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A mai magyar film főbb irányzatai *
Lugossy László néhány évvel ezelőtt forgatott
első filmjében egy háborúból hazatért hadifogoly tudatára ébred annak, hogy személyisége
meg szűnt : nevét másvalakiével cserélték fel a
listán, emiatt annak ismeretlen énjébe bújva
kellene tovább élnie. Az ismeretlennel természetesen nem azonos; de vajon azonos-e ő saját magával, háborús szereplésével,
rniben.
miért. hogyan, mennyire bűnös? (Azonosítás)
Az a nemzedék, mely a háború idején gyermek volt, és felnőtt állampolgárrá
válása is
1956 utánra esett: új kíváncsisággal, új indulatokkal, új felfedező szenvedéllyel kereste helyét a magyar társadalomban,
a szocializmus
világában, amelyet apáik felépítettek és berendeztek számukra. Egy összkomfortos
világot
mérnek fel újra, kicsit gyanakodva, és azzal a
szándékkal, hogy majd ők maguk, segítség nélkül találják meg abban saját helyüket és saját,
senki másra át nem hárítható, mással el nem
végeztethető feladataikat.
Ez az a nemzedék, melynek számára már a
hatvanas évek is történelem, és az első nagy
sikerű "jelen idejű" magyar filmek is történelmi filmek - Oldás és kötés, Sodrásban. Almodozások kora - mert hiszen az idestova huszonöt évvel ezelőtti "régmúltban" játszódnak.
És valóban, nem voltak-e az 1920 táján forgatott mégoly jó és értékes némafilmek - őskori
kövületek az 1940 táj án fellépett neorealista
nemzedék számára?
Ennek a nemzedéknek
a jelentkezése oly
erős - mondhatnánk azt is: erőszakos és viha*

tanulmány külföldi hallgatóság - egy pesarói
kollokvium - számára készült. A kollokvium
további referátumait
később adjuk közre.
A szerk.

A

ros - volt, mint annak idején Jancsó, Gaál,
Szabó, Kovács fellépése; de míg Jancsóék mesterei elszigetelődtek és a maguk külön világába
vonultak, sértődötten vagy saját művészi elhivatottságukba
vetett jogos hittel - akárcsak
Itáliában egy Blasetti vagy egy Rossellini, a
csapat szélén Mattolival. Gallonéval és Geninaval - addig ez a mai ifjú nemzedék megújulásra és átalakulásra 'késztette a napjainkra klaszszikusokká vált hajdani újító fiatalokat, Kovácstól Bacsóig és Makkig.
Ezt az identitás-keresést egy nálunk akkor néhány évvel ezelőtt - falrengetően újnak és
soha nem voltnak hirdetett módszer is kísérte:
a Ccdard által hatvannyolc táján meghirdetett
neo-dokumentarizmus.
amelyet itt-ott "budapesti iskolának" is nevezgetnek. Mint már a
harmincas években Grierson és tanítványai: néhány fiatal magyar rendező is úgy érezte: akkor ábrázolja kétséget kizáróan a valóságot,
ha mondandóját és az általa kitalált - vagy átélt - történetet valósághű közegben, nem színeszekkel. hanem eredeti, "natúr" szereplőkkel
adja elő, kendőzetlenül primitív munkafeltételek kőzőtt, lehetőleg 16-os felvevőgéppel,
a
környezet fontos és lényegtelen zajait és zörejeit egyenrangú harsánysággal
közvetítő "direkt" hanggal, világítás nélkül, lehetőleg fekete-fehér nyersanyagon. Mivel hittek e módszerükben, s azt nem modoros felszínességként
használ ták, igen jó eredményeket értek el, magyar környezetben ismételve meg egy Visconti,
egy De Sica, egy Clément, egy Flaherty sikereit. Az értéket azonban nem a módszer hozta
létre, hanem a mondandó, a szernlélet és a
rendező szándéka. És a szakma legjobbjai, az
idősek is, magukévá tették ezt a szemléletet.
5

mely természetesen következik ugyan a hatvanas évek magyar "új hullárná" -ból, mégsem
azonos azzal.
A továbbiakban ezekkel az új irányzatokkal
és eredményekkel. jelensége·kkel és problémafelvetésekkel foglalkozom, anélkül, hogy felsorolnám a legjobb filmeket és a legnevesebb
rendezőket. Fesztiváldíjakkal.
leülföldi és belföldi sajtóvisszhangokkal
sem óhajtok foglalkozni. Ha tehát valamely jelentős. nekem is
tetsző film itt most nem szerepel, az nem feledékenység, de nem is netán kedvezőtlen értékítélet jele.

A történelem filmen:
természetes út a múlt ból
a jelenen át a jövőbe
A magyar történelem marxista szellemű ujraértékelésének folyamatából
a magyar film a
tudománnyal mondhatni párhuzamosan vette ki
részét a hatvanas években. A múlt század és az
elmúlt háborúk immár klasszikussá vált filmekben kerültek közönség elé: Szeqényleqények,
Csillaqosok, katonák, Csend és kiáltás, 19y jöttem (Jancsó filmjei); Hideg napok, (Kovács);
Szemtől szembe (Várkonyi) .. , Rendkívül jelentős volt a magyar film szerepe a sztálinista
politika éveinek ábrázolásában és őszinte feltárásában (Bacsó: Nyár a hegyen, A Tanú,
Fábri: Húsz óra, Makk: Szetelem. Kósa: Tízezer nap; Nincs idő).
Most, ezekben a hetvenes-nyolcvanas
években az ábrázolásmód
polarizálódik:
a történelmi filmeket egyrészt tényszerűbb,
dokumentum jellegűbb
megközelítés
jellemzi; a
Szerelem őszinte érzelmi átélését egy keserűbb,
higgadtabb szemléletmód váltja fel: Angi Vera
(Gábor Pál), Októberi vasárnap (Kovács András); másrészt éppen ellenkezőleg, a múlt eseményei
mesék
jelképrendszerének
képzelt
koordinátarendszerébe
illeszkednek:
Tűzoltó
utca 25., Budapesti mesék (Szabó István); Magyar rapszódia, Allegro Barbaro (Jancsó);
Nyolcvan huszár (Sára); Hószakadás (Kósa);
Szabadíts meg a gonosztól (Sándor Pál). Innen
már csak egy lépés, 'hogya
történelmi múlt
maga is mese, a rendező és a néző által tetszés
szerint behelyettesíthető, cserélhető logikai eleme kkel : A zsarnok szíve (Jancsó). A történelmi
film, A zsarnok szívében, a cinizmus határára
jutva eqyensúlyoz. egy keresztrejtvény
és egy
szívfájditón igaz parabola közötti borotvaélen.
6

De a mese is képes mély történelmi igazságokat hordozni és azokat éppoly hitellel kifejezni.
mint a legapróbb részletekig hűségesen rekonstruált dokumentum.
Szabó István nagy
hangulati erejű mozgókép ei a Budapesti mesékből. vagy a Tűzoltó utca 25.-ből (amikor például az órásmester üveget eszik), legalább
olyan erővel fejezik ki a háború borzalmas ságukban talányos és mindig több esélyes pillanatait mint az Októberi vasárnap híradó-hitelességű képsorai. A magyar film és vele a néző,
tehát az ország lakossága keresi és megtalálja
identitását önmagával; a szocialista Magyarország lenyújtja természetes gyökereit a múlt ba,
nem mindent vállalva, nem mindennel azonosul va, de mindent megmutatva. Amíkor a történelem ábrázolása ily módon túlnő a puszta
szórakoztatáson:
az úgynevezett
kosztümös
film műfaja meqszűnik, eltűnik, mert elvesztette létjogosultságát.
A történelmieskedő
kosztümös szórakoztatás hosszú ideje eltűnt a magyar filmek sorából. Abrázolja a film akár az
ezerötszázas évek, a magyar cinquecento hangulatát (A zsarnok sziue), akár a magyar Risorgimento harcait (Nyolcvan huszár), akár későbbi korokat : mindegyik film egyszersmind a
mindennapok, a jelen hétköznapjai által felvetett kérdésekre is választ ·keres. A múlt üzenetének és a jelen feladatainak érdekes azonosítására törekedett Kardos Ferenc: Petőfi '13
című filmjében:
egy vidéki város diákjai mai
körűlmények
között. mai ruhákban eljátszották
Petőfi életének és a magyar Risorqimentónak
számukra legérdekesebb pillanatait.
Különösen érdekessé válik napjaink filmművészetének történetszernlélete,
amikor azok a
hatvanas évek, melyek a máig méltán kedvelt
"jelen idejű" klasszikusok bőlesői voltak: maguk is történelmi korszakká változnak.
Nézzük meg például Gothár Péter: Megáll
az idő című, 1963 táján játszódó filmjét (rövid, 1956-os előjátékkal és egy "ma" történő,
ironizáló utójátékkal) . Ez Gothár számára, aki
akkor járt középiskolába: múlt idő. Történelmi
korszak. A filmet a rendező kortársai nemcsak
jónak, hanem cáfolhatatlanul igaznak érzik. Itt
tehát egy új nemzedék új történetszemlélete
érvényesül. Ebben pedig nemcsak a múlt más
megítélésén van a hangsúly, hanem a jelen
másfajta birálotán is! Mert hasonlítsuk össze
ezt a Megáll az idő című filmet Gaál István
ugyanakkor, tehát 1963-ban játszódó, akkor jelen idejű filmjével (Sodrásbon).
Az összehasonlítás azért is tanulságos, mert mindkét 'film
vitathatatlan esztétikai értéket képvisel. Ugyan-

akkor mindkettő a maga módján igaz. Mégis:
micsoda különbség a két film iskolás gyerekei,
vágyaik, élményviláguk kőzőtt! Ugyanígy más
a két film stílusa is: Gothár félhomályos tantermekben és lakásokban imbolygó árnyaknak
látja hőseit, akik a "rock" zene hangulatvilágában vélnek magukra találni; Gaál diákjai viszont egy napsütötte tiszamentí tájban keresik
önmagukat, egy értelmetlen baleset folytán a
folyóba fúlt társuk halálának sokkhatására. A
"történelmi" filmnek tehát egészen más a véleménye a "jelen idejű" filmhez képest; Gothár hősei nem azonosak Gaál hőseivel, pedig
ugyanazok:
che ci scriviamo cancelIiamo*
dimenticando di ricordare
e ricordando di dímenticare
che il futuro é gia scaduto
e comincia il dopostoria
ahogy azt Gianni Toti írja szép versében,
(Disiscritture, a: Chiamiamola Poemetanoia cimű kötetben, Carte Segrete, Roma)
Hogy ennek a legifjabb nemzedéknek látásmódja mennyire hat az idősebbekre is, mutatják
olyan példák, mint Bacsó legújabb filmje, a
Tegnapelőtt, vagy Gábor Pál Kettévált menynyezete. De ide sorolhatjuk Mészáros Márta
Napló gyermekeimnekjét
is, mely stílusában
gyökeresen eltér korábbi, felületesen nőpártí
filmjeitől. Bacsó 1945 utáni önmagát, saját kortársait mutatja be fájdalmas őszinteséggel, dokumentumszerű hitelességre törekedve, s mégsem riadva vissza a melodramatikus mozzanatoktól - ami egyébként szintén tényleg jellemzője volt a kornak.
Gondoljuk meg, hogy
ugyanazt a korszakot látjuk, amelyet Bacsó főiskolai társa, Jancsó tízegynéhány évvel korábban oly végérvényesnek tűnő határozottsággal
fogalmazott meg a Fényes szelekben.

A jelen mint a jövő múltja
A napjainkban
játszódó "jelen idejű" újabb
magyar filmek egyik sajátossága, mondhatni,
bizonyos mértékig irányzata, hogya
jelenről
tudatosan az utókornak szánt látleletet készítenek; "ez van most, tanuljatok (majd) belőle."
A látlelet szóban már az elmarasztalás is benn* hiszen írunk s törlünk
megfeledkezve emlékezni arra
s emlékezve megfeledkezni róla
hogy a jövendő már lejárt
s kezdődik a történelem utáni kor
(Majtényi Zoltán ford.)

foglaltatik, Az ilyen filmek bírálnak, hiányosságokat pécéznek ki. s ha sikerül azokat a
bosszantó kuriózurnok köréből kiemelve általános érvényű meqfigyeléssé tenni: valóban közvetlenül is hasznot hajthatnak a társadalomnak "Cselekvő filmek", ahogy ennek az irányzatnak az előfutára, az akkor a francia cinema
direct hatása alatt álló Kovács András nevezte
el ezt a filmtipust.
nA film elkészítésével is cselekszem, a néző
a megnézés által is cselekszik, igyekszik megváltoztatni (jobbá tenni) a világot vagy a maga
környezetet." Ennek az irányzatnak a legmarkánsabbképviselői
Dárday István és Vitézy
László. Dokumentum jellegű filmeknek nevezik
alkotásaikat. ez a meghatározás azonban csak
megszoritásokkal
alkalmazható, mert - Zavattinihez és a necrealistákhoz
hasonlóan - kitalált történetet, előre megírt forgatókönyvet
vesznek fel természetes környezetben és natúr
szereplőkkel, akik ugyan nem tanulják be szóról szóra szövegüket, mint a szinészek, ámde
saját szavaikkal azt a mondandójukat mondják
el, amelyet a forgatókönyvből
megismertek.
Módszerük mégis azt a benyomást kelti a nézőben, mintha híradószerű
közvetlenséggel fölvett valóság-darabot látna, "ugyanúgy,' mint az
életben". És mivel a szereplők nem színészek:
következésképp önmagukkal azonosak, ily módon pedig magával a nézővel. Dárday a Filmregényben három budapesti dolgozó nő életének tipikus mozzanatait ragadta meg; Vitézy a
Békeidőben egy falusi termelőszövetkezet vezetőjének gondjait ábrázolta, vívódását a rendeletekkel és az 'élet szabta adottságokkal;
ez a
kettő legtöbbször összeegyeztethetetlen
lévén,
a film hőse csak szabálytalanság ok elkövetésével tud maradandót alkotni, a rábízott emberek
javára tevékenykedni. Lugossy László: K6szönöm, megvagyunkjának
hőse egy munkás, aki
egész életét egy saját családi ház építésébe öli,
amibe felesége és (kis híján) szeretője is belepusztul. Ezeknek a filmeknek hősei is identitásukat keresik, azt vagy a közösségért való
életben, a közösséggel való áldozatos egybeolvadásban találva meg (Békeidő) vagy a függetlenség jelképévé vált családi házban (Köszönöm, megvagyunk).
Az élet értelme és célja
önmagunkban, vagy rajtunk kívül van? Netán
vágyainkban? A marxista etika világos, de természetesen elméleti választ ad erre; a filmek
készítői a marxizmus útmutatásai nyomán a
gyakorlati választ keresik. Nem elégednek meg
a kivívott eredményekkel. tovább akarnak lépni, túl apáikon és filmes elődeiken- hiszen húsz
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év múltán az eredmények is hibákká kövülhetnek Mozdulni kell, cselekedni, ésszerűen tervezve élni - a szabályokhoz való alkalmazkodás, a puszta szolgálat, a párthoz vagy az eszméhez való puszta hűség önmagában már nem
erény. Ebből következőleg az állapotok, melyeket bemutatnak, változtatandók
: a jelen tehát
mindig a jövő múltja. Ugyanakkor - és bizonyos fokig ezzel szemben - viszont azáltal.
hogy és ha a rendezők ragaszkodnak a dokumenturnszerűséqhez
(mint Dárday vagy mint
Vitézy), mindenáron fenn óhajtva tartani az
"így van, ahogy lefilmeztük" látszatát, mintha
egyáltalán nem avatkoztak volna bele a megmutatott valóságba (pedig a puszta lefílmezéssel már beleavatkoztak!), az "én minderről nem
tehetek, mosom kezeimet" magatartású kívülálló szerepébe csöppen nek, akarva-akaratlan,
mint Pirandello Forog a film (Si gira) című
1915-ös regényének operatörje. Serafino Gubbio, aki még akkor se hagyta abba a felvevőgép kezelését és a film forgatását, amikor pedig emberhalált
akadályozhatott
volna meg.
Maga a felvétel ténye a fontos, a lefényképezett és előhívott filmszalag, egy kor dokumentuma az utókor számára - hiszen már voltaképpen a bemutató nézője is utókor ahhoz képest, amikor - hónapokkal vagy évekkel korábban - a felvételeket készítették. így válik e
filmirányzatban a jelent ábrázoló film a holnap tegnapjává ...

Az esetlegesség és a véletlen
mint esztétikai érték
Zolnay Pál Fotográfia cimű filmjének forgatókönyvében és megtervezésekor
egy eltemetett
művészi bécsvágyaktól kinzott utazó fényképész
kalandjait képzelte el; valóság, művészet, hivatás összeütközése a vásári fényképezés megalkuvó hétköznapjaiban...
Mikor
azonban
helyszíneket és szereplőket keresett, ráakadt
egy házaspárra és általuk egy gyilkossági ügy
került a középpontjába,
A filmet tehát tényleg
az élet, annakesetleqesséqei
és véletlen ei .fcrgatták" - s ezektől vált jelentős alkotássá, illetve azért, mert a rendező ezeket a véletleneket szándékába tudta fogni. Elek Judit Egyszerű története már megtervezésekor
is a véletlenre számított, úgy forgatta le egy falusi
szerelmespár életének néhány hónapját, hogy
maga se tudta - a szereplők még kevésbé -,
"mi lesz a végén", miként fog sorsuk alakulni.
Csak annyit tudott, hogya szerelmesek társa-
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dalmi körülményei annyira végletesek, egyben
tipikusan jellernzőek a magyar falu bizonyos
rétegeire, hogy mindenképpen
drámai fordulatoknak kell majd történniök.
Hasonló módszerekre
más példákat is tudunk (Schiffer Pál, Ember Judit, Tarr Béla
filmjei). Kétségtelen
tehát, hogy irányzattal
van dolgunk, mégpedig a magyar film új irányzarával. mely korábban ismeretlen volt, illetve
a "szabályos" rövid dokumentumfilm külőnlegességének számitott. Ez az irányzat igen sok
újat adott, főleg élet-megfigyelésben;
fogyatékossága viszont - ha ugyan annak lehet nevezni -, hogya módszer miatt nem a filmek
szereplői, hanem az esetlegesség, az élet, de
mondhatnánk úgy is: a sors, a véletlen válik
főszereplővé. Az emberek kiszolgáltatottak,
a
tőlük függetlenül rájuk szabott létfeltételek közül éppoly nehezen tudnak szabadulni, mint
ahogyan azt sem ők határozták meg: megszülessenek-e és hová, milyen körülmények közé?
Ennek a sajátságos determinizmusnak.
a sehopenhaueri, Leopárdi-í pesszimizmus e kései hajtásainak némiképpen magyarázata a társadalmi körülmények változása. A hetvenes évek világgazdasági változásai látszólag megkérdőjelezték a marxizmus túlegyszerűsitett és sematikusan ismételt tételeit; a jobb és emberibb
élet feltételeiért. egy szocialista életmódért vívott küzdelem módjait újra kellett gondolni.
Sokan sodródnak - főleg fiatalok - a társadalom peremére; arra, hogya Leopardi-i hangulatból egy Nietzsche önhipnózisába meneküljenek, az Isten vagy az Eszme helyébe az embert téve a világegyetem
kőzéppontjába,
a
Marx és Lenin által felismert társadalmi körülményeket sem véve figyelembe - (mert a
nietzschei lázadásnak.
mely igen gyakran torkollik fasizmusba, talán ez a lényege) - vagy
erejük nincs, vagy tehetségükből
nem futja,
vagy nem is törekednek erre, éppen marxista
alapneveltetésüknél
fogva, hiszen bár a marxizmus is az embert állította a világegyetem középpontjába,
ámde a megfelelő és ha úgy tetszik: szükségszerűen adott társadalmi és gazdasági feltételek között. A nevezetes engelsi
mondás: "a szabadság a szükségszerűség felismerése" helytelen értelmezése így kap új, kicsit legyintő hangsúlyt, így válik egyfajta beletörődés sé. minek folytán az egyetlen megoldás
a társadalmon kívülre, vagy legalábbis a peremére kerülni. Ennek a gondolatmenetnek
művészileg
leghatásosabb
kifejeződése
Jeles
András: A kis Valentino című filmje, egy kiszolgáltatott kamaszfiú téblábolása az általa át-

tekinteni sem tudott élet jelenségek sodrában.
Ehhez képest például Kovács András hatvanas
évekbeli filmjei (Falak), Bacsó Péter réqebbí.
művészi indulatú társadalombírálatai
(Jelenidő)
annyiban lényegesen mások, hogy ott a hős
megküzd a társadalom problémáival, hisz azok
megváltoztathatóságában
; a hős tehát tényleg
cselekvő ember. E tekintetben leginkább Vitézy
László filmjei folytatják
Kovács irányzatát:
hősei kiküzdik a maguk igazságát meg lévén
győződve arról, hogy igazságuk egyben a kőzösség igazsága is (Békeidő). Ok azonosak önmagukkal és céljaikkal. mig A kis Valentino
talán még saját beteljesületlen vágyaival sem
azonos.

A "klasszikus" változat:
a történetet elmesélő
epikus film
Az előre meg tervezett, forgatókönyvben
leírt
cselekmény, hivatásos színészek meqvalósitásában, változatlanul jelentős filmekben realizálódik, állandó párhuzamosságban az előbb ismertetett dokumentarista
iskolákkal.
Említettük
már, történelmi vonatkozásban, Szabó, Jancsó,
Kovács, Sándor Pál, Gábor Pál és mások filmjeit; a "mai témák" feldolgozásában
e téren
különösen Gaál, Gothár és Lugossy működése
figyelemre méltó, Gaál István például legújabb
filmjében - Cserepek - ugyanazt a változott
körülmények miatt zavarba került, az élet dantei sötét erdejében csillagfény hiányában tájékozódni nem tudó embert választja hőséül. mint
például Jeles András. Emellett filmje felismerhetően önéletrajzi, önvallomás jellegű. A Cserepek hőse azonban nem a rejtélyes és megfejthetetlen "sorsot" vádolja, nem a társadalmat
hibáztat ja, hanem, egy ideggyógyászati klinikai
kezelés csődje után: önmagát. Önmagában keresi a megújulás lehetőségeit is. Gaál nem csekély iróniával, ugyanakkor
mégis szerétettel
és megértéssel ábrázolja hősét a tipikus értélmiségit, aki néha akkora élvezettel nyalogat ja
tényleg létező sebeit, hogy az az érzésünk: ta-.
Ián akkor lenne igazán és végérvényesen boldogtalan, ha ezek a sebei begyógyulnának
és
nem lenne többé mit gyógyítgatnia ... Gaálnak
ez a filmje (témájában.
nem külsőségeiben)
sokban emlékeztet az olasz A teraszra: a hajdan
oly aktív értelmiség saját emlékeivel takarózva
bújik ki a jelen felelőssége alól; aki pedig
mégis cselekedni vágyik, azt környezete orvosi

esetnek hajlamos tekinteni...
(lásd: Deleuze
e Guattari: L'anti Edipo. Milano, 1975) Figyelemre méltó. hogy Gothár Péter (Ajándék ez a
nap) és Lugossy László (Köszönöm,
megvagyunk)
egyaránt
a lakásgondokat
választja
alaptémájául.
holott más művek ezt a tényleg
égetően megoldatlan problémát már a kabarétréfák szintjéig lejáratták.
Náluk azonban a
téma csak a megközelítés lehetősége: az emberekből, a film hőseiből hiányzik az önmagukba
vetett hit, nem vállalják önmagukat és nem
azonosak önmagukkal ; óriási energiával
bűvészmutatványként
tudnak egy egész hazugság-felhőkarcoló t maguk köré építeni (Ajándék
ez a nap) - Lugossy hőse pedig (Köszönötn,
megvagyunk)
egy huszadik századi bálványt
tisztel a családi házban, eléqetve ezen az oltáron minden érzelmet értéket, saját belső tartalékait ... E filmeknél a forgatókönyvnek, az
írói közreműködésnek éppoly fontos szerep jut,
mint a szinészi játéknak. Bereményi Géza, Kardos Istvári mint irók, nélkülözhetetlen és szívesen fogadott társai a rendező nek ; a filmbeli
eqyűttműkődés
a személyes barátság
egyik
megnyilvánulási
formája. Ezekben a filmekben - és Rózsa János, Kézdi Kovács Zsolt,
Szőrény Rezső és mások filmjeiben - a képi
kompozíció, a képsorok gyakran zenei egymásra következésének
meghatározása, egyszóval a szépség meghatározó fontosságú. Mig
a dokumentarizmus
hívei az esetlegességet
avatják művészi élménnyé, a "tényleg így történt" hitelességének
bélyegzőjével helyettesítve a szépség hiányát (akár a Cenio novelle antiche ősnovelláiban),
addig Gaál (és ez az
irányzat) vállalja a megkomponáltságot,
s vállalja, hogy alkotása szép - (természetesen
nem az öncélú calligráfia értelmében) - mínek folytán a klasszikus szépségfogalommal
oly rokon etilium is örvendetesen jelenlevővé
válik. Szépnek, etikumnak, társadalmi összefüggések feltárásának,
mély humanizmusnak
olyan eredményei, képsorai szűletnek így, amilyen eredményeket méltán tisztelünk Ermanno
Olmi filmjeiben (A facipő fája). Révész György,
Sára Sándor és Kósa Ferenc is mesterei ennek
az etikumot és esztétikumot
egybeforrasztva
vállaló rendezői módszernek.
Egyedülállóan ér'dekes egyéniség ebből a szempontból Huszárik Zoltán, aki néha már a manierisztikusan
túlhajtott calligrafismo-t is mélységesen emberi és etikus tartalommal
tudta megtölteni
(Szindbád,
Csontváry). A szépség fogalmának
egy D'Annunzio modorosságaira
emlékeztető
túlhajtásaival jelentkezett Bódy Gábor (Psych é)
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- aki egy magyar költő empire-korba helyezett
bűbájos poétikai játékát, regényét (Weöres Sándor) próbálta egyesíteni Wirginia Wooíf Orlandójának időt1enség-keresésével. Figyelemre méltó Gyöngyössy Imre és Kabay Barna működése:
képzőművészeti hatásookkal dúsan díszített filmjeikben a látvány varázsa hivatott az eszmei
gondolatot közvetíteni. Meglepő, hogy ez a tőrekvésük még méltán híres dokumentumfilmjükben is jelen van (Két elhatározás).
Az epico-narzatiu filmtípusnak fontos alkotóeleme a színész-egyéniség.
Nem csak a jó
"já~ék" - hanem már-már varázslatos személyes jelenlét. A rendező nem is olyan régen még
szívesen bízta önmagát egy-egy színészre. akivel ő maga és a néző is könnyen azonosult. Az
identitás tehát tökéletessé vált. így bízta magát Jancsó Kozák Andrásra, aki filmjeinek
egész során át képviselte a művészt, a nézőt
és a népet; Gaál és mások Latinovits Zoltánra (Gaál: Keresztelő). Latinovits halálával eltűnt ez a karizmatikus szinész típus. Ha meggondoljuk, hogy Itáliában se lépett más például
Mastroianni
helyébe, aki pedig a hatvanas
évek elején telj zs hittel játszotta Fellini és
Antonioni mindentől megcsömörlött értelmiségi hőseit (La notte: La dolce vita), és az igényes néző mégse mondta: "már megint Mastroianni" - akkor joggal feltételezzük, hogy
amikor ezt ma lehetetlennek érezzük: világviszonylatú tendenciáról van szó. A televízió is
mintegy "elégeti" a legjobb színészeket - ha
a rendező hiteles akar maradni, ismeretlen arcokat kell a nézőnek mutatni, olyan hősöket,
akik azonosak egyszeri filmbeli önmagukkal.
Néhány rendező azonban tudatosan és nagy
műgonddal foglalkoztat színészeket, alakitásukat a film központi eseményévé avatva. Egyikük
Fábri Zoltán (újabb filmjei kőzűl lásd például:
Az ötödik pecsét, Sántha Ferenc regényéből,
és 141 perc A befejezetlen mondatból, Déry Tibor regényéből) , aki kiváló színészek egész
sorát remekelteti; a másik pedig Szabó István,
aki már a Bizalomban figyelemre méltó színészegyéniségekre
koncentrál,
Mephistója
pedig
egyenest az osztrák Brandauer varázslatos egyémsegere,
szerepformáló
tehetségére
épült.
Brandauer színészi játéka, a rendező intencióinak megfelelően, az eszmei mondandó rétegeinek egész sorát hordozta: Klaus Mann regényének hőse, de felismerhetően Gustaw GTÜndgens is, akiről a regény szól : és ekként felismerhetően nemcsak Grűndqens, hanem maga Brandauer. amint ezt megjátssza ; aztán:
"a" művész,
aki éppen azáltal vélí megvalósí-
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tani önmagát, hogy kiszolgálja a társadalmi
közeget, amelyben él és műkődik : végül pedig maga a rendező, mint a mindenkori hatalmasoknak önhibáján kívül kiszolgáltatott alkotó, finoman őriironikus. önmagának szemérmesen megbocsátó gesztusaival.

A nevetés örömének hiánya
Henri Bergson állapította meg, ha nem is először, de általános érvénnyel, hogy "a nevetés
társadalmi gesztus...
mely rugalmasságot ad
mindannah, ami gépiessé merevedhetne a társadalom testének lelűletén:" (Le rite, 1900) És
valóban: Mcliére, Swift, a magyar Karinthy
Frigyes, Pirandello" Csehov, Chaplin, Tati életműve példázza Bergson szavainak igazságát.
Mégis: a mai magyar filmművészetből úgyszólván száműzetett a gyógyító nevetés. Mintha
csak a komoly, a szigorú film tarthatna igényt
a .znűalkotés" definícióra.
A legjobb rendezők
valósággal irtóznak a humor mégoly művészi
megnyilvánulásaitól. Tagadhatatlanul van ebben
a magatartásban jó adag képmutatás; a humor
száműzetése a magyar filmből mégis inkább
bizonyos mesterségbeli tudás hiányából fakad.
Az igazi, a Tati színvonalán művelt, társadalombíráló nevettetéshez ugyanis kiváló szakmai
felkészültség kell; és mondhatni elengedhetetlen a tehetséges színész is, akinek a rendező
instrukciók ban is méltó partnere kellene hogy
legyen.
Mindemellett, ha nem is feltétlenül, de többnyire jelen szokott lenni a filmvígjátékban az
öröm; áttételesen tehát az életöröm, a hit abban, hogy a dolgok rendbehozhatók.
Ez az
öröm, a nevetés és a létezés öröme hiányzik
a magyar filmekből. legalábbis ritka jelenség.
Azok, akik a "film comico" műfajával a puszta kacagtatáson túl, művészi igénn,yel kísérleteztek, többnyire a szakmai közvélemény és a
kritika elutasításával találkoztak. Például Bacsó Péter néhány éven át konok kitartással
próbálkozott egy szocialista filmvígjáték magyar változatának
megteremtésével.
Ezek a
filmjei nézetünk szerint ma is megérdemlik figyelmünket és azt, hogy újra a közönség elé
kerüljenek (Forró vizet a kopaszra; Ereszd el
a szakállamat!; Zongora a levegőben). De nem
mehetünk el kézlegyintéssel - amint azt a szakmai közvélemény tenni hajlamos - olyan tragikus vígjátékok mellett sem, mint a Kakukk
Marci (Révesz György), A kard (Dömölky János, Csurka István eredeti forgatókönyvéből),
vagy mint a K. O. (Rényi Tamás). De még az

elsőfilmes Sós Mária, dolgozó nők kisszerű,
mégis életet keserítő hétköznapi gondjairól készült filmjének groteszk jelenetei is feljegyzésre
méltók (Boldogtalan kalap). A Kard nyúlt legmélyebbre : egy nyugati turistaútra indult férfi
Bécsben.
árverésen, egész rendelkezésére
álló
pénzén megvesz egy kardot, egy történelmi
ereklyét; e tette miatt kinevetik, üldözik, s így
bebizonyul, hogya
hazafias szólamok sokak
száján csupán üres frázisok.
Az egyetlen rendező, illetve rendező-pár, akinek módszeres és folyamatos törekvését, hogy
társadalombírálatát
humor által juttassa kifejezésre: a szakmai közvélemény,
a közönség
és a kritika egyaránt elismeréssel fogadja:
Gyarmathy Lívia és Böszörményi Géza. Mindketten a jobb híján könnyedén "kisembereknek" nevezett munkások és dolgozó emberek
hétköznapjait
figyelik, gyengéd, megértő szeretettel és mégis, ugyanakkor, csípős humorral.
Ha valaki, hát Gyarrnathy
Lívia tényleg
Jacques Tati magyar tanítványa. Humora a
helyzetekből. nem ritkán a képsorok egymásra következés éből fakad. (Alljon meg a menet), Böszörményi filmjeiben, azok humorában talán több a verbalitás. a megírt szituáció,
de nála is a mély, tiszta humánum az, ami a
tréfán átragyog (Sziuzűr}.
Egyik-másik filmjében Szász Péter is kisérlétezett ezzel a módszerrel. Szász humora "feketébb", gunyorosabb, a néző ilyenkor nem
mosollyal, hanem nevetéssel reagál (Szépek és
bolondok).
Hogy ez a nem is oly kevés film mégis elszórt kísérletnek számít, mert mintegy "a pálya
szélére" kerültek, annak talán az is oka, hogy
az identitást kereső rendezők nem szívesen
azonosulnak nevetséges figurákkal ; talán attól
tartanak, nem lehetne meqszeretni őket. Talán
az a folyamat. amelyet Gramsci a személyiség birtokbavételének
nevez, s ami szerinte
alapvetően forradalmi tevékenység - (még részletesen is idézni fogjuk ezt a tanulságos
Gramsci-cikket) - nem fér meg a nevetéssel és
a nevetségessé válással. Pedig éppen Hulot úr
személyisége a bizonysáq, hogy mennyivel inkább szeretjük ezt a kapitalista társadalomban
helyét nem találó embert, mint környezetét és
filmbeli társaságát.
Persze más az, ha valaki méltán jár pórul.
De ebben az esetben is sajátságos a magyar
filmek álláspontja.

A felszabadító - és ha kell: a rosszat, az
elavultat gyilkoló - nevetést az újabb magyar filmművészetben szelíd nosztalgiává vagy
melodrámává langyosít ják a rendezők. Örkény
István Tóték círnű tragikomédiájával
még az
is megesett, hogya
humort úgyszólván teljesen nélkülöző - egyébként igen színvonalas tragédia lett belőle. (Fábri Zoltán: Isten hozta,
őrnagy úr). Örkény egy másik vígjátéka, a
Macskajáték
Makk Károly rendezésében két
öregasszony igen szépen fényképezett mélabús
múltra-emlékezésévé
lágyult. A kiválóan rendezett, jó színészi alakításokban bővelkedő Egy
erkölcsös ejszaka, Hunyady Sándor rövid novellájából,
szintén szomorkás merengéssé változott Makk Károly rendezésében. Azért említünk vitán felülieri értékes filmeket. nogy világossá váljék: a szakmát kiválóan értő rendezők valósággal menekülnek a nevettetéstől.
mint mondandójuk komolyságát veszélyeztető,
felelőtlen és éretlen kalandtól. Pedig a szép
eredményeket elért magyar filmművészet akkor
fog fejlődésének újabb csúcsaira érni, ha megteremti a maga Chaplinjét vagy Tatiját.
De ne legyünk túlzottan sokat követelők.
Olyan kevés ez az évente húsz, egész műsort
betöltő magyar játékfilm, hogy ehhez képest
valóban bámulatra méltón
gazdag, szines és
változatos a termés. A filmek készítői figyelemmel kísérik a társadalom mozgását, ábrázolják
és tükrözik azt: nem egy esetben pedig segítenek előidézni a hasznos változásokat. így válik - néha - a müvészet
tényleg anyagi
erővé.
Antonio Gramsci írta 1916-ban az II Gtido
del Popolo január 29-i számában:
"A kultúra...
saját belső énünk meqszervezése és fegyelme, saját személyiségünk
birtokbauétele. olyan magasabb fokú öntudat megszervezése, amelynek révén képessé válunk
történelmi jelentőségünk,
az életben betöltött
funkcíónk, jogaink és kötelességeink megértésére . .. Megismerni önmagunkat annyi, mint
önmagunkat élni, vagyis önmagunk urai lenni,
megkülönböztetni
magunkat, kilépni a káoszból, a rend elemévé válni, de a saját rendünkké.
a saját fegyelmünkké egy eszmény szolqálatában." (A. Gramsci: 2000 pagine di Gramsci.
Milano. 1964. I. - Magyarul: A. G.: Marxizmus, ku1túra, műuészet. Bp. 1965.)
Erre törekszik legjobb alkotásaival a mai
magyar filmművészet.
Nemeskürty

István
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NAGYÍTÓ
Makk Károly filmjeiről

Stílus és szemlélet
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Stílusról, különösen magyar rendező esetében beszélni valahogyan illetlen dolog.
Vagy ennél még sokkal rosszabb. Tapasztalatok szerint egyenesen ártalmas lehet, ha
valakiről bebizonyosodik, hogy sajátos és
személyes látásmódját az objektivitás okos
látszatába vonva nem tudja elfojtani. Most
pedig nagyítóval vizsgálható, megmérhető,
összevethető, kibelezhető és különféle
módon gonoszul analizálható mindaz, amit
az évek során talán öntudatlan, de az is
lehet, hogy nagy műgonddal létrehozott.
Rendezőink szerencséje, hogy keveseket ér az aprólékos és főleg kíméletlen
analízis. A hatvanas évek eleje óta, ha stiláris kérdések kerülnek szóba. hitelt érdemlően csak külföldi példákat vagy filmtörténeti neveket szokás emlegetni. Jancsó
Miklós volt az egyetlen, akit hazánk fiai
közül alaposan elemeztek. Megszámláltattak beállításai, hogy mikor is voltak a leghosszabbak és mikor volt belőlük a legkevesebb, azután lovai, meztelen asszonyai, a vörös zászlók és a felvillanó kokárdák, a szokatlan kameraállások.
Stílusát
utolérte a deszkripció végzete. Sajnos azonban bármilyen színvonalas írások élemezték is azt, a közvélemény a formai analízisek fontos tartalmi és gondolati kiindulópontjáról,
lényegéről soha nem vett tudomást.
Mindig csak a leghígabb, később kabaré színvonaion
kigúnyolt kuriozitásokat
szűrte le magának az "új idők új dalaiból" . Eközben pedig az írásokat - és mőgöttük elsősorban Jancsót - támadások is
érték, de mindennek ellenére azok a sorok
mégsem voltak hiábavalóak, mert amit a
rendező alkotott észrevétlenül közgondolkodásunk részévé vált.
Azóta a filmelméleti stilisztika visszavonulóban. Még ki sem bontakozott, máris
defenzív ába szorult. Ha első olvasatra homályos vagy nehezebben megfejthető egy
munka, kéznél
az ítélet: alkotója esztétizál. Hogy pontosan a fogalom mit je-

lent, csak sejthető, mindenesetre valami
olyasmit, amivel a filmmel foglalkozók
közül egyedül a rendező vádolható.
Természetesnek tűnik egy állapot, amelyből következően a film esetében a művészi
önkifejezés puszta emlegetése is erőltetett
dolog. Hát még a formára, stílusra irányuló figyelemmel egyenesen elfogadtatni a
szubjektív szándékot! A pénzzel a kíván atosnál jóval szorosabb kapcsolatban
álló
művészi mesterség pedig, éppen a létrehozásából következően, jellemeket keményen alakító és próbára tevő nehéz szerep.
Ami elkészült, mégis vitatható, elemzés tárgya kell hogy legyen. A fölvillanó, vagy
erőteljesen megmutatkozó tehetségek - Huszárik, Zolnay, Kovács, Szabó, Kósa, Sára,
Sándor, Dárday, Gaál - minden egyes munkájukban lehetőségeikhez mérten több oldalról kellett volna hogy megméressenek,
ha az elmúlt tíz esztendőben élénk filmelméleti élet lett volna Magyarországon.
Minden film vita tárgya. De minden
életmű és stílus is az. Kétségbevonható pedig csak a közelítésmód lehet de nem a kritikus vizsgáló szándék. Ezzel szemben jóvátehetetlen mulasztáshoz vezet, ha egy mű
körül elhallgatnak a véleménycserék.
Makk Károly munkáiról mindig érdemes
beszélni. A legélesebb kritikai támadások
- a Ház a sziklák alatt (1958) elkészítése
után, vagy a Megszállottak
(1961) körül
nem ártottak annyit (utólag talán ő is azt
mondaná, erősítették a pályát), mint az a
fullasztó némaság, amely a hatvanas évek
közepén vagy hét esztendeig az új film derékhadából
lemaradót
körülvette.
Pedig
nem akárki maradt le akkor a sorból. éppen az a rendező, aki a Megszállottak izmos hőseivel a cselekvő film bontakozó
programjából előleget adott hogy majd a
"sodrásból" , a közéleti "falakat" ostromló
hullám ból lemaradva 69-ben kétségbe vonja
a hasznos kollektivitást. Ekkor azonban ő
következett. Elkészítette a Szerelmet (1970),
és a film napfényes hazai és külföldi fogad13

nem művészi forradalmár. Ö nem hajlamos
arra, hogy szétrombolja azt a rendet, amelyet örökbe kapott, és nyomban utána majd
másikat javasoljon. Nem fanatikus experimentalista, akinek fogásait a divat felé fordulók lesik. Tanítványai, bár bőven vannak, légüres térben reménytelenül fognak
él. pálya másolásához. Csak a magatartás
örökölhető, amely, politikai hasonlattal élve
a felvilágosult és tapasztalt reformistáé.
Kűlföldről vagy itthonról és bármely oldalról is nézzük: Makk nem avantgarde,
bár újító, de nem iskolát alapító, hanem önmagát következetesen újrateremtő művész,
És miközben ezt teszi, létező öntörvényű
világ alakul ki körülötte a szorítások és lehetőségek véletlen vonzásaiban. Valami
olyasmi, ami egy megélhető világegyetem,
egyéni formában. Croce ma sem időszerűtlen felfogása szerint a művész
minden
hangjában, fantáziájának minden teremtményében benne rejlik az ember egész sorsa. Egy parányi világegyetem. A nagynak
minden illúziójával,
gyönyörűségével és
nyomorúságával, amely szenvedéseivel és
örömeivel túlléphet önmagán. Rögtön hozzá kell itt tenni, hogy egy magyar filmrendező müvészi dramaturgiájának ilyenfajta
felmagasztalása függ a kortársak érzékenységétől is: nyitott tárgyként tárul fel egy
Személyes világegyetem
teljesedő életmű. Kimeríthetetlen tapasztaSoha, és lám most sincs elegendő tér, idő, lathalmaz. A néző a műalkotásokra figyelpapír és vágóasztal oly módon elemezni ve mindig újabb és újabb aspektusokat kéegy ábrázolási módot, ahogyan az megkí- pes bennük felfedezni.
Hogyan kerültek oda?
vánná, hogy bizonyítást nyerjenek a végMiből és mivel tölti fel Makk Károly
következtetések. Feltérképezni az egészet,
legjobb
filmjeinek művészi anyagát a Ház
amelyben B. Nagy László megfogalmazásával érvényesül Oa,,látvány logikája", majd a sziklák alatt (1958) országerejű dilernmájának elbeszéléséhez, vagy a Megszállottak
oldalanként - beállításonként.
soronként vágásokkal tagolt és összefoqott egységek- (1961) erőforrás-ismeretéhez, a Szerelem
ben; sorokban tetten érni, Józsa Péter sza- (1970) kitartástartományát, miből tálalja
vaival, a képet "mint logikai operatort" . elénk a művészi életanyago t, amely száHogyan is működik a nagyobb egység sza- munkra tapasztalatok forrása.
És most sorolhatóak lennének a hatások:
bályait megadva vagy azzal szembefordulva. Végkövetkeztetésnek kellene lennie an- a neorealizmus mint fontos példa az epikus
szintagmákkal építkező, főszereplős szemnak, amit most csak állítunk: hogy Makk

tatását követően aMacskajátékkal
(1974)
az adaptációk addigi íratlan szabályait egy
végleges mozdulattal sutba dobva önként és
fedetlen arccal forduljon felénk. Tálcán
nyújtja a példát arra, hogyan születhet
pénz- és időigényes magyar film aprólékos,
választékos, hosszadalmas, minden részletre ügyelő gondos munkával. Az alkotók
szellemi ujjlenyomataikat adták. És újra
csönd. A háttérben pedig a büfékben és előszobákban fanyalgások, kétkedesek. kifogások. A véleménycserék azonban elmaradtak az egzisztenciával egyenértékű emlékezésnek ebbe a már berqsoni világába merészkedő műről. És pótolhatatlanul elmaradt
egy nálunk korábban ismeretlen energiaigényes filmkészítés lehetőségeinek megtárgyalása. Makk akkor le kellett hogy
mondjon egy stílusról, amely oly hálátlan
módszerhez kapcsolódik, amely ő magának
a legkevésbé, de - úgy látszott - nem fizetődik ki senkinek sem. Visszafordult a járhatóbb epikus konvenciók irányába, hogy
az Egy erkölcsös éjszakában (1976) még
felvillan tsa két korábbi filmjének- emlékezéses emlékét. Azután a történelembe nézve
az emlékezés másfajta próbatételével találta szemben magát.
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Ház a sziklák alatt (1958)

benállásokra feszített dramaturgiához. Vagy
Történelmi imperfectum
Antonioni. akit ő maga is olyan sokat emleget. A hasonlítgatások azonban nyomban A hatásokat illetően, amelyek Makk pályáellentmondanak a kronológiának. A Kiáltás
ját folyamatosan érik, biztosan hosszan le(Il grido, 1957) Makknál a Ház a sziklák
hetne elemezni a kortárs külföldi filmet és
alatt (1958), a Nagyítás (Blow-up. 1966) nem utolsósorban a hazait, és mindenekaMacskajáték
(1974) és Antonioni aberráelőtt ]ancsóét, akinek bűvköréből minden
cióra hajló, koruktól elidegenedett hőseire magyar rendező csak megtagadó nagy incsak jóval később, az Egymásra nézve
dulattal vonhatta és vonhatja ki magát.
(1982) szerencsétlen barátnőinek sorsában Makk e kívülről, néha már majdnem felültalálunk. És már rögtön nem hatást, hanem ről megvilágitott jancsói történelemképet
két rendezői pálya között kínálkozó párhu- mindig barátsággal és tisztelettel tudta fozamokat sorolunk, eltekintve attól a fontos gadni, annak sejtésében. hogy az, amit ő az
és éles különbségtételtől, hogy az egyik emberi lélek poklát felmutatva a Ház a
(Makk!) művészi éleslátása és próféciák tól sziklák alatttal elkezdett, ez abefelénézet
mentes ábrázolása a szocialista és kelet- sosem vezet majd általánosító parabolák
európai jelzőkkel egyszerre illethető.
irányába, de azért mégis mutat majd azonos
Úgy szól a világról, hogy először mindig jegyeket a másik nyújtotta képpel.
azokról beszél, akik többségben vannak,
Hatott rá az irodalom, mondhatnánk. Kéeközben azonban mégsem tud ellenállni a nyesebb azonban az igazság: az erősebb
kísértésnek, melyet egy alkalommal így fo- művészetet hívta segitségül ahhoz, hogya
galmazott: "Az utóbbi időben észreveszem közelmúlt nehéz terepén szúrhassa le kamagamon, hogy szívesen vonnék a bennem meráját. Ezt teszi már 1957-ben, amikor
motoszkáló gondolatok kínpadjára cselek- Kovács András munkatársi biztatására keményeket. Ez ugyan kicsit ellentétes azzal, zébe veszi Tatay Sándor novelláját: "Az
hogy főként történeteket tudok jól elmon- ember, aki ás, olyan, mintha púpos lenne.
dani. Szívesen tennék erőszakot a pszicho- Ha púpos ember ás, az szörnyű látvány.
lógián meg a jellemeken ennek érdekében."
Hát ha még ez púpos asszony. Úgy lóg a
(1968).
púpján a ruha, mint féloldalas otromba maIS

Megszállottak

(1961)

dárijesztőn." Háborús elesettség, két hazatérő hadifogoly barát, egyikük - Ferenc halálosan beteg, keserves újrakezdés. 1946ról a legnehezebb témában a Balaton-felvidéken készül az évfordulós film. A tét pedig nem kevesebb, mint hogy lehet-e őritörvényű drámát formálni az anyagból, vagy
elegendő kalaplevétellel tisztelegni az évforduló előtt. Makk Károlya sematizmus
ingoványából kilábalóban az előbbi megoldást választotta akarva vagy akaratlan.
"Azért vállaltam azt a filmet", mondta később, "mert, hogy úgy mondjam, százegy
százalékig egyeztettem az üggyel. De mint
rendező; tudtam, hogy csak szuverén módon lehet filmet csinálni, és a cselekménysort végig kell vinni lepésről lépésre azon
a végzetes és visszavonhatatlan módon,
ahogy a végéhez eljut".
Egy komp kötött ki a badacsonyi hegyoldal tövében, két férfi indult útnak a felszabadult országba hazatérve. Két parasztember, és egyiknek, a kínált földet megta16

gadó Ferencnek két asszony, a púpos Tera
és a szépséges Zsuzsanna közül csak egyikük halála árán sikerül választania. Önkezűen és végérvényesen. Makk ott forgatott,
ahol a legmeredekebb és legkövesebb volt
a talaj, és a hegyoldali házban, Ferenc
kunyhójának mélyébe tekintve évtizedes
megvertségekre látott: "Mint hQpehely a
tájat, Ferenc szobáját finom csipkék, szakadtból eggyé varrott kendők borították
be, tarkították tele, Tera terhes gondoskodásának jegyei." Ezek a különös terítők
pedig - későbbi filmek választékosabb kelméinek, madeiráinak. áttört függönyeinek,
ruhafodrainak szegényes előképei - jelezték a férfi tragédiájának fojtogató élményszerűségét. A félelemmel együtt élve pedig
önérzeti púppal lapulva hogyan is lehetne
új asszonyt szerezni. "Ha púpos az ember,
az szörnyű látvány." Végzetes en és visszavonhatatlanul egyértelműbb a film végén a
megbilincselt gyilkos képe. AHáz a sziklák
alatt hőse személyes és magas izzású drá-

Szetelem (1970)

máj ában megszolgálta azt, amit kérdések és
felelet nélkül terhére rótt a történelem.
Ez a film 1958-ban jó évtizede feltorlódó
feszültségek levezetése volt. olyan téma
megpendítése, amely csak később, A tízezer
napban, a Húsz órában, az Azonosításban
nyer hasonlóan erőteljes feldolgozást, és
újabb szempontból talán a készülő Pergőtűz elemzi majd. A Tatay Sándor nyújtotta
történet a felemásságban nem látott erőt a
védekezésre. Makk a felszabadultság és félelem bizonytalan magatartásából formálta
markánssá hőseit. Görbe J ános, Szirtes
Adám és Psota Irén a hétköznapi falusi
teendők mozzanataiból (szőlőpermetezés.
nádvágás, vízhordás) építkező drámának
olyanformán tudnak erőt adni, hogy a
hangsúly mindig a görcsös változtatásra
való képtelenségre esik. A bezártságot és
tehetetlenséget csak hangsúlyozzák Illés
György tágas totálképei és a megpihenő
alakokat egybezáró félközeliek.
Ha Jancsó filmjei esetében képzöművé-

szeti hasonlattal élve történelmi tablót lehet emlegetni, akkor a Makk nyújtotta tárlat egészalakos plasztikai sorozatot mutat
be két vagy három föfigurávaL Megmintázva áll ott a következő két évtized néhány
markáns típusa.
A nehéz mintavételhez, mint említettük,
segítségül hívja az irodalmat. A legjobbakat: Sarkadit, Galambos Lajost, Galgóczit,
és közvetlen munkatársának sikerül megnyernie Déry Tibort és Örkény Istvánt. Tapasztalatforrásnak hívja őket, de ihletet is
nyer munkáikból.
miközben az elegáns
"szuverenitás" formájában megjelenő konok következetességgel gyökeresen átformálja az anyagot. Különösen Örkény és
legutóbb Galgóczi Erzsébet írásának adaptácíójakor éles az elszakadás, irodalmi nézőpontból bántó is lehet, mert műfajt és ezzel óhatatlanul szemléletet is.változtató, így ~
vitákra is jogosító az átdolgozás.
De hát azt az átfoqóbb szemléletet is az
irodalomtól kapta, amely szerint "nincs íté17

Macskajáték

(1974)

let" bizonyos helyzetekben, ugyanakkor kűlönösebb kiméletre sincs ok ott, ahol még
kortársakként élő alakokról esik szó, és a
történés befejezetlen, hiszen a közelmúlt
történelméből napjainkig húzódik a kollektív dráma. Megidézése csak erőteljes rendezői tranzpozícióval lehetséges, hogy hihető
legyen, ami volt.
A folyamatosság és lezártság érzése ahogyan azt aMacskajátékban
(1974) látjuk - eggyémosható, elveszett és kísért a
visszatérő múlt. Az öregasszonyok emlékezetében megesik, hogy tegnapi dolgok elsüllyednek, és régi, látszólag jelentéktelen
pillanatok váratlanul drámai fontosságra
tesznek szert. De csak a fáradó emlékezetnek lehet joga kizárólag a kezdetekre gondolni, Makk
szisztematikus
analízissel
mintha fokozatosan közeledne a mához.
Filmjei játszanak az -elveszett és visszatérő múlt élményével. Kiesik - majd váratlanul drasztikusan betör ebbe az emlékezésvilágba a jelen. Azért eshet ez meg,
mert a szubjektív és esendő hétköznapi emlékezetet választja témájául. Megkockáztatható a feltételezés, hogy minél következetesebben teszi ezt, filmjei formailag annál kidolgozottabbak,
annál átélhetőbb a
látvány.
A szubjektív emlékezet pedig kereső,
menekülő, felejtő, felidéző, kapaszkodókat
találó, fontos dolgokról tudomást nem vevő
·18

és gyakran igazságtalan.
Aztán hirtelen
mégis rátalál valamire, amire tulajdonképpen nem akart vagy nem jó gondolni. A valósággal alig áttetsző kapcsolatban áll az
emlékezés. Élesen konfrontálható
lehetne
azzal. Makk filmjeire azonban az jellemző,
hogy soha sem történik meg az a direkt őszszevetés, ehelyett a hosszabb, de mindig
epikus helyzetekből következő folyamatban
az emlékező és gondolkodó képzelet súrolja, befogadja vagy menekülő ösztönnel elkerüli az igazságot. Mindez színészi játékon, gesztus- és dialógusrendszereken
keresztül ölthet első szinten testet. Nagyszerűen például Pálos György játékában, Darvas Lilinél. Dajka Margitnál és Jadwiga
J ankowska-Cieslak esetében. De megjelenhet a filmek tárgyi világában is. Órákban,
régi bútorokban, a legszemélyesebb használati cikkekben, fényképek formájában, a
giccs határáig merészkedő limlomokban, a
skála pedig a szépséges régi textíliáktól
egészen a hervadó virágig vezet. Azonban
eredeti és egyértelmű giccsességük a film
szerkezeti sodrában soha nem tud öntörvényűen és közönségesen előretörni. Az operatőri munka és a rendezői biztos kéz, mely
kizárólag a képsorok tartalmi alakulására
koncentrál, megakadályozza ezt, képek és
tárgyak kizárólag a nagyobb gondolat módosításához vagy új irányba fordításához
járulhatnak hozzá.
A kép pedig a filmben a minduntalan jelenlevő és meghatározott szabályok szerint
működő "logikai operátor" . Illés György
és Tóth János munkáiban erőteljesen, legutóbb pedig Andor Tamás klasszikusan beavatkozni tudó alkalmazásában
egyetlen
cél felé vezet.

