleletet nem találva kihunyjon az őrült meqvilágítás. Veronika Vossnak meg kell halnia. Fassbinder. hogy alaposan szemébe nézhessen, rögtönítélő kamerája előtt újra feltámasztja és újra halálra ítéli a múltat.
Ezt a kiöregedett "fenegyereket" olyan kérdések foglalkoztatják, amelyekre önmaga képtelen simára fogalmazott és egyenes választ adni. Pedig birtokában van a filmkészítés - kamera- és színészvezetés
minden fogásának.
Azonban ő könnyen kimondható és végső megoldásokat keres. Siker utáni vágyában mindent
megtesz a közönség megnyeréséért is. Theater
in Trance (Színház. 1981) című esszéjében filmes ars poeticát fogalmaz arról, hogy milyen
kísérleteket tett az "egyetlen és biztos" megoldásért a nézők megnyerésére.
Eszközöket keres, legyen az a sokkelás. a
megbotránkoztatás,
bármi jó neki (nem sokat
váloqat l), csak hogy kioldja a nézőt bénult és
mákonyos szenvtelenségéből.
Ebben a furcsa
filmstúdiumban
a Kölni Színházi Fesztivál
(1981) előadásait fogalmazza újra tizennégy
tételben. A produkciók
között szabadon és
önkényesen· folyik a tallózás.
(Van-e joga
hozzá?) Egyetlen mozdulattal kezdi, és a táncoló
török dervisek produkcíóján át átúszik Andy
Warhol Squat-Theater-jéiq. A szélsőbalos őrjöngéstől a zenbuddhista
hallqatásiq
(Iszonyú
ámok ívl) Talán ő nem ezt az utat fogja járni.

Amos Poe: Subway Ridets

Experimentalizmus
és dokumentarizmus
a filmkísérletek két - reménytelennek tűnő végpontja. (Mert a türelmetlen nézőt magával
nem ragadja, ellenkezőleg, feldühíti, ha a kamera bármily nemes célból mértékteienül
fogyasztja a celluloidot.) Az experimentalizmus
és dokumentarizmus
két különböző
irányban
csordogáló és a partokat nem építő patakja
Nyugat-Berlinben véletlenül találkozott.
Szikár és hosszadalmas
dokumenterizmus.
Apáink töldjén (Jeannie Meerapfel), Az apák
megölik a fiaikat (Claudia Holldack) és az amerikai film: Peter Murray (Herbert di Gioia és
David Hancock). Zenei hatásokra törő experimentalizmus : az ausztrál Arthur és Corinne
Cantrille feldolgozásában (The Second ]ourney).
Véletlen (reményt keltő!) a formanyelvi találkozás a koluntbiai rendezők: Martha Rodriquez és Jorge Silva filmjében, amelyet a Kubaí Filmintézet (ICAIC) támogatásával öt éven
keresztül készítettek az Andok tövében élő coconuco indiánok életéről. Mexikóban, Peruban
és Bolíviában forgattak. Hangunk a Föld mélyéből, emlékezés és jövő (Nuestra voz de tierra, memoria y futuro).
Etnologikus
hitelesséqqel
eljátszott
forradalmi passiójáték.
ez a film - meghatározhatatlan - műfaja. Valóságos elemekkel átszőtt
kollektív álom, amelyben az indiánok feketefehér képekben adják elő vágyaikat, emlékeiket
a szabadságról.
A kamera hosszan elidőz az indián asszony
mozdulatlan arcán, amely ikonszerűen érzékelteti a film egészét. Aztán félközelben mutatja.
Hogy pontosan milyen is ő? így írná le tulajdonságait Alejo Carpentier, a kubai etnológus
író: "Most arra az asszonyra összpontosítottam
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R. W. Eassbindet : Veronika Voss vágya
minden figyelmemet. aki a lehető legalkalmasabb pillanatban ejtette ki az HOYA (egy tál
étel) szót, mire rokonszenvvel
szemügyre vettem. Onnan, ahol ültem, még a fél arcát sem
sikerült hiuennem. erőteljesen kiálltak a jáiomcsontjai, a szinte halántékig húzódó szemei pedig mélyen. sö/ét árnyékban ültek akaratos ívű,
görbülő szemöldöke alatt. A homlokától az orráig roppant egyszerű rajzolaiú volt az arcéle;
de a szenútelen.
büszke vonások alatt váratlanul széles, érzéld száj bulduint elő, ahonnan vékonyka orca vezetett a füléig, az pedig erőteljesen kiemelte az asszony arcformáját, amelyet
sűtű, fekete, itt-ott műanyag tűkkel megtűzött
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haj foglalt keretbe. Nyilvánvalóan több faj keveredett az asszonyban: indián volt a haja és
járomcsont ja, mediterrán a homloka és az orra,
néger az erőteljes, gömbölyű válla meg a sajátosan széles csípője, amit csak az imént vettem
észre, amikor felállt a helyéről. Nem fér hozzá
kétség, hogyafajoknak
ez az élő ötvözete maga is nemes fajta. Amint elnéztem az árnyalatok nélküli koromfekete szemét, néhány ősrégi
freskóalak jutott az eszembe, amelyek oly gyakran és olyegyszerűen
néznek ránk szemből és
oldalról is." (Los Pasas Perdidos - Eltúnt nyomok - Európa, 1978.).
