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Tények és tervek
A filmforgalmazás reformjáról
1982. október 8-án az Országos Közművelődési Tanács Elnöksége megvitatta és elfogadta a Mfivelődési Minisztérium Filmfőigazgatósága előterjesztését a filmforgalmazás 1977-1982 közötti
munkájáről és a továbbfejlesztés koncepciójáról. Szorosan ezt követően, 1982. október 14-] 5-én,
Zalaegerszegen országos filmforgalmazási tanácskozásra gyültek össze az ebben érdekelt vállalatok, intézmények és irányító szervek vezető munkatársai. Elemezték és értelmezték a magyar
filmterjesztés eredményeit és fogyatékosságait, s a továbbfejlesztés néhány kérdésében közös
nevezőre jutottak. Afontosság és a sürgősség szempontjai szerint sorrendezve, közösen megállapítotrák, mely feladatokat kell azonnal, illetve rövid távon megoldani ahhoz, hogy a magyar
filmterjesztés egészét átfogó reform az eddigieknél gyorsabb ütemben és határozottabban, célirányosabban kibontakozhassék .
Egyetértés jött létre abban, hogy ilyen átfogó reformra szükség van a filmterjesztés területén. Nem azért, mert az eredményei - pl. nemzetközi összehasonlításban - rosszak lennének,
hanem azért, mert struktúrája, cél- és eszközrendszere a mi társadalompolitikai. művelődéspolitikai célkitűzéseinkkel már nem vág egybe kellőképpen. S nem azért van szükség reformra itt,
mert manapság a magyar társadalmi és gazdasági élet széltében-hosszában "divat" reformokat
meghirdetni, hanem azért, mert filmterjesztésünk helyzete hasonló a magyar gazdaság és társadalom olyan más szektorainak helyzetéhez. ahol reformokkal kell és lehet előrehaladni, mert
a keményebb gazdasági peremfeltételek feltorlasztották a működésben rejlő ellentmondásokat,
a szabályozók az eredeti funkcióktól eltérő irányokba hatnak, ahol élesen szembekerültek a ,,központi tervutasítás" és a szükségletekhez rugalmasan alkalmazkodó helyi önállóság szempontjai,
ahol a mííkődés önköltsége kritikus határig nőtt, ahol a tevékenység dotálásában a központi
költségvetés részvétele tovább nem növelhető ...
Kikerülhetetlen és elodázhatatlan a filmterjesztés reformja azért, mert a.magyar szocialista
társadalom jelenlegi, sorsdöntő küzdelme - a megváltozott, azaz súlyosan megnehezült feltételek
között továbbvinni U; gazdasági reformot - élesen kiemeli ebben az emberi tényező meghatározó
jelentőségét. Az emberi tényező alakulására-alakítására irányuló, a korábbiaknál sokszorosan
nagyobb társadalmi igény és közfigyelem közepette kell vizsgálni, alaposabban feltárni a társadalmat alkotó "emberi anyag" milyenségét befolyásoló tényezőket. Rendkívüli felelősséget és
összehangolandó programot ró ez a szellemi élet egészére, az oktatástól a közművelődésen és
tömegkommunikáción keresztül a művészetekig és tudományokig. Ebben a körben van, az em-

s

beri tényező alakítására tekintve, tömegessége okán, a filmnek, a filmterjesztésnek - a televízió
mellett, illetve annak révén is - alá nem becsülhető nagy lehetősége. Ezt a lehetőséget társadalompolitikai céljainknak megfelelőbben, az eddiginél sokkal jobb hatásfokkal realizálni:
ez a filmterjesztés reformjának a célja.
Nyilvánvaló azonban az is, hogy ez a filmterjesztési reform sohasem fog valamely zeuszi
főből Pallasz Athénéként. teljes fegyverzetben, üzemelésre készen kipattanni. Közös, folyamatos
gondolkodás és cselekvés, az eltérő érdekek egyeztetése, vagy éppen nyílt, elvszerű ütköztetése,
az elért eredmények megbecsülése és visszaigazolása, az elérendő célok reális, világos meghatározása, - csak ilyen úton járhatunk, ha felelősen és eredményesen akarunk a reform útján járni.
Éppen ezért - az ügyben érdekeltek közös, folyamatos, demokratikus gondolkodását ezzel
is lehetövé téve - szükségesnek tartjuk a Filrnkultúra olvasóit megismertetni - értelemszerű tömörítésben - az Országos Közrnűvelödési Tanács Elnöksége elé terjesztett beszámoló val, valamint a zalaegerszegi tanácskozáson is megvitatott reform-elgondolások téziseivel.

Két megszorítással kezdjük:
aj Nyilvánvaló, hogy a film és a filmterjesztés

kérdése teljes pontossággal önmagában nem vizsgálható; alakulása összefügg a tág értelemben vett
kulturális szokások - szabadidő-kultúra, sport, turizmus, szórakozási formák, legszorosabban: a televlziózás - alakulásával, most mégis, kiragadva,
csak a filmforgalmazás tényeit elemezzük.
b] A filmet önmagában tekintve is: mint minden szellemi produktumnál, itt is szoros kapcsolat
és kölcsönös egymásrahatás van a szellemi "termelés" (az alkotás szférája), a szellemi "kereskedelem" (a terjesztés, közvetítés szférája) és a szelJemi .Jogyasztás" (a befogadás szférája) közott.

Nincs terünk itt elemezni, hogy a világ filruművészete, különösen annak nálunk is bemutatott része, s legkivált a magyar filmművészet rnilyen válaszokat ad vagy keres a kor kihivásaira. Hasonlóképp nem beszélhetünk itt érdemben a szellemi
termék "fogyasztóinak", a nézökőzönségnek
a rétegzettségéröl, szociológiai, műveltségi, ízlésszintbeli, kor, rnunkakör, lakóhely stb. szerinti meghatározottságairól. A szellemi "termeléstöl" a szellemi "fogyasztásig" organikusan összefüggö láncból kiemeljük most a .Jeggyanúsabb", középsö
szemet, és csak a szellemi "kereskedelem", illetve
elosztás kérdéseit vizsgáljuk a film területén.

I. A magyar filmforgalmazás helyzete 1977-1982
l. Moziforgalmazás
1977 és 1982 között a magyar filmterjesztés fő feladatának tartotta a mozilátogaták számának stabilizálását, illetve lehetőség szerinti emelését.
A mozihelyárak 1979. évi emelése mindenütt
a látogatottság csökkenésével járt, ez a hatás területileg - és a közönség vertikális szerkezetében
is - eltérő erősségge I jelentkezett. Legerősebb volt
a látogatói visszaesés azon megyékben, amelyek
saját objektív forgalmazási lehetőségeiket korábban a legmagasabb szinten használták ki (HajdúBihar, Zala, Nógrád), de ott is átlag feletti volt
a nézőszám-CSÖkkenés, ahol a megyékben relative
ugyan még volt bizonyos tartalék, de szubjektív
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között

okok (a vállalatvezetés gyengesége, koncepciótlansága) miatt nem tudtak megfelelő taktikát kidolgozni a külső feltételek romlásának ellensúlyozására. Legkisebb visszaesés azokban a rnegyékben
következett be, amelyek korábban saját lehetőségeiket átlagosan használták ki (azaz még rendelkeztek bizonyos tartalékokkal), és a vállalatvezetés
is aktivan, dinamikusan reagált a "kihlvásra" (Somogy, Vas). .
A helyáremelést követő zuhanásszerü látogatói
visszaesés után szinte mindenki azt várta, hogy
egy alacsonyabb, 50-55 millió közötti szinten stabilizálódik a mozik látogatottsága. Nem ez történt: 1981-ben jelentős emelkedés következett.

A rövid ideig tartó, de meredek hullámvölgy azonban azt jelezte, hogy a társadalom többségének
filmhez, mozihoz való viszonya - legalábbis menynyiségi szempontból - meglehetősen labilis. Érdekes jelenség, és nemzetközileg is megfigyelhető,
hogy ami 1979-80-ban kedvezőtlen hatással volt
a mozilátogatásra, az 198J-82-ben éppen az ellenkezőjére fordult. A kétségtelenül vonzóbb, szlnesebb filmrepertoár mellett, a bonyolult nemzetközi politikai és nehéz gazdasági helyzet sajátos
visszahatása bízonyos felhajtó erőt jelent a mozi
számára. Elemzésre érdemes kérdés, hogy az ismét megnövekedett mozibajárási kedv mit jelent
tartalmi szempontból; a film milyen funkciói erősödtek fel, illetve szorultak vissza, a menr yíségilátogatottsági mutatók emelkedése vajon a minöség, a színvonal rovására, azaz műsorpolitikai engedmények révén következett-e be?
Figyelembe véve film- és mozístatisztikai rendszerünk valóságtükröző képességének korlátait is,
azt kell mondanunk, hogy a főbb műsorpolitikai
mutatók alakulásából egyirányú tendenciát nem
olvashatunk ki. Egyfelől az utóbbi két évben kétségtelenül megnőtt a csaknem kizárólag szórakoztató funkeiét betöltö, "C" kategóriájú filmek látogatottsága, de ezzel párhuzamosan lényegesen
nem esett vissza az eszmei-mű vészi szempontból
értékes, "A" kategóriájú filmek nézettsége (a vizsgált időszakban a mozinézök közül minden negyedik-ötödik tekintett meg "A" kategóriájú filmet).
Már az OKT Elnökségének 1977. évi ülésén is
elhangzott, hogy "külön feladat annak mérlegelése, hogy miként lehetne biztositani a politikai érdekeinket és a szocialista erkölcsöt nem sértő ún.
sikerfilmek hazai forgalmazását, annak veszélye
nélkül, hogy a látogatottsági arányok eszme ileg
és művészileg értékes filmek rovására torzuljanak
el". - Mozifergalmazásunk lénjegében eleget tett
ennek a követelménynek, mégis úgy véljük, hogy
a szélső pólusok között elhelyezkedő - "B" kategóriájú - filmek nézőszámarányának soha nem
tapasztalt rnértékű visszaesése figyelmeztető jel.
Ma már olyan erős kulturális-polítikai
és gazdasági érdeke fűződik a moziüzemi vállalatcknak
az "A", illetve a "C" kategóriéjú filmek forgalmazásához, hogy műsorpolitikai tevékenységük
differenciáltságát, árnyalts~gát valójában már nem
is ezeken, hanem a "B" kategóriájú filmek kőzőtti
differenciálás rnértékén és irányultságán mérhetjük le.
Fontos rnűsorpolitikai törekvésünk, az időbeli
kiegyensúlyozottság és a területi arányosság már
nemcsak elvekben. de a filmterjesztés gyakorlatában is kezd teret nyerni, elfogadottá válni. Csök-

kent a megyék közötti szóródás, kisebb lett az indokolatlan mértékű távolság a saját lehetőségeiket
a leginkább és legkevésbé kihasználó megyék között. Ezt a tendenciát a Művelődési Minisztérium
tudatosan is elősegltette, pl. a moziüzemi vállalatok új normatíva- és értékelési rendszerével is.
Egyszerre pozitiv és negativ tendenciák figyelhetők meg filmmüsorpolitikánknak
egy másik dimenziójában: a filmek nemzetiségi hovatartozása
szerinti bontásában is. J981-82-ben - a gyártók.
a forgalmazek és az írányítás erőfeszítései eredményeként is - úgy látszik, fordulat következett be
a magyar film és a közönség kapcsolatában. Ez néhány nagy sikerü, szlnvonalas, szórakoztató film
mellett annak köszönhető, hogy eszmeileg-művészileg kiemelkedő alkotások is többszázezres nézöközőnséget vonzottak. (Valószlnű, hogy a magyar film számos, Jelentős nemzetközi elismerése
is kedvezően hatott a hazai érdeklődésre). Ma már
realitás, hogy minden ötödik mozilátogató magyar
filrret tekint meg. Pozitiv folyamat, hogy az össznézőszámon belül nő az újonnan bemutatott filmeket megtekintök aránya, a kortárs magyar filmgyártás kőzönségbázisa. Némi előrelépés történt
filmtörténeti és értéktudatunk fejlesztése érdekében a magyar filmművészet korábbi értékes alkotásainak felújítása, műsoron tartása terén. Itt a televízió kezdeményezései is számottevőek. (A megállapitások kizárólag a játékfilmek re él vényesek.)
A szovjet filmek látogatottsága, bár abszolút
számban némi csökkenest mutat, össznézöszámon
belüli aránya nagyjából azonos szinten maradt:
az 1977. évi kiugró (Jubileumi) évet leszámltva
- függően a bemutatott filmek szinvonalátói évi 10-12% (7-8 millió), Egyetlen olyan nemzetiségi kategória van - a baráti, szocialista országok
filmjei -, ahol az elmúlt öt évben a nézőszám zuhanásszerű visszaesése figyelhető meg (1976-81
között közel egyharmadára - 10,2 millióról 4,4
millióra - esett vissza ezen filmek látogatottsága).
A "B" kategóriájú filmek esetében már jelzett
- nézői és forgalmazói - szelekció és kontraszelekció elsősorban a szocialista országok filmjeit
sújtja. Nem vigasztalhat bennünket az a tény sem,
hogy a mi filmjeink nézettsége, hatókörének szélessége is ehhez hasonló a baráti szocialista országokban.
A legstabilabb nézőbázissal a fejlett kapitalista
országok filmjei rendelkeznek. J976-81 között évi
41-43 millió között volt e filmek nézőszám a, s ez
egyben azt is jelenti, hogy 55-57%-os nézőszámarányuk 5 év alatt 63%-ra emelkedett. E tény megállapitása természetesen önmagában nem jelent
negativ értékminősltést, hiszen e filmek közott kiemelkedő művészi-esztétikai értékű, haladó szel-
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Iernű alkotások éppúgy megtalálhatók, mint a kizárólagosan szórakoztató funkciót betöltő kasszasikerek. Itt is megfigyelhető a fokozott polarizálódás: ma már csak 200-300 ezer nézőt érnek el
olyan értékes, nyugati filmek, amelyek fél évtizede,
de főként 10-15 évvel ezelőtt még milliós nagyságrendű látogató t vonzottak volna.
Meg kell emlitenünk a fejlődő országok filmjeinek forgalmazási gondjait. Ezek az izgalmas és rokonszenves "híradások" döntően a Filmbarátok
Köre hálózatban kerültek bemutatásra, de ez nem
bizonyult megfelelő csatornának. Az utóbbi időben nemzeti filmhetekre, ünnepi filmbemutatókra
koncentráljuk ezeket a filmeket, amikor a közönség-érdeklődés fokozottabban irányul adott ország vagy földrész kultúráj ára.
Az elmúlt öt évben a filmátvételi tevékenység
határozottan fejlődött, szakmai és politikai igényessége nőtt. A filmátvételi bizottságok 1976-ban
27 ország, 1981-ben már 50 ország filmjeiből válogattak, s 15-20%-kal emelkedett a megtekintett
filmek száma is. Jó néhány olyan régebbi alkotás
is átvételre került (pl.: Bunuel, Cassavetes,
Fassbinder filmjei), amelyeket a szakmai közvélemény joggal hiányolt a hetvenes években. N agy figyelmet forditottunk a tőkés- és fejlődő országokban élő baloldali alkotók fílmjeire, igy került bemutatásra Bardem, Bertolucci, Lizzani, Littin stb.
több alkotása.
A bemutatott külföldi szórakoztató filmek
- néhány sikeres szovjet (A XX. század kolázai,
Katasztrófa földön-égen stb.) film kivételével a fejlett tőkés országokból származnak. A színvonalas szórakoztatás csak kisebb-nagyobb kompromisszumok árán lehetséges, mivel az egész világ
filmgyártása elmarad az igényektől ezen a téren.
Az anyagi lehetőségeinktől és a filmek eszmevilágától függően, néhány nagyszabású szórakoztató
film egyidejű (A pokoli torony, Hair) illetve utólagos (A keresztapa, Ben Hur) átvételére törekedtünk. Összességében megállapitható (a sajtó,
a rádió is többször megállapitotta) : a magyar
mozíműsor ma jobban tükrözi a világ filmművészetének jellemző tendenciáit, frissebb és színvonalasabb, mint a hetvenes évek közepén volt.
A bemutatott filmek száma 1976-hoz viszonyitva mintegy 15-20%-kal növekedett. Ennek elsődleges oka, hogy a filmterjesztés igyekezett jobban
alkalmazkodni a differenciálódó társadalmi igényekhez, de ez a fejlődés nem ellentmondásmentes.
Az 1980-ban bemutatott 241 film már meghaladta
azt mennyiséget, amivel filmforgalmazásunk még
eredményesen foglalkozhat, igy 1981-ben némi
visszafogás vált szükségessé. A csökkentés döntően
a tőkés országok kevésbé értékes filmjeit érintette.
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A film- és mozireklám-tevékenység a hetvenes
évek végére átrendezödött. Az országos reklámtevékenységben nagyobb szerepet kapott a sajtó,
a rádió és a tv, de nem sikerült előrelépni itt a kedvezményezettség növelésében. Megdrágultak a
filmreklám alapeszközei (plakát, fotó stb.) is. igy
egészben ez a tevékenység - az anyagi eszközök
szűkőssége miatt - visszaesett, alig képes megfelelni az igényeknek és követelményeknek.
A filmes könyvkiadás elégtelen, a megjelenő
művek száma és példányszáma messze elmarad
az igények mögött.
A filmterjesztésben a közművelődési törvény hatására felerősödött a közművelődési szemlélet;
differenciálódott a filmforgalmazás, elterjedtek
a közvetlen közművelödésí formák, bár a legfontosabb - a legszélesebb tömegekre ható - közrnű- .
velődési tényező továbbra is a hagyományos mozi
maradt.
A MOKÉP és a mozivállalatok sokat tettek
a munkásság és parasztság filmkultúrájának fejlesztése érdekében, az egész országban rendszeressé
váltak a MUNKÁS FILMNAPOK és a FALUSI
FILMNAPOK eseménysorozatai, jelentősen nőtt
az ún. kihelyezett előadások száma a munkásszállásokon, a tsz-ekben, apró községekben és tanyaközpontokban. Ez a fővárosban és vidéken is a
vándorvetítöszolgálat széles körű fejlesztésének
eredménye.
Az ifjúság szervezett mozilátogatásának biztositása ebben az időszakban is a filmterjesztés egyik
legeredményesebb tevékenysége. A nehezedő feltételek ellenére - átmeneti visszaesés után - ismét
emelkedett a szervezett ifjúsági mozinézők száma,
és részesedésük az összes nézőszámból. Ez az arány
országosan 20-25%-os, de néhány megyében (pl.:
Hajdú-Bihar, Vas) elérte a 30-35%-ot.
Valamelyest javult a filmterjesztés és a közművelődési alapintézmények kapcsolata. Egyre több
helyen értelmezik komplex módon a közművelődést, ismerik fel abban a film mással nem helyettesíthető szerepét. Az új általános művelődési központok (komplex intézmények) tervezése és kialakitása is ezt bizonyitja. Kiemelkedően jó példa
erre a Debrecen Újkerti Általános Művelödésí
Központ, ahol a megyei moziüzemi vállalat aktiv
közreműködésével többcélú filmszinházat hoztak
létre, amely oktatási, közművelődési
feladatok
mellett a lakótelep alapellátását is biztositja. Már
meglévő intézmények összevonásával létrehozott
komplex központok esetében a mozival való
együttműködés formái még kialakulatlanok, bár
a jogszabályi lehetőségek biztositottak.

2. A filmkultúra-terjesztés sajátos formái
A filmművészet hatókörének rendkivüli szélessége
megköveteli, hogy a lakosság filmkultúráját mind
az iskolai, mind az iskolán kivüli nevelésben rnélyebben megalapozzuk. E téren mindmáig nem
tudtunk érdemleges eredményeket elérni.
Az iskolai filmoktatás tovább szűkült. A Művelődési Minisztérium Filmfőigazgatósága, a társfőosztályokkal és az Országos Pedagógiai Intézettel közösen, a közeljövőben kívánja kialakitani
azt a rendszert, amely az egyes iskolatipusok (általános iskola alsó és felső tagozat, szakmunkásképző iskolák és gimnáziumok) sajátosságait figyelembe véve, mintegy alapképzésként biztositja
a filmművészeti ismeretterjesztést, de ugyanakkor
elősegíti az oktató-nevelő munkát is. (Ennek kisérleti vetítései a MOKÉP és az OPI együttműködésével három fővárosi iskolában folytak az elmúlt tanévben.) A rendszer kiterjesztéséhez azonban a felsőfokú képzésben biztositani kell a szükséges ismeretek megszerezhetőségét (a pedagógusok és a népművelő k számára), továbbá megfelelő
műszaki feltételeket kell teremteni, és gondoskodni
kell a kópiaállományról is.
A filmkiubmozgalom a filmterjesztés magasabb
színvonalú
aktiv formája és rendszere. A 70-es
évek közepére a klubok száma jelentősen (500 fölé)
nőtt, de ez nem párosult - a rendelkezésre álló
filmállomány és szernélyi feltételek mellett nem is
párosulhatott - a tartalmi munka elmélyülésével,
sőt bizonyos felhígulással járt. Nem sikerült a
mozgalom társadalmi jellegét erősíteni. 1978-ban
a klubok számát a Filmtudományi Intézet szigorú
felülvizsgálata közel felér~ csökkentette. Szerényebb növekedés a 80-as évek elején ismét megindult. (Jelenleg 300-nál több archív klub műkődik.) Ugyanakkor megkezdődött a mozgalom integrálása a filmterjesztés rendszerébe. Az utóbbi
években mind jelentősebb szerepet vállalnak ebben
a MOKÉP és a moziüzemi vállalatok. Nőtt a kortárs filmművészet alkotásait bemutató klubok
száma. A filmklubmozgalom továbbfejlesztésére
a Művelődési
Mínisztérium (a Magyar Film- és
TV-művészek Szővetségével együttműködve) irányelveket dolgozott ki. Széles körű egyeztetés alapján elkészült a mozgalom feladataira, a szervezeti,
anyagi és személyi feltételek továbbfejlesztésére
vonatkozó javaslat.
3. A társadalmi forgalmazás
A film terjesztés harmadik nagy csatornája az ún.
társadalmi forgalmazás (gyakran közművelődési
forgalmazásnak is nevezik). A társadalmi forgalmazásba többféle filmterjesztési forma, módszer is
beletartozik. Közös bennük, hogy a filmet mint

eszközt használják, sajátos, filmen kivüli (oktatási.
nevelési, továbbképzési stb.) célok realizálása érdekében.
A legszélesebb hatókörrel - és a legnagyobb
múIttal - azok a forgalmazási formák rendelkeznek, amelyek elsődlegesen a film megismerő-ismeretterjesztő funkciójára alapozva, a filmet szervesen beépítik a különbözö
oktatási, képzési, továbbképzési rendszerekbe. Ezek közül a legjelentősebb, legnagyobb nagyságrendet jelentő forma
az ún. iskolamozi-rendszer. Történtek kezdeményezések a film eszközként való hasznosítására a közművelődési intézményrendszerben is (múzeurnok,
könyvtárak stb.), de a lehetőségeket még korántsem használtuk ki. Nincs megfelelő áttekintésünk
a film felhasználásának mértékéről, milyenségéről a termelőüzemek, intézmények, hivatalok képzési és továbbképzési rendszerében.
Elsődlegesen a film értékorientációs funkciójára
épülnek azok a filmterjesztési formák, amelyek
a filmben rejlő ideológiai-nevelési lehetőségek tudatos felhasználását célozzák meg a különbözö
társadalmi-politikai szervezetek munkájában.
A Kossuth Könyvkiadó és a MOKÉP gondozásában rendszerré fejlődött a filmek beépítése
a pártoktatásba, a politikai vitakörökbe, sőt néhány speciális "pol-kino" is működik már az országban, a KISZ alapszervezetek és ifjúsági klubok egy része is valamilyen formában hasznosítja
a filmet, helyenként a szakszervezeti és a népfront
mozgalom is érdeklődés t tanúsít ezen hatékony
propaganda-nevelési eszköz iránt. Általában és
országosan azonban még nem mondhatjuk el,
hogy megtalál tuk volna az optimális módszert
a film agitációs és propaganda lehetőségeinek kihaszná.lására.
A társadalmi torgalmazás legintenzivebb formáját a film-néző találkozásoknak az a tipusa jelenti, amikor - a film kommunikációs közönségformáló funkciójára építve - a már meglévő (rnunka- és lakóhelyi, művelődési stb.) közösségek
konkrét helyzetének megismerésére, problémáik
tudatosítására és a megoldás irányába történő
mozgósitásra használják a filmet. A "tulajdonképpeni" társadalmi forgalmazási szituációkban már
nemcsak vetítenek, nemcsak előadást hallgatnak
meg a résztvevők, hanem a filmből kiindulva megvitatják, elemzik és értelmezik saját helyzetüket,
problémáikat is. A Komárom és Veszprém megyében szervezett rnodell-kísérletek lezárása és értékelése után a Művelődési Minisztérium elvi állásfoglalást hozott a társadalmi forgalmazás fokozatos és önkéntes, a feltételek megteremtésével párhuzamosan történő továbbfejlesztéséről. (Közben
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Komárom és Veszprém mellett 3-4 más megyében
is beinduIt a társadalmi forgalmazás rendszereinek
kiépítése.)

a III. helyáruak l3%-a, a keskeny mozik 30%-a
nem felel meg az előírásoknak. A fővárosban és
néhány megyében (pl. Vas, Heves, Hajdú-Bihar)
a mozik állapotában jelentős a fejlődés, valamint
országosan javult a kinotechnikai berendezések
színvonala, A mozik többségének esztétikai, kulturáltsági, kényelmi szint je, az épületek állapota
- különösen a környezet fejlődéséhez viszonyítva továbbra sem kielégitő.

4. Az új technikai hordozókra
épülő filmterlesztést formák
A magyar filmterjesztés a 8 mm-es filmeket nem
használja hivatásszerűen, ezen a területen csak
az amatőrfilmes mozgalom és a "házimozi" működik. Az utóbbi években elszaporodott a 8 mrn-es
A 19 megyei mozivállalatnál képződő fejlesztési
filmek - nyugatról behozott kópiákkal történő,
alap öt év alatt reál, sőt nominál értékben is csökengedély nélküli - magánforgalmazása, diszkékkent, egyedül a Fővárosi Moziüzemi Vállalatnál
ban és ifjúsági klubok ban.
növekedett.
Máris erőteljesen érzékelhető, a 80-as években
A filmterjesztés (moziüzerneltetés) gazdálkodási
pedig bizonyosan jelentős módosulásokat fog erederedménye, anyagi bázisa az elmúlt időszakban
ményezni a filmterjesztés egészében - különösen
hullámzóan
alakult. A gazdasági rnélypontot
a társadalmi forgalmazás és a filmkultúra-terjeszaz
1978-1979
évek jelentették. A 20 moziüzemi
tés speciális formái terén - a video elterjedése.
vállalat 1978-ban 34,2 millió, 1979-ben 28,5 millió
A video fogadására tudatosan és intézményesen
nem vagyunk felkészülve. De már ma is - szinte forint nyereséget realizált, ami az előző évekhez
(1976-1977) képest mintegy 50%-os esőkkenest jenapról napra növekvő számban - találkozunk
a betörésével, szabályozatlan feltételek mellett. lentett, annak ellenére, hogy a vállalatok kulturá(Pl. egyre több vendéglátóipari egység szerez be lis és gazdálkodási (áll6eszközfenntartási és provideó-berendezést, és kezd vetíteni engedély nél- paganda) tevékenységet a Filmfőigazgatóság 1978kül.) A fő feladat nem ezek "kivédése" és vissza- . ban 34,6 millió, 1979-ben 19,4 millió forinttal tászorítása, hanem a korszeru, új eszközben rejlő mogatta a Filmszakmai Kulturális Alapból. 198081-ben, a feszitettebb és szigorúbb gazdálked-si
hatalmas lehetőség koncepciózus, összehangolt,
feltételek
kőzőtt, a filmterjesztő vállalatok anyagikulturális politikai érdekeinket szolgáló felhaszpénzügyi helyzete stabilizálódott. Gazdasági, pénználása.
ügyi megszoritások miatt tartalmi vagy színvonalbeli engedményekre nem kényszerültek. 1981-ben
5. Műszaki, gazdasági,
a 20 moziüzemi vállalat - az előző évekhez képest
szervezeti kérdések
A magyarországi mozik számában és összetételé- kiugró látogatói eredményekkel összefüggésben 626 millió forint állami támogatásban (fogyasztói
ben 1977-82 között csak kisebb szerkezetmódosulás történt. Növekedett a 35 mm-es normál mo- árkiegészítésben) részesült, ami 14,6%-kal haladta
zik száma (1088-ról 1150-re), csökkent a 16 mm-es meg az előző é.•it. ft. bruttó jegybevétel (kulturális
keskeny mozik száma (2507-ről 2474-re). 36 új ve- járulékkal együtt) 15,8%-kal növekedett. Az említett nagyságrendő állami támogatás (fogyasztói
títöhely létesült: 2 új mozi (Bp. "Olimpia",
Veszprém "Séd"), II kertmozi, 7 kamara (máso- árkiegészltés), valamint a vállalatok saját bevétele,
dik) terem, 4 mozi oktatási intézményben, 12 mű- hosszú évek óta első tzben tette lehetövé, hogy
a filmterjesztő vállalatok mintegy 6%-os eszközvelődési házban. Korszerűbb, kisebb befogadóképességő termek kialakitásával az ősszférőhe- bérarányos nyereséget realizá Itak. A filmszlnházak
átlaghelyára 1977-ben 5,71 Ft volt. 1979. VII. 23lyek száma valamelyest csökkent.
án
a mozihelyárakat országos szinten átlagosan
Az állami mozik 15%-a üzemel a mozivállalat
saját épületében, 21%-a egyéb bérleményben és 30%-kal emeltük. A mozihelyáremelés után az
64%-a müvelödési házakban. Ez azt jelenti, hogy átlaghelyár 1979-ben 6,89 Ft-ra nőtt. A felemelt
helyáron forgalmazott filmekkel együtt a mozik
2164 művelödési házban működik mozi.
átlaghelyára
1980-ban 8,29 Ft, 1981-ben 8,64 Ft
Országosan 555 község nincs ellátva mozival,
volt.
többnyire 1000 lakos alattiak. 50 ennél nagyobb
1981-82 a látogatószám növekedésével emelketelepülésen nem működik állandó mozi (a filmellátást itt - részben - mozgóvetltésekkel megold- dő fogyasztói árkiegészítés gazdasági stabilitást biztosított, de ez nem fedheti el azt, hogy a túlságosan
ják).
szorosan
a látogatószámhoz kötölt rendszer nehezlti
A mozihálózat műszaki és kulturáltsági színvomind az érték szerinti szelekctot, mind afilmterjesztés
nala lényegesen nem változott: az I. helyáru
(premier) mozik 45%-a, II. helyáru mozik 29%-a, új formáinak differenciált támogatását, mind a vál-
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lalatok szabadabb kockázatvállalását,
Ennek megA személyi feltételek termetén filmterjesztésünk
változtatása a forgalmazási reform egyik első, prak- már hosszú ideje alapvető ellentmondással küzd:
tikus lépése lehet.
a szakmailag felkészült fiatalok számára azért nem
Az elmúlt öt évben a film terjesztés szervezeti- jelent kellő vonzerőt, mert a szakma szinvonala
irányítási rendszerében alapvető - strukturális - nem elégiti ki szellemi ambicióikat, másfelől viszont
változások nem következtek be, legfeljebb kisebb- a szakmai szinvonal addig jelentősebb mértékben
nagyobb módosulásokról, korszerűsltési kísérle- nem is fog emelkedni, amig kvalifikált, szakmailag
tekről beszélhetünk:
kellőképpen felkészült fiatalok nem frissitik azt
- Gazdasági szabályozó- és ösztönzési rend- fel. Lényeges változás e téren nem következett be,
szerünk módosltásával, új szállítási feltételek ki- bár néhány intézkedés történt a káderhelyzet javíadásával közelitettük egymáshoz a MOKÉP és a tása, pontosabban további romlásának megakadámoziüzemi vállalatok érdekeit.
lyozása érdekében:
- Konkrét formát öltött a filmforgalmazó és
- Átfogó bérrendezésre az elmúlt időszakban
moziüzemi vállalatok egyesülésére vonatkozó javaslat (a tervezet szerinti az egyesülés olyan - a kultu- nem került sor, de több vállalat (FÖMO, Pest,
rális-szolgáltató, műsorpolítikai, gazdasági, mű- Somogy, Vas, Fejér, Csongrád megye) egyedi bérszaki-fejlesztési stb. feladatok hatékonyabb ellátá- preferenciában részesült. A szernélyi ösztönzésre
sát elősegitő - önkéntes gazdasági társulás lesz, forditott jutalomösszeg teljesítmény-arányos emeamely nem sérti sem a tagvállalatok önállóságát,
lésével sikerült elérni, hogy a dolgozók reálbére,
sem a tanácsok felügyeleti jogát, és nem irányul
illetve jövedelme nem csökkent.
más vállalatok érdekei ellen).
- Az elmúlt évben sikerült szakmunkás bizo- A Forgalmazási Igazgatók l 976-ban megalakitott Tanácsa - mint a Filmfőigazgatóság tanács- nyitványt adó képzésnek elismertetni a mozigépadó, javaslattevő testülete - nem váltotta be a hoz- kezelői tanfolyamot.
zá fűzött reményeket, elsősorban túlságosan szük
- Az OP AKFI* keretében folyó országos felső- kizárólag szakmai - bázisa miatt, ezért tervezetet
dolgoztunk ki egy olyan filmforgalmazási tanács fokú szakmai képzés rendszerét tovább szakosttorlétrehozására, amely jóval szélesebb társadalmi bá- tuk: 1978-tól már önálló filmforgalmazási szak is
zison, jobban elláthatja a társadalmi kontroll funk- beindult, ahonnan két évente 30-40 felsőfokú szakcióját is.
mai képesítésű hallgató kerül ki.

II. A filmterjesztés távlati fejlesztési koncepciójának
körvonalai
A megváltozott külső körülrnenyek között filmterjesztésünk csak akkor lesz képes megfelelő ,álaszt adni a kor kihívásaira és kielégitően ellátni
funkciókat, ha megőrizve szocialísta jellegét, minöségét magasabb szintre emeli, és struktúráját (nemcsak szervezeti, hanem főként tartalmi, tevékenységi struktúráját) hozzáigazítja a film bővülő és
differenciálódó társadalmi szerepéhez. Ehhez a
filmterjesztésben funkcionális, strukturális reformra van szükség.
Természetesen nem merőben új "koncepcióról"
van szó, hanem az elmúlt egy-másfél évtized során
felhalmozódott, és új minőség irányába mutató
jelenségek, tendenciák rendszerbe foglalásáról, a
mennyiségiből a minőségibe való á tmenet tudatos
felgyorsitásáról.
A filmterjesztés funkcionális-strukturális reformjának két előfeltétele van: egyrészt ki kell dolgozni

egy szocialista típusú filmterjesztési model/t, amely
mint filmterjesztésünk stratégiai céIrendszere, a
gyakorlat iránytűjeként funkcionálhat, másrészt ki
kell munkálni ezen cél felé vezető út egyes fázisait,
feltételeit, módszereit; a stratégiát le kell bontani
taktikai szintű lépésekre is. Az alábbiakban - első
változatként - a filmterjesztés átfogó távlati feilesztésikoncepciójának a körvonalait vázolhatjuk,
kidolgozott változata csak a művelődési terület
egységes koncepciójának szerves részeként készülhetel.
1. A filmterjesztés minéműségét
- kapitalista
vagy szocialista jellegér - alapvetően három egymással szorosan összefüggő mozzanat határozza
meg: mit, milyen céllal és hogyan közvetít?
Egy szocialista filmterjesztési modellben a filmterjesztés tevékenység- és intézményrendszere nem
passzivan és mechanikusan közvetiti a film és a
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társadalom viszonyát, nemcsak az igényeket szolgálja ki-: bővítetten újratermelve azokat -, mint pl.
a kapitalista jellegű "liberális" modellben, hanem
tudatosan alakítani, befolyásolni, szabályozni is
akarja ezt a viszonyt. Az objektív társadalmi szükségletekből indul ki, azok realizálását célozza meg,
de nem voluntarista módon, mint egy korábbi
dogmatikus-autoriter
gyakorlat tette. Ebben a
modellben tehát a filmterjesztés megőrzö és átalakitá alapfunkcióinak dinamikus egyensúlya érvényesül.
A szocialista filmterjesztés alrendszereiben a
film különböző funkcióinak határozottabb dominancia-rangsora, ezek elvi és gyakorlati rnanifesztálása és nyiltabb vállalása szükséges. Ez együtt
kell hogy járjon a film különbözö értékoldalainak
határozottabb elvi és gyakorlati kifejeződésével is,
annak minden (pl. a helyárakban vagy a gazdasági
szabályozó és ösztönzési rendszerben is érvényesitendő) következményével együtt. A moziforgalrnazásban pl. a film csereérték (áru) oldala válik
hangsúlyosabbá, a társadalmi forgalmazás külőnbözö formáiban a használati értékoldal, mig a filmkultúra-terjesztés
speciális tevékenység- és intézményrendszerében a film mlivészi-esztétikai értékoldalának dominanciája erősödik fel.
2. A filmterjesztés szocialista modelljének alapvető tartalmi kérdése, hogy képes-e - és ha igen,
hogyan képes - hidat épiteni az objektív társadalmi
szükségletek és a szubjektív individuális igények
között. A kérdés kulcsa az objektív társadalmi szükségletek és a szubjektív individuális igények többszörös közvetítettségének felismerésén alapuló, differenciált filmterjesztési intézményrendszer megteremtésében és ennek megfelelő műsorpolitikai
stratégia és taktika kidolgozásában, alkalmazásában, valamint a filmterjesztés demokrattzálásábai.
van
Adekvát - tehát nem erőltetett - filmterjesztési
formák, módszerek tudatos alkalmazásával el kell
érni és be kell vonni a filmmel történő társadalmi
tudatforrnálásba a lakosság valamennyi potenciális
rétegér, csoportját. Eközben filmterjesztésünknek
továbbra is alapvető politikai, kulturális-politikaí
feladata marad a kiemelt társadalmi és demográfiai osztályok, rétegek - a munkásság, a parasztság
és az ifjúság - filmellátásának javítása, filrnkultúrájának differenciált fejlesztése. A demokratizálódás kiterjesztése magában foglalja az ellátatlan
területek és a társadalom vertikális szerkezetében
megjelenő "fehér foltok" csökkentésére irányuló
tudatos cselekvést.
A filmmel történő társadalmi tudatformálás hatékonyságának fokozása megköveteli a filmre történő nevelés elveinek, módszereinek szisztematikus

12

kirnunkálását, gyakorlatának
általánossá tételét.