Titokdramaturgia
Ez a cél pedig az elhallgatások, tévedések,
tévesztések, az emlékezet és a tapasztalat
rossz tájékozódásának a bemutatása. A kihagyásos szerkesztésmód az alapelve Makk

dramaturgiájának.
Olyan módon
dolgozik, hogyabemutatások
sokaságával
utal a láthatatlanra. és minél gazdagabb és
precízebb a bemutatás szavakban, (levelek,
dialógusok özönében) vagy a képek villódzó folyamában (elsuhanó, majd élesen bevillanó emlékképek sodrában, vagy bontakozó múltbéli tájak megidézésével), annál
pontosabb az emlékezés tárgya, ugyanakkor
annál többsíkúbb és esetlegesebb a kötődés
az objektíven létezett és az elbeszélés praesensében létező valósághoz.
Az időbeli folyamatosság érzékeltetése
érdekében működik egy szokatlan kihagyásos dramaturgia. Lényege, azt is mondhatnánk, alapelve, hogy több síkon közelít a
lényeges felé. Ezek a közelítések azonban
csak sejtetik a lényeget. Nem közlik mint a
néző számára úgyis köztudottat (például,
hogy milyen tendenciák jellemezték az ötvenes évek politikai légkörét Magyarországon, mit jelentettek a koncepciós perek
stb.), csak úgy mellesleg, egy-egy gesztussal utalnak rá, feltételezve, hogy a szűkséges információk birtokában vagyunk. Eközben pedig a kihagyottat, a titkot módszeresen és részletesen oly módon járják körül,
hogy mind többet sejtessenek meg belőle,
és sokoldalú elhallqatása közben a lehető
legtöbbet mondják el róla.
művészi

Minuciózusan aprólékos és a végtelenségig alapos a kutatás . a dialógformálás,
tárgyszimbolika-alakítás
és levelesládanyitogatás: A Szerelem
és különösen a
Macskajáték során megnyilvánuló műgondot figyelve attól lehet tartani, hogy a részletekben elvész vagy megtörik a hatás. Nem
így történik. Ellenkezőleg: minden a hatás
szolgálatában áll, ugyanis a titkot, a több
oldalról megsejtett alapélmény t felfogva és
megértve, a filmet befogadó nézőre vár a
különös kinetikus élmény feldolgozása.
Erősen érzelmi, gyakran indulat hatásúak
ezek a filmek. Nemcsak vetítés közben érintik meg a nézőt, jóval később, a vetítés
után a filmre visszagondolva sem szaba-

Egyerkölcsós

éjszaka

(1977)

dulhat a benyomásoktól, sok minden csak
akkor fogható fel, így válik átélhetővé rninden. Érzelmileg, majd racionálisan.
Makk a "csukott könyv leveles sűrűjében" vizsgálódik kínos és több oldalú precizitással,
a valószínűt és valósáposat
öszszesodorva szövi filmjeinek cselekményét
is. Történeteit gyakran különös fatalizmus
színezi. Már-már az eleve elrendeltség kellemetlen érzésével fenyegetnek ezek a sorsbeteljesülések.
azonban csak látszólag kötődnek a cselekményhez, nem abból fakadnak. Még a Ház a sziklák alatt esetében
sem. A későbbi filmeknél pedig egyenesen
felerősödik a benyomás, mintha maguk a
történtek is a főszereplők egzaltáltságig
bonyolult jelleméből fakadnának. A rendező is érzi ezt. "Mindig csábított olyan filmkészítésnek a feladata, ahol a feszültség a
hős jelleméből következik. Minden belső
mozgásnak és robbanásnak az a meghatározója, hogy bizonyos emberek, noha világosan, mintegy kívülről és pontosan látják
saját helyzetüket, mégis képtelenek letérni
egy olyan útról, amelyet belső adottságaik
és körülményeik meghatároznak." (Filmkultúra, 70/3. sz.).
Altalában behatárolt világban - például
a dunántúli homokdűlő összezártságában
mozoqnak ezek az emberek, ahol jogosan
érzi a Pálos György alakította főszereplő:
"Ez a szahara csak felszín itten, hatalmas
19

Macskajáték

(1974)

tenger van alattunk. Le kell nyúlni csak a
mélybe és megnézni, hogy mi van odalent"
(Megszállottak). A Mama vánkosos-tükrös.
csipkés, díszpárnás betegágyának behatároltságában minden ellentéte a külvilágnak (Szerelem), Erzsi pedig Egérkével társbérletesített lakásából pár lépésnyi utat ha
megtesz a postáig (Macskajáték). A Búza
utcai ház hermetikus zártságában él az Egy
erkölcsös éjszaka minden szereplője stb.
A mértanilag meghatározott és - hangsúlyozzuk ! - behatárolt terepen játszódó
életben pedig nem is lehet más mozgalmasság, mint az emlékezése. amely ugyancsak
bejárja az ismert terepet.

Emlékezéstechnika
Az emlékezéstől való megfosztottság, vagy
az emlékektől való iszonyodás és félelem,
amely még a rájuk való gondolás t is lehetetlenné teszi, tragikus pszichológiai hátteret von a Ház a sziklák alatt főszereplőjének lelkiállapota mögé. Az a bizonyos feloldó és megkönnyebbítő emlékezés, amelynek napsugaras élményére mindig áhítozunk, Makk filmjeiben általában elmarad.
A Mama elmeséli Lucának a régi savanyúkúti nyaralásnak a történetét. Látszólag
mintha az öregasszony múltba néző leltári
emlékezetének derűs tornáztatás át szolgálná a Szerelemnek ez a fontos jelenete. Felvillannak a családi képek, egy kalapos, fe20

lénk forduló szép nő arca, agyerekágyból
leselkedő kisfiú, és kiderül, hogy a Savanyúkúton történtek ki tudja, hogy hányadszor kerülnek megidézésre : a Mama gyönyörű fiatalasszony volt, és amikor egy szobában kényszerült aludni a család, és a Mama kioldotta kapcsos miederét, a gyerekek
egyike, Gyurika leskelődött.
A miniatűr családi anekdotának a felidézése, amelyre Luca türelmetlenül biztatja
az öregasszonyt, nem szokványos. kalandozó múltidézés. Másra való. Az emlékezés
folyamatában, amelyet a jelenidejű beszélgetés közelképei szakítanak meg, az egykori nyár emlékei kerülnek elénk, versenyre kélve egy tollas kalap változataival, a
miedert húzó fiatal nő homályos alakjával
és oly módon kínálnak alternatívát, ahogyan a Mama is válogat, a képzelt és valódi
közűl, Mit is hordott akkor, alsószoknyát.
csipkés bugyit vagy azt a miedert? A benyomások gazdagságában pedig szabad
szemmel alig láthatóan bevillan a távollévő
fiú és férj képe és valamivel később annak
a kisfiúnak a képe is megjelenik a képsorok
között, aki nem leselkedett. A dialógus menete pedig elvezet a kívánt mondatokhoz :
"János pedig csak feküdt a falnak fordulva, s meg sem mozdult szegényke ... mert
már akkor olyan becsületes volt" - mondja
ki végre a Mama a mindkettőjüknek szükséges kapaszkodót. Az igazságot, a lényeget, melyet rajtuk kívül kétségbe vonni lát-

szik a világ. Aztán a Mama sietve született
racionalizmusával
hozzáteszi:
"Dumme
Gans, maga azt hiszi, nem látom, hogy jobban emlékszik, mint én? Igenis, már akkor
olyan becsületes
volt...
ezt akarta hallani?" "Egy nyavalyát!"
- kiáltja Luca diadalmasan.
Az említett példában tehát a régi és látszólag jelentéktelen
történetre való emlékezés pszichológiai
fogódzót,
egyenesen
támaszt nyújtó. Kibontásában
kőzrejátszik
a
nagyszerű
párbeszéd sor - amelynek menetét csak a forgatókönyv
hosszabb közreadásával tudnánk
pontosan
érzékeltetni.
Darvas Lili és Törőesik Mari, a két asszony,
egymást egyszerre
ámítva, hitegetve segítő
játéka kivételes magas színvonalú.
Hajszálpontos és mindezt
leheletfinoman
egybefogó az operatőri
munka.
A Macskajáték esetében a kép már mint
primus inter pares funkcionál.
A film szerkezeti alapelvévé
emelkedik
a képkompozíció. Magának
a titoknak
is elvont megtestesitője
egyetlen
kép, amelyről
a film
során többször szó esik, és amelyet más, kűlőnbőző kontextusokban
megjelenő
hasonlatos képeket látva, a nézőnek képzeletben
fel kell idéznie'. Képek zuhatagában,
a felhangzó levelek változatos és alternatív
szóözönében
egyetlen kép emlékét kutatja
a
főszereplő Erzsi is. Igy írja le azt egyik levelében testvérének,
Gizának: "Csupa olyan
dolog jut eszembe, ami szép és kellemes
eseményekhez
fűz. Például az, hogy kell
valahol egy fényképnek
lennie mirólunk.
Kerestem is, de nincs meg. Talán Te vitted
maqaddal-. .. Létán készült egy nyári reggelen a majális után, amikor először vettem
fel a tüllruhámat.
Ezen a nyáron lépett szegény Bélám a színre, de én meg voltam már
szédülve Csermlényi
Viktortól
és nem bírtam választani.
Én Bélával táncoltam
át az
éjszakát,
aki egyenruhát
viselt, mert még
háború volt. Reggel aztán megérkezett
Viktor, az ő ötlete ... Az Ö ötlete volt a csónakázás.
Amikor megláttuk
a csónakot
a
holt Tisza kőzepén, elkezdtünk
futni lefelé

a lejtőn, nevettünk,
integettünk
és kiáltoztunk : - Megyünk . már,
Viktor,
mi vagyunk!".
Ebben a bőbeszédű,
rajongó és kicsit 10csogós levélben kerül először leírásra az a
barnásvörös
keménypapíros
reg l kép,
amelynek hasonlatos
változatai
a film kűlönböző pont jain szembenéznek
velünk és
Erzsivel. de mégsem ugyanazok, amelyekről
szó esett. A film végén, váratlan meglepetésként, amikor már valami sokkal fontosabb. visszavonhatatlanul
szörnyű
dolog
megesett, a Giza haláláról
tudomást venni
képtelen Erzsi csaknem önkívületben
a régi
doboz mélyén rátalál a két part felé futó,
fodros ruhás, integető lányalakra. Kinernatografikusan
ez a kopott, a film színzuhatagában egyszerűségével
tüntető kép hivatott közölni mindazt, amit Erzsi a film egész
folyamatában
fiatalsáqról,
felszabadultságról, teljességről
és a boldogság
emlékéről
elgondolt.
Vagy talán másként volt, vagy
közben mássá vált?
A film utolsó beállításában.
a zuhogó és
mindent
elmos ó zivatar áradata
után színesen, életnagyságban
megelevenedik
még
egyszer az a bizonyos kép. Hajnalban vagy
alkonyatkor
készült, nem tudhat juk pontosan, ahogyan életet és halált is egy kimerevített pillanatban
örökít meg. A két Szkalla
lányt látjuk, ahogy nevetve szalad a holt
Tisza felé, és némán integetnek,
hogy megyünk már, megyünk.
Egy csónaknak
az
orra is látszik. Érezhetően
egy titokzatos és
ismeretlen
kéz próbálja
partra húzni.
Makk Károly müvészi bátorsággal
életmüvének
egészében
létfilozófiai
kérdésekhez közelít. Hogy honnan merít és hogyan
dolgozik,
csak sejthető, de honnan a vakmerően személyes bátorság?
Pilinszky megfogalmazásában
mi is csak kérdezhetjük:
"Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni / ki merészel közülünk?
S ki merészel / a csukott
könyv leveles sűrűjében,
/ ki mer kutatni?
S hogy mer puszta kézzel?"
Ember Marianoe

V áltozatok a hűségre
Déry Tibor és Makk Károly
"Hogy becsapjam a kor óráját, a hibásat
dalom húszféle volt" - írja Jean Cocteau.
Makk Károly világéletében az órajárás ellenében dolgozott - talán ezért szólalt meg
annyiféle hangon, pályája ezért oly szokatlanul polifonikus. JÓÍZűvígjáték és paraszti
sorstragédia. felejthető, könnyű kezű mozidarabok és letisztult, fénylő remekmű - ez
a Makk-oeuvre. Nem tartozik filmművészetűnk nagy monomániás alkotói közé;
egészen az utóbbi évtizedig az a divatos kritikai szlogen is nehezen volt leírható róla,
hogy "saját világa van". Makknak filmjei
vannak. És saját világa is persze, mint mindenkinek - sokszínű, mindig más arcot mutató, gazdag, emberlakta univerzum. A
rossz termelési drámák és felszínes történelmi tablók korában rokokó vígjátékot
forgatott: a Liliomiit. Súlyos sorstragédia
követte: a kritikusi értetlenséggel fogadott,
majd a "budapesti tizenkettőbe" teljes joggal beválogatott Ház a sziklák alatt. 1961ben megelőlegezte a hatvanas évek "cselekvő filmjét" - rossz, pontatlan kifejezés
- a MegszállottakkaL
S amikor sokan csináltak ilyesfajta filmeket a hatvanas években - megint az ár ellen úszva =. ő egészen
más irányokba tájékozódott. A magyar "új
hullárnból" egyszeruen kimaradt;
mint
maga mondja egy interjúban, "már eltemetett a magyar filmgyártás közvélemé22

nye". 1968-ban az Isten és ember előtt kapcsán írta le róla B. Nagy László: "pályája
tele van kiszámíthatatlan fordulatokkal, s
két évtized után is oly tanácstalan csodálkozással nézzük, mint a "pulzáló" csillagokat, melyek egyszer fölvillannak, másszor
homályba borulnak". Az ember, a filmrendező, persze, mi más lenne: pulzáló csillag,
mely hol erősebb, hol gyöngébb fénnyel ragyog; hol kijön neki a lépés, hol nem. S
közben megpróbál valami tisztességes
egyensúlyt kialkudni magával és a világgal. Makk Károlynál legföljebb e pulzálás
amplitúdója nagyobb, a felvíllanások fénye
és iránya váratlanabb az átlagosnál. A legragyogóbb lobbanás az 1970-es Szerelem
volt; fénye ma is tisztán világít s - mondhatnánk az ismerős kritikai sablonnal utat mutai, ha nem épp Makk Károly bizonyította volna be, hogy a művészetben
csak művek vannak, s az utak legföljebb
oisszalelé, s semmiképp sem előrefelé letapogathatók. Akkor is csak óvatosan, nagy
fenntartásokkal.. Ilyen illő óvatossággal talán leírható: a Szerelemtől kezdve - tehát
a hetvenes években - Makk művészetében
valami nála szokatlan, harmonikus egyensúly teremtődött meg, s ez az egyensúly az
újabb kori magyar filmművészet egyik legnagyobb teljesítménye. Nem egyenletes
színvonalról van persze szó - ez elképzel-

hetetlen =, arról csupán, hogy a Szerelem
óta Makk nem készített elkapkedott. könynyű kezű művet. Tette ezt akkor, amikor
már igazán "megengedhette volna" magának, lévén filmművészetűnk talán legrutinosabb mestere. Ö azonban alighanem tudja, hogy az ember ezt "nem engedheti
meg", legföljebb néha rákényszerül s akkor
is úgy kell dolgoznia, hogy később se szégyellje, legföljebb könnyű szívvel elfelejtse. A hetvenes években azonban kihagyás
nélkűl követik egymást a virtuózan megformált, súlyos filmek, melyek - Makktól
szokatlan módon - még hasonlítanak is kissé egymásra, mintha egyetlen ember készítette volna őket. A sokszólamú muzsikus
elhatározta: ezentúl, egy ideig, csak kamarazenét ír.
A hetvenes évektől kezdődő időszak
többé-kevésbé Déry Tibor jegyében telik.
Filmjeinek csaknem a fele - Fellinivel szólva: két és fél - Déry-novellából készült.
Nem adaptációk ezek, a szónak abban a sivár értelmében, ahogy azt az írott műveket
filmszalagra "lefordító" jóindulatú ismeretterjesztésekre mondják. Makknak Déryhez - és önmagához - való hűsége mélyebbről fakad. Ö egyszerűen jó novellából
jó filmet készít, melyben ugyanúgy nem a
történet, hanem a filmkészítő fantáziája,
képei, ritmusérzéke. a szereplőkkel kapcsolatos érzékenysége a fontos, ahogy a
Déry-írások súlyát is a történet elmondásának módja, a mondatok zenei lüktetése,
a leírások szelíd, bensőséges lírája, a kifejezések, nyelvi szerkezetek érzékenysége
adja meg. Makk művei, a film nyelvén, újra fölépítik a világot, amelyet Déry a szavak építőanyagából emelt. De, mondhatjuk
azt is, új világot építenek, mely ugyanúgy a
külvilág, a politika szakítópróbájának alávetett személyiség szomorú világa, ugyanúgy a részvét, a szerelem és a hűség univerzuma, mint Déry 1957 utáni kristályos
tömörségű novellái.

Szetelem (1910)

A Makk-Déry történet a Szerelemmel
kezdődik, még valamikor a hatvanas évek
közepén: a közős forgatókönyv az 1967-es
Filmkultúrában jelent meg. Két önéletrajzi
ihletésű novella kapcsolódott egybe: a Két
asszony és a Szetelem. Megint egy film "az
ár ellen". Makkot a hatvanas években néhányszereplős.
bensőséges kamaradráma
terve foglalkoztatta. Akkor, amikor Jancsó
a személyiség kiszolgáltatottságát szikár
strukturalista parabolákban énekelte meg,
amikor a magyar filmrendezőket a gazdasági és társadalmi "falak" letapogatásának
gondjai izgatták. Aprólékos lélekrajz. intim
kapcsolatok, érzések, költészet? A magyar
film akkor - indokolhatóan - mással volt
elfoglalva. Sok hasznos, de efemér mű szűletett - kevés maradandó (a Szegénylegények bizonyosan). Aztán 1970-ben bemutatták a Szetelmet, s lényegtelen né vált, "ár
ellen" vagy mellett készült-e, tagadása, foly23

Szetelem

(1970)

tatása vagy megújítása-e a "magyar új
hullámnak".
A mű olyan egyértelműen és
elementárisan nagy film, a premier olyan
nyilvánvalóan ünnepi pillanata a magyar
filmművészetnek, hogy fölöslegessé, nevetségessé váltak a szokásos kritikai osztályozások, a tendenciákhoz. hullámok hoz sorolás. A Szetelem szépsége ma, tizenkét év
elteltével is tisztán ragyog - s ragyogni
fog, amíg mozik és nézők lesznek. Ha már
minden történeti utalás lefoszlik róla, ha
már az ötvenes évekről azt sem tudják, milyen volt - szerenesés kor lesz =, e film
akkor is az adott korhoz és korról fog szólni, mert a görög sorstragédiák egyszerüségével ábrázol örök emberi konfliktushelyzeteket. a személyiség visszahúzódását a
külső erők nyomása elől. s megkapaszkodását a hűség és a szeretet elpusztíthatatlan értékeiben. "A filmben a letisztultságnak az a foka munkálkodik, amely már
aligha kerülhet dramatikus helyzetbe a
24

filmművészet változásaitól.
amelynek már
nem szükséges fél szemmel a mezőnyt vigyáznia" - írta róla Maár Gyula.
Ma már természetes, hogy ekét Dérynovellából film készült, pedig olvasva csöppet sem filmszerűek, legalábbis a szó hagyományos értelmében nem. A Két asszony
kétszereplős kamarajáték.
nagy része négy
fal között játszódik. A Szerelem váza ennél
is szikárabb : egy férfi útja haza, a börtönből. a feleségéhez. Az írások "mögöttes tartalma" azonban annál gazdagabb. S Makkot érezhetően az egyszálú történet mögötti
mélység izgatta - az a terület, ahol az író
(és a filmkészítő) művészete kezdődik. Két
ember kapcsolatának apró rezdülései, viszonyuk tragikus és komikus hullámzása,
hűségük egymáshoz és a távollevő harmadikhoz - s mögötte a történelem, az ötvenes
évek "új jégkorszaka", mely e furcsa kapcsolat szörnyű ketrecébe kényszeríti a csaknem százéves öregasszonyt, és a vállán
iszonyú terheket cipelő szép. fiatal aszszonyt.
Makk és Déryegybefonta
a két rövid,
cselekmény telen novellát de lényegében
nem dúsította fel a történetet. Makk az
eredeti történet-váz ra építkezett. A novellában csak néhány szóval érzékeltetett atmoszférát - a szoba otthonos világát, a rideg külvilágot és az emlékek képsorait nagy beleérzéssel. aprólékos műgonddal teremtette meg a filmvásznon, s virtuóz vágástechnikával lényegében nem-epikus, hanem zenei vagy lírai struktúrává állította
össze. Ennek a filmnek a ritka szépsége
nem a történetből bomlik ki, hanem akárcsak a Déry-novelláé - abból. ami több
a puszta történetnél. Arcokra. tárgyakra,
rituálisan visszatérő cselekvésekre, szűrke,
tompa fényekre. esőtől csatakos, vigasztalan utcarészletekre emlékezünk a filmből.
Csipkés kalap virággal, cizellált porcelánkancsó, elegáns urak és hölgyek a megsárgult régi fotográfiákon, félbevágott alma a
tányéron, ködös hajnali erdőben ellovagló

hat "titokrendőr" , régi lornyon a gótbetűs
könyvön,
rácsos börtönfolyosó.
zárkaajtó
csapódása,
hófoltos, ködös utcák, csillogó
fekete macskakövek.
léptek monoton koppanása, fehér párnán aszott fehér öreg aszszony-arc fekete főkötőben.
két egybefonódó női kéz, a haj kibontás szóban elmondhatatlan animális szépsége, a hazatért férfi
szelíd, gondos lemosdatásának
- megtisztításának
- ösztönös
asszonyi
gesztusa.
Mindebben
semmi kívülről bevitt bravúr,
művészkedés
nincs. Mindez benne van a
történetben,
a szavakban és a szavak mőgött, csak figyelmesen
kell olvasni.
Az
öregasszony
fantázia- és emlékképei.
régi,
féltett
csecsebecséinek
otthonos
világa
ugyanolyan reális - és ugyanolyan fantasztikus =, mint a külvilág, az ötvenes évek
fagyos levegője. Ütköztetésük
elvágyódást
és reménytelenséget
sugall: a kor iszonyata
elől csak már egészen öreg asszonyok és
kisgyerekek menekülhetnek
el a fantázia és
az emlékek
mesevilágába.
A "korszak
mocska" mindenüvé beszivárog, az élet legintimebb
menedékeit
is fenyegető en alámossa. Makk pontosan jelzi ezt: négyes öngyilkosságról,
kitelepítésekről
esik szó, az
asszonyt kidobják munkahelyéről,
társbérlőket ültetnek a lakásába, barátai - akiknél
agresszív
"telefonszerelők"
jártak - nem
válaszolnak
a telefonhívására
("jobb félgőzzel szégyenkezni,
mint egésszel
felakasztatni"
- mondják).
Több filmre

elegendő konfliktus
ez - a
mindez csak hangsúlyos háttér, amely megteremti
a szobában
lejátszódó
kamaradráma
erőterét. Makkot
nem a személyi kultusz "leleplezése" érdekli, legalábbis
abban az értelemben
nem,
ahogy sok későbbi - köztük néhány kitűnő
- film próbálkozott
meg az időszak politikai mechanizmusának
művészi vizsgálatával. Makk ezt nem kutatja;
adott feltételnek fogja fel: eredendően
nyomasztónak.
embertelennek
és irracionálisnak.
Öt az
emberi következmények érdeklik: az ötve-

Szerelemben azonban

nes évek - s vele a mindenkori zsarnokság
- léleknyomorító
ereje, az esély az emberi
méltóság megőrzésére. Makk filmje nem a
politika formálóiról.
csalódottá váló alakítóiról szól. hanem azokról az egyszerű emberekről,
akiknek a politika drasztikusan
beleszól az életükbe; beszennyezi vagy ártatlan áldozatokká
teszi őket. A film béli
szeretet és hűség az örök emberi rezisztencia végső lehetősége; esély az emberség, a
személyiség
"benső magva"
megóvására.
S ha az imént azt írtam, hogy a szecessziós
emlékvilág
és a nyomasztó
ötvenes évek
képsorainak
ütköztetese
a terméketlen
elvágyódás reménytelenségét
közvetíti. végül
is a szeretet és a hűség kiállja a szakítópróbát : a filmet remény ragyogja be. Ez a
remény nem politikai, nem történeti, hanem
- nagyképűen
fogalmazva - ontológiai fogantatású:
azokra a végső, kikezdhetetlen
emberi
értékekre
támaszkodik,
amelyek
túlmutatnak
a konkrét helyzeten és időn, s
épp egyetemességükkel
diadalmaskodnak
az adott kor riasztó esetlegességein.
Az emberi kultúra minden alapműve erről szól.
Az Elektra, az Odüsszeia, a Hamlet ugyanúgy a hűség, a szeretet - és akiküzdött
szépség - konkrét helyzeteken
túlmutató
folyamatosságát
énekli meg, mint a Szete-

lem.
A film szerkezete. képi világa áttetszően
egyszerű, lecsupaszított;
ez a végső egyszerűség azonban egy igen bonyolult képi
struktúra és filmnyelv eredménye. Néhány
alapcselekvés. helyszín és kép tér rituálisan
vissza a másfél óra alatt. Az út az őreqaszszonyhoz. a virág és az ajándék átadása, a
tréfás-komoly
beszélgetés, az emlékek, vágyak beúszó képei - közte a börtönképek
=, a fiatalasszony
útja haza, az anyja az
elemózsiával
- lényegében
ennyi, egészen
az epilógusig, a férj hazatértéig.
Szerkezet,
ritmus, hangulat, s nem utolsósorban az érzékeny színészi játék azok a tettenérhető
erények, amiktől ez a mű igazából méltóságteljes
formát nyer, amitől túlmutat
a
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Philemen és Baucis (1919)
helyzetekből.

cselekvésekből

kirajzolódó

puszta sztorin.
A tónusok szűrkék, sötétek, az egyetlen
világosabb felvétel - indokolhatóan
- a
férfi szabadulás utáni hazaút ja. Egyébként
mindig eső esik, szél fúj, lucskosak az utcák - a helyzet szorítását igazából ezek a
természeti képek, s a szereplők gyűrt, megfáradt, sokat próbált arca, tekintete közvetítik, akárcsak a későbbi Déry-Makk
filmekben. Szűrke, finom köd vonja be az
emlék- és fantáziaképeket is - a messzeség
homálya, az idő tompító, fakító ereje. A
legtisztábbak a tárgyakról készült képek mintha a tárgyak képviselnék a hűséget és
az állandóságot ebben az őrjítő ideiglenességben. A tárgyak: egyenrangú főszereplők.
Az őreqasszonyt körülvevő tárgyi világ: az
asszony élete, múltja és jelene. A tárgyaknak ebben a filmben külön dramaturgiája
van. Arról van itt szó, amit Makk egyhelyütt - igen találóan - "macskaútnak" ne26

vezett: "Tulajdonképpen Tóth Jánossal, az
operatőrrel való együttes munkában alakult
ki bennem - bennünk - az az elképzelés,
hogy az ember nem üvegkalitkában,
nem
búra alatt él, hanem meghatározott környezetben, meghatározott tárgyak közott. és az
életben való mozgása is eléggé meghatározott pályán történik. Tehát mindannyiunknak mégvan a magunk úgynevezett »macskaútja«, melyen naponta, évente, egy életen
át mozqunk." Később, a másik három Dérynovella filmrevitelénél is nagy szerepet játszik ez a "macskaút" . Hogy ez Makknál
mennyire régi, tudatos törekvés, azt jó
szemmel fedezte föl már egy évtizeddel a
Szerelem előtt, a Megszállottak kapcsán B.
Nagy László: "Ahogy Makk egy-egy tárgygyaL egy szemüveggel, öngyújtóval.
légpuskával eljátszik, szinte ezekből az apró
elemekből építve fel az egész belső történést, művészi szempontból úttörő jelentőségű".
Három réteg - a külvilág képei, a két
asszony dialógusa a régi tárgyakkal bebútorozott szobában, a fantázia- és cmlékképek - e~ymásra csúsztatása adja ki a film
szerkezetét. E szerkezet inkább körkörös,
mint lineáris. Ugyanazok a monoton cselekvések, tárgyak és megelevenedett emlékképek térnek vissza többször is, azonos
módon,
vagy apró változtatásokkal.
A
"macskaútról" van szó, az emberi sors felőrlő köznapi ritusairól. melyekből végül is
összeáll egy ember. élete. Zenei építkezés
ez, melyben a dallamok újból és újból fölcsendülnek, más hangszerelésben, más fekvésben, fölerősödve vagyelhalkulva.
Alain
Resnais írja egyhelyütt, hogy gyors vágásai, ritmusváltásai az emberi lélegzet ütemét követik - ezt érezzük a Szerelemben
is. Fantázia és valóság. múlt és jelen ilyen
virtuóz eggyé komponálása Resnais törekvéseivel rokonít ja Makk művét, ha az ilyesfajta hasonlítgatásoknak
egyáltalán értelmük lehet.
A Szetelem. bár nem lineáris fölépítésű,

mégis, visszahelyezi jogaiba a filmvásznon
a hagyományos jellemábrázolást és a követhető történetet. Hagyomány és újítás
olyan egységét valósítja meg, amely csak az
egészen nagy művek sajátja.
Erről a filmről már eddig is hosszú dolgozatokat írtak, s bizonyára fognak a jövőben is. Külön elemzést érdemel Tóth János
szokványos kritikusi jelzőkkel nehezen minősíthető operatőri munkája, a film tárgyi
kultúrája, montázstechnikája - s nem utolsósorban Darvas Lili, Törőesik Mari, Darvas Iván játéka. Ilyen intenzív szinészi jelenlét, ilyen virtuóz, az írói-rendezői gondolatot pontosan közvetítő színészi összjáték magyar filmen sem előtte, sem utána
nem igen volt. E végtelen gazdagságú műnek mindig újabb és újabb rétegei fejthetők
fel, munkát adva a szorgalmas filmelemzőknek.
A jó film, persze, kikezdhetetlen, kerek
egész, akár maga az élet - s minél hibátlanabb. szavakkal. elemzéssel annál nehezebben megközelíthető. "A kritikus a mestersége korlátait érzi" - írta róla B. Nagy
László. Mű, bírálójától.
aligha kaphat ennél nagyobb elismerést.
Makk a Szerelem után csaknem tíz év elteltével tért vissza Déryhez. Két rövid novellát filmesített meg: A téglafal mögött és
a Philemen és Baucis címűeket. melyek aztán Két történet a félmúltból cím alatt futottak a mozikban. Szűkszavú, bensőséges
írások ezek is, akár a Szerelem - nem
filmre kívánkozók. A történéseket mintegy
mellékesen, félszavakkal. száraz tőrnondatokkal jelzi az író - több helyet és időt fordít a környezet leírására, egy-egy nem-dramatikus epizód részletes elmondására. És
épp ez az a világ, amelyben Makk talán
mindenki másnálotthonosabb.
Mindkét
történetet főlduzzasztotta. az utalások egy
részét mellékszálakká növesztette. (A dramaturg: Szántó Erika.) A Szerelem virtuóz
zenei szerkesztését lineáris-epikus történetrnesélés váltotta fel.

Philemon és Baucis (1979)
A téglafal mögött története 1950-ben játszódik. Nyomasztó, hangsúlyos képpel indul a film: kietlen, vörös salakhegyek, szél,
füst, vijjogó madarak, a gyár kopott-koszlott téglafala. Ezek a képek - melyek többször is visszatérnek =, akár A vörös sivatag
nevezetes bevezető képsorai a sivár, porban
ásító észak-olasz gyártelepről. Antonioni
képei a modern nagyváros, az ipari civilizáció embertelenségének időtlen tablói Makk gyártelepe hangsúlyozottan kőzépeurópai, magyar, az ötvenes évekből. A korhűség nem hivalkodó - jóval visszafogottabb, mint jó néhány mű közkeletű rekvizitumokkal dolgozó retro-korfestése =, de
félreérthetetlenül
konkrét és pontos. Ezek
a tömör, súlyos képek minden tragikus történetnél többet, mást mondanak el az ötvenes évekről: a szorongásnak, a reménytelenségnek azt az állapotát, ami szavakkal
már alighanem leírhatatlan. A koszos gyárudvar, melyen végigszáguld a szél, a gyű27

csont jaikba is beszivárog, s ez vetül ki az
otthontalan, .xsupacsösz" tájra is. A megszégyenítő asztalra állításnál. az öngyilkosságnál is - amely a novellában egy kurta
mondat - sokatmondóbb a hatalmas, sivár
szerelőcsarnok képe, az asztal fölállításának
praktikus mozdulatai, a csorba munkáslábasok. a szegényes munkásebédek látványa.
Vagy a régi, zörgő villamos, melyen rabot
visz megbilincselve egy ávós. Hogy is írta
Örkény a Szerelemről? "Amit az író elhallgat, mert az olvasó képzettársításai úgyis
előhívják, azt a rendező - egy villanással.
egy utalással - kiprovokálja belőlünk, kihasználva a mestersége kínálta többletet."
Igen, ez legalább annyira az ötvenes
évek, mint a politikai csatározások, a koncepciós perek, a harsogó indulók és Rákosi-képek (ez utóbbiak is feltűnnek villanásnyira a filmben). Makk - akárcsak a
Szerelemben - valami mélyebbet, fontosabbat, tragikusabbat tud e korszakról, általánosabb tanulságait mutatja fel, mint a korA téglafal mögött (1919)
hoz szorosabban kötődö munkák. A film
csúcspontjai a sztori szempontjából lényegrött munkásruhák. a fáradt, mosolytalan
telen
epizódok. Bódi otthoni ebédje. az orarcok, a kopott igazgatói Pobjeda. melyet
munkások tolnak. a szegényes gyári öltöző, vosi vizsgálat, a szerelőcsarnok előkészítése, a salakhegyek visszatérő, sivár tablója.
az átizzadt, atlétatrikós testek, a fénytelen,
A
legszebb, legsűrűbb atrnoszférájú jelenet
közönyös tekintetek. Ezek hordozzák az
nem
is szerepel a novellában : a halotti tor,
igazi tragédiát, s hozzájuk képest a lopáson
és utána a két idős munkásember pityókás
rajtakapott, s pellengérre állított szerencséthazatámolygása. A füstös kiskocsma, a fájlen munkás öngyilkossága. csak következdalmas slágereket játszó púpos zongorista,
mény, ráadás. A film - és a novella - köa
semmibe révedő félrészeg arcok, a pohazéppontjában nem az öngyilkos munkás
rat markoló kidolgozott, ráncos kezek - a
áll, hanem följelentője : "Bódi elvtárs".
Szerelem' legjobb pillanataira emlékeztetKönnyű részvétet érezni az áldozat iránt.
A Déry-mű súly át, emberi nagyságát az a nek. Kivételes emberismeretre valló démoni
a
megértés és részvét adja meg, amellyel az pillanat, amikor a sunyi műhelyfőnők
frissen megözvegyült gyászruhás asszonyt
író a másik szánandó kisembert. a főljelenölelgeti-tapogatja, a részegségtől fátyolos
töt láttatja. Jozef Kroner és Törőesik Mari
szemekkel.
s az asszony, kicsit szabódva, de
- két színészi remeklés, a Szerelem színotthonos
megszokással
hajlik az ölelgetésre.
vonalán. Gyűrött arcok, fakó tekintetek,
S utána a megalázott Bódi és a becsületes
lassú, takarékos mozdulatok. Az ő vállukra
is rátelepszik a kor, az ő osztályrészük is a öreg munkás - Páger Antal játssza - tétova hazabotorkálása. majd közös teázásuk
szenvedés. A helyzet nyomott kilátástalansága a mozdulataíkba, a pórusaikba. a - ez túl van a számonkérésen. az ítélkezé28

sen: a történetnek ezen a pontján a részvét
és a megértés fölerősödő szólama minden
más dallamot elnyom. Nem ellenségeket látunk, párttagot és pártonkívűlit.
becsületes
és becstelen embert - két megfáradt öregembert csupán, akiket, így vagy úgy, iszonyúan meggyötörtek az évek.
Felemelő pillanat ez, a Szerelem telitalálatait idézi.
A film, persze, egészében nem mérhető
a Szerelemhez. Hiányzik belőle annak revelatív zenei szerkesztésmódja,
balladai, tragikus tömörsége, képeinek fojtott, súlyos
légköre. Makkot érezhetően kötötte a hagyományos tévés dramaturgia, az anekdotikus történetvezetés. a tisztább, realistább
fényképezés igénye, vagy ahogy Bikácsy
Gergely találóan írta: "a tér és az idő televíziós szegénysége".
A film "második része", a Philemon és
Baucis. a Déry-életműben önálló novella,
de lehetne A téglafal mögött folytatása is.
Egy melléktéma fölerősítése. A téglafal mogöttben rövid időre feltűnik Páger Antal
egy idős munkás szerepében. Ez a figura
(amely nem szerepel a novellában) lehetne
akár a Philemon és Baucis ugyancsak Páger játszotta öregura. A helyzet pedig ötvenhat véres ősze - A téglafal mögöttben
látottak egyenes következménye.
Ismét egy "filmszerűtlen" történet - ismét egy nagyon Makknak való történet.
Régi kertes ház, benne szelíd, idős házaspár, Csönd, nyugalom, öreges szöszrnötölés.
készülődés
a bensőséges születésnapra. Kint
fegyverropogás, halál: 1956 ősze. Két ember, az emlékek otthonos azilumában.
melyet az ötvenhatos események lázas zűrzavara vesz körül. Igen, a Szerelem alapképlete ez: a megőrizni vágyott idill és a rideg,
vérben és erőszakban vajúdó külső világ
felszikrázó összecsapása. Elhagyott, gazos,
esőverte kert, öreg kerti pad - a képek'
(akár a Szerelemben) többször is visszatérnek. Páger a Nikiből olvas fel egy részletet.
Gyertyafényes vacsora, virág a gomblyuk-

ban, gavallérosan. Régi falióra közelije. S
az ajándék: hallókészülék. Ezekben az
időkben azonban jobb nem hallani; talán
csak a süket és a vak tudja megőrizni háborítatlan belső békéjét. Kint puskalövések
- az ajándékot bölcsebb nem átadni. Felzeng az Egmont-nyitány, ami nálunk - a
felszínes híradó-beidegződéseknek
"köszőnhetően"
- mindmáig az 1956-os tudósítások szignálja. Beethoven - és fegyverropogás. Gyertyafény - és torkolattűz. A
házban Philemon és Baucis. akiknek nem
adatott meg, hogy szepen. méltósággal
együtt haljanak meg.
Összetéveszthetetlenül
Makk-téma ez;
még inkább, mint A téglafal mögött. Kamarajáték és kamaramuzsika. Intim kétszereplős történet négy fal kőzött - erőszak,
önkény és halál "odakint". Ezúttal ama bizonyos "televíziós szegénység" sem olyan
zavaró, mint volt az előző részben, s Lukács
Lóránt képei is egységesebbek, bensőségesebbek. sötétebb tónusúak.
Az öreges téblábolásban.
fél süket szóváltásokban. szeretetteljes évődés ekben ismét
megcsillan az a fájdalmas, mély humor,
amely már a Szerelem két asszonyának párbeszédeit virtuóz kettős szerepjátszását is
átszínezte. Nem felszínes viccelődés ez, hanem az a fajta bölcs, elnéző mcsoly. amely
a tragédiát átélhetövé.
emberivé teszi. Milyen tragikomikus például az a jelenet - a
filmkészítők
leleménye =, amikor az öregúr megvásárolja a hallókészüléket.
s a isvöldözések pillanatnyi szünetében trombitaval. cintányérral csapnak zajt, hogy kipróbálják. S amikor az ünnepelt először
dugja a fülébe a hallgatót, az ablakhoz lép,
és boldog, révült mosollyal mondja: "Hal10m ... " A belövéseket hallja, azt, hogy
odakint feje tetejére állt a világ.
S ezt a hangot hozza be a csöndes házba
az átlőtt lábú, vérző fiatal felkelő, akit öregesen, bután, ellenségesen küldenek el.
alighanem a halálba. "Miért politizálnak
maguk? Ha jól becsuknák a fülüket, a sze29

film fináléjának rezignált sóhaját: "ennyi
az egész".
"Ami itt történik, azt ép ésszel nem lehet
elviselni" - mondja a Szetelem egyik szereplője. "Te érted, mi folyik itt?" - kérdi
A téglafal mögött-ben a később öngyilkosságba kergetett munkás. Az irracíonalitás
országlása olyan tragédia, amely komikus
helyzetek sorát szüli. Ez a hang erősödik
fel Makk legutóbbi Déry-filmjében, a Vendéglátásban. A rövid kis Déry-novellette itt
is csak alapanyagot, vázat kínál az egyórás
tévéfilmhez. A novella ellenállhatatlanul komikus, akár egy - elképzelhetetlenül jó kabaréetüd. A filmben ez a komikum megkeseredik, fájdalmas hangsúlyokat kap.