Ember Marianne

KÖNYVEKRŐL,
FOLYÓIRA TOKBÓL

Western - antológia
Magyar szerző tollából nemcsak más nemzetek
filmművészetét
ősszefoglaló
igényű munkák,
hanem a világ meghatározott
tájaihoz szorosabban kötődö műfajok, műnemek történeti
vagy elméleti vizsgálata is könnyen komolytalan vállalkozássá válhat, ha tekintetbe vesszük,
hogy hazánkban egyes országok, sőt földrészek
(Hong-Kong, India, Afrika, Dél-Amerika) filmgyártása - megbocsátható okokból nincs
mennyiségi arányainak meqfelelően képviselve,
és bizonyos filmtipusoknak-műfajoknak
gyártási és "vásárlási"
hagyományai hiányoznak
(ilyen pl. a sci-fit). - nemegyszer azok tetemes szakiredalmával együtt.
A filmes könyvkiadás ilyen hiányai természetesen a legfontosabb kűlfőldí
munkák lefordításával, gondosan válogatott antológiákkal
előbb-utóbb pótolhatók -, különlegesen nehéz
a feladat azonban abban az esetben, ha az adott
témához külhoní kulcsművek sem rendelhetők
hozzá, mível ilyenek nem léteznek. Ez a helyzet a western történetével is, me ly Berkes Ildikó
szavaival, "meglepően
elhanyagolt, de annál
fontosabb területe a műfaj kutatásának" , hasonlóan a vele kapcsolatos elméleti irodalomhoz, ami azonosítható a "műfajt általánosan jellemző írások tengernyi, de többnyire semmitmondó tömegével".
Mivel az anyag feldolgozásának lehetöségei,
ezek szerint, nemcsak önálló tanulmány, hanem
antológia formájában is korlátozottak,
rendkívüli megoldásra van szükség. Berkes Ildikó,
a szerkesztő, és - rnondhatjuk - szerző a két
lehetőség, az önálló tanulmány és az antológia
színtézlsével kísérletezik. Egy bőséges anyagból
aprólékosan felépített szemelvény-montázs
keretében maga "rakja ki" a magyar olvasó szá-

mára leghasználhatóbbnak
ítélt western-történetet, mely a hozzátartozó mellékletekke!
a
kötet legterjedelmesebb és legértékesebb része.
Az ezt megelőző, a műfaj elméletéhez kapcsolódó írások "konzervatívabb"
antológia-formába rendeződnek, azonban az összeállítás feltételezhető koncepciója itt is meglehetősen szokatlan. A szerkesztő például nem fél egy-két
lapnyi terjedelmű impresszionisztikus esszé-töredéket párosítani ahhoz a hosszabb szemelvényhez. melyet Will Wright feltétlenül magas
színvonalú, de módszerének egzaktságával mármár tüntető, strukturalista western-tipolóqiájából emel ki. Ez a különös társítás azonban jogos, mível valóságosan létező, és éppen végletességükben és együtt-Iétezésükben tipikus közeIítéseket szemléltet. melyek egyrészt a tárgyból magából, másrészt annak az angolszász humán-tudományos gondolkodásnak sajátosságaiból következnek, aminek érthető módon a western természetes területe lehet.
Ebben a gondolkodásban az esszének. és éppen a finom intuíciókból épülő háttértörténeti
esszének. mint egy - az ideológiai heteropenitást hagyományosan bátoritó kultúra ,,fegyelmezetlen" értékének - ugyanúgy helye van,
ahogy az ezt - elsősorban Amerikában - túlkompenzáló nyelvészeti,
szemiotikai, kommunikációelméleti indittatású hiper-egzakt törekvéseknek. A tárgy maga, a western, mítosznak minősül szinte a legtöbb szerzőnél, és mint
mitoszértékű
jelenség - ahogy utaltunk rá maga is ugyanezt a két végletet provokálja. Azaz, kellően mterdiszciplínális tárgy ahhoz, hogy
lélektani, szociolóqiai, történelmi asszociációk
tömegével lehessen meghatározni, ugyanakkor
.éppen mint mítosz, nemcsak műfajként,
hanem
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jól azonosítható struktúraként
ismétlődik meg
minden egyes konkrét alkotásban, állandó biztatást hordozva a természettudományos
sziqorúságú modellálásra, az esetlegességek kimutatására és leválasztására.