kiszélesftését, majd

A filmi szocializációs folyamatnak össze kell
kapcsolódnia a szocializáció általános folyamatával. Szükséges lesz már az óvodás korban szisztematikusan és rnódszeresen biztositani a filmnézés
lehetőségét; az ál talanos iskolában kifejleszteni az
alapvető filmelsajáútó képességet, lerakni a filmműveltség, a filmtörténetiés -értéktudat alapjait;
a kőzépfokú oktatásban - az iskolatipustól függő
differenciáltsággal - általánossá, egy következő
lépcsőfokon pedig az általános esztétikai képzés
szerves részévé tenni a filmesztétikai oktatást; a
főiskolákon, egyetemeken - funkciójuknak, profiljuknak megfelelően - beépíteni oktatási-nevelési
programjaikba a filmmel és filmre történő oktatást,
nevelést.
A filmterjesztés intézményrendszerének
tevékenységében - az egyes film terjesztés i formák sajátosságaitól függő differenciáltsággal - jobban kell
érvényesíteni a társadalmi részvételt és kontrollt,
meg kell teremteni a célok (szükségletek) központi
meghatározása, és társadalmi önmeghatározása.
az "intézményi" és a "mozgalmi" jellegű filmterjesztési formák, rnódszerek egyensúlyát. (Fontos
lehet a társadalmi-mozgalrni jellegű filmterjesztési
formák életszerűségének, rugalmasságának hatása.
termékenyítő szerepe az erősebben intézményesitett
- gyakran elbürokratizálódott
- formákra, de
ugyanigy jelentősége lehet a hatékonyabb "intézményes" eszközök alkalmazásának a "mozgalmi"
jellegű formák területén.)
3. A filmterjesztés szecialista típusú modelljének struktúrájában nem annyira az egyes elemek,
mozzanatok újdonsága jelenti a nóvumot, hanem
a reruJszerszerüség, a rendszer egészében történő
gondolkodás- és 'cselekvési mód, az egyes részek
funkcionális összekapcsolása, a nagyfokú tudatosság és az elvi-elméleti megalapozottság.
A szecialista típusú filmterjesztésnek nyitott
rendszernek kell lennie, ki kell lépnie korábbi viszonylagos elszigeteltségéből : a kölcsönös kapcsolatrendszerben a filmet használó (oktatási. közművelödésí, társadalmi stb.) intézmények érdekei,
szempontjai kell hogy meghatározóak legyenek, és
nem a .,mozié". A hivatásos filmterjesztés alapvető
funkciója itt a színvonalas, az igényekre gyorsan.
rugalmasan reagáló kulturális szolgáltatás lesz.
Másfelől viszont az iskolának, a közművelödési, a
társadalmi stb. intézményeknek is fel kell készülniük és képessé kell válniuk a megrendeló-felhasználó szerep megfelelő betöltésére. A film felhasználásának be kell épülnie az oktatási, a kőzrnűvelődési, de a társadalmi-politikai intézmények min-

dennapi rnunkájába, indokolt esetben feladatkörébe is.
A filmterjesztés rendszerén belül a funkeionélisan tagolt struktúrában megszűnnek az egyik vagy
másik alrendszer monopol helyzetéből adódó torzulások. Az egyenlőtlen fejlődés következtében,
természetesen, mindig lesz olyan elem vagy alrendszer, amely a fejlődésben megelőzi a többit,
de ez inkább húzóerőt jelenthet a többi számára.
Kölcsönös intolerancia helyett racionális munkamegosztás jön létre közöttük.
Ezt a társadalmasodást lehetővé teszik, szinte
sugallják is a filmfelvétel és további tás műszakitechnikai fejlődése révén létrejövő új lehetőségek,
mindenekelőtt a vido technika és a kábeltelevízió.
Az ezredfordulóig előre tekintve, a központi nemzeti programok mellett valószínűleg nőni fog egyfelől a "világprogramok"
(részben a műholdas
műsorszórás, részben a videokazetták és videolemezek nemzetközi piacának kiszélesedése útján),
másrészt a helyi programok, (a regionális- és a
kábeltelevízió) jelentősége és terjedelme. Ezek a
műszaki újítások forradalmasíthatják
a hagyományos moziforgalmazás egész eddigi rendszerét.
4. A szocialista modell irányába fejlődő filmterjesztési rendszer működési mechanizmusai összhangban vannak a funkciórendszer és a struktúraszervezödés alapelveivel: egyfelől értékszernpontok,
másfelől a befogadók sajátosságai, életkora. műveltsége, ízlése, filmi elsajátítő képessége szerint
differenciálva. Oly módon tervezi és szervezi meg
a film-néző találkozásokat, hogy egyfelől érték ne
menjen veszendőbe (miközben korlátozni igyekszik a kevésbé értékes vagy az értéktelen jelenlétét
a filmkinálatban), másfelől arra törekszik, hogy a
filmek a potenciális befogadóknak minél nagyobb
hányadához jussanak el. így a 'mennyiség helyett a
minőség határozza meg a szocialista típusú filmterjesztés konkrét működési elveit, mechanizmusait. Ez egyik kulcskérdése filmterjesztésünk strukturális-funkcionális reformjának. Ezen elvek sZerint kell hogy műkődjenek a piackutatás, a filmátvétel, a kópiagazdálkodás és elosztás, az országos
és a helyi műsorosztás mechanizmusai, ezt kell
szolgálnia a filmforgalmazó és moziüzemi vállalatok kulturális-szolgáltató és műsorpolitikai tevékenységének orientálására és mérésére szolgáló
normatíva- és értékelési rendszernek, a gazdasági
szabályozó és ösztönző rendszereknek is. A filmterjesztés tevékenységének tényleges hatását, hatékonyságát is csak olyan visszacsatolási rendszer
(film- és mozistatisztika, filmhatás és közönség
vizsgálatok) képes megfelelöen mérni, amely a
rnennyiség mellett a minőséget is meg tudja ragadni. Mindehhez természetesen nélkülözhetetlen a

filmterjesztés működési mechanizmusainak komplex tudományos elemzése, elméleti-módszertani
megalapozása.
5. Filmterjesztésünknek a vázolt irányba történő
fejlesztése feltételezi a tárgyi, gazdasági, szervezetiirányítási és személyi feltételek rendszerének a tartalmi, kulturális-politikai célok szerinti továbbfejlesztését.
a) A filmterjesztésünk fejlesztéséhez szükséges
gazdasági-pénzügyi feltételek - reálisan számolva
népgazdaságunk teherbíró képességeivel, lehetőségeivel - az előttünk álló időszakban nem javulnak,
sőt további szigorodással kell számolni, így a távlati koncepció megvalósitásának első szakaszában
a meglévő eszközöket kell jobban - koncentráltabban, racionálisabban, hatékonyabban - felhasználni. Ehhez elvileg-elméletileg végiggondoltan és következetesen értékrend szerint, fokozottabban kell differenciáIni a
- fogyasztói árakban és reális mértékben növeln i
a bevételeket;
- a filmterjesztés gazdasági szabályozó és ösztönzési rendszerét hozzá kell igazítani egyrészt a
változó gazdasági környezethez, másrészt a
filmterjesztés
belső funkcionális-strukturális
vál tozásaihoz:
- el kell érni, hogy az állami támogatás elosztásában - az ésszerű, a terület sajátos céljait, feladatait jobban figyelembe vevő elosztás érdekében - a művelődési tárca kapjon szabadabb
kezet (konkrétan pl. a moziforgalmazás vállalati
szférájában elért relatív megtakarltást át lehessen
csoportosítani a filmkultúraterjesztés vagy a társadalmi forgalmazás intézményi szférájába);
- elsősorban a kulturális szolgáltatás színvonalának, rugalmasságának, de az ellátás gazdaságosságának javítása érdekében is - a hivatásos filmterjesztő vállalatok vállalkozás-jellegének erősítése mellett - először kísérletileg be kell vezetni,
majd - kulturális-politikai és gazdasági szempontból pozitiv tapasztalatok esetén szélesebb körben, a filmterjesztés meghatározott szintjein és
szférájában - el kell terjeszteni az olyan új üzemeltetési, űzemszervezési, vállalkozási formákat,
amelyek nem vezetnek a szocialista filmterjesztés
céljaival ellentétes eredményre.
b) A tárgyi feltételek fejlődése-fejlesztése dön tően anyagi, részben azonban koncepeionális kérdés
is. A kép- és hang közvetítés fejlesztésének lehetséges technikai alternatívái már létező vagy kisérleti kipróbálás alatt lévő realitások (videotechnika,
kábeltelevízió, holográfia stb.). A külőnbőző rendszerek közötti preferáció-rangsor kialakítása, a bevezetés és a szélesebb körű elterjesztés feltételeinek,
követelményeinek meghatározása, jogi szabályo-
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zásának kimunkálása: anyagi alapokon nyugvó
politikai, kulturális-politikai döntések függvénye.
ej A szervezett-irányitási feltételek területén a
központi (ágazati) irányitás elvi-politikai jellegének erősítésével párhuzamosan erősíteni kell a
jogok és kötelességek, a felelősség és az eszközök
decentralizálásának folyamatá t, a monopol helyzetek felszámolását és - ahol lehet és célszerű versenyszituációk teremtését. A vállalati, intézményi és a mozgalmi szféra arányai t dinamikus
egyensúlyban kell tartani. (Célszerűnek látszik pl.
hogy a moziforgalmazás alapvetöen továbbra is
a vállalati szférában műkődjék, de "intézményi"
feladatai jobb ellátása érdekében módosltani kell
egyes jogi, pénzügyi- elszámolási, munkaügyi stb.
rendelkezéseket. A filmkultúra-terjesztés speciális
formái elsősorban intézményi keretek között folyjanak, de ezt ötvözni kell a vállalati hatékonyságot
biztosító egyes elemekkel. A társadalmi forgalmazás maradjon alapvetöen mozgalmi jellegű, de ennek a filmterjesztési módszernek is rendelkeznie
kell a vállalati és intézményi hatékonyság bizonyos
eszközeivel. )
A központi irányítás színvonalának emelése
érdekében ki kell alakitani egy olyan szakmai
bázisintézményt, amely az állami irányítás döntéseit
elméleti és empirikus kutatótevékenységével előkészíti, megalapozza. és biztosit ja a folyamatos
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visszacsatolást a döntések hatásáról, hatékonysagáról, egyúttal szakmai módszertani központként
is működik. Másrészt létre kell hozni a filmterjesztés egész rendszerének tevékenységében valamilyen
módon érintett szervek, intézmények, illetve közönségrétegek képviselőiből egy olyan filmforgalmazási
tanácsot, amelynek fő funkciói - a társadalmi kontroll és az érdekegyeztetés mellett - a párt- és állami
irányítás munkájának segítése (javaslatok, elemzések stb. készttésével), a szakmai és a társadalmi
közvélemény formálása, a szellemi erők, erőforrások mobilizálása, hasznositása.
d) Filmterjesztésünk reformjának egyik kulcskérdése a személyi feltételek megfelelő szinvonalú
biztosítása, ami nemcsak az anyagi lehetőségeken
múlik, hanem a szakmai színvonal emelésén és a
szakmai öntudat, közérzet kiegyensúlyozottságán
is. A hivatásos filmterjesztők tevékenységet kvalifikált szakmává kell fejleszteni. Ehhez ki kell dolgozni a szakmai képzés és továbbképzés, a vezetőkiválasztás és káderutánpótlás korszerű rendszerét.
A hivatásos filmterjesztők köré a társadalmi aktívisták hálózatát is meg kell szervezni. Mindez
szorosan összefügg a filmterjesztés belső demokratizálódási folyamatával is, amelyemelője - ellenkező esetben gátja - lehet a reform bevezetésének.

Szabó B.lstván

KRITIKÁK

Egy zarándokút ára
Kósa Ferenc: Guernica
Készült már Guernica címmel egy nevezetes
film, igaz, nem játékfilm, hanem művészettörténeti dokumentumfilm, éspedig Alain Resnais készítette 1950-ben. Egy másik Resnaisfilm is eszébe juthat a nézőnek Kósa Ferenc
új filmjéről. a Guernicáról: a Szerelmem, Hiroshima. Kósánál is egy nő háborús pszichózisa
áll a film középpontjában, és utalás történik
Hiroshimára is: a hősnővel együtt televízión
látjuk egy dokumentumfilmben a végzetes útjára induló amerikai bombázógépet. A Szerelmem, Hiroshima 1959-ben készült, tehát a
Resnais-féle Guernicával együtt azokban az
ötvenes években, amikor a hidegháborúra válaszul s a még alig kihevert világháború emlékének feldolgozásaként egyre-másra keletkeztek háborúellenes és atombombafelhős filmek.
Az elmúlt két évtized enyhülésének idején valamennyire háttérbe szorult ez a világvége-hangulat, hogy azután napjainkban elemi erővel
támadjon fel újra. Ma ismét rettegünk a fegyverektől, a háborútól, csak ha lehetséges, rettegésünk ma még sokkal valósabb, mint annak
idején. Kósa nagyjából ott folytatja, ahol Resnais és társai az ötvenes évek végén abbahagyták, de ő még sokkal félelmesebb veszéllyel,
még abszurdabb tényekkel kénytelen szembenézni. Végtére is a világ fejlődik, kiváltképp
a mai gyorsuló időben, s igazán épp a hidegháborus eszköztár terén fejlődik. Szintén televízión látható egy alkalommal Kósa filmjében
a múlt évi nagy bonni béketüntetés, amelynek
egyik felszólalója, egy teológusnő elmondja,

hogy a világon ma készenlétben álló nukleáris
fegyvertárral akár száz milliárd embert is el
lehetne pusztítani, s a kérdés csak az, honnan
vegyük ezt a rengeteg embert, mikor a Földön
egyelőre csak pár milliárd van.
Ezzel a helyzettel néz tehát szembe a Guernica, és Kósát mindenekelőtt az gyötri, mit
tehet az egyes ember, tehet-e egyáltalán valamit
ilyen abszurditások ellen. Úgy tűnik, eléggé
pesszimista e téren, s filmje üzenetéül legfeljebb annyit tud a lelkünkre kötni, hogy ki-ki
próbálja megcsinálni a maga "Guernicá"-ját,
amint Picasso erre példát adott. Alighanem
ilyen tettnek szánta ő maga is ezt a filmjét, és
ilyen irányú kísérletként kell felfognunk a
filmbeli szebrásznak azt a vállalkozását, hogy
tiltakozó víziót faragjon ki a kőbánya sziklafalából. Sőt, ilyen "guernicális" tett lehetne
talán a főhősnő különös szándéka is, hogy
szemtől szembe láthassa Madridban Picasso
festményét. Hogy az lehetne-e, vagy netán az is
lesz, illetve ha nem, hát miért nem, s hogy
egyáltalán, jól értem-e Kósa filmjének üzenetét, mindez, sajnos, nem világos, mert kínzóan
aktuális problematikáját a Guernica nem fejti
ki pontosan, hitelesen és érdekesen. Egyszóval
sikerületlen film.
Kezdjük mindjárt azzal, hogy valószínűtlenségek bénítják a film cselekményét. Valószínűtlen már maga az alaphelyzet, miszerint egy
téglagyári munkásnő egyszer csak mindenáron
látni akarja Picasso "Guernicá" -ját. Helyesebben ez a valószínűtlenség még lehetne különös,
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szokatlan, érdekes valószínűség, ha szorongásai
közepette a munkáslány ebben az ismeretlen
képben úgyszólván földöntúli támpontot, titokzatos igéretet vélne felfedezni, és mint valami
vallásos zarándokútra.
úgy indulna Spanyolországba. Csakhogy ebből a lányból a szomorú
szépségen és a szép szomorúságon kívül minden hiányzik, így a megszáUott vigaszkeresés is.
Valószínűtlen továbbá a szobrász, Varga
Márton alakja, aki a bogarat teszi a lány fülébe. Nem azért valószínűtlen, mert a világtól
elvonultan él, mint egy remete, hanem azért,
mert ebben a romantikusan zord magányban,
amely akarva-akaratlanul az embertől mentes,
tehát tiszta és romlatlan természet képzetét
sugallja, ízig-vérig társadalmi problémával, a
háborúval, az erőszakkal, a fegyverkezéssel
viaskodik. Hátat fordíthat-e vajon valaki enynyire a jelenkori világnak, aki hatni akar erre
a világra? A szobrász nem él benne ebben a
világban, még felesége is otthagyta, barátai,
harcostársai szemlátomást nincsenek, állatok,
16

kövek és szerszámok veszik körül. Ö maga is
inkább csak egy maga faragta szobor, és ebben
a minőségében drámai szerepre kevéssé alkalmas, hacsak nem valamilyen elvont, jelképes
kompozícióban, de Kósa filmje nem ilyen.
Hogy mennyire nem ilyen, azt egyebek között mutatja, hogy drámai szerephez jutnak a
lány utazásának gyakorlati nehézségei: hogyan
jusson el Frankfúrtból Barcelonába, illetve.
mint utóbb kiderül, annál is tovább, Madridba. Igen valószínűtlen, hogy ezért a magyar
munkáslánynak alkalmi munkát kell vállalnia
egy peep-show-ban. Először is megpróbálkozhatna az autóstoppal, mint striptease-táncosnő ismerőse tanácsolja. Ha fél is tőle, még mindig inkább ez, mint önmaga áruba bocsátása.
elvégre ő maga mondja, hogy csak lefeküdni
ne kelljen - igaz, a peep-show-ban nem is kell.
Másodszor: miért nem megy vonattal? Nincs
pénze. Ne mondja nekem senki, hogy aki eljutott Budapestről Frankfurtba, onnan már
nem tud eljutni Spanyolországba. Igaz, az út-

levelet és a vonat jegyet szeretőjétől kapta a
lány előlegezett nászajándékul.
De a lány
maga mondja el a szobrásznak, amikor annak
pesti lakását szeretné kölcsönkérni, hogy van
hatezer forint megtakarított pénze és hogy a
téglagyár ban is viszonylag jól keres, igaz, havi
egy millió kiló emelgetése fejében. Ha olyan
fontos, és szemlátomást az, MALÉV-jegyet is
válthatna forintért.
Földhözragadtnak látszhatik ez az érvelés.
de a film maga szegi szárnyát röptének, amikor
átgondolatlanságával ilyen mérlegelésekre készteti a nézőt. Az esküvő a film végén, a szobrász
likvidálása és a lány cinkossá aljasulása betetőzi a valószínűtlenségeket, bár ezek már
szinte az előzőekből következnek.
Vannak azért következetlenségek is a filmben. Miért nem látjuk a peep-show-ban magát
a lányt pénzkereső magamutogatása közben,
miért egy idegen távol-keleti lány szomorú
meztelensége fölött időzik hosszan Koltai Lajos kamerája? Ha Kósa a hősnőjének a prosti-

tuálódását kívánta ábrázolni a frankfurti jelenetekben, akkor mernie, tudnia, akarnia kellett volna ezt. Lett volna valami sokkoló abban, ha törékeny, elesett, szende hősnőjét látjuk feszengve, szégyenkezve, ügyetlenül lemeztelenedni, éspedig a szónak mindjárt kettős
értelmében. így a néző is feszengve leplezte volna le magában a voyeurt. Egyszeriben az ablakon túlra, a kukucskálók közé került volna, és
a lány prostituálódása
többrétűre
sikeredik.
így most amiatt feszeng a néző, miért aláz meg
előtte a film egy vadidegen leányt. A művészi
következetesség kegyetlen dolog, a félreértett
kíméletesség, tapintat visszaüt: a lányról nem
hiszi el a néző, hogy prostituálódott, Az esküvő
utólag mái nem segít, noha ez volna a funkciója: hogy pótolja, ami érezhetően elmaradt.
A menyasszony tánc még képileg is rímel táv 01ról a peep-show-beli körforgásra, de a hasonlat
erőltetett.
Önmagában mindenesetre édeskeveset segítene, ha a lány árulását következetesebben áb-
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rázolná a film. Ugyanis miért kell egyáltalán
prostituálódnia ennek a lánynak? Mit jelentsen
ez a könnyűnek találtatás? Mire tanít a hősnő
emberi gyengesége? És egyáltalán, mihez képest bizonyul gyengének? Azon kívül, hogy el
akar jutni Madridba, nem tudunk róla semmit.
A film eleje még határozott várakozást keltett
bennem, noha zavart a szebrásszal készitett
tévé-interjú szájbarágós direktsége. De ahogy
az a naphosszat négykilós téglákat emelgető
lány esténként a televízió képernyőjére mered,
és onnan folyton tébolyító képeket, adatokat,
híreket fogad magába, miközben egyre inkább
szorongásos depresszióba süpped - ez igért
valami bergmanit. Aztán rabul ejti a szobrász,
és elmegy erre a terápiás zarándokútra. Vagy
nem az? A frankfurti jelenetek tükrében nem
így tűnik. Ott az utazás erkölcsi próbatétel alakját ölti. Innentől fogva mintha azért kellene
Madridba mennie, hogy méltónak bizonyuljon
valamire, s nem azért, hogy erőt és reményt
merítsen valamiből. A, film logikája szerint ez
válik drámai tétté, s mintha a lány elbukását
úgy kellene ezek után értenünk, mint a békeharc esélyeinek megcsappanását. De vajon a
békeharc esélyei ilyen közvetlen oksági összefüggésben vannak-e az egyes ember erkölcsi
vétségeivel, hát még ha ezek a vétségek ilyen

gyenge dramaturgiai lábakon állnak? Követ-e
el vétséget a szebrász is? Azzal például, hogy
visszautasítja a lányt? Ezzel lökné őt a lejtőre?
Dehát ha egyszer egyedül akar lenni fenn a hegyen! És különben is, a végleges visszautasítás
idejére a lány már eladta a lelkét.
Csupa egymást kizáró kérdés. A film többi
alakja sem nyújt támpontot, eléggé sernatikusak, egysíkúak. A fradista kocsmárosnyomozó
e típus összes fellelhető ellenszenves tulajdonságát felvonultat ja. Árnyalatnyi emberi ambivalencia sincs benne. Garas Dezső annak a
józsefvárosi vagány nak, amelyet annyiszor eljátszott már, a disszidált és hazavágyó kiadását alakítja most. A legélőbb figura még Böske,
a bártáncosnő. Taszítóan gusztustalan rengő
hájú háremhölgyként, mégis egycsapásra emberi és ismerős, amikor a frankfurti Eros
Centerekkel a háta mögött elmondja, hogy
megelégelte annak idején az olyan tanácsi embereket, akik kicsinyellették a meJJén a csillagot. A csillagoknak eszerint ugyanis az a rendeltetésük, hogy takargassanak valamit. Egy
pillanatra megértjük ezt a Böskét. Nem tudom
ugyan, mi keresnivalója volt ebben a filmben,
de elkeltek volna benne még hozzá hasonló
hitelű alakok.
Györffy MiklcSs

GUERNICA színes, magyar-NSZK, Objektív Stúdió, - ZDF., 1982.
I és R: Kósa Ferenc; O: Koltai Lajos; Z: Benkő László; D: Romvári József; Sz: Kovács Ottilia, Szilágyi
Tibor, Ilyés István, Garas Dezső, Albert Almási Éva, Janny Kurniahandji
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Dedinszky Erika
PASARÉT
Kása

Ferencnek

hajnalra megszállta a hó a várost
(miután a határokat eltörölte)
gyolcsba burkolta a hegyek mellét
megcukrozta a buszra várakozókat
majd a szánkázó gyerekek mögé ült
csalogatott, hóbafúlt kocka-épületek között tekézve
velünk, bújkált, de aztán megesett rajtunk irodája
folyosókon, cikk-cakk lépcsőkön beljebb szíva
magába nyelt a füJledt filmgyár
akkor váratlan arc fordult rám, testvér: a tiéd
tapintat és (tán ostoba) félsz rántott
vissza, ne szálljak azonnal - kezem hűvös levelét mertem csak odaadni
de te oly okos vagy: vigyázva jöttél-mentél
láttam, odúban itt most miért élsz
miért nyírsz ollóval újfent utat a kőbe
emelsz gyertyát a pontnyi hajónak
érvelsz és vádolsz gyönge, gyúlékony képeiddel
század-méretű ügyben
a kapun kilépve sziszegő hó várt:
apró, féktelen életvágyban porrá rágott
ampullák jég-zúzaléka, melyekből a mentő nedv
célba csöppent, hogy föltámassza újra meg újra lázárt
a gyilkos hitetleneknek hihetetlenül
20

és csavaros

lábam pókja más világokat kaszál be
de közben itt élek mégis, mindazokkal
akik tudják, miért zümmögtetik forró agyuk a hó házaiban
vagy a nagy nyár súlyos lombja alatt
némán is rád hangolódva figyeltem
hisz tudom, hajlít inkább sívö, pusztai szél, mint taps-vágy
puha pódiumon, pénzfejű jólét, rojtos dísz-apacsok közt
és én meg, lásd, oly fura húrrá lettem, kitől bár elmúlt vonó s kéz
reszket - mélyről fakadó szó, igaz álom, halk dal ütemére riadván
csúcsok, dögkeselyűk esőre közé kifeszítve is - szakadásig !
1976
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PokolraszálIás
B. Révész László: A látogatás
.,Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk
inkábbfeneketlennek
? Feneketlennek még akkor
is és ta/án éppen akkor, ha kizárólag és egyedül
az ember az, akinek múlt járól kérdés és szó
esik: ez a rejtélyes lény, aki a magunk természeti-gyönyörűséges
és természetfeletti-nyomorúságos létének tartálya, s akinek titka érthető
módon minden kérdésünk és szavunk alfája és
omegája, s minden szavunkat hévvel és szorongássai és minden kérdésünket izgatott sürgetéssei telíti. Mert éppen akkor történik az, hogy
minél mélyebben [űrkészimk, minél messzebbre
hatolunk s tapogatásunk a múlt a/világába ...
mindig újra és tovább húzód nak vissza a feneketlenségbe:"

A cím azonos Thomas Mann József és
testvérei című regénye első fejezetének címével,
és az idézett sorok ott is a címet követik.
Minden, ami a továbbiakban olvasható, voltaképpen annak nyilvánvalóvá tételét szolgálja,
hogy miért pokolraszállás A látogatás, és miért
tölt el már-már kilátástalan szorongással az,
ahogyan néző ként tanúj a-részese vagyok a
múlt megismerésének (1), "feltárásának" (1),
a múlt felé (1), a jelen felé (1) irányuló tapogatózásnak.
A nyitóképek szín-, pontosabban tetthelye
az ország keleti határvidékén egy kis falu:
Tiszakarád. Néhány falubeli közli, mit őrzött
meg emlékezetében arról a közel négy évtizeddel korábbi napról, amikor elvitték a zsidókat,
köztük egy bizonyos családot, annak egyik
lányát is. Pár szavas válaszokat hallunk, ahogy
II

az ember olyan kérdésekre felel, amelyek egy
rég és nem vele történt eseményre vonatkoznak; az ember, akinek akkor is megvolt a
maga baja, és azóta is megvan.
Mindenesetre súlyosan csalódna vagy tévedne az a néző - nem tudom, van, lesz-e ilyen -,
aki várja vagy legalábbis jólesne neki, ha például ezt is hallaná: "Szörnyíi volt, és máig is
szégyellern magam, hogy tétlenül kellett néznem", "Nem hittem volna, hogy emberekkel
ilyet lehet tenni", "Akkor, amikor ez történt,
nem értettem, hogy mi ez, de azóta vallásom
(pártom, vagy egyszerűen: élettapasztalatom)
megtanított rá: ez istennek, embernek meggyalázása volt". Természetesen, jól tudom,
hogyamegkérdezettek
másfajta módon fogalmaznak, de nyelvhasználatuk világos. És ebben
semmi sem utalt arra, hogy a fenti gondolatok
foglalkoztatnák őket. Ez nem számonkérés,
felelősségrevonás, ennél sokkal több: ténymegállapítás.
A sötét emlékeket firtató távoli tisza menti
faluból a Piazza di Spagna ragyogása - a kontraszt élessége megkapó. És ahogy dokumentumfilmhez illik, e képeket nem a rendező hatáskeltő szándéka, hanem az élet komponáló
kedve hívta elő parancsolóan. Huzamos ideje
itt, Rómában él az elhurcolt zsidó család lánya,
aki azért érzi magát otthon örökvárosi lakása
környékén, mert úgy ismerik, mintha Tiszakarádon lenne. Arcának nemes vonásai, lényének természetessége, beszédmodorának tárgyias
pontossága eleve megérdemli figyelmünket,

amit jócskán fokoz, hogy alakját nyomban
együvé kapcsoljuk a film CÍmével. Ö lesz az,
akinek látogatásához - tudjuk, láttuk, hová és
kik közé - útitársul fogunk szegődni.
Bruck Edithnek hívják, és ha neve nem mondana számunkra semmit, a rendező gyorsan
segítségünkre siet. Cesare Zavattinit, az olasz
neorealista film egyik nagy öregjét fogja vallatóra Edith Bruck Chi ti ama cosí CÍmen 1959ben megjelent könyvéről, amit Ki téged így
szeret CÍmen 1964-ben nálunk is kiadtak. Mivel
az emlékezés poklánál van egy sötétebb és
veszedelmesebb bugyra is a pokolnak: a felejtésé, lapozzuk fel a - Zavattini szavával egyszerre lírai és társadalomkritikai - önéletrajzi
elbeszélést.
"Az iskolában is ezt hallottuk: 'Büdös
zsidó'. A zsidók nem játszottak velem, szerintük
nem voltam eléggé zsidó, apám ivott,' és én már
nem tudtam, mi is vagyok hát ... Az iskolában
egyre nőtt a gyűlölet a zsidók iránt, társaink
avval szórakoztak, hogy minden módon gúnyt

űztek belőlünk. A tanítónőnek nagyon fájt ez,
és maszatos arcomat szárogatva magyarázta,
hogy az emberek nem mind ilyenek.
Iskolából hazafelé sokáig, lassan mentem, és
azon gondolkoztam, ami velem és körülöttem
történik. A földet néztem, amelyet szerettem, az
oly kedves házakat ésfákat: 'Te is? Mindnyájan
gyűlöltök?' És a föld, a házak, a fák lassan eltávolodtak tőlem. Sokan, akik között felnőttem, nem köszöntek többé, vagy úgy tettek,
mintha nem vennének észre. Egyedül éreztem
magam ... Kis híján tizenkét éves voltam ...
Hajnalban arra ébredtem, hogy dörömbölnek
az ajtón és kiabálnak : Felkelni! Kifelé! Gyorsan! Őt percet adok, kifelé, állatok!' ... Rúgások és arculköpések közepette vezettek a falun
keresztül. Az új urak szórakoztak. Szörnyű volt
látni, hogy az emberek úgy váltják a bőrüket,
mint a kígyók, és mérget fecskendeznek. Afalusiak a házak előtt álltak, sokan sírtak ... Az
állomáson marhavagonokba lökdöstek bennünket."
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Így válaszol a film elején feltett kérdésre az,
akinek sorsát megszabta az a bizonyos nap,
meg az, ami megelőzte és követte. Válaszát és
falubelijei válaszait hatalmas lelki távolság választja el egymástól, aminek nem a Tiszakarád
és Róma közötti fizikai távolság az oka. Vajon
változtathat-e ezen a látogatás, a velejáró testi
közelséggel ? - villan belénk, miközben nézzük
és hallgatjuk Bruck Edithet, aki a filmen ott
folytatja, ahol regényében abbahagyta. Pedig
a helyszín idilli. Tengerparton vagyunk, a
turistaprospektusok
itáliai kék egével, egy
impozáns nyaralóban. Ez Bruck Edithé és író,
filmrendező férjéé. Élete tehát több mint konszolidált.
De Bruck Edith nem tud és a nézőt sem hagyja megnyugodni. Ö is látja, hogy magyarázatra
váróan nagy ez a ház, kivált, mert a méret nem
férje kívánsága és a vendégek száma sem indokolja. Öt magát fogta el vissza-visszatérő építési roham, hogy legyen házában családja minden tagjának hely. Ahogy felülmúlhatatlan
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tömörséggel
mondja: "mindenkinek,
aki
nincs". A tiszakarádi kislány álomháza valósággá lett, de egykor valóságos nagy családja
az ugyancsak valóságos krematóriumok füstjébe foszlott. Így az otthon gyönyörű kerete az
ürességre ébreszti rá. Ez nemcsak mardosó
hiányérzet a megtartó, óvó, erőt adó családi
fészek melege után, hanem annak konstatálása, hogy hiába élte túl a túlélhetetlent, hiába
nem lett beteg orvosi értelemben, egész-ségét
egyszer s mindenkorra elvesztette. Kapcsolatai
nem lehettek szabályosak: "Nagyobb sajnálatot kaptam, mint szeretetet". A félelem maradandó és mélyről jövő szüntelen élménye: fél
a félelemtől, háborútól, betegségtől, fél az emberektől.
Aki nem felejt, annak nem kell visszaemlékeznie. Bruck Edithnek a múlt jelenként él: a
faji diszkriminációt most is elevenen érzi. Nem
mintha Rómában is sújtaná, hanem mert kitörölhetetlenül beleégett a gyerekkortól búcsúzó,
a világra rácsodálkozó
serdülő lányba. A ser-

dülőbe, aki elérkezett az önállósulás, önmeghatározás és egyenrangúvá válás korába, és azt
tapasztalta, hogy minden elképzelhetőnél iszonyatosabb függőségbe taszították, ember voltát is kétségbevonó alacsonyrendű pozícióba
sorolva, kizárólag mások határozták meg őt.
Mikor azt mondja, hogy azért foglalkozik
könyvében és e filmben is a faji előítélettel,
"mert ennek a témának soha sincs vége", a
néző számára a legmegfoghatóbb bizonyítékot ő
maga adja. Ami több százezer vagy több millió
emberrel történik, azt statisztikai adatként regisztráljuk, de ami egy - ismerősünkké váló ember sorsa, azon nehezebben tudunk napirendre térni. Ez az egy ember viszont a faji
elnyomásban szenvedő százezrek-milliók helyzetének finom szeizmográf ja, mert legaktuálisabb személyes "témája" erre hitelesítette.
Bruck Edithnek nincs szüksége, hogy empatizáljon a diszkrimináltakkal, hogy beleképzelje
magát a helyükbe; a hely ma is az övé. Közel
ötven éve és több ezer esztendeje.
Fél a látogatástól is. Nem tudjuk eldönteni,
attól fél jobban, ahogyan ő néz falubelijei,
vagy azok az őszemébe. A haláltáborból szabadulva már tett egy - nevezzük így - balul
sikerült kísérletet. "Megérkeztünk a házunkhoz, amelyben csak egy szekrényt találtunk,
meg két összerondított dlványpárnát, A falakon
zsidógyalázó feliratok. Megpróbáltunk kitakarítani , de ez már nem a mi hajdani házunk volt.
Próbáltuk megkeresni régi barátainkat és barátnőinket. Sokan meghívtak aszta/ukhoz: nem
tudták elhinni, amit meséltünk, azt hitték, őrültek vagyunk. Akik azelőtt fasiszták voltak,
most rendőrök lettek, egyenruhát cseréltek, de
most is csak parancsolgattak. Tagadták, hogy
bármi kegyetlenséget is elkövettek volna velünk
szemben, vagy azt mondták, kényszerből tették ... a család, amelyik elhordta a bútorokat,
büdös zsidónak nevezett minket, és kizavart a
házából. Úgy éreztem, nem tudok itt maradni ... " - írja könyvében. Egyébként nem sokkal könyve hazai megjelenése előtt ismét felkereste szülőfaluját. Ekkor többen tetemes
summ át kértek - úgymond - vissza tőle, amit
ha híresen pénztelen apjának adtak volna,
megszűnt volna pénztelen lenni.
Igen, az emlékezet furcsán működik; ha az
érdek úgy kívánja, törli a megtörténtet, és

élesen látja-hallja évtizedek távolából is, ami
nem esett meg.
Ennyi - hihetjük - bőségesen elég, hogy az
újabb látogatás terhét világosan lássuk. De a
film következő része meggyőz, hogy tévedtünk.
Úton Tiszakarádra, Bruck Edithet egy budapesti értelmiségi társaságban találjuk. Itt, a
hozzá ebben-abban hasonló tapasztalatokkal
rendelkező újságíró, író, pszichológus együttesében kell rádöbbennünk, hogy Bruck Edith
mennyire eltér tőlük is. Abban, ahogyan szenzitizálja legborzalmasabb, legmegalázóbb élményeit. Nem enged meg magának lélegzetvételnyi pihenőt, némi önvédő elfojtást, vagy
akár tompító elhallgatást. Hogyan is békélhetne meg a világgal, amikor önmagával nem akar
megbékélni. "Mindig úgy érzem, hogy - valakinek a helyén élek" - bukkan ki belőle.
A pokol - mi vagyunk. Ha netán úgy éreztük, hogy e formula túl elvont vagy semmitmondóvá üresedett,jó alkalmunk van a korrekcióra. Micsoda pokol az élete annak, aki nemcsak jogi, de morális és pszichológiai értelemben is ártatlanul került Auschwitzba, és nem
tud szabadulni az önvádtól, a bűntudattól.
Pedig nem lett kápó, nem lett szajha, nem azonosult az agresszorral, hogy az megkímélje
életét. De hagyta, hogy élve maradjon, sőt
akarta, hogy élve maradjon, és ellentétben
milliókkal, neki sikerült.
Holott - ismét könyve igazít el - amint a
lágerbe érkezett, anyjával együtt balra lökték,
de egy katona őt utóbb jobbra taszította, és
anyja hiába könyörgött németül: "Hagyjátok
velem a kislányt, hagyjátok, ne vigyétek el
tőlem/", a katona elkergette jobbra. A 12 éves
Bruck Edith pedig engedett az erőszaknak, és
ekkor látta utoljára anyját. (Balra = krematórium, jobbra = kényszermunka.) A láger
poklában (Auschwitzot Dachau, azt BergenBelsen követte) igyekezett tartani magát apja
elvéhez: "a jóság a legtöbb, amink lehet", és
közben hallotta-látta, amikor társai odaszóltak
a mellettük szenvedőnek: "Add ide az ennivalódat, holnap úgyis meghalsz!" Ezt ugyan ő
nem tette, de "minél több halottat láttam, annál erősebben akartam élni ... Állandóan
hasmenésünk volt. Nem volt hova menni, élőkkel és haldoklókkal voltam körülvéve. Kiválasztottam végül egy halottakkal teli sátort,
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és miközben rájuk végeztem a szükségemet,
bocsánatot kértem. Minden éjjel ötször-hatszor
is el kellett mennem oda, és miközben arrafelé
botorkáltam,
rátapostam
a többiekre,
akik
kiabáltak:
,A fejem, a hasam, vigyázz, te
hülye, mért nem döglesz már meg te is.' Én
meg így válaszoltam: ,Ma rajtad a sor.'''
Aki így vesztette el ártatlanságát,
annak, be
kell látnunk, vád és önvád nem képletes fogalmak, és bűnösök azonosítására, de bűntudatra
is kellő oka van. Talán nem is elsősorban azok
nevében, illetve azok miatt, akiket túlélt, hanem amiatt, hogy ilyen megeshetett vele, megeshet az emberrel, és mégis él, igyekszik civilizáltan viselkedni, másról is beszélni. Ezzel úgy érezheti - leplezi, elrejti személyisége igaz
arcát és azt, ami vele egy: történetét és történelmünket. Ezért ismételgeti megszállott módjára önmagát; ezért hangzik el figyelmeztetése
az említett társaságban:
minden nap van valahol egy láger; ezért nem fogadhatja meg a tanácsot, hogyemelkedjen
felül zsidó voltán. Pedig
a tanács attól az Illyés Gyulától való, aki az
utolsó állomás Tiszakarád előtt,. akinek bölcs
barátságához
erőt gyűjteni ment, és akivel a
célt illetően persze hogy egyetért: úgy lehessen
megnevezni valakit zsidónak, magyarnak, románnak, hogy ennek né legyen semmi rossz
íze, rossz hatása.
De ettől beláthatatlanul
messze vagyunk,
Tiszakarád, a tetthely viszont közeledik. Amint
a kocsi elér a falu határához, Bruck Edith úgy
irányítja, mintha tegnap járt volna utoljára itt.
És ahogy megismeri az édesanyjával nagyjából
egyidős nénikét, ahogy felismeri az egykori
fiúpajtást, ahogy megidézi közös szép élményeiket, mind újabb Bizonyíték az őt jellemző
egyedülálló felejteni nem tudásra. Tudatosabban kötődik szülőfalujánoz,
mint azok, akik
alig tették ki onnan lábukat. És énjének folyamatossága erősebb, mint azoké, akiknek élete
az övéhez fogható drasztikus töréstől mentes.
Éppen ez a rendkívüli felejteni nem tudás,
kötődés, folyamatosság
az, amit a hozzá legjobb indulattal
közeledő tiszakarádi ak sem
tudnak felfogni. Így mondhatja egyikük a zokogó Bruck Edithnek : "Erősítsd meg magad,
másnak is van baja!" A kijelentés két értelemben is helyénvaló. Aki mondta, kétségkívül
így is gondolta, és valóban mindenki a maga
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baját érzi a legnagyobbnak. Mégis, annak alapján, amit Bruck Edith-től és Bruck Edith-ről
megtudtunk, a kijelentés rnélységesen abszurd.
Az az elhárításból, tagadásból, bagatellizálásból, idegenkedésből,
értetlenségből. önigazolásból szőtt mentalitás fejeződik ki benne, amivel szemben épitette fel Bruck Edith magát
olyannak, amilyennek megismerhettük.
A távolságot ugyan a csók, ölelés, sírás és
szép szó sem szüntette meg, de ez a látogatás
mentes az előző kettő látványos kudarcától.
Bruck Edith bebizonyította,
hogy nem akar
haragot tartani, amit a tiszakarádi ak jó szívvel,
virággal fogadtak, és egy különös ajándékkal:
egy használt lábassal viszonoztak.
Tudom,
kicsinyes firtatni, hog az adta-e, aki a család
elhurcolásakor
elvitte konyhájukból,
és voltaképpen az is lényegtelen, ez valóban az ő egykori lábasuk-e ? Az emlékezés és megbékélés
gesztusa a döntő. Mégsem tagadhatom,
az
egész túl megrendezettnek
hat. Ahogy ezen
tűnődtem, másfajta képek idéződnek fel bennem.
Ruhájuk mellrészén csillagot viselő emberek
vonulnak. És ahogyan közelednek a felvevőhöz, amint meglátják, hogy filmre kerülnek,
úgy változik meg külsejük. Kihúzzák magukat.
összeszedik arcvonásaikat, és többnyire a mosolygás sem marad el. Bódy Gábor: Privát
történelem cimű - amatőrfilmekből
összeállított - filmjének sokunk számára döbbenetes képsorai ezek. Ha nem tudnám, hogy Győrben vagyunk, valamikor 1944 őszén, ha nem
tudnám, hogy a csillagot viselők zsidók, akik
a számos halálrnenet közül az egyiknek tagjaiként haladtak a biztos pusztulásba (amit már
akkor is sokan ismertek. és mindenki sejtett),
a látvány megtévesztene.
Akit filmeznek ~ mlnél komolyabb, súlyosabb körűlmények kőzött, annál inkább -, azt
az arcát akarja megőrizni és megőriztetni,
amelyik elképzelése szerint a többieknek is a
legelfogadhatóbb,
legkellemesebb. Képet mutat,ha
tetszik, vágyképet. mindenesetre pillanatképet. Nem azt akarom sugallni, hogy amit
a tiszakarádi jelenetek mutatnak, az kizárólag
a kamera műve, még kevésbé, hogy a rendező
instrukciójának
egyenes következménye.
Mindössze azt állítom, hogy amit láttunk, abban tekintélyes része van a filmezés tényének.

.
illetve tudatának, a szituáció rendkívüliségének. Tömören: ünnepi pillanatoknak voltunk
tanúi. Előtte és utána a hétköznapok.
Valójában, a film(rendező) érzékelteti ezt
is. "Amit nem tehettek meg akkor, most utólag szépíteni szeretnék egy kicsit" - így szól
egy fiatalasszony Bruck Edithhez. Ö pedig a
még fiatalabb tiszakarádiakkal találkozva pótolhatja azt, amit a tárgyban a szülők és az
iskola elhallgattak, illetve - mondjuk finoman - nem pontosan fogalmaztak. "Nem németek, hanem magyar csendőlök voltak, nemcsak gazdagokat, hanem szegényeket is elvittek" - így egyik mondata. Persze. ha eszünkbe

jut, hogy 16-18 éves budapesti gimnazisták is
összetévesztik 1956-ot 1944-gyel, Horthy t Szálasival, mindkettőt Rákosival, mivel arról, amit
ezek az évszámok és nevek jelentenek, egyformán nem (alig) tudnak, úgy a tiszakarádi
általános iskolások és szüleik, tanítóik elmarasztalására semmi okunk.
De hát a film szélesebb körű hatásának lehetőségét is igen kedvezőtlenül befolyásoló súlyos
terheket hogyan távolíthatná el maga a film?
Azt teszi, amit tennie kell: szembesít e terhekkel. A többi már a múltjáért és jelenéért egyaránt felelősséget érző néző dolga.
Halász László
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Realista-e a dokumentum?
Schifier Pál: A pártfogolt
Ideje ezt a kérdést föltenni, hiszen mind nagyobb teret hódít a magyar filmgyártásban a
nem egészen pontosan dokumentaristának keresztelt iskola, amelynek tanítványai - legtöbb
esetben - nem tesznek mást, mint játékfilmes
igénnyel bizonyos reprodukált dokumentumokat igyekeznek összeillesztgetni. Szekeptikus a
fogalmazás, mivel ez csak ritka esetben sikerül,
általában akkor, amikor az esetlegesben benne
rejlik az általánosítás lehetősége, amikor az
alkotói koncepció képes a földhözragadt naturalizmuson fölülemelkedni. Vagyis, amikor a
koncepció igazolja az egymás társaságába
kerülő valóságelemeket, nem pedig a valóságelemek igyekeznek hitelesíteni a mondvacsinált
koncepciót. Az előbbi tulajdonképpen minden28

nemű műalkotás (és most eltekintünk az elvonatkoztatás szintjétől ) igazi metódusa, az
utóbbi a szándékolt vagy önkéntelen manipulálásé.
Ez talán lényeges különbség.
Azt aligha kell bizonygatni, hogy önmagában a dokumentum még csak nem is tény.
ténnyé csupán lényegi összefüggésekben válik.
Igazsága vagy valóságtartalma pusztán virtuális, hiszen mindennek az ellenkezője is kihozható belőle. A film már csak technikai lehetőségeinél fogva is kiválóan alkalmas rá, hogy
ezzel a polivalenciával visszaéljen (s természetesen arra is, hogy éljen vele). Síkos talaj tehát
a dokumentarizmus talaja, csoda-e ha annyian
csúszkálnak rajta?

Kertelés nélkül kimondom,

A pártfogolt

című filmje láttán ide sorolom Schiffer Pált is.