A téglafal mögött (1979)

a szájukat, akkor nem volna semmi
tragédia" - zsörtölődik az öregasszony.
Régről visszacsengő dallam ez - a Szerelemben Luca anyjától hallottuk: "rendes embernek nem való a politika". Néhány perc
rnúlva, lövéstől találva, egy elhagyott téri
padon meghal az öregasszony is, miközben
férje erős orrvérzéssel fekszik azon a díványon. melyet az imént még attól óvtak, nehogy a sebesült fiú összevérezze. Amint
megvirrad, a halott öregasszony mellett
fiatal, egészséges lány halad el - kezében
kenyér. A remény, a továbbélés diszkrét
motívuma ez. S utána a fiú kifehéredő arca,
szemrehányó tekintete a szomorúságé, az
elrontott, elvetélt sorsok számonkéréséé.
A
zárókép. a kifehéredő.
belénk égő fiúarc.
alighanem mindmáig a legjobb, leghitelesebb képsor, amelyet magyar filmben
1956-ról láthattunk. Visszaidézi A téglafal
mögött egyik fontos mondatát - "de ebbe
az egészbe belepusztulunk" -; s ugyane
műket,
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A történet démoni, kegyetlen tréfa. Egy
munkáshoz. valamikor az ötvenes években,
külföldi ismerőse érkezik. Ez az akkoriban
ritka esemény fontos hivatali, sőt, államvédelmi üggyé, presztízskérdéssé válik: a minisztérium olyan lakáskörülményeket kíván
a vendég elé tárni. amelyek - a tisztviselő
szavával - "kedvező képet, akarom mondani, a valóságnak megfelelő képet adnak
a szocializmus építéséről hazánkban". A két
kép persze homlokegyenest ellenkező; a
látszat, a jelszavak világa és a realitás egyre távolabb kerül egymástól. A kép nem
lehet egyszerre "kedvező" és "valóságos".
Atrendezik tehát a munkás nyomorúságos
otthonát, egyetlen estére, majd másnap
visszaállítják a valóságos - csöppet sem
"kedvező" - eredeti állapotot.
Véresen komikus alaphelyzet. A szólamok és a' valóság feszítő ellentétét. a kor
alap-ellentmondását sűriti egyetlen találó
epizódba. Ez az a Déry-film, ahol Makk a
legintenzívebb érdeklődést mutatja a 'sztori
iránt. Humora, történetmesélő kedve itt buzog elő a legbővebben. És mégis: nem a
sztorit mondja, nem a kegyetlen tréfát viszi
filmre. Azt is, persze, a Vendéglátás mélyén
azonban ennél több érződik. Középpontjaban - sokkal inkább, mint a novelláéban a tanácstalan, suta munkásházaspár áll, aki

nyesen megformált figurája: a fiatal fiú, aki
a látszatot fenntartani próbáló idiotikus
mechanizmus játékszerévé válik. S még nem minden jelszót elhisz, s lelkesedésénél csak
is nagyon csodálkozik rajta; alighanem
ostobasága a félelmetesebb. Lelki testvére
ő A téglafal mögött klapanciákat szajkózó
megszokták, hogy a Hivatal magyarázat
nélkül ad és elvesz: új bútort, telefont, vil- titkárnőjének. Amikor házi áramfejlesztője.
lanyáramot. Jozef Kroner és Törőesik Mari minden osztályharcos erőfeszítés ellenére,
- A téglafal mögött munkás-házaspárja.
csődöt mond. nem tudunk nem nevetni rajIgazából az ő kopottas ruhájuk, esendő ta, amint a háborús szovjet filmekből tanult
téblábolásuk.
lebiggyedő szájszéltik.
sokat szófordulatokkal
búcsúzik
szerelmétől .
tudó, fénytelen tekintetük a fontos ebben a "szeretlek. . . értesítsd az édesanyámat ...
filmben. Emberek, akikkel játszanak; akik menekülj l" És szánjuk is, persze, mint a
csak békére és nyugalomra vágynak. Mégis, film minden megnyomorított, becsapott fimindkettejükben - Törőesik és Kroner ezt guráját. Vajon milyen csalódások érik a jöpontosan érzékelteti - ott munkál valami vőben, mi vár rá a következő években? Talán ő kopog be 56-ban Philemon és Baucis
kiírhatatlanul erős emberi tartás, ami budai házának ablakán ...
minden megaláztatás ellenére - méltóságot
kölcsönöz figurájuknak. Nem nevetünk rajA Vendéglátás zárómondata - "ezt eltuk - mint a fontoskodó hivatalnokokon
b ... tuk" - keserű, de kissé olcsó poén.
vagy az ügybuzgó, lelkes ifjakon - együtt- Talán nincs is szükség rá, talán ez is csak
érzünk velük. Fontos, Makk művészetére
a tévés dramaturgiának tudható be, akár a
jellemző momentumok a kopott gangos há- film hagyományosabb történetvezetése. nézat körbeplánozó képsorok, az ablakban
hány közhelyesebb képe, párbeszéde. A
fásult, közönyös arcú emberekkel; a két hi- Vendéglátás nem mérhető a Szerelemhez,
vatalnok zsíroskenyér-evése:
a bőrkabátos
de Makk okkal mondja, hogy "nem tudok
ávós dermesztő megjelenése - igazából er- minden öt évben egy Szerelem című filmet
ről szól a Vendéglátás. A film legszebb, csinálni". Mégis, így együtt a Déry-trilógia
legkö1tőibb pillanata nem is szerepel a no- - vagy tetralógia - a Szerelem től a Vendégvellában: az olasz tolmács - Iványi Nor- látásig, a sokszínű Makk-oeuvre talán legbert remek alakítása - a vacsorán ellopott
stabilabb, legegységesebb összefüggő része.
narancsot elviszi egy koszlott kis bárba, a Benne tisztán tettenérhetők Makk Károly
hervadt barátnőjének. Szavakkal leírhatatfilmkészítői módszerének s - ami ezzel
lan beletörődést. spleent sugall ez a jelenet
nála egyet jelent - alkotói szemléletének
s a nyers dialógus: "Mi van? Rossebb van. jellemzői . kivételes profizmus a, filmjeinek
Az jó." A púpos zongorista A téglafal mö- gondos pszichológiai kidolgozottsága, zegöttből ismerős - később az Egymásra néznei tempója és szerkesztésmódja, pontos,
érzékeny színészvezetése.
a "tárgyak kölve képein is föltűnik =, s onnan emlékszünk
a lerobbant gyárra, a sivár téglafalra, a sa- tészete", s mindenekelőtt mély és kikezdlakhegyek vigasztalan tablójára is: A folya- hetetlen szolidaritása a megnyomoritottakmatosságot azonban a legtisztábban a Kro- kal, és megszomorítottakkal, akik a kor
ner arcán megülő riadtság és fájdalom, Tő- terheit a vállukon cipelik. S alighanem ezek
rőcsik koravén beletörődése, olcsó pongyoazok az erények,' amelyek - Jancsó szavailája. feltűzött haja közvetíti. Nem szerepel
val - "a közülünk való .profit' a legnaa novellában a film leqkomikusabb, lelemé- gyobb költővé teszik."
Baron György
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Trilógia
Makk Károly és Tóth János
A Magyar Filmművészek
Szövetsége játékfilm és filmkritikus szakosztályának tagjai
1968-ban, a filmipar államosításának 20. év-·
fordulóján titkos szavazással jelölték ki azt
a 12 magyar filmet, melyeket az addig eltelt két évtized legjobb alkotásainak tartottak. A hazai filmek eme "elit gárdájában" ott találjuk Makk Károly Ház a szihlák alatt című alkotását, me ly a rendező
addigi
pályafutásának
legkiemelkedőbb
darabja. Természetesen csak a véletlenen,
illetve az alkalom ünnepélyességén múlt,
hogya
szavazás időpont ja Makk Károly
pályajára vonatkozólag - a későbbi filmek
ismeretében - egy akkor még nem sejthető cezúrának is felfogható. Az ítélkező
szakemberek csak az 1968-ig terjedő rendezői pályaíveket tekinthették át, s Makk
Károly esetében talán nem túlzás azt állítaní, hogy munkásságában éppen 68 utáni
első filmjével, a Szerelemmel vette kezdetét
az az új szakasz, mely megszüntetve megőrizte az előző periódus hagyományait és
eredményeit, de egyben megújítva kiteljesítette a rendezői oeuvre-t.
Úgy hiszem, az 1970-től egymást követő
három filmben [Szetelem,
Macskajáték
Egy erkölcsös éjszaka) a megformálás módját, a filmnyelvi .újítások
rendszerét, s a
tematika finom átindázásait tekintve olyan
tudatos rendezői koncepciót fedezhetünk
fel, melyet ez a három alkotás szekvenciát
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képezve E;gyüttesen teljesít ki. Talán nem
önkényes feltevés részemről, ha ezt a három
filmet egy trilógia laza szővésű, de egységes hálórendszerén belül egymáshoz kötődő részeinek tekintem. Elősorban a filmnyelv használati módja. a képi kifejezés
eszközállománya,
a filmek hangulati-atmoszferikus ereje, félreismerhetetlen karakterisztikája teszi hasonlatossá ezeket a műveket, de ugyanakkor nem feledkezhetünk
meg arról sem, hogy ezekben az alkotásokban a rendező - más-más rnódon bár -,
de az emberi kapcsolatok egy sajátos mezőben megmutatkozó fajtáját ábrázolja, ami
szintén a három mű rokonságát bizonyítja.
Mindez azt is 'jelenthetné, hogy Makk
Károly pályáján a korábbi, művészileg kevésbé egységes szakaszhoz képest ez az
újabb periódus, melyet három kitűnő filmben realizálódó koherens esztétikai-poétikai
törekvés jellemez, egyértelműen elhatárolódik. Ez azonban ilyen élesen nem állítható,
mert bár igaz ,hogy a rendezői pályaív eme
szakaszának három filmjét a szernléletmód,
s a kifejezési eszközök kongruenciája olyan
egységnek mutatja. mely egyben némileg
el is távolodik a megelőző évek alkotásaitól, ugyanakkor az is bizonyos, hogy a
rendezői stílust egységesítő és jellemzövé
tevő .elemek korántsem minden előzmény
nélküliek,
archetípusaik
felfedezhetőek
Makk Károly korábbi munkáiban.

A Ház a sziklák alatt című film drámai
erővel ábrázolta
azt a konfliktust
mely
látszólag három ember személyes életében
bontakozott
ki, de tágabb
értelemben
a
társadalmi-történelmi
valóság alakulásának
is függvénye volt. Az alkotás lenyűgözően
megkomponált
szerkezetében
az egyre sűrűsődő feszültség, az egymásnak
feszülő
lefojtott energiák
drámai
kataklizmában
robbannak
ki, amit a film az ellipszis, a
kihagyás, s az erősen expresszionista
képi
elemek váltogatásával
igen érzékletesen ábrázol. Mindezt azért tartom fontosnak, mert
Makk Károly már korai korszakában
is
igazi "filmesként"
alkotta meg ezt a művét,
vagyis nála a művészi
üzenet hordozója
elsősorban
a sajátosan
szervezett vizuális
megjelenítés
volt, szemben az akkoriban
uralkodó "filmcsinálási"
irányzattal.
mely
egyszerűen
direkt módon vászonra applikálta az irodalmi forgatókönyvet.
A hatvanas évek elején, közepén világszerte megerősödött az a rendezői törekvés, mely a
filmnyelv poétikai rendszerének
megújitásaval-forradalmasításával
próbálta
nagykorúvá avatni a filmművészetet.
Makk Károly rendezői módszere különösen a Szerelemben és a Macskajátékban
erősen harmonizál ezzel az irányzattal, de mint láttuk,
ennek
előzményei
saját
munkásságában
gyökereznek.
A Ház a sziklák alatt círnű filmben a
drámai szituáció két nő, s a harmadik,
a
háborúból visszatérő férfi között bontakozott ki. Makk Károly mindenkor
kifinomult pszichológiai
realizmussal
ábrázolta
figuráit mint egyedi embereket
akik mint
tipusok különböző társadalmi
értékrendek,
életminták
hordozói voltak. Makk Károly
egyénített, hitelesen ábrázolt emberek kapcsolatrendszerén
keresztül
jelenítette
meg
azt a társadalmi valóságot, melyben szereplöí éltek, s amelyik ezeket az életeket adott
keretek között meghatározta.
Ebből a szempontból érdekes megfigyelni annak a mikroviIágnak az összetételét, viszonyrendsze-

Szerelem

(I970)

rét melyben szűrten bár, de a szélesebb
spektrumú
valóság képe is megjelenik.
A
Ház a sziklák alatt című film három főszereplőjének
helyzetében meghatározó jellegű a két nő, Tera és Zsuzsa egymással
való kapcsolata,
illetve a harmadikhoz,
a
férfihoz való viszonyuk. A szereplők kapcsolatrendszerének
ez a "csoportdinamikai"
szerkezete Makk Károly későbbi filmjeiben,
a Szerelemben, a Macskajátékban és az Egy
erkölcsös éjszakában az alapszituáció egyik
meghatározó
elemévé válik. Természetesen
ez a szerkezeti alapegység csak egy nagyon
tág keret, melyet a rendező mind a témát,
a jellemeket, mind az ábrázolás rnódját tekintve a legkülönbözőbb
konkrét
tartalmakkal tölt meg, mégis Makk Károly legutóbbi filmjeiben a két nő és a férfi kapcsolatának
megelevenítése
- mutatis-mutandis - fellelhető. Természetesen
matematikailag ez az alapképlet
nem igazolható,
hiszen például az Egy erkölcsös éjszakában
legalább egy tucat nőalak szerepel, de a
különböző
értékek,
sorsok egymásra
vonatkozásának
rendszere
majdnem
mindig
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megrajzolja
ezt a többnyire szimbolikus
háromszöget. S ami éppen ezért azonnal feltűnik: Makk Károly három említett filmjéből éppen a klasszikusan hagyományos
szerelmi háromszög hiányzik, hiszen a
Macskajáték
együttérzően ironikus paródiája ennek a témának. Persze ez utóbbi
eset alól is van kivétel, mégpedig Makk
Károly legújabb filmjében, az Egymásra
nézve CÍműben, de ha úgy tetszik, ez egy
"kivételes" kivétel. A háromszög alapszituáció - szinte azt mondanám természetesen - tovább él ebben az alkotásban, de
immáron egészen kiélezett formában. A
film egy lány és egy asszony szerelmének
születését.
történetét és tragikus végét állítja az ábrázolás fókuszába. vagyis a két
nő közötti viszony azonos a lehető legmélyebb emberi kapcsolattal, amelyet az adott
esetben a harmadik, a férfi nem képes eltűrni. De félreértés ne essék, itt nem csupán egy konkrét férfiról van szó, mint
ahogy a férfit vagy a nőket Makk Károly
többi filmjében sem csupán az adott egyedi
szereplők jelenítik meg, s ezért neveztem
az imént szimbolikusnak a háromszöget. A
konkrét figurák mindig több jelentést hordoznak puszta önmaguk nál, ugyanakkor az
ábrázolt valóság többi szereplője is beilleszkedik abba a vonzáskörbe.
mely a
háromszög pólusai közott feszül. elhelyezkednek abban az aurában, mely e sarkok
körül létesül. Az Egymásra nézve círnű
filmben Lívia férje a tragédia közvetlen
okozója, ő mint férfi és férj nem bírja tovább a számára teljesen természetellenes
helyzetet, de akkor, amikor a ravaszt meghúzza, nemcsak magánemberként
cselekszik, hanem torz módon bár, de a társadalom nevében is ítéletet hoz, illetve érvényt
szerez a (férfi)társadalom
előítéleteinek.
Mert ebben a filmben maga a társadalom
maszkulin jellegű, intézményeivel, szokásaival. erkölcs ével s ezért mint férfi nem
csupán Lívia férje áll a két nő szerelmének útjában. A társadalmi tudat a maga
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intézményesült formáit s egyezményes konszenzusát tekintve egyaránt tétován áll e
viszonnyal szemben, s önnön értékeit védve,
a gyakorlatban törvényen kívül helyezi ezt
a kapcsolatot. A férj magánemberként
és
férfiként érzi úgy, hogya társadalom erkölcsét és uralkodó szabályrendszerét.
illetve (társadalmasult) természeti törvényeit
érte sérelem, ugyanakkor az intézményesült
jogrend képviselői - az egyik oldalon a
csókolózó párt hivatalból igazoltató rendőrök, a másikon az ügyet vizsgáló, s a megértés jovialitását ügyetlenül magára öltő
nyomozó - képtelenek
eltitkolni
férfiúi
meqdöbbenésüket.
noha az adott szituációban csak hivatalnokként kellene viselkedniük. Csakhogy a jog, a rend, az erkölcs,
legalábbis ezzel a természetellenes szerelemmel szemben - maszkulin jellegű, s így
a társadalmi tudat és közfelfogás, illetve a
"férfilét" egymás attributumaivá válnak. S
ebben a világban a két nő szerelmének törvényszerűen el kell buknia.

Szerelem
A tizenkét évvel ezelőtt készült és nemzetközi sikert aratott filmben másféle viszonyrendszerről és másféle szerelemről volt szó.
A film az ötvenes évek elején játszódik,
s ez a tény egy tucat esztendővel az alkotás
bemutatása után sajátos szociológiai jelentéssei is gazdagította a művet. Az utóbbi
időben ugyanis a társadalmi tudat - a lefojtottságból a felszín felé kormányozva
önnön történeti jellegét - egyre egyértelműbben fogalmazta meg a történelmi önvizsgálat szükségességét
a múlttal való
szembenézés fontosságát, s ezen általános
iqeny
felerősödésének
jegyében
egyremásra születtek azok a konkrét filmek, melyek témájukat a személyi kultusz időszakából merítették. Csakhogy ezek a filmek
többségükben
csak az adott periódusról
azóta kialakult ideológikus valóságképet
reprodukál ták, illetve egyelőregyártott

közhelyrendszert próbáltak átélhetövé
tenni különböző sztorik és jellemek segítségével. Ebből következően
nagy a veszélye
annak, hogy az ötvenes évek időszaka mint
filmszüzsé egyszerű divattémává degradálódik. A Szerelem rangját az is emeli, hogy
Gábor Pál Angi Verája mellett művészi hitelével máig kiemelkedik azon filmek kőzűl, melyek az ötvenes évekről szólnak.
Ebben a filmben nem találunk az ötvenes évek tárgyias-külsőségeit hangsúlyozni
kívánó díszleteket hiányzik belőle az életet
minden ízében átható ideológiai szféra direkt ábrázolása, s a mindennapi létet maga
alá szorító politikai rítusok megelevenítését
sem tartja elsődlegesnek a rendező. Ebben
a műben látszólag minden történés a társadalmi-politikai színtéren kívül, a privát
szférában játszódik, mégis művészileg hiteles képet kapunk a kor egészének atmoszférájáról. A film nem ábrázol drámai összeütközéseket. látványos társadalmi tragédi ákat,' minuciózus pontosságú pszichológiai
realizmusával mégis rámutat a korszak abszurdi tására.
A kamera látószögébe a magánegyén
rutinszerű mindennapi létén kívül szinte
semmi sem kerül be, ám éppen ez a tudatosan redukált ábrázolási mód a legalkalmasabb arra, hogy bemutassa a köznapi
ember kiszolgáltatottságát
rettegését
s
ezen keresztül az elidegenült, szinte transzcendenssé lett politikai-ideológiai szféra
mindent átfogó hatalmát. A film éppen azt
ábrázolja kitűnően, hogy az egyén szinte
minden életmegnyilvánulásában egy külsővé vált politikai hatalomtól függ, ám ezen
hatalom működési mechanizmusába semmiféle betekintése nincs, s így legfeljebb
elszenvedheti annak legképtelenebb tetteit.
A filmből nem derül ki, hogy János miért
került börtönbe, de az sem, hogy miért engedték szabadon. A kor totális irracionalitásának bizonyítéka, hogy az egyének puszta játékszerré válnak a hatalom kezében,
egyszerűen nem rendelkeznek önmaguk

Szerelem (1970)

felett, így a saját sorsukat legalapvetőbben
érintő döntésekbe sincs beleszólásuk. Ekként az egyének tudatában az irracionalitás olyannyira a korszellem természetes attributumává válik, hogy még a legabszurdabb események bekövetkeztében sem kételkedik senki, illetve szinte magától értetődőnek tűnik, hogy ebben a korban bármi
megtörténhet. Éppen ezért hiteles az a kafkai világ, melyben János bebörtönzésének
és szabadulásának okait egyaránt homály
fedi, s melyben Lucát egyszerűen kirúgják
tanári állás ából. A kor atmoszféráját, a zsigerekig hatoló félelmet kitűnően fejezi ki
az a képsor, mikor a szabadságát visszanyert, otthonába visszatért János képzeletében megjelenik a ház előtt fékező fekete
autó, holott a valóságban a számára legnagyobb boldogságot jelentő pillanat előtt
áll, mert felesége érkezik haza. Rettegés és
öröm, irracionalitás és realitás a kor logikájának megfelelően az egyén tudatában
egyszerre van jelen.
Az egyén korhoz, emberekhez, tárgyakhoz való viszonyának ambivalenciája végigkíséri az egész filmet, ez jellemzi a Mama
és Luca kapcsolatát is. A két asszony magatartását, közös sorsát itt is alapjaiban határozza meg a harmadikhoz, a távollevő
férjhez, illetve fiúhoz való viszonyuk. A
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Mamának anyaként, Lucának feleségként
a legfontosabb emberi kapcsolatot János
jelenti, s ez az érzés sorsközösséget teremt
a két asszony között. A külvilág azonban
megfosztja őket a fiútól, a férjtől. hiszen
János börtönben van, de Luca tudja, hogy
a jóformán magatehetetlen, élete utolsó
napjait pergető öregasszonynak nem hozhatja tudomására az igazságot, így János
nevében leveleket küldözget aMamának
Amerikából. A Mama ki van szolgáltatva
környezetének, és mégis ártalmatlan "zsarnok" módjára folyton bosszantja a körülötte élőket. Luca az öregasszonnyal való
törődést egyszerre érzi tehernek és örömnek, hol gúnyosan, hol együttérző szeretettel beszél vele, s a Mama naiv együgyűsége hol felmérgesíti, hol csodálatot kelt
benne. A Mama a maga zárt világában
idilli békében él, még akkor is, ha ezt az
idillt a leselkedő halál fenyegeti, a jelenhez
egyszerűen nincs köze, napi életét is a múlt
emlékképei foglalják keretbe. AMamának
36

nincs tudomása a külvilág abszurd történéseiről, az ő tudatában az életet még mindig az emlékekben harmónikussá vált múlt,
a szecesszió békéje jelenti. Lucától ezért
is igényel komoly erőfeszítést, hogy ne essen ki a szerepeből. mert ő nap mint nap
szembesül az élet sivár és irracionális valósáqával. ugyanakkor a Mama emlékképekhez tapadó idilljét nem bolygathat ja meg.
Luca helyenként csúfolódik, irónikusa n
tréfálkozik a biztonsága kivételezettségéről
mit sem sejtő öregasszony apró hóbort jain;
ezzel azonban csak a benne lévő feszültséget enyhíti, eltávolítja magától saját szerepét. Luca az iróniával,
helyenként gonoszkodó tréfáival a legemberibb módon igyekszik távolságot tartani a szerep és önmaga
között, másként elviselhetetlen lenne számára az az ellentmondás, mely a valóság
általa minden ízében ismert abszurditás a, s
a Mama szinte természetellenes békés nyugalma közott feszül. Valóság és illúzió ellentmondását képileg kitűnőerr fogalmazza

meg a film; mikor a Mama a János nevében hamisított
levelet
olvassa,
képzeletében a századelő képei jelennek meg, miközben a rendező a túlstilizált betétek közé
egy pillanatra
bevágja
a börtön inzert jét
is, a drasztikus
valóság képét. Luca és a
Mama elkülönült tudatának
teljesen kűlőnböző tárgyi referenciái a vásznon egyidejűleg jelennek meg, valóság és illúzió keveredése vizuálisan
is explicitté válik.
A Szerelemben sok, az imént említetthez
hasonló bravúros
képi megoldással
találkozhatunk,
a film egészére jellemző az alkotás kifejező eszközeinek,
poétikai rendszerének
újszerűsége.
A film eleve kerüli
a verbalizálást,
az alkotói üzenete t a képszerkezet
megkomponáltsága
hordozza.
Gondoljunk
például arra, hogy a börtönből hazatérő,
még félelmekkel
teli János
meglátja,
majd megtapintja
felesége blúzát, s megérti, hogy az asszony várt rá,
ekkor meri elhinni,
hogy otthonába
tért
vissza. Mikor Luca megjön, a jelenet szinte megismétlődik,
hiszen az asszony a férje
kabátját
megpillantva
tudja meg, hogy János kiszabadult.
Ebben a visszafogott,
szinte balladai
tömörségű
jelenetsorban
csak
a képi logika, a látvány ereje teremthette
meg a jelentések
sokrétűségét.
A Szerelemben a vágások ritmusa, a sajátos montázstechnika
révén a kűlönböző
képi szekvenciák
olyan polivalens egységeket képeznek,
melyeknek
árnyalatgazdagsága egymásra
való vonatkozásukban,
s a
film egészéhez
való viszonyukban
bontakozik ki. A Szerelem kiemelkedő
művésziesztétikai
minőségét
nem utolsóso~ban
a
filmnyelv
egyéni
alkalmazási
módjának
köszönhette,
de ezen a téren Makk Károly
rendező és Tóth János operatőr következő
filmjükben
még tovább lépnek.

Macskajáték
Ez a film talán még az előző alkotásnál
is
fokozottabban
a privát szféra belső törté-

néseire, az emberi psziché rezdülései re figyeL De ez természetes
is. hiszen a Macskajáték történésidejének
néhány napja alatt
nem zajlanak történelmi
sorsfordulók.
nem
robbannak
ki társadalmi
válságok,
az élet
csordogál
a maga mindennapi
medrében,
s monoton
egyhangúságát
pusztán
olyan
események törik meg, melyek csak az egyes
emberek
számára
jelentősek.
Éppen ezért
ebben a filmben a mindennapi
lét apró mozzanatai fokozott jelentőséget
nyernek, s fontossá válnak ra létezés
rutinjának
kicsiny
láncszemei. Azt is mondhatnám.
hogy Makk
Károly és Tóth János a groteszket.
az iróniát, az együttérző
lírát, s a szelíd humort
váltogatva
ábrázolják
a mindennapi
lét egy
szeletének
ontológiáját.
A szereplők
életének látszólagos
eseménytelensége
alkalmat
ad a rendezőnek
arra, hogy részletes pontossággal mutassa be a létezés általános kereteinek
az adott szituációban
megmutatkozó konkrét sajátosságait.
A filmtörténés
meghatározó
koordinátái
a tér - az itt és ott
formájában
- illetve az idő, múlt és jelen
szüntelen váltakozásának
alakjában. Természetesen itt nem a lét attributumainak
valamely metafizikus
ábrázolásáról
van szó, hanem arról, hogyaMacskajátékban
az egyéni élet konkrét meghatározottságainak
megjelenítése
magától
értetődően
utal ezen
szubsztanciák
általános,
az egyént túllépő
jellegére is.
Orbánné
élete csendes, ezoterikus,
egyhangú, amit a film kitűnően érzékeltet a kűlönböző motívumszekvenciák
ismétlésével.
Orbánnénak
kevés emberi kapcsolata
van,
azok szinte kizárólag
a múltban
gyökereznek, s a közösen megélt emlékek tartják
takartklángon
őket a jelenben
is. Orbánné valedi eseményekkel
teli élete azokhoz
az évekhez fűződik, amikor még fiatal volt,
amikor még jelentett valamit Szkalla-lánynak lenni, amikor szerelmes volt Csermlényi Viktorba. Minden, ami Orbánné számára értéket
jelentett.
a múlthoz
kötődik :
fiatalsága
és szépsége személyes öröm, az
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élettel való közvetlen egység, a Szkalla-név
a társadalmi rang, s a világgal való kentaktus záloga, a Viktorral való viszony pedig kaland, izgalom és szenvedély volt. A
jelenben azonban ennek az igazi életnek
csupán groteszk vagy elégikus töredékei
maradtak meg, s a múlt tárgyakban manifesztálódva vagy a tudat emlékképeiben él
tovább. A film vibráló képváltásai kitűnőerr
érzékeltetik a tudatban megszépülő múlt,
s a kiürült
valóságos
jelen ellentétét.
Ugyanez a megoldási mód érvényesül akkor
is, amikor az idősíkok egymásra játszása
mellett a tér változásait érzékelteti a karnera, hol Orbánné, hol Giza környezetét ábrázolva. A rendkívül gyors képvágások tulajdonképpen a tudat szinte ellenőrizhetetlen csapongását imitálják már azzal is, hogy
némelykor olyan jelenetsorokat
anticipálnak, melyek funkcionális jelentésüket csak
a későbbiek során nyerik el. Ezen ábrázolási mód segítségével a rendező szinte feldarabolja a teret s az időt, és a kél önmagában elvont szubsztanciát egymásban lekötve antropomorfizálja, számunkra-valóvá
változtatja őket. Igy képes elérni, hogy a
múltat egyszerre látjuk visszavonhatatlanul
eltűnt időnek, s tartalmakban gazdag életnek, mely szinte a jelen helyébe lép.
A képi kifejezés bravúros megoldásainak
következtében az idő a tárgyakba "kapaszkodva" nemegyszer maga is szinte inkarnálódik, változásai tapinthatóak
lesznek. A
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látszólag azonos történések között ténylegesen eltelt időre például többnyire a teret
betöltő tárgyak
elhelyezkedésében
vagy
mennyiségében
bekövetkezett
minimális
változások utalnak: egy kávéscsésze helyváltoztatása a presszóasztalon, vagy az ajtó
alatt más szögben becsúszó levél az idő rnúlását is jelzi. A következetes rendezői szemlélet a Macskajátékban egyébként is kivételesen fontos szerepet juttat a tárgyaknak.
A kamera nemegyszer pusztán a. valóság
tárgyias külsőségeinek
lefényképezésével
jellemez szereplőket és szituációk at. A film
poétikus
struktúrájában
majd
minden
tárgynak szimbólumértéke van, s ezt a hatást még fokozza az a gyakran alkalmazott
kompozíciós eljárás, mely például egy szokatlan tárgynak úgy ugrasztja ki többletjelentését, hogy mindennapi környezetkentextusba ágyazva ábrázolja azt, vagy éppen
egy adott tárgyat pusztán a képi kifejezés
síkján hirtelen megfoszt az alkotás immanenciájában addig ráépült konnotatív jelentésektől. s így új szemantikai mezőbe helyezi. Gondoljunk például a padlót beborító
leveleken sétáló páva képére vagy a mólón
üresen álló szék látványára, mely a hiányt,
Giza halálát jelképezi.
A film nélkülözi a fordulatos eseményeket, drámai konfliktusokat,
a hangsúly a
szereplők tudatának, lelkivilágának rezdüléseire tevődik, s a Macskajáték ebből a
szempontból is kivételes alkotás, hiszen
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a rendező a psziché finom, alig érzékelhető
belső történéseit az adekvát képi kifejezés
útján kivetiti. megjeleníti. A kűlőnbőző szituációkat nemegyszer a szereplők pszichikus önreflexiójának pozíciójából eleveníti meg a film, ugyanakkor a rendező szinte állandóan képileg megfogalmazott kommentárokat fűz a történéshez. a groteszk
vagy ironikus ábrázolásmód segítségéve!.
A művészi kifejezésnek ez az ellenpontozó
jellege még inkább kiemeli a szereplők egymáshoz és a világhoz való viszonyának
egyik alapelemét, a szerepjátszást.
A szereppel, az emberi kapcsolatok egyik
meghatározó alappillérével már a Szetelem
is foglalkozott, de a Macskajáték egészen
más aspektusból ábrázolja ezt a viselkedési
mintát. Orbánnéra vagy Csermlényi Viktorra nem a magából kifordult 'világ kényszeríti rá a szerepjátszást, ők önvédelemből
s a kérlelhetetlenül múló idő hatalma ellen
hadakozva játszanak színházat. Mindketten
megöregedtek, de teljesen emberi módon
még ragaszkodnak azokhoz a látszatokhoz.
melyekben legalább a hajdan volt értékek
maradványait magukénak tudhatják; Viktor csokrai és köhögésbe fulladó áriája, Orbánné levelei és vacsorakölteményei mindmind a múltat a jelenbe átmenteni akaró
apró gesztusok. Ugyanakkor az is világossá
válik, hogy ezekkel az ártalmatlan álságokkal csak magukat csaphat ják be, a világot
semmiképpen, sőt egymást se nagyon. A

rendező, szereplői mesterkedéseit egyszerre
ábrázolja ironikus távolságtartással, a kívülálló pozíciójából megvilágítva a történések groteszkségét, és együttérző lírával,
megértve és megértetve hősei vágyait az
önmaguk mértékére szabott emberi élet jogára. A film egy hagyományos szerelmi
háromszög travesztiájaként mutatja be a
történet fonák oldalait és banalitását, de
egyúttal mély empátiával hangsúlyozza a
felszín groteszk együgyüsége alatt meghúzódó valódi lényeget, az ember nevetségesen magasztos ragaszkodását az élethez és
álmaihoz. Éppen a groteszk és a líra filmbeli együttese ad alkalmat arra is, hogy velük szemben a tragédia igazi emberi mélységeiben bontakozzék ki; gondoljunk arra,
amikor Orbánné beveszi azt a rengeteg
"placebót", amit orvos-menye bizonyára az
idős hölgy mártíromságának tudatában altató helyett felírt, s közben Giza, távol az
otthontól, valóban meghal.
A Macskajátékban a filmnyelvi kifejezés,
a formai megvalósítás ritka virtuozításával
találkozunk, de ez a sziporkázás egy pillanatra sem válik l' art pour l' art csillogássá. Az alkotásnak szembetűnő sajátossága
az a törekvés, hogy a mondanivalót elsődlegesen a filmkép kompozíciója és szerkezete
hordozza, s bár ez az aspiráció jelen volt
már a Szerelemben is, ami szintén Makk
Károly és Tóth János közös munkája, ha
lehet a Macskajátékban, melynek forgató39

könyvét is együttesen írták, ez a szándék
még fokozottabban érvényesül. Tóth János
önálló rövidfilmjeinek egyik legjellemzőbb
vonása az a törekvés, hogy az alkotás "üzenete" ne csupán a képek horizontális kapcsolatában, hanem a különböző
poétikai rétegek vertikális egymásra épülés ében valósuljon meg. Úgy hiszem, ez a filmes-művészi szemlélet nagyban hozzájárult a Szerelern. a Macskajáték és az Egy erkölcsös
éjszaka kimagasló esztétikai értékeinek
megteremtéséhez, hiszen az általam trilógiának felfogott három film mindegyike
Makk Károly és Tóth János közös alkotása.

Egy erkölcsös éjszaka
A Makk Károly-Tóth János trilógia harmadik alkotásában az előző kettőnél kevésbé érvényesülnek a formai-stilisztikai újítások, filmnyelvi bravúrok. A vágások üteme nem olyan vibráló, a filmnek az előző
két műhőz képest más a ritmusa. A formaipoétikai eszközök némileg módosult használatára jellemző, hogy a mindhárom alkotásban előforduló toposzokat ebben a filmben már másként dolgozza ki a rendező.
Mindhárom filmben egy-egy szereplő levélbe foglalja a kűlönböző történéseket vagyis
egy adott tudat a maga számára reflektíve
lokalizálja az eseményeket de amíg a Szerelemben, s a Macskajátékban a rendező s
az operatőr oly módon elevenítik meg a levélben foglaltakat hogy nemegyszer egybejátsszák a képzelet és a valóság tartományát, ráadásul ironikus kommentárt fűznek
a szítuációhoz,
kiemelve annak lehetséges
variációit, addig az Egy erkölcsös éjszakában nyugodt epikus szerkezetű szekvencia
jeleníti meg Darinka levelének tartaimát.
A film tulajdonképpen kitűnő enteriőr,
hangulatos atmoszférával, nagyszeru jelIemábrázolással, melyben ismét csak központi szerepet kapnak az előző két alkotás
fő kérdései: látszat és valóság, szerep és
jellem viszonya.
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Az emberi kapcsolatok alapformációját
adó háromszög ezúttal megint sajátos. egyedi alakban jelenik meg a filmben. Ke1epei
Jenőt a bohém diákot a kedves tékozló
fiút meglátogatja vidéken élő édesanyja,
aki a tisztaság, a szinte gyermeki naivitás
megtestesítője. A "másik" nő sok alakból
tevődik össze, a "rossz lányok" társasáqábóL akikről persze kiderül, hogya legkevésbé sem rosszak, de a századelő hipokrita
értékrendje szerint rango n aluli, társadalmon kívüli teremtmények. A film hallatlan
érdeme, hogy ezt a helyzetet nem élezi ki,
nem gyakorol kívülről érdes "társadalomkritikát", hanem úgy ábrázolja a letűnőben
levő kort hogy egyként megmutatja annak
familiáris belterjességét és groteszk ellentmondásait.
A rendező nem emeli ki direkt módon a
lányok "munkájának" elembertelenitő jelleqét, csak egy-egy jellem vagy helyzet felvillantásával utal életük sivár kiúttalanságára, s az ily módon ábrázolt helyzetben a
lányok nagyon is egyszerű, hétköznapian
emberi vágyai és álmai még tragikusabban
elérhetetlennek tűnnek. A Mutter sem kizárólag alkalmazottnak. munkaerőnek tekinti
a lányokat .r: a film azzal kezdődik, hogy
éppen színházba vitte őket =, de ugyanakkor pontosan az olajozott üzletmenet érdekében arra kell köteleznie őket, hogy fojtsák el legemberibb érzéseiket például a szerelmet. Éppen ezért a lányok között "valóságos lázadás tört ki a doktor úr miatt",
mint Darinka írja, hiszen amikor Jenő beköltözik a házba, végre egy olyan ember
érkezik közéjük a külvilágb ól, aki nem
pusztán az élvezet tárgyát látja bennük.
Természetesen ő sem tekintheti egyenrangú
partnernek a lányokat de számukra már a
kapcsolatnak ez a formája is különbözik a
más férfiakkal fenntartott üzleti viszonytól.
A film persze nem egy taylorista "bordélynagyüzem" modelljét példázza, hiszen még
a valóság e különleges szeletében is érvényesülnek a századelő külsőségekben is

Egy erkölcsös

éjszaka

(1917)

megnyilvánuló bornírt-emberi viszonyai, de
ez a tény a lányok kiszolgáltatottság ának
lényegén nem változtat, legfeljebb igyekszik jótékonyan elfedni azt.
A századelő világának, s a kor hangulatának az volt egyik legjellemzőbb vonása,
hogy a társadalmi lét kiűresedő
lényegét
egyre rafinált abb formák és látszatok takarták el. Az Egy erkölcsös éjszaka keserűen ironikus fintorral még ki is élezi ezt
a dichotórniát, hiszen a filmben éppen azok
vállalják a szerepjátszást, a meqszépítő látszat fenntartását, akik helyzetüknél fogva
szinte eleven bizonyítékai a valóság groteszk torzulásainak. Kelepei Jenő mamája
a tiszteletre méltó, társadalmi megbecsülésnek örvendő, kissé ódon felfogású idős
hölgy meglátogatja fiát, s a társadalmon
kivüli, "feslett erkölcsű" lányoknak vele
szemben az egyenrangú fél szerepét kell játszaniok, hogy az igazság, vagyis, hogy Jenő
"doktor úr" egy bordélyban szállásolta el
magát, ki ne derüljön. Makk Károlya pszichológiai realizmus, a jellemábrázolás magasiskoláját nyújtja, amikor az ebből a paradox szituációból adódó lehetőségeket kibontja.

A Mama látszólag semmit sem vesz észre,
de a rendező mindvégig ambivalens módon
ábrázolja az idős asszony figuráját, akiről
talán sohasem 'derül ki minden bizonyossággaL hogy valóban ilyen gyermekien
naiv, vagyegyszerűen
csak megértően
bölcs. Egyrészt legfeljebb az tűnik fel neki,
hogy a házban az egyik lány cigarettázik,
s amikor Bella hisztérikus an fel akarja tárni az igazságot, akkor is mit sem sejtő ártatlanságról tesz tanúbizonyságot, másrészt
viszont a lányok legapróbb rezdüléseiből is
kitalálja, hogy mi bántja őket.
Az a rövid nap, amit Jenő édesanyja a
házban tölt, egy röpke pillanatra más mederbe tereli a lányok életét, eddig ismeretlen élményekkel gazdagítja őket, s az alkotás talán tartalmaz egy direkt módon soha
meg nem erősített, a film konkrét pillanataiban tetten nem érhető, halvány sejtetést
arra vonatkozólag, hogy bizonyára ez volt
a bölcs idős asszony szándéka is.
A lányok ennyi tisztaság és naiv ártatlanság láttán egy pillanatra elhiszik, hogy
a világnak nemcsak azon oldala létezik,
amelyben ők élnek. Néha sután el-elvétik
a korecqráfiát, de most nem kell fékezniük
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fantáziájuk,
vágyaik
szárnyalását,
egyre
inkább azonosulnak
a magukra
öltött szereppel. kilépnek
helyzetük
korlátai
kőzűl,
s ekként talán még azt is megértik,
hogy
nem a jóság, az emberi érzékenység
hiányzik belőlük
ahhoz, hogy a valóságban
is
így éljenek.

A Mama

lénye,

ez a különös,

varázsos

fénytörésű
tükör nemcsak a lányok életét
mutatja meg eddig nem látott oldaláról, de
egy pillanatra
torzítva ábrázolja a bordélyban tivornyázó
városatyákat.
s rajtuk keresztül,
áttételesen.
a kor lényegét.
A bizonytalan
egyensúlyú,
"félárbocra
eresztett" nadrágban
pompázó előkelőségeknek
éppen külsőségeikben
megtépázva
kell azt
a látszatot
produkálniuk.
ahogyan a világ
előtt mindig megjelennek,
s amiként önmagukra is tekintenek.
A film egyébként
is
kitűnő pillanatfelvételben
mutatja be a formákat maximálisan
tisztelő dzsentri-világ

értékkódexet.
mely a vagyonát
elkártyázó
ügyvédnek
természetes
módon
írja elő,
hogya
konzekvenciákat
"úriemberhez
illően" vonja le, s melynek
értelmében
a
nemtelen
rendbe tartozó, de gazdag bérlő
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személye
demelhet,

legfeljebb
a pénze

fintorgó megvetést
azonban már nem.

ér-

Látszat és valóság állandóan
helyet cserélnek ebben a filmben, s a lányok esetében
az emberi léptékű látszat egy pillanatra
a
sivár valóság helyébe lép és tartalommal
tölti meg az életüket. De ez természetesen
nem mehet így örökké, s a Mama távozása
után visszaáll
a világ
organikusnak
hitt
rendje, valóság és látszat kissé megbolydult
viszonyának
"eredeti egyensúlya"
is helyrebillen - amúgy dzsentri módra.

A Szetelem. a Macskajáték és az Egy erkölcsös éjszaka bővelkedik olyan tematikai,
szemléleti, formai azonosságokban,
melyek
arra engednek következtetni,
hogy a három
film egy koherens
rendezői koncepció
jegyében
született.
Makk
Károly
legújabb
alkotása.
az Egymásra
nézve bizonyos
szempontból
tovább viszi az előző művekben felvett szálat, de inkább
úgy tűnik,
hogy ez a film, ismét csak megszüntetve
megőrizve a korábbi periódus eredményeit,
új szakaszt nyit a rendező pályáján.
Mátyás Győző

Pályakép, kritikákban elbeszélve
Liliomfi
"Harmincéves, de tízszer harminc évre elegendő az energiája; tele van ötletekkel, s hars hangon, egetverő boldogsággal tud kacagni rajta;
legjobban a mozi érdekli, s újra a mozi és végül
is csak a mozi : ragyog, kigyúL rajong, ha egy
jó filmet látott, s ordítva, agyba-főbe dicséri
rendezőjét.
'körülbelül olyanféle megbecsüléssel,
mint a bokszbajnok az ellenfelét. akit ő rnindjárt míszlikké, pocsékká fog összezúzni ; e szerénység még abban a meggyőződésében is megnyilvánul. hogya film világtörténelme rövidesen két fejezetre oszlik; egyik Lumiére-től
az
ő fellépés éig, a másik az ő fellépésétől az idők
végéig. Mindeddig azonban még csak segédrendezőként szerepelt a filmek főliratain. valahol a dramaturg és a vihargép kezelője közt.
Ennyit tudtam Makk Károlyról. amikor egy
mázsa bizalommal és néhány karát kétellyel a
szívemben meqbeszéltük, hogy ő lesz készülő
filmem rendezője. A forgatókönyvet együtt írtuk, s habár a munka minden napja édesített
valamit kételkedésern
keser-csöppein.
mégis
szorongva ültem be a Filmgyár vetítőtermébe.
a Makk-rendezte
Liliomfi megtekintésére.
(... ) Mi volt az, ami a Liliomfi első nézőit
úgy megörvendeztette
a rendező munkájában?
Talán a film atmoszférájának
egysége, mely a
száz év előtti balatonfüredi sétányon feltűnő,
első -stikkelt- napernyő felbukkanásától
az
utolsó filmkockáig nem szenvedett törést? Vagy
a rendező ötletgazdagsága, s méginkább: ötleteinek természetes forrásfakadása. el nem akadó, de sohasem önmagáért való bősége?" (Örkény István: Egy ifjú rendező bemutatkozása
a Liliomfi c. filmben. Csillag, 1955. 3. sz.)