Az esszé sokszor ·egy létező, de jelentőségben vitatható motívumot jelöl meg képzett ársításai magjaként : itt ilyen szerepe van a Parker Tylertől származó szövegben a lónak -,
a Bazin-szemelvényben
a nőnek. Egyáltalán
nem mondhatnánk, hogy ezek a legfontosabbak
a western-motívumok
ranqsorában,
azonban
kérdés, vannak-e fontosabbak? A választás azért
tipikus tehát, mert esetleges: találhatott volna
a szerkesztő - talán gyengébb, talán azonos
színvonalú írást "frontier vagy civilizáció" -maqgal, a "természetbe vetett robinsoni polgár"
vezérgondolatával,
az amerikai individualizmus, puritanizmus, infantilizmus, társadalmi dinamizmus stb. külőn-külön
kiemelt rnotivumaival. A Will Wright Sixquns and Society (Hatlövetű és társadalom) cimű könyvéből származó szemelvények azonban önmagukban is fontosabbak egy ilyen lehetséges impressziógyűjteménynél. A Wright alkotta tipológia pusztán az antológiában szereplő részletek alapján
is meggyőző: az adott western-nunták alapján
elfogadjuk a szerző által kidolgozott modellek
használhatóságát.
Ilyen a legkorábbi "klasszikus cselekmény": a "közösségbe kívülről érkező és abba integrálódni képes magányos hős
története, egy önmagát idealizáló társadalom
filmi önreflexiója: a második a "bosszú változat" - ugyanennek a képletnek konfliktusos
variánsa, melyben a jó, de gyenge társadalom
készteti a hőst arra, hogy ideiglenesen elhagyva
a közösséget. maga torólja meg az őt ért sérelmet majd ismét visszatérjen; a harmadik, a
mccarthyzmus légkörében születő "átmeneti téma", melyben az erős és rosszindulatú közösség
maga veti ki soraiból az ártatlan egyént, megannyi ötvenes évekbeli, vagy azt követő
"boszorkányüldözéses"
western sémája; és végül a negyedik, legújabb típus: egy magasan
fejlett, pragmatizmusát
nyíltan tudatosító, ilIúziótlanabb
társadalom
mítosz-változata,
a
"profi cselernény" : az általában vett szaktudás,
cowboyok, indiánok, mesterlövészek, bölényvadászok, seriffek. banditák szaktudásának apo-

teózisa. melyet egyetlen etikai természetű érték
színez, a kockázat szakembereinek egymás közti
lojalitása.
Fontos, hogy Wright könyvének szemelvényei
nemcsak mint színvonalas gondolatokat tartalmazó szövegrészek kerültek a válogatás ba, hanem a szerkesztő érezhetően figyeimbe veszí
annak konklúzióit
a második rész, az említett
western-történet
összeállításában:
az idézetekből komponált összefüggő szöveg - akárhány
szerzőtől származik is - sehol sem áll ellentmondásban a Wright-féle tipolóqiával, és az
évtizedekre bontott, rövid tartalomismertetésekkel kiegészített, bőséges filmlista igazolja azt
is, hogya felsorolt négy típus keletkezése szerint, időrendben követi egymást, s hogy mindegyiket a huszadik századi Amerika megfelelő
korszakai hívták életre.
Berkes Ildikó western-antológiája
bonyolult,
már-már játékos (nemcsak a szó jó értelmében I) konstrukció. Ugyanakkor bármelyik résznél üti föl az olvasó -, ha a kötet szerkezetét ismeri, és a számok-jelek értelmével tisztában van -, azok hamarosan elvezetik őt a keresett információhoz. A történeti rész filmlistáin
szereplő olyan filmektől például, melyek a húsz
legjelentősebb western-rendező
alkotásai közé
tartoznak, megfelelő utalás segítségével el lehet
jutni az alkotók életrajzához. jellemzéséhez; és
ugyanebben a mellékletben teljes western-filmográfiájuk is megtalálható.
Egy másik melléklet a harminchárom legfontosabb western részletes tartalomismertetését.
rövid elemzését foglalja magában. A kötet
utolsó részében található a Vadnyugat valóságos történetének rövid kronologikus vázlata. Ez
az összefoglaló a tárgyalt filmanyagtól függetlenül is tanulságos az olvasó számára, azonban
a szerkesztő, a kötet egészére jellemző alapossággal, gondoskodik
róla, hogy az utalások
alapján a valóságos eseményeket jelölő évszámoktól is filmekhez jussunk el: a jelzéseket
követve Joe Hembus Western-Geschichte-jében,
a pontosan meghatározott oldalakon megtalálhatjuk a Vadnyugat nevezetes eseményeihez
párosítható
filmfeldolgozásokat.