Holott ő a Cséplő Gyurzban megmutatta, ismeri
a műfaj buktatóit, s elegáns kikerülésükre is
képes. Csakhogy akkor egy egységes, zárt világ
tárult föl egy viszonylag lapidáris gondolat
nyomán, a rendező pedig ökonomikus fegyelemmel gondozta a szerencsésen kiválasztott
főhősre épített hierarchiát. Új filmjében - úgy
vélem - már az alapgondolat megbicsaklott.
De haladjunk sorjában.
Bevezetőben látok egy képsort, amelyben
egy kamasz erőltetett ritmusban nehéz építőipari munkát végez. Öltözékéből következtethetek rá, hogy nem jószándékból végzi, hanem
mert a büntetésvégrehajtó intézet rákényszeríti.
Az operatőr alulról fényképezi, ettől a kizökkenthetetIen ritmusban dolgozó fiú szinte
heroikus pózba kerül; akár Gladkov Cementjéből is származhatna. Önkéntelenül is arra
kell gondolnom, hogy itt nem egy bűnösről,
hanem éppenséggel az áldozatról van szó, s
hogy valami tévedés, ördögi félreértés alapján
került erre a helyre, ráadásul makacsul vállalja is, amit balsorsa rámért. Ha korunk kicsit
is romantikusabb lenne, afféle Monte Cristó-i
fantazmagóriák
indulhatnának el képzeletemben.
Lényeges ez a momentum, úgyszólván perdöntő, hiszen a mondandó ezen alapul. Sugallja, hogy egy sorsot fogok megismerni, amelynek ilyetén alakulásáért nem kárhoztathatom
viselőjét, a felelősségnek -legalábbis a nagyobb
része - másra hárul. De kire?
A továbbiakban annak az értelmiségi moralizálásnak lehetünk tanúi, amely nem riad
vissza akár a környezet szerepének olyan vulgármaterialista fölfogásától sem, amely fölfogás jó száz esztendővel ezelőtt volt divatban,
és amely - úgyszólván - minden felelősség alól
fölmenti az egyént, mondván: a környezet, a
társadalom határozza meg cselekvési lehetőségeit; a deviancia sem más, mint társadalmi
kényszer. Az erkölcsi normák betartásától éppen az a társadalom ment föl, amelyik másfelől
annyira következetesen kéri számon ezeknek a
normáknak a betartását. Ez volna hát az a
csapda, amelybe A pártfogolt hőse is beleesik,
és mert ráadásul nem is elég intelligens, a
későbbiekben sem lesz módja elkerülni.

Az alkotók itt egy alig észrevehető csúsztatást engednek meg maguknak: a főhős társadalmi pozícióját igyekeznek ott meghatározni,
ahonnét valóban jórészt táplálkozik a bűnözés.
Ezúttal, lévén hogy általánosabb érvényt céloz
meg a gondolat, nem kívánják félreérthetetlenül cigányproblémaként
föltenni (de hiszen
nem is az r), ugyanakkor utalásokkal az efféle
értelmezést is megengedhetővé teszik. Következésképpen azt a konzekvenciát kellene levonnunk, miszerint a társadalom szegényebb
rétegei a kilátástalan nyomorúságban újratermelik a bűnözés diszpozícióit. Márpedig ha
ez igaz, akkor csakis a társadalom a hibás, az
egyén kiszolgáltatott.
Azt talán a legrózsaszínűbb statisztikák sem
tagadják, hogy Magyarországon igenis léteznek olyan rétegek, amelyek életszínvonala a
létminimum körül vagy éppen alatta mozog.
Hogy vannak országrészek, ahol nincsenek
megfelelő munkaalkalmak, s aki valamilyen
oknál fogva képtelen vállalni az ingázást, annak
bizony megoldhatatlan feladat megfelelően
gondoskodni családjáról. Hogy súlyos helyzetben vannak azok a nagycsaládok, amelyekben
vagy csupán egy, de olykor még annyi állandó
kereső sincs. Tegyük mindjárt hozzá, hogy igen
sok közöttük az olyan, ahol egyszerűen nem
tanulták meg, nem sajátitották el a legalapvetőbb társadalmi normákat, magát azt sem,
hogy dolgozni nemcsak jog, de kötelesség is.
A társadalom nemcsak deklarálja felelősségtudatát, de gazdasági lehetőségeihez mérten,
tesz is az anornáliák fölszámolásáért.
Itt a példák olyan közhelyesek, hogy értelmetlen sorolni őket.
Mármost itt föl kell tenni azt az ominózus
kérdést, vajon meddig kell lelkiismeretfurdalást éreznie a társadalomnak, és mettől háríthatja vissza az egyénre sorsának elromlását,
Válaszolni rendkívül nehéz rá, hacsak nem
akarunk misztikus felelethez eljutni, ha mégannyira színvonalas fogalmazásban is, mint
- teszem azt - Dosztojevszkijé volt.
A film ezt a kérdést nem teszi föl, hiszen
tendenciáj ába egyszerűen nem illik bele. Enélkül pedig igencsak hamis következtetésekhez
lehet eljutni. Például ahhoz, hogy az utógondozás formális, a büntetésvégrehajtó
intézrnényekből kikerülő fiatalokkal céltudatosabban
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kellene törődni. Mindez azonban csak arra jó,
hogy elháritsa azt a kérdést, vajon hol kezdődik
az egyén felelőssége? Vajon nincs-e lehetősége
az egyénnek is arra, hogy sorsát alakítsa?
Vajon nem léteznek-e olyan összetevők a devianciára való hajlamosságban, amelyek azért
mégsem varrható k a társadalom nyakába?
Vagy csak egy ennél is egyszerűbb kérdést:
hogy van az, hogy azonos társadalmi szituációban az egyik egyed nem mutat deviáns hajlandóságot, a másik - mondjuk - lop vagy.
betörést követ el, a harmadik pedig gyilkol?
Ugye túlságosan vulgáris lenne mindezt a környezettel indokol ni 'l !
De hiszen azt is tudjuk, hogy nem mindegyik szegénység azonos. Lehet egy család
szegény, mert valamilyen természeti csapás
vagy baleset megfosztotta anyagi fundamentumától. Lehet szegény, mert a keresők száma kevés, fizetésük alacsony az eltartottak
számához képest. Lehet viszont azért, mert a
család vezetője vagy vezetői nem becsülik meg
keresményüket (isznak, szerencsejátékot játszanak stb). De létezik az is, amikor egyszelűen
a keresőképeseknek nem fűlik a foguk a munkához, igyekeznek a legkülönb módokon ki30

bújni alóla. Természetesen olyan is elképzelhető, amikor együttesen több ilyen faktor is
jelentkezik, vagy más okokra vezethető vissza
a rossz anyagi helyzet. Mármost akkor minden esetben azonos-e a társadalom felelőssége?
Mindezek részletes taglalásába csak azért
mentünk bele, mert nem tudjuk elfogadni azt
a predestinációt,
amely a film főhősét eleve
a bűnözés útjára taszítja, s amely egyúttal
lelkiismeretfurdalást kiván fölkelteni bennünk.
Ugyanakkor maga mutatja, hány alkalommal
adódik számára az újrakezdés lehetősége. Méghozzá a tisztes újrakezdésé.
Mert ugyanakkor a film újra meg újra kijelenti, itt egy típussal találkozunk, s az a
fiatalember, akit fegyencként ismertünk meg,
lényegében egy korosztály képviselője is, annak
lényeges vonásait viseli magán. Ezt a sugallatot a dokumentarista ízek csak fölerősítik,
az itt és most konkrétságát kölcsönzik neki.
És ez megint csak csúsztatás.
Elfogadtatását célozza olyan - önmagában
kifogástalanul megoldott, jóllehet az újdonság erejét már aligha hordozó - jelenetsor,
mint a koncert, amely egy igencsak beszűküIt

életforma nyűgözötteinek kínál - látszólag tágabb horizontot. Erről lehetett volna filmet
csinálni, ez lényeges kérdéseket vethet föl.
A pártfogoltban azonban annyi a funkciója,
hogy a főhős ott is megforduljon, és továbbra sem találja meg a megfelelő ideálokat.
Mert annyira azért intelligens, hogy átlássa
ennek illúziótlanságát,
csak annyira nem, hogy
az erkölcsi normák betartására is képes legyen. Egészen pontosan: hogy ezeket a normákat normaként érzékélje.
Van az úgynevezett dokumentum-játékfilmnek egy kardinális problémája, mégpedig
az, hogy csupán akkor "megy el", ha izgalmas
társadalmi kérdést érint, ha merészen opponál. Ellenkező esetben ugyanis elveszti minden vonzását, hiszen a néző az önmagában
érdektelen és izgalommentes cselekményvezetésért nem tud lelkesedni, elvárja, hogy ne
untassák. Ebből fakad aztán, hogy ott is súlyosnak tetsző konfliktusokat kell sugallni,

ahol nincsenek, kenyértörésre kell vinni a dolgot akkor is, ha logikusabb és célravezetőbb
lenne az elemzés. Ezek pedig dramaturgiai
patronokat kívánnak.
A pártfogolt sem mentes ezektől a patronoktól, előre ismerünk jó pár fordulatot, kiszámíthatunk reakciókat, még a köznyelvien
drasztikus dialógusok fordulatait (akár egy
lengyel szájából) is. Magyarán, ezek tehát álfordulatok, a cselekményen mit sem segítenek. Az átgondolt alapeszme mellett az hozhatott volna megoldást, ha sikerül a főhős
szerepére egy igazi személyiséget találni. Olyat,
aki elhalványíthatja azokat a fogyatékosságokat, amelyek az amatőrség ből erednek. De
mert ez nem sikerült, így még a szereplőválasztás is tehertétel a filmen.
A hitelét rontja.
Amely hitelre egyébként minden hasonló
anyag ú és dramaturgiájú film törekszik.
Fábián László

A PÁRTFOGOLT (A következő évtized) szines, dokumentum-játékfilm, Hunnia Játékfilmstúdió,
1982.
I és R: ifj. SchifferPál; O: Andor Tamás, ifj. Jancsó Miklós, Kende János, Mertz Lóránd, Zsombolyai
János; Z: Edda Művek
31

Egy bestseller alakváltozásai
Luchino Visconti ! Megszállottság
Bob Rafelson: A postás mindig kétszer csenget

1.

korszak Amerikájának krónikása, a társadalom működési zavaraiból születő emberi
A kanavász az értelmező szótár szerint erősen gyengeségek és bűnökjegyzőkönyvezője. Ügyes
kikészített, színes fonal ból szőtt szövetféleség. cselekményszövő, a ponyvaírás mestere - mondErős igénybevételnek kitett holmik készülnek hatnánk róla, ha nálunk ez a kijelentés nem
lenne egyértelmű az irodalmi becsületsértésbelőle.
Kanavásznak nevezik filmes argóban azo- seI. Számos regényét filmre vitték. Az ő könykat az írásműveket, melyek nem remekmű- ve alapján készült például a Gyilkos vagyok
vek, s nem is ilyen-olyan értékkel bíró alko- (Billy Wilder, 1944), melyet legalább archív
tások, ám elnagyolt, vázlatos meseszövésük, vetítésekről ismerhet a járatos filmbarát.
A könyv magyarul immár háromszor jeszínes fordulatosságuk, könnyen alakítható jellemeik, s a filmátdolgozás szempontjából meg- lent meg. Az 1934-es keletű eredeti kiadást
felelő más kellemetes tulajdonságaik miatt ug- nem sokkal később, 1918-ban követte a marópontul szolgálhatnak egy-egy film elkészí- gyar transzplantáció. Majd ugyanez a fordítás még két alkalommal, 1957-ben a rövid
tésénél. Kanavásznak lenni a filmcsinálásban
életű
Belzebub Könyvek sorozatában és 1982nem jelent se jót, se rosszat. Remekművek
ben
az
Európa Kiadónál látott nyomdafestévagy fércművek egyaránt készülhetnek efféle
elnagyolt szövetű, írott anyagból. A filmmű- ket. Korábban harmincezer, utóbb pedig százvészet számos nagybecsű alkotása született hetvenezer (!) példányban. A vékonyka kögyönge vagy közepes irodalmi műből, Truf- tet korábban is, most is könyvsiker volt, illetfaut lu/es és limjétől Szabó István Mephistá- ve lett.
Milyen regény James M. Cain könyve? Váltjáig. A harmadrendű irodalom nagy esélye,
hogy egy filmrendező kezében szépen csillo- sunk nézőpontot, erőltessünk magunkra illengó arannyá válhat még a fénytelen sárgaréz is. dő komolyságot. Egy valóban megtörtént bűneseten alapuló, vázlatosan megírt, elemi emberi léthelyzeteket laza párbeszédekkel felrajzoló, kevés szavú írás. Mint ilyen, kiváló
A postás mindig kétszer csenget. Ez a címe filmnyersanyag. Amiről szól, szinte bárhol és
James Mallahan Cain bűnügyi regényének, bármikor megtörténhet, lejátszódhat. A nemi
amely valószínűleg elnyerhetné a legtöbbször vágyra szorítkozó szerelemről, a magunk árumegfilmesített krimi címét. trója a Roosevelt- ba bocsátásával szerezhető pénzről, a pénz-
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Bob Ra/elson: A postás mindig kétszer csenget

zel vásárolható szabadság korlátairól. És a
bűnről, amelyről a világirodalom számtalan
műve is szól.
Milyen regény tehát James M. Cain könyve?
Ponyvaregény.

nek ecsetelésébe, két veszedelemre hivjuk föl
a figyelmet. Amilyen ártalmas a ponyva, a
bűnügyi regény és más, csakis szórakoztatni
kfvánó mUfajok finnyás meg- és elítélése,
ugyanolyan kártékony a világirodalom remekeit önmagukban vagy átdolgozásokban krímiként kiárusító újmódi szokás.:Mert minden
mű csupán a saját helyén töltheti be szerepét.
Ponyvaregényt Imi - a vitág üzleti szellem- A fáradt és felüdülni vágyó néző nem lesz
ben működő fertályán - nagy hasznot hozó sem műveltebb, se pihentebb attól, hogy a
Bűn és bűnhődést folytatásos krimiként távállalkozás.
Ponyvaregényt olvasni - bármely földré- lalják elé, ahogy senki sem lesz emberileg
kevesebb, ha ponyvát vesz a kezébe. Minden
szen - kellemes és pihentető időtöltés.
Ponyvaregényről értekezni - egy magára a maga nemében sikerült alkotás - legyen szó
valamit adó folyóirat oldalain - kényes feladat. A varázshegyről vagy a Piszkos Fredről hadüzenet az önértéket fölényesen semmibeAz ún. magas kultúra és a szórakoztatás,
a filmművészet és a tömegfilmek viszonya, vevő vagy műveletlenül kisajátító gondolkofeladatvállaIásuk merőben eltérő jellege a mai dás és alkotó módszer ellen.
Ezt érezhetjük és gondolhatjuk James M.
napig feloldhatatlan ellentmondásnak tfinik
és megoldhatatlannak látszó dilemmák elé ál- Cain ponyvaregényét olvasva. Nem fölmentés
Utja a tudós kutatókat. Anélkül, hogy bele- vagy ön megnyugtatás. ha a miifaj nemes damerülnénk a probléma elemzésébe, hátteré- rabjai közé soroljuk. S ami csöppet sem el-
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hanyagolható szempont: lehetőséget adott
Viscontinak egy örökbecsű filmalkotás elkészítéséhez.

4.
A postás negyedszer csenget. Különös, hogy
nem az amerikai filmeseknek jutott eszébe először filmre vinni a "postást". Előbb a franciák
tették meg ezt Az utolsó kanyar (Le dernier
tournant, 1939) címen. Charles Spaak jegyezte a forgatókönyvet, Christian Matras fotografálta, és Pierre Chenal rendezte felvevőgép
elé Corinne Luchaire-t és Michel Simont, a
főszereplőket. Az adatokból kézenfekvőnek
látszik, hogy az eredeti legény itt csak kana,
vász volt; alaposan átdolgozták, a költői
realizmus divatos szellemében rnondták újra
az amerikai ponyva történetét.
Három évvel később, 1942-ben Luchino
Visconti Megszá//ottság (Ossessione) címmel
készítette ebből a könyvből a neorealizmusnak
nevezett filmművészeti irányzat útmutató remekét. Ám a körűlmények méltatlan összjátéka folytán művét akkor nem fedezte fel a
világ, és később sem méltányolták megfelelően, Néhány gazdagabb filmarchívum kutatói látták és láthatják, s az a pár száz elszánt
filmbarát. aki mindig tudja a zárt körű vetítések helyét és időpontját.
Újabb négy év telik el, mire Amerika viszszaveszi saját szellemi termékét. 1946-ban Tay
Garnett, sikerfilmek rendezője, két korabeli
sztár, Lana Turner és John Garfield főszereplésével, immár az eredeti címen, mindenféle
transzponálás és egyénieskedés nélkül csinál
belőle jó mozidarabot.
S most került a mozikba a negyedik változat. Egy világsztár, Jack Nicholson, és egy felfedezésszámba menő színésznő, Jessica Lange
főszereplésével, a volt Bergman-operatőr, Sven
Nykvist varázslatos fotografálásában, a látszólag az Új-Hollywood gárdajához tartozó,
valójában jobb sorsa érdemes Bob Rafelson
rendezésében.
A postás mindig kétszer csenget négy verziója közül csupán kettővel érdemes foglalkozni. Az egyikkel azért, mert nagyon kevesen láthatták ; a másikkal, mert most nagyon
sokan fogják látni.
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5.
Egy filmtörtérIeti pillanat - negyven évvel ezelőttről. Luchino Visconti, Modrone grófja,
nagy múltú arisztokrata család sarja, mellesleg pályakezdő filmrendező, Mussolini Olaszországában filmet akar csinálni egy amerikai
ponyvaregényből. Ilyen előzmények után, gon- .
dolnánk, semmiféle gond, probléma nem lehet. A film elkészül, bemutatják, majd - betiltják. A készítők nem nyugodnak bele a
döntésbe, Mussolinihez fellebbeznek, s legnagyobb meglepetésükre a Duce engedélyezi
a film vetítését. Ekkor azonban közbejön a
német megszállás, s egy amerikai író regényéből készült filmet megint csak nem lehet vetíteni. A Megszá//ottság ennek köszönhetőerr
ma is csak szűk körben ismert, bár termékeny
hatása nemcsak az akkor induló neorealisták,
de például a más korszakban színre lépő
Antonioni és Fellini korai munkáiban is kimutatható. Ez azonban nem változtat a tényeken: Visconti bemutatkozása nem kapta
meg a kellő nyilvánosságot és elismerést.
Mi a titka ennek a műnek? Mitől van,
hogy rendezői életpályák indultak el a hatására, s hogy a legvázlatosabb filmtörténetek sem hagyják említés nélkül? Könnyű lenne
kimutatni: a harmincas évek álvalóságot megjelenítő, hazug, ún. "fehértelefonos" filmjei
után ez az alkotás radikálisan újszerű volt
megdöbbentően hiteles, az életszerűséghez viszszatérő képsoraival, és a korabeli társadalmi
helyzetből kibontott valóságos drámaiságával. Hiszen ezért is tiltotta be a fasiszta cenzúra.
A Megszál/ottság ma is érvényesülő hatásmechanizmusának két elemét villantjuk csak
fel. Nemcsak a műteremszagú szériafilmekhez képest, hanem önmagában is páratlan
benne a táj és az ember szétválaszthatatlan
kapcsolata. Visconti kamerája szinte emberi
arcot ad a tájnak azzal, hogy hősei lelki rezdüléseit fejezi ki a PÓ vidékének kietlen, sivár képeivel. S megfordítva: az emberek arcán és gesztusaiban is ott van a vidék hangulata, annak minden nyomasztó terhével. Innen
van, hogy hősei érzelmeit, vágyait és felelmeit mintha a bőrünkön éreznénk negyven
év távlatából is.

Ám még ennél is nagyobb alkotói fogás,
ahogyan a ponyvafigurákból tragikus hősöket farag. Nem pusztán a nagyszerű színészi
játék (Clará Calamai és Massimo Girotti kettőse) jóvoltából érezzük, hogy a görög sorstragédiák végezetével megvert hősök bukásának vagyunk tanúi. A részleteiben realisztikus, de egészében véve elnagyolt figurák és
helyzetek a rendező kezében váltak öntörvényű filmalakokká és mélyen átélhető történetté.
Nincs értelme tételszerűen elsorolni az olasz
változat módosulásait.
Visconti "postása"
ugyanúgy kétszer csenget, mint elődeié. Azzal
kopog ránk, hogy az elkövetett bűn - nagyságától és felfedezésétől függetlenül - mindig
magában hordja, magával hozza büntetését.

6.
Negyven évvel később. Lódítsuk meg egy kicsit a fantáziánkat. Negyven év múlva, 2022ben egy kívánesi fiatalember, mert az akkor
LVIII. évfolyamában járó Filmkultúra cikket
kér tőle A postás mindig kétszer csenget nyolc
filmváltozatáról,
jól felszerelt házi filmtárából előveszi Bob Rafelson négy évtizeddel korábbi filmjét és beteszi a kazettát saját videomagnéjába.
Legyünk optimisták, tételezzük
föl, hogy lesz még filmgyártás, lesz kinek eladni a mozijegyeket, és olyan megszállott filmkutatók is lesznek, akiket érdekel még a múlt,
s mindezt a legtökéletesebb, olcsón beszerezhető házi berendezések segítik. Mit állapít meg
a lelkes ifjú, akinek szülei ma még nem is
ismerik egymást, rólunk, ha ebből a filmből
kell véleményt formálnia a nyolcvanas évek
elejének filmművészetéről ?
Legelőször az tűnhet fel számára, hogy milyen brutális, nyers szenvedélyek kerítették hatalmába az embereket, milyen rövid az út a
vágy és a kielégítése között. S mivel ifjú kritikusunk művelt lesz és olvasott, összehasonlítja majd ezt a filmet az előzményei vel és
teljes joggal vonja le a következtetést: eltűnt
belőle a tragikus vonás, szereplői bábok csupán, kiszolgáltatott játékszerei a vak végzetnek. Márpedig vérbeli dráma az idő tájt sem
lehet meg anélkül, hogy hősei legalább egyetlen pillanatra felülemelkedjenek sorsukon, s

át lássák vétkeik szabta helyzetük kiúttalanságát.
Aztán az is szembeszökő lehet, hogya filmrendezők milyen bőbeszédűek voltak ebben
a kor ban. Két-két és fél óra alatt mesélték
el azt, amit legtöbbször másfél óra alatt is
el lehetett volna mondani. Rafelson filmjében is van néhány időrabló epizód, s mégsem
volt elég ideje a rendezőnek, hogy az eredeti
történet egyetlen lehetséges befejezését is vászonra vigye. A Jack Nicholson játszotta, csavargóból háztulajdonossá előlépő figura második letartóztatása nélkül ugyanis nemcsak
a postás nem csenget kétszer, de a történet
egyensúlya s a nézők erkölcsi érzéke is csorbát szenved.
Ami feltétlenül maradandónak látszik majd,
az a színészi játék. Ez a film két nagy egyéniség jutalomjátéka. S most nemcsak az udvariasság diktálja, hogy Jessica Lange nevét említsük előbb; a szinésznő itt Jack Nicholson
fölé magasodik. Bámulatos, ahogyan egyetlen szemvillanással vagy testmozdulattal jelez
olyasmit, amihez egy írónak legalább egy hoszszú bekezdés kell. Majdnem elhisszük neki,
hogy ő is csak áldozat, pénzvágyó önfeladásának előbb, féktelen nemi vágyának később.
A csábító testi szépség mögött mindenre képes, rút lélek lakozhat, ám ez a lélek sem
önmagában, magáértvalóan rossz, csak engedett a méltatlan körűlmények
nyomásának.
Ezt tudjuk erről a szerepről Jessica Lange játékából, s hogy ez mekkora dicséret, azt alighanem nem kell magyarázni.
Jack Nicholson is jó, csak éppen őt már
láttuk hasonló szerepekben. Itt is a Szelíd motorosokból és az Öt könnyű darabból (ami
egyébként szintén Rafelson filmje) megismert
szerep-irnágóját éli, játssza, alakítja tovább.
A valami miatt a társadalom peremére szorult, vagy annak igényeit semmibevevő, egyébként jobb sorsra érdemes hős típusát. Gesztusai
ezért ismerősként köszönnek vissza, figurája
a róla alkotott benyomásokat szaporítja, de
nem gazdagítja.
Semmi okunk nincs tehát feltételezni, hogy
a 2022-es év kritikusa olyan irigységgel elegy
nosztalgiával tekint majd erre a filmre, mint
mi Visconti megismételhetetlen pályakezdő bravúijára.
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Luchino Visconti: Megszállottság

7.
A postás mindig újra csenget. A regényeket
- legyenek férc- vagy remekművek
- újra
meg újra filmre viszik. A film alkotóinak túlnyomó többsége nem tud meglenni az irodalom segítsége nélkül. Legtöbbjük rá is szorul
erre, s még azoknak sem árthat, akik tünte-

tően elutasítják.
Nagyon szűk a költői vagy
avantgarde
művek mozgástere. Lám, még a
nem hagyományos
dramaturgiájú,
kinematurgikus filmek jelöléséhez is az irodalomtól kérünk kölcsön jelzőket.
A postás mindig újra meg újra csönget.
Csak az a kérdés, mit hoz nekünk?
Kelecsényi László

A POSTÁS MINDIG KÉTSZER CSENGET (The postman always rings twice) színes, amerikai, MetroGoldwyn-Mayer, 1981.
R: Bob Rafelson; F: James M. Cain regénye nyomán David Mamet; O: Sven Nykvist; D: George
Jenkins; J: Dorothy Jeakins; Sz: Jack Nicholson; Jessica Lange; John Colicos; Michael Lemer; John
P. Ryan
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Démonok a laboratóriumban
Ingmar Bergman: Jelenetek a bábuk életéből
Jó ideje úgy megy el az ember egy-egy új
Bergman-filmre a moziba, mint valami régi,
külföldi barátjával való találkozásra, akivel
.mindig sikerül megtalálni a hangot, már csak
azért is, mert rendre kiderül, hogy lényegében ugyanazok a személyes problémák foglalkoztatják, mint őt, és akitől megszokta, hogy
szinte gyógyító an éles megvilágításba helyezi
ezeket a homályos intimitásokat. Egyszóval
a "de jót fogunk lelkizni!" kicsit restellt, de
kéjes várakozásával. S erre a kellemes várakozásra csak a nagy Bergman-filmek cáfolnak rá: a Csend, a Persona, a Szenvedély,
a Suttogások sikolyok után - kinél-kinél bővebb és szükebb lehet a felsorolás, e sorok
írója számára például bővebb - az ember
a katarzis megkínzottságával és boldogságával sodródik ki a vetítésről. Bergman legutóbbi
korszakában túlsúlyba kerültek a szelíden
- terápikusan - társalgó filmek; a néző nem
katarzisban, hanem esetleg ráismerésben részesült, és sértődötten vitázva, vagy a válasz,
a beleszólás késztetésével állt fel a találkozás
után; mindenesetre találva érezte magát (az
Érintés, a Jelenetek egy házasságból a Színről
színre jellegzetesen ilyenek voltak). Úgy tűnik, ilyen a Jelenetek a bábuk életéből is.
Tévés technikával készült, amin voltaképpen Bergmannak a Trilógiában megtalált és
később tudatosan hangsúlyozott stílusát értjük: az emberi arcra szegezett figyelmet, a
színészi játék - itt helyesebb színészi megszemélyesítést mondanunk - kivételes fontosságát.
Arcok közelképben, hosszú monológok, nevezhetjük interjúknak is, hiszen többnyire egy

kérdező személy jelenlétében hangzanak el, aki
vagy rendőrtiszt, vagy pszichiáter, vagy csak
egy közeli barát. Ez a film is - az első megközelítés felszínességével fogalmazva - pszichológiai felderítésre vállalkozik, s abba a sorba tartozik, amelynek akkor már elkészült
darabjairól Györffy Miklós 1976-ban megjelent monográfiájában A tudata/atti démonai
alcímen nyitott új fejezetet. Ha tehát kritikusi
könyörtelenséggel először arra keresünk választ, hogy miért maradt el azúttal a katarzis, miért nem jelzett a "szépség lázmérője :
hátgerinc" - ahogy Weöres jelölte meg egy
fiatalkori versében a nagy művészet mérőműszerét -, nem hibáztathatjuk sem a "tévé s
technikát", sem a mélylélektani témát, hiszen
ezek permanensen jelen vannak Bergman filmjeiben, a legnagyobbakban is.
Talán több joggal vehetjük gyanúba az áldokumentarista módszert, amelyet Györffy
Miklós az Érintés című filmmel kapcsolatban
így jellemzett: "Bergman ezúttal úgyszólván
arra vállalkozott, hogy »dokumentumfilmet«
készítsen a valóság egyik olyan szférájáról,
amely a tényleges dokumentumfilm es médszerekkel megközelíthetetlen - részben gyakorlati, részben etikai okokból. Mi az, ami »dokumentumfilmszerű« e filmben 'l Mindenekelőtt Bergmannak az a törekvése, hogy a lehető legegyszerűbb, legészrevétlenebb, legtárgyilagosabb módszerekkel, látszólag minden beavatkozástól mentesen lefényképezzen
egy lélektani helyzetet, amely kizárólag önmagát jelenti, illetve ha hordoz is általánosítható tartalmakat, ezek nem valamiféle jel37

képes síkon fogalmazódnak
meg. A rendező
észrevétlen háttérben maradását szolgálja, hogy
a film szinte minden figyelmével az éppen
célba vett jelenetre összpontosít, semmiféle célzással, baljós jelzéssel nem utal előzményekre, várható következményekre,
vagy az adott
jelenetnek az egész szerkezetben elfoglalt helyére." Ez az utolsó megállapítás figyelmeztet
arra, hogy a A bábuk életéből csak részben
alkalmazza az imént jellemzett módszert, s csak
annyiban hogya
dokumentumfilm
tárgyilagos, észrevétlen megfigyelő karneráját használja. Ám az már itt nem állítható, hogy nem
utal előzményekre és következményekre,
sőt,
az egész film egy tragikus bűncselekmény okait
vizsgálja, avagy más fogalmazás ban azt, hogy
baljós életmozzanatok
gyanútlan lebecsiiléséből, a civilizációs kényelem öntudatlan
fétisizálása miatt, ha még saját lelkünk vészjelzéseivel szemben is védelmezzük,
miképpen
következhet akár csak egy halvány patológiás
lehetőség hozzájárulásával
- katasztrófa.
A film, mint egy vizsgálandó tárgyat vagy
tételt. mindenekelőtt
bemutatja a katasztrófát: a gyilkosságot.
Egy finom, fáradt arcú,
jellegzetesen mai fiatal értelmiségi férfi, Peter
Egerman megfojt egy prostituáltat.
Ezt a sok38

koló hatású expozíciót Bergman színesben forgatta az egyébként - két további jelenet kivételével - fekete-fehér filmből mintegy ezáltal is kiemelve. Nyilvánvaló, hogy minden dramaturgiai érdeknek ellentmond ott kezdeni egy
filmet, ahol minden érzelem fokozhatatlanná
válik, a hőst abban a pillanatban
megismertetni, amikor véglegesen kizárja magát az úgynevezett emberi közösségből,
beleértve a nézők részvétét is sorsa iránt. De ez a kezdés
csak a dráma dramaturgiájának
mond ellent,
viszont megfelel a tudományos
demonstráció
vagy a törvényszéki tárgyalás dramaturgiájának. Bergman ezúttal lemondott mágikus hatalmáról a lelkek - legalább is a nézők lelke felett, amit a "második trilógiával"
kapcsolatban egyik kritikusa a Le Monde-ban
úgy
fogalmazott:
"lehetetlenség,
hogy bele ne keveredjék az ember érzelmileg ezeknek a férfiaknak és nőknek a drámájába, akiket egyesít a gyengédség, szétválaszt a kétségbeesés,
akik semmit sem képesek egymásért tenni,
mégis görcsösen ragaszkodnak
a boldogságról alkotott álmaikhoz." - Különös, hogy ebben
az idézetben A bábuk életéből számos kulcsszavára bukkanunk,
csakhogy ellenkező értelemben: a szereplők nem képesek gyengéd-

ségre, csak a kétségbeesés egyesíti őket, rettegnek a boldogságról alkotott álmaiktól ; és
mindenekelőtt abban ellenkezik e film az előző Bergman-filmekkel, hogy nem "keveredünk
bele" a történetbe.
Bergmant szinte kezdettől csábítja a lehetőség, hogy a nézőt az emberi részvét és azonosulás legvégső határaira sodorja magával,
és próbára tegye etikai és ízlésbeli beidegzettségeinket. Testvérek közösülése, nyíltszíni coitus, erőszaktétel, homoszexualitás, öngyilkossági, gyilkossági kísérlet, és még mennyi, jogilag esetleg enyhébb megítélés alá eső, de
érzékeinket és ösztöneinket súlyosan felhorzsoló epizód, amivel végül is elfogadtuk valamelyest rokonságunkat. A kéjgyilkosság azonban túlesik azon a bizonyos végső határon,
s maga Bergman is körültekintően megvédi
filmje nézőjét attól, hogy köze legyen Peter
Egerman tettéhez : nekünk nem kell megismernünk Peter t olyannak, amilyennek mindenki ismeri és Mogens, a pszichiáter leírja:
tehetséges, szeretetreméltó, kötelességtudó embernek. Már a forgatókönyv is (olvasható a
Nagyvilág 1980/12-es számában) eleve gyilkosként vezette elő Egermant: azzal kezdődik, hogy Mogens szakszerűen beszámol a
gyilkosságról. Hogy az elkészült filmben mindent látnunk is kell, ráadásul idegtépő vörös
színekben, kékes neon-fényben, Bergman elhárító szándékát még nyilvánvalóbbá teszi.
Persze, ha egy művész etika és művészi ha. tékonyság között választ, már baj van. Ilyen
-választásban fogant mű esetén nyugton marad a hátgerinc, bármelyiket választja is a
kettő közül. Mégsem mindegy, hogy mit választott; bevallom, megnyugtat, hogy Bergman
az emberiességet részesítette előnyben, amikor
ügyelt arra, hogy ne váljak érdekeltté Peter
bűntettében.
De miért és mennyiben érdekelt ő, a filmrendező, a gyilkosságban ? Miért írt és forgatott filmet arról, ami leginkább egy lélektani esszé témája lehetett volna?
Először is: miért ne használhatná Bergman
- vagy bárki, akinek megvan ehhez a formai
tudása és gondolati hitele - a filmnyelvet esszé
vagy akár tanulmány formálására is? Alighanem közel járunk az igazsághoz, ha A bábuk
életébőlt filmesszének tekintjük.

Másodszor: első nagy filmjei idején, amikor Isten létével vagy az emberi lét Istentől
való megfosztottságával viaskodott, és szembenézett a létezés eredendő magányosságával,
sokan értelmezték műveit merőben ideológiai
szempontból, amire egyébként pályakezdő,
olykor tételeket megjelenítő filmjei szoktatták rá kritikusait. Nem is egyszer mint a
heideggeri egzisztencializmus szemléltetőanyagát elemezték a Tri/ógiát, holott e kétségtelen
filozófiai allúziót Bergman nem ismerte el filmjei indítékának, s nyilatkozataiban azt igyekezett sugalmazni, hogy nem az ideológiák,
hanem az ember érdekli elsőrendűen, az egyes
ember; és annyira kevéssé eltökélt "eszmei mondanivalók" tekintetében, hogy szívescn hagyatkozik forgatás közben az intufciójára, sőt,
akár a színészei előadódó ötleteire is. "A filmjeim szereplői pontosan olyanok, mint én magam, azaz ösztönök mozgatta állatok - nyilatkozta például -, és legjobb esetben csak
olyankor gondolkodnak, amikor beszélnek.
Filmjeimben az intellektuális kapacitás viszonylag csekély. A testé a főszerep, kis lyuk
benne a lélek. Filmjeim anyagát élettapasztalatok, élmények és benyomások adják, intellektuális és logikai megalapozásuk sokszor
fogyatékos." - De hát vehetjük-e készpénznek.
hogy jelen esetben is csupán egy bizonyos
ember, történetesen egy kéjgyilkos érdekelte?
Vagy ellenkezőleg: csupán megbízható mélylélektani illusztrációnak szánta filmjét, hogy
bizonyos elképzelhetetlennek látszó tettek hogyan mennek végbe a valóságban 1
Nem, ha szófogadóan lemondunk is annak .
vizsgálatáról, hogy mit akart Bergman ezzel
a filmmel elmondani, arról már nem mondhatunk le, hogy meg ne kíséreljük elhelyezni
abba az összefüggő gondolati rendszerbe, amit
eddigi munkássága feszít ki e film köré is.
mint egy állványzatot vagy egy állványzat emlékét.
Amikor az Úrvacsorában Thomas elvesztvé
hitét, nemcsak Istentől fosztódik meg, hanem
ráébred, hogy az emberek közösségéből is kirekesztődött és kimondja: "Eljátszottuk az
egyetlen lehetőséget, azt, hogy emberek között élünk" - egyszersmind kijelöli Bergman
következő film-expedícióinak az útvonalát.
Többé-kevésbé mindig felmerül ezután a kér39

dés: adhat-e egymásnak ember és ember olyan
kapaszkodót, mint valaha Isten adott. A Suttogások, sikolyok Piéta-képsora, vagy - profánabb változatban - a Szinről szinre hősnőjét az öngyilkossából és a tudatzavarból kimentö orvos önzetlen barátsága ellenére is
joggal mondhatjuk: nem, nem adhat; az expedíciók üres kézzel tértek vissza. Még a Jelenetek egy házasságból rezignáltan kiengesztelődött befejezése is csupán annyit állít, hogy
talán enyhithetjük egymás magányát, de csak
akkor, ha nem is akarunk ennél többet. Ellenben az emberi megváltás kutatása közben ezek
az "expediciók" egyre nyiltabban számoltak
be arról, hogy sötét kátyúkban akadtak el: ismeretlen erők, démonok kátyúiban : nyilt és
rejtelmes agresszivitásban, önnön rideg önzésünkben, szeretetre való alkalmatlanságunkban, a kielégítetlenség, az értelmetlen szenvedés romlott, kénszagú krátereiben, Látszatra
semmi köze nem volt a Szenvedély szigetén
garázdálkodó titokzatos szadista állatgyilkosságainak a központi szereplők ehhez képest
domesztikált bűneihez -, csak éppen megnyitotta Bergman e titkolt bűnök távlatát.
Mintha erre a távlatra is utalna Marianne a
Jelenetek utolsó epizódjában: "Nem gondolod, hogy teljes zűrzavarban élünk? Félelemben, bizonytalanságban, értetlenségben. Zűrzavarban. Titokban tudjuk, hogy csúszunk lefelé. És nem tudjuk, mit tegyünk." Akár feltételezhetjük, hogy Marianne itt már Peter
Egermanra is gondolt, annál is inkább, mert
a Peter-Katarina házaspár az ő otthonukban
bukkant fel először, acsargó veszekedésükkel
akkor még elképesztve a jó házasság iUúziójában élő vendégJátókat. Ugyanakkor viszont
Peter Egermanról is feltételezhetjük, hogy az
Űrvacsora Tomas tiszteletesére céloz pokoli
iróniával, amikor először tesz vallomást Mogensnek ijesztő kényszerképzetéről, és azzal
kezdi: "Mindig aria gondolok: jövő héten
jobb lesz. Elvégre eleven emberi lény vagyok,
akit más eleven emberi lények vesznek körül.
Logikus tehát, hogy változnom kell másodpercről másodpercre. Igy hát holnap meg fogom találni a megoldást." Igen, ez a film
könyörtelen ül gúnyos válasz Tomasnak, aki
kihíilt istenének rótta fel, hogy miatta elmulasztotta a megváltódást az emberi szeretetben.