"Új rendező, Makk Károly első önálló műve a
Liliomii. Makk a felszabadulás után kifejlődött
új filmművészetünk neveltje, s ezt kűlőn örömmel említem meg. Nem Pallas Athéneként pattant ki Zeus homlokából : hosszú inasévek. a
kezdet szerény. de szenvedélyesen alázatos esztendei érlelték önálló művésszé, mert a Liliomii
rendezője
sajátos.
felismerhető
egyemseg.
(V észi Endre: Az új LiliomfiróI.
Irodalmi Ojsáq, 1955. IX. sz.)
"A Liliomfí rendezésének sikerét és sajátos stílusát elsősorban abban látom, hogy elkerül mindennemű görcsösséget."
(... ) "Filmművész~tünknek egy új generációja lépett ki ezzel a
munkával a közönség elé, megmutatva, hogy
újat tudunk hozni, s tanúságot téve arról, hogy
idősebb, nagy művészeink generációja mellé
méltán sorakozik fel az új, amelyik már ebben
a tíz évben nőtt fel." (Hubay Miklós, Szabad
Nép, 1955. dec. 27.)
"Május elseje. Mindnyájunk ünnepe, számunkra
különösen izgalmas. ünneppé vált. Délben a
fesztivál rendezősége ebédet adott a Szovjetunió
és a népi dernokráciák tiszteletére Antibes-ben,
egy vörös parti sziklákon épült nagyszerű vendéglőben. Kezdete egy óra. (... ) Előétel: csiga,
rák, saláták és más effélék, amelyeket Krencsey
Mariann remüldözve nézeget, kclbászcs bablevesre vágyakozva. A felszolgálás roppant előkelő és ennélfogva lassú. (. .. ) Már féloldalasan
ülünk a széken: háromkor - innen húsz kilométerre, Cannes-ban - kezdődik a Liliomfi bemutatója. Hogyan érünk oda? Vörösbor, aztán
il híres BIanc de Bianc, a fehér borok királya.
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A 9-es kórterem

"Néhány korábbi film ünk szirupos operettszerűséqével szemben A 9-es kórterem a mí életünk
hétköznapjai valóságát tárja föl. A film készítői nem fordítottak hátat az élet olyan jelenségeinek, melyeken az erkölcstelenség, felelőtlenség, egoizmus árnyai terpeszkednek. Nem festettek kék, derűs eget oda, ahol sötét felhőket
látnak, nem lakkozták eredményeknek a hibákat és bajokat, az emberek gondolkodását nem
függ.etlenítették helyzetüktől és körülményeiktől. A múlt hónapokban különösen sok szó esett
nálunk a bírálat lehetőségéről, a bírálat mikéntjéről, s arról, hogy lehet-e a mi világunkban
bírálni a káros jelenségeket, vagy csak frázisszerűen hirdetjük a bírálat szabadságát s a
konkrét bírálatot elfojtjuk. Nem elméletileg s
nem általánosságban - mondjuk ki jól hallhatóan A 9-es kórterem című filmről : lehet és kell
bírálni visszás jelenségeket, az ilyen bírálat nélkülözhetetlen a mi társadalmunkban.
Milyen
bírálat? Az olyan bírálat, amely a szocializmus
oldaláról, a szocializmus érdekében bírálja a
káros jelenségeket, lételeme népi demokratikus
rendszerűnknek." (Pándi Pál, Szabad Nép, 1955.
december 13.)
Mese a 12 találatról

No itt baj lesz. Ekkor ]utkevics elvtárs, aki a
zsüri tagja, átkacsint hozzánk. Nagy haditanács.
Favre le Bret, a fesztivál főtitkára telefonál,
hogy kicsit később kezdik a bemutatót. Megvárják a delegádót. Fagylalt. De ez nekünk már
forró. Aztán gyors indulás. Kávét már senki
nem iszik, az elvtársak mind látni akarják tilmünket. Együtt indulunk, ezúttal a díszpáholyban ülünk mint ünnepeltek. De vajon ünnepeltek leszünk-e? Úgy ülök a páholyban. hogy
folyton attól tartok: nem úgy játszanak majd a
színészek, mint amikor utoljára láttam a filmet.
Ez a drukk teteje. Néhány perc, aztán valami
csendes kis pusmogás, tetszik egy kép. Melegszik a helyzet. Nevetések. röviden már taps is
felcsattan, sőt egyre több és több. Tele a nézőtér, ami itt még ünnep délután is szekatlan.
Már kényelmesebben ülünk a széken. Ismerjük
az itteni mércét, az első ütközet eldőlt: a film
sikert aratott. A végén hosszú, lelkes taps."
(Várkonyi Zoltán: A Liliomli sikere a Cannes-i
iilmiesztioálon.
Művelt Nép, 1955. május 8.)
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"Különös érzés beülni a mozi nézőterére. amikor olyan. filmet játszanak, amely közvetlenül
az októberi események előtt készült. Vajon
megállja-e a valóság próbáját mai szemmel
nézve is? Hiszen annyi mindenre nézünk most
más szemmel! Ennek a jellegzetesen budapesti
történetnek pedig elvitathatatlan érdeme, hogy
most is igaznak, s még most is bátornak érezzük. (.•. ) Formájában, stílusában, bizonyos
megoldásokban sok hasonlóságot mutat a Mese
a 12 taláZatról az olasz neorealista és a jó francia filmekkel. Ez természetesen csak javára válik, egyszersmind még jobban kidomboritja a
mondanivaló igazán magyaros, igazán pesti jelleqét." (Zalai Hirlap. 1957. március 17.)
Ház a sziklák alatt

"A Ház a sziklák alatt valóban egy pusztuló
életforma balladája, azonban - és ez a hiba sehol sem érződik, hogy az író elítéli ezt és
jobbat tud ennél. Félreértés elkerülése végett
nem kívánunk 1945-ben szövetkezeti propagandát, csupán annyit, hogy Tatay Sándor a pusztuló régi világ mellett felfedezze a felnövekvő
új csiráit. Ennek viszont nyomát nem találtuk.
Helyes továbbá, hogy filmgyártásunk igyekszik elkerülni a lakkozást, a sematikus ábrázo-

lást, azonban éppen úgy hiba ellenkező végletbe esve mindent sematikusnak tartani, ami helyes. Ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket, vagyis ne keressük mindenben a rendkívülit, szekatlant. mert nem csak és nem elsősorban az jellemző az életre, a valóságra."
(Abel Péter, korabeli kritika, forrásmegjelölés
nélhűl. Filmtudományi
Intézet és Pilmarchiuum},
"A főhős
életében csak időnként, mint egy
konfliktuson és drámán kívüli tényező kopogtat az új történelem. Ködös, mámoros figura
válik belőle, akiben az összesűrűsödött indulatok - a film alkotói által teremtett megkötöttségek miatt - csak egy sötét, fojtott és egzotikus gyilkosság formájában ülhetnek el. Ferenc
sorsa nyilvánvalóan csak ez lehet, de ki hinné
el. hogy egy háború után a világból hazatért
hadifogoly, a tengernyi vér, szenvedés és kínok
után ennyire szkeptikusan. bizalmatlanul nézi
a világot." (- y, Kozépdunántúli
Napló, 1959.
január 31.)
"A Ház a sziklák alatt mindenestül
a művészet
körébe tartozik. Minden elismerés, amely elhangzik felőle, mint ilyet illeti meg, ha mindez
nem is jut kifejezésre minden elismerésben. 1::s
minden kritikaí elemzés művészetként veheti
vizsgálatba a filmet: a jogos kifogások, az adódó tanulságok, az értékes művészi kérdések határain belül fognak felsorakozni.
(. .. ) Itt van azonban a főhős passzívságának
a kérdése; ez már jobban figyelmet érdemel.
De ugyancsak nem azért, mintha ez a passzívság, ez a sodródó és sodortatott jellem akadályozná a dráma kibontakozását.
Ellenkezőleg.
Éppen ennek az erőden embernek a drámáját
kellett volna erősebben, teljesebben megkapnunk. Ez az ember: van. Úgy általában is szépen megvan az életben - de nem ez a fontos.
Ez az ember, úgy, ahogy van, súlyos örökség,
súlyos valóság, és még inkább az volt a film
lejátszódásának időpontjában.
Ez itten Joó György, a szegény, szorgos, szornorú. boldog ember, 1945 nyarán, a történelem
roppant fordulatában, aki az új feleséghez majd
összerakna jövőre valami új életet, új sorsot, új
valóságot kellene neki felraknia. Vagy - ha
merészebben akarom agnoszkální a figurát ez a mesebeli János, a legkeserűbb, legfájóbb
Ady-versek jelkép-hőse.
Hazajött a gyürkőzésből, mert ha már állta, hát kiállta, és most. amikor metheine, amikor mernie kellene kilépni a
meséből, csak gunnyaszt, a sziklak alatt - a Fü-

redi úr gyáva, balek cselédje ... " (Czibor János,
Filmvilág, 1959. február 1.)
A 39-es dandár
"Nehéz méltó szavakat találni a művészetre,
amely ily remekbe szabta Korbély alakját. Valóban el lehet mondani: Karikás Frigyes sajnos
oly csonkán maradt, de torzóként is óriást sejtető életművének ezt a figuráját a forgatókönyv
írója, a rendező és a szinész kongeniálisan ültette át a film nyelvére, nem csak a lényeget,
de egész lényét kitűnően megértették. Valami
különös keveréke ez a Korbély János a 48-as
honvédnek és a 19-es vöröskatonáknak.
alakját
balladai komorság veszi körül, nincs mcsolya.
csak könnye, az atmoszféra, amelyet áraszt, a
tragédiát sejteti, virtusában is van valami sötét
nyerseség - de néhol már nyomasztó komolysága nem a nehéz. napok, a súlyos helyzet peszszimista visszfénye, a jövőben nem hívő ember
levertsége, hanem éppen ellenkezőleg, a belsejében véqbemenő
és győzelmes harc, a ••komisz cselédi szívével- vívott nagy jákobi birkózás tükröződése. Ilyen véresen komolyan csak
az veszi küldetését, aki minden porcikájában
ennek a küldetésnek akar élni, s aki állandóan
birkózik azokkal a gondolatokkal, amelyek ettől egy pillanatra is eltéríthetnék." (Rényi Péter, Filmvilág, 1959. március 15., 6. sz.)
Megszállottak
"Egész rendszerünk egyik alapkérdése rejlik a
fölvetett probléma mögött. Kapitalista közgazdászok bizonygat ják évtizedek óta, hogya szocialista termelési forma megbukik. Megbukik,
egyebek között azon is, hogy egész gazdaságot
átfogó nagy terv rendkívül precízen műkődő
bürokratikus gépezetet kíván, márpedig ez a hatalmas gépezet csak nehézkesen tud fordulni,
mozdulni a pillanatnyi igények. szükségletek,
az újabb találmányok, fölfedezések szerint. A
megszokás, a rutin, a gyávaság - nem a mi
rendünk' velejárója, hanem éppen a múlt anarchiájának és bizonytalanságának
maradványa,
még ha részben fenntartották, sőt erősítették is
a mi hibáink - látszatra ezeket a tőkér- közqazgazdászokat igazolná. Hivatkoznak is"rá bőven.
Figyelmen kivül hagyták azonban a megszállottakat. Márpedig ezek a megszállottak vannak,
rendszerünk népi és forradalmi lényegéből következőerr vannak és lesznek, egyre többen. Rajtuk épül, őket támogatja a forradalmi állam
törvényessége, hivatali rendje is. Szükségképpen keresztülverik hát magukat a gyávaság
akadályain és kiformálják. általánossá teszik
majd a kommunista építés munkastílusát. (... )
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mi problémákhoz áttörnie. És ezzel az ábrázolt
hősök karaktere is erőteljesebb, határozottabb,
mi több: gazdagabb lett. Érdekes embereket
látunk a vásznon. így is írhatnám : különös embereket. Nem mintha valamiféle "felsőbbr,endű"
lények lennének, hanem mert minden ízűkben.
egész valójukban élik át a kort, mert legbensőbb, legszemélyesebb ügyük, a szó szoros értelmében létkérdésük lett a társadalom szolgálata. Vagyis ízig-vérig mai hősöket. És így végre nem volt szükség külső sallangozásokra, dübörgő irázisokra, hogy valami ásatag közhelyet
a korszerűség és társadalmi jelentőség látszatával ruházzanak fel, a jelentéktelenségnek
valamiféle jelentőséget tulajdonítsanak,
szájába
rágva a nézőnek, amit átélnie kellett volna: itt
a téma, a mű önmagát magyarázza." (B. Nagy
László, Élet és Irodalom, 1962. 2. sz.]

Művészeti alkotásaink régóta nem beszéltek
erről a problemáról (... L épp ezért fogadjuk
örömmel. hogy ez a fílm létrejött. Jeladás a
megszállottaknak is és jeladás az íróknak, művészeknek is, Hogy korunknak ehhez az alapvető drámai problémájához merjenek hozzányúlni." (Mesterházi Lajos: Egy gondolatébresztő filmről, Népszabadság, 1962. január 28.)
"A Megszállottak minden bizonnyal különleges
helyet foglal el a magyar filmművészetben.
Hogy fordulópontot jelez-e, mint sokan vélik,
ezt csak az elkövetkező évek gyakorlata döntheti majd el - vajha valóban így lenne! Az
mindenesetre már ma is világos, hogy témaban
és megiormálásban az utobbi évek legbátrabb,
legkarakterisztikusabb
kísérlete. Hogy alkotóinak éppen a leggyengébb területen, ahol a legtöbb a bizonytalanság, a buktató, a félsz, amelynek már a puszta emlegetése is sajnálatos módon viszolygató csengést kapott: a mai témában sikerült határozottan előrelendülnie. Az álmaiság, magánérdekű bonyodalmak szférájából
a korunkra és életiormánkra jeIIemző társadal-
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"Az igazság az ó oldalukon van, ez kétségtelen.
De vajon, a mi rendszerünkben a jóakarat érvényesítésének valóban nem lenne tisztességesebb és célszerűbb módja a partizán vállalkozásnál, a törvények kijátszásánál. becsületes
emberek - lásd főkönyvelő - megfélemlítésénél és terrorizálásánál ? Nincs fórum ebben az
országban, ahová feljebb folyamodhátnának?
Vagy talán ehhez több bátorság kell, mint felettesekkel való szembehelyezkedéshez? És vajon lehet-e a bürokráciát mint kritikai szempontot mindenestől behelyettesíteni az állami tervfegyelemmel? (Sas Cyörgy: Ök-e kor emberei?
Film Szinház Muzsika, 1962. 3. sz.)
"Üvöltő dilettantizmus a megvalósításban. Elképesztően rossz rendezés, minősíthetetlenül
alpári színészi munka Az egészben csak a kútfúróállványok és a körülöttük dolgozó emberek
valódiak, meg a viz, a vastagon ömlő jó víz,
a többi hazugság. Hazugság a beleerőszakolt
idétlen szerelern. hazugság az, hogy ilyen hebehurgya fickók lehetnek a tudomány és a technika hősei, hazugság az, hogy ilyen stílusú emberek lehetnek a mi állami gazdaságaink vezetői, hazugság az, hogy ilyen hebehurgya alakokegyáltalán megszállottjai lehetnek a tudományos és technikai fejlődésnek. (... ) Durvaság, álmaiság, hangoskodás, káromkodás,
veszekedés lókupec módra és a többi és a többi. Akkor is szégyellném. ha ez igaz volna.
mint az olaszoknál a sebes beszéd és az egyszerre való kiabálás, de ez nem igaz I Ez egyszeruen nem a magyarság létezési stílusa. (Veres Péter: Levél a inittisztethez - filmügyekben. Élet és Irodalom, 1962. 38. sz.)

"A magyar filmek többsége eddig csak érzelmi
úton közölt. A Megszállottak érzelme már intellektuális szenvedélyből fakadt. A probléma
iránti szenvedély átizzitja, szenvedélyessé teszi
a szerepeket. (. .. ) Ezért szubjektív alkotás ami egyik legnagyobb érdeme - és ezért kapunk az alkotóktól saját, egyéni filozófiát."
(Gábor Pál: Veréb-e az első fecske?, Filmvilág,
1962. 4. sz.)
"A Megszállottak páratlan vitaébresztő sikerét
egy olyan mozzanatnak is köszönheti, melyről
az eddigiekben kevés említés történt. Pedig talán éppen ebben rejlik újszerűsége, sajátos
-drámai funkciója e , Kiléptünk vele a filmkészítés egy bizonyos történelmi szakaszából. abból
a szakaszból, melyben az anyag megmunkálása
még elsősorban az irodalom igényeit, írott Vqgy
íratlan törvényeit szolgálta. A Megszállottak
-rendezői film- (vagy majdnem az), melynek
tónusa, áramkőre. de egész karaktere is egy
erőteljesebb dinamikus rendezőegyéniség vonásait, belső világát tükrözi. Új vonás ez filmgyártásunkban, nem mintha nem lettek volna
eddig is markáns, önálló stílussal rendelkező
filmművészeink, akiknek alkotásaiban határozottan fellelhető volt a rendező keze nyoma. Ebben az esetben azonban többről van szó. A film
»eqyéniséqe«, közlendője közvetlenül a rendezőé, stílusát a szó legtágabb értelmében ő alakította ki, a maga képére, vállalva ennek minden személyességét, szubjektív vonatkozását."
(Bíró Yvette: A fílm egyénisége, Filmvilág,
1962. 5. sz.)
Elveszett paradicsom

"Nem, semmiképp sem lehet azt mondani, hogy
az Elveszett paradicsom lenne az az alkotás,
amelytől filmjeink meqújhodásátvárhatjuk, még
ha hozott is újat a magyar filmbe és a maga
módján színvonalasat is. Homályos asszociációi,
intellektuális elvontsága, nyomasztó atmoszférája, amely még a megoldás pillanataiban sem
oldódik fel, idegen a tömegektől. Ha mégis bizonyos pozitív hatást lehet várni, akkor talán
csak azért, mert benne a magyar filmművészet
bebizonyította önmagának, hogy ő is tud -absztrakt- filmet készíteni, s ezután megnövekedett öntudattal láthat hozzá a maga igazi feladatának jobb meqoldásához." (Rényi Péter,
Népszabadság, 1962. szeptember 30.)
"Mondjuk ki nyiltan, hogy e film kapcsán mit
értünk a lessingi -pálrnafák árnyékában. kifejezésen? Michelangelo Antonioni fil~rendező

árnyékát értjük. Más szóval azt, hogy teljes képtelenség egy mégoly varázslatos rendezői stilusvilág bűvkörének engedelmeskedve - kritikátlanul átvenni egy tőlünk idegen talajon nőtt, s
ráadásul teljesen szuverén stílusvilág ennyi ismérvét, mint amennyit Makk e filmjében. átvesz. Atveszi azért, hogy megpróbálja ráalkalmazni egy sajátos. de a mai társadalmi valóságunk talaján létrejött mű, Sarkadi: Elveszett
paradicsomának
drámai
mondanivalójára."
(Térfi Ta11UÍs,Új Irás, 1962. 10. sz.)
Az utolsó előtti ember

"Az új tartalmakat és kifejezésmódokat kereső
magyar filmgyártás egyik legtöbbet ígérő tehetsége kétségkívül Makk Károly. Most találkozott egy érdekes forgatókönyvvel, Huszt Y Tamás alkotásával. s belőle olyan filmet készített,
amely mindenképpen több a puszta -kísérlet+
nél. Ha vitatkoznak rajta, kritíkusok és nézők.
olyan művön vitatkoznak, amely nem utánérzéses modernkedésből támadt szervi hibáival. hanem gondolataival, s e gondolatok adekvát kifejezésmódjával ingerel vitára.
Amire oly fájó érzékenységgel asszociálhatnak e film nézői, közelmúltunk egyik íratlan
dogmája volt: az embereket kényszeríteni kell
a jóra. Keménységgel, az aszkézis vasfegyelmű
példáival. a -humanizrnust- rnerő polgárisággá
diszkreditáló forradalmí-diktatorikus szigorral.
Ez persze csak dogma volt, dehumanizáló veszélyeit a gyakorlat tette valósággá, amely belőle következett: emberségükben
torzította el
azokat is, akik jó szándékú hívei voltak. Hogy
Az utolsó előtti ember e dogma és gyakorlat
csődjének
elsődleges-közvetlen
ábrázolására
vállalkozott volna, azt túlzás lenne állítani. Attételesen, az erkölcsi magatartás síkján mindenesetre erre is utal, hiszen cselekménye
egyébként olyan közegben játszódik - ejtőernyős sportolók között =, amely ugyanolyan távol áll a politikától, mint amennyire alkalmas
rá, hogy benne élet-halál végzetességüvé váljanak az emberség torzulásai." (Faragó Vilmos,
Élet és Irodalom, 1963. június 1.)
-lsten és ember előtt
"Arról szerétnék vitatkozni, hogy vajon indokolt-e, helyes-e, elfogadható-e egy kevésbé sikerült filmalkotás ürügyén a szerző egész életművét megidézni. mégpedig nem bátorítóan,
pozitív értelemben, hanem számonkérően. mintegy a szerző fejére olvasva új alkotása "bűnbeesését", és lehet-e olyasfajta, egész művészi pályára jellemzőnek beállított tanulságokat levonni
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ebből, mint amilyeneket ezek az írások sugallnak. Vitatkozni szeretnék ezzel a módszerrel,
általában is, de különösen
hic et nunc konkrétan ezzel a filmmel és Makk Károllyal
kapcsolatban.
Magam is tudom: a kritika nem a jótékonykodás műfaja. Tehát nem a konkrét filmet ért
bírálatok élességét kifogásolom. Azt a szemléletet helytelenítem, amely egy olyan abszolút
és következetes szervességet feltételez egy rnűvész alkotásainak sorában, amely így minőségi
értelemben soha és senkinél sem reális (stiláris
értelemben persze a sikeres és kevésbé sikeres
alkotásokban is ott van a rendező kézjegye),
és 'egy olyan vastörvenyű tendenciát olvas ki a
művek egymásutánjából, amelyet az alkotó ihlet
-keqyelmének- kiszámíthatatlan
szeszélyessége
szemléletesen cáfol meg minden művészet művelőinek életpályájában. Konkrétan a filmmel
kapcsolatban: nem hiszem, hogy Makk Károlynak, hosszabb ••pihenése- ellenére is ••vissza kell
térnie- a magyar filmművészetbe, valamilyen új
alkotással kell jegyet váltania a korszerű filmművészet vonatára - s így teljesen elhibázottnak tartom az ebből a feltételezésből kiinduló
elvárásokat
(azon túlmenően persze, hogy a
művészet lényegéhez tartozik az örökös újrakezdés). Nem hiszem, hogy Makk ebben a filmjében a Ház a sziklák alatt sikerét akarta megismételni - inkább azt gondolom, hogy az ösztönös-tudatos
problematikai-tematikai
vonzódás, az a nemes romantika, amely Makk művészi egyéniségének lényegéhez tartozik, a Ház
a sziklák aIattban (akár a Meqszállottahban}
méltó konfliktusra és forgatókönyvre talált, az
Isten és ember előtt forgatókönyvében
olyan
szabad teret kapott a szárnyalásra, amely a vadromantika egébe röpítette. elszakítva a reális
ember- és földközelségtől."
(Gyertyán Ervin,
FilmviIág, 1968. december 15. 24. sz.)
Szerelem

"A magyar filmtörténet nagy alkotásai - az Emberek a hauason, Valahol Európában, Talpalatnyi föld, Hannibál tanár úr, Budapesti tavasz,
a Szegénylegények után ismét egy remekmű: a
Szerelem," (Thurzó Gábor, Tükör, 1971. január
19.)

Jancsó híradófilmet rendezett, Kovács András
nevét sem ismerték, Szabó. Gaál, Kósa, Kardos
főiskolai vagy lentibb padokban ült, amikor a
Ház a sziklák alatt elkészült. Makk Károly és
a kor legjobb magyar filmjeként. Okosan dicsérték. értetlenül - ép észnek ma alig követ-
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hető érvekkel - támadták, méltó folytatása váratott magára, sokáig elmaradt. Múltak az
évek, Makk dolgozott, tévedett, vele szemben
is tévedtek, elképzeléseinek java papíron vagy
dobozban maradt, átlaga megvalósult. Tervezett, könnyelműsködött,
mosolyogva védte magát, feqyelmezett maradt, jobb rnűvein reménykedni, kudarcain borongani lehetett, érdeklődni
mind kevésbé illett. A magyar film nagy korszaka a hatvanas évek kőzepén Makk Károly
nélkül született meg, kivételes rendezőtehetségeink egyike a pálya szélére szorult. éveken át
a kűlső körön vesztegelt.
Tervnek, ötletnek sohasem volt híján. A Szerelern évekig terv volt, ötlet, egy a sok közül.
Elkészült, látni lehet, elfelejteti a fiaskót és
félsikerek. a nemjelenlét tizenkét évét. Makk
ott folytatta - érettebben. rangosabban =, ahol
a Ház a sziklák alatt rendezője abbahagyta."
(Sükösd Mihály: A szabad asszociációk átgondolt rendje, Filmhultúra. 1970. 6. sz.)
"Agónia, ez a szó fészkelte belém magát elűzhetetlenül. már jó pár hónapja, mióta először
láttam Makk Károly filmjét, a Szetelmet. Szerelern és agónia, micsoda morbid asszociáció!
S milyen ősrégi, milyen elkoptatott! Tucatregények és mélylélektani leckekönyvek. fölhigított
filozófiák kedvelt párhuzama. De a jó műveké
csakúgy. Mert a Szerelem a legkevésbé se tucatáru. Mint minden érdemes alkotás, összebékíthetetlen
ellentétek fegyelmezett és magas
szintű eg,ysége. A hasonló círnű novella Déry
Tibor legtömörebb és legtisztább írása: ott a
helye a modern novellairodalom kevés remeke
közt. De ami előtte van, a film jó kétharmada
(ugyancsak Déry-műből)
- ez szembesíti a nézőt a veszedelmes kapcsolattal: az agóniával és
a szerelemmel. Az előbbiben mutatja föl az
utóbbit. S a filmnek ez nemcsak a nagyobb, de
a súlyosabb és értékesebb része is.
Miért? Egy műkedvelő szómaqyaráza; talán
közelebb visz a megoldáshoz. Az agóniát haláltusának szokás érteni. Más nyelveken mást, jóval többet jelent. Nemcsak a haldoklast. de a
gyötrelmet és aggódást
valakiért,
valamiért.
Személyért, eszméért. Sőt: a leghevesebb odaadást, az elragadtatás
felsőfokát.
Agony of
heart, mondja az angol barokk nagy költője,
de nem a végső szívdobbanásról, hanem a halálos szerelemről szól. Meglehet, nem nagy a
különbség, de közéfér. ha tán nem is az egész
élet, de minden, amiért élni érdemes.
Ezt az agóniát - tehát nem a haldoklás, hanem az élethalálharcot - sikerült Makk Károly-

nak oly tisztán és végleges érvénnyel megragadnia, amilyenre legjobb tudomásom szerint
nincs példa a filmművészetben. Merr ne gondoljunk valami látványos, teátrális tusára. szen-

vedésre. A szerelem szót ki sem ejtik az epilógusig, s a férfi, akit szerétnek. meg sem jelenik.
Börtönben ül, s még csak tudni sem lehet, hogy
kikerül-e onnan valaha. Esély inkább arra van,
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hogy ott pusztul. Hisz nemcsak matróna korú
anyja, de a világ is az agónia pillanatát éli.
A szabadság, a szocializrnus életpróbáját. Mert
akik az úgynevezett személyi kultusz korában
betölteni lettek volna hivatottak, csapást rnértek a törvényre - a szocialista forradalom törvényére. Sikerül-e mégis megőrizni és továbbvinni a szerelmet, a hűséget: emberért, eszméért: ez a film konfliktusa." (B. Nagy László:
Agónia és szetelem. Élet és Irodalom, 1971. 5.
sz.)
Macskajáték

"A Macskajátékból éppen a macskajáték maradt ki. Özvegy Orbánné, a kisebbik Szkalla
lány, nem kergetőzik hatvanöt évesen Egérke
nevű szomszédnőjével,
négykézláb mászkálva
és miákolva Garmisch-Partenkirchenből
hazatért nővére, Giza szeme láttára. Ennélfogva Gizának sincs alkalma
drámaian
kijelenteni:
"Kérlek ... becsináltam l.. Sőt: a tolószékében
is megnevettethető Giza helyett csupán a haláláról tudósító távirat érkezik meg a filmen.
(... ) Makk Károly lemondott aMacskajáték
groteszkségéről, s így valójában egy másik történetet vitt filmre, de eközben hatalmas lépést
tett előre a valóban képek nyelvén beszélő, a
gondolkodás asszociációs sorait ekvivalens módon megjelenítő
ábrázolásmód
területen."
(Nyerges András, Kritiha, 1974. december 11.)
"Azt hiszem, a siker csapdájának nevezhetnénk
azt a sajátos úttévesztést.
amely ennek a filmnek a rendezői felfogását jellemzi. Makk Károly
a Macskajáték ürügyén tulajdonképpen a Szerelmet rendezte meg még egyszer, a Szetelem
művészi telitalálatait.
stiláris felfedezéseit hívta
új életre egy olyan közegben, amelynek az nem
egyenértékű film nyelvi megfelelője, amelynek
írói hangvétele és mondanivalója más ábrázolás módot igényel." (Gyertyán Ervin, Népszabadság, 1974. november 14.)

Egy erkölcsös

éjszaka
"A címben a hipermangán szereperől és hatásáról ígértünk értekezni. A hipermangán e film
esetében jelképként is elemezhető. A hipermangán gyakorlati szerepét a vörös lámpával jelzett
intézményekben talán nem kell részletesebben
taglalni, aki még sincs tisztában rendeltetésével, annak számára röviden: intim aktusok után
intim női testrészek fertőtlenítésére használatos.
A Hunyady-novellában
Kelepei néni, Jenőkéje
szebájában.
a sifon tetején nem ovális keretű
fényképeket, régiség értékű, bús tárgyakat taIál, hanem az elvándorolt hölgyek hátrahagyott
bádoglavórját.
Makk Károly és Tóth János
filmjében a hipermangán lila álomként oldódik
a fehér porcelán mosdótál vizében, túlfinomult
szecessziós költeményként.
amelyre a következő
képben
az elpárizsiasodott
Mutter
mögött
ugyanolyan lila drapéria rímel háttérként. A
világért sem számonkérésként.
csupán a kétfajta megközelítés szemléltetésére,
hadd idézzem Hunyady hipermangános sorát, amely Kelepei nem nagymosás
szagú, paradicsomkrumplí-illatú. bizalomgerjesztő első benyomásait írja le a Házba érkezvén: -Az udvaron pe.
dig, a kanális hipermangán tócsája körül csirkék kaparqáltak.«
Ebben a mondatban nem a
hipermangán és nem is a csirke a művészi lelemény. Hanem a kettő bizarr, mosolyogtató
ellentéte, ez a bölcs és láttató érzéketlenséq,
mely két össze nem illő dolog párosítás ából. az
ordenáré hipermangán és az otthonias emlékeket idéző, házias csirke békés egymás mellett
éléséből született meg.
A fehér porcelánlavórban
gomolygó dekadens hipermangán-álom
szép. Kétségtelenül
szép.
A hipermangánnal
azonban vigyázni kell.
Mert a hipermangán nemcsak lila színű, nemcsak hatásos fertőtlenítő szer. de erős méreg
is." (Létay Vera: A hipermangán szerepe és hatása a műuészetben, Élet és Irodalom, 1977. október 22.)
(Összeállította:
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Erdélyi Z. Agnes)

KRITIKÁK

Légy aki vagy?
Makk Károly: Egymásra nézve
Vannak dolgok, melyekről tudunk, de melyekről valójában nem veszünk tudomást:
tudatunk "hivatalos" felével úgy teszünk,
mintha nem is léteznének, amivel másik
hányadának szabad utat engedünk az értelmetlen értelmezések számára. Lehet élceIődni, titokban kíváncsiskodni, szörnyűlködní és természetesen élvezkedni is. Ezúttal a leszbikus szerelemről esik majd szó,
ami - mint jelenség - már feltűnt magyar
filmekben, ha jól emlékszem, Jancsó Sirokkójában először, de inkább csak esztétikai
háttérként. két szép női test festői jeleneteként, a sztori kegyetlenségének ellenpontozása céljából. Most egy önpusztító élet
megrázó szővetében találkozunk vele, de
nem csak úgy mellékesen, háttérként. hanem a főszereplő, Éva mindennapjait, életvitelét, kiszolgáltatottságát
és pátoszát
meghatározó közegként - és ezért nézőként
is telibe találva. Előkészítetlenül ér a történet, amiben ilyen őszinte teljességgel
szembesülünk ezzel az emberi és társadalmi
jelenséggel. Makk Károly Egymásra nézve
című filmjében nem csupán egy furcsa szerelem történetét mondja el - ez csak a két
főszereplő életének egyik dimenziója. Filmjének van egy rendkívül éles-eleven politikatörténeti, etikai problémafonala is, a
kettő együtt alkotja az emberi drámát.
Mégis, ez a szerelmi szál a néző szemében

óhatatlanul túlnő saját dimenzióján. úgy
néz a képre, mintha terroristák eltéritették
volna a mozit, az öntépő feltárulkozás és
kegyetlen valóság ilyen nyíltságú közelképével még nem találkozott. Pedig voltaképp
csak azt kapja, amit eddig is "tudott", s
amiről most kénytelen bevallani, hogy fogalma sem volt ...
A film egy öngyilkosságszeru halállal
kezdődik, és a történet az előzményeket
fejti ki. Makk tudja, hogy az öngyilkossághoz nem egyetlen, hanem több, egymásra
épülő, halmazati _motívum vezet, az ő hősnőjének életét is több dimenzióban támadja
meg az ellehetetlenülés. Magyarul: Éva halálával nem furcsa szerelméért ,.fizet", nem
ez a megoldás. Halálának ez csak egy felszíni - nem lényegtelen - oka, ami mögött
más, bonyolultabb motívumok is rejlenek.
Ez a film nem azért érdekes, mert bátran
kezel egy korábban álszeméremmel ködösített jelenséget, hanem mert ezt a szerelmet
egy történelmi és egyéni sorsforduló különős naqyítólencséjeként kezeli. Ha úgy tetszik, "rávezető metaforaként" egy politika,
történeti konfliktusra, az 1956-ot követő
első évek eddig fel nem tárt mélyrétegeinek
ábrázolására. Galgóczi Erzsébet írói keménysége és Makk Károly lírai totalitásigénye szerencsésen találkozott ebben az
extrém történetben: a két "még nem lá51

tott" élettény egyetlen felfedezéssé forr
össze.
Szalánczky Éva olyan újságíró, akinek
monomániája lett, hogy csak a teljes igazságot szabad megírni, hogy írásban még
úgy sem szabad hazudni, hogy tapintatosan
hallgatunk valami "illetlen" mozzanatról.
Nem lehet meggyőzni arról, hogy noha tekintettel kell lenni (körülményekre, helyzetre), hogy nem muszáj mindig szellemeskedni (azaz frappánsan kimondani rejtett"
összefüggéseket), hogy ez egyszer várni kell
a kritikai igazságokkal, ha igazán hatásosan ki akarjuk mondani őket. Olyan egyéniség, aki inkább törik, mint hajlik. Makk
már a bemutatásnál érzékelteti, hogy végül
is nem is a teljes igazság korabeli kimondásának lehetőségén (1958-ban vagyunk), tehát egy korszak történelmi kritikáján van
a hangsúly - ezen is =, hanem azon, hogy
ezek a lehetőségek miképp törn ék meg egy
értékes embert, aki e lehetőségek radikális
reformjára törekszik, mert csak ebben a
szenvedélyben tud qondolkczni, cselekedni.
A "teljes igazságra" elsősorban mint em52

bernek van szüksége, hogy létezni és dolgozni tudjon. De a társadalomnak is arra
lenne szüksége, hogy ő ilyen maradhasson:
tiszta, szókimondó.
autonóm lény - akkor
is, ha "igazságai" tapintatlanek. vagy olykor tévesek a történelem ravaszsága révén.
Makk ugyanis együttérző bölcsességgel kezeli ezt a "teljes igazság" -mániát. Hiszen
az, amit Éva megírt, s amiből akkor botrány lett, az mai szemmel most másképp
látszik, más felhangja lett az egykori leleplezésnek. Éva arról írt riportot, hogyan,
milyen adminisztratív eszközökkel terelték
be egy község paraszt jait a téeszbe. Csakhogy a történelem hullámvasút ján ülve,
ugyanezek a parasztok, ha ma látnák ezt a
visszaemlékező leleplezést, jót nevetnének
saját, akkori makacsságukon, ha nem is adnának hálát a jóistennek a terelés módszereiért. Akkor azonban a szó és tett, a program és megvalósítás legkisebb különbségét
is számon kellett tartania a megújulásért
küzdőknek.
s velük, köztük az írástudóknak, így ennek az újságírónőnek is. S bár
a film csak felhangjaiban érzékelteti a "tel-

jes igazságért" folyó küzdelem - és végül:
bukás - relatívitásat. ez elég arra, hogy érzékeltesse: ezzel az abszolutista etikával és
közéleti habitussal akkor sem volt könnyű
együttélni. Ez a megható intranzigencia, reformbéli hajlíthatatlanság
- ebben az időben - önmagában is öngáncsoló, ha nem
önpusztító szenvedély, hát még ha párosul
ezzel az érzelmi zűrzavarral. (Amit Galgóczi
kisregénye címével ugyan "törvényen belűlinek" nevez, de ami akkor bizony valójában törvényen kívüliséget jelentett - gyakorlatilag, az előitéletekben. mások szemében, mert kivédhetetlen támadási felület a
közéleti harcokban.) A film itt kezdi összeötvözni e két szenvedély egymást erősítő,
végzetes kelepcéjét.
Éva élete akkor vesz tragikus fordulatot,
mikor viszonzásra talál egy kolléqanőjénél,
Líviánál. A hűbriszt, a tragikus bűnt az
lopja a történetbe, hogy Éva akaratlanul
teszi tönkre barátnője életét: Lívia férjes
asszony, s a férfi féltékenységében végül is
súlyosan megsebesíti (hajszál híján megöli) feleségét. Lívia természetesen összeomlik, s a kórházi ágyról közönyösen zavarja
el volt szeretőjét. Csakhogy ez a fordulat
egybeesik azzal a botránysorozattal.
ami
Éva riport jából támad a lapnál. s nem is
igen tudjuk, megmarad-e állásában, sőt
még azt sem, vajon nem kerül-e még főnökének is íróasztalába az a gesztus, hogy
engedte - némi változtatással - megjelenni
a jó szándékú riportot. így zárulnak le az
utak, lehetőségek, s ráadásul igazolódni
látszik a szörnyű közhely akinek amúgy is
vaj van a fején, az ne menjen a napra.
Kénytelen voltam, ízlésem ellenére, elmesélni valamit a történetből, hogy érzékeltetni tudjam Makk Károly művészi vállalkozásának többszörös újszerüségét. Higgadt
hangon mond el egy extrém történetet, végűl is nem egy "társadalmi drámát" kínál,
hanem rnindazt, ami az 56-ot közvetlenül
követő évek reményeként és fájdalmaként
egy emberi karakterbe zártan. egyediségén

atszűrten
egyetlen sorsként megfelenik.
Láttuk: Évát a teljes igazság kimondása, a
hazugságtól való irtózás tölti ki. (Egyik
szerkesztőségi értekezleten ki is kel a csak
"folyosói" pletykálkodás,
leleplező fecsegés ellen.) Csakhogy nem kell-e neki is rejtegetnie telefonjait.
szerelmi kísérleteit,
vagy ha nyíltan vállalja őket, nem kell-e
számolnia a leleplezés megaláztatásával ?
Bármennyire nyílt egyéniség is, szerelmi
életében illegalitásra van kényszerítve, s
talán ezért nem hajlandó elfogadni a közéleti etíkettet, hogy közérdekű véleményét
csak a folyosói álnyilvánosságban
mondhassa el. S ezért létfontosságú számára az
újságírásban a "teljes igazság", vagy annak
legalább szubjektív meggyőződése, hogy
nem kell titkolni a semmit olvasói előtt. Rejtőzködés a magánéletben és rejtőzésre kényszerítő (vagy annak vélt) körülmények
együtt már elviselhetetlenek számára. Éva
nem tudja életének egészét bujkálásban leélni. Ha már szerelmét rejtőzködve, erdei
padokon. eszpresszóban kell megélnie, ha
tehát ennyiben tudomásul veszi is a társadalom kiközösítő ítéletét, annál kevésbé tudja
tudomásul venni a politikai-közéleti bújkálást, a taktikus szépítgetéseket, az írásfeladatok kegyes kompromisszumait. Ö mindenki másnál inkább arra kényszerül, hogy
szó szerint vegye az 56 utáni korszak alapelvét - új lappal indulunk. A film az emberi lélek tűrőképességének ezen a különös
pontján ötvözi egymásba a két szenuedélyt,
a furcsa szerelem és a politikai sztori cselekményfonalát.
Makk mindezt valami kettős múltidőben
tudja elmesélni. Egyfelől a befejezett múltban: minden, amit látunk, már elfelejtett,
lezárt múlt - autók, amivel vidékre utaznak, szállodák. ahol megszállnak, emlékképek az egykori hivatali, szerkesztőségi, albérleti szobákból. Másrészt míndaz, ami a
díszletek között hirtelen sistergő életszerűséget kap - előítéleteink arcpirító. önleleplező hatásától a politizáló pátoszig =, a be53

vállalja magát, s ahogy ki van szolgáltatva
végül önmagának is, a világnak is. Ez a
megkínzott és mégis elpusztíthatatlannak
tűnő arc, ez a kamaszfíús lányalak - szereposztási telitalálat, mint ahogy a lap főszerkesztőjének kiválasztása is, (Jozef Kroner), akinek el tudjuk hinni gerincességét
is, de azt is, mikor az okos kompromiszszumokra oktatná tanítványát,
láthatóan
kedvenc beosztott ját, Évát.
S végül, hogy valami rosszat is említsek:
a film képvilágának stílusa többször megtörik. Pontosabban. nehezen találja meg stílusát, ezt a befejezett-befejezetlen múltidőt,
az ehhez tartozó szín- és fényvilágot. Andor
Tamás néha olyan képeket kínál, melyek
már-már úgy tűnnek, egy annak idején készült film véletlenül előkerült kockái, máskor abszolút módon jelenbeli a szem, amivel látjuk ezt a világot. Főképp a külsőkben, a falusi táj, környezet, napfényes udvar. stb. víllanásaiban esik ki az "egykor"
érzékeltetésének
már-már végérvényesen
megtalált képi lírájából. Lehet, hogy ez
szándékolt fogás, de nem értem a motívumot, a miérteket. De ez már valószínűleg
olyan kritikusi akadékoskodás. Az igazság
az, hogy Makk őnújító képessége ragadott
magával. Nemcsak témában: megoldásban,
történelemszemléletben.
olyan szintetikus
vállalkozással jelentkezett, amire kevesen
adják a fejüket. "Benne volt" ez a mást
csinálni vágy, gondoljunk csak a Macskajáték "vágásművészeti" bravúrjára. Igazán
azonban ez a kor izgatja, és végre talált
egy olyan prizmát, ami másképp és talán
mélyebben bontja fel a színeket, a korábban nem látott aspektusokat is látni engedi. S volt tehetsége, türelme, őnkritikája mit mondjunk még - újra igazi íróval dolgozni: Galgóczi Erzsébetben kitűnő partnerre, kisregényében pedig a megújító
problémára találni.
Sőt: a leckét feladni a nézöknek ...

s

fejezetlen múltba úszik át. Az őszinteségnek
és tényszerűségnek ez a kegyetlenül emberi valósága horzsolja felvilágosultnak vélt
pillantásomat - engem is eltalál a film felnőttséget követelő atmoszférája. S vajon
melyik értelmiséqit nem érintett még meg
a mindent kimondás szenvedélye, ki az,
akit nem zavar, hogy etikett-szabályaínk
vannak, amelyeket felnőtt felelősséggel kezelünk. tiszteletben tartunk, de olykor elfog a vágy, hogy egyszer milyen csodálatos is lenne úgy isten igazában elmondani,
hogy is vannak a dolgok valójában ... ? Irracionális szenvedély-hullámok ezek, de jelenbeliek is, és Makk rendkívül tisztességesen ezekről is vall a film felhangjaíban,
mikor befejezett-befejezetlen múlt időben
meséli sztoriját.
A film hitelességének alapszint jét azonban e szerelem mindennapjaínak precíz
jegyzőkönyve, a számkivetettség és szeretetéhség apróságaínak
precíz és ugyanakkor tapintatos feltárása adja. Ahogyan
Jadwiga Jankowszka-Cieslak tágra nyílt
szemmel belebámul a cigarettafüstbe, s
ahogy bosszúból elfogadja a presszósnő
óvatos felkínálkozását,.. ahogy kűszkődik
önmagával, a társadalom szemével. ahogy
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Kétséges egység
Makk Károly: Egymásra nézve
Tegyük fel, hogy van egy hősünk, aki alkatilag képtelen az igazság elhallgatás ára.
Remek burleszktéma. de komolyan is lehet venni; az ilyen hős tragikus buká-a
valószínűleg bármely korba helyezve hiteles lehet.
Tegyük fel, hogy hősünk homoszexuális.
Ráadásul nem egyszeruen mellékszereplö,
és a homoszexualításon kívül egyéb jellemzői is vannak - példátlan eset a magyar
filmművészetben!
A homoszexualitás
ma
Magyarországon "egész embert kíván": a
közvélemény - és így a filmkészítő - szemében nem lehet valaki "mellékesen" homoszexuális.
Csakhogy "az igazság bajnoka" sem lehet
valaki mellékesen. Homoszexuális és igazmondó tehát - ugyanúgy, ahogy gyilkos,
tolvaj, haramia is - csak "főfoglalkozásban" lehet az ember. így kerülnek egy
szintre a mindennapi előitéletekben a lehető
legkülönbözőbb dolgok.
Ezekkel az előítéletekkel Makk Károlynak is számolnia kellett, amikor Galgóczi
Erzsébet Törvényen belül című kisregényének adaptációján
dolgozott, mivel hőse
homoszexuális és mániákusan igazmondó.
• A két írás egymástól függetlenül született. Szerkesztőségünk
egyetért Almási Miklós kritikájával, mégis szívesen adjuk közre fiatal kellégánk véleményét, mint a film várható fogadtatásának egyik típusát.

Hogy számolnia kellett velük, az azt jelenti,
hogy a főhős e két tulajdonságát egyformán
nagy hangsúllyal kellett ábrázolnia. akkor
is, ha célja - legalábbis részben - ezeknek
az előítéleteknek a megingatása volt.
A homoszexualitásnak és az igazmondásnak látszólag semmi köze egymáshoz. A
mindennapi megítélésben is csak az kétségtelen, hogy mindkettő "deviancia", de erkölcsileg ellenkező előjelű minősítéssel.
Ezenkívül az igazmondási hajlam mérséklése az egyén szocializációjának egyik alapvető és korai részfolyamata. míg esetleges
homoszexuális
hajlamainkkal
életünknek
csak egy késői szakaszában kerülünk szembe, amikor a legtöbb esetben már csak beteges (a leggyakrabban neurotikus) úton oldható meg a konfliktus.
Makk Károly filmjében azonban nem
személyiségen belüli konfliktusok képezik
az alapproblémát.
Szalánczky Éva fiatal
újságírónő számára világos, hogy igazmondását nem képes az ésszerű határok közé
szorítani, és homoszexualitás át sem patológiásan fogja kielégíteni. így ekét tulajdonsága nem egymással vagy a személyiség
egyéb tényezőivel kerül szembe, hanem a
főhős egész személyisége, személyiségének
autonómiája ütközik össze a környezettel,
méghozzá elég kényes időpontban, egy-két
évvel 1956 után.
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Az Egymásra nézve szinte kilátástalannak tűnő vállalkozása az, hogy a tragikus
hőst (a rendező természetesen nem a burleszk-változatot választotta) két "vétséggel"
ruházza fel. Ahhoz azonban, hogy a bukás
dramaturgiailag és didaktikailag hiteles,
tehát hatásos legyen, a két motívumnak
egyűttesen, egymással formálisan is összeforrva kell uralnia, vezérelnie az elkerülhetetlen bukás felé gravitáló cselekményt.
Véleményem szerint ez az egyetlen olyan
követelmény, amelynek a film nem tesz
eleget.
Az Egymásra nézve ugyanis következetesen két külön szálon fut. Szalánczky Éva elkeseredett harcot folytat az igazáért, és
azért, hogyafrissen beindult lap, amelynél
dolgozik, ne hallgassa el ezt az igazságot;
a másik szálon balsikerű szerelmi viszonyt"
folytat Kismányoki Líviával. aki ugyanannál a lapnál dolgozik. A film leghitelesebb
képsorai a két nő igazából meg sem érlelődő viszonyának eseményeit. ügyefogyott kö56

zeledéseiket állít ják elénk. (Ebben nyilván
szerepe van a két szinésznő kiválasztásának
is: ők - a Filmvilág 1982/5. számában megjelent interjúból tudjuk - aligha lettek volna kaphatóak szenvedélyesebb jelenetek
megformálására .. Ennek ellenére szomorú,
hogy míg társadalmunk jól ismert szelepei,
mint például az Új Tükörben dr. B. P. üzenetei és Szilágyi János Halló, itt vagyok!
című rádióműsora is azon igyekeznek, hogy
elfogadtassák a közvéleménnyel
a homoszexuális szerelem létezésének tényét, az első
ilyen tematikájú magyar film tulajdonképpen magvában holt kapcsolatot mutat be.)
A két szál különválását könnyen bizonyíthatjuk: a szerelmi történetben nyomokban sem található meg a másik szál, "az itt
és most kimondható igazságok kérdése." A
két munkatársnő dialógusai kizárólag a
kettejük dolgára vonatkoznak. A másik
szálon viszont csak "mellékesen" kerül szóba Éva homoszexualitása (bár súly a bizonyára nem jelentéktelen).

Azt sem mondhatjuk, hogy a két szálon
a bukás egyformán és egymással összefüggésben van előkészítve. Az első percektől
megkezdődik a harc Éva és klisészerű raisonneur-főnöke. Erdős főszerkesztő között,
de a későbbiekben (azon kívül, hogy Erdős egyszer Éva mellé áll egy még nagyobb
főnökkel szemben) nem fejlődik tovább,
nem vált át más szintre, nem válik igazán
kűzdelernmé.
A főnök-beosztott
viszony
számtalan lehetséges játéka közül a film
nagyon keveset aknáz ki. Úgy tűnik, hogy
Erdős és Éva alapvetően "elérhetetlenek"
egymás számára.
Magában Évában sem figyelhetünk meg
fejlődést. Úgy látszik, mindenen túl van
már, az első pillanatban adott paraméterei
nem módosulnak : helyzetének kilátástalansága, jövőtlensége nem növekszik vagy
csökken érezhetően. így az újságíró-szálon
gyakorlatilag nem is beszélhetünk a bukás
előkészítéséről.
(A filmnek az az epizódja,
amelyben Éva riportot készít, amelyet ké-

sőbb nem közölnek le, és amely célja szerint a "végső lökést" jelentené, pusztán illusztratív értékű.)
A másik szálori több érdekes dolog történik - a két nő szerelmének ábrázolása
(a maga esetlenségével és néha szenvedélytelenségével) tökéletesnek mondható. A
bukás előkészítése azonban itt sem kielégítő, hiszen a végkifejlet közvetlenül nem a
két nő és a környezet konfliktusának, hanem a Lívia és a férje közötti (enyhén szólva) összeütközésnek köszönhető. A férj féltékenysége viszont alapvetően független a
harmadik személy nemétől.
A két szál közötti egyetlen összekötő
kapocs Szalánczky Éva személye. Éva kelepcében van, de nem látjuk, amikor odakerül, és a film során mit sem tesz érte,
hogy kikerüljön belőle. Nem tesz kísérleteket a boldogulásra, nem próbál engedményeket tenni a környezetének vagy együttműködni vele, nem a szemünk láttára kell
meggyőződni e arról, hogy "ő már csak
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ilyen". A kisregény től eltérően még Lívia
elvesztéséért sem terheli a legkisebb felelősség sem. 19y az ő egyéni vergődése sem
mutat a bukás irányába.
Lívia alakja sem segít hozzá a két szál
ősszekapcsolásához.
hiszen az újságíró-száIon alig-alig találkozunk vele (ott éppen
csak mellékszereplő),
a leszbikus szálon
pedig, amelyre a másik vonal verbalizmusával szemben a finom jelzések a jellemzőek. ismereteink nagyon hiányosak maradnak. Halványan kivehető például egy Tonio
Kröger- Hans Hansen-problematika Éva és
Lívia viszonyában, ez azonban a nézőnek
csak futólagos benyomása lehet (különösen,
ha nem ismeri a kisregény t).