(A western.
Antológia. Szerkesztette:
Berkes Ildikó. Filmtudományi Szemle, 1980/4. Filmtudományi Intézet és Eilmatchiuum. Budapest).
Hirsch Tibor
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Színészek, sztárok, korszakok
Hollywood új szinésznemzedékei
Természetes
dolog rendezői
nemzedékvá1tásról
beszélni,
ami Hollywoodban
is végbement a közelmúltban.
amikor
a "wonder boy't-ok (csodagyerekek) elfoglalták - mind
többen és mind teljesebb mértékben - elődeik helyét, Coppola, Scorsese, Lucas, Spielberg és a többiek ... A West
Side Story és az Elfújta a szél
helyett azóta másféle filmek
hozzák a látványos kasszasikereket, és ez a helyzetkép továbbra is változik, mint maga
a mozgófilm. De a rendezői
korszakváltással
még
nem
mondtunk el mindent arról a
szakaszos és folyamatos változásról, ami a filmvásznon látható képen észlelhető az új
meg új színészarcok megjelenésével, főként pedig egy-egy
új sztár feltűnésével.
Kétségtelen, a sztárok is korszakokat
teremtenek,
megjelenésükkel.
majd hegemóniájukkal
cezúrát jelölnek be a filmtörténetbe, szétzúzzák a korábbi játékstílust. brutálisan robbantanak, ugrásokat ho-znak létre
a filmtörténeti időrendben. "A
sztár mint történelmi mértékegység ... mint hajdan a királyok, tessék l" - írja az USA
új színésznemzedékeiről
szóló
"szubjektív
körképében"
a
La revue du cinéma tanulmányírója.
]ean-Louis Cros.
Persze a filmképen mások is
láthatók,
nemcsak
sztárok.
Mindazok, akik az élet mindennapibb arcát hordozzák. a
másodrendű
szereplők,
akik
filmről filmre feltűnnek
és
több sztárt is túlélnek. Láthatjuk őket fokozatosan "emelkedni", egymást váltani, keresztezni ez a folyamat
sokkal kevésbé tartalmaz ugrásokat.
"cseppfolyósabb" , s

végső soron e szereplőkön keresztül sokkal hűségesebb képe rajzolódik ki a filmgyártás
esztétikai -ideolóqiai
időrendjének, mint a sztárok révén.
S mégis a sztárok azok, akik
a maguk meghatározó egyéniségével, emberi és színészi
magatartásával,
játékstílusával, arcával és egész testével
a maguk "hegemóniájának"
korszakát és hatókörét kijelölik.
Ami a szóban forgó hollywoodi színésznemzedék
trónkövetelőinek
körét illeti, fel
kell figyelni közöttük az olasz
eredetű nevek hordozóira. főként pedig az o-végű nevűekre : Al Pacino, De Niro. Aligha
tekinthető
véletlennek,
hogy
mindkét kvázi-szupersztár
elindulása a nemzetközi hírnév
felé A Keresztapa círnű (F. F.
Coppóla. 1972-74.) kétrészes
filmmel kezdődött, AI Pacino
az első részben szerepelt, De
Niro a másodikban. A Keresztapa, mint tudjuk a maffiáról
szól, és ez idő tájt éppen a
maffia az, amit Olaszországgal kapcsolatban
az átlag
amerikai meg akar ismerni.
Ez a film viszont a nyilvánosság előtt tisztázza a dolgokat,
nem új mítoszokat teremt. Ez
is segít egy új olasz-amerikai filmes nemzedék képének
kialakításában;
azokról
van
szó, akik New York-ban szűlettek, és nem valami palermói maffia karmai közott nőttek fel, hanem a "LittIe Italy'
bérházainak árnyékában. Ezek
közé tartozik Pacino és De
Niro is...
Mindezt természetesen azokban a filmekben kell
pontosabban kifejteni, amelyeket számukra írnak.
Al Pacino (szül.: 1940.).
Nézzük hát közelebbről, mi-

lyen képet ad magáról Al Paeino egymást követő szerepeinek tükrében? Hátat fordítva
a kábítószer
és a Needlepark
környéki
piszkos
sikátorok poklának, nagy lelkierővel egy idealista és makacs
harcos
egyéniséget
fejleszti
ki magában.