••

Peter Egerman számára az emberi közösség már nemhogy nem nyújtja a megváltás
reményét, hanem mint egy automatizált futószalag, egyre közelebb görgeti kényszer képzete megvalósitásához. Csupa korrekt, feddhetetlen és kiválónak mondható emberi kapcsolat. A magas társadalmi körökben máig
megbecsült anya, aki persze egoista, mint a
jelentős személyiségek általában, s igy ez szinte a bájához tartozik, a feleség, a nagyszerű
üzletasszony, csupa tehetség, okosság, és emellett nőies hisztéria, a jóbarát pszichiáter, aki
olyannyira elfogult tisztelője Peter kvalitásainak, hogy csakis szenvelgésnek tudja tekinteni Peter kétségbeesett vallomását. Csupa remek partner egy játékban, amely szerint Peter
Egerman sikeres gazdasági szakember, jól él,
szép lakása, irodája van, kellemes barátai,
csak sajnos már kissé beleunt a jobbnál jobb
vacsorameghívásokba. Mindennek a légköre
elviselhetetlenül agresszív. Itt nem kell külön "behozni" a tévéhíradó háborús felvételeivel az agresszivitást, mint némely korábbi
filmjében tette Bergman. Agresszív a hajnali
városkép a takarításhoz kivilágított üres irodaházakkal, az ablak alatt az autósztráda, s
agresszív Katarina, akinek személyében egy
új, Bergmannál szokatlan nötípus debütál a
filmben: a minden tradicionális női lágyságot
nélkülöző, de teljesértékUen erotikus hatású aszszony. Minthogy azonban Bergman nőfigurái
között eddig is fontos szerepet kapott a keménység, sőt könyörtelenség, rákényszerülünk
a pontosabb meghatározásra, hogy miben is
különbözik tőlük Katarina. Abban, hogy sebezhetetlen, mint egy szép, jól megalkotott,
hasznos gép. Abban, hogy nem ri le róla a
kiszolgáltatottság, mint minden korábbi nőfiguráról, akit Bergman előző szlnésznői játszottak.
S persze agresszivitás lappang Peter bensejében is. Ö nem művész, mínt a Farkasok
órája hőse, akiben ugyanezek az indulatok
egy képzelt gyilkosságban és artisztikus rémálmokban szublimálódtak. Józan üzletemberként még annyira sem jártas a tudatalatti dolgaiban, mint egy átlagos ítlosz. Még annyira
sem, mint Katarina, aki a maga módján képes megvallani irracionális szorongásait. Például amikor arról beszél, hogy egy tzben el-

veszftette bizonyosságát az azonosságában:
"A fürdőszobában voltam és mosakodtam.
Hirtelen elfogott valami megérzés, vagy nem
is tudom, minek nevezzem. Néztem a jól ismert tárgyakat magam körül, és tudtam, hogy
ezentúl nem fognak hozzám tartozni. Mindent elveszitek." Vagy például amikor ráförmed egy Peteren gúnyolódó barát jukra : "Valami fenyeget, amiről nem beszélünk, mert
nincs rá szavunk. Foggal-körömmel kapaszkodunk valamiféle átkozott idillbe, holott tartalmatlan, és minden hézagán kiütközik a rothadás." Peter azonban még azután is, hogy
öngyilkosság szándékával kiállt a tetőre, érzelmeinek csak a legfelszínéről tud beszámolni: "Tudod mitől félek a legjobban 1 Attól,
hogy egy szép napon majd nem bírok dolgozni, nem olvashatom el az újságot, nem étkezhetek a megszokott időpontokban. Félek
az álmatlanságtól és a székrekedéstől. félek,
hogy bedöglik a kocsim, félek, hogy megbetegszem, félek, hogy kilyukad a fogam. Tudom, hogy a legkisebb zavar is felboríthatja
gondosan felépített biztonsági rendszeremet."
Holott éppen ettől a "biztonsági rendszertől" csömörlött meg, ami nem egyéb, mint
formák, normák, viszonyok, gesztusok, sza-

vak beidegződött mechanizmusa, s nemcsak
a tevékenységet és a viselkedést teszi gépiessé,
hanem kész formák kokilláiba nyeli el az érzelmeket, az egész lelket. Előírt szereppé degradálja a létezést, önnön szerepévé - bábbá válik az ember, s nemcsak ő, hanem a "biztonsági rendszer" valamennyi emberi tartozéka, mindenki, akivel kapcsolatba kerül. Az
ember báb - s nem is a sors, nem is valamely
isten kezében, csupán társadalmi-kulturális
meghatározottsága által, ami egyébként néha
alig látszik többnek illemszabályok és viselkedési normák gyűjteményénél. Peter egy
őszinte percben elrúgja magától a gondos feleség szerepében tetszelgő Katarinát : "Micsoda képmutatás I" - de jól tudja, hogy nincs
semmi e "képmutatás on" kívül, és retteg, hogy
megszakad a képmutatások egymásba öltött láncolata.
Csak az álmai tájékoztatják arról, hogy mire vágyik és mitől retteg valójában. Peter tudatából - szavak híján - ezekkel az álmokkal
kellett előhívni az őszinteséget: így kerültek
egy objektív hangvéteifi "áldokumentumfilmbe" - álomjelenetek. Főképpen egynek tulajdonított Bergman nagy jelentőséget; ennek az
álomnak a hangulata teremtődik meg némi
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modulációval a prostituálttal való együttlét
során, ami Peterben a gyilkossághoz vezető
rövidzárlatot idézi elő. Ezt az álmot - vagyis
kettős álmot, hiszen Peter álmában álmodja,
hogy álmodik - színesben forgatták, miként
a gyilkossági jelenetet és a végkifejletet: Peter
csöndes, minden emberi jelleget, személyességet vesztett motoszkálását az elmegyógyintézetben. Az álom egyik részletében Katarina
fölényes, elérhetetlen lénye korbácsolja fel az
álmodó eszeveszett dühét, a másik - a színes - részében pedig csodálatos gyengédségben egyesülnek, s ekkor Peter ráébred, hogy
meggyilkoita Katarinát.
Íme, egy kulcsszó: gyengédség. Vagy inkább
azt a szót kéne használnunk, amit Tim, Katarina régi barátja és rnunkatársa, a rokonszenves homoszexuális férfi újabb inkarnációja Bergmannál : közelség? Tim valószínűleg a
Iegmérvadóbb narrátor az e filmben szereplő
narrátorok sorában, akik valamiféle magyarázatot iparkodnak adni a történtekre, s akik
közül a korlátoltság pálmáját kétségkívül Mogensnek, a lélek szakavatott tudorának juttatta az ezúttal igencsak ironikus kedvében
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lévő filmrendező. Úgy tűnik, mintha Bergman
szívesebben "hallgatna oda", amikor Tim beszél. Tim például azt mondja a rendőrségi
kihallgatáson: Peter "érzelmileg haldoklott".
Persze, ő is önmagáról beszél elsősorban, mint
mindenki ebben a filmben, de nem vitás, hogy
azért ez a megállapítás áll Peterre is. Tim
egyébként is előtte jár Peternek : az ő életmódjában már tudatosan 'és nyíltan jelen van
a gyengédség-széretetvágy és az agresszivitásbrutalitás kettőssége, s e kettősséget nemcsak
elvállalta, hanem éli is. De csak ennyivel jár
előtte. Hiszen ha tudja is, hogy ki ő, s ha
megéli is ennek az azonosságnak a szégyenét,
elfogadni nem tudja ő sem. A film legbensőségesebb jelenete, amikor Katarinának nyújtja a kezét, hogy érintse
arcához. "Érzed
a kezem?" Katarina igent mond. "De azt is,
hogy ez én vagyok? Hogy én vagyok?" Katarina rázza a fejét.
Ennek a jelenetnek a reménytelensége magyarázatul szolgálhat arra, hogy miféle vágy
fejeződik ki Peter álombéli jóérzésében, amelyet így írt le: j,Volt ott még valami megmagyarázhatatlan fény, amely megjelent, az-

az

tán elmúlt - az összetartozás érzése a feleségemmel, akár ő volt az, akár valaki más."
Az Isten szeretetében való megbizonyosodás,
vagy egy másik ember szerétetében való megbizonyosodás helyett ők (ők?) már csak (csak?)
önmagukban szeretnéntk megbizonyosodni, a
másik emberben való tükröződés által. A nap
vége öreg professzora még naivul így beszélt:
"Mintha mondani akai nék magamnak valamit, amit ébren nem akarok meghallani."
Milyen messzire kerültek ettől Bergman új
modelljei! Ők már meghallják, néha meg is
értik a megnevezhetetlen erők fenyegetését, de
tehetetlenek velük szemben, már csak azért
is, mert az emberi tudat szánalmasan és szűkkeblűen racionális formái már eleve kirekesztik magukból a teljes ént. Az identitása bizonyosságától megfosztott ember abban a reményben sóvárog kannibalisztikus éhséggel egy
másik emberben való felolvadásra, hogy valami bizonyos tudást szerezzen önnön kivoltáról. Peter számára Katarina mindannak a
foglalata lett, ami kirekeszti őt valódi énje
megismeréséből - megszületéséből. Ezért vágyik egyszerre a meggyilkolására és a vele
való egyesülésre. S feltehetőleg ezért váltja ki
aKatarina
szerepébe behelyettesített prostituált lány egyetlen szokatlan, "szerepen kivüli"
gyengéd mozdulata a gyilkos rohamot.
Persze, ha feltételezzük is, hogy ebben
gyilkossági históriában Bergmant nem annyira a precízen feltárt életrajzi-lélektani mozzanatok érdekelték, mint inkább az önnön személyisége bizonyosságát elvesztett ember veszélyeztetettsége, még mindig ellene vethetjük a vállalkozásnak: miért egy végletes, patologikus példában vizsgálta ezt - ámbár a

Színről szlnre ezzel rokon vállalkozása ellen
éppen az a kifogás rnerülhetett fel, hogy túlságosan körvonaltalan volt a történet -, vagyis
miért vállalta a laboratóriumi tárgyilagosság
tehertételét és a néző jogos fenntartásait -elvégre a betegség azért mégiscsak betegség, orvosra tartozik.
De hát az is igaz, hogy akár a lélek megbetegedése, akár a tudatzavarban elkövetett gyilkosság létezésünk azon tényeihez tartozik,
amelyekről alig tudunk valamit. És idézzük
fel itt Nemes Nagy Ágnes egyik tanulmányának részletét :
"Nem mintha lebecsülném ismert, többékevésbé kezünkben taltott tudattartalmaink
fontosságát. Csak némileg keveslem őket. Századunk, ez a gyötrelmesen bonyolult század,
többek közőrt arra is megtanított minket, hogy
legfontosabb, életünket eldöntő dolgainknak
jó része érzékeinkkel fel nem fogható tartományokban történik, atomok és napkitörések.
nukleinsavak és ózonpajzsok között. Mérhetetlenül megnőtt annak a jelentősége, amit a
szó mindennapi értelmében nem vagyunk képesek átlátni, amit létünk antropomorf síkján nem tudunk, s ez éppúgy vonatkozik a
tudományos világismeretre, mint a művészetek által (is) szerezhető önismeretre. Kettőjük - világismeret és önismeret - közös parancsa rendeli ki a költészetet nehéz, századunkra jellemző kutatóútjaira, a névtelenek országába."
Nyilvánvaló, hogy mindez a művészetek
között nemcsak a költészetre érvényes. Persze érvényes az idézet folytatása is: "De azért
nem tévesztem össze a Urát az ismeretelmélettel."
Ács Marg;t

JELENETEK A BÁBUK ÉLETÉBŐL (Aus dem Leben der Marionetten) színes és fekete-fehér, NSZK,
Comp, Personalfilm GMBH München, ]980.
I és R: Ingmar Bergman; O: Sven Nykvist; Z: Rolf Wilhelm; Sz: Robert Altzorn, Chirstine Buchegger,
Martin Benath
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Az Agónia bemutatója alkalmából
Levél Elem Klimovhoz
Kedves Barátom,
sietek megírni "az örömhírt: ma ismét láttam
az Agóniát. Mióta hazajöttem a vetítésről, itt
könyökölök az iróasztalomnál, bámulom az
ablakon túli sötétséget. Megint kattog az
agyam, nem jön álom a szememre, éppúgy,
mint 1975 hűvös télutóján, amikor először láttam a filmedet Moszkvában.
Emlékszem, amikor annak idején kijöttem
a vetítőből, szakadt a hó, hideg keleti szél surrogott az aszfalton, az utcai lámpák fényeinél örvénylett a fehérség. Gyalog indultam a
szállodába. A portás oldalán pisztolytáska
volt, kezében seprű, a hazatérő vendégek hátáról söpörgette a havat. Komolyan, nagy szakértelemmel végezte a dolgát, engem is lesöpört
a kucsmámtól a sarkamig. Végignyúltam az
ágyon, a mennyezetet nézegettem. Nem tudtam, de talán nem is akartam elaludni. Felöltöztem, lementem ismét az utcára, körbejártam néhányszor a szálloda komor épülettömbjét, aztán leültem egy behavazott parki
padra és rágyújtottam. A szél is, a város is elcsöndesedett, éjfél felé járt az idő. Sokáig üldögéltem ott a padon, kettesben az Agóniával,
keresgéltem az alkalmas szavakat, mondatokat, amelyek híven rögzíthetnék, mit láttam,
" mit kaptam, mi történt velem. Eleinte nem támadtak bennem mondatokban rögzíthető, igazi gondolatok. Érzések, emlékek sejlettek föl,
életem foszlányai: a jegenyefa; amelyre először
mertem fölmászni, a szívem kalapálására, mikor először úsztam át a Tiszát kutyaúszásban.
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Első találkozásom a tengerrel, a belátható végtelenség kékjével, csöndjével. Eszembe ötlött
egy rabok között élő sas Dosztojevszkij szibériai naplójából. Különös, de minél mélyebben
gondoltam bele az Agóniába, annál határozottabban éreztem, hogy szabad vagyok. Mivel
a szabadság kérdésében inkább kételkedő vagyok mint hiszékeny, elég ritkán támad föl
bennem efféle érzés. Mindenesetre akkor és
ott így összegeztem magamban az élményt,
amit a filmtől kaptam.
Moszkvából hazajöve, barátaimnak, ismerőseimnek az Agóniáról beszéltem. Az arcok, a
képek, a jelenetek úgy belém vésődtek, mintha
megéltem volna mindazt, amit a filmen láttam.
Ám a szó szoros értelmében nem látható, de
a filmben mégis benne lévő folyamatokat, a
mű rejtett mélységeiben működ ő erőt, világítást, eltökélt erkölcsiséget, a stílustól elszakíthatatlan sugallatokat hiába próbáltam szavakba foglalni, az élő beszéd esetlegességeível,
esendőségével nem közeJíthette meg a mű titkait, intenzitását. Különösen sokat kínlódtam
a haditanács-jelenet és az utána következő képsor elmesélésével. Az a hihetetlen mélység és
pontosság, ami a varjakra való lövöldözés környékén megérinti a nézőt, szavakkal nem utolérhető. Hasonlóképp nehéz volt szavakkal megeleveníteni a Raszputyin életét kioltó öt lövés
körüli pillanatok feszültségét, stb, stb ... Ennek ellenére ahol és amikor csak lehetett, meséltem a filmet boldognak-boldogtalannak,
a
magam módján, akár egy madaraknak is igét

hirdető mezítlábas szerzetes, mert azt éreztem,
erről a filmről vétek hallgatni.
Az évek teltek, múltak, az Agónia körül egyre nagyobb volt a csönd. Látni nem lehetett,
csak reménykedni és gyanakodni. Eljártam külőnféle vetítésekre, de a filmeket konok előítélettel néztem: az járt a fejemben, hogy megint
valami mást vetítenek az Agónia helyett. Mindegy, hogy mit, de mást. Silányakat és még
silányabbakat.
Éveken át feszengett, lázongott bennem az
igazságérzet, folyton azt kérdeztem magamtól - s ha mód volt rá, az illetékesektől is -,
miért nem látható az Agónia? Érdemi válaszok
híján csikorogni, káromkodni való kedvem
volt. Hiába törtem az agyam, az Agónia késlekedésének rejtélyét nem értettem meg. Pedig
- mentségemre legyen mondva - vannak ütközetben szerzett tapasztalataim, van némi fogalmam, miféle csaták zajlódnak a kimondhatóság határai körül egy-egy film megjelenésekor.
Éppen elégszer láttam, minél hitványabb egy

film, annál könnyebb megcsinálni és annál
simábban kerül a nyilvánosság elé. Erre a jelenségre mindig csak legyintettem. De az
Agónia esete a lehető legfájdalmasabb gyanút
ébresztette föl bennem: lehetséges, hogy minél
igazabb, erőteljesebb, tökéletesebb egy film,
vagyis minél tisztességesebb egy cselekvő-teremtő ember - annál nehezebb a sorsa?l A
semmi valóban föl akarja falni a valamit?
Természetesen megpróbáltam hadakozni az
ólálkodó gyanú ellen. Újra és újra végiggondoltam az Agónia képsorát, dialógusait, hátha
találok valamilyen részletet, amelyet valaki félreérthet, amely beleütközhetne valamiféle sejthető tabu ba, sérthetné valamely szent tehén
glóriáját. Megrökönyödtem: az Agónia sem
kimondva, sem kimondhatatlanul nem tartalmaz semmiféle meg nem gondolt, félreérthető,
vagy akár csak félremagyarázható gondolatot.
Ellenkezőleg: a lehető legpontosabb, legárnyaltabb emberi-társadalmi-történelmi
igazságok
feltárására törekszik. Nem ismerek filmet,
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szemben, amelyek nehezitették az útját. Minél
amelyik egy adott társadalmi berendezkedés
minden irányú elidegenedettségét a teljesség többet gondolkodtam, annál erősebben nyilallt
ilyen fokán ábrázolta volna. Nem ismerek ren- belém a kérdés: a filmvilág lárrnájában, csipdezőt, aki világosabban látta és láttatta volna csup ügyek körüli csinnadrattáiban miként
azt a világtörténelmi pillanatot, amikor az nyúlhat ilyen hosszúra az Ag6niát eltakaró
orosz birodalomban "még sohasem volt ilyen csönd? A gyanakvástól csak bizonyossággal
lehet megszabadulni. Kotlottam, töprengtem,
mély szakadék a hatalom és a nép között",
amikor a békés megoldás már nem volt lehet- hogyan találhatnék rá erre a bizonyosságra.
séges, "mikor már csak a nép dönthette el Igy született meg bennem a Kűldetés gondolata.
saját sorsát". Eizenstein Rettegett lvánja óta Lássuk, mi történik egy emberrel, aki mindent
megtett, ami az erejéből tellett, akinek hivatása
nem volt ilyen erejű és arányú történelmi látomás az egyetemes filmművészetben ... Végre szerinti teljesítménye éppoly vitathatatlan értéegy film, amely nem dől be az egymásba ful- kű, mint az Agánia. Igy került filmvászonra
ladó tanácstalanság divatjának, nem gügyög, közös barátunk: András. Sejtelmeim így váltak
hanem beszél, nem homályból, világosságból
fölismerésekké. Most már túl vagyunk rajta,
építkezik, nem alkuszik, hanem ítélkezik, akar bevallhatom, a te véleményed mindenkiénél
és mer világtörténelmi alternativákban gondol- fontosabb volt számomra. Sose felejtem el,
kodni. Megmutatja nekünk, mi várható egy álltunk a vetítő ajtajában, és azt mondtad:
önmagát túlélt hatalmi gépezettől, amely már most már nyugodtan meghalhatsz, Ferenc, elcsak minden áron túlélni akar. A másik olda- mondtad, amit kellett.
Az évek megint múltak, és íme, ma újra látlon a nép nemcsak tűr, pusztul, már lázad is,
dübörögve közeledik a forradalom. A küzde- tam a filmedet.
Mit mondhatnék?
lem nyíltan életre-halálra megy. Megütköznek
Ha valaki közülünk nyugodtan halhat meg,
az emberek, a társadalom erői, szembesítődnek
a történelmi alternatívák. A néző választhat,
az te vagy.
választania kell: korbácsot, cenzúrát, sortüzeÉppen ezért eszedbe ne jusson másra gondolket, háborút, teljes alávetettséget akar, vagy ni, mint hogy dolgoznod kell. Ne törődj azokkal,
emberhez méltóbb életet. Vakhitet, vagy józan
akik sorsod láttán rnegriadtak, és a könnyebbik
észt. Kendermagos tyúkokról éneklő, körül- rút reményében eltávolodtak tőled és önmagukrajongott, veszett kutya tekintetű Raszputyin
tól. Gondolj apádra, aki a földig rombolt Volistenségek ben hisz, vagy pedig a bennünk lévő ga-parti városban kész volt meghalni az elektrolázadás istenében ...
mos központ védelméért akkor is, amikor
Minél alaposabban meggyőzödtem az Agó- talán már az egész városban nem volt egyetlen
nia támadhatatlanságáról,
teljes igazságáról,
épségben maradt villanykörte sem.
annál mélyebbre húzódott bennem a gyanú
Ölel barátod:
mindazokkal a társadalmi mechanizmusokkal
Kósa Ferenc

AGÓNIA - Raszputyin és a Romanovok (Agonyija) színes, szovjet, Moszfibn, 1972.
R: Elem Klimov: F: Szemjon Lungin, Ilja Nuszinov O: Leonyid Kalasnyikov; Z: Alfred Snitke;
Sz: Alekszej Petrenko, Anatolij Romasin. Velta Line, Alisza Frejndllh, Alekszej Romancov
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ELMELET

A filmművészet határai
Több, nem jelentéktelen filmteoretikus - köztük
például André Bazin - állapitotta meg, hogy a
film a legnagyobb hatást a nyers valósággal, annak
megidézésével fejti ki. Aligha lehet akár a tekintélyekre hivatkozva, akár anélkül elvitatni ennek a
tételnek az igazságát. A természetes formájában
és mozgásában a néző elé állftott világ hatása majdnem olyan erős, mint magáé a valóságé. S mindez a
filmművészet anyagának - a (hangos, színes)
mozgófényképnek - a tulajdonságaival függ össze.
Ez az anyag általában nem képes nem mozgófényképszerűen visszaadni a valóság jelenségeit. Ez akkor is igaz, ha számtalan film teljesen elvonatkoztat
a valóságtól, esetleg deformálja vagy éppen meghamisít ja azt. A film ennek alapján mindenki számára egyet jelent az ilyenfajta valóságot megőrző
demonstrálással. Itt azonban rögtön meg kell állni
és levonni a fent megállapított összefüggések konzekvenciáit.
A valóság révén érvényesülő hatás, a mozgófényképszerű bemutatás nem a filmnek mint müvészetnek. hanem csupán anyagának tulajdonságaiból ered. S ez a kettő egyáltalán nem egyenlő.
Méltán hangoztathatta Christian Metz, h ogy a
film állandóan átcsap nem-művészetből művészetbe
és viszont, annak megfelelően, hogy denotátumként
vagy konnotátumként hat. Maga André Bazin is
beszélt arról, hogy míg a rajzolat és a szín nem választható el a festészettöl, addig a film úgy (is)
viszonyul a valósághoz, mint az irodalom a nyelvhez. A filmet nyelvként előzi meg egy autonóm realitás, még ha a szétválasztás olyan egyszeruen
nem is oldható meg, mint az irodalom és a nyelv
viszonylatában. A mozgófénykép önmagában még
nem művészet, bármekkora hatást képes gyakorolni. Ugyanúgy nem, ahogy egy esemény pontos
- passzív - leírása sem irodalom, bár hatása az

olvasóra szintén elvitathatatlan. Közismert, hogy
az információs jelnek ahhoz, hogy egy rendszert
működésbe hozó impulzussá váljon, megfelelő
strukturáltség szükséges, Ez vonatkozik a filmre
is mint információs jeleket közvetitöre.
Nem egyszerűen a jelek mennyiségén múlik a
hatás - ebből a film nagyon sokkal rendelkezik -,
hanem azok strukturáltságán. S mivel e tekintetben a film már egyáltalán nem állt olyan jól, ezért
felhasználta más művészetek - éppen ilyen hatású segítségét. Elsősorban természetesen az irodalomét.
Úgy tűnik tehát, hogy a film mint müvészet nem
más, mint a mozgófénykép meg az irodalom, meg
mindaz, ami ennek a párositásnak a vonzata (színmüvészet stb.). Kétségtelen, hogy ez nagyon sok
esetben - talán az esetek túlnyomó többségében igy is van. De a filmtörténeti tapasztalat más tendenciákra is felhívja a figyelmet.
. A film - pontosabban a mozgófénykép - megjelenve a múlt század végén, kétségtelenül a valóságot idézte meg nézői számára. Volt azonban egy
másik - azóta már a megszokottságban szinte eltűnt - hatása is. A korai filmközönség trükk-ként
fogta fel a filmet. Egyikeként azoknak a trükköknek, amelyek éppen a technikai fejlődés következtében változtatták meg a bűvész-szírtházak és mutatványok számait, bevonva a gépi berendezéseket.
A természetes formájukban és mozgásukban visszaadott jelenségek szenzációja egy ideig kielégitette a
nézőt, de az hamarosan ennél többet kívánt. Még
a földrajzi egzotikumoknál és a társadalmi események bemutatásánál is többet. Ennek a felébresztett és utána nehezen kielégíthető következménynek
próbált eleget tenni Georges Méliés, amikor felfedezte és alkalmazta a különböző filmtrükköket. és
azokhoz megfelelő témát (tündérjátékokat, fantasztikus történeteket) keresett. A közönség ekkor
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már nem egyszerűen a megidézett valóságnak örült,
hanem a trükköknek. illetve 'l. valóságosan megmutatkozó csodáknak. A film - a szó technikai
értelmében - nem ismert lehetetlent: eltűnések, átalakulások, rendkívüli képességek stb. sorakoztak
fel a közőnség előtt. A film tehát kezdettől összeforrott a trükkökkel.
A film kezdetben nem tárt fel esztétikumokat
(vagy ha erre kísérletet tett, akkor saját eszközei
csak reprodukáló szerepet játszottak). önállóan
csak olyanfajta fokozást végzett, amilyen - sajátosan - akár az íparművészetre is jellemző lehet.
Esztétikai jellegű élményt hívott ki, de ennek nem
sok köze volt az emberhez kapcsolódó - pedig a
film embert mutatott - olyan esztétikumokhoz,
mint a tragikum, komik~m stb. A korai filmteoretikusok is, amikor a film sajátos tárgyát keresték, akkor a szélfútta füvet, a hullámzó tengert, a
szálló felhőket, legfeljebb még gépi működéseket
jelöltek meg. 'Úgy vélték, hogy ezek az ún. fotogenikus (nyilván "filmgenikust"
kellett volna
mondani) tárgyak, mert ezeknek tudja éppen a film
a szépségét felfedezni - felfokozni. Olyan szépséget,
amely a valóságban is adott, de a film kiemelheti,
hangsúlyozhat ja. Nem véletlen, hogy másfajta sajátosságról még alig esett szó, amikor a filmalkotások
egy típusa már megindította a változások sorát.
Megállapíthatatlan, hogy ki készítette az első valamennyire komolyan vehető - filmbohózatot,
de kétségtelen, hogy Georges Méliés Fantasztikus
hidrotherápiája (1909) már ilyen. Ez a mű egy fogyni
vágyó férfit mutat be, akit az orvosok a leglehetetlenebb fogásokkal (zsírkiszívás, laposra egyengetés, főzés) próbálnak sovánnyá tenni. Végül,
miközben a zsírját főzik ki egy üstben, az túlhevül
és felrobban. A férfi darabjaira esik szét. Azonban
rögtön összerakják és ő boldogan - mert soványari távozik. Maga a jelenség - a fogyni vágyó férfi önmagában nem komikus. Nem lehetett tehát egy
valóságban is meglevő esztétikai sajátosságát egy
szerűen felfokozni : kiemelni, kihangsúlyozni. Azt
meg kellett teremteni. Komikussá kel/ett minősítenl, meg kellett teremteni a komíkumot. Ezt a
film a saját eszközeivel vitte végbe.
A komikum bizonyos (általában társadalmi)
álcáz6dás gyors és váratlan leleplezödése. Népszerűbb megfogalmazása szerint: az ésszerűség köntösében jelentkező ésszerűtlen gyors és váratlan
lelepleződése - vagy fordítva. Itt éppen a fordított
eset van. A fogyast ésszerűtlen, abszurd fogásokkal
igyekeznek elérni, de az eredmény ésszerű: soványan távozik a fogyni vágyó. Rendkívül primitív
és durva komikum ez. De a film abban az időben
- a maga eszközeivel - nem volt másra képes.
Ehhez pedig trükköket használt fel. Azokat a
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trükköket, amelyekkel túllépett a mechanikus valóságmásoláson (vagy más művészetek leegyszerűsített alkotásainak reprodukálásán), és a fantázia
termékeit jelenítette meg - ezek nem lévén a valóságban, nem is voltak másolhatók. Tehát a film
eljutott addig, hogy a szó szoros értelemben fikciót mutasson, A komikum megteremtéséhez kontrasztot kell létrehozni: az álcázott pólussal szembe
kell állitani a lelepleződöttet. Ezt a kontrasztot a
film a korai szakaszában csak úgy tudta megteremteni, ha az egyik pólus az abszurdba, a lehetetlenbe került. A film nem volt még képes a finom
különbség érzékeltetésére, még kevésbé az olyan
ábrázolásra, amely az egyik pólusra, mint a néző
tudatában levőre számít, ami által annak ábrázolása fe lesleges.
A film tehát az önálló esztétikai minősítés eszközét, az esztétikum megteremtésének lehetőségét
a trükkben fedezte fel. Ezzel lépett túl a passzív
valóságmegidézésen és a reprodukáláson. Ettől
kezdve a filmi ábrázolás sokáig kettévált (persze
nem mereven elhatárolhatóan). A burleszk - és némileg a kalandos film - mint filmtípus érvényesítette a trükköket és velük az esztétikai teremtésben
a film önállóságát, a drámai (inkább melodrámai)
élményekkel kapcsolatban pedig a film maximális
mértékben támaszkodott más művészetekre, saját
eszközeit legfeljebb valamiféle fokozó tevékenységre használta föl. Nyilvánvaló, hogy bármilyen új
lehetősége i voltak is a filmnek (például a mimika
bemutatásában - közelről mutatott remegő száj,
kicsorduló könny stb.), - ez semmiképpen nem volt
egyenlő az esztétikum-teremtéssel, az emberhez
kapcsolódó esztétikumok létrehozásával. A legfontosabb drámai esztétikum - a tragikum - tekintetében a filmnek kezdetben még csak reménye
sem lehetett valamifajta őnállósodásra, hiszen a
belső ábrázolás minimális szintje miatt, azt még az
írodalom-színrnűvészet felhasználásával sem tudta megteremteni.
Ahogy tehát elidegeníthetetIennek kell tekinteni a
mozgófénykép fényképszerűségét, ugyanúgy sajátjának kell tartani a trükklehetőségeket is, amelyek
alapján a film eljutott az önálló művészeti funkcíonálásig, az esztétikai teremtés ig. A kezdetben kialakult szakadást csak a David W. Griffith kísérleteit felhasználó avantgarde mozgalmak tudták
megszüntetni a húszas években.
Az avantgarde olyan élményeket teremtett meg,
amelyek a valóságban nem léteztek, és csak a film
eszközeivel voltak előállíthatók. Jó példa erre
Hans Richter Filmtanulmány (1925) című alkotása.
Ez végtelenített szalagon fejeket mutat, amelyek
egymást követően szemekbe, holdakba, borsószemekbe, esőcseppekbe váltódnak át. Az esőcseppek

egy vfztükörbe hullanak, amelyen megjelennek a
fejek stb. Kétségtelen, hogy annak az élménynek,
melyet ez a kisérleti film hordoz, nincs megfelelője
a valóságban. S az alkotó jelleg megint a trükklehetőséggel kapcsolódott össze. Az ilyen példák azonban szélsőségesek, és csak a törekvés irányát jelezhetik - meg a szükségszerűen bekövetkező végleteket-, de nem aművészeti önállósodást. Ennek sokkal inkább a szovjet avantgarde adta a példáját,
különösen pedig Szergej Eizenstein húszas években
készült művei,
Történelmi tény, hogy Eizenstein legjelentősebb
alkotásai - a Patyomkin páncélos (1925) és az
Oktdber (1927) jelentősen eltértek a valóságtól.
A Knyáz Patyomkin Tavricseszkij csatahajó legénysége nem volt szolidáris az ogyesszai sztrájkolókkal és tüntetőkkel. (ÖSszesen két lövést adtak
le, s azok sem találtak. Miközben kb. hatezer
ogyesszait gyilkoltak le.) A Téli Palota ostroma
meglehetősen jelentéktelen
katonai vállalkozás
volt, és nemcsak a forradalmiság játszott benne
igen nagy szerepet, hanem az, hogy a pétervári
helyőrség katonái nem óhajtottak a frontra menni.
De ezek a filmek nem is 1905-ről vagy 1917-ről
szőltak: készülésük korát adták vissza. Azt a zűrzavaros korszakot, amelyet az Új Gazdasági Politika (NEP) jellemzett. S mert éppen a NEP jellemezte, igy nem annyira a forradalmiságról, mint
inkább időleges visszavonulásról beszélhettek a
szocializmus ügyével kapcsolatban. Eizensteinnek
tehát nem volt alkalma másolni. Meg kellett teremtenie azokat a jelenségeket, amelyek révén széppé, fenségessé magasztosfthatta a forradalmiságot
és szolidaritást. Bebizonyíthatta, hogy ez az egyetlen mélté magatartás. Ezt a felmagasztosítást,
ezt a fenséget Eizenstein nem az irodalom és a
szfnmüvészet seg[tségével teremtette meg, hanem a
film sajátos eszköztárával, elsősorban a montázszsol. Az esztétikai mínősítés egyet jelent az alkotónak a jelenséghez való viszonya érvényesítésével.
Az alkotó szépnek, fenségesnek. tragikusnak érez
valamely jelenséget, s ezt az ítéletét kívánja belesűríteni a műbe, Ennek legkézenfekvőbb módja az
adott - ábrázolási kőzegül választott - életdarab
szétszedése és újraegyesítése meghatározott szerkezet, kompozíciö, viszonylatok kialakításával. A részekre tördelt világ egységei küíön-külön is mínösithetők a fény-árnyék, a plánok, a szemszögek stb.
segitségével, meg természetesen a kiemeléssel meghatározott asszociációs lehetőségekkel stb. is.
Létrejött a film mint önálM és sajátos művészet,
amely képes az esztétikai minősftésre, az esztétikumok megteremtésére és nem valamiféle feífokozásra. A trükkökből mint technikai lehetőségekből
formai - tehát müvészeti - eszközök váltak, bár

trükk jellegüket nem vesztették el, különösen a
nézők szemében nem. Ugyanakkor azonban - kisérőjelenségként - más változás is bekövetkezett.
A filmet a szovjet avantgarde nyeivvé tette: jelek
rendszerévé. A montázs egységének meghatározott
jelentést adtak, jelképiségük dominált. A túlzott
konstruálás éppen az intellektualizálást szolgálta-,
azt, hogy az egységek elveszftsék a maguk: valóságos gazdagságát, több jelentésű mivoltukat, és
mindenki számára egyet mondjanak. Ennek érdekében nemcsak a konstrukció uralkodott el az
anyagon (aminek eredménye ezeknek a műveknek kőlteményszerűsége lett), hanem nem csekély
erőltetettség is megmutatkozott,
különösen az
Oktdberben. Kerenszkij felmenetele a Téli Palota lépcsőjén hivatali előrehaladást jelentett. A Napoleon szobrocskával (a cárok palotájában 1) való összevetése uralkodói vágyait volt hivatva kifejezni. A gyorsan forgó kerékpár és motorkerékpár kerekek a lendületet, a hárfák és balalajkák
a mensevikek édeskés hazug beszédét jelezték.
Balázs Bélától Umberto Barbaróig és tovább sok
teoretikus tette szóvá ennek az átalakulásnak jogosultságát, hangsúlyozva, hogy a filmnek mint
művészetnek a gondolatokat nem ábrázolnia kell
- sajátos ideogrammákká egyesülő hieroglifákkal -, hanem felkeíteni, kiváltani. A filmszemiotika képviselői pedig később a film nyelv voltát
kérdőjelezték meg.
A film tehát művészetté vált, de közben ellentmondásba került saját anyagának - mozgófényképnek - sajátosságaival. Ahhoz, hogy önálló esztétikai viszony teremtésére alkalmassá váljon, képnyelvvé alaldtották át, amely képi mivolta révén
megtartotta érzéki hatását, de alapjában gondolatokat közölt. (Ezt nevezte Bizenstein a fogalmak
tárgyiasitásának.) Ez az elvontság szembekerült
mind a fényképszerűséggel (nem érdemes itt most
Christian Metz, Emilio Garroni és mások bfrálatát
hosszasan idézni), mind a trükköknek az emberhez kapcsolódó esztétikumokat teremtő-feltáró jellegével. A szovjet avantgarde-on belül a szépség,
a fenség és a hősiesség uralkodott, nem pedig a
tragikum vagy a komikum. Ez mutatja egyébként,
hogy a fentitől különböző aspektusban vizsgálva
az avantgarde-ot (tehát nem abból a szempontból,
hogy az élmény, amelyet visszaadott, megvolt-e a
valóságban), az esztétikailag nagyon közel volt a
felfokozáshoz.
A film tehát elérte fejlődése első művészetí csúcsát, de ezt csak úgy tehette, hogy nagy mértékben megtagadta saját magát, túllépett önmaga határat«. A visszatérés az elvont képnyelvvel való
ábrázolástól a mozgöfénykép alapvető tulajdonságaihoz - elkerülhetetlen volt.
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A harmincas években - amikor a gazdasági válság után egyre inkább afasizmus elleni népfrontos
összefogás vált aktuálissá a forradalmak célul tűzése helyett, a film a szovjet avantgarde intellektuális nyelvével nem is tudott volna a társadalmi
feladatok végrehajtásában részt vállalni, a valósággal esztétikai kapcsolatot létesíteni. Az egyén
és a társadalom bonyolultabb viszonya más ábrázolást követelt meg. S ennek érdekében a film
visszatért az irodalom jelentős felhasználásához.
Miként az avantgarde esetében, itt is csak az
alapvető tendenciák kiemelése lehetséges. S e tekintetben elsősorban a hang megjelenését kell figyelembe venni.
A teoretikusok véleménye a hangot illetően sokáig jelentős en megoszlott. Talán a hangot ellenzők tábora volt nagyobb. Érveik nem voltak elhanyagolhatók. Egy azonban biztos: ha a film
hangosfilrnként született volna, akkor nyilvánvalóan más lett volna a fejlődés útja, és ez elsősorban a trükkre alapozott vonulatot illeti. A némaság a filmszerlíséggel (a szó közkeletű értelmében)
egyensúlyozódott ki. A harmincas években viszont
a szintetizáltság, az irodalom és a színművészet
jelentőségének növekedése a valászerűség fokozádását eredményezte. Ehhez a hang nemcsak alapot
adott, hanem bizonyos követelményeket is támasztott - nagyobb egységek, közvetlenebb ábrázolás,
a belső világ fokozottabb feltárásával az árnyalás
lehetősége stb. S persze hozzájárult ehhez a filmek nagyobb érzékenysége révén a szűkebb blendék használata, illetve a kép mélységének kihasználása, a olyamatos kameramozgások alapján a
térbeli azonosulás érzetének felfokozódása stb.
Az alapvető azonban nem ez volt, hanem a kiúnapi élet jelzésrendszereinek (asszociációinak) felhasználása az ábrázolésban. A harmincas években
alakult ki az a mozi, amelyet a néző saját világaként ismert fel, és eseményeiről, hőseiről úgy beszélhetett, mint valóságosakról. Az ábrázolás bizonyos külsőségessége (a hősnek a környezettel,
más személyekkel való szembenállása) enyhült azáltal, hogy a harmincas években - általában eltérő en a némafilmtől - a cselekményt az alkotó
nemcsak cselekvésekkel-eseményekkel, hanem párés magánbeszédekkel is kifejleszthette. Ugyanakkor a kis emberi gesztusok (amelyek nem a cselekmény fejlesztését szolgálták) halmozása tették
gazdaggá az ábrázolást.
André Bazín hangsúlyozta annak fontosságát,
hogy a film ne csak a valóságot adja vissza, hanem annak természetes észlelését is. S a természetes észlelésben benne van a befogadó valósághoz való viszonyát meghatározó személyisége, irányultsága. A húszas években eltúlozták a filmnek
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az emberi felfogástól különböző természetét (például Dziga Vertova filmszem elméletében), a harmincas években maximálisan érvényesíteni kivánták az emberi szemléletet. S mindkét felfogás a
mozgófénykép
tulajdonságából fakadt. Éppen a
gesztusok mutatják ezt. Élményként a köznapi emberekből - és ennek megfelelően a filmhősökből általában a gesztusok maradnak meg. Belsőt kifejező, emberi megnyilatkozásaik, amelyek többnyire nem kapcsolódnak közvetlenül a cselekményhez.
Jean Renoir A nagy ábránd (1937) című filmje
tárháza az ilyen gesztusoknak. A munkás származású fogoly tiszt úgy készíti elő a szökést, hogy
kötelet fon lepedökből, az arisztokrata - felkészülésként - a szarvasbőr kesztyűit mossa ki. John
Ford Hatosfogatának (1939) hőseit igazán az jellemzi, ahogy az újszülötthöz viszonyulnak. Mihail
Romm Lenin filmjeiben (1937-39) Lenint jobban
jellemzi az, hogy amikor a földön kényszerül feküdni, akkor bizonyos szerzők könyveit nem hajlandó a feje alá tenni, mint szélsőségesebb megnyilatkozásait stb. Természetesen nem lehet eltekinteni attól, hogy ezek a filmek elmondanak
egy történetet, amelyben a hős tesz valamit és
történik vele valami. A valóságszerűség tulajdonképpen - megfelelve részben a valóságnak, részben a valóság észlelésének - éppen ebben kulminál.
Azt hihetnénk, hogy ezzel a filmművészet rátalált a maga sajátosságaira, eljutott egy ábrázolási stabilitáshoz. Ezt erősítették a módszernek
olyan eredményei is, mint az olasz neorealizmus.
Azonban éppen az olasz neorealizmus válsága
döbbentett rá, hogy mennyire nem elégséges a fejlődésnek ez a foka. Giuseppe de Santis már 1955ben beszélt a dokumentarizmus csapdájárál. A fényképszerűséggel adva van a szintézis lehetősége, a
fényképezendő jelenség előrendezése az irodalom
és a színművészet segitségével. Ez egyáltalán nem
tagadása a film sajátosságainak. A lehetőség ki
nem használása lenne inkább tagadásnak nevezhető. A filmelméleti szakirodalom nagyon sokat
foglalkozott a film és irodalom külőnbségével, szintézísük feltételeivel, lehetőségeivel és korlátaival.
De talán csak André Bazin mondta ki, hogy a
film mintegy ötven évvel van lemaradva a regény
mögött. S ez nem elvont megállapítás. A változások, amelyek már a neorealizmus válságát is előidézték s utána kiteljesedtek, bizonyítékul szolgáltak erre.
Az ötvenes években bekövetkezett változások
kihúzták a talajt az alól a filmművészeti ábrázolás alól, amely éppen mint sajátosan filmművészeti terjedt el. Olyan új követelménynek kellett

a filmnek megfelelnie, amely, először fennállása
Kétségtelen, hogy mindez ismét inkább a felfoóta, alapjaiban - látvány mivoltában - támadta
kozásra emlékeztet, de olyan fokon, amikor már
meg.
nem lehet a teremtésre nem gondolni. Bár a moTermészetesen a filmalkotások értékét is az adta dern filmhez képest az ábrázolási lehetőségek bimeg, hogy milyen mértékben voltak képesek íté- zonyos szűkülése kétségtelen.
letet mondani a világról, milyen mélységíg tudSokat kifogásolt, de természetes, sőt szükséges
ták esztétikai minősftésük:et a leglényegesebb ellent- tény, hogy a filmművészet mai szintjét, állapotát
mondásokra alapozni. Ez - a leegyszerűsítve tár- a korábbi szakasszal vetik össze. Az ötvenes-hatsadalomkritikus - feladat a kapitalizmusnak az vanas évek fordulóján kibontakozó ún. modern
ötvenes évek elején bekövetkező viszonylagos sta- filmművészet kétségtelenül az egyik (a húszas évek
bilizálódásával szinte lehetetlenné vált. Az ún. avantgarde-ja után a második) csúcsot jelentette
fogyasztói társadalmakban nem mutatkoztak meg a film fejlődésében. De a húszas évekhez hasonlátványosan a negatív vonások. Sőt éppen ellen- lóan ez a csúcs is csak a mozgófénykép határainak
kezőleg, az életszínvonalemelkedés. a szociális gon- túllépésével volt lehetséges. A film megtagadta öndoskodás stb. elfedték ezt. A film csak azt az magát, hogy megszerezze azokat a lehetőségeket,
utat választhatta, hogy az elidegenedéshez kap- amelyekkel előtte az irodalom rendelkezett. Köcsolódva - a belső világban mutassa ki a kapitavetkezésképpen az összevetés mindig csak a dollizmus embertorzító hatását, a polgári világ ne- gok egyik oldalát szemlélve marasztalja el a mai
gatív voltát. Ez pedig egyet jelentett a hagyomáállapotokat. Pedig érvényesülnie kellene a másik
nyos értelemben vett valószerű ábrázolás teljes fel- szempontnak is, annak hogy a film mennyire kécúgásával.
pes a saját lehetőségeire támaszkodva ábrázolni.
A belső ábrázolás megkövetelt új foka lehetet- Mennyire képes igazán mást, a többi művészetlenné tette a köznapi életben kialakult asszocíá- től éltérőt adni. E tekintetben a helyzet közel sem
ciók, jelzésrendszerek felhasználását. Megszünolyan sötét, mint ahogy ez a megítésekből gyaktette annak lehetőségét, hogy a néző megértse azo- ran kitűnik. Ebben persze szerepe van annak is,
kat a filmművészeti jelzéseket, amelyeknek leg- hogy a filmművészeti fejlődés fordulatai soha nem
alapvetőbb rétege korábban az ő mindennapi ta- jelentenek teijes szakítást a korábban elért eredpasztalataira,
világfelfogására épült. A míkroményekkel.
pszichológiai ábrázolás, az ésszerűség (inkább moKétségtelen, hogy a film nem mindenhatá. Nem
dellszerűség lenne a megfelelő kifejezés), a kis lehet tőle azt várni, amit például az irodalomtól.
gesztusok elszaporodása, a visszájára fordított je- Ami viszont elvárható tőle - az saját maga. A film
lentések (például az evés, mint állati zabálás) s nem szabadulhat meg alapjától, a mozgófényképa belső világ tényeinek nemcsak közvetlen kive- től, és annak tulajdonságaitól. Ezeket kell elsőtítése, hanem eluralkodása az alkotáson stb. - már sorban érvényesítenie. ezek hatására kell alapoznem tették olyan könnyen felfoghatóvá a filmet, nia. Napjainkban erre - pl. a televízióval való
mint akkor, amikor a valóságot szinte a valóság- verseny miatt - van elég indíttatás. Ez azonban
gal ábrázolta. Nem véletlen, hogy létrejött a sza- csak lehetőség marad, ha nem visz el a megfelelö
kadás a film és fényképszerűsége
között is. A film tematikai, művészeti általánositások felismeréséképes volt tudatosítani az új ellentmondásokat, ké- hez. A montázs jelentőségének felfedezése (David
pes volt esztétikai minősítését adni egy új társa- W. Griffith által) megelőzte a szovjet avaritgardedalmi szituációnak,
de ehhez - sokkal inkább,
ot. A valószerű ábrázolás előbb terjedt el, mint
mint a húszas években - túllépett a maga hatá- ahogy csúcsteljesítménye, az olasz neorealizmus
rain. Utolérte az irodalmat, de közben megtagadlétrejött. A modern film olyan jelzésekre alapota saját tulajdonságait. Ingmar Bergmannak a zott, amelyek fokozatosan alakultak ki, majd töJelenetek a bábuk életéből (1980) című filmje mörültek eggyé. Remélhető, hogya látvány - mint
- mint az ún. modern filmművészet késői termékea fényképszerűség és a trükk kombinációja - a fanszinte ad abszurdum viszi, s mutatja be a film tasztikus és szélsőséges események extrémitásán
elirodalmasodását, amelyben a látványos részek ide- túl is rátalált a megfelelő témára. Ezt bizonyítják
genül, betétként hatnak.
nemcsak Jancsó Miklós, Andrej Tarkovszkij,
Francis Ford Coppola stb. művei, hanem a viA fantasztikus szörnyek mellett, a perverzió
lág
felfogásának megváltozott sajátosságai is.
tünetein túl, megjelentek a karóbahúzások,
levágott fejek, vagy éppen a testből távozó, húst
A filmművészet elméleti és kritikai orientálásáés bőrt feltépő, vért fröcskölő golyónak a lassí- nál ezt is figyelembe kell venni.
tott ábrázolása. A film visszatért a fényképszerűséghez, de összekapcsolta azt a trűkklehetiiséggel.
Nemes Károly
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Film és filmművészet
Két fogalom, amelyek nem zárják ki, de nem is fedik egymást
"A művészeti önállóság kérdésének egyetlen viszonylatban van értelme: a világ esztétikaiminősftésének
{esztétikumai feltárásának) sajátosságával kapcsolatban. Vagy ebben nyújt af Um önállót és sajátosat vagy
pedig nem önálló, sajátos művészet," (Nemes Károly: A film mint művészet problémája.)
Sajátos önálló művészet-e a film 1 E mondatban
valamennyi szót alá kellene húzni. kiemelésképpen,
hisz valamennyi jelentős, lényegi elméleti kérdést
takar. Olyan alapvető kérdéseket, amelyek szinte
a film-tudat (a film sajátosságainak észlelése, azoknak bizonyítása nélkül) kialakulása óta valamennyi
elméletaJkotó, szakíró, a filmmel kapcsolatba
kerülő "területen kívülálló" gondolkodó szájából
elhangzanak, írásaiban helyet kapnak.
A film létrejöttének első két évtizedében önálló
jellegét egyöntetően kétségbe vonták. A tizes évek
végén - az olasz, de főként az amerikai film, azon
belül is Griíf'ith eredményei láttán -, határokat
nem ismerő, egységes vélemény alakult ki önálló
művészet-voltát illetően.
A húszas évek elméletalkotől az önállóság jó néhány bizonyítható tényező jére rárnutattak, érveléseikben ezekre támaszkodtak. Sikerült is elfogadtatniok - főként művészeti körőkben - a film művészet-voltának gondolatát.
A társadalmi tevékenység bármely területéről
legyen is szó azonban, az egyén értékítélete a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyzetének
megfelelően magán viseli helyzetének sajátosságát,
tükrözi, kifejezi azt. Saját tevékenysége objektív
megítélésére képtelen, azt értékkel ruházza fel,
jelentőssé, sőt jelentőségteljessé nagyít ja, <ie legalábbis iparkodik ezt tenni. E törekvés jellemezte a
húszas-harmincas évek elméletalkotóit is, akik így
vagy úgy, de valamennyien "kötődtek a filmhez",
alkotók, kritikusok voltak.
A második világháborút követő évek filmológiai
irányzata Franciaországban, majd a hatvanas évek
közepétől a film szemíotikáia viszont az érdekszférán kívül állók - kutatók, egyetemi oktatók - köréből indult, és legfontosabb célja a film sajátosságának nemcsak deklarálása, de bizonyítasa volt.