A két cselekményszál kapcsolata csak egy
szempontja az értékelésnek, de úgy gondoltam, elég fontos szempont ahhoz, hogya
kedvéért ne taglaljam mindazt, amiben az
Egymásra nézve kitűnő és újszerű film.
Remélern. lesznek majd, akik kimeritően
értékelik a szereplőválasztást, a fényképezést. Dés László és Másik János dramaturgiailag is nagyszeru zenéjét. és mindenekelőtt magát a témaválasztást.
a kisregény
és a film viszonyát. Különösen az érdemelne megkülönböztetett figyelmet, nem jelentett-e túl sok megkötést az irodalmi nyersanyag.
Kálmán László

EGyMASRA NÉZVE - színes, magyar, Dialóg Filmstúdió, 1982.
R.: Makk Károly; 1.: Galgóczi Erzsébet Törvényen belill c. kisregényéböl Makk K. és Galgóczi
E.; O.: Andor Tamás; Z.: Dés László és Másik János (előadják a Dimenzió együttes és Tomsits Rudolf); D.: Vayer Tamás; J.: Csengey Emőke: Sz.: Jadwiga Jankowska-Cieslak (Bánsági ildikó), Grazyna Sapolowska (Hernádi Judit), Josef Kroner (Szabó Gyula). Szirtes
Adám, Reviczky Gábor, Bács Ferenc, Pogány Judit, Újlaki Dénes, Igó Éva.
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Neophron percnopterus
András Ferenc: Dögkeselyű
A modern gengszterfilm elképzelhetetlen
metropolis, város-dzsungel nélkül. A bonyolultan strukturált, titkos ösvényekkel
behálózott és csak a beavatottak számára
átjárható nagyváros kell ahhoz, hogya néző egy igazi gengszterfilm terében érezhesse magát. Én már le is mondtam a magyar
gengszterfilmrol. Voltak ugyan olyan filmek (pl. Jeles András A kis Valentinoja) ,
amelyek Budapestet mint város-dzsungelt
járták be, de a tömegfilmek (szórakoztató
filmek, műfaji filmek) szinte kivétel nélkül
egy idilli városba helyezték cselekményüket - egy olyan idilli Budapestre, amely a
maga simára glancoltságában bármelyik
idegenforgalmi propagandafilmbe
befért
volna. Nem volt még eddig olyan magyar
krimi, amely képes lett volna megteremteni azt a fajta alaphangulatot, amelyetmondjuk - a San Francisco utcáin sorozat
mindegyik darabja megtermelt. Amikor a
San Francisco utcáin kezdő képsorai feltűnnek a képernyőn és megszólal a főcímzene, már mindannyian tisztában vagyunk
azzal, hogy San Francisco igen nagy város,
s itt sok minden megtörténhet.
És erre jön Ragályi Elemér és Kovács
György - a kép és a zene =, és úgy érezzük, hogy Budapest igen nagy város, s itt
sok minden megtörténhet. Pedig András
Ferenc új filmjének, a Dögkeselyűnek kez-

dő képei ugyanazt a Budapestet mutatják,
amelyet már százszor' is láttunk a filmekben - de másképp. Erről a városról már elhisszük, hogy dzsungel, amelynek megvannak a maga ragadozói és dögevői.
Megszületett az első modern magyar
gengszterfilm.
A jelzők közül a legnagyobb hangsúlylyal a "magyar" olvasandó. A Dögkeselyű
igazi nóvuma ugyanis éppen ebben rejlik.
A film középponti figurája. gengszter-hőse:
Simon József taxisofőr. Nem Hegyeshalomnál átszivárgott nemzetközi gengszter,
nem a sötét történelmi múltból felbukkanó bűnöző. Olyan gengszter, aki a szemünk
láttára válik gengszterré, akinek a társadalmi kontextusa nem szorul külön magyarázatra. hiszen mi is ebben a világban
élünk. Az értékeknek és viszonyoknak pontosabban : értékhiányoknak és eltorzult viszonyoknak - ez a szövevényes
rendszere nem lehet közömbös számunkra.
Cserhalmi Györgyöt - Simon József taxisofőrt - nem szemlélhetjük ugyanolyan
szenvtelenséggel, mint Edward G. Robinsont. Humphrey Bagartot vagy Warren
Beattyt.
Vége a zavartalan szórakozásnak. Amerikai, angol. francia, olasz és más krimiken
(detektivfilmeken,
zsarufilmeken.
gengszterfilmeken) nevelkedtünk. s zavar59

talanul szórakoztunk, hiszen ezeknek a filmeknek a közege egzotikus - vagy legalábbis idegen - volt számunkra, s így a
keresztrejtvényfejtök
érdeklődésével
és
spekulatív szemléletével közelítettük meg
őket. Semmi közük nem volt hétköznapjaink társadalmi gyakorlatához, s a filmek
által generált feszültség legkésőbb ci mozi
kijáratánál kisült. Miért is vonatkoztattuk
volna ezeket a zárt szerkezetü - öngerjesztő és önfeloldó - filmeket aktuális társadalmi valóságunkra ?
Pedig a tömegfilm feladója, vevője és
üzenete - maga a társadalom. A tömegfilm-rendező a megszilárdult műfaji kereteket aktuális problémákkal tölti fel, s azokat a társadalmi értékeket és normákat, tiltásokat és preferenciákat
önti formába,
amelyek ott és akkor a társadalmi tudat állapotára jellemzőek. A külföldi krimi k fogyasztóiként nem voltunk megfelelő vevő k,
hiszen ezeknek a filmeknek a feladója és
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üzenete egy másik társadalom. Lehet, hogy
András Ferenc filmje gyarlóbb, esendőbb,
mint John Ford vagy Arthur Penn filmjei,
de egy bizonyos: velünk kommunikál.
András Ferenc filmje, a Dögkeselyű több
szempontból is áttörést jelent. Már Dobray
György viktimológiai dolgozata, Az áldozat is jelezte, hogy a magyar krimi új
irányt készül venni, de az igazi fordulat
nem következett be. Az áldozat megmaradt
spekulatív filmnek, s a reális társadalmi
közeget csak díszletként
alkalmazta.
A
Dögkeselyű viszont a bűntettet, aeriment
a maga társadalmiságában,
szocioloqikumában bontja ki.
Eleget röhögtünk már az "őrnagy elvtárs, jelentem ... " típusú magyar krimiken,
Hozzá kell tennem: joggal. Ezek a krimik
ugyanis a tradicionális
műfaji kereteket
úgy töltötték fel aktuális problematikával,
hogy a "felügyelő úr" -at az "ő~agy elvtárs" -sal helyettesítették. Nem a megszólí-

tással volt baj, hanem azzal a szenilélettel.
amely a criment a társadalmon kívül helyezte - térben és/vagy időben. Ennek a
szemléletnek a mentén aztán polarizálódtak a hősök: az egyik oldalra kerültek a
bűnözők, a másikra a bűnüldözők.
A többi
szereplő pedig csatlakozott a bűnözőhöz
vagy a bűnüldözőkhöz.
A krimik mellékszereplői - a bűnpártolók illetve a rendőrség segítői - szociológiai szempontból vizsgálva, arc nélküliek. maradtak. Csatlakozásuk esetleges vagy legalábbis csak egyéni
okokkal motivált választás maradt, s nem
a társadalmi helyzetükből
szükséqszerűen
következő döntés. A Dögkeselyű mellékalakjai - Kowarski Előd, Részvét Mici, a
taxisok, az autóját ponyvázó kispolgár és
társaik - kisebb-nagyobb társadalmi csoportokat, s ezeknek megfelelő érdekeket
képviselnek. A bűntetthez és a bűnözőhöz
való viszonyukat ezek az érdekek határozzák meg.

A Dögkeselyű - s ez az alapmunkában,
Munkácsi Miklós kisregényében is világosan látható - megfordítja a szokványos
formulát. A bevált klisé szerint ugyanis a
bűnözőt, a gengsztert konkrét, tárgyi mivoltában megragadható érdek motiválja a
bűntett elkövetésére, amellékszereplőket
pedig pozitív vagy negatív morális tartásuk kapcsolja valamelyik félhez. Itt viszont
a gengszter-hős bűnre való vállalkozása
moráli s indíttatású,
és amellékszereplőket
vezérlik konkrét érdekek. Az érdekek szövevényes rendszerében a gengszter-hős katalizátor, aki aktiválja és a felszínre hozza
a társadalomban addig rejtőző viszonyokat. Az amerikai gengszterfilm legkiemelkedőbb darabjai is ugyanígy építkeznek. A
Bonnie és Clyde nem Bonnie Tyler és Clyde Barrow kalandos életének krónikája. és
a Keresztapa sem a Corleone-klán története. Mindkét film az amerikai társadalom
elemzése és kritikája.
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András Ferenc filmje sem kevésbé társadalomkritikus alkotás. Nem a bűnnel
szemben homogenizálódó társadalom illúzióját ápolgatja, hanem a bűnnel szemben
differenciáltan megnyilatkozó sokszorosan
rétegzett társadalom képét tárja fel.
Simon József, a mérnök ből lett taxisofőr a maga személyes konfliktusát morális
eszközökkel kívánja megoldani: mérnőkből taxisofőr lesz, hogy annyit kereshessen,
amennyiből rendezni tudja életét. Amikor
kirabolják, továbbra is megpróbál tiszta
és törvényes eszközökkel élni, de rá kell
döbbennie, hogy az őt körülvevő társadalmi közeg a szabályok betartását nem jutalmazza, de még védelmet sem nyújt számára. Csak akkor számíthat támogatásra, csak
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akkor oldhat ja meg személyes konfliktusát, ha szabálysértést - törvénysértést követ el.
A racionális indíték - az ellopott tízezer
forint visszaszerzése - azonban egyre inkább közvetetté válik a film folyamatában.
Simon Józsefet kilendítették apályájáról.
A visszatérés ára pontosan tízezer forint.
A hős viszont többé nem kíván visszatérni.
Kirabolták, de nem lehet áldozat, mert nem
hiszik el neki, hogy áldozat. Különben is:
abban a közegben, ahol él, nem jó áldozatnak lenni, hiszen az a gyöngeség, a tehetetlenség, a balekság bizonyítéka. Ez a
közösség nem sajnálja a kifosztottat, de félelemmel vegyes tisztelettel hajt fejet a
rablók előtt. Az igazi kihívás így már nem
a személyes veszteség, hanem az abszurddá vált társadalmi értékrend, amely kiszolgáltatja a potenciális áldozatokat, és védelmezi a ragadozókat. Simon József válaszol
a kihívásra. Magáévá teszi a ragadozók
eszközeit, autó- és kutyatolvajjá válik,
majd emberrabló lesz. Vállalkozása eleve
halálra ítélt, hiszen mindaz, amit tesz, csupán egy bizonyító eljárásnak a része, de
ezek a bizonyítékek.
bármilyen súlyosak
is, nem állíthatják helyre a kizökkent világot.
Mégsem a gengszter az abszurd hős, hanem Halmos Cecília (Maria Gladkowska),
a társadalmilag intakt személyiség, a rácsodálkozó. Aldozattá válása éppoly érthetetlen számára, mint az a társadalom,
amelyben él. Egyik pillanatról a másikra
a dzsungelban találja magát, noha nem is
sejtette, hogy ez a dzsungel létezik. Roppant izgalmas az emberrabló és az éirabolt
lány kapcsolata, ugyanis mindkettejükben
morális indítékok munkálnak. Simon morális robinzonádra vállalkozik: a dzsungel
fölé emelkedik és ítélkezik. Cecília erkölcsi tartása azonban dzsungelen kívüliségéből fakad - absztrakt moralitás. A film itt
eltér a kisregény től: az irodalmi műben
Simon és Cecília között létrejön valamiféle

kontaktus, megértés, a film azonban könyőrtelenebb, s a kontaktus képtelenségét
mutatja meg. Markánsabban fogalmazza
meg azt a gondolatot hogy a kétfajta meqszenvedett, tudatosan vállalt, illetve
társadalmi érintetlenségből fakadó - erkölcsi tartás nem egyeztethető össze. A társadalmi távolság már áthidalhatatlan.
Bizonyára vannak olyanok is, akik elmarasztalják András Ferencet. Ennek két oka
is lehet, Az egyik már ismerős: úgy vélik,
hogy a film nem adja vissza az irodalmi
mű alaphangulatát, megváltoztatja a főbb
karaktereket. Ez igaz is. A film ugyanis
megkeményítette Munkácsi Miklós remek
kisregényének alakjait: Cecíliát hidegebbre hangolta, Simon Józsefet valamivel sötétebbre és ellentmondásosabbra festette.
Kulcsfigurává emelte Kowarskit. a törvényen belüli gengsztert akinek kicsiny salétromsavas medencéjében (pompás részletl) feloldódnak a nyomok. Lehántotta a
nyomozókról a jóságos, kissé humoros burkot s egy kicsivel több gyanakvást csepegtetett beléjük. Simon apja is átalakult: nevetséges pojácaból ágyhoz kötött, nyomorult öregember lett. Mindez azonban rendkívül következetesen történik, s így a film
más lett, de nem rosszabb.
A másik vád is megjósolható: a Dögkese-

lyű visszalépés az előző filmhez, a Veri az
ördög ... -höz képest. El kell ismernünk,
hogy a Veri az ördög a feleségét nagyon
egységes film volt. A Dögkeselyű gyakrabban botlik, döccen. Mégis fontosabb film.
A Veri az ördög. . . ugyanis szervesen beilleszkedik a magyar film "cseh új hullámos" vonulatába. Kialakult filmnyelvi tradíciókat követ, de ezeket nem haladja meg.
A Dögkeselyű sokkal fontosabb vállalkozás, ugyanis példája annak a társadalomkritikus magyar bűnügyi filmnek, amelyre nagyon nagy szüksége van (és lesz) minden magyar mozinézőnek. Társadalomelemzésre és -kritikára eddig többnyire csak
művészfilmek
(felfedező filmek) és dokumentarista alkotások vállalkoztak. A tömegfilmek (szórakoztató filmek) a mai magyar társadalmi közeget - azaz minket csak díszletként. jelzésként ornamentikaként kezelték. Statiszták voltunk, noha azt
szerettük volna, ha a mese rólunk és nekünk szól. A Dögkeselyűvel valami elkezdődött, s reméljük, folytatódni is fog.
Megvallom, nem tudom, hogyan látja a
dögkeselyű (Neophron percnopterus) a világot. De ha így, akkor szükségünk van
erre a "dögkeselyű-optikára".
Ne zárjuk
kalitkába.
Réz András

DÖGKESELYŰ- Színes, magyar, Dialóg Filmstűdiö, 1982.
R.: András Ferenc; 1.: Munkácsi Miklós kisregényéból András F. és Munkácsi M.; O.; Ragályi
Elemér; Z.: Kovács György; - Betétdal: Vukán György és Bereményi Géza "Élni kell"; D.:
Kovács Attila; J.: Csengey Emőke; Sz.: Cserhalmi György, Temessy Hédi, Perczel Zita, Maria
Gladkowska (magyar hangja Kiss Mari), Bács Ferenc, Blaskó Péter, Pap Vera, Udvaros Dorottya.
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Iskola a határon belül
Gothár Péter : Megáll az idő
Soha még kritik ához olyan halogatva,
nehezen és bizonytalankodva
nem fogtam,
mint az alábbihoz - ha ugyan végül is képes leszek határidőre
befejezni,
s ha az
alábbi dolgozat egyáltalán
kritikának
lesz
nevezhető. Már ezt a bevezető mondatot is
kényszeredetten
írom le és olvasom vissza:
személyessége
túlzónak,
hangneme
illetlenül privátnak
tűnik. Még akkor is, ha tudom, hogy egy korrekt kritikai beszámoló
sem vállalkozhatik
se többre,
se másra,
mint arra, hogy fogalmi nyelven tisztázza
a kritikus
személyes (érzelmi és intellektuális) viszonyát
egy műtárgyhoz.
S most
éppen ez a gondom: Gothár Péter és Bereményi Géza filmjét oly mértékben
érzem
személyes ügyemnek, hogy meghamisítaná
a véleményemet,
ha a kritika megszokott
stiláris "kulisszáihoz"
folyamodnék.
Azokhoz az eltávolító,
minősítő.
általánosító,
ítélkező
és kinyilatkoztató
grammatikai
formulákhoz.
amelyek - közmegegyezéssel
- a személyiség
álcázásának
eszközei; szerepkellékek.
Az első érdembeli
mondat
tehát, amit
rögzítenem
kell, vallomásos : ez a film rólam szól. Tágítva
és talán elfogadhatóvá
téve abeismerést:
rólam és azokról a tízezrekről. akiknek nyiladozó gyermekkorát,
kamasz- és ifjú éveit 1956 és 1968 tette történelmileg
mértékelhetővé,
akiknek
helyét
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a társadalmi
szerkezetben,
akiknek
mentalitását és valóságérzékelését
ez a két dátum és a közbeeső
évek határozták
.meq.
formálták és deformál ták. távlatokat
kínálva föl és zsákutcákat.
Ebből a tényből (a
filmtörténet
időkeretének
tényéből) adódik
természetesen
a legfontosabb
tűnődnivaló:
hogyan ábrázolható
már történelemként
az,
ami zsigereink tanúságtétele
szerint nagyon
is jelenvaló idő, hol és hogyan csúsztatható
át a múltba az, ami személyes és élő, ami
formulázhatatlan.
Ugyanez
a forma felől nézve:
Gothár
Péter és Bereményi Géza filmjének nyelve
- szereplőválogatása,
alakkiemelései,
törtenetvezetése.
konfliktus szerkesztése,
szociális terepe és motívumláncolata.
metaforikussága
és tárgyi extenzitása
- meg tudja-e valósítani
a történelmi
visszapillantás
és az "aktuális",
jelenvaló idő egybeszövését. azaz mindkét "réteg", szemléleti forma
hitelét.
Úgy gondolom,
az lesz a leglogikusabb,
ha a filmkép (bármit értsünk is ezen a szakszón) bemutatásával
és értelmezésével
próbálom megközelíteni
a mű vallomását,
erkölcsét és ideológiáját.
Előre vetve még
annyit, hogy napjaink
művészetében
domináns jellemzőnek
tartom
- általában,
de
természetesen
nem minden műre vonatkozó
kizárólagossággal
- a forma és az ideoló-

gia polarizálódás át. Azt értve ezen, hogy a
valóság ábrázolásának, ábrázolhatóságának
és a művészi önkifejezésnek a dilemmája,
továbbá az az igény, hogy a műalkotás,
a
műtárgy egyben és mindig a művészet
emancípácíójának gesztusa és bizonyítéka
is legyen, tehát mindez mint ideológiai
kérdéshalmaz szükségképpen emeli önmaga
fölé - legalábbis a korábbi századokhoz
képest - a formát. S ha természetesen nem
is állíthatjuk a forma és az ideológia szétválását, azt talán igen, hogy mínd több az
illusztráló példa kűlön-kűlön
tárgyalhatóságukra. Közhellyé egyszerűsítve a mondottakat: ma már alig találni művet, amely
a ("naiv") realizmus mentalitását idézné
- még pózként. nosztalgikus ötletként. formaimitácíóként is csak elvétve =, amely
el tudná, esetleg csak el akarná hitetni,
hogy választott meséje az egész jelen idejű
világot tükrözi, szereplői a társadalmat,
története az igazi, az emberi létezéssel megvalósuló időt. Azért volt kivételes élmény
a számomra a Megáll az idő, mert erre tett
kísérletet. Rafináltan. a szent együgyüség
álarcában. de úgy, hogy sehol nem vált
marionetté, történelmi fogalmak balett jévé,
politikai szlogenek misztériumjátékává. A
történeOtitt nem más és nem több, mint
egy valódi történet, az idősebb szereplők
nem mások és kevesebbek. mínt hús-vér
figurák, a fiatalabbak is azok, amik: önmagukat megformálni kivánó karakterlehetőségek.
A történet olyan banális és olyan szornomint maga az élet. Egy család családfő
nélkül marad 1956-ban, a "zűrzavaros októberi napok" után (következtében), pontosabban - ahogy egy felirat tudósít ja - 1956.
november 5-én. A korabeli híradófilmeket
némi fikcíóval megemelő fekete-fehér képek
az apa távozása után háromalakos tablóvá
merevednek - két fiú és a "fájdalmas anya"
táblaképévé =, ezután a kép megmozdul és
kíszínesedík. s máris 1963. november 5-ét
írjuk (írja ki a film). A harcokb ól a táncrú,

o

iskolába jutunk, a "búcsú a fegyverektől"
groteszk kapkodását suta kamaszlábak toporgása váltja fel; a kéz már nem a géppisztoly agyán, hanem egy másik nembeli
kamasz dereka fölött izzad.
mi még
emlékszünk, amikor a történetek az elején
(sőt: az elejükön) kezdődtek, a végén befejeződtek - és óh, hát a közepük I" Az idézet Esterházy Péter Termelési-regényéből
való, s apályatárs Bereményi Géza filmtörténete most és itt művet mert alkotni ebből
a nosztalgiából. Nem édes-bús modorban,
noha egy sláger a történet címe, aláfestése
és kódja, nem a kamaszmesék evrigrin patentjeivel - jóllehet egy banális iskola banális eseményeit Tátjuk. Az Író és a rendező
számára egyetlen téma fontos. Az, hogy elmondják: emlékeik és véleményük szerint
a magyar társadalom történetének ez az
egy-másfél évtizede milyen is volt, s az az
ifjúság, amely ekkor került a középiskos rÓ«Ó»
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lákba és ki onnan, mit kapott ezektől az
évektől. Tehát adalékokat kívántak szolgáltatni arról, hogy miféle jövő felé indult el
(a filmben: indul el) ez a korosztály, s
miféle induló tőkével.
Miközben a film közepét nézzük, sodortatva magunkat ezzel a mindig és mindenhol igaz eseménysorral. miközben egyeztetjük a látottakat a magunk pubertás-, kamasz- és ifjúkori emlékeivel, egyre inkább
"modellálódik" az iskola, a Köves, meg a
Pierre, meg a Szukics Magda és a többiek
históriája. Eleinte csak a ruhák, kellékek,
terepek, környezeti változatok hitelességét
firtat juk : hogyan alakulnak át a matrózblúzok és konfekciós öltönyök olyanféle egyenruhákká, amilyenekeket ma is hordunk, a
tánciskolák felügyelőt és illemoktatót rnellőző bulikká, a nyáladzó magyar slágereket
mikor váltja föl a You are my destiny, a
Jailhouse Rock, a Beatles, a bambit és a
kevertet a cola, közben egyensapka, boxer,
pornóképek (1, illetve 2 forintért), házilagos
kivitelezésű
roller az utcaképben. kezdődik
a koedukáció, meghal president Kennedy, a
Rajnák. minden iskola rohadt igazgatóhelyettese beáll kosárlabdázni közénk. A
fiú és a lány közt megtörténik minden: szerelem és félreértés, sértés és huzakodás,
lágyság és ostobaság, és "minden" , ..
A film azonban mégsem kisér be abba
a csapdába, amely a filmnek - mint művészetnek - a legnagyobb kisértése, ti., hogy
"olyan (vagy olyan legyen), mint az élet".
A Megáll az idő zsongító mindennapisága
anélkül, hogy ritmust, hangnemet vagy műfajt váltana, lassan, észrevétlen átmenettel "megtagadja" önnön képeit és rekvizítumait. A képsorok nézése közben, a történet kifejletéért aggódva lassan már goridolkodni kezdünk, társadalomlélektani és történetfilozófiai dilemmákon rágódunk. Megélt múltunk - egJ korosztály sorsa - történelmi stúdiumrná váltódik át. A film vége
felé már nem a mi az érdekes, hanem a
miért a fontos, a miért éppen ez és így.
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Mindinkább megindokolják magukat a forma mértéktartóan kis számú, de igencsak
szembeötlő elemei: a kiírt dátumok, a zárt
terekre koncentráló jelenetezés, a történetmondás tempósabb nyugalmát megszakító
váltások brutális hirtelensége, és mindenek
fölött - operatőri bravúr - a hajnalokat,
ködfényű éjszakákat, neonvilágítású termeket és utcai lámpákat hangsúlyozó kékes
derengés, az ébredés előtti, az ébredést elodázni próbáló opálos állapot.
A film narrációja éppen azért kitűnő,
mert egyszerre leplezi és hagyja megnyilvánulni a rendezői akaratot, a mű anyagszerűségét sehol nem csorbítva mond szentenciózus véleményt szociológiai és történelmi alapkérdésekről. Az ihlet és a tudatosság ritka egységének jellemzésére elég
utalni a film montázsfelfogására. A rendező
egyfelől a lineáris történet aprólékos, élményszerű, kevés helyszínt mozgósító,
anekdotikus rajzával az idő hiteles teljességét szuggerálja, másfelől azonban - a bevágott időpontokkal : harsány dezilluziós
gesztussal - azt, hogy a hősök életideje
mögött a csak művészi és gondolati absztrakcióban létező idő, a történelem munkál.
Nem mond, s természetesen nem is mondhat le a művészi tudatosságot, magát a kreativitást bizonyító montázsról.
de féken
tartja, nem engedi, hogy fogalmak, rejtvenyek, emblémák, többértelműségek felé vigye el a filmet, illetve a befogadót. A részleteiben, mozaikjaiban "valós" idő így válik
fikcióvá - és viszont, párhuzamosan s mintegy sugalmazva-illusztrálva az alapeszmét :
az idő megállt, megállítódott, miközben természetesen az idő folyik, esetek vannak,
történetek, születés és halál. A nagy utazásokból helybenjárás lesz (lett) - Akhilleusz
és a teknősbéka paradoxona ...
A Megáll az idő műfaja a Bildungsroman
történelemtől torzított változata. Egy fiatalember nevelődésének története, ám nem
azoknak az élményeknek a számbavétele,
amelyek gazdagítják az egyéniséget, ame-

lyek mintahént. irányító értékként azonosuJási lehetőségeket jelentenek hanem éppen
fordítva: minden élménye talmi, romboló,
kiábrándító - kerülendő. Számára, az egyértelműségeket követelő kamasz-morál számára Pierre az egyetlen tiszta és megvesztegethetetien; példaképpé mégsem válhat.
Anarchizmusa olyannyira végletes, önpusztító, tekintet nélküli, hogy az élet végső
értékeit föl nem adó józan ész kénytelen
abszurdnak és követhetetlennek minősíteni,
A közösségben élő ember számára a szociális és erkölcsi értékek mindig személyhez
kötöttek, először mindig viselkedési mintaként jelentkeznek. Természetes az is, hogy
az önnön személyiségének meghatározására
törekvő, egy távlatos életvezetés stratégiáján tűnődő fiatalember elsősorban környezetének felnőtt jeit figyeli a kíméletlenségig
szigorú tekintettel. S ezen a ponton - a felnőttek generációjának filmbeli arcképesar-

nokánál - jutunk el Gothár Péter munkájának történelemértelmező ideájához. A
történelem ebben a filmben generációk viszonya, olyan ellentét, amelynek egyik oldala sem képes észrevenni és integráini a
másik érdekeit. Az idősebbek olyan kizárólagossággal birtokiói a hatalomnak, hogy
az ellenállás velük szemben megreked alkalmi és helyi konfliktusokban : tekintélysorvasztó feleselésben.
törés-zúzásban.
egy
iskolai ünnepély elleni derűs demonstrációban, disszidálási kísérletben. Többnyire tehát önveszélyes mozdulatokban. E korosztály(ok) humánusabb képviselői is csak
eddig a mondatig jutnak el: "Ne keverjük
bele őket a mi dolgainkba." A másik tábor
egyetlen ésszerű lehetősége ígyakivárás,
erejének, képességeinek, ambícióinak lehetőség szerinti védelme, külön kultúra,
nyelv, rítusok kialakítása. S várni, amíg
megmozdul a megállt idő. S a társadalom
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(Jávor István felvételei)

brutális nyíltsággal a felnőttek világával
azonosul. A kívülálló kamasz számára érthetetlen elvtelenséggel mindenkit befogadni
kész, aki elfogadja a konszolidáció tágas
és táguló kereteit. Megtűri régi és új ellenzékét. amíg az ellenzék, és nem ellenfél
vagy ellenség. Egyetlen olyan felnőtt sincs
a filmben, akivel nemhogy Pierre, de Köves
Dénes vagy Szukics Magda közösséget tudna vállalni, akire föl lehetne nézni, aki ne
leplezné le magát múltjával vagy jelenével, egy szavával vagy mozdulatával. Köves
Dénes apja fegyveres felkelő volt, disszidált, magára hagyván feleségét a család
minden bajával; az anya gürcöl, tehát fi68

gyeImetlen fiaival, majd a maga életét akarja élni, amikor a férj barátja kiszabadul a
börtönből, hozzájuk költözik és karrierjén
kezd munkálkodni (Bezáratását így magyarázza: "Egyszer voltam hazafi." Sikerei
kezdetén felesége - logikusan - így óvja:
"Ne magyarkodj sokat" ... ); az iskolaigazgató veterán emlékei és frázisai kopott
jelszavai csak ünnepi beszédek céljaira
használhatók
, az igazgatóhelyettes kopaszra nyírt szadista; az orosztanár szép kegyessége valóságidegen, ·tehát a fiúknak
már hazugság; az osztályfőnöknő
megértést mutat ó demokratizmusa életpótló hamisságnak bizonyul; az osztályfőnöknő

férje a személyi kultusz bő kegydíjat húzó
őrült maradványa.
Ez a felnőtt világ méltatlan a követésre,
ám nemcsak tagjainak elvtelen és torz mindennapisága miatt. A megállt időt inkább
életút juk, mint karakterük jellemzi. Ugyanabba az állóvízbe ömlik minden, a megállt idő az ő sorsvonalaik eredője. A film
befejező szakaszában (a "kezdete" és "közepe" után természtesen szabályos "vége"
is van a filmnek) két bizarr táblakép is kimerevíti az ítéletet. Az egyiken három felnőtt kuplézik a csillagszórók fényében; az
anya, a látogatóba hazaérkező apa és a pótapa-férj, a börtönviselt jóbarát, aki a társadalomnak korántsem a partszéli sodrásában csinált karriert. A másikon az iskolai
drill hajdani tar képviselője látható (immár
divatosan hosszú hajzattal). amint a néző
felé tartja újszülött gyermekét - háttérben
a boldog, bár idősecske mama, a Malacpofaként aposztrofált hajdani liberális és "népbarát" osztályfőnöknő. A film kezdő tablója így kapja meg a maga rimeit. Egy csonka
család képe nyitja a történetet és két boldog
idil1é zárja - eIidegenítő fotóvá merevítve.
Rajtuk a múlt és - az újszülöttben a jövő. Csak éppen azok hiányoznak, akikről
a film beszél. Akiket bízvást a jelen képviselőinek tarthatunk. Az 56-os kép egyik
fiúalakja bekerül az egyetemre, vad ifjúkora után élete immár a társadalmilag
hasznos kísérletezésé. Szemüvegesült arcán
ott az esély, hogy követi az előtte járókat,
hogy meg fogja tanulni ő is a komfortos
ellenzékiség grammatikáját, a nyelvtani kivűlállást,
ahogy Mészöly Miklós mondja
"az ők szemantikáját" - "kellek nekik",
"azért ezt a kevertet még nem tudták elrontani." Kevert helyett esetleg unikumot,
körtepálinkát említve.

A kisebbik fiú katonaruhában. részegen
végzi a dolgát a reggeli utcán, míg a másik
oldalon Szukics Magda tolja a gyermekkocsit, egy mord és konszolidált férj oldalán. Köves Dénes sorsa még eldöntetlen.
Eddig a történet.
Minden igazi, klasszikus értelemben vett
műalkotás
azért alkalmas abefogadásra,
mert általánosít, más szóval mitizál, tárgyát
érintkeztéti a mitikussal. Mítoszon, mitikusan és mitikuson azt a konszenzust értve,
amely egy kultúrkör mentalitását megszervezi, Közismertté vált hősök ennek éppúgy
alkotóelemei lehetnek, mint kultikus formák, mesék csakúgy, mint a műveltség
hívó szavai. A Megáll az idő, ez a kacér
realizmussal fogalmazó történet két feltűnő
ponton mitizál. Először is a címével, zenei
anyanyelvével. Mi sem jellemez jobban egy
kort, mint a mitikus köznyelv. A romantika
a héroszokat emlegette, egy Heraklészt, egy
Prométeuszt, a századforduló, Ambrus, Krúdy kora az oprettek és nóták hőseit, a mi
időnkben a sláger az, amit mindenki ismer
és ért. Ami utalni tud a valóságra. Fontosabb persze ebben a filmben a konfliktus
mitikussága, az apák és fiúk örök birkózása. Itt és most ez olyan tusa, ahol a küzdő k
már megérteni sem képesek egymást.
S a végső megválaszolandó ; az a nemzedéki közérzet. amelynek hitelessége felől
nemigen lehetnek kétségeink, így, történel- .
mi ítéletré fogalmazva igaz-e? Azt hiszem,
s remélern. ez a provokáló kérdés menti dolgozatom személyességét - lehet; szenvelqő
elfogul tságát. Hiszen erre a kérdésre csak
a sorsunk felelhet. Mindazoké, akik az elmúlt negyedszázadot ebben az országban
élték le. Egy adottságot vállalva - akár
kényszerként, akár történelmi szükségszerüségként.
Alexa Károly

MEGALL AZ IDC - szines, magyar, Budapest Stúdió, 1982.
R.: Gothár Péter; 1.: Bereményi Géza és Gothár P.; O.: Koltai Lajos; Z.: Selmeczi György;
J.: Orosz Imre; Sz.: Rajhona Adám, Ronyecz Mária, Szabó Lajos, Kakassy Agi, Hetényi Pál,
Öze Lajos, Iván Enikő, Gálfi Péter, Zelenyák István.
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Megnyírottak és megrövidítettek
JiN Menzel: Sörgyári capriccio
Az Úristen mentse meg a magyar kritikusoktól azt a filmrendező t, aki irodalmi művet adaptál celluloidszalagra r Különösen
rossz sorsa lesz, ha filmjének tárgyául színvonalas, értékes irodalmat választ. Hűséget
vagy teremtő hűtlenséget kérnek számon
rajta - de aki filmet csinál, egyiknek sem
tudhat megfelelni.
Érdekes: a forgatókönyvi hűséget nem
szoktuk számon kérni. A rendező hűségét
sem - szerzői film esetéri. mondjuk - a
saját élményeihez. Egyik esetben sem tudjuk lényegében ellenőrizni, így azután nem
is beszélünk adaptálásról. Gyanítom, egyéb70

ként sem kellene. Jól-rosszul sikerült televíziós sorozatokat nem számítva, meg lehetne elégednünk annak vizsgálatával, vajon
sikerült-e a rendezőnek kora és agya gondjait, problémáit az eredeti műéhez hasonló
módon megjelenítenie. Hogy a felhasznált
nyersanyag vagy az indíttató történet és
gondolatsor éppen irodalmi alkotásból eredezik - legfeljebb filológiai adalék, nem
minősitő méricske, nem etalon.
Természtesen a televíziós
elégszenek meg a képeskönyv
dig - és önálló filmek sem
ladják meg ezt az igényt. De

sorozatok
jelleggel
feltétlenül
nem is ez

sem
minhaa lé-

nyeg: a fontosabb a film szuverenitása. A
Szindbád attól lett Krúdys. hogy Huszárikról és Latinovitsról szólt; Menzel Hrabalfilmjei attól hitelesek. hogy Menzel világképét elevenítik meg. Es arról az apróságról még nem is szóltunk, hogya nagyközönség csak ritkán tesz összehasonlításokat:
egy film nézőközönségének csekély hányada olvasta az alapművet.
Adaptálás?! Ha Schorm Hamletet rendez
- életem legszebb élményei közt =, akkor
Shakespeare-t adaptál: de önmagáról és
koráról beszél. Ljubimov számára a Mester
és Margarita csak ürügy, hogy mániáit kifejtse - a benne élő Bulgakov-kép segítségéve1. A folyamat lényegén nem változtat,
hogy az eredeti mű dramatikus vagy epikus
volt, ha végül is színházzá vált.
Ugyanígy egy filmet sem minősíthet,
hogy mi szolgált a forgatókönyv alapjáu1.
Hogy Hrabal a Sörgyári capriccio-val a negyedik Menzel-filmet írta, vagy Menzel
most forgatta a negyedik Hrabal-filmjét? a végeredményt illetően lényegtelen és fölösleges kérdés.
Hogy negyedszer' keresik együtt, vitatkozva és egyetértve a maguk válaszait vagy
csak kérdéseit: ez összetartozásukat, egy
élő tradíció megtestesülését jelzi.
Bármilyen kényelmes lenne hát a két
öntörvenyű alkotás összeméricskélésével
megtölteni a rendelkezésre álló terjedelmét,
legfeljebb annak megállapításáig juth atnánk, miben különbözik a lényegi egyezések mellett Hrabal és Menzel világa, gondolkodásmódja. Csakhogy a film nem erről
szól, nem ezért készült. Es amiről szól, azt
nem szabad megkerülnünk. (így tehát a
továbbiak Menzel filmjéről szólnak. Úgy
érzem, végső soron mégiscsak fogok Hrabalról és kisregényéről is szólni - éppen
mert Menzel nem regényt adaptál, ahogy
ezt a Filmvilágnak adott interjújában elmondta: " ... elsősorban impressziókkal
van dolgunk, képi benyomások sokaságával, amelyeket az író emlékezete őriz, il-

letve ezek bizonyos fokig véletlenszerű válogatásával, mozaíkjával. A film szempontjából tehát a szerzőnek még az írást megelőző eredendő benyomásai, emlékei alapvető fontosságúak. Ezeknek leginkább az
felel meg, ami az én képzeletemben a könyv
első olvasásakor megjelenik. Tehát nem a
részletek tudatosítása, hanem az elsődleges
- akár felületes - összbenyomás.")
Egyenes vonalú, egyszerű, nosztalgikus
történet alkotja ennek a filmnek a cselekményét. Egy cseh kisvárosban vagyunk,
valamikor századunk húszas éveinek elején. A várost többnyire kispolgárok lakják: a hely legfőbb nevezetességei a sörgyár és a gyár ügyvezető beosztott-igazgatójának felesége. Pontosabban annak is a
haja, az a csodás szőkés-vörös hajzuhatag.
mely csak úgy repked a tulajdonosa után,
ha az biciklire ül, hogy vásárolni menjen
vagy betérjen Boda úrhoz, a hölgyfodrászok
legboldogabbjához.
Kicsit ijedt, de szorqalmas, szolgálatkész,
rendes ember a Francin, akire az igazgató
tanács rábízta a sörgyár folyó ügyeit. Igyekszik is megfelelni a bizalomnak. Könyvel,
számol, ellenőriz, elad, számlákat behajt,
körbejárja az ő sörüket árusító csapszékeket. S amikor megjön a városból, az ő kis
feleségének mindig hoz valami kedves, szerelmes ajándékot. Szóval, élnek, mint a
gerlék. Valószínű ugyan, hogy a Francin
nem utolsósorban széphajú feleségének köszönheti kitűnő és bizalmi állását; feleségének, akit meg-meghívnak a városban az
urak egy-egy gyöngyöző korsó sőrre, ha
arra karikázik, akinek disznótorosáért az
igazgatótanács, de különösen a doktor nagyon is lelkesedik. De Francin végül is boldog és nyugodt. Mint körülötte a világ.
Aztán egy szép napon megérkezik Pepin
bácsi, az unokabáty. O is húsz és harminc
között van, mint sógornője és Francin. De
Pepin egészen más, mint Francin. Nagyhangú, nagyivó, sokbeszédű, zajos-vidám
ember. Két hétre jön, egy életre marad. Es
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természetesen már az első pillanattól kezdve galibák tömegét okozza. Vagy akkora
hangon meséli sógornőjének a képtelenebbnél képtelenebb szórakoztató falusi történeteket hogy meg kell szakítani miatta
az igazgatótanács ülését. Vagy kitalálja,
hogyasörgyár
kéménye a meghódítandó
katonai magaslat, felmásznak oda lobogó
hajú cinkosával. s végül a városi tűzoltóparancsnoknak kell őket remegő inakkal
lekönyörögnie onnan. Vagy elenged egy
létrát, s az fejbe vágja az egyik munkást:
máskor a hordórakodás közben mélázik el,
s most egy hordó üti el - ugyanazt a munkást. És esténké~t tovább énekel, mesél.
Sógornője pedig élvezi ezt a magatartást.
Csak Francin nem. Ö előbb csak elkeseredik, aztán félni is kezd. Mi lesz, ha emiatt
az őrült miatt megneheztelnek majd rá, s
ő kicsöppen a remek állás ából. Hiába szereti annyira az ő kis felesége, ha ezt nem
tudja megérteni!
Egymást követik a csínytevések - s mindegyik után megjegyzi Gruntorád doktor,
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hogy szépasszony, de elverném a kegyed
fenekét, maga égetnivaló nőszemély - aztán azért hozzáteszi Francinnak, hogy szívesebben lennék a sörgyár gondnoka, mint
az elnöke ... Aztán valami mégiscsak változni kezd a világban: mintha minden megrövidülne.
A rádióval - az egész igazgatótanács ott hallgatja álmélkodva - a városok közti távolság csökken, a divattal a
szoknya hossza. És a szépasszony úgy dönt,
levágatja ékességét, a város és a sörgyár
büszkeségét, kincsét - a haját. Boda úr zokog, de nem tehet mást, s a levágott tincseket-fonatokat a biciklire köti. Legalább ott
lobogj anak tovább! A nyiratkozás t teljes
döbbenet fogadja, és - amit eddig semmivel sem tudott elérni - verés követi. Francin
a biciklipumpával veri el a "popóját" .
Mindenki megkönnyebbülten fogadja az
igazságszolgáltatás e dicső érvényesülését.
Még a verés szenvedő alanya is. Aztán rámosolyog a férjére. Felülnek a biciklire, s
szerelmes öleléssel eltűnnek egy zöldellő
dombhajlat mögött.