Bármi történjék is, győz kivéve talán a Madárijesztö-ben -, Paeino az erő, az eltökéltség.
Határozott
és kemény fellépésével szilárd jellemnek mutatkozik, de ugyanakkor a liberalizmus törhetetlen hívének
is: a Serpico zsarujának bőrében éppoly pozitív fiatalember, mint a Dog day's alternoon (Atkozott délután) homoszexuális férfiéban.
Filmszínészi alakításain kívül még a társadalmi személyiség, a Színész (nagy Szszel) nimbusza is körüllengi.
Mert keveset
játszik, mert
filmszerepeinek
elvállalásáról
végletes aprólékossággal dönt,
és a legnagyobbak közül is
csak a legkipróbáltabbakkal
hagyja magát irányítani ... Ez
is az egyéniségéhez tartozik.
Tegyük hozzá még, hogy mindig vigyázott, színházi pályája sohase szenvedjen kárt hollywoodi sikereinek következményeitől; s végül portréját
az teszi teljessé, ha elmondjuk
róla, hogy "a Bostoni Színházi
Társaság" érdemes és hü tagja, ennek kötelékében játszik
rendszeresen Shakespeare-t és
Csehovot.
Robert De Nito (szül.. 1943)
Némileg más a helyzet De Niróval, Bár ő is a .Líttle Italy" ban született, és hasonlóképpen a színháztól jött, mégis
egyéniségének
auráját
nem
annyira a shakespeare-i vonások adják, hanem inkább tipi-
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kus amerikai
rögeszmék ...
Mindenekelőtt a hamvaiból újjászülető
főnixmadár!
Mert
Nirót egycsapásra mint valaminek az újra-megtestesülését
tekintették. "az új Brando, az
új James Dean." Első szerepeinek összképe alapján benne
látták a tüzes és lázadó ifjúság örök megnyilvánulását, az
"életdühöt".
És
a
Mean
Street s (Fő utcák - M. Scorses) Johnny Boy-a, A Keresztapa második részének fiatal
Vito Corleone-ja és a Taxisofőr
(M. Scorsese) ifjú pszichopatája - nevezetes elődeik nyomában - egy olyan bűnözés
izgató és kétségbeejtő látványát tárja elénk, mely az USA
társadalmának lényeges tartozéka.
Az igazság kedvéért azonban meg kell jegyeznünk,
hogya
felnövekvő nemzedék
ilyen dühkitörései és az apáikat ijesztgető vad fiatalok sehogy sem illenek bele a sztárrendszerbe és semmiféle sztármítoszba. És maga De Niro csupán azzal (a céllal), hogy
valami "új ez-vagy-az" legyen
- sohasem jutott volna egy
egész filmes nemzedék élére.
Inkább arra kell felfigyelnünk,
hogy 1976 körül hányszor választ
szerepet,
meglepetést
keltve, a változatosság eltökélt
szándékával ! Szinte egy időben látjuk őt földbirtokosként
(Nouecento), filmproducerként
(Az utolsó nábob), szaxofonosként (New York, New York);
vasmunkásként
(A szarvasva·
dász), boxolóként
(Dühöngő
bika),
szerzetesként
(Véres
vallomások), és ennek során
egy igazi színész-kaméleon,
egy a szerepével a végsőkig
azonosuló
szuper-lelkiismeretes színész legendás alakját valósítja meg. Emlékszünk rá,
hogyan vett a nagy Georgie
Auld-tól szaxofon-őrákat, hogy
eljátszhassa Jimmy Do,yle sze108

repét. Nem felejtjük el azt a
hat hetet sem, amelyet inkognitóban az Ohio River VaJley
vasmunkásai
között
töltött,
hogy megtanulja beszédmódjukat és elles se szokásaikat.
Tudunk arról a hat hónapig
tartó ökölvívóedzésről.
amelyet magával Jake la Mottával
folytatott. .. amíg csak ténylegesen nem lett a világ egyik
legjobb középsúlyú bokszolója,
S végül nem felejthet jük el azt
a 30 kilónyi súly többletet sem,
amelyet négy hónap alatt vett
fel azért, hogya
kiöregedett
bokszoló alakjában állhasson a
kamera elé...
Mindez része
a "De Niro-mítosznak", s bár
ez bizonyára többé-kevésbé ki
van színezve és egyben bizonyos alkotói tehetség bevallását is jelenti a drámai kompozíciót illetően mégis van
valami komolyabb értelme is.