A sajátosság, az önállóság kimutatásának "hajszolása" közben kissé háttérbe szorult a film művészet voltának kérdése, amelyet a húszas évek eleje
óta míndenki magától értetődőnek
tekintett.
Voltaképpen a film mint művészeti ág legitimizálásának vitája sokak tudatában a húszas évekhez
kötődött, lezárt kérdésnek tűnt, de akik a film elméletével foglalkoznak, jól tudják, hogy ez a kérdés korántsem elintézett, ahogy ezt Nemes Károly
1980-ban Irott tanulmánya is bizonyítja, amelyből
mottónkat is kölcsönöztük.
"Szakkönyvek sora bizonyította a film önálló
és sajátos voltát - Irja idézett tanulmányában -,
anélkül, hogy ezt az alapvető kérdést komolyan
megvizsgálta volna. Vagy ha felvetette (tehát nem
megvizsgálta), akkor nem az általános jellemzökkel
kapcsolatban tette meg. A bizonyítékul felhozott
példák ( ... ) csak lokalizált önállóságot reprezentáltak az elbeszélésen belül. " Eddig az idézet.
Célunk nem az, hogy ebben vagy abban a kérdésben polemizáJjunk Nemes Károllyal (noha akadnak
megállapítások, amelyek vitára késztetnek), hanem
az, hogy a kimondatlan vagy a szerzö által részletesen ki nem fejtett problémafelvetés kapcsán
mi is választ keressünk néhány olyan érintett kérdésre, amely - jelentőségénél fogva - időről időre
"terftékre kerül".

Művészet-e a film?
Egy adott társadalomban, egy adott időpontban a
különféle kulturális, művészeti értékeket produkáló
tevékenységek és eredményeik, a művészeti termékek (alkotások) nem ugyanolyan elbírálásban
részesülnek, megbecsülésük, értékelésük mértéke
egyik területről a másikra - le és felfelé - jócskán

eltérhet. Más szóval, a különböző kifejezésmódok a színháztól a televízióig - az egyének értékítéletétől független, azok fölött álló, hierarchikus értékrendet tükröznek. Ez az értékrend - amely ugyan
egyének értékitéleteiből áll összképpé, de magasabb
minőséget képvisel mint az egyéni értékítéletek
összeadásának végeredménye - meghatározza, kifejezi a kulturális legitimitást, annak fokozatait.
Tükrözi, hogy mit és milyen megítéléssel tekint
művészetnek az adott időpontban az adott társadalom és mit nem tekint annak; mit tekint olyannak
amelynek esélye van, hogy egy nap a művészetnek
nyilvánított tevékenységek szférájába emelkedjék.
Azoknak a tevékenységek nek és produktumaik
megítélésének esetében, amelyeket az adott társadalom az adott időpontban nem tekint (nem ismer el) a művészet részeként, a "fogyasztók" értékitélete saját belátásukra van bízva, nem kötik a
megítélést egységesítő, korlátozó szabályok, esztétikai normák: a műélvezet fogyasztói jellege nyílt,
bevallott, sőt proklarnált.!
Ezzel szemben - és ez az elmondottakból logikusan következik - a társadalmi gyakorlat és megítélés szerint a művészet szférájába sorolt és elismert tevékenységek produktumait illetően a megftélés már korántsem ilyen szabad; nincs az egyén
"belátására"
bízva, hanem alárendeltetik az e
termékek kötelező érvényű "olvasatát" biztosító
kulturális (esztétikai) szabályozórendszemek.
A
film helyzetét vizsgálva, kíséreljük meg felvázolni
ebben az összefüggésrendszerben a legitimitás fokozatát, megvonni a müvészinek elismert, a művészetté válás útján levő", illetve a bizonytalan
megítélésű tevékenységek és.eredményeik körét.

I így
van ez nemcsak a különféle kifejezésmódok
között de egy adott kifejezésmódori belűl is. Gondoljunk csak arra, hogya film szféráján belűl rniként
oszlik meg a termukek megítéléhe aszerint, hogy legintimitásuk "a művészi" felé közelíti vagy attól távolítja őket. A művészfilm-komrnerszfilrn tanulságos vitája éppen abból a szempontból figyelemre méltó,
hogy miként kísérli meg egy kulturális "megkülönböztetéstől" maga is szenvedő tevékenység, művészi
gyakorlat, bevinni ugyanazt a megkülönböztetést a
maga tevékenységi körébe, hangsúlyossá tenni e tevékenységen belül a legitimitás lehetséges fokozatait.

2 Olyan tevékenységek tartoznak
ide, amelyeknek
megítélésében még lehetségesekeltérő vélemények, míg
az előző csoportba tartozók megítélésében már nem,
s az utolsóba tartozók esetében csak ilyenekkel találkozunk.

Míg az első csoportba tartozók - zene, fstészet,
irodalom stb. - legitimitását olyan társadalmi
presztízzsel rendelkező intézmények szavatolják,
mint az Akadémia, az egyetemek; olyan, régóta a
tudomány rangjára emelt művészetelmélet (esztétika) vagy a szaktudományok rendszere, addig a
második csoportot alkotó film, fotográfia, könynyűzene például egymásnak ellentmondó megítélések alá esnek, késleltetve ezek legitimitásának elismerését, de ki is fejezve - hisz a megítélésben mutatkozó bizonytalanság erre utal -, hogy nem zárult.
le még a küzdelem a legitimitás biztositásáért.
Azaz, vannak még olyan társadalmi rétegek és csoportok (és ezek véleményüknek hangot adnak).
amelyek kérdésessé teszik e tevékenységek művészet-voltát, egyenrangúságát az első csoportba
soroltak kal.
Ebben a kérdésben persze elsősorban nem a
művészet "magasztos voltának" dicséretes címe
birja harcra a szembenálló feleket. Pozícióharc ez,
a szó konkrét és átvitt értelmében, harc a kulturális
befolyásért, annak valamennyi előnyéért, a politika
szféráját érintő jelentős befolyásért.
A második csoport valamennyi tagját érintő
társadalmi elisrnertetés késlekedéséért. megtagadásáért részben e tevékenységi körök (rnüvészeti
ágak) viszonylag rövid múltja, az "érdekvédelmet"
biztosító intézmények hiánya vagy komolytalan
jellege ("filmtudomány,
filmkritika"), "fogyasztásának", értelmezésének nyitját nyújtó oktatás
hiánya vagy viszonylagosan rövid múltja a felelős.
Végül, de nem utolsó sorban - külőnősképpen a
fotográfia és a film esetében - olyan új formanyelvről van szó, - amelynek megértése, megítélése még
a társadalmi elismerést biztosítók körében is nap
mint nap nehézséget jelent, véleményeltérést. vitákat okoz. Mintha még mindig nem tudná századunk, hogy mit kezdjen ezekkel a jelentésrendszerekké összeálló. új kifejezési formákkal, nyelvkőzpontú,
irodalomcentrikus társadalmunkban.
Mindezek a tényezők magyarázzák a film rnűvészet-volta társadalmi elismerésének késését, azon
eredmények el1enére, amelyeket e művészeti ág
néhány évtizedes léte folyamán valóban elért. Bizonyos, hogy nem a művészi erőfeszítések megsokszorozásával változtatható meg ez a helyzet, hanem
a legitimirást biztosító hagyományos intézményrendszerek gyöngülés ével, társadalmi presztízsük
csökkenésével állhat be döntő fordulat e téren és
rendezheti át a kulturális legitimitás szféráját.
A szociológus, aki a társadalmi elismertetést
szabja kritériumként, tagadja tehát a film művészetvoltát, egészében, egységében vizsgálja a kifejezésmódot.
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Művészet-e a film,
egyedi megnyilvánulásainak
egyikében- másikában?
A legitimizálódás útján levő tevékenységek eredményeit illető értékítéletek - épp e kifejezésmédek
sajátos helyzetéből adódóan - igen gyakran ellentmondóak. Ez az ellentmondás majdhogynem jellemzőbb, gyakoribb mint az azonos megítélés.
Minthogy társadalmi konszenzus a film művészetvoltát illetőn korántsem alakult ki, a tudományos
alapon álló, vagy azt nélkülöző értékítélet-rendszerek csak szerzőik ellentétes vagy különböző társadalmi pozícióját, érdekeltséget, kompetenciáját
tükrözik. Részlegesek, hiányzik belőlük az ítéletek
egységesítéséhez oly nélkülözhetetlen, csak intézmény vagy intézmények biztosította befolyás, csupán szerzőik véleményét hivatottak (azok kisebbnagyobb befolyási körétől függően) terjeszteni.
A legitimitás elnyerésének biztosítását több, a
film intézményrendszeréből
vagy kivüle induló
kezdeményezés jellemezte és jellemzi. Más és más
társadalmi csoportok más és más stratégia alapján
tesznek kisérletet erre. Az egyik stratégia (az esztétika, kritika) jellemzője, hogy nem a filmalkotások összessége számára követeli a művészi elismerést, hanem csupán azok egy csoportja részére. így
a film mint kifejezésforma egészén belül hajt végre
- különböző kritériumok alapján (mint a valóság
hű tükrözése, a világ esztétikai minösítése, esztétikumi feltárása, a tragikum, a komikum kifejezése,
a valóság megváltoztatásának képessége) - szelekciát, önmaga végezvén el azt, amit a társadalom
a kifejezésmód egészének megítélésével kapcsolatban igényel: a minősitést. Ám miközben kiemel, ki
is rekeszt, igaz, hogy nem ugyanarra az objektumra
irányul az egyik, mint a másik müvelet. Az esztéta
számára tehát vannak filmek, amelyek kiérdemlik
a műalkotás rangját, mások pedig nem.
A szemiotikus ezzel szemben valamennyi filmalkotást a művészet tartományába sorolja. A film
- vallja - társadalmi státuszából, intézményrendszere jellegéből adódóan művészetként funkcionál;
emberek egy a társadalmi munkamegosztásban specializálódott csoportja a társadalmi tevékenységek
széles sprektumát tükrözve, viselkedésmintákat,
magatartásmodelleket, normákat és értékeket állít
elő és intézményrendszerén
keresztül biztosítja
ezek terjedését (társadalmi fogyasztását), hatását.
A film, amely a valóság leképezésének egyetlen, sokáig egyedülálló eszköze, technikája volt, mégsem a
valóság objektív feltárásának irányában fejlődött
(legalábbis jóval kisebb energia és ráfordítás igénybevételével, mint az ellentétes irányzat), hanem a

művészetek között kereste helyét, próbálta legitimizálni magát. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy születése pillanatától a fikció lehetősége, a művészi alkotás és nem a leképezés jelenti az
új eszköz igazi vonzerejét.

Sajátos művészet-e a film?
Az elmondottakból világossá vált, hogy más filmfogalommal dolgozik a szociológus, mással az esztéta és megint mással a szemiotikus. Mindenekelőtt tehát magát a film-fogalmat kell vizsgálat
tárgyává tenni, hogy pontos jelentése felvilágosítással szolgáljon egy-egy tudomány tartományáról,
illetékességi köréről.
l. Film és filmalkotás
Gilbert Cohen-Séat 1946-ban megjelent rnűvéé az
úttörő érdeme. A francia filmológus elsőként kísérelte meg, hogya tudományos érvelésre jellemző
elvonatkoztatással
és fogalomalkotással
körülhatárolja vizsgálódása tárgyát, különbséget tegyen
az érzékelés-észlelés számára adott, konkrét, egyedi
és a tudományos elmélet szempontjából egyedül
elfogadhatőn konstruált, elvont, általános jellernzők között. Munkássága fordulópont a filmelmélet
történetében.
Cohen-Séat egyedi és általános filmjelenségről
{r. Az elsőn a filmalkotást, az utóbbin azok összességét, a fílmet érti. Az egyedi filmjelenség csupán
csekély része, összetevője az eltérő jellegű jelenségek halmazát tömörítő filmnek. E jelenségek lehetnek objektiválódott folyamatok (gyártás, forgalmazás), amelyek közül egyesek az alkotás megszületése előtt, mások utána, megint mások a forgatás
alatt fejtik ki hatásukat, alakitják így vagy úgy a
terméket. az alkotó tudatát, környezetét . E tényezők közös jellemzője, hogy a filmalkotáson mint
entitáson kívül helyezkednek el.
Cohen-Séat személyének és munkásságának jelentőségére Christian Metz, a filmszemiotika megalapítója irányította a figyelmet 1971-ben kiadott,
azóta is alapvető filmelméleti értekezésnek tekintett munkájában.
Miként az egyedi jelenségek csak részlegesen.
nem tisztán tükrözik/tükrözhetik az általánost, az
egyes ember beszéd-megnyilvánulása a kifejezése
anyagát képező természetes nyelvet, épp [gy a
filmjelenség vizsgálata során is meg kell különbőztetni az egyedit az általánostól, a közlést a rendszertől. Ezt az elvet operacionalizálva vezeti be Metz a saussure-i beszéd/nyelv mintájára - a film és filmalkotás fogalmát. Az előbbi az általános, az elvont,
a rendszerszerű oldalán, az utóbbi az egyedi, az
érzékletes, a nem rendszer jellegií oldalán áll.

A filrnalkotások vizsgálata segit a film feltárásában. de az előbbiek összessége nem azonos a film
mel, annál kevesebb, hisz a film fogalma több ennél,
olyan, még el sem készült alkotásokat is magában
foglal, amelyek optikai vagy mágneses rögzítéssel
előállított mozgóképpel fejezik ki magukat. A film
nemcsak és nem elsősorban filmalkotások összessége, hanem sokkal inkább azoké a jegyeké, amelyeknek jelenléte csak a mozgóképpeí rögzített alkotásokban fedezhető fel és amelyek egy - eleinte
csak intuitíve - sajátosnak érzékelt, vélt szemiotikai
rendszer leglényegesebb jellemzői. A film e jegyek
ideális, tehát feltételezett összessége. E jegyek azon
tárháza, kombinatorikája, amelyből születése folyamán valamennyi filmalkotás merít, mégha egyik
sem használja fel valamennyit a jegyekből. hanem
azok csak egy hányadát; amelyek érzékelhetően
kötődnek a kifejezési eszközöhöz, magához a kifejezési módhoz.
A Metz által kimunkált filmi jellemző jegy és
azok összessége, a film, eltér a Cohen-Séat-féle
film-fogalomtól. Az általa filminek tekintett tényezők, jelenségek nemcsak (forma)nyelvi jellemzők - mint a szemiotikusé - de szociológiai, gazdasági, technológiai tényezők. Magában a filmalkotásban is fellelhetők azonban olyan jegyek,
amelyek nemcsak e műveket jellemzik. A nem sajátos, ún. filmbeli jegyeket (mert a filmalkotásban
jelennek meg) más kifejezésmódok is felhasználják. Ezek fokozatosan, lépésről-lépésre történő
elkülönítésével jutunk el a filmi jellemző jegyek
összességéhez. amely jegyek, attól függően, hogy
mire irányulnak (a kifejezés mely összetevőjére),
maguk is önálló rendszereket képeznek, ún. kódokat alkotnak. A filmi kódok, tehát a filmre mint
rendszerek rendszerére, mint kifejezésmódra jellemző jegyek rendszerei biztosítják a film sajátosságát, máshoz nem hasonlítható kífejezés-jellegét,
jelölik ki a helyét az ember által kimunkált, önmaga objek ti válására módot adó technikák (a szó
átvitt értelmében) rendszerében.
A filmre jellemző jegyeket minek is nevezhetnénk
másképpen, mint sajátos jegyeknek, hiszen e jegyek teszik sajátos kifejezési móddá. A filmalkotáson belül a filmi tartománya csak része a filmbeli
nem-filmí tartományának, azaz az egyedül a filmre
jellemző jegyek - amelyek természetesen magának
az eszköznek sajátos jellegéből adódnak - száma
jóval kisebb mint a nem filmre jellemző jegyeké.
Míg a filmalkotás egyedi és egyszeri közlés, addig
a film a kifejezésmódra jellemző jegyek alkotta
rendszerek összessége. A filmalkotás az elméletalkotás kiindulópontja, a film pedig ennek célja.
Lényeges ugyanakkor különbséget tenni a film
mint sajátos jegyek összessége, megnyilvánuIásuk

kerete, lecsapódás i helye és a filmalkotás között,
amelyben a sajátos a nem sajátossal vegyül. A film
olyan rendszer (kód), amely több filmalkotást (szöveget) fog össze, jellemez, míg a filmalkotás olyan
szöveg, amelyben egyszerre több kód munkáJ.
2. A film kifejezési anyaga
Egy kifejezésmód sajátosságát nemcsak a kizárólag erre a kifejezésmódra jellemző Jegyek létezése,
összege, rendszere határoz meg, de maga a kifejezés anyaga is, amelyben a kérdéses kifejezés nód
közlései (az egyedi alkotások) testet öltenek.
Ez utóbbi lehet hang-anyag (természetes nyelv),
zenei anyag, fekete-fehérben jelentkező 'látvány,
színekben jelentkező látvány, mozgás-anyag (állat,
ember mozgása, viselkedése) és lehet mozgásban
levő, mozgásában megragadott látvány, mint a
film. Akifejezésmódok
(szemiotika i rendszerek),
"művészeti ágak" felosztása a kifejezési anyagon
mint kritéríumon alapul. Valamennyinek saját
kifejezési anyaga van és/vagy - mint a film esetében - a különféle kifejezési anyagok sajátos módon
történő kombinálásából, elegyítéséből alakul ki.
3. A természetes nyelv és a film
A korai filmelmélet kedvelt metaforája volt a filmet
a nyelvhez hasonlítani. Korábban a szavakat, később a mondatot, manapság a kijelentést azonosították illetve azonosítják a beállítással. A film
sajátossága azonban éppen a természetes nyelvvel
összevetve válik még nyilvánvalóbbá.
A filmben - a nyelvvel ellentétben - a legkisebb,
még önálló jelentéshordozó egységeknek (tekintsünk most el attól a ténytől, hogy ezek mibenléte
fölött évtizedes vita folyik), legyen az a fotogram
vagy a beá1Jftás, nincs egyszer és mindenkorra stabilizálódott, általánosan elfogadott jelentése, míg
a természetes nyelvekben a morfémák vagy monémák jelentése (vagy jelentései, a több jelentésű
szavak esetében) többé-kevésbé hosszabb időszakra
(egy adott állapotban) stabilizálódott, általánosan
elfogadott. Bár a jelentés a szővegősszefüggéstől
függőert árnyalódhat, de a jelentés-módosulás bizonyos határokon túl nem terjed.
A filmben viszont, amelyben ezek a legkisebb.
önálló jelentéssel biró egységek gyakran ún. fiJmi
eljárások alakját öltik, a jelentés, a szövegkömyezettől függően jelentékeny, előre meg nem határozható irányban és mértékben módosulhat, veszíti el
stabilizálódott értelmét. Az ún. filmnyelv (film
formanyelv, a fiJmi jegyek összessége) sokkal kevésbé egységes - ezt szociológiai tényezők is magyarázzák - mint a természetes nyelv. Az előbbit
viszonylag kevesen formálják, míg az utóbbit
egy-egy népközösség, egy ország lakossága.
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A nyelv eszköz, amellyel alkotásokat hoznak
létre. Az irodalom a nyelv igénybevétele nélkül
elképzelhetetlen lenne. Senki sem vonja kétségbe
azonban a kettő különbözőségét,
mert míg az
irodalom a nyelv (igaz, annak sajátos használata),
addig a nyelv nemcsak az irodalom, hanem a beszédben és írásban rögzitett megnyilvánulások halmaza is, amely kivül esik az irodalom keretén.
A film esetében viszont hiányzik e kettősség.
A film nemcsak "nyelv", azaz a kifejezés anyaga,
de formanyelv is egyben (a nyelvhasználat különleges eseteinek összessége), amelyben a művészi
kifejezésmód és a köznapi kifejezésmód nem különül el egymástól. Még az ún. amatőrfilm is - nemcsak azért, mert a hivatásos filmtől kölcsönzött
esztétikai normáknak,
ugyanazon követelményrendszernek veti alá magát - a nyelv (az eszközhasználat) sajátos, egyedi, előre meg nem határozható kezelését valósítia meg.
4. A sajátosság kérdése
A film egyedenként is sajátos rendszerek összessége. E kijelentés igazságos voltát - úgy véljük az elmondottak igazolják. Ugyanakkor, a film
specificitását nemcsak a benne munkáló rendszerek
sajátosságának köszönheti, de - láttuk - kifejezési
anyagának sajátos voltából is adódik ez. 3
E sajátosságot kétségbevonhatatlanul bizonyitja, hogy a film egyetlen kifejezésmóddal sem osztozik azon képességében, hogy sorozatban, mozgóképek folyamatában ragadja meg és fejezze ki a
látványt, a környező valóságot.
Mondottuk, hogy vannak a filmnek csakis reá
jellemző jegyei. E "csakis reá jellemző" kifejezés
voltaképpen a sajátosságot takarja, írja körül.
Ami ugyanis csak egy valamire jellemző, az annak
sajátossága.
A sajátosság-fogalomban nem választhatök külön a kódalkotó jellemző jegyek és a kifejezés
anyagából adódó jellegzetességek, Előbbi és utóbbi
együttesen eredményezi a filmet. A filmi jegyekbői alakuló filmi kódok sajátos jellegét éppen a
kifejezés anyagához fííződő kőtődésük adja. így,

3Ez némiképp magyarázat arra is, miért vonjuk
kétségbe Nemes Károlynak a film lokalizált önállóságáról vallott nézetét. "A film sajátosságát és önállóságát » irta Nemes Károly - olyan bizonyírékul felhozott példákkal próbálták igazolni, amelyek csak a
lokalizált önállóságot biztosították az elbeszélésen belül." Elképzelhető, jóllehet magunk a tényleges önnálóságot valljuk. Az önállóságot azonban nemcsak e film
jegyek, de legalább ilyen mértékben és jelentőséggel
esve a latba, a kifejezés anyaga is bizonyítja, alátámasztja, de erre Nemes Károly nem tér ki.

ha prioritást kell felállítani (elvben) a sajátossághoz járulás mértékét illetően, úgy a kifejezés anyaga, mint specifikum-teremtő elem lényegesebbnek, időben is előbb létezőnek tűnik, mint a filmi jegyek ből alakuló kódok, amelyek történetileg későbbi, az előbbire épülő képződmények és
mint ilyenek míg a film létezik létezőek, de elvben mégis átmenetiek, míg a kifejezés anyaga
mindig maradandóan ugyanaz, a mozgókép,
Úgy Játszik - a tapasztalat azt bizonyítja -,
hogy a sajátosságban is vannak fokozatok (azaz
minél kevesebb rendszerre jellemző valójában a
kód), minél kevesebb rendszerrel osztozik a film
egy-egy kódon, rá annál jellemzőbbek azok, azaz
a sajátosnál is sajátosabbnak tekinthető egyik vagy
másik. Itt felfedezhető a sajátosságok ún. hierarchiája, amely úgy jön létre, hogy alját a sok rendszerrel közös, közepét a kevéssel, csúcsát a csak
a filmre jellemző kódok alkotják.
A film sajátossága - amelyet kódokra lefordítva, kódokban kifejezve igyekeztünk megköteltteni - összetett kérdés. A kódok osztályokat alkotnak. És ezek hol metszik, hol elkerülik egymást. A sajátosság kutatása értelmét veszti, ha
megfeledkezünk a kifejezési anyag sajátosságából
adódó követelmények (következmények) és a kódok sajátosságából adódóak összekötéséről, együttes vizsgálatáról, viszonylatba állitásukról, hiszen csak ebből az összefüggésből válik világossá,
egyértelművé,
hogy a sajátosság egyszersmind
anyagszerű (az anyagból adódó) és rendszerjellegű
(azaz akódok létéből, munkálkodásából adódó).

Önálló művészet-e a film?
Ha azt még nem is sikerült hitelt érdemlően bizonyitani a korábbiakban, hogyegyértelműen vagy
részlegesen rrűvészet-e a film, úgy hisszük, azt,
hogy önálló, ezt a sajátosság bizonyítása alapján
elfogadhatjuk érvelési (vitalalapnak,
Kérdés, a sajátos egyben önálló, vagy hozzásegít az önállósághoz, illetve az önálló sajátos-e?
A kérdésre a válasz: láttuk, hogy a sajátos része
az önállónak, de nem meríti ki azt. Ami önálló,
abban feltétlenül kell hogy legyen valami sajátos,
de nemcsak az az érdeme. Mert amiben sajátos
van, még nem magától értetődően önálló. Bizonyos tehát, hogy a film sajátos művészet, de bizonyos az is (legalábbis kérdéses), hogy nem önálló
művészet (más kérdés, van-e ilyen).
Egyetértünk tehát Nemes Károly érvelésével,
aki szerint a film nem önálló művészet, noha
az önállóság kritériumát ő is, mi is másutt keressük és véljük meglelni.

Vajon helytálló-e azt mindani, hogy ••a film
alapvető jellege közrejátszik abban, hogy a filmművészeti ábrázolás nem képes megfelelő differenciálásra, a részleges kritika és a teljes tagadás
megfelelő
elkülönítésére?"
Véleménykülönbségünk abból adódik, hogy ő ezt a filmre, mi csak
egyes megnyilvánulásaira tartjuk jellemzőnek.
Nemes Károly vitathatatlan érdeme, hogy egy
olyan kérdésre irányította a figyelmet, amelyet

Filmhlrek, filmújdonságok,

ma mindenki magától értetődően elintézettnek •.
vitathatatlannak vélt. Pedig az elmélet sosem nyugodhat vitathatatlan kérdéseken. Feladata éppen
ezen vitathatatlan kérdések időnkénti felülvizsgálata, vitathatatlanságuk,
igazságértékük kérdésessé tétele. A filmtudomány elmaradottságát
nem utolsó sorban a szellem már-már lustaságig
menő, túlzott elkényelmesedése okozta és okozza.
Szilágyi Gábor

rész/etes moziműsor a választást meg-

könnyítő rövid tartalommal, a főszereplők és a rendező megjelölésével hétről hétre a

PESTI MŰSORBAN!

HELYREIGAZíTÁS
Legutóbbi, 1982/5 számunkban munkatársaink névsorából és a beszélgetés sorozat végéről sajnálatos
módon kimaradt az interjúk készítőjének, Miklay Editnek a neve. Munkatársunktól és olvasóinktól
elnézést kérünk.
A Szerkesztőség
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KÖNYVEKRŰL,
FOLYÓIRATOKBÓL

Bíró Yvette profán mitológiája
Bíró Yvette ezt írja nemrég megjelent könyvének
végén: "Az elemek sokféleségének dinamikája által
a film arra szenteltetett, hogy egy tartalmi és strukturális pluralizmus nagyszerű médiuma legyen."
"A dolgok dolgok maradnak, megvan saját életük,
és mindeközben realitásuk változatlanságávaljelzik
azt, ami túlmutat rajtuk."
Ezek legvégső konklúziói ennek a műnek, rnelynek alapgondolata az, hogy a film profán mitológia, melyben egyszerre van meg a hétköznapi, a
nyers, a közönséges és a magasztos, az absztrakt,
a mitologikus. A konklúzió világos: a film pluralista, demokratikus médium, mert minden anyaga
lehet, ami a hétköznapok sokféleségében megtalálható, ugyanakkor semmi sem tarthat kizárólagos
igényt a filmszerűség rangjára. A könyvnek azt
kell megmutatnia, hogy a film pluralitása hogyan
párosul egy mitologíkus szemlélettel, mely által e
méd ium töredékéből teljes világot képes varázsolni.
Ám ez a bizonyítási eljárás egyben látens polémia
is egy Ieegyszerűsíthető realizmus-központú szemlélet ellen, mely doktrinaként sokáig megnehezítette
a filmi médium elfogulatlanabb vizsgálatát. Ez az
a polemikus íz, melynek nyomait csak elmélyítette
az a tíz év, ami e könyv tervének magyarországi
végiggondolása és a mű franciaországi megjelenése
között eltelt. (A könyv egy első változatának vázlata
olvasható a Valóság 1974/10. számában. Érdekes,
hogy ebben a fogalmazványban a mitolágia kifejezés egyszer sem fordul elö.)
A film látszólagos előléptetése, művészetként
és elsősorban művészetként való elismerése lehetett egyik oka annak, hogy a filmnek mint médiumnak, mint kommunikációs közegnek a vizsgálata
minduntalan háttérbe szorult. Mindezt még az
sem enyhítette, hogy a hatvanas évek végének francia és olasz filmnyelvi vizsgálatai nálunk is ismer-

60

tek voltak, mert a film nyelvi és esztétikai vizsgálata
egy határig eléldegélhet egymás nélkül. A szemiózis
filmi sajátosságaitól a realizmus elméletéig olyan
hosszú út vezet, hogy az út két végén elinduló kutatóknak még hosszú idő után sem biztos, hogy feltűnik, hogy ezt az utat valahol középtájon hatalmas
dzsungel teszi járhatatlanná, így a találkozásra nem
sok a remény. Ez a határ, a könyv tanúsága szerint
a hetvenes évek elején tűnt föl, amikor a Iilmszemiotikai kutatás legjelentősebb művei születtek, amelyek egyszersmind problematikussá tették magának
a megközelítésnek az érvényét is, és amikor maga
a filmművészet olyan utakon kezdett el haladni,
amely végképp kérdőjel essé tette egy mereven realizmus-központú szemlélet használhatóságát. A
könyv, hogy metaforánknál maradjunk, magának
a dzsungelnek a feltérképezésére vállalkozott, de
nem az esztétikai vagy szemiotika i elméletnek hátán
belovagolva, hanem gyalogosan, belülről tapogatva
ki e dzsungel ösvényeit és mocsarait. A szerző így
saját intuíció jára és érzékenységére hagyatkozva
azt próbálja kinyomozni, mi a funkciója és helye
a fiImi médiumnak az egész kultúrán belül, miközben megvizsgálja e médium eszközkészletét és
hatásmechanizmusát. A téma oly tág, hogy belőle
vagy egy nagyszabású, átfogó mű születik, vagy
egy tömör esszé. E rövid, alig kétszáz oldalas könyv
az utóbbi műfajba tartozik. Ma már ezzel a tematikával valószínűleg nagyobb szabású, részletesebb
mű születne, hiszen az alapszemlélet érvényesítése, a
film mitologikusságának bebizonyítása, reméljük,
nem elsődleges feladat többé. A könyv érvényéből
azonban ez semmit sem vesz el.
A film egyszerre táplálkozik a hétköznapok legnyersebb, legtriviálisabb világából és teremt ebből
elvont mitológiát. A földhözragadt profanitás és a
mitológia elválaszthatatlan benne. És ami még

fontosabb, a film kulturális (nem feltétlenül művészi) értékei és értéktclenségei egyszerre származnak mind a kettőből. Ez utóbbit azért fontos hangsúlyozni, mert ez amegállapítás eleve elkerüli valamiféle lapos forma-tartalom dichotómia veszélyét,
ami az által állhat fönn, hogy a film profanitásmitologikusság kettösségét
lefordítjuk a mit (a
hétköznapi világ nyers dolgait) és a hogyan (mitologikusan tükrözi) hamis dialektikájára. Nem a
világ profán dolgai magasztosulnak mítologikussá
a filmben, hanem épp a hétköznapiságból válik
mítosz úgy, hogy közben a hétköznapiság egy pillanatra sem szűnik meg. A film közege tehát egy
profán mitológia, melyben egyszerre van meg
szakralitás és trivialitás. Ebből a pontból kiindulva
a könyv fő feladata megmutatni, hogyan alakítja
át a film a világ dolgait mitológiává.
Itt meg az
átalakítás kifejezésen is hangsúly van. Ha nem is
mondja ki a könyv, de gondolatmenetépől következik, hogy a film mint mitologikus közeg és a
film mint kép között az a külőnbség, hogy az utóbbi
a dolgokat valamilyennek mutatja, az előbbi pedig
valamilyenné átalakítja. Az a film technikájában
valósul meg, emez a film szerkezetében. És a kettőt
azért sem érdemes összekeverni, mert ez az egyik
sarkalatos pont, ahol a naturalista visszatükrözéstől
különbözik Bíró Yvette szemlélete.
Említettem, hogy a film sajátosságainak vizsgálatát alkalmasint nehezítette az, hogy mindenáron be kellett róla bizonyítani, hogy művészet,
A szerző már könyvének elején leszögezi álláspontját, miszerint a film nem művészet, hanem egy kommunikációs forma, és bizonyos közlésrnódbeli sajátosságok általánosan érvényesek rá, függetlenül
attól, hogy mire használják a médiumot. Ehhez
szükséges egy előfeltevés: ha feltesszük, hogy a
filmnek felhasználásától független, állandó közlésbeli sajátosságai vannak, ennek lényege pedig a
hétköznapi világ átmitizálása, akkor még olyan
viszonylagos semlegességet sem tulajdoníthatunk
neki, mint a verbális nyelvnek. A legkisebb filmi
"megszólalás" is egész világot hoz létre. Ezt az
előfeltevést evidenciának tekinthetjük, ám a belőle
levonható következtetések még koránt sincsenek
mind végiggondolva. A film történetének nagy fordulata következett be akkor, amikor tudatosodott,
hogy a filmi szerkezetnek milyen nagy szerepe van
az egész lefényképezett világ szemléletének átalakításában. Ezt nevezi Bíró Yvette a filmművészet
második forradalmának. Ez a bizonyos nyelvi
tudatosság, ami a hatvanas években kezdett igazán
kifejlődni, arra koncentrál, hogy hogyan lehet a
jelenségeknek csupán elrendezésük szerkezete által
jelentést adni. És ez az a pont, amitől kezdve többé
nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a film nem