Ez a történet reális részekből. idillből.
burleszk-szituációkból
és főleg nosztalgikus hazugságok ból épül. Menzel már a film
színeivel is becsapja nézőit, Olyan fényesek, ragyogóak, csillogóak a színes felvételek (Jaromir Sofr, az állandó Menzeloperatőr ezúttal elővilágított negatívot
használva alakított ki egy a film mondandójával összeillő színstílusvilágot), hogya
néző szinte gondolkodás nélkül belemegy
a hazugság-játékba, a megszépítő emlékezésbe. Hrabal a szüleire emlékezett kisregényében - de az életrajzi adalékot nem
ismerve is nyilvánvaló Menzel filmjéből
egyfajta emlékező azonosulás hőseivel, szeretnivaló kisembereivel.
Csakhogy ezt az idillt mindvégig humor
és burleszk szövi át. (Nagyon fontos, hogy
nem töri meg. Úgy szervül a kétféle látásmód evidens eggyé, ahogyan azt a moziban
a cseh új hullám tanította szerte a világon.
Erről mondta legutóbbi prágai beszélgetésünkkor Menzel : "Én nehezen tudnám megállapítani, vajon a humor nemzeti sajátosságunk-e?! Én a burleszket, a szatírát, a
humort teljesen természetes dolognak érzem. Amikor felnőttként utazgatni kezdtem,
rájöttern. hogy nem minden nemzet igényli
a humort annyira, mint mi. Úgy gondolom:
amit mindig csak komolyan. ünnepélyes
arckifejezéssel mondanak, az már a képmutatással határos. Az a véleményem, hogy
a legkomorabb, legszomorúbb eseményekb51 is viccet, kabarét kell tudnunk csinálni.
Mert minden tréfának az igazság, a valóság az alapja - ezt tudta Csehov vagy akár
Shakespeare is. Csak azok az emberek élnek meg és élnek túl eseményeket, történelmet, azok képesek embertársaikat megérteni, akiknek van humoruk. Gyanítom, hogy
életemben még semmit sem csináltam humor nélkül. Ha valaki valamit mindig komolyan, komor arccal csinál - szerintem ez
egyszerűen azt jelenti, hogy nem hisz abban, amit csinál, amit mond. Én azoknak
hiszek, akik képesek humorosan felfogni

a dolgokat - és ez nemcsak a művészetre
meg a művészekre vonatkozik.")
Humor szövi át a kisvárosi-sörgyári lét
szinte minden elemét: megbocsátó, demokratikusan együttérző nevetés a kisszerűségben. Ugyanígy a burleszk sem elítélő hangsúlyú: ahogy a szerencsétlen sörgyári munkáson - hála Pepin bácsi áldásos közreműködésének
~ nem marad jóformán egyetlen ép tag sem, ahogy az elnök a remek
vibrátoros készülék nyálkahártya-égető műkődésétől
ötször körberohanja a gyárépületet - mindezt nemcsak kinevetteti nézőivel Menzel, hanem egyúttal a megbocsátás
gesztusát is odacsempészi.
A film egyik korszerű eleme éppen ezen
szemléletében rejtőzik. Menzel bölcsessége, hogy nem elítélni - megérteni akarja
hőseit, figuráit, általában az embereket.
Csakhogy ez sem ilyen egyszerű. Mert
tele van a film alapvető kozmetikázásokkal, hazugságokkal is. Elsősorban az emlékezet hazugságaival. Azzal, ahogyan alapvetően idilli nek ábrázol egy olyan kort,
mely átélve nem biztos, hogy annak tűnhetett. Vagy ha igen, akkor azt a hamis tudatnak kell tulajdonítanunk. Ez a következő fontos elem Menzel filmjének gondolati struktúrájában - mely persze nem külön létezik, hanem a már elmesélt történetben rejtezik: hogy mennyit fogunk föl az
átélt világból, hogy mit fogadunk el valóságnak, igaznak és reálisnak. Menzel beszámítja meséjébe ezt a hamis tudatot, ezért
bátran forgat ki eseményeket, emlékeket,
néha még időpontokat is. Groteszk módon
filmje így önmagát is, a vaskos és földhözragadt realitás-igényt karikírozza, burleszkké oldja vagy komolyítja.
Ezért viselkedik a múlt olyan sajátosan
Menzel filmjében. A megszokottól eltérőerr
sem krónika, sem furfangos példabeszéd
nem lesz belőle. Nem is modell, nem is képeskönyv. Illúzió, hazugság, emlékezés és mindebben hús-vér emberek.
Mert végül is ez a legfontosabb a Sör73

gyári capricció-ban. Az ember, az emberek.
Akik persze valóságosak, ha néha túlrajzoltak is. Akik persze nincsenek begipszelve a valóságba, így repülhetnek is, álmodhatnak is. És valamennyiüket megérti a
rendező. Francint is (Jifi Schmitzer olyan
pedáns és szerelmes figura, akinek mindent
meg lehet szinte bocsátani, ha néha szeretné

74

is az ember felrázni aludttej-létéből : ez a
fiatal színész képes arra, hogy általánossággá párolja nagyon is földhözragadt Francinját) , aki érvényesülni szeretne, jól és
nyugodtan élni - nem elsősorban maga,
sokkal inkább imádott felesége kedvéért.
És asszonyát (Magda V ásáryová sok fáradt
intellektuel szenvelgés után kapta meg ezt

a vérbő szerepet . alkata az előbbire predesztniálja, ettől válik oly izgalmas an hitelessé, izgató buj ává a sorból kilógó, megnyirbálandó figurája ezúttal), aki jókedvű
és független akar maradni, aki úgy akar
beilleszkedni, hogy közben élvezi, ha észreveszik - úgysem képes rá. s aki végül önként választja a megnyirattatást, a beilleszkedést - ha verést kap is érte.
És persze Pepin bácsi (Jaromil Hanzlik
elbűvölően idegesítő nagy hangjával, széles gesztusaival, ártatlan gazemberségével
olyan fiatalembert állít elénk. akinek drukkolnunk kell, hogy maradjon ilyen; Menzel
bravúrja, hogy egy rendkívül rokonszenves
színésszel teremti meg Pepi n bácsi idegekre
menő figuráját, s ezzel rögvest képes megmutatni igazságát is). Pepin bácsi. aki mindent fölborít maga körül. de legalább mer
álmodni, nem beilleszkedni. énekelni, mesélni - élni.
Zavarba ejtően moziszerű film a Menzelé. Nincs ideológiája, súlyos intellektuális
töltése - csak csodálatos világa és hangulata. Menzel egyszerűen elmesél egy történetet, ami talán igaz is lehetne; Sofr lefényképez egy sörgyárat. ami talán létezhetne is; Sust ír egy zenét, amit hatvan
éve is dalolhattak. Csupa feltételes mód.
És csupa kérdőjel. Egy idillien szép és
problémátlan film - tele kérdőjellel.
A film - és a Hrabal-kisregény - eredeti címe szinte lefordíthatatlan. Valami
olyasmit jelent. hogy megvágottak, megrövidítettek - vagy egy monarchiabeli szóra "magyarosítva" : az abschnitzli. És én
úgy hiszem, erről szól ez a film. A kilógás-

ról, a megnyírattatásról, a beilleszkedésről - önként és kényszerűségből.
Nem mernék belekezdeni annak elemzésébe, hogy a cseh történelemmel milyen
összefüggésben vannak a film egyes jelenetei és jelzései. (Ezekből sokat a cseh nézők sem értenek.) Mert úgy hiszem, sokkal általánosabb ennek a gyönyörűen hazudó és burleszkien igazat mondó filmnek
a tanulsága vagy az üzenete. Ki-ki választhat kedve szerint a sörgyári figurák kőzűl.
Ki-ki elmerenghet a maga emlékein és életének burleszkjén.
Csak érzéketlen nem maradhat. Kénytelen azonosulni. Ez Menzel nagy trükkje
egy emlékező, nem modellál ó filmben.
Menzel minden filmje az emberi cselekvés és beilleszkedés problémáit taglalta,
olyan Ínagatartásmodellek
után kutatva,
melyek válaszolni képesek a kor kérdéseire, kihívásaira. A 68 utáni Menzel-filmek
közül a Sörgyári capriccio az első, amely
ezt a kérdést újra magas szinten képes megfogalmazni.
Úgy, hogy közben nézhető, jó film is marad.
J ósolni nem merek - nem is feladatom.
De nem hallgathatom el: láttam egy remekművet. Hogy maradandót-e, nem tudom.
De remélem.
Láttam egy remekmű-hazugságot arról,
hogy nem kell mindenáron beilleszkedni.
hasonulni - s ha külsőleg mégis a megnyirbáltatás
mellett döntünk. még mindig
maradhatunk azok, akik voltunk.
Jiri Menzel igazságai fájdalmasan szépek. Köszönöm a hazugságaidat is!
Bányai Gábor
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A lelkiismeretünk kellemetlenkedik
Budapesti beszélgetés Jlii M enzelIel
Galambokkal a vállán, fanyar, szomorúan ironikus tekintettel nézett a világba aháztetőről
a Szívzűr bolondos ácsmestereként. Aztán, szerepe szerint, egyszer csak fölemelkedett - és elrepült. Most itt ül szernközt velem, tekintetében ugyanazzal a megmagyarázhatatlan
fanyar
szomorúsáqqal, mely egyszerre gyermekien csodálkoeó és kiszámíthatatlanul
ironikus.
Jifi Menzel 1938-ban született.
1966 óta
rendez önállóan is filmet (huszonnyolc évesen
forgatta a Sziqotúan ellenőrzött vonatokat. melyért Oscar-díjat kapott), a Szeszélyes nyár, a
Mesés férfiak kurblival című filmjei hazáján
kivül is jól ísmertek. Színházi rendezőként a
világszínház jeles egyéniségeként tart jak számon. A csehszlovák új hullám egyik vezéralakja.
- Ön jó néhány magyar filmben játszott
szinészhént.
Filmjeinek hatalmas sikere volt
bemutatójuk idején és van most is: a Magyar
Televízió idén sugározta aSzigorúan
ellenőrzott vonatokat, a csehszlovák filmsorozat keretében. Szinházi szerzőként is megismerhettük: Szolnokon került szinte A három megesett
lány esete cimű darabja. Milyen a viszonya a
magyar kultúrához?
- Forró, de felszínes.
- Ez nagyon patadoxan hangzik.
- Az is. Nagyon keveset ismerek belőle, de
azt a keveset. amit ismerek, nagyon szeretem.
Szeretem például Örkény István munkáit.
- Gondolom, ez nem véletlen. Hisz némi
rokonság kimutatható Hraba1lal. Hrabal és Örkény világlátása - és megítélésem szetini az
Öné is - rokoníthatók egymással. Például az
ironikus-szatirikus
látásmódban. Innét a kérdés: milyen lehetőséget ad Önnek a groteszk
ábrázolásmód a mai valóság megragadására?
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- A groteszk ábrázolási mód élesebb rálátást tesz lehetövé. Ha valamit humorral
szemlélünk. akkor élesebben. pontosabban látjuk, s a maga módján jobban tudjuk ábrázolni. A humorosan szembemondott igazság, akármennyire kellemetlen is, kevésbé irritáló, mintha nem humoros lenne. Azt hiszem, hogy ez
nekünk, közép-európaiaknak
(cseheknek, lengyeleknek, magyaroknak) sok évtizedes tapasztalatunk. Örkény munkássága közelebb áll a mai
ember problérnáihoz, mint - mondjuk - a Hrabalé, és úgy érzem Suksin mellett ő az, aki legmélyebbre tud hatolni a legfíatalabb társadalmi
rendszerben
élő ember lelkének rejtelmeibe.
Ugyanúgy mint Suksin. érzékeli, amiben élünk,
s amikor erről szél, nem hazudik. Semmiféle
tendencia nem térití le az útjáról. csak az a szándék vezeti. hogy lehetőleg emberien és humorosan beszéljen arról. ahogyan élünk és amilyenek
vagyunk. És szerintem ez az, amit egy szecialista állam polgára az irodalom tót művészettől
leginkább igényel. A kapitalista társadalomban
élt életeket már ezerszer feltérképezték. Több
mint kétszáz év állt rendelkezésükre az íróknak.
hogya polgári életmódot ízeire szedjék és bemutassák. Az új társadalmi rendszerben élő emberek kapcsolatai kissé mások és a szocializmus
feltételei közt élt élet nagyon sok sajátos problémát és drámai helyzetet kínál művészí feldolgozásra. A lényeg, hogy ezeket helyesen és a
lehető legjobban felismerjük és ábrázolni tudjuk.
- A cseh "új hullám" eredetéről szetetném
kérdezni. Sokak szetint az irodalmi ősök Hasek és Kafka voltak.
- Azt hiszem, hogy ez a felfogás lényegesen leegyszerűsíti a dolgot és felületes agyak
szüleménye. Talán azért, mert Haáek és Kafka

A Szeszélyes

nyár forgatásán

valóban a legismertebbek, de a gyökerek sokkal
mélyebbek, és Hasek is meg Kafka is ugyanazokból a gyökerekböl táplálkoztak. A humor
már Hasek előtt és a szkepszis már Kafka előtt
is létezett Csehországban; a nép sajátja volt, ott
volt az anekdotákban. a Hasek előtti irodalomban ... és az életmódban is. Abban, ahogy mi
éltünk, és ahogy maguk is éltek. Csak éppen
Haseknek sikerült zseniálisan bemutatni ezt.
De éppen úgy az őseink közé számítható Voskovec és Werich is. Tőlük tanultuk meg a lehető
legjózanabbul nézni a dolgokat tendenciamentesen látni a valóságot leleplezni olyannak, amilyen a valóságban. És ennek ellenére nev-etni
tudni rajta.
- Önnek ez egyben művészi ars poeticája?
- Azt hiszem igen, ez valahogy hozzám tartozik. Nincs semmi. amit ne lehetne humorosnak felfogni, a humor olyan erő, amelynek segítségével sok mindenen túltehetjük magunkat.
- Ami nem jelenti a szemlélet-uiláqnézethiányát ...
- A világnézet mindig az emberből fakad,
a tapasztalataiból.
ismereteiből.
és tulajdonképpen mindig szigorú összhangban van az

egyéniséggel. Ezt nem szabad megtagadnia az
embernek, s ez voltaképpen nem is sikerülhet
igazán. A művészetnek,
irodalomnak vagy a
filmnek csodálatos tulajdonsága, hogya figyelmes nézésnél vagy olvasásnál az ideológiai
homlokzat - ami mögé mindenfélét
el lehet
bújtatni - átlátszóvá válik, és mögötte nagyon
világosan és észrevehetően kirajzolódik a szerző igazi szeralélete. Ezért gondolom például.
hogy Vera Chytilová őszintébb, igazibb és meggyőződésesebb szecialista. mint egy sor olyan
csehszlovák rendező, akinek "igazolványa van"
a szocializmusra,
- Arra hérném. idézze föl. hogyan alakult
ki az "új hullámnah" nevezett filmiskola Csehszlovákiában.
- Hangsúlyozni szeretném, ez egyáltalán nem
filmiskola. Nem olyasmi, ami valamilyen előzetesen kialakított vélemény alapján jött volna
létre. Éppen ellenkezőleg. Valamennyien ugyanabban a közegben nőttünk fel. ugyanabban a
korban nevelkedtünk. Ugyanolyan hatásoknak
voltunk kitéve, és valamennyiünknek
törvényszerűen kialakult a véleménye, nem is annyira
arról. milyennek kellene lennie egy filmnek
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nyár (1961)

(amíg valaki nem kezd filmet csinálni, addig
nem tudhatja ezt), hanem inkább arról, miIyennek nem szabadna lennie. Ebben egységesek voltunk. Amikor én főiskolás voltam, de
még inkább az előtt, hogya főiskolára kerültem, született egy SOr olyan film, amelyek úgy
tettek, mintha igyekeznének megragadni a jelent. Am a valóságban ezek a filmek "horgolt"
történeteket mondtak el; a valósághoz csak anynyi közük volt, amennyi a felületen látható,
méghozzá rózsaszín szemüveg en keresztül. Azzal a hamis szándékkal készültek, hogy ha úgy
teszünk, mintha valami nem létezne. akkor sikerül meggyőznünk a nézőt, hogy az valóban
nincs. Féltek nyíltan rámutatni a hibákra, amelyek léteztek, mindig is megvoltak, vannak és
lesznek. S amelyekre mindig rá kell mutatni,
mert különben nem lehet megszabadulni tőlük.
Ezek a filmek végül is elvesztették a nézők bízalmát. Mi borzasztóan allergikusak voltunk
ezektől, s mindegyikünk, ki-ki a maga médján
igyekezett olyan filmeket csinálni, amelyek közelebb álltak a mi élettapasztalatainkhoz, és a
nézők élettapasztalataihoz. Azt hiszem, ez okozta a szóban forgó művek sikerét. A nyugati néző, aki olyan felnőtteknek gyártott meséken ne78

velkedett, mint a krirni, kiérezte ezekből a filmekből a realitás, a hitelesség, az illetékesség
mozzanatát, ami mindig rendkívül izgalmas.
Azóta a cseh filmművészetben valahogy elfelelejtettük ezt, és most már megint azt hiszik
egyes barrandovi dramaturgok, hogy ha valamit
bírálnak, vagy ha hibákra mutat rá valaki,
akkor tulajdonképpen árt. Én ebben polgári
gyávaságot látok. Vagy még rosszabbat: a mai
ember igényeivel, szükségleteivel szembeni közömbösséget. Hiszen ha megpróbáljuk az emberiséget vagy a nemzetet, szóval az emberek
összességét egyetlen emberbe vetíteni, akkor a
film, az irodalom, a színház tulajdonképpen
olyasmi, mint ennek az embernek a lelkiismerete. Azt pedig nem lehet sokáig büntetlenül elhallgattatni. A lelkiismeretünk gyakran kellemetlenkedik, de gyakran mégis gyógyít, és
olyan tettekre ösztökél, melyek jobbá kell hogy
tegyenek bennünket. Az az ember, aki hosszú
ideig elhallgattatja a lelkiismeretét, végül is
megszünik ember lenni. Sajnos, ez a veszély fenyeget bennünket. Mikor nálunk valaki elkezd ordítozni, hogya kritika a szocializmust
veszélyezteti, akkor mögötte én mindig egy
polgárt látok, aki elsősorban a pozícióját félti, és a saját hibái leleplezésétől fél. Annak a
nemzedéknek, amelyet "új hullám" -nak nevez,
volt egy közös tulajdonsága: a kor, amelyben
valamennyiünk - serdülő, kezdő fiatalok - igazsáqérzete, erkölcsi normái fejlődni kezdtek. A
II. világháború utáni forradalmi lelkesedés kora volt ez. És bár később mindegyikünk másmás irányban fejlődött, ez az élmény közös volt
és maradt. Mi komolya n vettük a szociális igazságért vivott forradalmi harcot. S éppen ezért
irritáltak bennünket annyira idősebb kollégáink
hamis szólamai.
Visszatérve az irodalom kérdéseihez: nálunk
Csehországban még jóval Hasek előtt számos
olyan író volt, aki még a Monarchia idején,
vagy még a XVIII. században kinevettette a
"copfosokat" . A fensőbbséqet.
akik előtt csak
meghajolni Iehetett, s akik viszont még följebb
hajlongtak, akik belenőve a pozícíókba. képtelenek voltak már gondolkodni. Az egész cseh irodalmon végighúzódik az említett "copfosok", a
kispolgárság és a bürokrácia elleni harc; az
Osztrák-Magyar
Monarchia idején, az első
Csehszlovák Köztársaság idején, s a két világháború között is. Időnként eszembe jut ez, és
azt látom, hogy függetlenül attól, hogy mi most
a XX. század végén élünk, a néhai proletárok
is bele tudnak nőni a karosszékeikbe. képesek
elhájasodni. bürokratákká válni; és annak elle-

nére, hogy többnyire kopaszok, mintha copfos parókákat
látnék rajtuk.
- Az elithultúra mellett mindig is volt, van
is egy informális, groteszk, népi nevetéskultúra (Bahtyin szavával). Az On filmjeiből és
talán Milos Forman korai cseh filmjeiből is
jól kiolvasható ez. De visszatérve a cseh iskolához, hadd kérdezzem meg, On szetini mi történt ezzel az iskolával? Mit csinálnak ma az
alkotói?
- Részben az országon kívül élnek, részben
otthon vannak, de nem dolgoznak a filrnművészetben ; mindkét esetben a cseh film nagy
kárára. Részben pedig tovább dolgozunk, de
azt hiszem, hogy többnyire eltávolodtunk azoktól az elvektől. amelyek leginkább éppen Forman filmjeiben nyilvánultak
meg. Pontosabban szólva. nem mi lettünk hűtlenek az elveinkhez, hanem a dramaturgiánk,
és tulajdonképpen félő, hogy visszatértünk az ötvenes évek
dramaturgiai elveihez és gyakorlatához. Olyan
filmek készülnek most, amelyek elől mi már
korábban menekülni próbáltunk és rnenekűltünk is. S a következmény is aggodalomra ad
okot: a cseh film fokozatosan elveszti a közönségét. Túl sok film születik csupán a folytonossági erő következtében, csak azért, mert
létezik egy filmgyár, és léteznek emberek, akik
ebből élnek. Tulajdonképpen kidobott pénz, idő
és munka. S ami még rosszabb: a közepes filmek dömpingje már befolyásolja azoknak az
embereknek az ízlését és befogadóképességét,
akik a döntéseket hozzák. Ok már úgy megszekták ezeket a filmeket, hogy ha jön egy
kivételes mű, mint Chytilova Panelsztorija, akkor nem tudnak mit kezdeni vele. Nem értenek
hozzá, érzik a másféleségét, emiatt eleve félnek
tőle. A dramaturgiából
hiányzik mindenfajta
Koncepció, hogy céltudatosan irányítsa a gyártást olyan filmek felé, melyekre a társadalmunknak szüksége volna. Olyan filmekre. amelyek
segítenének orientálni a nézőt, tájékozódni abban, amiben élünk. Új társadalomban élünk, és
még tanuljuk az új társadalomban való élést.
De a film nem nyújt ehhez segítséget; és meg
kell hogy állapítsam : harmincöt évvel a szeeiaIizmus győzelme után honfitársaim többsége, engem is beleértve, vágyaiban és céljaiban. kapcsolataiban nemigen különbözik a nyugati, kapitalista országokban élő emberektől. Körülnézek, nézem a kortársaimat és keresem a rnunkájukra, társadalmi pozíciójukra büszke embereket. Szomorú látvány ... Forgattam egy 1920ban játszódó filmet, és munkástípusokra
volt
szükségem. Csehszlovákiában már majdnem le-

hetetlen ilyet találni, teljesen elpuhultak, eltunyultak az emberek vonásai. Mindenkínek az
arcára van Írva a gondja: a Skodája, a kiskertje, a hétvégi háza rníatt, és hogy hol lehet valami jó ennivalót kapni ...
- Egyes
vélemények
szerint
valamiféle
orientáciáuesztés, távlatvesztés figyelhető meg
a szocialista társadalmak
építésében.
Ezzel
nyilván összefügg, hogy milyeti gazdasági problémákat élnek át ezek az országok.
- Azt hiszem, ez elsősorban nem gazdasági
kérdés. A probléma az, hogy megváltoztattuk
ugyan a termelési viszonyokat, de annak ellenére, hogya mi kezünkben van a kultúra irányitása, nagyon kevéssé használjuk fel az emberek társadalmi tudatra nevelésére. S amennyiben mégis, akkor viszont a kelleténél felületesebben. s ez a felületesség az embereket megnyerés helyett inkább elriasztja.
- Korábban többször elmondta, hogy a szocialista országok rendezőinek
tulajdonképpen
nagyobb lehetősége lenne igazi filmeket készíteni, mint a nyugati államok iilmeseineh. Nincsenek annyira kiszolgáltatva a mecénásttah, az
iparnak, a pénzügyi manipulációnak.
Ugyanakkor a közönség gyakran tartózkodik ezektől
a filmektől. Miben látja ennek az okát?
- Forman például soha nem panaszkodhatott arra, hogy ne lett volna elég nézője. Talán
mert minden filmjében őszinte volt. Az emberek önmagukat látták a vásznon. gyakran elég
kellemetlen tükörben. De szórakoztak is, és
amikor az ember kíment a moziból. eszébe
kellett jusson, hogy önmagát látta, és anélkül,
hogy tudatosította volna, mégiscsak okult abból, amit látott. Ma elkészülnek filmek, melyek didaktikusan ugyan elmondják, hogy így
és így kellene élned, ezt és ezt kellene csinálnod, de a mód, ahogyan javaslatot tesznek, megalázza és sérti a nézőt. Úgy érzi, rákényszerítenek valamit, és ilyen filmekhez nem megy el.
Amíg a művészek nem lesznek őszinték a nézökhöz és önmagukhoz is, nem várható, hogy
az emberek megnézik a filmjeiket. Ez, véleményem szerint, már majdnem "természeti törvény". Lehet, hogy egy film szakmailag nem tökéletes, ám ha spontán és őszinte, akkor megtalálja a nézőjét. A legmesteriebben megcsinált
mű is, ha lenézi, lekezeli a nézőt, akkor eltaszítja magától. S szabad teret hagy a moziban a pornográf, cselekménye s filmeknek. és az összes értelmetlen mesének, amelyek debilissé teszik a
nézőt; az agyát mossák ... Az én időmben az
ilyen gyengeelméjú irodalomtól eltiltottak rninket. Mert ahogy az irodalom, a film az embert
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fel tudja emelni és jobbá, okosabbá változtatui.
ugyanúgy tönkre is tudja tenni és ki tudja radirozni az agyából a gondolatokat. S nálunk, sajnos, az utóbbi időben ez gyakran megesik, nem
olyan nagy mértékben, mint nyugaton, de előfordul.
- Ogy érzi, hogy műuészi integritását veszélyezteti ez az irányzat?
- Annyiban, hogy hovatovább mind több
ilyen film készül, és a normális ember egyszeruen abbahagyja a mozibajárást, hiszen hülyeséget láthat a tévében is eleget. A szuperművészkedő
filmeken pedig =, amik lényegében
ugyanúgy lekezelik a nézőt - nem hajlandó
unatkozni. Félő, hogy moziba már csak a
kamaszok fognak járni, vagy az ostoba emberek, akik- abban lelik örömüket, hogy mások
hogyan lövöldöznek egymásra, vagy hogyan
rugdossák egymást.
- Ez az oka annak, hogy olyan ritkán forgat
iilmeü
- Valahogyan nehezen tudok szót érteni a
barrandovi dramaturgiával arról, hogy mi a jó
film és mi a rossz. Pedig általában, ha már
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megcsináltam egy filmet, azt meg szekták
nézni az emberek.
- Hogyan történik Önöknél egy film elfogadása?
- Ez számomra teljesen átláthatatlan. Vannak olyan témák, amelyeket az első instancia
után már forgatókönyv formájában jóváhagynak, és azután eltűnnek, s ha az ember nem
kilincsel, nem hívja föl állandóan a figyelmet magára, az ilyen film soha nem kerül
gyártás ba. Aztán van olyan forgatókönyv is,
amiről mindenki tudja, hogy abból csak rossz
film lehet, mégis meg kell csinálni.
- Mennyire kötik anyagi korlátok a filmrendező kezét?
- Kötik, de ezt végeredményben helyesnek;
is tartom, mert a film minőségét többnyire
nem a költségvetés határozza meg. A legnagyobb kincs, az igazi gazdagság az emberek
fejében kellene hogy legyen. A film addig volt
a legkifejezőbb, amíg fekete-fehér volt és nem
tudott beszélni. .. Nem akarok általánosítani,
de a legdrágább filmek többnyire nem sokat érnek.

- Az Ön filmjeire jellemző, hogy - elsősonban Bohumil Hzabal révén =, erős irodalmi
háttérrel dolgozik. Ennek ellenére mégis abszolút szerzői filmek a munhái. Milyen a viszonya az irodalomhoz?
- Az irodalom olyasmi, ami biztonságot ad
az embernek; amiben már nem kell nagyon
kételkedni. Valahol már kripróbálták.
A magam
és munkatársaim olvasói élményéből tudok következtetni, hogy egy téma elbírja-e a filmet,
lehet-e terhelni az irodalmi alapanyaqot. De azt
hiszem, hogy tévedés volna az én filmjeimet
szerzői fílmeknek tekinteni.
Ellenkezőleg: nagyon becsülöm és tiszteletben tartom a forgatókönyvíró munkáját: igyekszem ~ lehető legjobban, legmélyebben megérteni, és lehetőleg megvalósítani a szándékát. Ez természetesen soha
nem jelenti azt, hogy szolgai módon, vagy szóról
szóra ültetném át az irodalmi forgatókönyvet.
Igyekszem a szerző és a mű szellemében egy
teljesen új filmes világot létrehozni.
- Meg szokták állapítani Önről, hogy témáit
a múltbol metiti. Ennek ellenére ezeknek a
iilmehnek
nyilvánvalóan
aktuális társadalmi
üzenet ük van.
- Nagyon szerétnék
egyszer igazi, jelenkori filmet csinálni. Mert érzem, hogy az élet,
a kor, amiben élünk, a környezetünk borzasztóan sok fontos témát kínál. Rengeteg benne a
drámai töltés és tartalom, a kifejezetten sorsdöntő, végzetes fordulat. Ha az ember bárkit
szemügyre vesz az ismerősei kőzűl, rájőn, hogy
kevés az olyan ember, akinek az élete ne lenne
eleve regénybe Illő história. Nem élünk kiegyensúlyozott, nyugodt korban, amikor minden
konszolidálódott.
Valamikor régen az ember
úgy halt meg, ahogy született. Ez" amit most
megélünk, mondjuk, a Nagy Francia Forradalom kezdetéhez hasonlítható
kor, valójában
nagyregénybeli
feldolgozást igényeIne.
- Nem tudom, mennyire ismeri a magyar
filmeket. Lát-e ábrázolásmódbeli rokonságot a
magyar és a cseh filmművészet között?
- Inkább azt tudom elmondani, mi az, aminek közösnek kellene lennie. Amiben viszont
mi messze a magyar filmművészet mögött kulJogunk. Nem sok filmet láttam; de ezek mind-

egyikében kőzös, hogya jelenben játszódnak,
és a mai társadalmat olyan módon mutatják be,
hogya mi föltételeink mellett nagyon nehéz volna e filmek bármelyikét megvalósítani.
- Talán nem véletlen, hogy a magyar dokumentarista iskola a társadalmi változások feltárásában ásott mélyre, és a rendezők egy
része épp az ötvenes évek toiténelmét és ideológiáját dolgozta fel. Hasonlóan Wajda Márványemberéhez, Gábor Pál, Kovács András filmjei nagy sikert arattak itthon és külföldön.
- Mi: csehek, magyarok, keletnémetek. bolgárok, lengyelek, mindannyian egy közös dologgal rendelkezünk. Más a társadalmi struktúránk és mások a céljaink, mint nagyapáinknak
voltak, vagy mint a nyugati, a polgári társadalmak embereinek, Élnek ma köztünk olyanok,
akiket nem tisztelünk megfelelőerr.
nem veszszük észre azokat, akiknek pedig gazdag az
életük, mert az embertársaik javára valamire
törekszenek, valamit el akarnak érni. Nálunk Magyarországon,
Bulgáriában, a Szovjetunióban, vagy bárhol, közös feladatunk kellene hogy
legyen megtanítani az embertársainkat
arra,
hogy képesek legyenek összehasonlítani és mérlegelni, értékelni ezt a kétfajta életmódot.
- Ön szerint merre tart ma a világ filmje?
Hogy látja a világ filmművészetének
alakulását?
- Nagyon szomorú látvány. Ezért is örülök,
hogy szocialista világban élek. Itt a perspektívák - akkor is, ha nagyon távoliak - mégis
valamivel reálisabbak.
Nyugaton az történt,
hogya filmtermelés szétvált,
egyik oldalon létrejött a filmművészet. mely hovatovább elzárkózik, s divatoknak hódol. a másik oldalon a
nézők agyát mosó mozi. mely kamaszoknak készült mesék szintjén áll, mind brutális, hatásvadászó történeteket mond el. s a szerelmet a
szexuális aktusra redukálja. Minden lehetősége
megvan a filmnek arra, hogy az emberek szenzibilitását fejlessze. A legtöbb film mégis mindent
megtesz, hogy elnyomja és megölje az emberi
érzékenységet.
Nagyon szomorú vagyok ettől.
Nem tudom, rni lesz a vége.
- Hogyan lett rendező?
- Elvégeztem a főiskolát.
(Kovács Dezső)

81

PÁLYAKÉP

Rainer Werner Fassbinder
különös élete és halála
" Vázlat egy portréhoz' ,
Cédulákkal bástyáztam körül magam. Szellemes idézetek, pontos adatok - adalékok egy
gondolatban évek óta készülő pályaképhez. A
kismonográfiát még befejezhetem. Még kaphatok ösztöndíjat, hogy valamelyik NSZK-beli
archívumban megnézzem az összes Fassbinder-

filmet. (Van vagy negyven belőlűk.) Még semmiről se késtem le, mindazonáltal bizonyos
értelemben maga a kiszemelt rendező segített
hozzá, hogy végre lezárhassam a róla nyitott
fejezetet:
immár végérvényesen
megkezdte
utóéletét.
1982. június 1O-én, tíz nappal harminchatodik születésnapja
után halt meg. Június 14én, 21 óra 20 perckor a ZDF tévéprogram műsorra tűzte egyik korai - nálunk is bemutatott
- alkotását, A zöldségkereskedőt.
A felmérések
szerint hazájában soha ennyien nem nézték meg
filmjét, noha az ottani nézők
(is) az éppen
akkoriban megkezdődött labdarúgó világbajnokság lázában égtek. A tömegérzület ilyen és
ehhez hasonló megnyilvánulásai mindig is érdekelték; azt hiszem, nemcsak elemezte, hanem
élvezte is az élet apró örömeit. A focirajongás
például meghatározó elemévé válik talán legjelentősebb vállalkozásának, a Maria Braun
házasságának.
Érdemes tehát összpontosítani egy markáns
életút szociológiai-politikai jellemzőire.

1.
Aki gyakorta jár a Német Szövetségi Köztársaságban, rendszeresen olvassa a nyugatnémet
lapokat, netán barátai is akadnak arrafelé, vagy
fél évtizede izgalmas jelenségre figyelhet föl.
Úgy tetszik, a weimari köztársaság óta nem
volt ennyire élénk az intellektuális közélet.
Fo-rr, pezseg a szellemi légkör, történéseire
fülelnek keleten és nyugaton. S aki az úgynevezett alternatív kultúrában akarja eltölteni a
szabad idejét - esetleg a munkaidejét =, az
már csak a népességi számarányok okán is

megteheti ezt. A magasan fejlett ipari társadalomban olyan tömeges ez az újat akaró értelmiségi réteg, hogy szinte ki sem kell mozdulnia belőle annak, aki azonosulni akar,
mondjuk. a zöldek környezetvédelmi,
politikai
és kulturális elképzeléseivel.
Ennek a hatásos ellenkultúrának egyik vezéralakja (volt) Fassbinder. De mindenképpen a
legismertebb;
választott műfaja miatt a leglátványosabb alakja. Kár volna most leírni a nekrológszerzők amúgy is bőven kifejtették
=, hogy ez az enfant terrible miként jutott el
a színháztól, az Action Theatertől. majd az anti-theatertől.
a hangjátékon
keresztül a filmig. Az esetleges életrajzi tényeknél lényegesebbnek tartom azt, hogy Fassbinder abban a
korban vált felnőtté - 1968 táján =, amikor a
fiataloknak Európa-szerte le kellett számolniuk
a világmegváltó il1úziókkal. Mindenekelőtt azzal, hogy a régi rend romjain, a semmiből egy
új, emberarcúbb világot teremthetnek.
Történelmi paradoxon, de megadatott nekik
;1 lehetőség
- kárpótlásként. erejük elismeréseképpen =, hogy legalább csoportokban létezhessenek, kisebb közösségekben valósíthassák
meg önmagukat és eszmélket. S mert az NSZK
méretei és a parlamenti demokrácia játékszabályai megengedték, hogy e parlamenten kívüli
mozgalom - az APO - tagjai visszahúzódhassanak saját közegükbe. ez a többszázezerre
vagy tán egy-kétmillióra tehető kisebbség kitermelte a maga közérzetrajzolóit.
Egyúttal
mecénási funkcióit is gyakorolta, mi több: a
művészi kísérletekhez befogadó közönség gyanánt szolgált.
Fassbinder éveken át kísérletezett és kísérletezhetett. Egyik rosszmájú barátja szerint olyan
gyakran kapcsolta be a kamerát, ahogy mások
cigarettára gyújtanak. Volt olyan esztendő, az
1969-es, amikor három színdarabot írt, két feldolgozást készített, négy színházi előadást és
négy filmet rendezett. Termékenysége meghökkentő, ennél már csak következetessége meghökkentőbb. Ha ugyanis általánosságban kéne értékelni az életművét, akkor mindjárt elöljáróban
megkockáztatható volna: a történelmi helyzetből
és egyéni sors ából fakad, hogy feltünően érzékeny volt a kisebbségi problematika iránt. Persze, nem föltétlenül a szó nálunk, Kőzép-KeletEurópában meqszokott nemzetiségi értelmében,
bár Maqyarorszáqon bemutatott filmjeiből tudhat juk, hogy például a vendégmunkástéma
nagyon is foglalkoztatta. Inkább az alkotó értelmiséginek azt a jellegzetes törekvését méltányolta. és gyakorolta, hogy ragaszkodik szelle-

mi szuverenitásához,
következésképpen
előbbutóbb kisebbségi helyzetbe kerül.
Ha nem nemzetiséqíként, hát zöldként. környezetvédöként.
Ha nem környezetvédő politikusként. hát állami munkavállalástól idegenkedő szabadúszóként. Ha nem szabadúszóként,
hát homoszexuálisként. Ha nem homoszexuálisként. hát heteroszexuálisként ... A variációk a
végtelenségig sorolhatók, de talán már így is
körvonalazódik a született toleráns, pontosabban szólva : az intolerancia engesztelhetetlen
ellenfelének képe. Azé a szemlélődő alkatú értelmiségié, aki - egy évtizeddel korábban,
mondjuk Antonioni filmjeiben - még előszeretettel ődöngött magányosan. Aki természetesen
normális volt, miután azonban a világ megkergült körülötte, számíthatott arra, hogy környezete megbélyegzi : előbb-utóbb abnormálissá
nyilvánítja. Van is ebben logika, ezt mozivászonról való ismerősünk kesernyésen veszi tudomásul. Hiszen ha mindenki őrült, az egyetlen - a kevés - kivétel törvényszerűen neveztetik ki elmebeteggé.
Fassbinder eszméJkedése idején a normálisabnormális megítélése aligha változott. A kőrülmények annál inkább változtak: az NSZKbeli ellenkultúra
afféle gettó képzetét kelti.
amelynek különös lakói kiélhetik magukat, élhetnek furcsa szenvedélyeiknek.
Feltéve, ha
nem rúgják fel a többséggel kötött úriemberi
egyezményt, ha nem lépik át a szellemi gettó
határait. Nos, Fassbinder vállalkozó kedvű határátlépő volt. Kíváncsisáqáért.
elszántságáért
halállal lakolt?

2.
"Elkezdtem magamat a környezetemhez
való
viszonyban szemlélni" - fejtegeti egyik, 1971ből való nyilatkozatában.
Első filmjeiből mindenesetre nehezen hámozható ki az igazi Fassbinder.
Katzelmaehet círnű színdarabjából
1968-ban
forgato-tt filmet, a címe lefordíthatatlan
szójáték; olasz, görög, egyáltalán: délről jött vendégmunkásokról.
Több díjjal jutalmazott alkotását akár Godard is rendezhette volna. Erénye inkább a gondoliltisága, filmtörténeti jelentősége pedig abban rejlik, hogy feltűnnek benne az állandó alkotó társak : Hanna SchygulJa,
frm Hermann, Lilith Unqerer, Hans Hirschmüller. (Aztán az operatőr Dietrich Lohmann,
majd Ingrid Caven, az élettárs-szinésznő,
s
Klaus Löwitsch.) Együtt a banda, a bajor kisváros főterén. a kocsmákban. a szerelmi fész8J

Katzelmaehet

(1968)

kekben.
Unatkozva
gyakorolják
a felnőttség
szerepeit.
Ahhoz még nincs merszük. hogy kavicsot dobjanak
az állóvízbe.
de arra már van
energiájuk,
hogya
náluk is kiszolgáltatottabbat. az idegent - maga Fassbinder
jeleníti meg
- kiseprüzzék.
A témának később - 1974-ben,
A félelem megeszi a lelket című filmben - ismét nekirugaszkodik
a rendező,
érettebb
eszközőkkel, avendégmunkás
figurájára
helyezve
a hangsúlyt.
Másik pályakezdő
rnűve. A zöldségkereskedő
1971-ből
való.
(Egyébként
mindkettőt
1978
nyarán mutatták
be nálunk, általános
feltűnést
keltve a stúdióhálózat
törzsközönsége
előtt.)
Ez a másik korai opusz mintha
a Katzelmacher folytatása volna, persze, már nem Codard.
hanem Antonioni igézetében.
A kifehérített
háttér eltűnik, a kisvárósi
banda háttérbe
szorul.
a kamera
egy ember arcán és cselekedetein
pásztázik.
A polgári
családból
zőldségessé
"züllött"
fiatalember
- a jócskán
megtestesedett Hans Hitschmullex játssza - egyedül próbái kitörni a mocsárból,
a nyárspolgári
világból. A szubkulturális
közeg ből kimetszett
esettanulmány
tragédiával
végződik. a köpcös szent
az önmegvalósítás
sajátos
formáját
választja:

84

halálra issza magát. Ez a film már hitelesebb,
egyéniségszagúbb,
mindazonáltal
még mindig
nehezen
ismerünk
a magát környezetéhez
hasonlítgató
rendezőre.
Túlságosan
áttételesen
fogalmazza
meg önmagát,
inkább csak a megállapodottságból
kiszakadt
fiatalok közérzetéről
kapunk tehetséges
illusztrácíókat.
Már most illő felfigyelni
egy jellegzetesen
fassbinderi
mozzanatra.
Arra tudniillik,
hogy
a nyugatnémet
fiatalok
azonosság keresési
válságát a rendező szívesen ábrázolja
családi környezetben.
Kissé előreszaladva
az időben, sajátos fejlődési
ív rajzolható
meg. Azt már a
pályakezdő
filmes is tudja,
hogy az érzelmi
kizsákmányolás
klasszikus
színtere
a polgári
család. Amelynek
tagjai korántsem
megrögzött
gazemberek,
hanem áldozatok:
a maguk
parciális érdekeinek
áldozatai,
egyszersmind
haszonélvezői.
Ilyenformán
a fiatal
Fassbinder
nemcsak tudja, hanem olykor láttatni is képes,
hogy tulajdonképpen
mindenkinek
igaza van,
csakhogy
a sokféle egyéni igazság óhatatlanul
szembesül.
Márpedig
az érdekütköztetés
szükségszerűen
együtt jár a legnemesebbik
tragédiájával.
Aki aztán akár talpra is állhat, el is
menekülhet
ezekből a családokból,
többnyire

A zöldségkereskedő

(1971)

azonban cseberből vederbe kerül: elidegenedett
kapcsolatban találja magát.
Ha Ingmar Bergman filmjei azt mutatják,
hogy a polgári házasság a tisztítótűz funkcióját tölti be, akkor Fassbinder hetvenes évekbeli alkotásai arról tanúskodnak, hogy milyen
a pokol: örömökkel is kecsegtet, de nincs viszszaút, Már csak azért sincs - s itt kezdődik
a végzetes határátlépés, itt sért a "rétegköltő"
össztársadalmi érdekeket -, mert legárnyaltabb
családi krónikái egyszerre kortörténetek és kórtörténetek. Úgy is fogalmazhatnám, hogy Fassbindemek legérettebb műveiben sikerül felmutatnia : a német családi hagyományok mögött
megbúvó nyárspolgári mentalitás hajdanában
- a harmincas években - miként csapott át
nácibarátságba,
vagy legalábbis
jóindulatú
semlegességbe. Majd - ez leginkább a Maria
Braun házasságából derül ki - azt is sikerül
érzékeltetui. hogya második világháború után,
immár gyilkos intézményeitől megfosztva, a
Spiessbürger-magatartás
áldozat-haszonélvező
hordozói miként kapaszkodnak meg a jóléti
társadalom talaján.
Ebben az értelemben legjobb filmje, az 1978ban forgatott Maria Btaun házassága, folyta-

tása a Katzelmachernak, a Szetelem hidegebb,
mint a halálnak (1969), a Miért lelt R. úr
ámokfutó?-nak
(1969), A zöldségkereskedőnek (1971). Fassbinder feje tetejére állított világa a hetvenes évek végén fordul-fordittatik a
talpára, a Maria Braun...
nemcsak kiteljesedés, de összegzése is az addigi kísérleteknek.
A történet röpke ismertetése sok mindent elárul.
Egy szuperszenzibilis lény szinte a bőrével
érzi a változásokat. Mindig a legjobb lóra tesz.
Ha kell, honleányi buzgalommal megy férjhez egy frontkatonához. Braunhoz, hogy aztán
évekig ne lássa viszont hadifogságba esett
urát. Ha kell, magányos asszonyként csapódik
az amerikai megszállókhoz, hogy elsajátítsa az
"újvilági", üzleties gondolkodásmódot. De ha
kell, azonnal túlad az ismeretközvetítőn - akár
gyilkosság árán is -, hogy üzleti tapasztalatait
immár magasabb szinten, persze, megint csak
egy férfi oldalán kamatoztassa. S ha nagyon
szükséges, hát hajdani férjével is képes volna
együtt élni ... A művészi igazságérzet képtelen
elviselni a kaméleon-természetet:
a rugalmas
alkalmazkodás haszonélvezője egyszeriben áldozat lesz, visszavonhatatlanul.
Véletlen baleset? Öngyilkosság? A német kri-
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a

megpróbáltatásokat
a szögesen ellentétes
mint az értelem.
A Maria Braun házassága - nyitás. Addig csak
viszonylag szűk körben, az ellenkultúra homogén közegében hirdette Fassbinder: nincs megvetettebb a nyárspolgári
mentalitás modern
kori megszemélyesítőinél,
a kereszténydemokrátáknál.
jelesül Konrad Adenauernál. S mert
ez a film már kifejezetten a nagyközönség számára készült, NSZK-beli mozik ezreiben hallatszott a hajdani kölni főpolgármester,
majd
szövetségi kancellár rádiószózata,
sőt, a prológusban az arcképe is látható. Mint ahogy az
sem véletlen, hogy az áttörés kiszélesítésére
Fassbinder a Kék angyalt választotta. Ronda
tanár úr többször filmre vitt története
eredetileg sem állt távol a spíszbürgeri világtól. Az
viszont. hogya cselekményt az adenaueri korszakba örökítette át a rendező - a nagyon tehetséges, de Schygullánál azért haloványabb
Barbara Sukowa segítségével -, még inkább
fölerősítette a politikai hangsúlyokat.
Itt, a
Lala képein érzékelhető igazán, hogy az immár
kiforrott
Fassbinder milyen engesztelhetetlen
gyűlölettel viseltetik a valláserkölcs mezében
rejtőzködő üzletember-rablókkal
szemben.
Olyannyira, hogy az üzletembereket rabolgató terroristák külön filmvonulatban fejtik ki
nézeteiket. Öuás a szeni kuruától - körülbelül
így lehetne magyarra fordítani az 1971-ben
készült alkotás eimét. A forgatáson belüli forgatás - a történet filmesek közt játszódik még csak mellékes rnozzanat. a Patria o muerte
című betét azt érzékelteti, hogy jobb sorsra
érdemes
fiatalemberek
miként
kénytelenek
szembefordulni az állami brutalitás sal. Aztán,
néhány esztendő múlva, Fassbinder ismét viszsza tér a témához. Több rendezőtársával együtt
1979-ben tető alá hozza a Németország ősszel
című kollektív munkát. Publicisztikus egyértelműséggel fogalmazza meg a mondandóját:
a
nyárspolgári alapokon építkező állami erőszak
újabb és újabb provokáelói
óhatatlanul terrorhullámokat váltanak 'ki.
Ne feledjük: ekkor már a Német Szövetségi
Köztársaság közvéleménye a náci múltú bankember, Hans Schleyer meggyilkolása, a frankfurti üzletembereket
szállító repülőgép elrablása, majd mogadishu-i
visszafoglalasa
után
van. tgy tehát abban sincs semmi meglepő.
hogy Fassbinder még ebben az évben megint
csak nekirugaszkodik
a témának. (Egyáltalán:
egy és ugyanazon témának olykor háromszornégyszer is nekirugaszkodik,
s nem is mindig
az utolsó a legjobbik változat.) A harmadik
irányváltozásokat.