Mert vajon mit is csinál ez a
sokoldalú férfiú a maga személyiségének
sokszínű felragyogtatásával? (..Amiko·r mássá lesz, akkor fejezi ki önmagát a legszerencsésebben." E. Kazan) Mí mást. mint hogy
az amerikai nép mozaik-képét
ábrázolja mitikusan? Mi másra utalhat az a dühödt vágya,
hogy teljesen áttöltse önmagát
másvalaki személyiségébe, ha
nem arra, hogya
kollektíva
identitását keresi, a "melting
pot" -ban (olvasztó tégelyben)
levő kűlőnbőző
népek lehetetlen, de mégis megtapasztalt
együttesének identitását igyekszik megtalálni. A népek töredékei közötti egységet...
Az
általa alakított figurák családi
neve is erre utal: Jimmy Doyle
(New York, New York), Michael Vronsk,y (A szarvasvadász), Jake La Motta (Dühöngő bika) , Desmond Spelaccy
(Véres vallomások).
John Travolta (szül.: 1953).
Aztán vannak véget nem érő,
zajos sikerek, "vil1ámcsapás-

szerű" hirtelenséggel.
Az elmúlt évtizedben
ilyen volt
John Travolráé
és Sylvester
Stallonéé. Az előbbi esetében
kevés magyarázat
volna az
olasz származás...
Megvesztegető
mcsoly. kifogástalan
(fehér) vasalt pantalló, ]. Travolta valóban úgy jelenik meg,
mint egy szombat esti könnyed
csábitó. Sziciliai. anyja révén
pedig Ír bevándorlók fia, első
f.egyvertényeit a tv-ben (reklám, sorozatok) és az éneklés
terén hajtotta végre, mielőtt
aláírta
volna az "évszázad
szerződését",
amely a Szombat esti láz-at és a Grease-t
foglalta magában. Az azonban
durva tévedés volt a NewYork-i
kritikusok
részéről.
hogy "az év legjobb színésze"
címmel ruház ták fel az előbbi
filmben produkált "slágerparádéjáért" . J. Travolta mindeddig semmi mást nem csinált,
mint hogy az "Elvis Presley"
címkéjű terméksorozatot g.yártotta. s ha Altman nem veszi
őt kézbe valamikor, hogy saját
karikatúráját [átszassael vele,
lefogadhatjuk,
hogy pályája
még hosszan tart, jelentéktelennél jelentéktelenebbet
alkotva, s dicsfénnyel övezve.
Sylvester
Stallone
(szül..
1946). Róla majd még bizonyára jóval többet és érdekesebbet lehet mondani, mint
amennyire az első előjelekből
következtetni lehetett. Rockyja 1976-ban valósággal berobbant, és egész Hollywoodban
ugyanolyan harangzúgással fogadták, mint a Szombat esti
láz·at. mégis tulajdonképpen
csak mint üzleti műveletet
vagy mint véletlen szerencsét
méltatták (az Oscar-díjra való
két szavazataellenére).
Csak
azt felejtették el. hogy ebben
az egész dologban S. Stallone
volt a makacs szerző-producer-főszereplő ... hogya "csodát" tucatnyi le nem forgatott,

magányban és általános elutasítottságban
megírt forgatókönyv előzte meg...
hogy a
szép Sylvester javítóintézeteket
járt meg és kis piszkos dolgokat követett el ... hogy ne legyen valami
elkényeztetett,
ügyefogyott,
kitenyésztett
lény, végül is ő sem volt kevésbé igazi szülötte "Little
Italy" -nak, - átesett
minden
megpróbáltatáson,
beleértve
az elkényeztetett gyerekéit is
(szülei egy fodrászszalon-hálózat (új?)gazdag tulajdonosai) .
Mint színészről.
külön nehéz portrét rajzolni róla, életműve összefüggő, önéletrajzi
jellegű. A Rocky figurája (eleddig két film főszereplője)
önmaga
alteregójának
tűnik . .. Meglehet, hogy Stallone azt tervezi, hogy egy hétnyolc filmből álló t saga-t csinál erről a témáról, önmagáról, ahogyan öregszik, s rnindannyiszor ő alakítja a szerepet. Olasz származását, színészi eredetiségét tekintve egy
kissé talán ő is a R. De Niro
fajtájához tartozik - negatív
értelemben. De Niro egyetemességével szemben ugyanis
Stallone az önmagába
való
visszavonulást, az autizrnust, a
kényszerű egocentrizmust képviseli, elutasítva azt, hogy elhagyja az "én" színterét, amit
oly gyakran tagadtak meg tőle.
Burt Reynolds (szül.. 1935).