csupán lefényképezett valóság, hanem sajátos eszközeivel, tér és időszemléletével egy másfajta világot létrehozó közeg. Ez a világ modellszerű, egybe
nem függő elemek kaleidoszkópszerű konstellációja. Ebben a töredezett világban az alkotó elemek
összefüggése, a köztük levő viszonyok adják ki a
struktúra egész képét, és az elemek szerepe és
jelentése is ezektől az erővonalaktől függ. De még
ezek az elemek is szerves egységek, dinamikus
totalitások, melyek ugyanúgy modellszerüek, mint
a belőlük összeálló nagy egész. A kép ugyanis
elemeire bonthatatlan szinkretikus egység. A film
tehát kontinuus elemi egységek diszkontinuus és
dinamikus egysége. Bíró Yvette számára a film
mindenekelött dinamizmus, feszültség, akció, dráma. Szerinte a film legapróbb eleme is feszültségtől terhes esemény. Ez kézenfekvő álláspont, ha a
filmszerűség alapkriténumának
a mozgást, a változást, az eseményt tesszük meg. Ezzel kapcsolatban viszont az a probléma merül föl, hogy meg kell
határoznunk, miféle mozgásra, eseményre, aktusra gondolunk. Ha ezeket konkrét, fizikai értelemben értjük, akkor arra a képtelenségre jutunk.
hogy annál "filmebb" egy film, minél több mozgás,
esemény, stb. van benne. Ha pedig ezeket a kategóriákat kítágítjuk, olyan tág foga1makhoz jutunk,
amikkel már nem sokat tudunk kezdeni. A szerző
azon gondolata, hogy a filmben "a gondolat matériája csak egy akció lehet" egyrészt mélyen igaz.
másrészt folytathatatlan, mert nem mondja meg,
hol húzzam meg a filmi akció határát. A bármilyen
változás esemény lehet, akkor hol van ebben a film
specifikuma? Akkor minden gondolat matériája
valamilyen esemény. Az, hogy egy filmben mit
élünk át változás ként, eseményként, az minden filmben különböző. Hiába a legkézenfekvőbb a filmi
vizsgálódás alapjául a mozgást tekinteni, innen valószinűleg nem juthatunk messzire. Gyanúnk csak
erősödik, ha a könyvnek az erről szóló - egyébként
alig másfél oldalnyi - szakaszát terminol6giailag
megpróbáljuk áttekinteni. A filmi elbeszélés különbőző kategóriái, akció, aktus, esemény, mese,
történet, sőt fikció fogalmai találhatók itt nagyvonalú rendetlenségben, egymáshoz és a filmi narrációhoz való tisztázatlan viszonyukban. Ez főképp azért sajnálatos, mert a filmi elbeszélés szerkezetének vizsgálata és tisztázása igencsak lényeges probléma, és ennek a könyvnek a gondolatmenete kiváló alapot teremthetne egy ilyen vizsgálathoz, még ha főcsapása nem is errefelé vezet.
Ez a lehetőség most kimaradt, ám a gondolat
lényege igy is világos: a film alapja akkor is valamilyen akció (esemény, aktus), ha ezek nem állnak
össze kerek sztorivá, cselekménnyé,
Biró Yvette könyvének szerintem leginkább to-
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vábbgondolásra serkentő része az, ahol felvázolja a
filmi gondolkodás pszichológiai alapjait, lehetőséget teremtve ezzel egy esetleges filmi "ismeretelmélet" kidolgozásához. Még ha kicsit nagyzolónak tűnik is a megfogalmazás, a fejtegetésekben
mégis az az izgalmas, hogy sikerül bebizonyítania:
a filmi gondolkodás, gondolataikotás és megértés
az emberi gondolkodásban speciális helyet foglal
el. Segítségül hiv különböző pszichológiai elméleteket, hogy ezekből kiválogassa azokat a következtetéseket, amelyek különösen érvényesek a filmre,
és összeállitson egy vázlatot, ami meghatározná
ezt a speciális helyet. Lényege az, hogy a formális
logikán alapuló racionális gondolkodás a filmtől
- nemcsak mint művészettől - idegen, többek kőzött azért, mert a film az ok-okozati kapcsolatot nem tudja megmutatni. A filmi gondolkodás az
emberi gondolkodásnak a racionális és a tisztán
szenzuális megismerés közti átmeneti szakaszán
van, amely nem a szavak, hanem a gesztusok általi
felidéző erőre támaszkodik. Ennek eszköze az
utalás, az allúzió, amely maga is átmenet a jel és a
mimézis között. Az így keletkező fogalmak tulajdonsága, hogy élményszerűek, sematizáltak és
gesztusokon 'alapulnak. Ezeket nevezhetjük "vizuális fogalmaknak", amelyek ismétlés által rögzülnek, és az utalások bázisait jelentik. A filmben
a formális logika helyett egyfajta - Lévi-Strauss
kifejezésével élve - konkrét logika működik, melynek alapja gondolattöredékek egymás mellé helyezése és igy egy - ugyancsak Lévi-Strauss szavával
- esztétikai vagy szemantikai rend kialakítása. Az
elemeknek ezt a rendjét és egymásközti kapcsolatukat kizárólag a térben való kaleidoszkópszerü elrendezésük adja meg. A dolgoknak ez a konfigurációja egyszeri elrendeződése, amit Wittgenstein
"elemi ténynek" nevez, Bíró Yvette szerint a filmi
kifejezés alapeleme, és az elemi tények időbeli továbbrendeződése hoz létre egy filmi szerkezetet.
A film is képes absztrakciókra, de ezeket nem a verbális képesség útján hozza létre, hanem az aktusok
általi megismerés útján, melynek tulajdonságait a
gyermeklélektanból ismerjük. A filmi észlelés szintetikus jellegű a mozgókép szinkretikus volta miatt.
A filmen nem elkülönült tárgyakat észlelünk, hanem
az egész teret, és a tárgyakat is ehhez a térhez viszonyitjuk. Ezzel kapcsolatban a szerző kitér
néhány mondat erejéig a filmi térszemlélet sajátosságaira és fejlődésére. Utóbbit párhuzamba áUítja
a gyermeki térképzet fejlődésével, mondván, hogy
primitiv térszemléletben, akárcsak a film korai
korszakában a tárgyak még nem válnak el a tértől,
a külvilág feloszthatatlan egységként tűnik föl, és
csak a mozgás tudatos artikulálásával kezdenek a
dolgok különválni egymástól, és jelentésset fel-
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töltődni. Ugyanakkor a film a tér képzetét csak
különbözö ritmikai, kinetikus és akusztikus hatásokkal tudja felkelteni, tehát a tér minden tulajdonságának konkrét filmi megnyilvánulások felelnek meg. A dologi konkrétságnak kitüntetett szerepe van a filmi gondolkodásban, minden absztrakció, fogalmak híján csak e konkrétságokon keresztül jöhet létre. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni,
hogy - itt a szerző Umberto Ecora hivatkozik - a
legkisebb emberi megnyilvánulás, gesztus is egy
meghatározott kulturális kontextusban valamilyen
jelentéssel bir, igy a fent emlitett konkrétság sem
mentes egy meghatározott értelmezés absztrakciójától. Végül is ezek a "ritualizált aktusok" jelentik
a mitikus "átalakitás" legfőbb terrénumát, mert,
ahogy később a szerző Roland Barthes-ot idézi, a
mitosz lényege az ismeretlen kiegészítése az ismert
alapján. Ezek a ritualizált aktusok pedig a korábban taglalt felidéző mechanizmus által megteremtik maguk körül azt a kulturális kontextust, melyben értelmet nyernek. A filmi szerkezet ezeknek az
elemeknek a kombinációjával ezt a kontextus t, lényegében az értelmezhető világ hiányzó részét formálja, finomitja, próbálja mind érzékelhetőbbé
tenni.
A könyv a továbbiakban azt részletezi, hogyan
találhat juk meg a film mitologikus közegének gyökereit a hétköznapi életben, különösen a nagyvárosok hétköznapjaiban, amely mozaikszerűségével,
állandó nyüzsgésével. sajátos rítusaival, automatizmusaival a film természetének legmegfelelőbb
terep. A filmben a legbanálisabb dolog is kiemeit
jelentőséget kaphat, és igy a hétköznapi élet ritusa i is részeivé válhatnak egy mitologikus közegnek. Mert a mitosz nem létezik rítus nélkül, és a
film képes minden gesztusból rítust csinálni, és
ezek intenzitását sokszorosukra növeini hatáskeltő
mechanizmusaival. Minden mítosz közös tulajdonsága a "mélyen szervezettség", a különbőző elemek
intenziv jelenléte. A film ezt a "mélyen szervezettséget", a hatások sokféleséget különös erővel tudja
produkálni.
A mü második részében először a mozi asszociációs képességeit, az álomszerűséghez való affinitását vizsgálja és ezt kapcsolatba hozza a mitologikus tudattal, rámutatván Roland Barthes nyomán, hogy a mítosz és a tudat működése kőzőtt
általában milyen analógiák mutatkoznak, Az utolsó fejezetben pedig különbőzö példák segitségével
elemzi a filmi .Jrásmód" metaforikus szerkezetét.
Ez a példákkal nagyon jól dokumentált rész lényegében azt mondja el, hogy azok az elemek, melyeknek szerepe az előzőekben kiviláglott, a gesztusok, emberi tettek, szituációk, a mindennapi
élet eseményei hogyan hozzák létre egyes rendezők

kezei alatt a különböző mitológiákat,
hogyan válnak a konkrét dolgok metaforákká, Példái a Jegváltozatosabbak. Bergman és Jancsó lecsupaszított
tájai és velejéig letisztított emberi szituációi,
Bunuel blaszfémiái, Bresson mono ton ismétlései,
Resnais rafinált időszerkezetei, Godard és Makavejev mozaikszerü elbeszélőmódja, és Makavejev
őrült szexuális víziói mind különböző egyéni mitológiák ritualizált elemei, melyek a legkülönbözőbb
médokon
hozzák létre metaforikus világukat.
Már ebbői a felsorolásból is látszik - a teljes spektrum még szélesebb - hogy a szerző nem egy bizonyos fajta filmtípusból általánosít, hanem az egymástól nagyon távol eső látásmódokat is megpróbálja kőzős nevezőre hozni azáltal, hogy megmutatja filmi világuk mitikus szerkezetét. És így vonhatja
le következtetését a film pluralitását bizonyítva.
Ezzel kapcsolatban William Jamest idézi: "Minden nek, amit csak elgondolhatsz, legyen az bármilyen hatalmas vagy átfogó, pluralista szemléletből
nézve van egy valamilyen minőségű vagy mértékű,
lényegileg rajta kivül eső környezete. A dolgok sok-

féleképpen kapcsolódhatnak egymásba, de semmi
sem tartalmaz vagy ural mindent. Minden kijelentés után ott áll az "és" szó. Valami mindig
kimarad. Sohasem teljesen - ez ken hogy legyen a
határa a legmerészebb kísérleteknek is bárhol az
univerzumban, mely arra irányul, hogy mindent
átfogj on. "
Azt hiszem, a könyvnek ez az utolsó része az,
ahol leginkább bebizonyosodik: Bíró Yvette valóban filmekben és nem elvont rendszerekben gondolkodik a filmekről. Féloldalas vagy pár mondatos elemző gondolatai és látásmódjának ereje,
mellyel gesztusokból, kameramozgásokból, a legapróbb elemekből képes kibontani egy film egész
világát, irrgylésre késztet.
Valahol itt keresendő könyvének lényege is.
Ugyanis a filmi látásmód elsajátítása az egyetlen
hitelt érdemlő tette a filmelméletnek. Hogy ne a
filmet tanítsuk meg szemiotikára \-agy a realizmus elméletére, hanem mi tanuljunk meg filmül
látni.
Kovács András Bálint
Yvette Biró: Mythologie profane,
Cinéma Université, Lherminier, 1982.

Costa Gavras: Eltüntnek nyilvánítva
Az idei Cannes-i Fesztivál megosztott nagydíját Costa Gavras
filmje, a Missing kapta. De a
film már jóval a cannes-i bemutató előtt nagy hirnévnek örvendett, Reagan elnök például
levetíttette a Fehér Házban, s
Mitterand francia elnök is megtekintette az egyik zsüritag, Gabriel Garcia Marquez társaságában. Nem is beszélve az amerikai
bemutatót követő sajtókampányról, melynek során nem kifejezetten a filmről volt szó, hanem arról a problémától,
amelyet az felvet: nevezetesen, hogy
az USA-nak volt-e köze vagy
sem az Allende-kormány megbuktatásához 1973 szeptemberében. Még az amerikai külügyminisztérium is közrebocsátott
egy a filmet ostorozó három oldalas nyilatkozatot.
A film Thomas Hauser könyve, a Charles Horman kivégzése

alapján készült. "Ez igaz történet" - olvashatjuk a főcím után.
Valóban, a könyv s a belőle készült film egy ifjú amerikai újságíró igaz története, akinek még
csak a nevét sem változtatta meg
a rendező.
A filmben egy amerikai üzletember nyomoz fia után, akit
Dél-Amerikában egy katonai államcsíny után eltűntnek nyilvánítanak. "Nyilvánvalóan az 1973as chilei puccsról van szó, - írja
Anne Head a Screen Internationalban - bár a helyszín egyszer
sincs megnevezve a filmben."
(Mivel a stáb érthető okokból
nem forgathatott Chilében, a rendező a film színhelyéül Mexikót
választotta.) A film szerkezete - írja Robert GreIier az Image
et Son 374. számában =a klasszikus detektívfilm menetét követi. De itt a nyomozást nem
a rendőrség végzi - folytatja -,

mivel a rendőrség maga is korrumpált és bele van keveredve a
politikai destabilizációba. Egyébként nem is létezik többé polgári kormányzat, az egész országban a katonaságé a kizárólagos
hatalom. Charles Horman újságíró és gyermekmesefró Santiago egyik népszerű kerületében él Beth nevű feleségéveL
A puccs kitörésének pillanatában Charles vidéken tartózkodik, s feleségéért aggódva azonnal a fővárosba siet. A város t
elképesztő állapotban találja, a
földet holttestek százai borítják,
a katonák mindenkire lőnek, aki
gyanús. Beth egy alkalommal
meglátogatja a város másik végében egyik honf'itársát, lekési
a kijárási tilalmat, s egy kapualj mögé rejtőzve szemtanúja lesz
egy vad megtorló akciónak. Másnap reggel hazaérve lakását feldúlva találja, férje pedig nyom
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nélkül eltűnt. A szomszédok elmondják, hogy az éjjel katonák
érkeztek, és magukkal vitték
Charlest, akit ettől kezdve élve
senki sem lát többé.
Beth nyomozni kezd férje után,
s ehhez apósa, Ed Horman segítségét kéri. Ed Honnan üzletember, "ízig-vérig az amerikai establishmenthez tartozónak vallja magát" (Vajda Péter, Népszabadság). New York ból érkezik
magas ajánlólevelekkel,
s azzal
a meggyőződéssel, hogy a fia
csak marginális elem, aki valamilyen, a dolgok rendjével ellenkező ostobaságba keveredett.
"Ed Honnan - írja róla a
Le Monde hasábjain Jean de
Baronce11i - tele van társadalmi és erkölcsi előítéletek kel. Menyét nemigen szereti, a fiát pedig mindig felelőtlen álmodozónak tekintette. nyafogó idea listának, akitől nem sok várható."
De mégiscsak a fiáról van szö,
igy menyével végigjárja a várost,
a kórházakat, börtönöket, "aJálkozik a chilei amerikai nagykövettel, diplomatákkal tárgyal.
Mindenki segítőkész, ennek ellenére semmi nyom. "Életben van
még egyáltalán Charles 1" - merül fel a kérdés mindkettejük ben.
A kutatás során Ed fokozatosan
rádöbben, hogy ez a mostohán
kezelt, többé-kevésbé megvetett
fiú méltó a tiszteletére és győngédségére.
"A film ereje abban van - irja cannes-i tudósításában
Catherine Laporte -, hogy végig
hagyja a nézőt a reménykedni
abban, hogy Charles nem halt
meg. Ebben a reménykedésben
az apa is osztozik, akinek lépésről lépésre követhetjük belső
átalaku tását.
A film vezérmotívuma valójában ez a gondolati és lelki metamorfózis. A mélyen vallásos,
konzervatív, lojális amerikai hazafi belső nyugtalanságára először a Beth-szel szembeni ellenségeskedésben talál feloldást, aki64

nek cinizmusát establishment elleni paranoiának minősíti, S aztán egy nap megtudja egy nemhivatalos telefonbeszélgetés során, hogy fiát az amerikai nagykövetség tudtával, s hallgatólagos beleegyezésével megölték a
junta emberei. S hogy miért 1
Me:t túlságosan sokat tudott az
amerikaiak szerepéről a katonai
puccs előkészítésében, s nem titkolta szimpátiáját a megbuktatott kormány iránt.
Az ábrázolt lelki folyamat
csúcspontja az, - Jean de Baroncelli szavaival - amikor az
apa megérti, hogy lehet az övétől külőnbőző eszmékért is élni
és meghalni. A film a diplomatákat nem valódi nevükön szerepelteti, de a falon - néma vádként - ott látható Nixon képe,
hasonlóan Costa Gavras egyik
előző filmjének, a Z. avagy egy
politikai gyilkosságnak ahhoz a
jelenetéhez, ahol egy pillanatra
a görög királynő képe villan fel.
Az özvegy és az apa perbe
fogták mindazokat, akik felelősek
voltak Charles haláláért, a nagykövetet, az amerikai diplomatákat, akik semmit nem tettek a
megmentéséért, sőt, Kissingert
is. Ügyvédjük Thomas Hauser
volt, a későbbi könyv szerzője.
Négy évvel később elálltak a per
továbbfolytatásától, mivel, azzal
az indoklással, hogy államtitkok,
a hatóságok nem bocsátották rendelkezésükre a szükséges dokumentumokat
A Missing utolsó képkockája egy dísztelen koporsó; az eltűnt holtteste végre
haza került az Egyesült Államokba.
"A Missing kétségkívül Costa
Gavras "l~gamerikaibb"
filmje - (természetesen nem a produkció nernzetiségére gondolokjírja Robert Grelier -, s ennek
folytán a legsikerültebb. Kivitelezésével, azzal a hatékonysággal, ahogy egy komplex szituációt ábrázol, művészi kidolgozásával elérte célját, fel tudta kel-

teni a nézők nagy tömegének era bemutatott po ..
litikai kérdés iránt."
"De bánnennyire gyújtó hatású bírálatok is ezek politikai
szempontból= nyilatkozza Costa
Gavras filrnjeiről a Film Comment ben Dan Yakir - rendezőjük mindenekelőtt humanista, aki
erősen hisz az egyéni tett értékében." Ugyanebben az interjúban a rendező a következőképpen nyilatkozott filmjéről: "Úgy
gondolom, hogy az eltűntek problémája nagyon fontos, mint az
egyre növekvő bűnös módszerek
leleplezése, melyet oly sok kormány gyakorol! Mcstanában ahelyett, hogy bebörtönöznék.
vagy
megölné k az ellenfeleket, eltűntnek nyilvánítják, és ez hihetetlen
szenvedést okoz azoknak, akik
szeretik őket. Horman minden eltűnt szüleinek, feleségének, gyermekeinek szócsöve. 31
országban történnek a világon
hasonló dolgok - s ezek a hozzátartozók teljesen egyedül érzik
magukat. Borzasztó a kétségbeesésük. Az emberek el tudják
fogadni a halált, mert az elkerülhetetlen, de az eltűnés absztrakció. Az eltűntek hozzátartozói megtört emberek, a remény
és a gyötrelem kombinációja tökéletesen romboló."
"Számomra minden film politikai - nyilatkozza Costa Gavras
a Film Francals május 19-i számában. Még az olyan film is,
mint az ausztráliai Örült Max.
De a filmek külőnböző módon
politikusak. A Z-t a politikai
gépezet tanulmányozásának szenteltem. A Missing-ben az emberi kapcsolatokon van a hangsúly; a politika a háttér."
Amenyet
Sissy Spacek, az
apát Jack Lemmon alakítja,
egybehangzó vélemény alapjáu
csodálatosan. ,,6 volt számo.nra a közép-amerikai típus"mondja Gavras, aki már a forgatókönyv írása közben kiválasztotta Lemmont erre a szerepre.
zékenységét

"Miután találkoztam Costa
Gavras-szal, - meséli Lemmon kész voltam akár négykézláb is
járni, hogya filmjében játszhassak, De az ő tanácsára nem taJálkoztam Ed Hormannal, csak
a forgatás után, nehogy megpróbáljam utánozni."
De nemcsak fesztiváldíjakat,
dicsérő kritikákat kapott a rendező. Dominique Rabourdin például így nyilatkozik róla a Cinéma 282. számában: "A boszszantó csak az, hogy mindig nyitott kapukat dönget, csak azt
ismételgeti, amit minden újságolvasó és rádióhallgató ember
már többszázszor hallott.( ... )
Összegezve, a Missing nem
több, mint egy Nouvel Observateur-beli helyzetjelentés a Reader's Digest olvasói használatára átdolgozva. ( ... ) Valaki erre
válaszolhatná
azt, hogy még
mindig jobb leleplezni az amerikaiak chilei intervencióját, mint
megvédelmezni. Bizonyára. De
az alkalmazott forma nem banalizálja el ezeket az eseményeket, amelyek egy mélyrehatóbb
elemzést is megerdemelnének?"
A 283-284. számban Gaston
Haustrate védelmébe veszi Ra-

bourdin-nel szemben a filmet:
"Úgy gondoljuk, hogy Costa
Gavras ezzel a filmjével túl tudott lépni a hiábavaló dialektikán, mely filmes tanulményait
olyan szintre szállította le, melyben a narráció játssza a főszerepet. ( ... ) A Missing-gel ábrázolásmódja finomodik, s anélkül, hogy ki tudna kerülni bizonyos archetípusokat, melyeket
a választott sziutáció hív elő,
nem esik bele a műfaj csapdáiba."
Costa Gavras, ez az orosz
származású Görögországban született, francia állampolgárságú
rendező 1968 óta jár az Egyesült
Államokba. "Azt hiszem, - nyilatkozza a Film Franeais-ban hogy az évek során Amerika különböző arcait fedeztem fel. Rájöttem, hogy az Európában kialakult elképzelésünk nem helyes;
vagy elutasít juk Amerikát, a kapitalizmus és az imperializmus
országát, vagy pedig elkap bennünket a cowboy-legenda igézete, a Jimmy Stewart mítosz. Pedig szö sincs ilyesmiről. Rájőttem, hogy az USA-ban teljesen
más rendszer van, mint Európában; olyan rendszer, amely töb-

bet enged meg az egyénnek - és
ez a konzervatívokra és a liberálisokra egyaránt érvényes."
A film 9,5 millió dollárba került, ezt az összeget a Polygram
finanszírozta.
"A stúdió nem aggódott az
előző konzervatív
kormányra
(Nixon) tett utalások miatt?"
- tette fel a kérdést Dan Yakir
a rendezőnek, melyre ő így válaszolt: "Jack Lemmon azt mondja a film végén: - Hála Istennek, hogy olyan országban élünk,
ahol börtönbe tudjuk záratni az
olyan embereket, mint maguk.
Én majdnem tetettem a film végére egy ilyen epilógust: "Hála
Istennek, hogy ebben az országban még csinálhatunk ilyen filmeket. Nincs sok ország a világon, ahol ezt megtehetnénk. "
{Cinéma 282., 283-284; Image
et Son 374., Film Comment 1982.
március/április, Screen International 1982. május 19, Le Film
Francals 1982. május 19, La
Critique 1982. május, Le Monde
1982. május 21, Catherine Laporte
cannes-i
tudósítása
- Barabás
Klára)

Újjászületik-e a görög filmgyártás?
A görög filmgyártás on belül jelentkező fokozott optimizmus elsősorban a múlt év októberében
lezajlott választásokkal vette kezdetét, amikor is, ötven év óta
első alkalommal szocialista kormány kapott bizalmat. A független filmgyártás szempontjából a
legfontosabb változást a korábbi filmsztár és filmgyártó, Melina
Mercouri kulturális miniszterré
való kinevezése jelentette. Re-

formprogramja, melyet mínisztériuma felvázolt - ha csak részleges sikerrel is - némely vonatkozásban felélesztheti a kimerült
független szektort, s sok fiatal,
vagy eddig mel1őzött rendező
kaphat lehetőséget.
Melina Mercouri egyik legelső miniszteri ténykedése a Görög
Filmközpont (Greek Film Centre) tevékenységének tanulmányozása volt. Ez a kormányszin-

Hí tagozat felelős a független
filmtervek finanszírozásáért
és
egészen mostanáig az Ipari Minisztérium felügyelete alá tartozott. A miniszterasszony átvette
az állítólag politikamentes Filmközpont irányítását, s elkezdte ellensúlyozni annak már hagyományos baloldal-ellenes előítéleteit. A Filmközpont állami
támogatásának összegét már most
tekintélyesen növelték.
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A gorog kulturális minisztérium jelenleg egy Film- és Televízióművészeti
Nemzeti Akadémia meglapításának
terveit is
fontolóra "ette. Korábban a filmgyártás ra specializálódott oktató testületek egyedül a meglehetősen alacsony technikai színvonalú magániskolák voltak. A független filmrendezők iránti megnövekedett érdeklődés és tisztelet újabb bizonyítékaként a
Filmgyártók Görög Szövetsége
1982-re Theodoros Angelopulost választotta elnökéül.
Bár ezek a fent vázolt változások természetesen nem csekély
haszonnaljárnak a független filmgyártás szempontjából, elhamarkodott dolog lenne mindebből
arra a következtetésre jutni, hogy
az, ami jelenleg Görögországban történik, teljes egészében az
új kormányzatnak
köszönhető.
Bizonyos értelemben a szocialisták csupán eltávolítják azokat a
korlátokat, amelyek egy rendezőgenerációt akadályozni ugyan
tudtak, de elhallgattatni nem.
Jó példa, hogy volt, aki továbbra sem hagyta abba tevékenységét: Nikos Zervos rendező, a
hetvenes években hívta fel magára a figyelmet az Exiled on
Central Avenue című filmjével.
Zervos éppen a választások idején fejezte be második filmjét
(Impale Them). Az új kormányzat alatt, amely azonnal eltörölte a - még a német megszállás idején életbeléptetett - cenzuratörvényeket,
Zervos újabb
jelenettel egészítette ki e legújabb filmjét, melyet valószínű,
hogyacenzúratörvények
hatálytalanításával vagy anélkül is bemutathattak volna. Az új görög
kormány lényegesen megkönnyíti a dolgok menetét, azonban
- mint ahogy arra egy kritikus
rámutatott - ettől még nem születik máról-holnapra új rendezőgárda.
Ami pedig a már megállapodott filmrendezőket illeti: sor-
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suk megváltozott a múlt év folyamán. Nem sokat hallhattunk
Nikos Panayatopoulosról,
legutolsó filmje a Melodrama rossz
kritikai fogadtatása és súlyos
anyagi bukása óta. Pandelis
Voulgaris, aki egy kiábrándító hatalmas összeget felemésztő bal.
sikeres filmet készített (Eleftherios Venzielos}, a televíziónál
dolgozik: a The Garden of Statues című, rövidfilmekből álló
sorozata a kritika és a közönség
részéről egyaránt meleg fogadtatásban részesült.
A kormányban történt változások következtében valószínű,
hogy a független rendezők közül
sokakat a televíziós ipar nyel
majd el. Görögországban két televíziós csatorna működik : az
egyik az állami tulajdonban lévő
ERT, a másik a YENED, mely
egészen mostanáig a hadsereg
felügyelete alá tartozott. Bár a
részletes tervek kidolgozása csak
most kezdődött el, a hadsereg
rninden bizonnyal elveszíti rendelkezési jogát a második csatorna fölött, amely vagy függetlenné válik, vagy pedig az ERT
része lesz.
Ennek
eredményeképpen a
YENED-et
liberalizálták
és
mindkét csatornán belül egy jóval kísérletezőbb tevékenység veheti kezdetét. A szocialisták
most eltökélt kampányt indítottak a nepotizmusnak a közhivatalokból való kiirtása érdekében és valószínűleg ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy sok fiatal
filmes fordul a televízió felé.
Maga Angelopulos a YENED
részére dolgozott és el,y dok umentumfilmet készitett a falusi
lakosság városokba való áramlásáról, ami a háború utáni Görögország egyi k jellegzetes vonása. Filmje színhelyéül a rendező
egy különösen távoli területet választott ki, összeszedte stábját
és éppen akkor érkezett a kis
faluba, amikor annak legutolsó
lakója is a legközelebbi városba

készülődött. A rendezőnek azonban sikerült a férfit rávennie,
maradjon addig, amíg a filmet
be tudják fejezni.
Angelopulos arra is kisérletet
tett (nagy nehézségek árán), hogy
fontos koprodukciós
ügyletet
hozzon létre a Görög Fílmközpont és az ER T közott. Legúiabb
filmjét a háború utáni Görögország egyik legjelentősebb regénye (The Third Wrath - A harmadik harag) alapján szándékozik elkészíteni. Ez egyfajta új
indulást jelent számára: hiszen
ez az első eset, amikor a neves
görög rendező együttműködik
valakivel forgatókönyve megírásában (társírőja Costa Tachtsis,
az említett regény szerzöje) és
hasonlóképpen az első alkalom,
hogy filmje irodalmi alapanyagaként más író művét használja fel.
Görögországban a bürokratikus változások közismerten lassan és nehézkesen mennek végbe, gyakran eredménytelenül,
ám a filmiparban dolgozók közül
sokan úgy vélik: a kormány képes lesz az általa kitűzött reformok megtartására és a tervbe vett célok legtöbbjének megvalósítására. Ez az optimizmus.
azt jelenti, hogy ma már hangosan ki lehet mondani olyan
dolgokat, melyeket öt évvel ezelőtt még nem, vagy csak szimbólumokba rejtve lehetett. Ahogy
azt az egyik televíziós rendező
egy ízben leírta: uA rendezők
rájöttek arra, hogy figyelmük kel
most már külső problémák felé
fordulhatnak, a valóságos világ
problémái
irányába,
anélkül,
hogy allegóriákban
vagy kitérőkben kellene gondolkodniuk.
Ilyen hosszú idő után, amit sötétségben töltöttünk, nagyon jó
érzés ez, olyan, amikor az ember, egy alagútban való hosszú
utazás után végre a napfényre
ér".
(Sieht and Sound, 1982. NyárT6th Ádám)

Dániel Ferenc - Orosz István:

Ah, Amerika!
Elnyújtott harangkondulás
Vakító fehér, koratavaszi égbe alulról beemelkedik egy magyar zászló, szél
feszíti. Rúdja egyszerű mogyoróág, a lobogón elmosódott betűk: "blas" .. vagy
"Balas". Azután újra, ereszkedő ívben kitűnik, kisvártatva újabb zászló emelkedik a helyére.
. .. nyekergő fatákolmány ritmikus zaja.
Tágul a kép: faluszéli kerítés mellett gerendából ácsolt "óriáskerék", valójában
egyszerű, forgatható, keresztácsolat négy "páhollyal". Néhányan ácsorognak
körülötte, mezítlábas, vászongatyás férfi hajtja. Most már a fellobogózott páholy
ívét követjük, ráközelítünk : gyerek ágaskodik, mögötte két asszony. A gyerek két
emeletnyi magasból, életében először pillanthat lefelé.
TÁVOL[ KIÁLTÁS: kapuszkodj Jani!
A gyerek ezt teszi, s néz-néz emelkedőn, mi is vele látunk:
"Különös évszakot" - a pocsétákon még jég feszül, hófoltos, tele kutyalábnyomokkal, azok bizarr rajzolataival, magányos korcs-eb a szagoktól őrülten tovább bonyolítja az ábrákat. A kelő naptól minden elolvad. Résein, eresztékein,
ajtaján füstölgő nyomorúságos cselédházból füstölgő emberek jönnek elő; tehetetlenül figyelik a víz terjeszkedését - már minden vízben áll. Azután újra megfagy. Dermedten billen odább az egész Táj-ember kompozíció
BACSÓ LÁSZLÓ: (fülledt,
indulatos hangon) Szentgyörgynapra meghivesedett,
tizennegyedikén meghidegedett, északi szelekkel komor felhők boríták az eget,
tizenhatodikára megin fűteni kellett, kétségbeesve a jövő felől minden beszé getésünk a hideg miatti panasz volt. Meg is lett, amitől féltünk, huszonnegyedikén
minden elfagyott, amit ezelőtt soha nem hallottunk. A kurumplinak nemcsak az
indája, hanem a gumója is a földben megfagyott. Az elfagyott búzáról nehéz
kábítóerejű édes aszott szag ömlött, a jószág nem szerette enni. Nagy lett a szükség-kiáltás a majsai nép között, mert mikor aztán elfagyott minden, ezután még
egy heti gyengébb esős idő lett, azután a tavasz második fele a nyár elejivel rendkívül forró, a kánikula pedig híves, szeles, komor. Azután a szeptember égető
szárazsággal s csak az ősz vége kezdett erős lenni. Az év utolsó napján jelen van
egy forintunk.
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Mintha kétfelé vonszolnák az embert: a talajszinten súrlódó tekintet a részleteket
látja - gazt, kerék és lábnyomokat, vézna disznót, málló sövényt; kisbárány t,
ahogy megadóan tűri a rontás elleni szenes-vizes bekenetését: csoroszlya szoknyája vetül rá, mezítlábak toporognak körülötte ... az izmos, bütykös, kicserepesedett mezítlá bak teher alatt feszülnek, menetelnek, rézsűnek. kőnek feszülnek
- a paraszti létezés etűdjét rajzolják elénk. A térbe dinamikusan hatoló tekintet
előtt jelenetek nyílnak meg, - mindegyikben az "elérhető célok reménysége"
érződik: sokadalom, embervásár, apró moccanások, kis gesztusok - a várakozás,
egy-egy hangra kiválik egy-egyembercsapat.
Ahányszor kiválik egy-egy csoport, helye észrevétlenül, alig érzékelhetően újra
megtelik emberekkel. Át-meg átrendezödnek. nyomakodnak, tolulnak, indulnak,
a számuk nem csökken. Mire valamelyik jellegzetes arcot bevéshetnénk. másik
kerül a helyére. A nap heve rájuk ég, futó eső alatt áznak. Az elszegődöttek sokadalma teher alatt feszül, amíg kepélnek, kazlanak, munkamozdulataik monotóniá ját valamiféle belső késztetés ösztökéli: "hogy végére jussunk", ám ez a
pillanat mindig tovább és tovább tolódik, a letarolt mező elpördül.másikat toJván
helyébe.
- elnyújtott harangkondulásra Csak az alvó, szutykos csecsemőarcról nem akarnak felröppenni a legyek. és
nincs, aki elhajtsa őket. Csak a nagyapa keshedt alakja rázkódik a köhögéstől
és köpköd maga elé. Csak az öregasszonyok tehetetlenkednek kormosan füstölgő
tűzhelyeik körül.
KÖZVETÍTŐ:Palló s Ignác szegődtet Siófokra száz kubikust 18 fillér napszámértI
Lonkai Ármin bérgazdasága krumpli és cukorrépa szedésre szerződik, 1600 négyszőgölért, a fizetség 32 krajcár! Zsebely-Lieblingi helyiérdekű vasút szegődtet
ötven kubikust 26 és 40 fillér napszámért ! Gróf Breneuer féle zselizi uradalom
200 munkást keres, a gazda bére 2 korona, a férfinapszám 90 fillér, a női napszám
80 fillér, agyereknapszám 60 fillér. Termény havonként és páronként 30 liter búza,
30 liter árpa, 20 liter zab, két kiló hús. Két kiló só. I korona zsírpénz, Előleg l és
3 korona.
SZÁNTAlGYULÁNÉ:fürödni nem jártam a Tiszába, mert megbetegedtem, mert
nekem az hideg volt, pedig a Tisza ott volt, igaz hogy az nem folyó-Tisza volt már
akkor minálunk Tiszalucon . Emlékeztem rá, mikor mondták a szüleim meg a
népek, hogyelgátolják a Tiszát, elviszik Tiszadob felé. És az utolsó hajót még
láttam, ott szállítottak holmit. Olyan hótt Tisza voJt már nálunk, csak akkor
frissült meg a folyóba a víz, mikor a Sajó feltorkolta. És mink azért abból ittunk.
Abból ittunk, azt használtuk főzésre, mindenre. Pedig ebbe a Tiszába a kendert
is áztatták. mindent és mi előle ittunk. Olyan magas parton kellett hordani a
vizet, hogy úgy néztem rá ... gyerekkoromba, bizony, nehéz volt, de én mindent
megcsináltam. Nem korsónak mondtuk mink, mink kantának mondtuk, mert bő
szája volt - szűk -de olyan nagy szája volt. Egyszer elment a fivérern, aztmondja az
édesanyám neki, hogy hát te eredj el vízért, mert a Zsófi már megmosta a csizmáját
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meg felöltözött,

hát nagy sár volt. Hát, te eredj el vízért, ő elment és ő hazahozta

a két fülit az edénynek,
Hát

azt hazavitte

mert lecsúszott

(nevet)

nálunk korela volt, én nyolc-kilenc
Hát, haltak
ameddig

meg nagyon

a parton és levágta a két edényt és eltört.

hazahozta...

hogy

éves lehettem, Így mondták:

sokan a faluba.

messze-messze

mindenütt

És akkor

katona

korela ... járvány.

a katonák

őrizték

a Tiszát,

állt, hogy abból ne vegyünk.

valamit és amikor

belenéztünk,

Igenám,

hát láttuk, hogy ott

valami ragyog, olyan ZSÍrféle vagy karbol, hát mink abból nem ittunk.
nagyanyám

mikor

szokva ahhoz a vízhez, nekünk a kútvíz nem volt

dehát mink, akik hozzávoltunk
jó, de meg a kútba öntöttek

: ottho!...

úgymondtam

elment

messzire,

becsapta

olyan háti kosárnak

mondták,

olyan hosszú kosár volt, abba tett három edényt,

evvel nem látták a füzesbe a katonák,

a katonákat,

messzire

Hát az én

elment,

s hátán

mert ő igenis messzire ment, s hátán hozta
ne igyunk, mert akkor megha-

a vizet, hogy csak abból igyunk, mert a kútvízből

lunk.
(Ennek a történetnek az elmondója: Zsófi néni kb. száz esztendős volna, ha netán
még él. Első generációs amerikás. A hangját, amelyen nem fogott a z idő, hangszalagon őrizzük, s társaiéhoz hasonlóan még többször filmbe idézzük. Az eredeti
hangfelvétel vagy tizenöt év e/őttija z USA-ban készült.)
A történet

mintegy a megelőző kompozíció

"uralkodik".

Óvatos

élő grafika

igazodik

füzére, mint a Magyar királyi miskolczi
levél"-én - a rácskereteken
gálatukat

híven teljesítik

alól Ível föl és az élő beszéd ritmusával
hozzá - virágzó

ágakból

rácskeretek

lü-ik honvéd gyalog ezred "végelbocsátó-

halavány katonafigurák
- strázsálnak,

tűnnek be és ki, amint a szol-

rohamoznak

sehonnan

sehová.

"mert akkor meghalunk"
Pontosabban

: egyetlen,

áttűnésekkel

pejménből

felszerszámozott
vedlettszőrű

gő lábbal próbál lábon maradni

huszárló

továbblépdel

fehér parasztgebévé

a nyomorúságos

; rejtett

finom

transzformálódik,

udvaron.

reme-

Felső ajkával vicsorít,

bőre remeg.
HANGOK: Muszka! ... ! ne, az anyád!
meg Muszka ! A gebe a hangokra
Vergődés. Egy gyerek behunyja
becsukja a szemét.

Muszka!

reagál,

Mindjárt

kimúlik!

kétségbeesett

arcok

Ne dögölj

veszik körül.

a szemét, hogy ne lássa, amikor a ló is megadón

BACSÓ LÁSZLÓ: (mint befejezett tény) Muszka nevű lovam megdöglött
tizenharmadikán,
bőréért

kaptam

nyolcadikán,

Kuti Pétertől
2 korona

szerdán,

A kimerevedő
val szétmetszett
vánvaló

Csonka

ló-ember

kompozíció

helyszínekre

ólban, pajtában,

komámasszony

Kereszteltető

resztannya

bába Jakab

Zsuzsánna,
távolba

érkeznénk,

házban,

öt évvel ezelőtt.

volt aszülősegéd.

Bába nem
huszon-

Gyevi Mihály,

ke-

költség 2 korona.

s mintha hatalmas borotvá-

nincs is mit takargatni~

tűzhelyen.

Kereszteltettük

Keresztattya

fejér 16

is elvetélt. Tizen-

László fiam született.

Jánosné,

kereszteltetési
tolódik;

A megdöglött

Az öreg fekete disznénk

reggeli négy óra tájban

létében Gyevi Mihályné
negyedikén,

vettem

80 krajcárt.

december

Mindenfelé

fojtott

a hiány oly nyilmoccanású,

tét-
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lenségre kárhoztatott alakokra közelítünk: fiatalok - Györei István, Horváth
József, Kovács Károly, Kis Lajos, Farkas János, Cseh János; középkorúak, idősebbek: Konczos Pál, Kormány János, Csáki Kő József, Béres István. Bódis János
(mindannyian későbbi kivándorlók, akikkel lesz módunk találkozni). Az első benyomás: archaikus figurák, szikárak, nagybajszúak, éles arcvonásuk; az örökös
kalapviseléstől homlokuk fehér, míg a szem vonalától alább cserzettek . C sak a
makacsul kutató tekintet veheti észre, hogy mennyire individuumok. Egy groteszk
képregény fázisaiba képzelhetnénk őket, ahol értelmes munka hiányában - különféle pótcselekvésekkel teszik érzékelhetővé a holt időt - ki-ki vérmérséklete, indulata, fantáziája szerint. Felhőt számlál Béres István, sövénykerítést igazít Csáki Kő,
Cseh János nyeszlett kis kakast figyel s azt a pillanatot várja, amikor az állat
"féllábon kukorékol" - mert abban a pillanatban, amit kér az ember az Úristentől: az Úristen megadja - helyette: a kerítésre röppenő kakas lábanyomán az út
közepén: egykrajcárl!
A kakas visszapislant, kiált; banya feje is beközelít valahonnan, Cseh János nem
mer a krajcárért nyúlni .••
BANYA:sebes kéztől ered az a pénz, föl ne vedd, mert rád ragad a baj.
Alkonyattal érkező üres társzekerek tapossák porba a csillogó fémdarabot, és
olyan lassan távolodnak ismeretlen céljuk felé, hogy közben az éj sötétje is mindent
feketébe von.
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elnyújtott harangkondulás. csaholás, gyereksírás, torz nevetés.
FÉRFIHANG: (sustorgástól-meseszerűig, belekuncogva, néha gorombán is):

HANGOK:
KÖZELI

a kapu előtt való nagypénteken, kályha melletti zöldszombaton kezdődik esztendeje ugyanis. Petri János Andrásnak .. . kinek fizetése nyolc garas, negyven
pénz, héjjával ruhája: libériája lészen - először nádinge lapugatyája iszalag, bőröve tormalevélből, dolmánya

szalmazsinórral,

bélelt kék nadrágja kovakapcsokkal;

szilvanagy gombokkal;

széllel-

rákhájból összeforrasztott téli kalapja, lát-

hatatlan színű csizmája, tökből faragott patkója, hab sarkantyúja ...
Ez a paraszt-Máb monológ: valós és képzelt-, meg kalendáriumi, falusi ponyvákban látott elemek szürreális megtestesülése. A látvány éppenhogy nem illusztrál,
hanem ellenpontoz, tovább-csavarint, asszociatív. "Petri János András" - mintegy
garabanciás.
KÖZELI FÉRFIHANG:

•.•

kosztot igen: de enni nem

kap. Tíz csü kukorica,

kilencvenkilenc romlott kolbász, tizenhat nyakoncsapás, húsz segberugás, tfz icce
szellő, egy font köd, fél akó esővíz, réceól a kvártélya ... ezek esztendőnként be
fognak neki adatni. Azonban ha jól viseli magát; tehát a konvenciója is megnagyobbítódik:

úgymint a libásifái, cserfái, gutafai uradalmak

szúnyogokat

meghizlalhatja

Gyerekhangok

és nyárson

kert jeiben levő

sütve megeheti ...