A szerelem hidegebb mint a halál (1969)
tikusok, gondolom, azóta is vitatkoznak ezen.
Nekünk, magyarországi
érdeklődöknek
sokkal
izgalmasabb az a jelenet amely megelőzi a gázrobbanásos halált. A Blaupunkt-rádió
bekapcsolva, az 1954-es labdarúgó világbajnokság
döntőjét közvetítik. A riporter az utolsó percek
extázisát tolmácsolja: a magyar csapat még támad, a nyugatnémet csapat már egyenlített. A
vilIámlábú szélső, Rahn elhúz, a közvetítőt a
szívszélhűdés
környékezi. Mariát pedig a boldogság, hiszen újra együtt lehet többször is eltűnt kedvesével. Gól. 3 :2. Milliók ujjonganak.
Mert ha a világháborúban nem győztek is, legalább most, az arénában megmutatták a világnak. Szó, ami szó . a Német Szövelséqí Köztársaság kétségkívül ezzel asportsikerrel
legitimálta magát a nemzetközi közvélemény előtt.
Az eufóriaban fel sem tűnik, hogy valaki akinek a teljes színészi és női pompájában
csillogó Hanna Schyqulla kölcsönzi tüneményes
egyéniségét - aláhullott. A nemzetközi siker
kapujában fel sem tűnik, hogy a jóléti társadalom meggyökereztetése
milyen traqédiákkal
járt. Azzal például, hogy a lélek kevésbé bírta
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Maria Btaun házassága (1978)
generáció című film önálló alkotás ugyan, de
mintegy előzménye A jelölt círnű választási
agitkának. Ezt eredetileg Fassbinder forgatta
volna, az előkészületekben mindenesetre jelentős szerepet játszott. Később, egyéb kötelezettségei miatt, csak tanácsaival támogatta társait.
A prim ér politikai indulatokkal operáló kollektíva - Volker Schlöndorff, Stefan Aust, Alex
von Eschwege, Alexander Kluge - Adenauer
legkövetkezetesebb hódolójáról Franz Joseph
Strauss kancellárjelöltről rántotta le a leplet.
A jobboldali pártunió, tudjuk, elvesztette a
választásokat. Vannak olyanok, akik szerint
a vereséghez nem kis mértékben hozzájárult
egy dokumentumfilm, amelyet Fassbinder szellemujja varázsolt hatásossá. A következtetés
nyilvánvaló, legalábbis akadtak újságírók, akik
ezt a következtetést von ták le: Straussnak. a
bajor tartományi miniszterelnöknek az útjában
állhatott egy Münchenben élő filmes, bizonyos
Rainer Wemer Fassbinder. Eltétette volna láb
alól? A nyomozás akár ezt a feltételezést is
igazolhatja, mégsem hiszek a krimi-verzióban.
Az alkoholista, kábítószerélvező.
fiúzó, renge-

teget dolgozó muvesz elég önsorsrontó volt
ahhoz, hogy ne politikai ellenfelei hajtsák végre
rajta az ítéletet. Ahogy ó maga is mondta
egyik legutóbbi interjújában:
"Mind.enkinek
el kell döntenie, hogy szívesebben élne-e rövid,
de intenzív életet, vagy hosszabb, de normélisabb életet."
A megfogalmazás árulkodik arról, hogy Fassbinder miként döntött. Azt szemtanúként is
igazolhatom, hogy az immár világhírű rendező
csak árnyéka volt önmagának 1981 őszén. a
mannheimi fesztiválon. A szinházak kölni világtalálkozójáról
készített dokumentumfilmje
kudarco t vallott, dühroham vett raj ta erőt,
apátiába esett - nem mert a világ minden
részéből odasereglett kritikusok szeme elé kerülni. De hát ne utolsó hónapjai után ítéljük
meg, e sorok írója legalábbis óvakodik a túlzó
következtetésektől.
Maradjunk annyiban, hogy
korunk egyik legérdekesebb színfoltja, a Fassbindemek nevezett jelenség megkönnyítette a
majdani életrajzírók dolgát halálhíre hallatán
pedig politikai ellenfelei bizonyára megkönynyebbülten sóhajtottak fel.
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Maria Brau n házassága (1978)
S bár életműve teljoesnek, lezártnak tekinthető, mégis nehezen szabadulok a gondolattóL
hogy 1982. június lD-én végzetes tragédia történt. Fassbinder ugyanis a lehető legrosszabb
pillanatban, nyitás közben halt meg. Akkor,
amikor a Maria Braun házassága, a Lola, a
Lili Marleen. a Veronica Voss vágya, tehát legfrissebb filmjei meggazdagították az NSZKbeli mozitulajdonosokat. Amikor egy kisebbségi
kultúra - kiemelkedő képviselője révén - végre
a legszélesebb nyilvánosság előtt is bizonyíthatta
volna életrevalóságát. Amikor kiderült, hogy
művészi-politikai engedmények nélkül is meghódíthatók a nézők milliói.
A konok és pocakos zseni, saját bevallása
szerint, ugyanaz akart lenni a film számára,
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mint Shakespeare a szinház, Marx a politika
és Freud a lélektan számára volt. Vagyis olyan
alkotó, aki után nem lehet ugyanúgy csinálni
a dolgokat, mint előtte. Nem tudom. A majdani 'kismonográfiában kellene kibontani, hogy
az egyetemes filmművészet számára Fassbinder
esetleg nem sok újítást hozott. Azt viszont már
most tudom - talán nem is nagyon kellene érvelni mellette =, hogy ha egyszer valaki hiteles
képet akar kapni századunk középső harmadáról, a Harmadik Birodalomról és a Német Szövetségi Köztársaságról, egy mindössze harminchat évig élt rendező filmjei láttán szembesülhet
a történelmi valósággal.
Zöldi László

KITEKINTÉS

Termékeny kuszaság
Oberhauseni jegyzetek
Néhány évvel ezelőtt kelt híre, hogy az Oberhauseni Rövidfilm Fesztivál - hajdan volt idők
legfrissebb, legnyitottabb filmes eseménye, veszít Iendűletéből,
választékában nierevedik. külsőségeiben modoros konvenciók jelennek meg.
A hajdan volt időkön itt is, mint annyi más esetben, a hatvanas évek értendő; szellemi irányzatról, kulturális eseménysorozatról.
divatról,
vagyegyszerűen
személyiségről legyen szó - a
hanyatlás fogalmának és az ilyen természetű
eszmefuttatásoknak még mindig - úgy tűnik ehhez az évtizedhez viszonyítva van értelme.
A fesztivál rendezői az idén azonban túljutottak a puszta felismerésen, és ezúttal sikerült
egy, a résztvevők hangulatát tekintve feltétlenül örvendetes, bár kissé mesterséges pezsgést
terem teni ük.
Ennek a mesterséges pezsgésnek egyik különös példája és egyben hasznos eszköze volt
az a külön ifjúsági film-seregszemle, mely a
hivatalos
versenyprogrammal
párhuzamosan,
de a fesztivál színhelyétől távol, a Ruhr-vidéki
kisváros, Oberhausen túlsó felében zajlott. Ez
a rendezvény a "felnőtt" fesztivál óriási filmanyag ából szerveződött. a legizgalmasabb, legradikálisabb vagy csak legfésületlenebb
"ifjúsági" alkotások
kiválogatásával
- rendezői
mégis igyekeztek ellenfesztiválként
értelmezni,
azt sejtetvén. hogy az érzékelhetően más vetítéshangulat nem egyszerűen a közönség életkorával, hanem valóban más, frissebb. igényesebb filmbefogadással
magyarázandó. Ahivatalos fesztiválrendezőség persze cáfolta az ellenfesztivál létezését, - és ez valószínűleg jogos
is volt - ők az ifjúsági filmszemlét egyszerűen
a szárnos egyéb filmes eseményt tartalmazó
program részének tekintették. Az efféle állítá-

sok - cáfolatok, noha önmagukban kis jelentőségűek, egy sor más belső keletkezésű,
sőt
esetenként belső gerjesztésű ellentéttel együtt
meg teremtették a fesztivál említett hasznos feszültségét. A pezsgés legfontosabb biztosítéka
azonban a benevezett filmek rendkívüli, más
fesztiválon nem tapasztalható heterogenitása. A
rövidfilmről van szó, mely nem műfaj. nem
műnern : kizárólag hosszúság, sőt, még az sem
igazán: hiszen ezen a fesztiválon is, mint minden évben, egyperces animációs vizió és negyven perces sokszereplős játékfilm jelölte ki a
filmtípus lehetséges határait. Ugyanakkor, talán mégsem a megvalósult produktum heteregenitása volt a legnyilvánvalóbb
feszültségforrás, hanem az a filmmédiumhoz és közvetlenül a fesztiválhoz való alkotói viszony, amit az
egyes művek mögött sejteni lehetett. Volt film,
mely mögött valamelyik nagy filmvállalat, vagy
egy akár keleti akár nyugati nemzeti televízió
állt, volt olyan film, mellyel - mint egy reprezentatív kiállításon - egy ország igyekezett
képviselni magát, esetleg .valamelyik nagy nemzetközi szervezet , és volt film, olyan is, mely
a szó szoros értelmében készítője bőröndjében
érkezett, és - bár a benevezett alkotásokat a
fesztivál rendezősége előzőleg gondosan kíválogatta - azt a benyomást keltette, mintha az
alkotó hirtelen ötlettől vezérelve rándult volna
le, vagy át - Svédországból, Hollandiából Ob erhausenbe, és a filmet, rnellyel csakis saját magát
képviseli, mellékesen hozta volna át magával.
Ebben a termékenynek (is) tekinthető kuszaságban éppen az egyetlen halványan felsejlő
rendszerszerűség volt a legkevésbé rokonszenves : úgy tűnt, mintha az előzetes válogatásban
a fekete-fehér filmszociográfiák
joga magától
89

Bill Paxton. Hallejek

Zoltán Szilágy: Aréna
értetődően lenne fönntarva a szocialista országoknak, a politikum
Latin-Amerikának.
az
"egyéb" - rövidjátékfilm.
animáció, kísérleti
film -, Nyugat-Európa, Észak-Amerika számára. Természetesen itt csak tendenciákról van
szó. és az is bizonyos, hogy egy ilyen előzetes
szelekció valós arányokat tükröz; de egyszersmind, kissé borúlátó fogalmazással, a fesztivál
jelmondatában. az "Út a szomszédhoz" (Weg
zum Nachbarn) eszméjében rejlő ellentmondást
is sejteti. Hogyan találkozhatnának
népek egy
olyan helyszínen, melyet egységesen kijelölni.
megnevezni nem képesek? Egyesek közönséges
dokumentumfilm-fesztiválnak
tekintik, mások
vizuális információs anyaggal dúsított politikai
demonstrációnak.
megint mások pedig jókedvű
underground seregszemlévé szűkítenék.
Talán
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más, kevésbé fontos tényezők mellett ennek
köszönhető, hogya
fesztivál közönsége átállította. sőt, "áttompította"
filmes érzékenységét
bizonyos valóban hatvanas éveket idéző markáns, esetenként bornírt mozihatásokra. Ennek
megfelelően sikerre azok az alkotások számíthattak, melyek valamilyen éles és pontos, jól
megkülönböztethető
jeggyel
rendelkeztek.
Mindezt két, általában ellentétesnek számító,
bár egymást mégsem feltétlenül kizáró úton
Iehetett elérni. Az egyik lehetőség a kemény
sulykoló politikum, másik a formai sokkolás.
Ez utóbbit képviselték a puritán technikájú vi.zuális kísérletek,
különös punk-filmek, vagy
éppen ellenkezőleg, magas technikai színvonalú
filmtrükkök, melyek szinte észrevétlenül mentek át a legbizarrabb animációs filmek közegébe.
Ez az átmenet, pontosabban az átmenet lehetősége az idei fesztivál fontos tanulságai közé
tartozik: felülvizsgálandó
az a tétel, mely a
rajzfilmes gyakorlatot és az erre épülő elméletet
egyaránt meghatározza, miszerint animáció és.
élőfilm olyan két egymással összeférhetetlen
médium. melyeknek erőszakos őtvőzésébői
csak
ízléstelen, primitív játék születhet. Ezek a merev szabályok a filmkép elektronikus preparálását szolgáló eljárások terjedésével, a videotechnika fejlődésével valószínűleg érvényüket
vesztik, és az is elképzelhető, hogy mindez egy
olyan folyamat kezdetét jelenti, mely hosszú
távon a megosztott filmközeg
fokozatos egységesülése felé hat.
A lengyel Daniel Szczechura Fata Morgana
cimű filmjében egy sok emeletes modern bérház kínkeserves vonaglással, féregszerű araszolással vándorol hegyen-völgyön,
szántóföldeken keresztül valamilyen ismeretlen cél felé.
Élőszereplős filmet látunk: a ház valódi, fotografikus úton rögzített tájban, fák, villanyoszlopok, emberek kőzőtt mozog; valódi belső felvételeken követhetjük a házban lakó családok
életét, miközben az ablak mögött imbolygó,
rángatózva elmozduló külvilág látványa belülről is jelzi az épület félelmetes-titokzatos
haladását. A mozgó épület egyszerű fotó-kollázs: a
ház egyik oldala a mozgás első ütemében megrövidül, a következőben meghosszabbodik. Ahhoz, hogyastilizáltan
megmozgatott fotó kétdimenziós látványa illeszkedjék a háttért ábrázoló mozgófilm közegébe, mely bár síkban pereg, mégis három dimenziós tér illúzióját kelti
- a hátteret részben elektronikus úton, részben
az élőfilm-képkockák kézi preparálásával mesterségesen "szegényíteni" kell - megfelelő mértékben megfosztani térszerűségétől. Ilyen esz-

Mihályf y László; Bagóhegy

boszorkánya

köz a kontúr ok éles, "rajz.filmes" kihúzása, az
egész képet idézőjelezni képes túlexponált hatású
szürrealisztikus színvilág, és az eredetileg mélyséqet, plaszticitást adó belső árnyékok
eltüntetése. Az animáció és élőfilm találkoztatásának másik, kissé öncélú, magában a paradoxonban gyönyörködtető példája a díjnyertes
amerikai versenyfilm. David A. Casci alkotása,
az Extended Play (Meghosszabbított játék),
melyben a csillogó-villogó játékautomata a belőle sugárzó infantalizmus ad absurdum viteleként bolondul meg, és a képernyőjén feltűnő
stilizált repülőgépek rommá lövik a valóságos
"élőfilmes" játéktermet.
Az experimentális filmek egyik legszélsőségesebb technikai fogásának számitanak a különféle nyersanyag-preparációk. Egy példa a számos kísérleti film kőzűl : az osztrák Gerald Kargl
Das vertraute Objekt (A meghatározatlan tárgy)
című versenyfilmje. A vásznon a film teljes
terjedelemében egy üres, mozdulatlan szebabelső látszik. A film négyperces hosszúsága
teljesen indokolt volt: az egyre nyugtalanabbul
feszenqő közönségnek valóban ennyi időre volt
szüksége, míg felfedezte, hogy a tökéletesen

"hitelesnek", tehát véletlennek tűnő filmkarcolódás rajzolata, mely négy percen keresztül
táncolt a vásznon. félig elfedve egy apró asztalkát a szoba egyik sarkában, a túlsó sarokban
megbúvó tükörben az asztal lapjával együtt
tökéletes pontossággal tükröződik: a képi illúzió megrontója diszkréten magába az illúzióba
épült bele.
A formai sokkolás leghatásosobb kísérletei
közt magyar versenyfilm is akadt, Szirtes András, Gravitáció círnű alkotása. A film elképesztően különnemű dokumentum-képsorok füzére,
mely bonyolult, bár az elrendezésnek megfeleIően lineárisan felgöngyölíthető szimbólumrendszert hordoz. A vásznon az alkotó közvetlen
környezetét és önmagát megörökítő idilli és
groteszk beállítások váltakoznak különböző
háborúkból származó kegyetlen archív felvételekkel és egyetlen tárgyra, golyó lyuggatta ébresztőórára, földön szétfolyó tojásra koncentráló "tisztán" experimentális látványokkal. A
film elnyerte az evangélikus zsüri dicsérő oklevelét.
Az élőfilm tradicionális határait nem sértő,
de hagyományosnak éppen nem mondható "kö-
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Maurizio Zaccazo : Overkfll
zőnséqes" animációs filmek is szolgáltak újdonsággal. Eltekintve néhány tisztán formai szempontból izgalmas szélsőségtől.
mint például az
amerikai Bill Pax ton filmje. aki igazi véres
halfejekkel rendezett bábfilmet méghozzá úgy,
hogya levágott punk-halfejek vidám dalocskát
tátogjanak - a legérdekesebb
a szintén díjnyertes Night on the town (Éjszaka a város
fel-ett), az amerikai Rick Goldstein gyurmafilmje. Goldstein filmjével szinte animációsesztétikai érvénnyel bizonyítja, hogya gyurma,
minden benne rejlő játékos lehetőség ellenére
eredendően gusztustalan, minden szinárnyalatában szürkés,
pasztelles, zsíros fényű anyag,
mely kitűnőerr alkalmas bizonyos naturalisztikus hatások keltésére. egy züllött, mocskos
nagyvárosi éjszaka ábrázolására, kitűremkedő
gyurmabelekkel,
gyurmavérrel, képtelenebbnél
képtelenebb gyurma-szexorgiákkal.
Ahogy jeleztük. a "markáns hatások" elérésének másik lehetséges útját a közvetlen politikum jelentette. A nyugatnémet közönség ezúttal
egyöntetűen üdvözölte az indulattal politizáló
filmeket. noha két egymással nem azonosítható
szemlélettel: a latin-amerikai produkciókat a valóságos politikai tragédiákhoz illő megrendüléssel, és - megbocsátható módon - az egzoti-
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kumnak kijáró kíváncsisággal. Más volt a helyzet az olyan szintén indulatos, de egyszersmind
hétköznapi aktualitású alkotásokkal. mint például a hollandiai házfoglaló fiatalokról szóló
díjnyertes film, az Egy tankban nem lehet élni
(In een tank kun je niet wonen). Az ilyen
filmeket a helyi néző, mint Nyugat-Európa közvetlenül érintett lakója érthető, bár esetenként
kissé provinciális érdeklődés sel nézte végig.
A hatvanas éveket emlegetve nyilvánvaló,
hogy a közönség nem azért várta a filmektől
a markáns formát. vagy a hasonlóan markánsan
politikus tartalmat, mert eleve alkalmatlan lenne
finomabb jelzések, rejtettebb üzenetek feldolgozására. A filmek említett durva heterogenitásától, mint októl eltekintve. a néző. miközben
szenvedője a világ aktuális gazdasági, politikai
bizonytalanságainak,
úgy tűnik - riadtan tiszteli a nyílt állásfoglalást; a politikus magatartást általában, és hasonló elismeréssel bocsát
meg azoknak, akik a formai játékok oldaláról
botránkoztat ják.
Mihályf y László filmje. a Bagóhegy boszorkánya ugyanakkor nem azonosítható a két típus egyikével sem, mégis négy díjat nyert, köztük a fesztivál legjelentősebb díjait: az egyik
nagydíjat és a kultuszminiszter
díját. Az ok

ferry Musser:

Körutazás Hollandiában

biciklin

részben abban keresendő, hogy a zsűri éppen
a legfontosabb díjak odaítélésekor egy, a versenyprogram pesszimisztikus közegében ritkán
teljesített feltételt is támasztott: a bírálók - és
persze a közönség is -, kereste, nem az egyes
filmekben, de az említett közegben, a leveti tett
filmek tömegében, mint egységes egészben a
"katartikus pontokat", és ha ilyet ta láTt, és az
egészhez viszonyítva hitelesnek ítélte, az így
kiemélt művet valódi lelkesedéssel
fogadta.
Ilyen katartikus pontként értelmezhető a fesztivál fődíjas filmje, A föld anyja (Adglllis deda), a szovjet-grúz rendező, Goderdzi Tscocheli
alkotása. A film a hegyekben élő, családját
vesztett magányos öregasszonyt olyannak mutatja, aki valóban a föld anyjaként a völgyek,
a világ, és ezzel az összes többi versenyfilm
fájdalmát képes magára venni, és elviselni.
A zsüri ugyanakkor olyan módon kívánta
meg a remény, vagy legalább tompító humor
valamilyen rejtett, épp csak érzékelhető sugárzását, hogya
közönséggel együtt, az említett
markáns jelleget is elvárta. Világos, hogy ritka
az egybeesés: ezt a derűt az indulat vagy a
forma sokkhatása legtöbb esetben kizárja. A
Bagóhegy boszorkánya ennek az egybeesé~nek
ritka kivételeként is felfogható.
Egy magyar

falu egy kilencven

éves nénit

boszorkánynak kiált ki, és a szó szoros értelmében kiközösít. A téma a legdühösebb dokumentumfilmes indulatokat feltételezi, ám ez az
indulat, noha jelerr van, hamarosan háttér-hatássá enyhül, és valami sokkal értékesebbnek
adja át a helyét. Megismerjük az idős parasztasszonyt, nem mint népnevelői indulataink ürügyét, hanem mint magányát büszkén viselő
embert, akinek derűje, belső szabadsága a
környezete sugallta korlátokat közömbösíteni
képes. A filmben a riporter nem látható; rendkívül célratörő kérdéseivel a dialógusok dramaturgiáját tekintve is háttérbe húzódik, mégis
épp ebben a filmben jön létre az a nehezen
megvalósuló és még nehezebben érzékeltethető
helyzet, melyben a riporter és ariportalany
kölcsönösen megkedvelik egymást. A nehezen
barátkozó öregasszony bizalmába fogad egy
idegent, a riportert. akivel aztán együtt teremtik meg az évödések derűs közegét, ahonnan
kinevethetik. vagy sajnálhat ják az ostoba, ellenséges külvilágot. A filmtől a közönségnek
jó kedve lett. Élőfilmes és animációs világvége-víziók, háborús emlékező filmek közott
a nézők nevettek az öreg néni humórán. tapsoltak minden egyes elhangzó igazságnak.
Hirsch Tibor
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A "harmadik világ" is mi vagyunk
Jegyzetek Taskentból
Taskentnak. Üzbegisztán fővárosának, amelyhez oly jelentős találkozók, politikai nyilatkozatok fűződnek, megvan a maga nélkülözhetetlen helye a világpolitikában.
Épp így a világ
filméletében a taskenti filmfesztiválnak.
amely
idén hetedik alkalommal gyűjtötbe össze Azsia.
Afrika és Latin-Amerika filmeseit, hogya béke,
a társadalmi haladás, a népek szabadságvágya
jegyében született alkotások reprezentatív bemutatóját kínálja. Lényegében tehát az úgynevezett "harmadik világ" filmművészete jelenik
meg itt, legkülönfélébb műfajokban - a dokumentumtól a fikcióig =, a legkülönfélébb színvonalon. jelen idejű érvénnyel avagy visszapillantó jelleggel, reggeltől estig számos helyen folyó vetítések áradatában.
Mi következik mindebből ?
Az egyik tanulságunk az lehet, hogy itt nem
az európai, s főként nem a hollywoodi dramaturgiai eszmény uralkodik (a szemleletről nem
is beszélve), hanem egy sajátosan keleti-déli
filmidióma.
amelynek ugyanakkor meglehet a
maga termékeny hatása a világ filmművészetének más földrajzi pont jain is, azaz: korántsem eleve "primitívebb", "alacsonyabb rendű"
alkotások jellemzője. A hivatalos program játékfilmjeinek
mintegy 30-at számláló mezőnyéből 4-5 egészen kitűnő mű emelhető ki, olyan,
amely bárhol, bármelyik fesztiválon díj esélyes
lehetne, s ez az arány önmagáért beszél, tanúsí that ják a fesztiváljáró szakemberek.
Másrészt: a társadalmi-politikai
érzékenység
a Taskentban bemutatott filmtermés elidegeníthetetlen sajátossága, e tekintetben a szemlélőt
nem érheti kellemetlen meglepetés, aminek másutt esetleg - akár experimentalizmus címéri bizony gyakorta ki lehet téve. S talán nem szerul hosszas magyarázatra,
milyen jelentősége
van napjainkban,
a világrendszerek
közötti,
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esetleg azokon belüli politikai, néhol katonai
feszültség korszakában
a filmvásznon kifejeződő tisztességes, haladó gondolatnak.
Első tanulságunkra visszatérve, türelmesen és
nyitottan kell reagáInunk Taskentban olyan filmes mozzanatokra,
amelyeket
megszokás
alapján - egykönnyen minősíthenénk giccsesnek. Alighanem több alkotáshoz a keleti mese
kategóriája révén juthatunk közelebb.
így mindjárt az egyik indiai filmhez, az
Umrao ]aahoz (rendező: Muzzaffar Ali), mely
a múlt század első feléből idézte meg egy elrablott leány, később hírneves kurtizán, költő
és énekesnő igaz tőrténetét. az elragadó Rekhával a címszerepben. Itt az ének- és táncszámok
tökéletessége, keleti hang- és mozgáskultúrája
fogadtatta el az ősi közhelyen alapuló cselekmény fogyatékosságait,
pszichikai-logikai
döccenőit. Amint a fiatal afganisztáni filmművészet
itteni bemutatkozásában
is. A. K. AliI filmje,
az Ébredés, meglehetősen egysíkúan, a közvetlen meggyőzés eszközeivel próbált képet adni
a jelen körülményeiről, a régi rendet visszaáhító k, banditák ellen folyó harcról, mégis: a valóság tárgyias meqjelenitése,
egy-egy életszerű
helyzet feledtetni tudta a rnűvészi hiányosságokat. Például egy lakodalmi énekesnő produkciója, amelyben a szem hajszálpontos, talán évszázadok hagyományait őrző mozgása a legcsekélyebb hivalkodás nélkül tanúskodott a színészi teljesítmény kivételes rangjáról.
De ide sorolható az iraki film is (Motawea
és Bahia; rendezője: Sahib Hadad), melynek
szerkezete, hármas tagolása, olykor: hangvétel e
végképp az Ezeregyéjszakát juttatta eszünkbe.
Főhőse, a művelt parasztember, aki fiát áldozta az egyiptomi forradalomért
(Egyiptomban
játszódik a film), magával Anvar Szadattal, az
államelnökkel óhajt találkozni, hogy személyes

ügyükben szót váltson vele. Három táviratot ad
fel, fokozódó rémületbe ejtve nem csupán a
postai hivatalnokot, hanem a hatóságokat is,
föl egészen a miniszterig; szolidabb vagy kevésbé szolid eszközökkel próbálják eltéríteni
szándékától,
mignem a találkozó
mégiscsak
létrejön a fölöttébb rútnak. ellenszenvesnek bemutatott államfővel. - Ez a folyamat, az apparátus elidegenedettsége,
a nép nyomora, megfélemIítettsége kitűnőerr van ábrázolva a filmben, s ehhez képest végül is csalódást kelt bennünk, bár a Szilárdság Front jának szemszögéből
föltétlenül indokolt aSzadatnak odavágott mondat: ne kössön békét - Camp Davidről van szó
- a cionista gyilkosokkal.
Kelet és Dél filmgyártása kitermelt továbbá
egy - hol nagyobb, hol kisebb mértékben - hatásos tömegműfajt is: a western megfelelőjét.
Láthattuk ennek nagy igényű változatát egy kazah történelmi filmben (A sárkány éve), valamint nyugatias, másrészt Hong-Kong-i stíluselemektől tarkítva (kiontott bél, levágott kar) a Fülöp-szigeteki rendező, Pablo Santiago produkciójában (Kelet gyöngye). Ez utóbbinak kissé
hamisan megbékélő, a civilizáció áldásait elvontan ünneplő befejezése ellenére nem szabad haragudnunk a kalandfilm ilyetén megjelenései
miatt . tanuló filmesek szólnak általuk, sok esetben tanuló közönséghez. (A taskenti publikum
egyébként nagyon is tanult közönség: szenvedélyesen és hozzáértően élte át a széksorokban a
mozivásznon látottakat, s ahol unatkozni, mozgolódni kezdett vagy netán fölkerekedett s kifelé indult, lehetett min töprenkednie az érintett
film alkotóinak.)
Lássuk ezek után azt a bizonyos 4-5 kiemelkedő filmet. Az volt - nézetem szerint - mindenekelőtt az Amok cirnű marokkói
alkotás
(rendezője: Souheil Ben Barka). Egyébként az
első afrikai koprodukció: részt vettek létrehozásában Algéria, Szenegál anyagi erői, amerikai,
francia, angol, olasz - s persze afrikai színészek. Ez a rnű - a politikai film általános receptje szerint - fő vonásaiban rajzolta meg DélAfrika harcainak néhány jellegzetességét.
Érzékeltetni tudta, hogya frontvonal nem feketék és fehérek között húzódik, hanem sokkalta
bonyolultabb, mondhatni ördögibb ellentmondások határozzák meg az ottani helyzetet. Egy
fekete bőrű vidéki tanító kél útra filmünk főhős eként egy levél nyomán Johannesburgba,
s
ott megtapasztalja a népirtó rezsim minden aljasságát, melynek fekete és fehér egyaránt áldozatául esik, ha progresszív eszméit nem rejti
véka alá. Fekete vagy fehér kommandó végez

A. Vidugiris:

Férfiak,

asszonyok

nélkül

vele. így pusztul el a fehér bőrű újságíró - egy
meqvásárolt,
kiszolgáltatott
néger golyójától
(először pénz, utóbb kötél a jutalma), s az otthoni szemétdombján kakaskodó, szolgáit kéjjel
egzecíroztató ostoba néger elöljáró is rettegve
látja be, hogy a johannesburgi stadion foglyai
között ő sem számíthat kűlönleqes
bánásmódra.
Ben Barka megrázó, tárgyszerű filmkölteménye ugyanakkor szívesen folyamodik a filmnyelv jelképes eszközeihez. A film végén szaladó kislány, a hírvivő - kapcsolódva a mű
egy korán fölvillantott motívumához - szirnbolikusan adja a világ tudtára a dél-afrikai
szörnyűséqeket,
hogy okuljunk belőlük s ne
térjünk fölöttük napirendre. Ezt a szándékot
egészen magas rendű színészi alakítások teszik
nyil vánvalóvá.
Hasonlóan megrázó élmény volt a tunéziai
film, az Atutazók (Traversées; rendező: Tateb
Louhichí). Két arab fiatalember kerül ebben
össze véletlenül, s hányódik Nyugat-Európa
kikötőiben. Két világnézet,
életfelfogás.
Az
egyik hős: szenvedélyes, önpusztító, óvatosabb.
de kiégettebb és cinikusabb is. Ez utóbbi marad
életben, s lel egy ·hirtelen támadt szerelemben
- egy fehér lány iránt - menedéket. Tateb Louhichi mestere a hangulat teremtésnek. Látszatra elnyújtott filmje csupa feszültség, várakozás,
s ebben a kitűnő színészi teljesítmények - Fadhel Jaziri, Julian Negulesco, Eva Darlan - is
nagy segítségére vannak.
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Souheil Ben Barka: Amok
Két fiatalember sorsáról szól a venezuelai
film is, a Manoa: Solveig Hoogestein munkája
(róla kubai beszámolónkban
múltkor tettünk
már említést: Az elveszett idő tengere círnű,
kitűnő filmjéért adóztunk neki elismeréssel).
E két filmhős alkati-szemléletbeli eltérése rokon
az imént tárgyalt tunéziai film hősrendszerével.
A rendőrség elől menekűlő két zenész (az egyik
a közvetlen veszélyt vállaló, a másik "csupán"
szolidáris
vele) afféle mozgó kameraként láttatja az ország helyzetét.
európai kultúra és
iszonyatos barbárság vegyülékét. "Nevelésfilm"
-nek mondhatnók
- regényelméleti
analógia
szerint - ezt a tipust, melynek tehát Hoogestein kitűnő mestere.
A szovjet filmkínálatban szerepelt - s nagy
érdeklődés mutatkozott iránta - Szergej Bondarcsuk új munkája, a V Ötös harangok, méghozzá mexikói-szovjet
koprodukcióban
(e minőségében úttőrőként) . Nos: John Reed híres
amerikai újságírónak a mexikói szabadságharcban szerzett élményei nem eléggé szuggesztíven jelentek meg itt. Inkább valami előkelősködő beállításban (minduntalan föltolultak korábbi élmények: Párizs, Róma stb. szépségei,
lenyűgöző fogadások), s ezt a passzivitásra kárhoztatott mozicsillagok szerepeltetése is hangsúlyozta. (John Reed a legendásan kék szernű
Franco Nero volt; felesége: Ursula Andress,
ruhában és ruhátlanul egyaránt hódító jelenség
- még mindig.) Csak némely villanásban érez96

tük Bondarcsukot (s kicsit Jancsót is); amikor
az otthagyott úri göncöket próbálják a forradalmárok, vagy amikor Reed egy katonatetemet
fosztogató szabadságharcossal
találkozik: hja,
ez a háború, esa es la guerra...
A befejezés
"csodatétele",
a holt forradalmárok
"föltámadása" is jancsói képzettársításokat
ébreszt - s
ez a kisebbik baj. A nagyobbik: a jelenet túlnyújtása, szimbolikusból realitássá való áttétele.
Kiegyensúlyozottabb,
bár művészileg nem
sok meglepetést tartogató - sokat ígérő, bevezető után - a kirgiz film: Férfiak, asszonyok
nélkül. Algimantas Vidugiris, a film litván rendezője négy tagú távvezetékszerelő
brigádot
költöztet a mozivászonra. S ők négyen ott élnek, szeretnek, vágyakoznak,
veszekednek a
szemünk láttára; múltjukat és jelenüket elébünk tárva, s mindehhez lenyűgöző "díszlet" a
Tiensan hegyvidék zord szépsége, melyhez immár emberi "kellék" is tartozik: a távvezetékoszlop, melynek huzaljai átívelnek a legvadabb
folyón is, még a véletlenül fönnakadt hernyótalpas traktor súlyától sem pattanva széjjel. A szinte egyformán já három színész fölé nő
kétségtelenül a kirgiz filmszínészet koronázatlan
királya: Szujmenkul Csokmorov.
Taskentből az ő - keleties metszésű - szemének komoly pillantását hoztuk magunkkal,
tartalmas, sokat mondó üzenetként.
Kőháti Zsolt

KÖNYVEKRÖL,
FOLYÓIRATOKBÓL
Kapcsolatok és összefüggések
Fábián László könyve Gyarmathy Livia filmjeiről
Gyannathy Lívia első játékfilmje - az Ismeri
a Szandi-mandit? - határkő a magyar filmvígjáték történetében, és egy eddig még meg nem
ismételt, rendkívül magas mérce a rendező
munkássáqában.
A problémákra
érzékenyen
reagáló művész keze nyoma a későbbi műveken is érezhető, de fő jellemzőjük az, hogy az
első jelenetekben még sokat ígérő filmek fénye,
ragyogása előbb vagy utóbb megtörik, s midőn
az utolsó képkocka is lepereg előttünk, fájó
szívvel állapíthat juk meg, hogy filmgyártásunk
gazdagabb lett egy elvetélt remekművel.
A magyar filmvígjáték történetében elfoglalt
megtisztelő hely és a sokat igérő kezdés két
olyan tényező, amely méltán keltette fel Fábián
László érdeklődését, és inspiráita őt tanulmánykötetének megírására. Hagyományos felépítésben tárgyalja a szerző az életművet a meglepetésnek számító kezdés től a majdnem bukásnak
elkönyvelhető
Koportos-iq.
Bár a filmeket
egyenként - külön fejezetekben - elemzi, nem
választja el őket élesen egymástól, a köztük
levő összefüggéseket
következetesen
feltárja.
Gyannathy Lívia művészete egyébként eleve
ezt az elemzési módot kívánja, hiszen eddigi
munkássága szervesen összefüggő darabokból
áll - a kapcsolat legjobban egy-egy kisfilm. illetve egy-egy később készült játékfilm között
figyelhető meg. A kisfilmek mint ujjgyakorlatok előzik meg a későbbi játékfilmeket - az
utóbbiak vagy témában vagy hangulatban kapcsolódnak a korábbi kisfilmek egyikéhez. A már
feldolgozott témához való visszanyúlás Gyarmathy Lívia eddigi pályafutása során hol fényes
sikerrel, hol majdnem kudarcnak
felfogható
eredménnyel járt. Fanyarkás-ironikus
hangulatú dokumentumfilm volt a Tisztelt cím! - az
itt ábrázolt be szűkült világ és a kiürűlt, tartal-

ma tlan frázisok részletesebb, árnyaltabb bemutatásával találkoztunk az Alljon meg a menet!
cimű filmben. Egyértelműen sikeresnek mondható ebben az esetben a téma lépcsőzetes feldolgozása, azaz első lépésként a valósághoz fordulás és annak dokumentumfilmben
való rögzítése, majd második lépésként a valóság művészi visszatükrözése egy - komikumot és lírát
egyaránt tartalmazó - játékfilmen keresztül.
De hogy mindez receptként nem alkalmazható,
bizonyítja a Minden szerdán című film, amely
szintén dokumentumfilmen
alapszik (a Kilencedik emelet címűn) , de sajnos meg sem közelíti annak értékeit.
A kapcsolatok és összefüggések vizsgálata
közben a filmek alapos elemzését n,yújtja számunkra Fábián László. Elismeréssel adózik az
Ismeri a Szandi-mandit? és az Alljon meg a
menet! cimű filmek előtt, rámutat azok - az
évek folyamán sem avuló értékeire, de mintha
összes hibái, egyenetlenségei és kidolgozatlansága ellenére közelebb állna szerzőnk höz a
Minden szerdán és a Koportos. Nem bánik
kesztyűs kézzel ezekkel a művekkel, sőt alkotójukkal sem, mégis az előző két filmhez képest
egy fokkal alaposabb elemzést végez, lépésről
lépésre próbálja kibogozni, hol sikkadtak el az
értékek, hol futott mindkét film vakvágányra.
Miközben határozottan
megfogalmazza
elmarasztaló, negatív ítéletét, soraiból a sajnálkozás,
a balszerencsés vállalkozás okozta csalódás érződik ki. Nem - a kritikáink egy részére anynyira jellemző - elítélő és számonkérő hangnemet alkalmaz, kritikusi magatartására
sokkal inkább az értékek becsülése jellemző. S bár
ő maga is csak találgat a félresiklás okát keresvén, megjegyzéseire nem árt odafigyelni, hiszen
az esetek többségében alapvető problémákra
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mutat rá. A Minden szerdán cimű filmmel kapcsolatosan például a következőket írja: "Rendezőnk olyasmire vállalkozott, amitől korábban
irtózott. Nevezetesen dramaturgiai okoskodásra, tantételek kifejtésére, dramatizált befejezésre. 'Pedig hát eddig ez az irtózás volt rokonszenves, ettől voltak -eredetíek«
a Gyarmathy-filmek."
A Kopottos-t elemezve, joggal marasztalja el
Fábián László azt a nyugatnémet céget, amely
mint megrendelő,
"elvárásokat"
fogalmazott
meg a film témáját és feldolgozását illetően.
E probléma nyílt megbeszélése azért is elodázhatatlan, mert filmgyártásunk az utóbbi évek
folyamán többször is társult külföldi partnerekkel, és a kész műveken gyakran lehetett érezni.
hogy a megrendelő által előírt követelmények
kielégítése nemigen járult hozzá a művészi értékek gyarapodásához.
Műfajilag nehéz meghatározni
Gyarmathy
Lívia első két játékfilmjét.
az Ismeri a Szandimandit? és az AIljon meg a menetet. A kategorizálásra nem is tesz kísérletet Fábián László,
inkább a humorral teli illúziótlanságra hívja fel
a figyelmet, amelyben a Gyarmathy-filmek stílusának eredetisége rejlik.
"Tétova prológusában" a szerző kitér a rendező jeHegzetes jellemzési eszközeire. a zenei
közhelyekre. a nyelvi klisékre és a grammatikai szabályoknak még úgy-ahogy megfelelő fogalmazásokra, "amelyek azonban már - kivétel
nélkül - logikai (tehát értelmi) nonszenszek. a
tartalmatlan utánzási kényszer ... torzszűlernényei. a státuszszimbólumok
utáni ácsingózások
agyrémei." Ez a témakör valamivel részletesebb
elemzést is megérdemelt volna, esetleg példák
felsorakoztatását - és főleg a korábbi magyar
fiImvígjátékokkal való összehasonlítást, hiszen
köztudott.
hogy az utóbbiakat hosszú éveken
keresztül kabaré színházi kötöttségek jellemezték, hogy túltengtek bennük a verbális eszközök
- azaz a szóbelí poénok - a film művészeti eszközei helyett. Ilyen körűlmények
között nem lényegtelen, ·hogy miért említendők mégis újfajta
komikumforrásként
a Gyarmathy-filmekben
elhangzó párbeszédek, de az sem lényegtelen,
hogy milyen körülmények között, milyen társadalmi környezetben fogalmazzák meg a szereplők mondataikat, mi kényszeríti őket arra, hogy
önálló gondolatok· helyett mindössze szófecsérlésre teljen erejükből. Vagyis a humor forrását
Gyarmathy Lívia filmjeiben nem önmagukban
ezek a nyelvi klisék, ezek a torzszülemények
jelentik, mindig hasonló jelentőséggel
bír a
környezet, a beállítás, az egész jelenet atmosz-
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férája. Bár a képi humor verbális elemzése sokszor valóban nonszensznek hat, érdemes lett
volna Fábián Lászlónak a kép és szőveq kapcsolatát részletesebben vizsgálni.
A már említett "Tétova prológus" első mondatában leszögezi a szerző, hogy meglehetősen
nehéz megrajzolni Gyarmathy Lívia művészi
arcképét.
"mivel filmjeit jobbadán együtt készíti férjével, Böszörményi Gézával. tehát óhatatlanul is átfolynak
gondolatok, motívumok,
átvándorolnak szereplők is olyan filmekbe. amiket rendezőként Böszörményi jegyez és - természetesen - viszont is." Messzemenően egyetértek Fábián László megállapításával - s éppen
ezért érzem könyvét torzónak. Gyarmathy Lívia
és Böszörményi Géza esetében nemcsak az érdeklődés, nemcsak a szakma közös. hanem a
műfaj is, melynek magyarországi meghonosításán - a kitérő k ellenére is - olyan következetesen fáradoznak. Rendhagyó módon meg lehetett volna kísérelni
munkásságuk
eqyűttes
elemzését, vagy - s ez már a szokástól sem
tért volna el - egy köteten belül egymáshoz
kapcsolódó tanulmányokban elemezni a két művészi pályát.
A magyar filmek közönség- és kritikai visszhangja napjainkban már elcsépelt témának tűnik, számtalan írás jelent meg erről a kérdésről
folyóiratokban
és tanulmánykötetekben.
Néhány idézet erejéig Fábián László is kitért erre
a problémára, de úgy érzem, a téma - elcsépeltsége ellenére is - bővebb elemzést érdemelt
volna. A Szandi-Mandi és az Alljon meg a menetl stílusa ugyanis egy olyan új szemléletet
tükröz, amely vállalja az ellentéteknek groteszkig menő kiélezéset. a burleszk hagyományainak felhasználását. a dokumentarizmussal
való
egyesítését. E filmek bemutatásakor
cseppet
sem volt egyöntetű az az ujjongó hangnem,
amely - a Fábián László által is idézett B. Nagy
László cikkben uralkodik. Kritikusaink egy része - s főleg a közönség -:- jobb esetben értetlenűl, az esetek többségében viszont merev ellenállással fogadta a vígjáték ilyen jellegű megújítását. Nem hiszem, hogya Gyarmathy Lívia
pályáján bekövetkezett - sajnos, kudarcokkal
járó - műfajváltásban ennek a tényezőnek jelentős szerepe lett volna, de hogy bizonyos mértékig befolyással volt rá, azt kár lenne tagadni.
(Fábián László: Gyarmathy Lívia, Filmbarátok
Kiskönyvt"ára, a Magyar Filmtudományi Intézet
és Filmarchívum és a Népművelési Propaganda
Iroda közös kiadványa, Budapest, 1981.)
Sümegi Anikó

Az újra felfedezett Ozu
A filmvilág. elsősorban Frantarkán kavargó, meqis könyciaországban, Angliában és az nyen feledhető képregényével.
Az éppen 60. születésnapján
Egyesült Allamokban mintegy
másfél évtizeddel a halála után
elhunyt Yasujiro Ozu 1903kezdte el újból felfedezni Yaban született Tokióban. gabosujiro Ozut, ezt a könnyű sinakereskedő apja részben itt,
kerre sohasem áhítozó, minrészben egy Kyotóhoz közeli
den olcsó egzotizmust és végvároskában, Matsuzakában taletességet elhárító, a szó klaszníttatta őt bátyjával együtt, és
szikus értelmében "egyszerű"
ebben a városban, egy "bajapán
filmművészt.
Nyilván
rakkban" látott először filmeezeknek az értékeknek az újket, ami meghatározó jelentőra felismerése játszott közre
ség u volt egész életére nézve.
elsősorban abban, hogy egy
Mint ő maga mondotta kéidő óta ismét elkezdték filmsőbb: "Ha ez a barakk nincs,
jeit j átszani szerte a vilá gban,
talán sohasem lett volna belőPárizsban éppúgy, mint a bulem filmrendező."
De előbb
még szűleí kívánságának megdapesti Toldi moziban.
felelően kereskedelmi iskolába
"Ozu filmjei korának hétköznapjaiban
(gyakran a vákellett járnia, majd segédtanírosi életben) gyökereznek tóként dolgozott egy kis faluírja a Cinéma kritikusa. ban fél évig, s csak ezután Úgy tűnik. nem érdekli más,
amikor szülei ismét visszaköltöztek Tokióba folytathamint a társadalmi-kulturális
szokások, valamint a hétköztott a fővárosban egyetemi tanulmányokat,
s kerülhetett
napiság, a bensőségesség és a
tényleges kapcsolatba a filmvimegszokott
dolgok
közötti
lággal.
kapcsolat.
Pontosabban :
a
társadalmi
kapcsolatok
töréAlig húszéves korában sikenysége, az életbeli döntékerült egy uj onnan alakult
sek megmásíthatatlansága
az
filmgyártó cégnél, a Shochikuerkölcsi tisztánlátás időlegessénál bizonytalanul meghatároge körül forognak gondolazott alkalmazást nyernie, s ez
tai ... " De mindez talán nem
egy egész életre szóló rnunkalenne elegendő ahhoz, hogy fihelyi kapcsolat kezdetét jelengyelmessé tegyen bennünket
tette. Munkaköre egyre pontotörténeteire.
szereplőire,
ha
sabban kialakult, előbb operanem tudná megteremteni filmtőr-asszisztens, majd rendezőjeinek .pára tlan pillanatai t, a
asszisztens lett, és 1927-ben
drámai feszültséget nélkülöző,
kapta meg rendezői kinevezéám mégis élettel telített jelenesét: ebben az évben kezdett
teket, az egyéni felismerések és hozzá első filmjéhez. amelyet
az egymás közti egyetértések
azonban
katonai
behívása
néma és eseménytelen perceit.
miatt nem tudott befejezni, s
a filmek egészéből sugárzó
így "igazi" első filmjének elmély emberség áramait. Ezek
készítésére (Az ifjúság álmai)
a külsőséges eszközöket nem
csak a következő évben kerülkövetelő, "igénytelen" emberihetett sor. Tudnunk kell azonesztétikai értékek teszik felejtban, hogy a kezdőknek a Shohetetlenné Ozu egy-egy alkotáchíku-nál
csupán három tesát. szemben a nyugati filmvikercs hosszúságú filmeket lelág sok-sok zajos, izgató és
hetett csinálni.

A némafilm korszakában ami Ozu (s általában a japán
film) esetében jóval tovább,
kb. 1936-ig tartott több
mint harminc film született
Ozu keze alatt, ezeknek nagy
része azonban elpusztult, s a
rendező mai értékelőinek (főleg Európában) csupán néhány
megmaradt
alkotásból
van
módjuk
képet alkotni
Ozu
művészetének
kibontakozásaról. akkori, illetve a későbbiekben kikristályosodó
sajátosságairól. E filmek hiányában különösen értékesek és
sokat mondóak azok a visszaemlékezések és kommentárok,
amelyeket részben maga Ozu
jegyzett fel róluk mintegy tíz
évvel halála előtt, részben pedig legközelebbi
barátja és
forgatókönyvírója,
Kogo Noda, valamint a filmjeiben legtöbbet foglalkoztatott szinészbarátja, Chishu Ryu. E vallomások és tanúságtételek nélkül alig tudnánk valamit (a
a filmek címein kívül) Ozue
korszakáról,
müvészetéhez
való viszonyáról. a filmek létrejöttéről
és fogadtatásáról,
egyszóval a művészi pályáról,
de még Ozu emberi alakjáról
és életéről is. "Ozu élete sok
tekintetben rejtély marad"
írja róla egyik méltatója az
előbbiekkel
kapcsolatban,
s
megjegyzi, hogy míg például
Mizogucsi
életének
sok-sok
jellemző részlete
közismert.
főként
önmegtartóztatónak
egyáltalán
nem
mondható
életviteléről. addig Ozuról aki halálig nem házasodott
meg,
édesanyjával
élt
"még mindig az igazi aszkéta
képét őrizzük".
Életének "rejtélyes"
jellege csak erősödött azzal, hogy
meglehetősen sok időt töltött
katonai szolgálatban, s ez két
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meqszakítást is okozott muveszi pályáján; az első mintegy
két esztendeig tartott, 1937 és
1939 között, amikor a kinaijapán háborúban kellett részt
vennie, . a második négy esztendeig,
1942-től
1946-ig,
amikor
előbb három
eviq
Szingapurban haditudósítóként
működött, egy évet pedig angol
hadifogságban
töltött.
Ezekről az időszakokról szinte semmit sem tudunk, kivéve azt, hogy Ozu minden bizonnyal elutasította
a háborús . propaganda
támogatását,
és hogy - barátja, Noda viszszaemlékezése szerint - a hadifogságból hazatérve
"megsemmisítette azoknak a filmjeinek a negatívjait, amelyeket addig őrzött". Az ezután
kezdődő új alkotói korszakában hozta létre legjelentősebb
műveit - mintegy húsz filmet
-, amelyek visszavonhatatlanul kijelölték
helyét a filmművészet legnagyobb mesterei között.
De vajon milyen hatást vált
ki Ozunak ez a "többször újrakezdett művészete"
újrafelfedezése után Európában? A
Cinéma egyik kritikusa szerint meghökkentő, hogy a róla szóló tanulmányok két ellentétes szempont között ingadoznak, amikor megpróbálják
megmagyarázni
különösségét:
vagyegyszerűen
a japán kultúra misztériumaí
közé utalják.
a "közölhet.etlenség"
kényelmes alibijét teremtve meg a
maguk számára, vagy pedig
sablonoknak minősítik a filmekben feltűnő japán kulturális sajátosságokat, így korlátozva e művek jelentőségét.
Pedig a kritikai elemzés fő feladata az lenne, hogy mérlegre
tegyék, hogyan gazdálkodik
filmjeiben Ozu a japán kultúrával és ez a kultúra miképpen működik ábrázolási stílusában, hogyan szervezi művé100

szí egységbe a valóság darabjait.
Ozu filmjeinek
legtöbbet
emlegetett
tartalmi
vonása,
hogy hétköznapi figurák hétköznapi helyzeteit állítja elénk,
legtöbbször családi viszonylatokban: szülők és gyermekek
kapcsolata
kerül hétköznapi,
ám mégis mély áramlatokat
megsejtető megvilágitásba, különböző
életkorokban.
társadalmi környezetben,
s egyegy családon belüli kapcsolat,
érzelmi szál középpontba állításával. De ami valójában
leköt Ozu elbeszélésében, az
éppen e helyzetek és figurák
bemutatásának
módja:
az,
hogy ezt minden dramatizálás
és poentírozás
nélkül teszi,
mellőzve tehát a megszokott
filmes és színházi felfogást és
gyakorlatot. L. Micciché is ezt
állapítja meg: "Tény, hogy
Ozunál a mai regényes film
tipikus dramatizált
folyamatai majdnem teljesen hiányoznak a történet és az elbeszélő
szerkezet síkján éppúgy, mint
a filmnyelv és a kifejező eszközök tekintetében. Ozu filmművészetének (egyik) alapvető
jellernzője a mese bonyodalom
hiánya." És ezt erősíti meg
magának a rendezőnek a vallomása: "A túlságosan kidolgozott szevevényű
filmek untatnak.
Természetesen
egy
filmnek szüksége van szerkezetre, különben
nem lenne
film, de én az: hiszem, melIőzni kell a dráma és a cselekmény túlzásait." A valóságban
folytatja L. Micciche
nem a dráma éc a cselekmény
mérsékléséről van szó Ozunál,
hanem a dráma kizárásáról.
abban az értelemben, amikor
az ernberek életében fennálló
egyensúlyt valamilyen kűlső,
előre nem látható esemény borítja fel. Ahelyett, hogy történeteket mesélne el, helyzeteket ír le, érzelmeket
ábrá-

zol, amelyeknek konfliktusos
eleme, ha van egyáltalán, már
előzőleg
létezik,
legalábbis
lappangva. A szereplők nem
annyira "csel.ekszenek,", mint
inkább "elszenvedik"
a dolgokat, létezésük lényege nem
az, amit megtesznek, hanem
amit megélnek, nem az, amit
elhatároznak, hanem amit tovább folytatnak, nem az, ami
megtörténik velük, hanem ami
nem történik meg.
Bármilyen gazdagodást, érlelődést figyelhetünk meg Ozu
háború utáni filmjeiben, művészi szemleletének.
törekvéseinek alapvető jellege, témáinak felfogása és szereplőinek
magatartása
lényegében
azonos maradt. Ami nem jelenti
azt, hogy pályájának első felében nem tett volna fokozatosan újabb és újabb lépéseket
- tudatosan vagy önkéntelenül - kifejezésmódjának.
stílusának kialakítására, eredetiségének
megtalálására.
Az
1932-ben bemutatott Én megszűlettem, de...
című némafilmjével
például
sikerült
meglehetősen tökéletesíteni azt
a stílust, amelyet már négy éve
alakitgatott, és amellyel a bohózati
vígjátéktól
a társadalmi komédiáig
jutott el.
Mint ő maga elmondja:
"A
film ötlete abból a szándék ból
származott, hogy gyermekfilmet kellene csinálnunk : gyermekekkel kezdünk, és felnőttekkel fejezzük be. Eredetileg
vidám komédiának
szántuk,
de végül is szomorú história
lett belőle. A cég nem számított rá, hogy ilyen szomorú
lesz, s így csak két hónappal
a forgatás befejezése után mutatták be." Maga a történet a
gyermekek és szüleik kapcsolatára épült, ahogy Ozu valamennyi nagy filmjében is. A
középpontban az a jelenetsor
áll, amikor az apa két fiával
együtt az apa főnökénél ven-

dégeskedik.
s itt a hivatali
kollégák körében az apa nevetségessé válik, ami megszégyeníti a két fiút. A vígjátéki
külsőségek közott e korban
merésznek számító társadalmi
kritika rejtőzik, emiatt nyilvánítja "szomorúnak" a filmet a
gyártó cég, s halaszt ja el bemutatását.
A kritika viszont
ebben az évben a legjobbnak
minősíti a közönség körében
is nagy sikert aratott alkotást.
Eredeti és sikeres némafilm
volt (a történetet
19S9-ben
hangosfilmként
újból feldolgozta) 1934-ben az Egy vándorszínész története, amellyel
kapcsolatban többek közt ezt
írja Ozu . "Ebben az időben
körülöttem
már
mindenki
csak hangosfilmet csinált, én
voltam az egyetlen, aki továbbra is kitartottam a némafilm mellett."
Egy színésztrupp érkezik egy kisvárosba.
amelynek igazgatója itt találkozik egykori szeretőjével, aki
azóta felnevelte közös fiukat.
Az igazgató megpróbálja
a
fiút magához meleqíteni, s pótolni. amit annak idején elrnulasztott: a családalapítást. Mivel ebben kudarco t vall, tovább utazik truppjával és új
szeretőjével,
sorsára hagyva
fiát és annak anyját. Ami láthatóan Ozut itt is szenvedélyesen foglalkoztatja:
az apa
és a fiú kapcsolatának leírása,
valamint a színészek életének
részletező megfigyelése. Különösen ez utóbbi mondható sikeresnek, azokra a humoros
motívumokra
is
gondolva,
amelyek részben a korábbi filmekre, részben az amerikai
burIeszkre emlékeztetnek.
A kritikák,
amelyek Ozu
egy-egy filmjét elemzik, vagy
azok a tanulmányok; melyek
a rendező művészetének "titkát"
nyomozzák,
többnyire
egy-egy jelenetet idéznek fel,
annak felejthetetlen
hangula-