Az ő pályájának példája figyelmeztető:
indulása
után
mintegy tíz évvel (1912-ben),
az angol Boorman Delivrance
(Felszabadítás)
c. filmjében,
ebben a keserű, a Nyugat hamis mítoszát leleplező alkotásban kapott sztár-ranqot ígérő főszerepet. O azonban e
film után, melynek sikeres felfedezettje lett, a vígjáték mellett döntött. S bár önmagában
ez semmi lealacsonyítót nem
jelentene, nála azonban ez a

szerepek egyre súlyosabb deformálódásával
jár, a szemfényvesztés és az önelégültség
kihívó jellemvonásainak
magára öltésével. A Smokey and
the bandit és a többi hasonló
filmek vakmerő autóvezetője
a sebességkorlátozások semmibe vételével akar tiszteletet
ébreszteni maga iránt, a "Nyugat meghódítása"
mind kevésbé palástolt
környezetbe
tevődik át ... A "Vörös folyó"
egyik büszke lovagja jócskán
lecsúszott. .. Ezen az úton
már nincs szerepe a Boormanféle
dernisztifikációnak,
a
mind elhagyotta bbá váló poros lovasutak és az üzletileg
sokat ígérő újabb autópályák
alkalmazkodó hőse aligha talál rá ismét a mí toszrom bolók ösvényére ...
John Voight (szül.. 1938).
Ennek a pirospozsgás és gyötrődő tekintetű fiúnak az arca
is a Delivrance-szal vált ismertté. Bár ó sem egészen új
ember ekkor már (1969-ben a
Midnight Cowboy-ban kelt feltűnést), de ezután sem enged
a könnyedség
csábításainak,
elkerüli a sikerhez vezető széles utakat. Művészetének csúcsát a Hazatérés-ben
(H.
Ashby, 1977) éri el. Játéka
vádirat ebben az egyértelmű
antimilitarista
jajkiáltásban.
A Stetson-kalapba. és kockás
ingbe öltözött naiv prostituálttól a vietnami háború béna
rokkantjáig
mint a mitikus
Nyugat élő politikai lelkiismerete jelenik meg a filmvásznon
kivételes szerepekben
és kisebb produkciókban.
Szerencsére. úgy tűnik, sokat játszik
színpadon,
James Caan (szül.. 1939).
1969-ben F. F. Coppóla Rain
people-jában (Az eső emberei)
tűnt fel ez a fanatikus rodeós,
aki olyan; mint egy megfiatalított Steve McQueen, és aki
előzőleg már végigjárta hiva-

tásának
minden
létrafokát.
Mint magányos lovas, a préri
rodeósa és a nagy városok
dzsungelének
futóvadja
számos filmben és különféle környezetben
jelent
meg
H.
Hawks, R. Altman és N. Jewison keze alatt. Mint Sonny
Corleone
A keresztapá-ban,
mint Mick Loeken a The killer
elit-ben (S. Peckinpah), mint
Frank Athearn a Comex a
horseman-ban (A. J. Pakula)
a magányos igazságtevő ősrégóta ismert alakját valósítja
meg, ő jelenti a vadnyugati
tradíció hoz való hűséget, az
értékek tiszteletét, a klasszicizmust. Mondják, hogy vonzódik a veszélyes szerepekhez
és gyűjti a sebhelyeket.
Richard
Dreyluss
(szűl. :
1947). Acélkék szemek, elektromos feszültségű intelligencia, szimpatikus arc - íme a
modern idők szőke lovagja!
Feszült játék, könnyed járás;
ha egyszer valaki a Holdra lépő első emberről csinál filmet,
ez a szerep az övé lesz, semmi
kétség! Egyébként máris elindult abban a repülő csészealjban, amelyet barátja, S. Spielberg készített számára a Harmadik tipusú talá1kozások-ban.
És láttuk őt, mikor ellenállt
a legrosszabb
kisértéseknek
(Inserts - J. Byrum), arnikor
egyedül tesz eleget hivatásának (American graffiti - G.
Lucas), legyőzi a fehér sárkányt (A cápa S. Spielberq), amikor erején felül, a
végsőkig küzd (The competition - A verseny - J. Oliansky). Amikor annyira nélkülözni kell az igazi dinarnizrnust, s helyette be kell érni a
J. Voight-szerű
meggyötört
gyermekkel vagyaB.
Reynolds-hoz
hasonló
önelégült
komédiázó kkal, lenne ok aggódni egy bizonyos szellemiségért . .. Szerencsere itt van
még Richard Dreyfuss!
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Richard Gere (szül.: 1950).
Az olasz-amerikai
Protenszokon és a nagy térségek 10vagjain kívül még egy típusról kell beszélni, a mai fiatal
férfiéről.
illetve az ő nyugtalanságairól.