(majdnem felismerhetetlen gyorsasággal):

mink meg: disznó
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helyett patkányt ölünk télen! így is csoda el nem veszünk éhen I Disznó helyett
patkányt ölünk télen, igy is csoda elnemveszünk télen!
Afeketeségben be-bevillanó szempárok. Görcsösen kulcsolódó kezek. Pipát szivogató száj. Majd az egész teret betölti egy istrángnak feszülő pár-ló képe, patáikkal
kapaszkodnak, fejüket lóbálják, alig birköznak meg a teherrel: hosszított különösforma szekér, amit vonszolnak előre, a szekéren egyet/en cső kukorica, háromszor
akkora, mint az igavonó. Rajta ostoros, különös ruházatú kocsis, középtájon még
egy férfi kapaszkodik az óriásszemű tengerin. Mindketten kiáltoznak.
IDEGEN HANGON:

véjvéjvéjvéjvéjvéj! Az ostor is egész különösforma hurkokban

lengedez, haladnak; majd váltás: bódé előtt tölgyfa nagyságú kukorica halomra
hengeredik az újabb. A bódé túloldalán már üres szekér - eléfogva két akkora
öszvér, mintha e/efántok volnának. Valóságal kiröpítik a képből a szekeret. A lá-tomány ihletője: a század eleji amerikai reklámfotográfia (ős trükkfotók), a látományban az a megdöbbentő. ahogyan kivándorló hőseink a valóságról mit sem
tudva még, önnön transzformált

alakjukat is odaképzelik Eldorádó vidékére s

dolgoznak a csuda-terményekkel. Bacsó László egész családja nekigyürkőzik, hogy
Ietörje azt az órjás tengerit, pájszerokkal kiássa a "kurumplit" . Az ilyen szorongással, sóvárgással, mesékkel terhes éjszakák nem akarnak véget érni, hiszen a legtöbb cselédszálláson, viskóban akad nyughatatlan kedvii mesélő.
7'2

ÖREGASSZONY:
Istvándiban lakik egy Nyiri nevű gazda, ez egyszer látja, hogy a
főd egy helyen nő aztán meg lohad és egy hajó orra emelkedik ki belőle. Meg is
csendült a kincs a hajóban. Ki is ásta. Ma is gazdag ember. A kincset sokszor még
ki se kell ásni: aki meglássa a lángját, tehet róla, hogy a kincse feljebb vetődjék.
Ha az illető a hajához kap, akkor megkopaszodik; ha az illető a talpához kap,
akkor a talp áról lejön a bőr, de a kincs mindenkép feljebb vetődik.
Hinnünk kell az ásott kincs lidérfényeiben, a föld felpúposodásában, lohadásában - a talajszint alatti dimenziók "erejében", hogy érzékeljük azt a fölfelé
hatoló, súlytalan iramlást a "magasabb szférák" felé - mint hőseink a mesék
hatása alatt - ahol az AMERIKA szó először kimondódik.
KÖZELIFÉRFIHANG:
A kályha melletti zöldszombaton Petri János András kornám
megbillentette rákhájból összeforrasztott téli kalapját, megdobbantotta tökből
faragott patkóját, megpengette habsarkantyúját. azt nógrádba repült. Tizenketten
vannak nógrádba a barboncások és egy rozmaringerdőben laknak a fellegek között. Egész évben nem esznek semmit, csak egy nagy követ nyalnak, melyet
AMERIKÁBÓL hoznak. Abból az AMERIKÁBÓL hozott nagy kőből édes
tej csorog.
Vakftó tejfehér ég törli az éjszakát. Fölülről lefelé tartó suhanásban kúpos tetejű,
fehérre meszelt, hengeres vályog-építményhez érkezünk. Falusi kaloda ez. Nyakbilincshez láncolva : középkorú férfi, maga elé mered. Kissé odább kézbilincsen
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fiatal lány. Alattuk az emelvényzet falán a meszelés alól, mint vérfolt: üt át a
vályog. A lány kissé a férfi felé mozdítja fejét, a férfinak csak a kézfeje rezdül
lánc csörren.
Előbb a lelakatolt nyakú férfi tűnik el, helyén az örv; azután a lány, helyén lánc,
nyitott bilincs. Azután a falról eltűnnek a megszégyenítés szerszámai is. Meg a lenti
folt is. üres, meszelt hengeres építmény, akármi lehetne. Elfordultával a másik
oldalát mutatja, rajta vedlett hirdetmény mállott betűi:
"csavargó törvény: elrendeltetett, hogy minden foglalkozás-nélkülit,
telent a hatóság 24 órára - csavargónak minősítve lezárhat"
Mezőséget átszelő földút. A kalodából szabadult férfi, mostmár fején kalappal,
hátán nagy motyóval a végtelen messzeség fele tart. Igazit egyet a motyón, gémberedett nyakával csavarint ide-oda - a tájék is meg-megbillen. Újra rendeződése pillanatában a férfi már sehol.

Közel az megvállás
Teret betöltő groteszk "vonulás": századeleji primitív gőzvontató gördül a poros
úton, magas kéménnyel, embermagasságot meghaladó vaskerékkel. Cséplőgépet
vontat. Kazánjából láng nyalint ki, pöfög, füstöl, szelepel mulatságot ütemben
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szégyen-

ingáznak. Acélkormánykerekét
vadul pörgeti k jobbfelé, balfelé. Komor, füstös
nekivetkőzött urak és csendőrök utaznak rajta: s térdig benne állva a cséplőgépben. A táj mintha utazó dísz/et volna: együtt halad a masinával, mígnem feléjük közelit egy útszélen pihenő, magányos koldus, hátát táblával ékesített pózo ának veti.
" Magánút"
Hirtelen felnevetnek, szinte belátni egy-egy kormos arcú torokba. A koldus
kinyújtja kezét. Mutatóujjával köröz
TILOS AZ ATJ ARAs"
HANG: Megkerekítem az Atya nevében, a fiú nevében, a szentlélek nevében,
osz1asson el az Atya, a fiú, a szentlélek ...
A szér(in nagy csapat ember, közöttük itt-ott csendörök. Némán, ijedten, az ismeretlen iránti fojtott dühvel fogadják a kérlelhetetlenül betolató járgány t.
Váltás: kopaszra nyírt fejű kisfiú tagolta n olvassa le az elevátorra írt szavakat.
GYEREK: ma-gyar kir. ál-la-mi vas-su-tak géb-gyááá-ra ...
GÉPHANGOK : Hirtelen bevágódó a felfokozott fülsértő dohogás, lendkerékcsattogás, füttyögés, rázkódás, csörömpölés - előbb még nem érzékelhető ritmusban,
majd kialakul az igazi gépi munkaritmus, amely egyre feszítőbb, bántöbb.
RÁKÖZEdTÉSEK: a gőzcséplőgépen hajladózók szinte rázkódnak a masinán; egy
asszony a füléhez kap, lent zsákos emberek görnyednek : pelyvaeső szálldogál.
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Az óriási, s mindegyre növekvő kazal tetején viIIával iparkodik a cserepes homlokú Kiss István (négy év múlva hal meg Amerikában, a Jacobs ereek-i bányarobbanásban); villája terhe alatt görbedve egy lopott pillanatban - a csendörökön, gépen, fákon túl a messzeségbe néz, Odébb a kúpos tetejű kazal tövében:
zsákkal lépkedő figura: Sóba Ferkó - mintha akazalban tűnne el. Senki sem
veszi észre, hogy csupán az otthagyott zsák őrzi nyomát. Pénz nélkül tér majd
haza s igy csúfolják
"lovon ément, fődön meg hazagyütt" A munka dübörgés ének hangjai, halkultabban ugyan, s egy-egy kiáltással megbontva, ott rezegnek a levegőben. Nem lehet szabadulni tőlük.
Kocsmaépület málló falán: elszíntelenedett hirdetmények. Jobbról és balról beközelit két rajzolt-fekete kézfej, rámutatő ujjal. Mintegy ezek az ujjak bontakoztatják ki a felirat részleteit:
,,156 koronára"
Férfihang (olvasva) ameriká ... -ba mérséklése a ... vonás ...
vonás, vonás osz-tálju ursz-á-si díjnak. Százötvenhat koronára.
Érted?!
Nehézkesen bár, de kialakul ahajóstársaság kiragasztott hirdetése:
"AMER;I KÁBA
mérséklése
a Ill. osztályú utazási díjnak
156 koronára
Bécsből Antwerpenen át
NEW-YORKba
Philadelphiaba
ellátást beleértve
Ezen olcsó kivételes ár biztosíthatása végett az utasok kötelezve vannak 20 korona
előleget küldeni a
RED STAR LINE czímen
WIEN, WIEDNER Gürtel 20."
A nyomtatott-fekete kézfejek udvariasan, de némi nyomatékkal utat engednek a
bütykös férfiujjnak, ahogyan az ellátás" meg "az olcsó kivételes ár"
meg a ,,156" meg a ,,20" szövegrészeket érintve azok értelmét silabizálja.
AssZONYHANG:
Húsz koronát kell küldeni a rendstarlinénak.
FÉRFIHANG
: előlegbe !
Közeli a megfeszített figyelmű házaspártól, talán a Fiume-beli nyüzsgésben látjuk őket újra.
AsSZONYHANG:
azok a kenézlői emberek tán gőzösen mentek.
FÉRFIHANG:Bécsig, de onnat hajó vitte őket, Láttam a képét. ..
négy kéménye volt, meg három zászlója volt.
Szemvillanásra látni F. Missler hirdetményének "hajós képét", természetesen elrajzoltan és tévesen. Templomi zászlók tolakodnak elébe. Zászlókkal ékesített.
76

imbolygó embercsapat kapaszkodik. fel a domboldalra, ereszkedik alá a dombról.
Legények kolompokat ráznak ütemesen. A kolompok hangos csöndülésére távol
nyáj is válaszol, a zászlók pedig aláhajolva betódulnak a templomkapun.
Kolompok ritmikája
Egy-egy "kimetszett" fiatal legény arcán és behunyt szemén egzaltáció, sivító,
vontatott asszonykórus látszik. Hogy ez az elragadtatás világi-e vagy hitbeli ezt nem tudni. A kimetszett alakok, ütemesen rázkódó kezükben kolomppal
mintegy kiszakadnak. leválnak a vonuló, éneklő sokadalomból. "Boldogságos
Szüz Mária" mintha élőbb alakot öltene: dús haja bonyolult mintázatokba fonódik. Nagyfogú fésű szalad, szánkázik a bajban. Két leányalak. Két leány
barátnő szövevényes frizurát csinál egymásnak. Harmadiké puhán aláomlik.
A negyed ik lány tehénistállóban heverő jószágok között, ajka mozog. Nevek
rebbennek fel: "Tánci Ilkó Pista, Pucuferi, Hittyityi, Kelmes Péter, Budai
Sándor, Gáspár...
Egy jószág lomhán feláll, s kitakarja a névemlítésére felfénylő boldog arcot. Azután már csak foszlányképek. Újabb és újabb templomi zászló keresi a helyét a templomban.
Zengő, visszhangzó prédikáció: Egyenlő testi erőt és lelki erőt, tehetséget, ügyességet, szorgalmat, kitartást nem adott a Teremtő az egyeseknek, aminthogy növények, virágok, fák, állatok, sőt maguk az égitestek is ezer és ezer különféleséget tüntetnek feJ világteremtés óta. De megáldja az Úr azokat, akik. a rájuk
bízott talentumokat az ő törvénye szerint használják fel!. ..
A prédikáció szavai, hangjai megsokszorozódnak, felerősödnek és elhalkulnak,
egyfajta akusztikai lüktetés alakul ki, amely szabálytalan hullámokban terjed
tova.
. .. Az ő törvénye pedig "szeresd felebarátodat"! Ez isteni tan jegyében közeledik el Isten országa, ezért kell imádkoznunk az Isten országa eljöveteléért,
s hogy ez teljesen még el nem érkezett, annak éppen emberi gyarlóságunk az
oka ...
Templomon kívül is ünnep: a visszahangzó szavak ritmusára közelít, növekszik - mintegy ugrásszerűen egy libacsapat - és gyerekcsapat - övezte szerelmespár, enyhén dőlt szögben, egymást átkarolva forogva táncolnak előre.
Csak ráközelítés és lassítás után érzékeljük, hogy "bábok" , fából faragottak,
festett arcúak. Taligakerekes faalkotrnány forgatja őket.
GYEREK KÓRUS ÜVÖLTVE:

Úgyforoga/kocsikerék/hakenik gyerebabámjmennyünkra jta/hanburgig/hangburgmellett/felülünka/hajóba szervuszlányok !j - megyekame-rikába l
Kitartott pillanatra megáll a "szerelmespár" bábforgása, ügyetlenül megbillennek,
s egy merev, bábszerű fogással a két festett arc összeér "mintha csókban", azután irreálisan felpördülve robognak visszafelé, előrefelé. Majd elsötétül
CSÁKI KŐ JÓZSEF HANGJA:

kilátásom nem volt, nincs hogy gazdálkodni. Ha magunknak lesz is, nincsen
mit eladni. Megmondottam tehát a feleségemnek : "hogy amerikába én bizony
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elmegyek.

Egy vagy két év múlva:

annyit

megkeresek.

ne tartozzunk

én erre törekszek" . Szegény feleségem erre azt mondotta,
tem, itt hagyol magamra."
hagyom

magamat,

Beszélt oly sok mindent,

ha már bele fogtam."

lözni lehet ily családnak.
muszáj

volt felvenni.

nem lesz táplálója,
a más jószága.
haragot

Annyira

is: közel az megvállás,

(Elszántan

s szorongva

egy szónál érezni,
badon,

magától

lapos gyerekek

málhával
rágok,

egyike bátortalanul,

bábúval,

kineveti.

Lassított,

nekifutásra,

Tükörképei

mozdulatokkal

szélét böködi,

kete vállkendőjét
az embernek

ismerős,

úton heverő

tott kukoricával.
Majd

ta előtt,

ahol amerikás

helyébe

cserép borítású

lassulván,

Elsötétedik

a világ

Talajszintű

bevésett

bárányt;

hátikosarát

lecövekelvén:

a paraszt-

figurává

alakul

Csorba

-- "jelent:

tükörbe

gesztusok-

mutatóujjával

a kalap
halált"

fe-

ezután kép és hang fe-

nyalábólja

tájékot:
eltaposott

fel

taliganyomoés újra ki-

apró-halom

fosz-

Tisza-vízzel a füzesben

kerül;

A vályogfalakba
a megbontott

kémény nő föl az ég felé, vésett keretben
"sparherd".

során

nad-

a bizonyító-erejű látvány: a ,,46" por-

korszerűsítenek.
ablak

nagy

kalapok,

Útravaló"

vályogtégláit
kantákkal.

a hóna alatt

utibottal,

sebes mozgás

mozzanatokat,

az udvar elmohásodott

nyitható-csukható

re tolat egy fényesléhű
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felfelé fordítja

gyapjasodó-erősödő

pénzből

férfi

nyeri el "uti formáját".
mutatják.

ka-

csimpaszkodik,

kislány,

amelynek

Egy ízzel csonkább

Szántay nagymama

osonva.
mek"

sokszor

krajcárt,

mint a bal,
körülvevő

a kötélfülbe

köpenyes

lassú,

majd jobb

tisztább,

Kendős

egy-

szinte szabaalatt:

a kisbírót

alig városias

idegennek

borítja.

való tekintettel,

ithon leszek reggeli"

a dobon,

Kő valamiféle

változásra

sírás. Igyekezet min-

ujjamra

A monclóg

"divatbemutató",

leszek reggel".

gazcsomót,

fekete

a sámlit lábbal

a tükörre

"itthon

egyenesedett

Csáki

próbálkozik.

Nagyanyó

a fiú orrát.

Csapat

toprongyos

mint terí-

mert ő meg fog halni" Azzal

a málha máris bomlik: zakók,

ismerősnek

dik egymást:

látszott

a rímek

még perdít

erős kötélfül,

Hosszú,

groteszk

s csak többszöri
is bámul.

a hibás

egymásra).
kisbíró

ott

hogy az se hiányoz-

nélkül. Csak egy-egy sorvégen,

mégis merészen

a vállán. Ügyes fordulás:

cipők.

engem,

a jobb keze sokkal

markolja

bőgatyás

kat,

csákős

A dob alsó peremén

inges, mellényes,

kal

szökkennek

képek:

kéz könnyezésig

bebugyolált

hoznak

önsajnálat

mondja,

rnegy, és övéinek

írni felesleges. Eljött az idő

"ne menyek, ne haggyam,

a két fekete verőt,

amelyik földfekete.
a szutykos

, vissza

amit nélkü-

mit az építésre

kárt ne tegyen evégből családom

már többet

hogy keresi a helyes kifejezésmódot,

óvatos

kezébe markolja

ezekről

: "nem

nehogy bitangoljon

több féle fajtából

ép kéz láb ember kell, ha meg vizitálnak.

értetődően

szinte úsztatott,

földjén

feleségem szemén többször

den képen vissza tartani
amerikába

mindent,

Kinek több gyereke van: hát gyümölcsöskert,

tett asztal, ép olyan szükséges,

vigasztaltam"

tettem

azon adósságot,

mint a ki halálra

gyümölcsfát

lett vón éle-

azért vigasztaltam

házam a pusztába,

Se az enyém másnak

ne vegyen. ültettem

fizetni

készültern,

körül kerítettem

zon az én udvaremból.

"Pénzre

Hogy tudjam

"most

soká:

vágott

"sze-

zsupfedélből

kúp-

az évszám:

1904. Hely-

ember figyeli meredten

most

Tárkányi

Lajosék megújulását.

jelenő tíz amerikai

sikere a szárítókötélen

Mégis, a legnagyobb

ingnek, hat pár celluloid kézelőnek

meg-

van.

Valaki odakiált:
HANG: Dollárkirály

!

TÁRKÁNYI: Jesze. Maj ném Luji Térkéni.

Hé ju! Tumore

vaccs maj hauz, ju-

becse badi!
FÉRFIHANG: Nem tud beszélni?
ÖREGHANG: Mennyit

spórolt meg Lajos?

TÁRKÁNYI: Fán terem ott adalár,
Amennyit
Petőfi

Sándor

nyújtózkodni

költ,

azt

leszedi

az ember.

elbír, annyit hoz.

képmásával

díszített

zsebóra

gömbölyödik

elő, amikor

fedele

felpattan:
A Klapka
Álmélkodásukra

induló bevezető hangjait

a produkció

többször

pengeti vékony hangon.

is megismételhető.

HANG: És mifélék élnek erre?
TÁRKÁNYI: Kevertnyelvű
Napestig

ostromolhatnánk

tőlük. A bizonyítás,
rejtett

ingerültség

kompozíciónak:
koloncról,

a mozgatója,

ke. Kenkay

inspirálója

Ármin

krumpliszemek
uradalmi

mégis eltávolodunk

marhái

Tehetetlen

az idővel is perben

szinte alaktalanul,

ahogya

bőgnek

álló szaggatott

elő. Szuperközeliben

a negyed

szomjasan

düh,

sár mállik egy-egy

gumós héja ütközik

kés szeli négyfelé. Gyerektenyérben

mert a vályúban
a merített

embert kérdéseikkel,

képei lassulva szétfoszlanak.

sár-kolonco k -

a főtt krumplit

ban

a tanúságtétel

közelítünk:

nép. Babilon.

az amerikás

már alig valamics-

a hosszú

vályú fölött,

nincs víz. A jószág fölveti fejét, ahogy a kútgérn

föl-le jár és

víz a lábak alatt folyik szét, szivárog a talajba. Az üres kukoricagóré-

bajusztalan,

dobódnak

idegenforma

rájuk, sár fröccsen

férfiarcok

lesnek

rémülten

kifelé;

szét a góré lécein, az arcokon.

sárkoloncok

Aki dobál, ugyan-

olyan lázban égő szemű, aszott, sovány, mint a bent sunyító. Mégis egymásra vicsorítanak.

S így tűnnek ki. Útszélen

vajkéz indítja
"módosul",
gyűjtése

a rozzant

felfordított,

száradó

volt"

ka, vánkos,
tárgyai,

előrefelé
-,

nádkéve,

soha nem látott
formál.

-

taliga, beleégetett
közben

tehénlepények

újabb változás

terményei

árválkodó
egykerekűt,
a jelen;

szerszámok,

kerülnek

a teher:

morzsolt

És amikor a teherrel megpakolt

Tol-

szembetűnően

bele -

"az is más

rőzse, billegő, ócska asztal-

kukorica,

a folytonos

a billogjel már egészen bonyolult

férfi futtatja

billog-jellel.

a billogjel

fel a palló n , tövében

ábra

asszony

taliga újra nekiszabaduJna

-

csereberélés

a taligát

vályogot

az útnak:

eddig

téglákká
darabjaira

hullik szét.
HANGEFFEKTUSOK:dobperdülés,
áltó

gyors

másodszor,
három,

beszédei:
harmadszor.

harmincnégy

.Javella

elnyújtott

állat-bőségek,

10 krajcár,

tizenkettő,

Harmadfél
krajcár.

fontos sajt: harminc,

Harmincnégy

torzult
tizenöt,

kiáltások.

favella húszért

harmincegy,

krajcár l Varróasztal

Ki-

harminc-

egy korona,
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korona 10, 15, korona 20 először, másodszor". Zokogás, káromkodás. Dob
ütés.
Isten háta mögötti kis vasútállomás. Forgalom semmi. A kis épület oldalán
postaláda. Mozgás alig észlelhető. Feszes pozitúrában,
motyóját markolva alszik Kiss István. Odébb egy asszony és egy fiatal lány. Kezük, lábuk meg-megmoccan. A háttérben vonuló bakák árnyképei. Puskáikat gúlába rakják, állnak, majd a gúlákat szétszedve sorba rendeződnek, elvonulnak, s ez az árnyszerü "tünemény" szakaszonként, gépies-egyformán ismétlődik.
KIVÁNDORLÓ
LÁDA: rá hasal egy fiatal legény, Balog Sándor. Nehéz kézzel
levelet körmöl. Néha felnéz, ajka mozdul. Egyszerre látjuk betűit, szavait sorakozni a papíron, s halljuk visszafojtott, karcos hangját. E kettő nem pontosan egyidejű.
" ... tudom, hogy fáj hogy elszöktem de enek így kelet leni vagy meg halni de
még ifjuvagyok egykisé-még van akaratom az élethez de ha még egy pár napig
nem érkezik pénz én ugyan nem néztem folna ifjusákomat elköltöztem folna
az élök soráb ol tudomjol hogy édesapám nakfáj ez leg jobban de nekem is váj
De nem azért én nagyvagyon után vagyódtam ha nem ha én nem jövök akor
Gábojön pedig őtt sehogy sem szeretem volna ha ő indult volna el neki ott honkellene ... amikor azt mondta hogy nem marad itthon két kilencz hétig én mindjárt azt gondoltam nemjob ez igy hogy én jötern el nem ő. bármere nézzük ()
job mint én sokal joban igyekszi bárrnij munkaköröl mint én hiszen nagyon
jól tudom el ismerem én hagyag és néha mérges is voltam nagyon mert ha ott
hon voltam nem leltem semmi dolgot az udvaron pedig ha ojkor széjel néztem
bizony mondom volt ott dolog... bocsásanak meg mindnyájan akik elen vétetem valaha hiszen nem tudom vissza térek vala ha közéj ek nem tudom láthatom é valaha azokat akik felneveltek és a kiknek szárnyai alatvoltam edig ..•
de mostmár könyeim nem tudom visza fojtani hiszen azén szivem sem épen
kó'ből van az is fáj de nagyon fáj mit irjak egyebet hiszen már támmég sokat
is irtam már vagyc talán szivem fájdalmát akarnám le irni hisz azt ugy sem tudom nincsojszo mejjel le tudnám irni nagyon nagyon kicsi vagyok hozá tehát
már bezárom Isten velek már rnindjárt indulok a töbiek után márazokelmentek
még tegnap este hat órakor.
A lokomotív közelségére felgyorsulnak a szavak, kapkodott a beszéd is, nincs
idő a vonattól rnáris távolódó postaládába bármit is bedobni. Az. alvó Kis István
erről a szerelvényről alva lemarad, aminthogy sok minden emlékezetbe vésett részlet is lemarad, a gyorsulás érzetét keltve. Ránduló kép: az előbbivel azonos Isten
háta mögötti kis vasútállomás. Az. épület oldalán postaláda. Batyus, málhás,
bőröndös, utiládás, kosaras csődület, férfiak, nők, asszonyok, gyerekek, felpántlikázott kalapú részeg legények. Többszólamú, sívalkodó, jajongó siraratö, az asszonyok rituális búcsúztatója távozónak, halottnak egyaránt:
Tisztelem édesapámat és szépen kérem neharagudjon

rá hogy el jötern Édes-

anyámat Gábort Irmát Jusztit Etelkát Julcsát a sógornőmet Mihály bátyámat
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Sándor bátyámat Ádám bátyámat Zsuzsa nénémet Bori nénémet Eszter nénémet
Bodó Imre bátyámat ... Isten velek lsten velek én már megyek amerikába Kun
Lajoshoz.
"Jaj ezefeketevonat/deelrobog veled!
Jajdemesszemégy /ugyangondolsz-erámma jd többet/aranyos jóuram!
Jajdemesszevanazarnerika!
Jajdenagyonmesszevan!
Kedvesfijam rnindensirtmegtalálok/csak a tiedetnem !
Nemtudokfehérvirágot tenni/pedig szeretnék e sirodraborulni l
Pedigtalán nincsisirod/Gézám, Gézám, kedvesfijam l
Desoksirnál megállok/Gézámaranyos, kedves jófijam l
Jaj kedvespárom, jajkedvespároml
Jajugyanhová vittek tőlem?
Mér igyekeztéltőlemelmenni?
Mértnemmehettem én veled? hogycsakecceris megbiztattalak volna l
Ugyan mikorérsz oda/abbaanagy idegenbe?
Abbaanagyidegenjmesszeamerikába, kedves jó uram? l"

Megtelt minden kocsi
Kivándorlókkal tömött szerelvény nekilódul, majd váratlanul befut egy alagútba.
Az alagút kaputorkából füsttömeg nyomakodik kifelé sajátságos, lassú ütemezéssel. Mintha sose érne véget, mintha sose bújna elő a vonat.
(öreg amerikás hangok sorozata)
BERECKINÉ:
Szaniszlóról jöttünk már egyenesen.
KOLLÁRNÉ:Bihar megye, Margitáról. Nagyváradtól nem messze ...
KovÁCS KÁROLY:Erdélyi, Háromszékmegyei eredetű: Torja község. Torja község - a szüleimnek a határában van a híres büdös barlang, de én Kisküküllő
megyében születtem, Magyarkirályfalván. Kisküküllö megyébe.
SZENDRElNÉ:
Gejőcből jöttem, igen.
BERECZKINÉ:
Szaniszlóról jöttünk már egyenesen •..
KISS ÁRPÁD(belevágva): Fóton születtem, Fót községbe, Pest megye. Rákospalotához nagyon közel van meg Újpesthez.
NŐI HANG: Én Magyarországnak, ahol Szatmár megye van, ott lakok, Szatmár és Mátészalka között és az a község: Ököritó, szatmármegye, az egy nagy
község.
ÉLES IMRE: Születtem én Nagyszármentbe és onnan "átmuffoltunk"

Kisszár-

mentbe és ott laktunk Kissszármentbe és én onnan jöttem Amerikába ezerkilencszázötbe, február negyedikén ...
SZABÓJÓZSEFNÉ:Rakamazról, Szabolcs megyéből, ott születtem.
A füstgomolygásból. amely az egész teret betölti: a negyedosztályú vagon belső
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füsttel telített infernójának vonalkompozíciói alakulnak: Zsúfoltságban arcok
és alakok, ismerősök, mint Csáki Kő, Györey István, ismeretlenek - zötykölődnek egymás mellett, fölött. Málhák, csomagok össze-visszaságban. Biléták, valaki kenyérvéget majszel végeérhetetlenül; mocskos kártya-ász üt el
egy vonakodó alsót; kézből-kézbe adnak gyűrt borítékot
"Kormány János
Coaldale
Amerikan
Wval
"amerikai és magyar körbélyegzők"
A bélyegzőn a hónap és a nap dátumai megszaladnak, mint a digitális számlálókon - amikor a füstre vetülő állapotrajz szétfoszlik. Néhány másodpercig csak
a magára hagyott, semleges vidék mozdul visszafelé.
AsSZONYHANG:
Ismeri a bötüt? Akkor mondja föl nekem azédes fijam levelét •••
ERŐSFÉRFIHANG:
Szeretett kedves édes anyám. Arról is tudatom, hogy megint
csak KoldaIin vagyunk édesapámmal. Továbbá kedves anyám, arra kérem,
hogy mentül hamarább járjon el abba amit mán Cseh Jánosnak írtam is, mert
én addig nem megyek haza, mig a sor nem üt. hacsak az Isten megengedi émem:
én nem akarok szökevény lenni, mint vannak itt sokan, hogy attól félnek hazamenni hogykatonánakkeUvagykéne
mennijök, de én attól egy cseppet se félek.
(fojtott sírás)
Tisztelem, csókolom számtalanszor kedves anyám. Isten vélek vélük a távolba
Mike Kormány
Koldali Boksz d.
Mintegy a vonat-ablak. kivágásából látva gördülünk három tiszt elé, egyikük
pózba vágja magát, a másik kettő írást böngész: "valamit egyeztetnek". Ez a valami: rejtvény természetű s csalóka, mert a monarchiában lappangó erőszakra
vall, hogy díszbe, sőt díszletekbe rejtőzzön. Előbb különböző életkorú férfiak
arcképei vetülnek egymásra: a felvételek elől és oldalnézetben készülnek, "mintha csendőrségi használatra" - szorongó, ravaszkás, fojtott indulatú, szenvedő
arcok sorozata; egyikük behúnyja szemét, a másik: profiljával önnön profilja
felé fordul. A harmadik: rövidre nyírt hajjaloldalnézetből is feszesen s csak egész
testén végigpásztázva "értjük" miért áll "így" - bakancsán íróasztal alól előrenyúló fényes cipő tapos. A többiek arcával díszmenetben találkozunk - késleltetve. Szkeccs: előtérbe tolakszik egy civilruhás detektív, fontoskodik, integet, számba vesz. Hihetetlen mennyiségű díszparipa lábat, patát. Csücsörítve
informálja a hozzá hajló csendőrt. Hihetetlen mennyiségű díszcsákó, díszbajusz.
díszmagyar. A detektív kitörli kalapjából a verítéket, majd a keménykalpaggal
zászlójeleket ad le. Mire a beközelírö, odatévedt s magasan megpakolt szekér
majdnem lefordul az útról. A detektív előrenyomakodik, a díszmenetbe terelt
subás parasztok valósággal lemeztelenednek kutató pillantása alatt. Egy immár
jól bevésett profilú fejről lefoszlik a bajusz. Cseh János az. Ahogya vagonablakban áll, meztelen arccal, mintha sok évet fiatalodna.
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Az. állomás rámpaján mindenütt levetett s párba állított lábbelik, csizmák, cipők, kapcák, ruhák is. Néhány idősebb ember öltözik. A tekintet ide-oda vándorol'
értetlenül. Egyik-másik lábbeli úgyszólván "alulról" épül kivándorló utazövá,
vagy sor alá kényszerített katonává.
,
PARANCSSZÓ:
Átkutatni!
Mire Cseh János moccanhatna, a negyedosztályú vasúti kocsit hangyarajként
lepik el katonák, a vonat tetőn, kupéban, mindenütt ott vannak, vízsgálnak,
pakolnak, tuszkolnak, rajzanak. Fojtott káromkodás, morgás.
PARANCSSZÓ:
Ezt a tizet átkísérni l
Fogak-közőrt mormolt s ezért alig kivehető, szitkozódással elegy átokformulákra, benső káromlásra épülő szaggatott képregényféle : napsütötte, barátságos,
üres udvar, egyik sarkában kétszárnyú ajtó, félig nyitva - felette kiírva: "VEZETŐ", a másik oldalán lépcsős feljáró, kissé odább nyomós-húzós csőkút.
A kocsibejárón kilátni a szabad vidékre. Két fiúcska kalapban figyel. Figyeli,
ahogy a képbe ránduló csendőr kinyújtott kezével tizet leszámol. Intésére az
udvarban tényleg "jelen van" tíz fő "gyanús". Kilenc férfi és egyasszony.
Az egyik "gyariús": Cseh János. Egy megbújó figura kezében bányász-csákány
ing ide-oda. Egy kismotyójú kalapos ember vicere veszi a dolgot, nevet. Azután
képbe tűnik egy csákés határrendőr s hirtelen ugrással hátraarcot csinálva már
"át is adja a gyanúsakat" : Doruboru kapitánynak. A csákány föllendül az iménti
bújó alak vállára, másik kezében utiláda. Most ő kerül előtérbe, amikor a földre
akarná visszatenni terhét, tagolatlanul ráüvöltenek,
Megmerevedik.
Váltás: íróasztal a vezetői szobában, rajta tapper, úrógép, falhoz támasztott
iktatókönyv.
csendülés. Halk neszek, nyikorgások felerősödése.
Az írógépbe fűzött papír a kocsival együtt megszalad, amikor a jegyzőkönyvvezető visszatolja az írógépkocsit nyitóállásba. akkor ismerjük fel a korábbi
jelenet egészét: rámered a rövidre nyírt hajú férfi feszes arcára, miközben fényes cipőjével a bakancsára tapos. Csak a tapper fordul el "unaImában" az
asztalon. Doruboru kapitány ülő kéztartásban tűri, hogy a szivar hamuja leváljon. A hamu puhán omlik. Az iratszekrény árnyékában napbarnított, komor
férfi. "Nem akar odanézni", amikor Cseh János belső zsebébe túrnak a határrendőrök. A motozás tényénél émelyítőbb a fizikai kiszolgáltatottság: az idegen keze, ránduló bajusza, a szemeit félig eltakaró csákóellenzöje, a lehelete.
A ficánkoló kardbotja. Akitüntetései.
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ:
Cseh János, ibrányi lakos, sorköteles. Útlevele nincsen.
útlevélért folyamodott, azonban a Belügyminisztérium által ezen kérelmével
elutasíttatott. Fent nevezett egyén a hozzá intézett kérdésekre: tagadja miként
őt senki sem csábította a kivándorlásra.
Papíroson girbe-gurba betűkkel vagy húsz-szor is leírva: "Cseh János". Ezek
a betűk sehogysem hasonlitanak a "COSULJCH"-hajóstársaság
17081 számú
elővételi jegyén leírt gyöngybetűs "Cseh János" betűkhöz.
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A "Biglietto Provvisorio"-n nyomtatott hajóképe keretben, az üvöltésre mármár kifelé navigál, majdhogynem hullámokat verve - kifordul a rajzi keretéből. ..
TISZT: az anyád bitangparaszturistenit, ki írta meg neked ezt a jegyet?
Kitől kaptad? Ki írta ezt a jegyet? Ki az ügynök a falutokban ?
CSEH:nyiregyházi vásáros mondta, hogya kozuliknál tanálok munkát.
HANG:Tisztelettel.
CsEH: Tisztelettel.
TISZT: A komád, a Patai beismerte, hogy Fekete Antaltól kaptátok a jegyeket.
Igaz?
a sorszám is 17083-ra fordul, a név: "Patai József".
CSEH: Tisztelettel, énnékem nyíregyházi vásáros kínálta ..• Fekete Anti nem
is tanult meg írni ...
HANG: Bujtogatni csak megtanult! És az hogy lehetséges, hogy Gáváról meg
Ibrányból egy napon, egy órában, egy vasúti állomásról indultatok kilencen,
egy bandába?
CSEH:munkát keresni indultunk tisztelettel a gávalak meg elébem vágtak.
Ennek a naponta, hetente, sok évig tartó reménytelen procedurának semmi foganatja sincs. Jegyzőkönyvi listákon odakörmölt nevek sorakoznak; elkobzott hajójegyek, igazolványok, útiokmányok halmozódnak. A rendőrségi
fogda virágmintás, kopár falai kőzt, a földön ültében, fektében kitölti az időt
Cseh is, a rövidre nyírt hajú névtelen is. Sok más kivándorlójelölt ugyancsak.
A fal mintázata talán előbb kopik el. Minden elfeketedik: kalendáriumi éjszakák
sötétsége. Naiv, paraszt ábrázolatok stílusával téblábol, Krisztus Urunk és
Szent Péter, tanakodni látszanak, amikor közéjük totyog egy tyúk. Az állat megadóan diri, hogy Szent Péter a hóna alá kapja és Krisztus Urunk után iramodva
öles léptekkel "fölvigye". Odafenn "elültetik", kikelnek a csirkéi, Krisztus Urunk
elereszti őket "kaparni" - azóta is csillag formájában ott legel az égen a csirkés tyúk. Az éjszaka ege megtelik csillagokkal.
ÖREGHANG:legfényesebb a Kaszás, utánna való a Kapás. Minden embemek
van egy csillagja, amikor a csillagja leesik: meg köll neki halni. Amikor a csillag megszalad, akkor a purgatóriumból szabadul meg egy lélek I
Nagy kerek Hold is helyet csinál magának a csillagok között és mintha függöny lebbenne szét, kis időre, szeszélyesen : mögüle betolakszik nagy kövér rábornok képe, hintóból lép ki, kardja beakad, azt ráncigálja, a bundáját egy segédtiszt kidobja előre. Sötét, a hold tovább gördül: a tábornok arcát is viszi magával.
ÖREGASSZONYHANG
(Iátnokian): két holdat látok: háború lesz. Baj ~ minden
embert. Egyik hold visszaesik: jelenti fejedelemnek jövetelét. Mikor ferencjóska
először járt Szegeden, akkor is visszaesett a hold. Tizenketted napra háború
lesz; másik hold visszaesik: pokol tüzébe ölik már a népeket.
Díszegyenruhában
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feszítő, és a fotográfusoknak

pózoló főtisztek, hercegek,'

tisztek gesztusai, meghajlásai szaggatott s lassuló beközelgésükkel, mintha dédelgetni akarnának valami születendöt, fontosat : ami ferencjóska öreg arcára
is mosolyt csalna; amit a fekete éjszakából előbukkanó leányok és gyerekcsapatok is örömmel fogadnának. Talán virágcsokrot. Talán díszkoszorúkkal ékesített hintó t Rákóczi fejedelem földi maradványaival. Talán egy-egy durván megragadott, erőszakkal vonszolt férfiarcot, alakot, szuperközeIig növekvő rémült
férfi arcát, mögötte elvadult lovas katonák zavaros lovastáncát, amíg ez a forgás, hó1cölés, iramodás bele nem oldódik a sötétbe.
A hold nagyot hanyatlik, azután cipóvá gömbölyödik, a cipóra kacsint egy
mű-magyar ruhás mű-pásztor: a századeleji magyar gyufa címkéjéről. Nagy
fonott, szögletes kosarakban még gőzöl a temérdek frissen sült, ropogós kenyér.
KISS ÁRPÁD: Engem Kiss Árpádnak hívnak. Fóton születtem. Fót községben.
Pest megye. Rákospalotához nagyon közel van meg Újpesthez. Én sütőmunkás
vagyok, pék, én Budapesten tanultam a mesterségemet, ottan tanultam Budapesten. És éjszaka is kellet dolgozni, ja, az egész életemet, mindig hosszú órákat
és hét napot, akkor, amikor még tanultam. És még segéd is voltam, tíz esztendeig dolgoztam, mint segéd.
A kosarakból a gőzölgő kenyerek visszavetülnek hatos sorokba a nagykemence
előtti platóra (az öreg amerikás magyar élettörténete visszaemlékezés képei is
(R)replay-módon jelennek meg). A plató felett két sütőmunkás hajladozik. A plató
görgőin egy fázissal beljebb tolódik a kemencébe. Az "egykori" Kiss Árpád
ingujjasán átüt a verejték.
És a feleségemmel tízbe jöttünk ki, és a sógornöm hozatott ki, mert ő nyoloba
kijött. Mert a sógornöm ott szolgált egy nagyon-nagyon jó vendéglőbe, a Csömöri út és a Keleti pályaudvarnál. Nagyon finom, mindezek a jobb népek, abanál t vendégek voltak. Hát ott szolgált az én feleségemnek a nővére, aztán akkor
az én sógornöm kijött nyolcba és írt, ha nem gyüvünk ki, visszagyün közénk
Pestre. Hát mink meg majd megőrültünk, merthát nem nagyon ment jól a helyzetünk, nem volt nagy hetibér, hát szűken éldegéltünk.
Négyen hajolnak az egyik plató fölé, négyen a másik fölé. A hosszúkás szakajtóból föl-Ie omlik a kelt kenyértészta. Majd még egy fázissal vissza: a po1cokon visszalappadó formákhoz. a formáló, liszttel borított nagyasztalhoz, ahol
a dömködés alatt a massza egyre alaktalanabbá, egyöntetűbbé válik. A faltetőn
sorjázó szeIlőző nyílások visszacsukódnak, a sütőterembe ömlő fény is játszik:
hol a mennyezeti ablakból, hol oldalirányból, hol a háttérből sugárzik szét.
Pestről aztán "kimuffoltunk" Kispestre, ott esküdtem meg a feleségemmel.
Most, hogya

sógornömnek

-

mikor meghallottuk, hogy vissza akar jönni,

mert azt mondta, ha kigyüvünk Amerikába, akkor nem jön vissza - hát hamarosan írt a feleségem, hogy "ne gyere vissza, inkább mink megyünk ki". Mert
írta a sógornöm. ha kigyüvünk, akkor hárman fogunk lakni. Én meg megörültem neki. Hát akkor aztán küldte nekünk a hajójegyet, pénzt, mindent, meg
volt nekünk egy kis zálogunk, nem dolgoztam, ki tudtuk váltani.
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A nagy dagasztóedény fémfedele megnyílik, a tészta eltűnik belőle, a targoncán pihenő dézsák megtelnek liszttel, így tolatnak vissza a géprostához. az elakadozó megálló lendkerékhez, a tele zsákokhoz.
Kijártam a születési levelemet Fóton, meg aztán a föszolgabírónál,
ha jól tudom: Vácon voltam, az alispán, hogy aláírt, a főszolgabíró "megadta az izét",
aztán az alispántól is jött, mivel én ... mink jöttünk a tisztességes úton a feleségemmel, engedéllyel. Huszonhat múltam, ja, amikor gyüttünk, s aztán a Keleti
pályaudvar. .. nem is tud'JITI, hogy merre gyüttünk, csakhogy Brémába gyüttünk, vonattal ...
A sütőműhelyből semmi sem marad, csupán egy halom tele zsák. Közülük egyetkettőt megpakoIt szekéren látunk még, más terhek, áruk, emberek között. Most
már "időben" előrefelé. A "Láncz-híd" előtti forgalom archivált emlékeinek
egyikeként : az egész képmezőt brtokba veszi az ismeretlen célja felé törekvő
fuvaros, akiről a kényszerű búcsú miatt már sohasem tudhat juk meg: ki volt;
más, kinagyított és dolguk után siető emberek; bámészkodók, rendörök. gyerekek ... Budapest a kivándorlóink számára emlékezetbe vésett, zűrzavaros
"állomás", még inkább "vetített háttér" - az előtérbe riadt burleszk: a felmálházott Bacsó Lászlót fia húzza a helyesnek vélt irányba, az asszony, két
két kisebbikkel és csomagokkal a másik irány ból ...
lármában, örökös vonat-induló füttyökben
a találkozás pillanata nem tud bekövetkezni, mert ijedelmükben elvétik egymást; az asszony jajveszékel, az apa holtraváltan nem is érzékeli, hogy fia átellenében a kisebbik gyereke is már az ő pakkjába kapaszkodik; ismét ugyanazon ponton tűnnek el egymás szeme elől a gyerek örömkiáltására
"Jön édesanyám Lacival!"
hogy egyszeriben mindenki "megkerült" , a család össze-vissza gabalyodik.
A férfi és az asszony "egész ütődést éreznek belső részükben" - s ettől mintha a zűrzavaros városi háttérkörnyezet is megszeIídülne: a pályaudvar, a gőzös
a vasúti kocsi kupéja beszállásra, indulásra hivogat.
Vonatfutty, Ritmikus csattogásra: valóságos nyelvi Bábel: Kde bugyete pracuvetyi, gyedo?
V jakiejs banyi, brati.
A nye bude to vám tyazsko?
Nye, precso ? Nyeszom já jescse tak sztari? (szlovák)
Kada polazi vas brod? - Neznám já tacsno .•. (horvát)
A haladás, az utazás "érzetét" szinte észrevétlenül .Jopjuk be"; ahogya

do-

hányzó férfi tűzzel kínál egy másikat; ahogyan egy csecsemőt kézről kézre adnak s az anyjánál megnyugszik; ahogy Bacsóné felismeri egy másik asszony mozdulatából: "az is a szoknyájába varrta az útipénzt" . Legények bicskával almát
harmadolnak s mindegyik úgy igyekszik, hogy egyetlen almamagot se sértsen
meg, mert a penge alól sértetlenül kiugró mag: beteljesíti a szerelmet: ágat hajt,
fává lombosodik - hímzéssé, amely "a lány nevét" őrzi; vagy a vágyképek fá86

jává, amely alatt ölelőznek. S mert "vágykép" : szaggatott, bizarr ritmusba tűnik
tova.
NYELVI BÁBEL:

Vizsu i vám zemlje hority pid nohámi, vijdete na more.
Zemlja? Nyima u meni kuszku zemlji, brate. (ukrán)
Ám löszát a kászö szemejá mjá ku pátru pruncs. Si cse vor münká járná ? (román)
CSÁKIKő: (hangja fölé úszik) Ezen idő tájban annyi vándor vaja Kik velem
utaztak nord amerikába. Családos, magános, nők és a férfiak minden állomáson
ezrivel is száltak. Megtelt minden kocsi, egész zsúfolásig. Emberrel, batyuval amig a határig robogott a vonat: Magyarország népe mind a szine-java, bár
vegyes nemzete gondterhes orczáján látszott mindegyiknek nem örömmel hagyják el szeretteiket noha oly reményben, sorsukon segítnek.
negatív formákba váltó kép, hirtelen megállás: emberek, batyuk, alakok, mozdulatok, kapaszkodások, sietség, tolongás: elránduló ismerős és ismeretlen arcok
körvonalai, foltjai. Hirtelen, átmenet nélküli, gyors vonat-vágta. A bábeli nyelvzavar elhalkul. Mintha végtelen alagútban futna a szerelvény, teljes sötétség.
Koxczos PÁL (hangja a sötétben) Igazán mondhatom, aki amerikába megy
és a harmadosztályon utazik, ugy bevagonérozák az embert, mind az állatot.
Az ajtót rája zárják. Mivel a januári nap rövidsége véget hamar ránehezedet
vonatunkra a téli sötét és hideg este, ezután má csak a vonat kerekeinek zakatolását halotuk és egyes álomások neveit, mig végre elnyomot bennünket az
állom. Félig ülve, félig alva, aki a betyuán, aki a padon vagy padlón álmodot
az otbon marat szeretetekről. Az éjel mindent eltakart szemein elől.
Lassú, különös, úsztatott világ: mintha álomból merülnének föl a századelő
nyugat-európai dokumentumai - paloták vízben állnak, a víz hullámot vet,
ahogyan a benne gázoló lóvontatta omnibusz halad felénk, a ki-be szálló hölgyek és
urak bizarr jelmezbálja. Óriáskerék szédítő magasából, állványok közül zuhanunk alá. Kacskaringózó nagy csúszdán vihogó nő és férfi alakok siklanak
forogva, lefelé röppennek vissza fölfelé.
"réz banda zenéje" hallik tompán, mégis áthatóan, de az igazi dallam nem képes kibontakozni
artista-pár eszeveszetten pörög körbe, míg feltűnik görkorcsolyás lábuk és
alatta a deszkaplató, s azzal együtt pördülnek vissza az éjszakába. Füstölgő kémény-erdők, robbanó-omló hegyoldalak maradnak hátra.
KONCzos PÁL: Vonatunk továb robogva mindég szeb és gyönyörüb látványeság tárult szemeink elé má. Látam hegyeket és sziklákat ol csodálatosakat,
hogy bámulatal voltam eltelve. A kiálló ormaikkal egyes ormokon látarn régi
rombadölt várakat, másokon gyönyörű kastélokat szegélezve gyönyörű fenyvesekkel. Magyar országon soha nem látarn ilen nagy városokat, el is bámultam rajta, a szemem szám meg ált a nagyságá n és a szépségén. Szép sik termőföldeket, gyönyörű kerteket, gyümölcsösöket,

vizi utakat rendben és karba

tartva ...
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Zárt vagonablakok mögött döccenve, gyorsulva-lassulva kivándorló hőseink
arcán is "mérhetjük" a változó élmények hatását .
. . . elgondolkoztam, hogy lehet eszt mind igy megcsinálni, hisz mindig halotam, hogya német nem igen nagy tudásu. Vonatunk lasu döczögésel továb halat, mikor kezdet szemeink elé tárulni a gyárkémények hatalmas fölhő alakban száló füstje, maga a város csak ugy nézet ki, mint egy tűzhányó, mikor
kigyul, csak a rengeteg füst és füst és füst ...
Veszteglés: a végtelenbe futó sinpáron emelkedő vonat, vagon, vagon, vagon
fala, mint függőleges szimmetria-tengely osztja kétfelé a kompoziciót. Lassú,
szuszogó ritmusra lassú áttűnések vagonfalon kívül és belül. Kívül az idegen
világ - a végtelenített szalagok logikája szerint - a Konczos képzeletében felnagyított látomás-képeket ismételgeti. Belül: a hosszú utazás, bevagonérozás
sűrű csendélete - füstöt eregető férfiak, málhák, asszonyok, összebújó fejű
fiatalok, gyerekek alkalmi együttlétben. Balog Sándor és Csáki Kő tojástáncszerűen közelitenek az ablak felé, ez mozgat meg mindenkit Áttűnés-sorozatok révén jutnak az ablakig. Mintegy "adott jelre" a kupébeli fejek elfordulnak. Csáki Kő - Balog fedezéke mögött - mezítelen ülep ét "odaki" : a virágkiállírásos nyugat-európába tolja.
Koxczos PÁL: Képzelheti bárki, hogy vasúti kocsink milen alkalmatlan volt,
mert meg jegyezendő, hogy az amerikába utazóknak, akik igy utaztak társaságok által, a leg olcsob rendü kocsikat bocsájt ják rendelkezésükre. Gondolhatják, miIen lehet a negyedik osztál, még csak árnyék szék sincs rajta. Nem szégyelem leirni, meg történik az is, hogy a nők leteritenek vagy zseb kendőt vagy
papirt és ara ülnek és az ablakon kihajítják. llen fényüzésben részesültünk;
másba részesülnek azok, akik mint privát utasok utaznak, tegyük föl: akik
csak szorakozásból jönek amerikába.
Diadalmas szinkron-pillanat: az Európa irányába elfutó parasztülepet
a réz-banda felharsogó induló dallama köszönti.