tát, a "drámaiatlan" helyzetek
lenyűgöző
légkörét,
s nem
annyira a filmek egészének
szerkezetét,
a mondanivaló
elemeit.
A vissza-visszatérő
kérdés: milyen premisszákon
nyugszik Ozu látásmódjának
és ábrázolásának egyszerűsége
és eredetisége? Mit jelent számára az idő, amit érezhetően
másképp érzékel és helyez el
ezekben a jelenetekben és filmekben? Milyen szerepe van a
technikai eszközöknek, a kamera használatának, a színészek játékának, illetve a játék
mellőzésének? S a felelet ezekre a kérdésekre hol filozófiai
területekre téved, hol filmelméleti tételeket feszeget. technikai problémákat
magyaráz,
vagy éppen társadalomtörténeti folyamatokat fejteget. Természetesen
nem
állítható.
hogy mindezeknek
a szempontoknak
semmi köze Ozu
művészetéhez, viszont tudatos
ars poetíkájában - amennyiben szerény vallomásai itt-ott
ilyesminek
foghatók
fel sokkal kézzelfoghatóbb
magyarázatokra találunk.
Talán legjelentősebb filmjéről, a Tokiói történet-ről amelyet sokan Ozu és a japán
filmművészet Ieqszebb rnűvének tartanak, s amelyet érdemes bővebben bemutatni maga a rendező csupán enynyit tart szükségesnek elmondani
kommentárjaiban : "A
szűlők és a gyerekek fejlődésén keresztül azt mutattam be,
hogya japán családi rendszer
hogyan kezdett el dezintegrálódni. Ez egyik Ieqmelcdramatikusabb filmern."
Az igazság az, hogy a film
nézőjének elsősorban nem ez
jut eszébe. Sokkal inkább leköti őt a szereplők magatartása egymás iránt, az élethez
és annak változásaihoz
való
viszonyuk, az, ahogyan túlnéznek életük hétköznapi esemé-

nyeiri. természetes tragédiáin.
A Tokiói történet főszereplője
egy idős házaspár (az egyik
kritikus szerint viszont maga
Tokió), akik felnőtt, családos
gyermekeik
meglátogatására
utaznak Tokióba, ahonnan bár gyermekeik illő (de ennél
nem sokkal több) figyelmet
fordítanak rájuk - az eltervezettnél
hamarabb
térnek
haza. Az anya nem sokkal ezután bekövetkező halála és az
ekörül lejátszódó események,
emberi meqnyilvánulások
tulajdonképpen
felerősítve mutatják be ismételten mindazt.
ami már a tokiói utazás során
nyilvánvalóvá
vált: az idős
szülők
élete körül növekvő
magányt.
Valóban, a háboru után újjáépült Tokióban óriási munkák folytak, a város gyorsan
amerikanizálódott.
Ebben az
összefüggésben természetesnek
tűnő folyamat, hogy a nemzedékek közötti szakadás, amely
már előzőleg is megmutatkozott, most felgyorsult és vigasztalanul
végérvényesnek
látszik. Az említett kritikus
úgy látja, hogy az öreg házaspár utazása, majd visszatérése
vidékre, ílletve az anya halála
a kor újdonságának elutasítását jelképezi. valamint az öregek tehetetlenségének
a beismerését azokkal a körülményekkel szemben, amelyektől
már csak a halál szabadíthatja
meg őket. Meglehet, hogy a
japán nézők közül sokan ezt is
kiérzik a képek nyugodt ritrnusából, az egyáltalában nem
"bőbeszédű"
elbeszélésből.
Számunkra mégis akkor ragyog fel a film igazi jelentése,
akkor kerit hatalmába ereje,
érzelmi tisztasága, amikor az
apa az anya halálának reggelén, elnézve a kikötő hullámzó vize fölött, ezekkel az egyszeru szavakkal summázza az
őt ért veszteséget : "Olyan
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szép reggel volt ez ... " Amiben nemcsak a gyászoló mélységes megilletődöttsége és vigasz utáni vágya érződik, hanem a rendező szemérme és
visszafogottsága is.
A négy évvel korábban
(1949-ben) készült Késői tavasz
ugyancsak
bensőséges
píllanataival fogja meg az európai nézőt, de nem csupán a
cselekmény kiemelkedő mozzanataikor. hanem a film tónusának,
légkörének fölépítése során. Mindjárt a film bevezető plánjai
töltenek
be
ilyen szerepet : nincs dramaturgiai funkciójuk, információs
tartalmuk,
viszont láthatólag
az a rendeltetésük, hogy a nézőkben bizonyos lelkiállapotot
alakítsanak ki a film befogadásához. ílletve az ezt követő
jelenetekhez. Egy vasúti állomás, szélfútta fák és bokrok,
egy templom vagy tea ház épülete tűnik fel négy egymást követő plánon, némi csend, majd
harangszó,
lágy zeneszó és
madárdal kíséretében így
kezdődik a film. A történet pedig csupán annyi, hogy egy
fiatal nő, aki néhány évvel már
túl van a férjhez menés szokásos korán, özvegyapjával
együtt élve, nem akarja elhagyni a szülői
otthont. A
nagynénje jámbor cselére van
szükség,
hogy megtegye
a
döntő lépést az önálló életforma felé, és férjhez menjen. A
nagynéni azt kőzli vele, hogy
apja újból meg akar nősülni.
A hír döntésre készteti a lányt,
igent mond kérőjének.
s csak
az esküvő után derül ki, hogy
apja az egyedüllétet választotta. - Ez a történet is nélkülöz
minden programszerű drámaiságot: csupán az élet szokásos
menete. "banális
fordulatai"
jelennek meg előttünk, de Ozu
éppen ezekben ás mélyre. hogy
az emberi (szülő-gyermek)
kapcsolatok élettanát és rezdű102

léseit ábrázolja. A film talán
legfelejth-etetlenebb
képsora.
amikor apa és leánya az utolsó estén, amelyet még együtt
töltenek a szülői otthonban,
lefekvés
előtt
megbeszélik,
hogy mindennek így kell lennie, a leánynak vállalnia kell
az önálló életet, elkerülhetetlen, hogy elszakadjon az otthontól. A beszélgetés láthatólag teljesen megnyugtatja
a
lányt, s az apának is elégtételül szelqal. hogy lánya elfogadta az ő akaratát és az élet
törvényét. Mindez elviselhetetlenül érzelgős és banális lehetne, ha nem éreznénk mögötte
Ozunak
az egész filmben
meqnyilvánuló
életszemléletét,
minden mesterkélt drámaiság,
"konfliktus"
kerülését.
azt,
hogy nem "izgalmas", kűlönféle feszültségekkel feltupirozott jelenetekkel akar lekötni,
hanem annak bemutatásával.
hogy szereplői hogyan élik
meg a mindenki számára nélkülözhetetlen
emberi kapcsolatokat.
Néha bizonyos rokonvonásokat látnak a kritikusok Ozu
és Bresson művészete között.
A Cinéma egyik tanulmányírója is foglalkozik ezzel a hasonlósággal. de rámutat a különbségekre is. Anélkül. hogy
a kérdést részletesebben tárgyalnánk, a legfontosabb ebben a párhuzamban.
hogy
egyikőjük sem kívánja a világ egyszerű
reprodukcióját
adni, tehát valamilyen korábban meglevő drámai bonyodalom reprodukcióját.
amit Bresson megvetéssel
"szörnyűséges színházi
gyakorlatnak"
nevez. Mindketten arra törekednek. hogya képek, plán ok,
képsorok egymás közti kapcsolatával (rítmusával,
kombinációjával.
helyzetével.
számával stb.) fejezzenek ki valamit. Bresson így világít rá e
kifejezésmód értelmére a szí-

nészek szereplésével
kapcsolatban: "Nem az a lényeges,
amit megmutatnak nekem, hanem amit elrejtenek előlem, és
főleg az, amiről nem is sejtik,
hogy bennük van."
Ozunál is, amikor ábrázolásmódjában szeméremrőt
takarékosan használt eszközökről beszélünk, ezzel nem arra
utalunk, mintha ő valamilyen
személyes stílust akarna ily
módon kialakítani, hanem csupán arról van szó, hogy Ozu
egyedül így képes elérni, ami
érdekli: feltárni az ember rejtett arcát, azt, amit az nem fed
fel. ami nem fejeződik ki.
Azokat a nehezen felejthető
jeleneteket.
amelyeket
idéztünk, éppen az említett, távolról sem színházi, hanem nagyon is "szemérmes és takarékos" filmes ábrázolási eszközök hozzák létre.
Nem kevésbé érdekes fejezete Ozu művészetének a technika, illetve általában a film
eszközeinek használata, mivel
ez még a tájékozatlanabb nézőnek is feltűnik. L. Micciche
minden lényeges mozzanatra
kitérő összefoglalásában
megállapítja, hogy már a 30-as
évektől kezdődően, de még inkább a második világháború
utáni korszakában váltak nyilvánvalóvá Ozu jellemző formai eszközei. Mindenekelőtt a
kameramozgások
hiánya.
A
második alkotói korszakban
igen kevés kameramozgással
találkozunk filmjeiben, ezek is
igen mérsékeltek, olykor alig
észrevehetők. Ami a képek dinamizmusát adja, az az egyes
plán ok belső részére koncentrálódik, illetve abból a kapcsolatból származik, amely minden egyes plánt a megelőzőhöz
és az utána következőhöz fűz.
Ezt a kapcsolatot nem zavarja
meg sem a folytatás illúziója,
sem
valamilyen
mesterkélt
részletmegfígyelés
vagy egy

erőltetett plán. Mintha ezzel a
rendező meg akarná őrizni a
filmben annak "ábrázolásos"
jellegét, tehát ki akarná zárni
az
"antropomorf".
kameramozgásokat, amelyek a nézőt
mintegy az ábrázolás belsejébe vonják.
Hasonló
céllal
hagyhatta abba az elsötétítésáttűnés alkalmazását is (vágással he1yettesítve azt), kizárva a mimézis minden i11úzióját. Gyakori és alapvetőnek
mondható formai elem az is,
hogy a kamera által befogott
plánt két oldalt kulissza határolja, egy szoba vagy egy folyosó falai, vagy ezekhez hasonlók, amivel megint csak a
jelenet, illetve a kép ábrázolásos jellegét látszik hangsúlyozni. És ide tartozik még az
Ozu által már korán eldöntött
(bár nem saját leleményből
származó)
alacsony kameraállás, ami azt jelenti, hogy a
kamera "egy tatamin ülő ember szemének magasságából
(kb. fél méter) fogja be a képet.
E .formai eszközök határozzák meg Ozu elbeszélésmódját, filmjeinek csaknem egységes
stilisztikáját.
Mindenekelőtt
ebből
következik,
hogy például az : azonos helyen készült képsorok precízen ugyanabból
a felvételi
szögből mutatják a színhelyet.
bár a plán ok tartalma újból és
újból változik. Az, hogy a
legtöbbször
ismétlődő
plán
Ozunál:
félközeli
meditáló,
beszélgető, vagy hallgató szereplőkkel, akik a tatamin üldögélnek, és a kép jobbról is,
balról is le van zárva. És az,
hogy mindezek kiegészítésére

(kiegyensúlyozására ?)
olyan
montázs foglalja egységbe a
plánokat. amely ritmikus kapcsolatot hoz létre közöttük. azzal a dinamikai értékkel látva
el őket, mely belőlük, magukból következik.
E túl szigorú és talán, túlságosan
szakszerű
okfejtés
mellett azonban találkozunk
spontánabb 'maqyarázattal
is
Ozu stílusának eredetét illetően. Max Tessier például azt
fejtegeti, hogy Ozu technikája
bizonyos számú elutasított egyoldalúságon
alapul : 1932-től
nem alkalmazza az elsötétülést-áttűnést, a ferde és lefelé
irányuló felvételi szöget, 1935től kamerája nem emelkedik
a tatamin ülő szereplő szemmagassága fölé stb. De van-e
valami természetes abban az
eltökéltségben. hogy csak egy
felvételi szöget alkalmaz? Viszont Ozu távol van attól,
hogy a természetes t keresse a
kameraállásban.
Az alacsony
karneraállás valójában Ozu tudatosan vállalt helyzetét jelenti a világban, és nem valamilyen eredeti eszköz a japán
valóság pontosabb ábrázolására.
1958-ban magát
Ozut is
megkérdezték a formai eszközökhöz való makacs ragaszkodásának okáról: "Az ok az,
hogy nincsenek jó technikai
berendezéseink
válaszolta.
- Az én felvételi szögem igen
alacsony, és nincsen olyan kameránk, amely ilyen szögben
képes volna elmozdulni. A másik ok pedig az, hogy nem
akarom, hogya
közönség tudatában
legyen a készülék
mozgásának. Ha mozgatom is

a kamerát, nem akarom, hogy
ez észrevevődjék."
A gyakorlatban természetesen nem követhető mindig az
elmélet sziqora : Ozu filmjeiben is találkozunk néha látszólag indokolatlan
karneramozgásokkal. Mégis, nehézkes
eszközök használatára ítélve, s
önmagát némileg saját világába zárva. miben nevezhető
modernnek ez a nagy művész?
Donald Richie, az egyik "Ozuszakértő" erre így válaszol:
"Ozu úgy érzett, mint Antonioni, de harminc évvel előbb."
Amí kétségtelenül igaz lehet,
habár Ozunak más volt az ambiciója, mint A kaland alkotójának. cl a maga részéről minden mesterkéltség
nélkül, és
nem túlságosan
naqyiqényű
művészettel türelmesen kereste a század törvényeinek megfelelő tökéletességet.
Ozu a japán családról ad
élő és reális képet konzervatív
szellemben. Élete és életműve
saját fejlődésének képét mutatja: lassú és ellenáll az újitásnak. Fiatal korában filmjei
elevenek, gyors üteműek. szatirikusak, sőt kritikusak voltak. A háború után a kristályosodás folyamata beteljesedett, és filmjei bölcsek, meditatívak. időn kívüliek lettek,
azaz mindinkább befelé fordulók, a belső önvizsgálat, az
igazi filmművészeti befelé nézés gyakorlására,
a szünet
nélkül megújuló művész önarcképének megteremtésére.
(A Cinéma 1980. jan.-febr., valamint M. Tessiet és L Micciché tanulmányai alapján Sallay Gergely)
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Vera Chytilová világa
Panelsztori
Vera Chytilová rendezőnő művészetet
a modern filmművészet értékei iránti érzék jellemzi, áthatja a képszerűség és
különleges képesség a kontrasztok és a mai élet kevésbé
ismert oldalain ak leleplezésére. Látásmódja érdes, kiélezett
helyzeteket
rejt, mérföldnyi
távolságra, van, az illusztratív
képektől és zsáner-jelenetektől. A valóságról alkotott legönkritikusabb véleményét didaktikus momentumok kísérik,
s az iqyekezet, hogy megvédje
és érvényre juttassa a tézisszerűen megformált ideált. A moralizáló álláspont, amely nem
egyszer közel áll a didaktikus
skolasztikához,
a rendezönö
meggyőződésének - hit a valóság jobb oldalaiban. bizalom
a pozitív értékekben
- elválaszthatatlan részét képezi ...
A törekvés: meglátni az eddig kevésbé láthatót, megismerni a kevésbé ismertet és
felfedezni az eddig felfedezetlent, nem alapvetőerr idegen a
jelenkori filmművészettől. Hiszen a néző nem azért megy a
moziba, hogy megtudja azt,
amit alaposabban megtudhat a
sajtóból vagy a híradóból. Hasonló erőfeszítések jellemezték
a modern filmművészetet
a
múltban. s a jelen csak tovább
hangsúlyozza
ennek szükségességét.
Vera Chytilová poétikája sok
ellentmondó és egymást kölcsönösen tagadó elemet tartalmaz,
ami filmalkotásainak
koncepciójából és tehetségének
nagyságából következik. Művészéte
lehet viták, kritikai
megjegyzések tárgya, de. nem
szabad megfeledkeznünk arról,
hogy az igyekezet: felölelni a
felölelhetetlent.
mindig is kí104

sérője volt jellegzetes rendezői
egyéniségének.
Fegyelmezettséget,
rendszeresebb
és
harmonikusabb
eredményt kívánni ilyen művészi pálya ismeretében elméletileg indokolt és jogos ugyan,
csak némíleg naiv kívánalom,
és ellentmond a jellegzetes művészi egyéniség saját érdekeinek. A látszat az, mintha a realitás Chytilovánál mélyebb motiváció nélküli jelenetsorrá változnék, mintha megelégedne a
megfigyelt
benyomások
és
meglátások
megállapításával.
Holott ennek a fordított ja az
igaz. Ez avalóságábrázolás
koncepciós elemeket tartalmaz,
programszerű
törekvést arra,
hogya nézőt olyan képi közlésekkel állítsa szembe, amelyek
kiszakíthatják letargikus álmodozásából,és
megszabadíthatják beidegződött szokásaitól.
Vera
Chytilovának
nincs
szándékában elrinqatni és szentimentális
kvázi -müvészettel
szórakoztatni
a közönséget,
nem
hagyja elhatalmasodni
kétségtelenül
egyre növekvő
vágyát a melodráma, a szépség
és hangulatosság iránt, a valóság egyre szaporodó viszályai
között.
A sokk-hatásu filmet a rnodern filmművészet
a húszas
években találta fel és a polgári
nézőközönséget igyekezett vele provokálni. Válogatás nélkül
közölte elképzeléseit korlátoltságáról, kultúrálatlanságáról és
ízléstelenségéről :
tulajdonképpen nem volt szándékában
oktatni és nevelni, mert joggal
nem hitt bármílyen újjászületésben és perspektívában.
A
szocialista alkotások mai fejlődési lehetőségei között mód
nyílt a koncepció módosítására, mentesítve azt szélsőségei-

től és meg töltve fontos társadalmi tartalmakkal : a nézőt,
aki automatizált
termelésben
dolgozik, ahol százszámra végzi a megszokott mozdulatokat
és gyakran az igényes gép toldalékává válik, akit a tanulás
terhe nyomaszt, s a nagyvárosi
élet túlterhelt, mert nehezen
küzdi le a kereskedelmi hálózat
és tömegközlekedés hátrányait
- az ilyen nézőközönséget el
kell vonni a sztereotíp beide gződésektől,
meg kell szabadítani mindattól,
ami stressz-állapothoz vezethet.
A világ ma naponta változik
körülöttünk.
Törvényszerű,
hoqy a művészet
koncepciójának is változnia kell, ha nem
akar akadémikus
biztonságba
vonulni, és a nemzeti hagyományok bűvöletében élni.
A művészi alkotás a XX. század elmúlt két évtizedében sokkal következetesebben
törekszik a stilizálásra, arra, hogy az
élet áramlatának
felszíne alá
hatoljon - és ne csak festőién
utánozza az életet a Nagy Abránd naiv jeleneteinek szellemében.
Nem elég csak ismételgetni,
hogya néző érett kulturális igényei körűlhatároltak, , hanem
konkrétan végig kell gondolni
a mentalitás ban beállott alapvető
változásokat.
Hiszen
ugyanaz a néző órákon keresztül nézi a tévé műsorait, s ez
növeli audiovizuális befogadóképességét:
gyakran egy év
alatt olyan nagy mennyiségű
filmet
és
tévéjátékot
lát,
amennyit
szűlei. nagyszülei
egész életük során nem ismertek meg. Annak ellenére, hogy
sok televíziós programmal vannak problémák, sok közöttük
az ízléstelen, tagadhatatlanul
változás történt a közönség

gondolkodásában
és érzésvilágában, mert lehetősége nyílt az
összehasonlításra és válogatásra. Nem egyszer messzi otthonából is elindul kedvenc színésze után, hogy élvezze játékát
színházi előadásban is.
Ilyen összefüggésben
Vera
Chytilová
igyekezete
jogos,
hogy sokkolja a nézőteret. hogy
elhalmozza tényekkel és információkkal, ellentmondó jelenetek gyorsan pergő sorával. A
rendező joggal utasítja el a
film-líráról
kialakult
elavult
elképzeléseket.
melyek a zenei aláfestés és a részletesen
kidolgozott
színészi
munka
hatásában bíznak, szepen fényképezett.
harmattól
hamvas
gesztenyefaágak
közepette.
Szociális motivációval aláfestett leíró, illusztratív zsánerképek nem érdeklik a rendezönö t.
S teljes joggal. mert az ilyen
momentumok filmművészetünk
múlt jához tartoznak.
Chytilová gyűlöli a skolasztikát, annak ellenére, hogy nem
egyszer maga is a moralitás
színte túlságosan feltűnő elemeit tartalmazó
megoldások
felé hajlik. Talán ily módon
akarja leplezni a történet bizonyos mertékű
kiúttalanságát.
Kétségbeesetten
igyekszik érvényre juttatni egy erkölcsi
ideált, amelyben hisz, tekintet
nélkül annak esetleges naivitására és valószínűtlenségére,
nem egyszer világnézeti homályosságára.
Ez "támpontot",
hitet, életmentő övet jelent számára, amelyhez - gyakran az
ügy kárára - teljes határozottsággal ragaszkodik.
A rendezőnő átdolgozza az
irodalmi alapanyagot.
Kűlőnben a barrandovi dramaturgia
nem látja el a legnívósabb forgatókönyvekkel. így a Panelsztori esetében sem. Chytilová
meq.zakítja a cselekmény kronológiai sorrendjét. elveti az
események lassú tempóját. Tő-

mőrséqre, zártságra törekszik,
az alakok jellemzését néhány
momentumra korlátozza. Nem
lehet minden esetben pontosan
meghatározni. vajon az ilyen
átdolgozás okra filmes poétikaja. vezeti. vagy az irodalmi alapanyag befejezetlenséqe
kényszeríti-e,
Chytilová a modern évszázad költőiségét keresi a lakötelepeken. az autópályák és repülőterek
kanyaraiban.
Nem
átkozza el a modern technikát
és a mai emberi környezet uniformizált arculatát. Meg van
győződve arról. hogy az embereknek akarva, nem akarva, itt
kell élniök; ezért keresi. megtalálja és felfedezi a rejtett költőiséget. A technikai világból
való menekülés számára nem
kiút, a kipusztitott természet
és a lakótelepek unalmas környezetének kiátkozása nem kelti fel érdeklődését. Meggyőződését a következő tézisben lehetne összefoglalni: ilyen kor
következett be, meg kell békülnünk vele és a nehézségekre
való tekintet nélkül ebben a
keretben kell léteznünk. Minél
előbb találunk itt kapaszkodókat, minél előbb összeforrunk
a valósággal. amelynek megvan
a maga rejtett vonzereje, annál
jobb nekünk ... Ebből a meggyőződésből született a Panelsztori.
Vera Chytilová forgathatott
volna szokványos filmet is Eva
Kacirková irodalmi alapanyaga
nyomán, bemutatva az élet pozitív és negatív oldalait azokon
a lakótelepeken. ahová boldog
lakástulajdonosok érkeznek, de
amelyek az építők jóvoltából
inkább éjjeli szállásokra. mintsem egy olyan társadalmi és
kulturális központra hasonlitanak, ahová áthelyeződne az élet
a nagyváros történelmi központjából. Olyan problémákkal
találkoznak, amelyek a modern
gyártás folyamatával. az újkori

életstílus
állandóan
váltoeé
szempontjaival függnek össze.
Nem titok. hogya Prága környékén
épült lakótelepeken
hiányzik a jól megszervezett és
gyors közlekedés. Köztudott.
hogy kevés itt a kereskedelmi
központ és csak pótlólag jönnek
létre szolgáltatóházak,
egészségügyi központok. óvodák és
bölcsődék. Hibákból. és mindabból. ami megkeseriti az életet. itt fölösleg van. Minden
lakótelepi lakos végigjárja idővel a maga "kálváriáját", melynek során 'lassan elvész az
öröm, hogy lakást biztosított
neki a társadalom: ennek ellenére fokozatosan beilleszkedik
és úgy rendezkedik be, hogy az
adott környezetben
létezhessen ...
Az irodalmi forgatókönyv
eredetileg egy család történetét
követte, amely arra törekedett,
hogy a nagyapát a lakótelepi
új lakásba költöztesse, megkapja az ő kis házát és elcserélje egy hőn óhajtott hétvégi házra. Az apa zöldségárus volt, és
igyekezett fiát is behozni a
szakmába, hogya nem éppen
tisztességes
vaqyonszerzesi
mániája a családban maradjon
és továbbra is magas jövedelmet biztosítson nekik. A mama
megfelelt a kispolgárról kialakult elképzeléseknek. igyekezve kibékíteni a fiát az apjával.
Prágában tartani a nagyapát.
fenntartani a békés és elégedett
családi élet látszatát. A fiú talál
egy barátnőt. továbbra is segéderőként dolgozik egy önkiszolgálóban, jó szót és megbecsülést akar kapni. amikor megmutatkozik a szerelmi viszony
következménye. Az 5 főszereplő körül epizódszereplők sora
tűnik föl. akiknek sorsát a cselekmény szálai fűzik össze.
Mellékesen kereső festők és a
lakás tulajdonosnője. aki minden "áldozatra" kész, hogy lakása meghitt fészekké váljon ;
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egy színész. aki külföldi márkájú kocsiját babusgat ja és nem
tagad meg magától olykor egyegy szerelmi kalandot; az öreg
nagyapa, akit áthoztak a városi
környezetbe, s aki falusi érdeklődéssel fordul az emberek felé;
külfőldí diák, két osztály társnő,
az egyik otthon marad és gyakran depressziós rohamai vannak; egy kisfiú, elbűvölő kis
gazember, aki képes az, adott
körülmények között is megszervezni és kiverekedni magának
a játékosságot stb.
Vera Chytilová megbontotta
az irodalmi alapanyag időrendi
felépítését, elvetette az önmagában nem túlzottan érdekes
cselekmények végigkövetését.
Ellentmondásos jelenetek sorát
ábrázolja, amely parafázist és
ironikus felhangokat tesz lehetővé.

Sajnos a film befejező részében arra a véleményre jutott,
hogya motivumoka t tematikailag le kell zárni, s ezért minimális időn belül minden megoldódik a családon belül. A motívumok ilyen halmozása gyengíti a poétikus befejezést, a
fiatal szerelmesek jelenetét.
akik elszánták magukat, hogya
lakótelepen maradnak és itt
keresik meg az élet értelmét,
varázsát és szépségét.
Vera Chytilová ismét bebizonyította a modern filmművészet
vívmányai, a képi ábrázolás
irántí érzékét ; a kép ritmikus
szerkesztését, az egyedülálló
vágásokat Eizenstein elképzel ésének szellemében végzi. Vitatottá vált azonban az a törekvése, hogy kihangsúlyozza a
kritikus pontokat, halmozza a
sötét tónusokat a lekötelepi élet
ábrázolásában. A rendezőnő az
irodalmi alapanyag átdolgozásában elhagyta a logikai összefüggéseket, de a képek összefüggése nem mindig helyettesítheti a pszichológiai mctivációt.
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Úgy tűnik viszont, hogy a
rendezőnőt elsősorban a színészek kiválasztása iránti érzéke
hagyta cserben, vagyis előnyben részesítette a szinészi tapasztalatok nélküli. az alakok
kűlső megjelenésének megfelelő amatőrőket.
így viszont folytonosan összeütközésbe kerül a
tömör képek költőisége és a
nem hivatásos színészek terjengős, zavart, műkedvelő szereplése. A stilizált filmi ábrázolás
és a nem stilizált, úgynevezett
natur színészi teljesítmények
közötti
ellentmondás megzavarja az egész mű koncepcióját.
Nem az említett szempontok
képezik a legfőbb érveket a
Panelsztori körül eddigi elmélkedésekben és vitában, melyekben nem egyszer olyan kimódolt megállapítások is elhangzottak, rniszerint a film a lakótelepi életből kizárólag a csúnya, a taszító jelenségeket
emelné ki. Hiányolják például
a pozitív figurát az egzaltált
asszonyok kőzött. akik elrejtőznek a befejezetlen lakásban,
akik félelemmel várják a második gyermeki meg születését,
akik "értelmes"
megoldásra
igyekeznek rávenni gyermekeiket, asszonyok, akik belemerülnek a férjeikről és gyermekeikről való mindennapi gondoskodásba, asszonyok, akik ki vannak rekesztve a termelésből és
társadalmi
tevékenységből.
akik belesüppednek külön világukba, ahol harcot folytatnak
az áldatlan sorssal. partnerekkel és környezettel ...
Ha helyesen értjük Vera
Chytilová szándékát, úgy arra
törekedett - mint eddigi legtöbb filmjében - hogy fellázítsa a nézőt a közönyösség, a
felületesség, a felelőtlenség, a
képmutatás és az értetlenség
ellen. A lakótelep csak egy keret, ahol az ilyen jellegű gondok élesebben vetődnek fel a
meggondolatlanul
felépített

"szállások" nem megfelelő körülményei miatt. A szernétkupacok, a feneketlen sár, a végnélküli tócsák, a gyötr.elmes
bolyongás kis kocsikkal - nem
ebben keresendő a lényeg. Ezek
csak a valóság kulisszái. Bárki,
aki befejezetlen
lakótelepen
lakik, sokkal élesebb tényeket
és az életet valóban megkeseritő tényezőket tudna felsorolni.
A lényeg az, hogyan viselkednek az emberek ilyen kőrűlmények között; vajon képesek-e
segíteni egymást, vagy bezárkóznak új hajlékukba. A film
az irodalmi alapanyaghoz képest az emberségre helyezi a
hangsúlyt, az emberséget keresi ebben az összetett világban,
kiemeli a megértés mozzanatait.
amelyek egyedülállóan értékesek.
A rnűvészi alkotás nem hordozza magában a javítás közvetlen lehetőségét, és nem köteles konkrét javaslatokat adni
a meglevő állapot megváltoztatására. Elég ha felhívja rá a
figyelmet. .. Vera Chytilová
talentuma mindig azzal fog
provckálni. hogya problémákra fordítja figyelmét, nem hajlik megalkuvásokra, viszályok
elsimítására.
konfliktusok titokban tartására és nem hajlandó azokat drámaiatlan művecskékkel helyettesíteni. Az
illúziókeltés.
a giccsesség, a
problémákon való kívülmaradás távol állnak a rendezőnő
érdeklődési köré től.
Az ilyen fajtájú' filmek nem
tartoznak a nfai filmművészet
fő vonalába, de figyelembe kell
vennünk őket, mint az alkotás
egyik lehetőségét. Ebben az értelemben fel kell ismernünk
azt, amiben eltér .3, többiek től
és ezt a másságot nem lehet
egyetlen megoldásként ünnepelni, de elutasítani sem lehet
mint megengedhetetlen kivételt. Vera Chytilová figyelmet
érdemel képalkotói tehetsége

és kemény beszéde miatt; kétséget kizáróan színfoltot jelent
a kortárs művészetben.
Különösen
a sorozatosan
gyártott átlagon aluli, banális
és semmitmondó filmek áramlatából tűnik ki érthetően és
von maga után kivételes fenntartásokat
és komplikációkat
az, ami jellegzetes. A rendezőnő további művészi fejlődéséhez sokkal iqényesebb. világnézetileg világosabb irodalmi
alapanyagra, az ő részéről pedig a színészek gondosabb ki-

válogatására lenne szükség. Vera Chytilová eddigi filmalkotásai és további művészi ítéletei
érzékeny megértést igényelnek.
Ez nem jelenti azt, hogy művészetéből és szemleletéből mindent el kell fogadnunk. A tehetségnek viszont megértésre van
szűkséqe, ahogyan azt V. E.
Meyerhold a 30-as évek végén
kifejtette: "Ha ősszel egy fát
látnak amint leveleit hullatja,
az haldokló emberre emlékeztet. D~ a fa nem hal meg, erői
megújulására és a jövőbeni vi-

rágzásra készül. Nem léteznek
egész éven át virágzó fák és
nem léteznek művészek, akik
ne élnének át válságokat, ne
éreznének kétségeket és kudarcokat. Mit mondanának a kertészeknek. ha ősszel kivágnák
a leveleiket hullajtó fákat? Vajon nem lehet-e ugyanolyan türelmesen és kíméletesen viseltetni a művészek iránt is, mint
a fák iránt? ... "
(Karel Martinek. Film a Doba,
1982. 3. sz. - Haraszti Józsefné)

Márkás adaptációk
Milos Forman: Ragtime, Warren Beatty: Reds
Az elmúlt év két nagy amerikai filmsikerét. a Reds (Vörösök) és a Ragtime című filmeket többféle egybeesés miatt
általában együtt szekták emlegetni. Egyrészt mindkettő egyegy hires regény adaptációja
- a Reds círnű filmet Warren
Beatty rendezte . John Reed
"Tíz nap, mely megrengette a
világot" círnű művéből, mig a
Ragtime-ot Milos Forman vitte
vászonra az azonos című Edgar Lawrence Doctorow regényböl.
Mindkét alkotást nominálták
Oscar-díjra, s a Reds hármat
meg is kapott (Warren Beatty
a legjobb rendezésért. Maureen Stapleton a legjobb női
epizódalakításért,
Vitterio Storaro pedig az operatőri munkáért.)
De Laurentiis amerikai filmproducer fejében született meg
az a gondolat, hogy egy szt árokkal fémjelzett
szuperprodukciót kellene létrehozni Doctorow regényéből. Az első változat szerint Robert Altmari. a

Nashuille
alkotója
rendezte
volna a filmet, de mivel a producerrel nem tudták egyeztetni
nézeteiket, a helyébe Forman
lépett. Húsz hétig forgat ták a
filmet Sheppertonban
(NagyBritannia) , ahol a produkció
kedvéért korhű városrészeket
építettek fel.
A Ragtime, a századeleji
Amerikáról festett freskó, körülbelül ott fejeződik be, ahol
a Reds kezdődik, a tízes évek
kőzepén, Érdekes összefüggés,
hogy Emma Goldman, a századeleji női emancipáció s törekvések s az anarchista mozgalom egyik vezéralakja, aki
Doctorow regényében
fontos
helyet -foqlal el, Forman filmjéből teljesen hiányzik, ugyanakkor a Reds-ben megjelenik.
Ez a tény viszont a két film
egyik igen lényeges különbségére világít rá: a politikai-társadalmi kontextus, mely oly
nagy szerepet játszik a Redsben és a Ragtime-könyvben,
szinte teljesen hiányzik Milos
Forman filmjéből.

Doctorow regényében számtalan fiktív és ténylegesen létező személyt és eseményt vegyített össze, a film viszont
csak néhány vezérrnotívumot
tartott meg.
Forman a középpontba Coalhouse Walker
(Howard E.
Rollins) néger ragtime-zongoristát állította, akit a helyi tűzoltóság
rasszista
"kihívása"
robbantgató
terroristává
változtat, másrészt Evelyn Nesbit
(Elizabeth McGovern), a századelő hires amerikai táncosnőjét, akinek milliomos férje,
Harry K. Thaw (Robert Joy)
meggyilkoita felesége egykori
szeretőjét, Stanford White-ot
(Norman Mailer). A két, egymástól függetlenül futó eseménysor közé Forman közvetítő ül állította azt a középpolgárcsaládot, mely a regényben a
központi helyen áll (a név nélküli Apát, Anyát, Anya Öccsét
és a Kisfiút) . A család örökbefogadja Coalhouse gyermekét,
Anya Öccse pedig szerelmes
Evelyn Nesbit-be, a Thaw-féle
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per után a szeretője lesz, s
majd miután a nő elhagyja,
belép a Coalhouse-féle terrorista csoportba,
A ragtime-zongorista
- a
Cinéma kritikusa, Jean-Pierre
Coursodon szerint kissé sematikusan ábrázolt - tragikomikus történetéből akár egy egész
film is készülhetett volna, oly
aránytalanul nagy helyet foglal el a filmben ez a szál, s éppen ezért több kritikus veti
Forman szemére. hogy filmjének szerkezete, belső ritmusa
egyenetlen. (Vincent Canby írja a New York Times-ban: "A
film ahogy halad előre, egyre
kevésbé koherens, míg végül
is úgy fejeződik be, hogy egyáltalán semmit sem akar már
mondani.") Jacqueline Nacache
francia kritikus is a szerkezet
hiányosságaira hívja fel a figyeimet: " ... egy két és fél
órás filmben, mely egy jelzésektől súlyos történetet szándékozik elmesélni, a szereplők
közötti
összefüggéseket
nagyon gondos drámai szerkezetnek kellene biztosítania."
Coursodon, ezzel a véleménnyel vitátkozva. két példát
hoz fel a film belső ritmusának, tematikus kidolgozásának
pontosságára.
A nyitó képsorban
Thaw
embereivel
rátör
Stanford
White-ra, aki egy magánklubban római-mintájú
orgiát tart.
CA könyvben ez a jelenet nem
szerepel. az első fejezet már a
Thaw-féle
perrel kezdődik.)
Thaw megfenyegeti White-ot,
hogy feljelenti a rendőrségen,
mire az bemutatja neki a vendégei között jelenlévő rendőrfőnököt (James Cagney).
A második részben Coalhouse Walker és emberei behatolnak a Morgan Könyvtárba, elbarikádozzák
magukat,
és kívülről ugyanaz a rendőrfőnök ostromolja őket.
Thaw perverz hajlamú, fél108

tékeny neurotikus, aki azzal,
hogy lelőtte verseny társát, a
saját kezébe vette a törvénykezést.
Ezért csupán pár hónap börtönbüntetést kap, s szabadulását
barátai
pezsgővel
ünneplik.
C. Walker is kezébe vette a
törvénykezest.
mivel nem szolgáltattak
neki igazságot
a
rasszista tűzoltókkal szemben,
akik vandál módon tönkretették új Ford autóját. Azonban
őt. Thaw-val ellentétben a rendőrfőnök parancsára megölik,
amint elhagyja a könyvtárat
ahely-ett, hogy mint a rendőrfőnök megígérte, törvényesen
itélkeznének felette.
"Coalhouse
- írja. David
Thomson a Film Comment-ben
- tudja, hogy mit képvisel.
Megadja magát attól a belső
vágytól vezérelve, hogy feláldozza életét és példává váljon."
A másik példa: Anya Öcscse (Brad Dourif) ugyanúgy
mutatkozik be Evelyn Nesbitnek: "Tűzszerszámokat
gyártok" «itt is eltérés mutatkozik.
a filmből kimarad Anya Öccsének megdöbbentően ,.hatásos"
előj övetele
rej tekhelyéről) ,
mint később Coalhouse Walkernak és csoportjának: "Tudom, hogyan kell bombát készíteni."

E második
bemutatkozás
már a fiatalember anarchista
elhivatottságát
mutatja:
számára. aki fulladozik osztályának ellentmondásai
és hipokrízise rniatt, Evelyne Nesbít
botrányos
magánéletével
és
Walker. a fajüldözés elleni vad
és szenvedélyes
harcával
a
törvényes rend megszegésének
egyformán
vonzó képmásait
testesítik
meg. Nem csoda,
hogyatáncosnővel
való rövid
viszonya után a terroristacsoporthoz közeledik. hogy levezethesse lázadási igényét.
Forman még egy másik szá-

lat is kiválasztott a regényből.
Tateh (Mandy Patinkin) emigráns művész sorsát, akit félúton elhagy, s csak a film vég.én jelentet meg újra. Tateh
és Evelyn Nesbit véletlenül
megismerkednek a film elején
Manhattan-ben,
s ezután Tateh már csak a film végén bukkan elő az Atlantic City strandján. Időközben
filmrendező
lett, s filmjének
főszerepet
Evelyn Nesbit játssza.
Itt találkozik Anyával (Mary
Steenburgen), akit jósága, szelídsége alapján David Thomson így jellemez: " ... Túlságosan valóságos ahhoz, hogy
Madonna legyen, de megértjük, hogy miért nincs szüksége névre." A film végén Tateh-t együtt láthatjuk Anyával,
akit nyilvánvalóan elcsábított.
míg Apa (James Olson) el volt
foglalva a terrorista-csoport
és a rendőrség közötti közvetítéssel. (Ismét egy lényeges
eltérés, a könyv végén a szerelmes Tateh elveszi feleségül
az
addigra
megözvegyült
Anyát.)
A film egyik szigorú bírálója. Jacqueline Nacache szerint
Forman önmagát ábrázolta a
szegény bevándorló, Tateh figuráján keresztül, aki "meggazdagszik rajzkönyveivel. befutott filmrendező lesz és kétes
filmeket csinál egy rossz színésznővel".
Majd hozzáteszi:
"Amíg megmarad Formannak
az a képessége, hogy így csúfot űzzön önmagából, addig
hihetjük. hogy nem veszett el
még minden."
A film legtöbb kritikusa
egyetért abban, hogy Forman
kissé elvesztette a kontrollt e
hatalmas anyag fölött; a rendezőnek nagyon sok fontos
részt ki kellett vágnia, hogy a
szerződésben
előre
lekötött
hosszúságot be tudja tartani.
CA 2 óra 30 percet így is 6
perccel túllépte.) "Néhány zse-

niális megoldás,
nem több,
mint pár szép kameramozgás,
nem menti meg a filmet a nehézkességtől és az unalomtól.
- írja a Cinérna-ban Jacqueline
Nacache - ... Nos, a Ragtime:
hosszú, merev és mesterkélt ...
tele szép, de összefüggéstelen
képekkel,
amelyekre
semmi
szükség." . .. "Forma n beleesett abba a kelepcébe - teszi
hozzá -, hogy második hazájának történetírója akar lenni."
A Ragtimeban a századeleji
Amerikát
egy kelet-európai
származású rendező szemével
láthatjuk, míg a Reds ennek
tükörképe: egy amerikai rendező felvállalja, hogy az októberi forradalom eseményeinek
krónikása legyen.
A Reds producere, rendezője, forgatókönyv-társírója,
főszereplője Warren Beatty. Ez
az alkotás elsöpörte a rendező
minden előző filmjének emlékét. Az eredmény a témaválasztáson túl azért is meglepő.
mert Beatty előző filmje, a
Heauen can wait a filmkritikák
egybehangzó tanúsága alapján
jelentéktelen,
ügyetlen alkotás. Színészként szimpatikusnak, ámbár nem túl jelentősnek ítélték kritikusai, producerként
pedig három nagy
kommersz-siker fémjelezte nevét: a Bonnie és Clyde, a
Shampoo és a Heauen can
wait.
.
A Reds rendezését
tíz év
előkészítő munka előzte meg.
A 3 óra 20 perces mű főalakja
a legendás John Reed, kommunista újságíró (és mellékesen költő és drámaíró), azon
ritka amerikaiak egyike, akik
aktívan részt vettek az 1917-es
oroszországi
forradalom
eseményeiben. Lenin és Trockij
munkatársa
volt (ez utóbbi
Oroszország New York-i konzuljává
akarta
kinevezni).
1919-ben adta ki híres regényét "Tíz nap, mely megren-

gette a világot" címmel, Lenin
elő szavával. Eizenstein e regény alapján rendezte Október
című filmjét.
O alapította meg Amerikában a Kommunista Pártot, részt
vett a Moszkvában megrendezett II. Internacionálé
Kongresszusán.
Moszkvában
halt
meg 1920-ban tífuszban, ő az
egyetlen amerikai, akit a Vörös téren, a Kreml falába temettek.
A másik főszereplő Louise
Bryant (Diane Keaton), aki a
filmben felidézett öt év alatt
John Reed társa volt, s habár
mindketten megvetették a polgári konvenciókat.
s a szabad
szerelem eszméjét hirdették,
mégis összeházasodtak.
Reed egyik levelében a következőképpen
jellemzi
Louise-t , " ... bátor és egyenes . " szenvedélyesen
vágyik
a szellemi és intellektuális kalandra. .. művész. meggyőződéses individualista,
költő és
forradalmár."
Ugyanez a jellemzés áll Reed-re is.
Beatty célja nem kisebb,
mint az, hogy egy pár történetén keresztül egy korszak történetet eleveníts e fel. A film
középpontjában
e szakításokkal, szerelmi és szakmai féltékenységgel, kibékülésekkel teli
szenvedélyes
szerelem
áll.
Jean-Pierre Coursodon ezt írja
aCinéma
278. számában:
"Tudtommal eddig még egyetlen film sem mutatott be olyan
szerelmí
kapcsolatot,
amely
ennyire szoros á n kapcsolódik
a közélethez. és mégis ennyire
intenzíven szenvedélyes és személyes.
"Végeredményben az a kérdés, hogyabolsevizmusnak,
vagy
az amerikanizmusnak
van-e igaza a világon, a filmben másodlagos kérdésnek tűnik azzal a mindennapi problémával szemben, hogy tud-e
egy férfi es egy nő együtt él-

ni?". (Trevor Griffiths, a Reds
forgatókönyv-társirója
a következőt . nyilatkozta
Beattyről : "O az első ember, aki bevallja, hogy nem különösebben
politikai, hanem humanista indíttatású.")
A Reds egy szakítással kezdődik. Louíse elhagyja fogorvos férjét, önállóan akar élni,
írói szándékai vannak. Reeddel úgy ismerkedik meg, hogy
elviszi hozzá írásait, véleményt
kér tőle. Reed még aznap éjjel el akarja csábítani, de az a
lehetőség, hogy eszméiről beszélhet, elfeledteti vele a szerelmet. Szexuális téren Louise
sokkal radikálisabb, sürgetőbb
- végül is ő a kezdeményező.
"A Vörösök legjobb jeleneteit
látva - írja David Thomson az jut eszünkbe, hogy ez a szín
ugyanannyira képviseli a szerelmesek veszekedéseit és kibéküléseit.
mint az orosz forradalmat."
Diane Keaton élete eddigi
legjobb
alakítását
nyújtotta
Louise Bryant megformálásával. Louise,
annak ellenére,
hogy állandóan arról panaszkodik, hogy Reed háttérbe szorítja őt, a köztük dúló harc,
elvakult
rivalizálásuk
során
végig méltó partnere és ellenfele tudott lenni, sőt, bizonyos
fokig érettebb, mélyebb egyéniségnek tűnik nála. Szerelrnüket - egyik összeveszésűk
során - megszakítja Louise rövid idillje Eugene O'Neill-lel
(Jack Nicholson) .
Reed Oroszországba utazik,
aktívan bekapcsolódik az októberi forradalom eseményeibe. Louise követi Moszkvába.
Először csak mint barátok és
munkatársak élnek együtt, de
amikor meghallja Reed-et egy
pétervári
sztrájk alkalmából
az orosz munkásoknak szónokelni. újra feltámad szerelme,
s azután együtt maradnak a
férfi haláláig.
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A Reds főszereplői muveszek, politikailag elkötelezett
értelmiségiek (Eugene O'Neill,
Max Eastman, Emma Goldman
stb.). A filmben az intellektuális kaland, az állandó ideológiai viták a cselekmény részévé válnak (néha irónikus
formában, pl. a Bakui Konferencia,
mely szinte
bábeli
nyelvzavar). Mégis a film az
állandó
szóáradat
ellenére
nem fecsegő, nem statikus,
mert ugyanakkor
rendkívül
látványos is. A Reds valószínűleg a legkevésbé regényes a
regényes életrajzok filmes verziói közül.
Beatty a nagyobb hitelesség
kedvéért 32 név nélküli, még
élő szemtanút is megszólaltat
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a filmben, igazi veteránokat
akik közül többen meghaltak
a film bemutatója
elott. A
szemtanúkkal való beszélgetések függetlenek a film menetétől. Az emlékek kissé elmosódottak, a szemtanúk néha
egymással is vitatkoznak nevekről.
dátumokról.
eseményekről.
Ezek a Read-ről.
Louise-ról és általában a korról szóló
visszaemlékezések
mégis meghatóak. A film ezekkel a fekete-fehér dokumentumfilm -részletekkel kezdődik
és végződik.
A filmet az amerikai kritika
kedvezően fogadta, a mozik
pénztára inál viszont eléggé lesújtó volt kezdetben a helyzet.
A filmet - balszerencsés mó-

don - egy olyan pillanatban.
mutatták be, amikor a szovjetellenesség a legélesebb Amerikában a hidegháború óta. A
növekvő konzervativizmus légkörében,
radikálisokat
és
anarchistákat
választani
szereplőknek, főhősnek pedig az
amerikai kommunizmus egyik
élharcosát, már majdnem provokációnak számít.
Ráadásul ez a hős, legendás
híre ellenére Amerikában már
kezdett a feledés homályába
veszni. míg Beatty rá nem
szánta magát, hogy felejthetetlenné tegye. (American Film,
1981. december, Film Comment, 1982. január-február, CÍnéma, 1982. január, február,
április - Barabás Klára.)
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