R. G ere-ről azt
mondják: "Al Pacino és De
Niro óta a legnagyobb reveláció." Ö a vidéki fiú T. Malik
Days of Heaven-jében (a valóságban is vidéken, egy farmon nevelkedett). ő az érzékeny ifjú, akit az "erős férfiak" családjában amachista
nevelés, kíméletlen dresszírozás veszélye fenyeget R. Mulligan Bloodbrothers-ében, ő az
a behívott katona a Yanks-ben
O. Schlesinger). aki a tömegben elszakadva
bajtársaitól.
egy szenvedélyes szerelern élményében részesül, s végül ő
az American Gigolo (P. Schrader). aki mint szociológiailag
tudatos ember, magával viszi
aggodalmait Los Angeles kékeszöld labirintusaiba.
John Savage. New Yorkban
született, de ó is vidéken nevelkedett, és a "naturalisták
csoportjának" - melynek R.
Gere a zászlóvivője - ő talán
legérdekesebb alakja. Egy-két
filmjét kivéve mindig népi figurákat alakit: Vietnamba behívott katona M. Cimino-nál,
szegény vidéki, akit kiokosítanak a Hair-ben, gyáva rendőr,
akit emészt a lelkiismeretfurdalás az Onion field-ben (H.
Becker), végül bártulajdonos
az lnside moves-ban (R. Donner). Alakitásainak realizmusa
egyfajta megfordítá sát jelenti az általában várt természetes állapotnak. A Hair-en kivül
valójában sohasem láttuk őt
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mint teljesen normális egyént.
Mindig fizikai vagy szellemi
rokkantként. aki az alakítandó
népi figurát a rokkantságon
keresztül állítja elénk, illetve
szublimálja.
Mindezt valószínűleg az magyarázza, hogy ő maga is súlyos motorbalesetet
szenvedett, s időleges emlékezetvesztése miatt egy időre abba
kellett hagynia színházi munkáját, valamint film- és tv-szerepléseit. Talán ez a személyes
élmény tette érzékennyé ezt a
jóvágású, szőke, nyílt tekintetű fiatalembert a rokkantság
ábrázolásra
váró állapota iránt.
Harvey Keiiel (szűl.. 1947).
Martin
Scorsese
alteregója
gyakorlatilag
a rendező-barát
minden filmjében a Taxisofőrig. De neki semmi köze társai
naturalizmusához.
Az ő besorolását a "század gyermekei"
közé más magyarázza. Mint ő
maga mondotta. feszült játéka,
ideges arca őt James Cagney
és a fekete film más "gonoszai" mellé sorolja. De mint
gyötrődő, komor alkat a rnindennapiság feltárásában
ő is
tudatosan vesz részt, ami a népi figura egyén feletti dirnenZlOJa. Valóban
szembeötlő,
hogy hány szerepében kerül
olyan helyzetbe, hogy távoli
megfigyelőként konstatál bizonyos környező aljasságot. De
a fontos az, hogy ez a tudatosság szabályosan íngadozik,
és magával ragadja az őt körülvevő örültség. Ebben az értelemben jogos H. Keitel helye itt, J. Savage után. Mintha
a híres "egészséges
érzék"
nem lenne képes helytállni a
fenyegető 'veszélyek között ...

Christopher
Reeve
(szül. :
1952). A tegnapi és mai új
nemzedék után persze a holnapira is kell gondolni. Természetesen abban az értelemben, hogy a "megújulás a folyamatossáqban" jön létre, azaz a holnapi színészek megölik magukban elődeiket és
ugyanakkor tovább éltetik őket
önmagukban. De ezek a mostani holnapi ak mégiscsak masok, mint korábban,
mert
mintha máris a 2000-es évek
légkörét hoznák magukkal ...
Christopher Reeve: klasszikus
pálya, klasszikus tanulmányok,
klasszikus hős, a folyamatosság a folyamatosságban.
New
York-ban szűletett, tanár és
újságiró szülőktől,
és miután
befejezte
irodalmi
tanulmányait Európában, és eljátszott
vagy kilencven szerepet a szinházban, érett, csiszolt és tökéletesen megbízható szinészként
jelentkezett a filmgyár kapujánál. Pontosan olyan volt,
mint aki a Superman szerepére alkalmas (Superman. The
Movie - R. Donner és Superman II. - R. Lester). ts a
Superman bőrébe bújva a maga komoly múltjával
erősíti
azt a tekintélyt, amelyet a film
ad a fígurának ...
ts ha a holnapiak hosszú során túlnézünk.
észrevehetjük
azokat a leqfiatalabbakat, akik
csak akkor kerülhetnének bele e "szubjektív
körképbe",
ha legalább eléggé megkülönböztethető vagy jelentős alakot
öltött színészi-emberí
egyéniségük ...
(La revue du Cinéma,
1982. jan.-febr.
- Sa11ay Gergely)
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