Mikor a tenger mozgásba jön
Idill: egy hölgy - nyilvánvalóan "privát utazó" a kupéban szolgálatkészen
nyújtja át útiokmányait az udvariasan szalutáló határrendőrnek. Ez volna
FIUME harmóniája, amelyet még's füstpamacsok, füstpőffenetek rontanak el:
a tömeges leszállás kibontakozni akaró képeivel - levegőben imbolygó nagy
málha, lányforma alakok cepekednek vele. Teher alatt verejtékező férfi és felesége arca - ráközeledéskor ismerjük fel bennük az egykori hirdetmény előtt
töprengő házaspárt, most igyekeznek a sokaság után.
INDULATOS
ASSZONYHANG:
Ingyen szállást, ingyen ételt ígértek!
DÜHÖS ASSZONYHANG:
Az! ... megyhogy törvénybe vót, hogy muszáj Fiuménak menni, ... azér, hogya magyar hajótársaság bódoguljon, mink szegényedtünk harminc koroná val!
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FÉRFIHANG
: Nyughasson már!
"FIUME" táblája-falon szinte csak ellend ül a tolongók szeme mellett. Közelbe tolakszik egy ijedt fiatal fiú motozása : a határrendőrök tapogat ják és ráncigálják, durva kézmozdulatokkal valami zsákfélét vonnak elő a kabátja aló.
A háttérben tehe'etlenül álldogál valaki, mintha segíteni szeretne - tovább
rándulunk. mielőtt a jelenet kimenetele eldölhetne. Gyerekek futnak, iparkodnak
át a síneken. Cseh János arca tehervagon ablakából kandikál, majd tűnik el.
Alkalmi egészségügyi kupéban fiatal lányokat zuhanyoztatnak, közöttük
orvosok, ápolönök. A lányok testüket takargat ják ügyetlenül, •.
MAGYARÁZÓ
EMBER:Ez semmi. Amerikába! Ott az orvos úgy kiforgatja az ember szemét, hogy igazán látja az ember csüngeni a szeme goloit. Meg próbálják az embert: tud e írni, olvasni, számolni? Nem bolond-e, vagy hülye vagy
eszelős? Ott aki elhibázza a szót, rögtön félre lökik, oszt föl köl mutatni huszonöt dalárt. Ha nincs pénz, küldik vissza ...
Kifehéredő mezőben Béres István összeszorított, ref'Iexszerűen védekező szeme - a gumikesztyűs kéz nyomására mind jobban tágul, tágul - hogy már
csak torzult képet lát málha halmokról, fölsüvítő gőzről, érthetetlenül megbiJlenő kettős kéményről. Sóba Ferkó hihetetlen áttűnéséről : ahogy aratópárok sorából most egyszeriben egy kikötői lépcső oldalá ból visszanéz.
A számbavétel itt is elmaradhatatlan, nevek légiója a papíron .•.
NYERSHANG:A neve? A nevét mondja!
HANGOK(ijedten, katonásan, rekedtesen, stb.)
Magasi Istvánné
Tulok Ferencné
Szuszi Maros Ferenc, Horváth József, Sinka Erzsók, Domján Apollonia, Bődis
János, Bódis Jánosné két család: Bódis Jani, Bódis Eszter, Benkő István Szántay
Gyula, Bux Jakab, Mádrai Anna, Csorba Jánosné egy gyermekkel, fiúval. Homa
Anna tizennyolcéves, Éles Imre ...
... a kivándorlási fogadó udvara: mint egy közönséges, körfolyosós bérház,
közepén a poroló t is ott hagyták. Lassú, pásztázó, türelmes rnozgással vehetjük
szemügyre a várakozókat. Mindenütt ládák, málhák, motyók - felcédulázva. Temérdek ember várakozik, csoportokban, magányosan. Lassú megelevenedések : Magasi Istvánné ládán ülve, cipőjéből kilépve a fájós lábát masszírozza.
Egy másik asszony, míg figyel valakire a csoportban, a gémberedett derekát
kézfejével megtámasztja s kiegyenesedik. Dermedt férfi cigarettát kotor elő,
rágyújt. Majd visszamerevedik.
Két férfi: Szántay Gyula, Bux Jakab írást böngésznek : primitív rajz a nujorki
Szabadság-szoborról, "Kivándorlók Tanácsadója"
FRISSFÉRFIHANG:Benkő, Benkő, gyere ide, mert ilyet még nem láttál, mióta
kijukadt az orrod!
Szundikáló, arctalan, kalapos figura alig moccan rá.
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BENKŐ:(egykedvűen tompán) Majd akkor szólj ha láccanak az amerikaji nyárfák.
Pedig a Szabadság-szobor nőalakja a fáklyával hivogatni látszik.
ÖREGASSZONYHANG
: (mint imarnalom, gépiesen, lidércnyomáson mormol) szentoltáronszentabrosz, azalattvan háromőrzőangyala, egyikőriz másikvigyáz, harhadikéjjeliálomba felserkent - meajelsátán menjel, mertfejemvan nékem, fejem
a názáretijézus. aki megfelel azénszegény bünöslelkemért, ámen, menjelsátán
menjel, mert fejem van nékem, fejem a názáretijézus ...
Az előre húzott fejkendőből alig villan ki az idős asszony "sátánífző" szempárja
- amely elé szédítő magasságú árboc feszül, keresztrudain majomügyességgel
mászó-kúszó alakok, a félig felvont "nagylepedő" hullámzik, ijesztő és mulattató formákat vált. Darugémek tolat nak s ívelnek elébe: liszt és por szállong
a magasból. Gőzölgő hálókupacokat emelgetnek, merítenek tócsanyi vizekbe.
"Csak a tenger nem mutatja magát". Néhány felnagyított, kimetszett figura
különös gépekkel különös munkamozdulatokat végez. Hosszú-hosszú kötélvégen
csüngő, lábaival lassúdad úszómozdulatokkal ereszkedő ló tűnik a rakodófenékbe. Majd újra vissza: szeme a rémülettől mered, míg végre semmibe süllyed.
MÖGÖITESHANGsfK:gépcsikordulások, csöngetés, dudaszó, idegen s torzult
kiáltások.
"Mintha vajúdna" filmünk : a nyílt tenger látképe nem tud rnegszületni ; csoportnyi férfi málhák közül kiszakadva toporog, lemeztelenedik - fertőtlenítő fürdőmedence fogadja őket, s míg groteszkül szégyenkezve alámerülnek mocsoktajtékos vizébe - zárt falak között találják magukat. Visszahangzik ...
Bux: Mondja Bódis, maga tényleg amerikás? ..
BÓDls: Vagon-ács pencelvéniába.
SZUSZl: Akkor volt kereset. .•
HORVÁTH:Valamijér csak visszarnén.
BóDIS: Harmadszor. De most mán végleg. Aszonta az asszony, keresek eleget.
külgyem haza a pénzt s vegyünk rajt földet. Én mán nem tok otthol megmradni,
sehogyse, nem birom megszokni az ó-kontrit. Girapp kifelé.
HORVÁTH:és nem fél az indiánoktul. .• hogy leveszik a fejbőrét?
BÓDls: Ha indiánt akar látni, akkor menjen el nujorkba az álatkertbe, mer ott
huszonöt centért mutogattyák . " de siessen, mert nem sokáig! (felszabadult
hálás nevetés viszhangzik)
Az indián, az úri fantázia - reklámszüleménye eltűnik a víz alatt, vagy a vizet
eresztik ki a medencéből - már egy másik, didergő, ruháit sietve kapkodó csoporttozatot látunk. Görbehátú ember, fején kalappal, bátortalanul hátramarad, nagy
igyekezettel próbál kiegyenesedni - "alkalmasnak" mutatkozik. Füst csapódik
rá: a kikötőből sorra kioldalazó halászbárkák füstje.
KIÁLTÁS:Itt a Gunár Line hajója!
A rakparti épületek előtt ugrásszerűen növekvő sokadalom, felpakolva, Kalirkában
vörösbegy ugrál ijedten. Itt-ott szentkép, zsákban hazai föld, zsákon címeres
zászló. Izgatott mozdulások.

A hir: rémhír. Amit látnak:

hadihajó.

Ágyúi fordulnak

BACSÓ: a császári komzulátus
Különféle

kikötői egyenruhás

kölcsönös

értetlenség!
Ruhe, ruhe!

Konzul

Valósággal

veregetik a vállát, csillapítják.

libt virklih

du kinder.

Beruhigen

mit immer mutter aláfen .•• dez iszt di forsrift ...
BACSÓ: családom ügyében akarok beszélni a konzulátus
dikére vettem ki jegyet az Ultóniára.
LA NÁVAULTONIA? .. szi ritárdá onnyi

urral!

Pácienca ...

loro

di morbillo.

Szi ritárdá á káuzá

della dizinficione.

Kápitáno

Tompzon

é un marinájo

molto

avrano

kánto .•• pácienca.

kapitány

kanyarójárvány

miatti

okán késik. Csak azt látja, amit immár a többiek is - a hatalmas hajóegészen a kikőtőrámpáig

A mozdulásokra,

tolat.

A kivándorlók

hajviselete.

mint egy kisérő látomás

Egy útiláda

hal. Bádogkrisztus.
a cethal. Kendővel
És víz, ahogyan

a felvezető

röntgenképe:

Rajzolat,
lekötött
- emelkedő

furcsa tárgyakkal.

ahogy

a templom

tükör. Kévekötő

Vaccs dö trehomisztsz!

elemei, vágódnak

Víz felett vergődő nagy

mozdulat,

stáff old mám! Luk, det bent fello gáz tu dö sztétsz?!
szállás:

a méretek

kiszámíthatatlan

épp az a megnyugtató,

amely ugyanúgy

játékának

hogyamagasát

figurája:

mint egy istenség.

hogy fehér emberré

varázsolja

nak a fedélzeten.

Bux, Horváth,

Sóba Ferkó felvirágozott

Gő ehid! Get joe

(röhögés) Bet ju, hiiz pöri-

tűnik.

"Vashegy"

Szelepből

utast,

-

mint korábban

tengervíz. Thompson
elővisító

gőz, amelyről

a fekete hajómunkást.

tüzifa a kapaszkodó, lapító Cseh Jánossal.
véznán nyiszorgó, két szál hegedűn játszott
hamis,
groteszk "báli jelenet":

ajtót.

meg kell mászni. A hajófenék,

nyeli el az 1279 fedélközi, negyedosztályú

azt képzelheti,

elnyeli a

V ácce dö trehomisztsz!

az árut, lovat, bálákat. A magasból látott fortyogó-forrongó
kapitányelvillanó

Jónást

Férges dió. Csendörpofa.

szint jével - fenyegeti az otthoni

sing iven et dö szi! Ájki p. Letszbet.

rá: lány bonyolult

mennyezetén

DURVA TENGERÉSZHANGOK:Vat e bládi mássz! hárri, hárriáp!

Lassított,

non

il máre.

hídon apró mozdulásokkal - staccato - mozdulnak felfelé a hajóra.
ÜVÖLTÉS: Egyenként barmok! Embark ken bi sztartid!

átlendített

Huszoneggye-

volta.

test szinte közéjük,

amelyben

verdén

Szul náve é sztátá unepideneia

Prenderánno

A hajóra

zi zih ...

nyiente szventura.

Bacsó nem értheti, hogy az Ultonia és Thompson
fertőtlenítés

az

urral akarok beszélni, azonnal!

emberek nyugtatólag
Herr

erre-erre.

feleségének utat BacsóL ászló.

emberek feje fűlött tör magának és gyerekeinek,

cigányzene:

Magasban
majdnem

Szuszi, mások üvegekkel bokáz-

kalappal

áthajol a korláton,

már-már

egész testével.
ÜVÖLTÉS: Isten veled haza!
Nem jövök többet haza!
ÉNEKLŐ FÉRFIAK:
Mikor megyek én amerika

felé,
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borus az ég, akármere nézek szét.
visszanéztem szép magyar hazám felé,
még a nap is busan ballag lefelé.
mikor kezdtem kuferomba pakolni,
édesanyám kezdet engem siratni,
ne sírj anyám, ne hullajsd a könnyedet
amerikának lakója nem leszek.
ha meghalok a tengerbe dobjatok,
a testemet megeszik a nagy halak.
két karomat a hullámok ringattyák
odahaza magyar lányok sirassák.
Az ének és a tánc ritmusára megringanak a fedélzeti, felfüggesztett mentőcsónakok, kötélesomék. Demizson messze korcsolyázik. Narancsok gurulnak szét.
A mólóparti raktár s előtte a "betegség, szegénység" miatt visszatartottak merev
képe, mint egy kirakós játék darabja, szétnyílik. A hazai emlékképek darabjait
mintha a megringó tenger nyalintaná föl. Csöndesség - állni látszik mindenfelé:
az egybeolvadó ég, szemhatár, tenger.
HORVÁTHJÓZSEF (öreg amerikás emlékezése)
Tizennyolcéves voltam, mikor kigyüttem. Hogy hogy gyüttem ki?..
szökve
dolgoztam a Selyem gyárban...
a Selyemgyárat építettük Szentgotthárdon
és ott a vállalkozó volt bécsi és ott igen-igen jól fizettek, németül beszéltem úgy
mint magyarul és akármi kellett, engemet hívtak. Postára kellett menni vagy a
stárba, boltba valamit hozni, csak engemet hívtak. Ott igen jó volt, igen jól kerestem. És onnét aztán, amikor a munka finis lett, elmentek Győrbe cukorgyárat építeni. A szüleim nem engedtek elmenni mert féltek, hogy úgy járok, mint mikor
Bécsbe voltam, hazamentem pénz nélkül, még a ruhámat is ellopták ott ahol
voltam. Mikor aztán Győrbe nem engedtek ki az öregek így kígyüttem Amerikába ... szökve. Mondjuk mikor gyüttem, Szombathelyen ahogy fölültem, ott
kellett a vonatra átszállni, ottan mindenkit leviziteltek a csendőrök a vonatról ..
Engemet nem bántottak, énhozzám nem szóltak, Bécsbe meg már dógoztam ott
is, ott már ismerős voltam, ott aztán mentem egyenesen a restá-ügynökhöz, úgy
aztán kerültem ki Amerikába hajóval, yes. Kronland nevű hajó volt. Mondjuk
csinált még két utat, azután már a Kronland meg Derland, az két testvérhajó
volt, mind a kettő megsemmisült, mer igen ócskák voltak ...
A történet elmondása alatt a mindinkább gyorsuló, hátrafelé fodrozódó farhullámok érzékeltetik, hogyan törekszik kijelölt útján a kivándorlók hajója.
Majd a napsütötte fedélzet árnyék-ábrái vetülnek ritmikusan; a gyereket dajkáló,
mezítlábas fiatalasszonnyal együtt fordulunk a keresztárboc alatti legénycsapathoz. Szerencsekönyv, ponyva-jóskönyv ábrái, válaszai kötik le figyelmüket. Kör
alakú rajzon hajó, vasút, szekér, körülötte számok és a "beteljesedések" . 71 : diadal,
szerencse, telt szív, teli erszény. 55: hajó-célba jut.l79: titkos fátyol, kendő vetül a
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a jövőre. 64: lonak elragadnak, tört karral megmenekedsz a mélység szélén. Cseh,
Kiss, Sóba, Béres, Horváth mind mélyenlátó szemmel hisznek a sorsvetésben.
HANG: Hetvenkettő! Jmréjé! A szénégetőnek töükén van a szeme, neked pénz,
becsület és vagyon kellene? Csak becsüd meg magad, kérd Isten áldását, meglesz
ha látand-ja szíved javullását (nevetés) Ez mán inkább pászol Csejanira.
A kémény füstjének víg rajzolatán mérhetni, hogy az Ultonia még túl is teljesíti
menetrendjét. Szinte vágja az óceánt.
BÉRES:nagybarom legény s azapja mégmindég verte!
CSEH: evvégett, hogy tán nem is volnál az ő fija!
SÓBA:akárki bikája csinálta, csak a tehenes gazdáj é avbornyu! (nevetnek)
ángyomat is úgy csinálták egy liter pálinkáér!
CSEH: aztán választás előtt fiakkerben elhajtatott előttünk a pap, hát ő volt a
jelölt. " én utánnaordítottam : .Jófasz a kasfarba, mind a kétoldalba" (röhögnek) aztán a pap meghallotta, visszajött: "kend illyen istenesen neveli a fiját?"
- no akkor majd halálra vert. Édesanyám védett: "minek üti?", de az apám csak
üt meg rúg, oszt rikolt ja" : "hát micsináljak, ha idetolja a pofáját az a bitang
pap?" (röhögnek) No evvel betölt.
A felcsapó nevetésekre halálosan vergődő delfin képei közelítenek rnind jobban
a hajóhoz. Levegőben vonaglik, vízbe csapódik a zsinegvégre akadt állat. Pillanatokra úgy tűnik: a fedélzetre veti magát fájdalmában. Körülötte minden feketébe ég, kimerevedik, áttűnések a lejárók, raktér-vasfalak "grafikai világába":
krétával, szöggel karcolva, szénnel kenve - halak, delták, átszúrt nőalak, "fene
egye meg ezt a hajót", picassoi kapitányfej; nevek, dátumok. 1902 november 15.
Csordás Joe. Tenyér körvonala, hullámvonalak.
Farnatak Gábor 1906 december lü-én.

It voltam Biharból Diószegi

Ahogyan ezek, az emberi jelenlétet megörökítő ábrák bonyolódnak és alakulnak,
egyszersmind úgy vezetnek lefelé, mind mélyebbre és mélyebbre, Az úgynevezett
"hálóterem" ökörszemablakain be-benyalint a tenger - három emeletes priccsrengeteg, szalmázsákok sűrű sorokban egymás mellett és alatt - kucorgó, fekvő,
szorongó férfiak sokasága. Oldalirányú lassú ringás: mint valami bölcsőben, és
ennek a ringatásnak senki sem állhat ellen. Sokan a pokrócuk alá rejtezkednek, aZ
alatt görbednek, forgolódnak, hullámzani látszanak. Bacsó László is azt véli
látni, amit
Bux: ring és mélyebben megy a hajó, mert a sok néptől idelent a hajófenék nehezebb lett. Vízszint alá merül az ökörszemablak. Hal kopogtat a farkával, kér bebocsátást. Majd: dülledt, vésztjosló szemmel, mint egyelőörs - beúszik a hirtelen
megdőlő hálótérbe, ahol emberek is lesodródnak holmistól, pokrócostól az ágysorok közötti szűk utcába. A "kicsi a rakásból" bizarr mozdulatokkal taposódva,
mászva, gabalyodva próbálnak kiszabadulni. Kitartott csendre szinte érzékelhetetlen impulzusokkal lopakodik elő a hajó-csikorgás-nyöszörgés zenéje. Szitkok,
káromlások. A hajó tatján, mint egy rossz színpadi jelenetben: két görnyedő férfi93

alak felváltva öklendezik. A vihar: még értelmezhetetlen. Képből kiragadott hullámhegyek tornyosulnak újra és újra és újra.
KONCZOS:Má itt a víz ölig erős volt ahoz hogy hajónkat tánczoltassa. Minden
perczbenazt vártuk, hogy hajónk keté törik és veszve vagyunk. Képzelni lehet,
mikor egy olan alkotást, mint egy tengeren járó hajó úgy hány a hulám, akár
csak egy gubacsot. Pedig hajónk hosza : 280 suk, szélessége: középátméretbe
39 suk, magassága 70 suk, szóval egész egy vashegy - demisz? - mikor a tenger
mozgásba jön, akor olan víz hegyeket korbácsol föl, hogy mikor úgy jőnek, hogy
úgy néznek ki, mind nálunktól nézve a bakony hegység. Akatak sokan, akik
nem keltek fel, mert elöl vete üket a tengeri betegség, szóval a hányási inger.
A vihar-korbácsolta hullámok végigsöpörnek az Ultonia elején, a hajó alig halad
előre.
Szenvedő nőalakok billennek képbe. Fekve, görnyedve, ülve, többen gyerekeket
fektetnek a térdükön. Félkezükkel a gyerek hasán, a másikkal kétszer keresztet
vetnek
ráolvasás, ima, rémhír, litánia összetorlódik.
HANGOK:Gyügyüj bibitáj, tarka disznó gölötáj- elmúlik kis szentem. Gyüjj mán
hajnal, hajnal, szép piros hajnal, kibe márija elnyukszik, világ tüle kezdetík, pokoltüze töretik. Ablakomon márija, ajtómon a szent neve, gyüjj be szempétör, szenpál.
Hótt ember van a hajó, meghótt valaki, attul van avihar.
Mindenható örök irgalmú Isten, halgasd meg szolgáló leányodnak könyörgését,
halálos utamon ne vedd le rólam a Te irgalmas kegyeidet, küld hozzám Szenta ngyalodat, hogy védelmezzen szárnyaival, hogy áldhassunk nevednek szentségét és
végtelen irgalmasságodat.
Kialszanak a vastag burájú hálólámpák. Sötétség. "A hajógépek egyenletes zakatolása elfullad, ráindít, majd megáll" ökrendezés, jajongás, a visszafojtott pánik
hangjai.
Kifeszített zsinegeken mosott gyerekholmi ráng a vihar ütemére. Az el-elcsuszó
hímzett párnát, szentképet, menyasszonyi koszorut rendre visszaigazítják. Mintha
a Boldogasszony is szenvedőleg türné a tengerit. A kisded öklendezte tejet Homa Anna iparkodik áhitattal feltörölni.
CSÁKIKő: " .Sós Pista sokat csatangolt a Hortobágyon, a Hortobágy környékén, egyszer megint a kishort-i csárda alatt telepedett le, mer nagyon el volt fáradva. Gondolta, kicsit kipiheni magát. De valami megneszelte s jelentette a mátai
biztosnak, hogy Sós Pista itthol van. Uccu rajta a mátai biztos, odaszól a pandúrnak: menjünk, oszt fogjuk el a kutya gazemberét. ..
Visszafojtott lélegzettel hallgatják. Fiatal, középkorú, meglett férfiak szellemképe.
Görcsösen kapaszkodó kezek, mintha röntgenrajzolatok lennének .
. .. abban az időben Farkas Berti volt a mátai biztos. Oda is mentek a pandúrral,
Sós Pista meg annyira alutt, hogy azok leszálltak a lóról, odamentek csendesen és
megnyomták a betyárt. Rögtön kötelet, madzagot neki, megkötötték a lovára.
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Persze Sós Pistának akkor is a nyakába volt a jó karikás ostora s amint hajtották
befelé a hortparton, Sós Pista kecmerélt, babrált magán ...
HA G: a' biztos!
HANG: Öcsém, nem illendő a más kalapjával köszönni! (nevetés)
FoszJányképek: vásári ponyva-ábrázolátok
híres betyárokkal; vágtázó ló hasán,
csüdjén bögyolyhad rajzik, vért szívva.
CSÁK Kő: ... egyszer csak Sós Pista kioldta a madzagot, amivel a keze megvolt
kötve, kihúzta a kezeit belőle, valahogy kibontotta a karikását, hirtelen hátralökte magát, kapta az ostort, a két lovat, meg sipp-supp, egyikét jobbra, másikét
balra verte. Hun a biztosét, hun a pandúrét. Kegyetlenül megijedtek a lovak,
alló nekiiramodtak, úgy ostorozta, verte őket Sós Pista be egész Mátáig. Akkor
megfordította a lovát egyenesen Daraksának. Hova Hint, merre tűnt az csak az ő
dolga volt aztán ...
Sötétre - napvilág. Az Ultonia gőzsípja megveszekedett ritmikájú jelzéseket sivít
fölfelé. Az óceán még mindig nyughatatlan: átsöprö hullámai vízpermetében néhány
edzettebb kivándorló, mint Bódis, Béres, Cseh János "tartja magát". Majd a vízfüggöny mögül kibontakozik egy jelenet - az övékénél kétszerte nagyobb hajótest
lassan-lassan az oldalára dől, hangyányi emberek futkosnak rajta céltalanul, százak ugrálnak a vízbe. Csalóka esély, hogya borulás, merülés visszatarthatónak
mutatkozik, hogy a rajzó emberek menedéket találnak ...
BALÁZSJÓZSEFNÉ:Én Brémába ültem fel a hajóra, erre emlékszek, igen ..•
csak kijukadt a hajónk és majdnem besüllyedtünk. Hát egy öreg asszonyka volt.
ott, az mindig imádkozott szegényke az olvasóról. Hát mondom: "Boris néném,
maga elsüllyeszti a hajót, mert maga igen sokat imádkozik", én nem szeretek
nagyon sokat imádkozni, mint ő. Ö mindig csögette azt az olvasót, az idegeimre
ment. Fiatal voltam. Hát akkor az egyszer megijedtünk, mert lezártak bennünket.
Gyütt be a víz alulról és pampolták, pampolták, akkor majdnem lementünk az
ósenba.
A rajzó emberek nem találnak menedéket. Nagy hajójuk beleborul "az ósenba".
Maradék csoportok, alakok szálló ívben zuhannak a vízbe. Egy-egy csobbanás
képe, hangja közeli be rándul.
Majdnem lementünk az ósenba. De aztán valahogy eltanálták és megcsinálták.
vagy két napig el voltunk zárva. Azt úgy hoztak nekünk valamit enni, hogy meg
ne haljunk éhen. Csapott a víz fel, mert mikor azért bemegy az ásen kőzepére,
hát a habok elég jól vernek szét.
Nagy szivárványhld emelkedik a nyugvó tenger fölé. Azon gördül végig a Nap,
hogy rögtön utána nagypelyhű hó szállingózzon. Bódis Jani, Bódis Jani, Bódis
Eszter, meg más gyerekek a hideg ellen bebugyolálva párafelhőket fújnak. Nagykendős asszonyok, lányok, férfiak sorolnak a gyerekcsapathoz, amely egyszeriben
"alakulat" formációt vesz fel, ütemre dobognak, jobbraátot, balraátot, hátraarcokat csinálnak átrnelegedésig - Bacsó László őrmesteresen mocorgó bajusszal.
Ku.k. pofák vágásával vezényel nekik.

TORZ NÉMET VEZÉNYSZAVAK:

mancsaff-haptah !
linksajt! rektsajt!
allesszhalt l ájncváj!
Olykor már "csaholni" látszik. A fedélzeti korláton üldögélő, annak támaszkodó
legénycsoport már "ugatja" is a tengert. Ugatnak, vakkantanak, vonyítanak az
unalmas-egyforma látóhatárra, a tüntetően magamagát ismétlő óceánra. Kedvetlen, pásztázó mozgás a hajón: csigák, merevítők, csörlőtengelyek, hajóstiszt, lépcsőfeljáró, szellőzőkürtök, árnyékok - kedvetlenítő ismétIődésük. Elhagyott szellőzőkürtőnél ki-betűnve fiatal pár becézgeti egymást. A kürtőből öblös. fémesen
zengő hang tolul fel.
ÖBLÖS HANG ••• a bánat a szívemet örömtől elzárta ...
mert itt mindenkinek a kasza helyébe
nehéz csákány t adnak a magyar kezébe,
Büdös mécses lévén annak a bokrétája
és így eresztik le a földnek gyomrába.
A föld alatt meg nem is pipázik.
a víz csorog reá, napestik mind ázik
ott várja minden percben a halált. ..
onnan mikor feljön még rá sem ösmernél
mert rútabb az otthon való kéményseprőnél
de a piszok még mit sem ártana,
van még elég szappan nagy Amerikába.
harminchárom kazán bömböl szakadatlan,
tüzet vasat okád harminchárom katlan
harmincháromezer kérges tenyér szabja
a sziklás érczet százezer darabra. Kohók prüsszögését át meg által járja a
kispöröly nagy pörly dobogó lármája.
E pokol tüzébe emberek sorvadnak
kevertuyelvű népe egy új Babilonnak .••
a kürtő sötétjében néhány óvatos "pillanatfelvétel": mintha Bacsó gebéje vonna
csil1ét, s főtefáról zsinóron csüggő ételes bakett körbefordul egy akrobatikus egérrel, "kérges tenyér" nyúl fel érte.
Hatalmas átváltás: kézről kézre. Ez utóbbi, irdatlan mére tű szoborkéz, kötélvégen
csüggő emberek nagy kefékkel mosdatják. Csak amikor tágul a kép, észlelhető.
hogy kivándorlóinkat az éppen mosdatott Szabadság-szobor fogadja. 1279 ember
sürű tömege úszik Amerika partja felé.
HANGOK: 1907-be jöttem ki Amerikába Pankotáról, megérkeztem Amerikába
1907 július 26-án ..•
.. .én jöttem ki 1905-be. február 4-én. amikor Amerikába érkeztem: huszonöt
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éves, hat hónapos és huszonegy napos voltam és csütörtöki nap volt az a szeptember 21-ike és fél tízkor kötött ki a hajó .
. . . 13-ba, Trenton-nudzsörszibe
... egy özvegyasszonnyal jöttem, nem is én
magam, hanem négyen jöttünk. Én voltam a negyedik, igen. Kertész Andrásnénak hitták ... 1902-ben mentem férjhez, tizenkilenc éves voltam és három év
múlva jöttem ide ...
New York híres kikötője tűzoltógyakorlattal fogad: vízágyús hajók locsolkodnak ...
KONCzos: (hangja mintegy föléúszik az összetorlódott dátumoknak, emlékezéseknek) De várva vártuk is eszt a perczet, akko má örültünk meg sokan örömükben sírtak, hogy mégis meg segél a jóisten talán bennünket. így lasu szép sima
menésel közeledet hajónk a kikötő felé. De még míg beérnénk Nevv Jork híres
várossába, el köl haladnunk a Szabadság szobor előt, ame] van olan magas a
tenger szinétől, mind a templomunk tornya. Tetejében egy női alak, kezében
egy jogaral hirdeti amerika szabad földjét.

A pakoló gengbe dolgoztunk
ÉNEKLŐ CSAPAT:

Megy a gőzös megy a gőzös Kinkorára
kinkorai kinkorai nagy drótgyárba
rajta van a fő drótnyujtó
ihaj, csuhaj!
nienyecskéket csalogató.
Az amerikai méretek, ahogyan egy nagy ház magasba szökken; vagy egy ipartelepről zúdul ki a termék: a reklámgrafikát igazolják. Nagyvárosok és híres századeleji
amerikai épületek gyönyörkeltően, dinamikusan színeződnek át, mint egy kifestökönyv lapjai - vasút vágta díszletei, amelyeken kivándorlóink sietősen igyekeznek
céljuk felé. Bacsóék, Bódisék, Konczos, Csáki Kő, Cseh, Kiss erre-arra osztódnak,
mindannyian az azonnali kereset közelébe akarnak jutni.
(gyorsulva) Megy a gőzös megy a gőzös Nevijorkba
egy család megy vissza rajt az ókontriba
a vőm uram szörnyen mulat
ihaj, csuhaj!
mert az anyós meg itt maradt.
Megy a gőzös megy a gőzös Nyugruncvikba
egy legény megy egy legény megy vissza rajta
nem talált itt feleségre
Ihaj, csuhaj!
ez az ő nagy szerencséje.
A végén már csak egyetlen legényhang gajdolja a dalt elfeketedő, elkormolódó
istenháta mögötti kis bányatelepülésen. A csillék, a tornyok, a bánya körüli épülee
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tek, a palahányók, a palát egyhangúan válogató gyerekek - minden elfeketedik.
Tétova, egyenetlen írás inzert je ,,1909 irtam január 28" rávetül a bányászruhába
folyamatosan átvedlő alakokra.
KONCzos: igaz a lapátulást meg tanultuk odahaza, mégis nehéz meg szokni a
lámpavilág melet való mozgást. Nem is tagadjuk, ügyetlenek vagyunk eleinte.
Az is igaz, eleinte nem nagyon ízlik a méteres lukak fúrása, de három négy hét
alat csak úgy megtanuljuk a "pifuro, dembár, tű, korba hamer vécs és a féjér"
kezelését mind odahaza a kasza és a kapáét.
A bányabejáratnál a "job"-ra várakozók értik a bentről jövő kéz-kar zászlójelzéseket. Kell öt napszámos, nem kell a sánta, "te nem kellesz, mert részeges voltál ... " Alig észrevehető az átmenet, ahogy a kép elfeketül, mélység felé szalad.
S az alapvágaton lassan közelít valamelyik ••rum"-os lámpása.
az a barátom, aki ott volt, csak intett a fórmánnak, hogy itt
van egy grinór, egy új ember, akinek adnál-e munkát? Nem kell se orvosi vizsgára
menni, meg semmire, csak holnap gyere munkába. Hát megvettük a szerszárnot,
ami kellett a bányamunkába. Másnap mentem övelek munkába. Közbe itt
Ohijóba rebesgették, meglesz a szerződés a bánya és a kompániaszervezet között,
jöjjek vissza, hogyha munkát akarok kapni. Hát úgy is volt, a jó bányát, a jó
munkát otthagy tam, visszajöttem ide Ohijóba. Itt meg ez volt februárba, majd
csak júliusban kaptam munkát, de megbántam, mint a kutya, mikor kilencet
fiadzik. Abból a jó bányából eljöttem ide a kőbányába, szénbánya vót a neve, de
ÖREG AMERIKÁS '"

a kő abba annyi vót majdnem mint a szén.
Imbolygó árny játék a szénfalon; guggoló, hajolgató, gigásszá növekvő munkásaIakokról. A groteszk változatok perelni látszanak a föld alatti munka félelmével,
misztériumával. Azután a lassítva betolató "káré" (régi csille), a csákánymunka, a
lapátolás; a pala-nagy széndarab kézi rakodása hasít bele, mint a végnélküli sötétség egy-egy állomása. Az arc, a kéz, a felsőtest szénportól feketedik. Verejtéktől
csíkosodik. A szemek fehérje meg a fogak villognak.
"Hánki l!. .. májner. .. majnásgyerek l "Ahogy nevezik: room - az a tárna.
Huszonöt harminc suk széles, vagy szélesebb is esetleg, hol milyen. Gépezet aláfűrészeli, kilenc suk mélyen alámegy az egyik sarokba és ugyanolyan mélyen a
másik sarokig. Ezt nevezik vágásnak. Na akkor jukat fúrni abba a "kornerba"
is, meg ebbe a kornerba is, akkor aztán dinametet bele, akkor az ember maga
felrobbantja azt a szenet, akkor aztán meg lapátoIni lapáttal l"
Fekete csille oldalán krétával karistolt betűk: "írta Konczos 1909 márczius 19
délután 3 ora" "Besverdole Gambria C Amerika" - s az így megjelölt csille meszszire kocsizik, besorol száz és száz másik közé, fel a kason át a napszintig, átzakatol nagy völgy felett a magasban, mígnem a tartalma behullik parány ként a behemót szénszállító vagonba.
"Szabadok vagyunk és ezért szeretjük a bányát. Nem mondják, mikor kel bemeni, azt sem mondják menyit köl dolgozni, anyit dolgozunk amennyi nekünk
teczik, mert tudjuk, hogy minden lapát szénér külön meg fizetnek. Még egy nagy
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előnye van a bányának vagy a bányászságnak. Jó bajtársak, testvérek vagyunk,
szerétjük egymást szívesen segélünk a szomszéd rum-osnak, ha anak az útrul
leesik a károja. Veszekedés, verekedés nincs a bányában, mert azt szigorúan
büntetik, denemis köl, mert megtanít minket testvéri szeretetre a jó állatunk a
patkány, amel segit elkölteni délebédünket."
Ahogy az üres csille halad visszafelé s rajta a dátum meghalad egészen "október
13-dika"-ig, az amerikai éghajlat, időjárás is játssza magyaroknak szokatlan változásait. Mire a hó leesne: esővé változik, s felszárad. A szél mintha forgószél volna; pára hullámzik ide-oda. Nap süti a fa-épületekből álló, szegényes bányatelepet.
Mindenfelé munkátlan emberek üldögélnek, várakoznak. Nyomorék lábú néger
bányász botorkál a karnera közelében. Gyerekek téblábolnak.
ÉLES IMRE: (rekedthangú, nagyon öreg amarikás hangja) Már a tizennyolcat
betöltöttem, de még fiatal voltam, nem tudtam munkát kapni. Volt egy bátyám
a Korona-Micsigén. Hát írtam' annak levelet, hogy nem tudok itt munkát kapni.
Azt mondja ... írta nekem vissza: "hogy itt nadrág van, csak legyen ki felvegye" ... hát mán ezt énrám, mer én most se vagyok olyan nagy, de akkor olyan
kicsi döpröngy gyerek v6tam. Hát így aztán én lementem, lementem oda Kapermajnába, hát ott megmondták, hogy "nadrág van, csak legyen ki fölvegye" ...
föld alatt is dolgoztam, tomarn, huszonöt cent volt azt hiszem egy tonna. Rézkövet. Aszt ott felhozta a "kapsz", aszt megőrölték, oszt mosták, hogy aztán
mit csináltak vele, nem tudom.
CSEH: Bátyám, és a feleségit is vitte magával?
ÉLES: No ... nincs nekem asszony.
Gyárak és bányák mindenfelé állnak. Az egyikben sztrájk miatt, a másikban túltermelés miatt. Tehervagonok tetején üldögélő magyarok mintegy mozgó díszletek
felett utaznak valahonnan valahová - munkalehetőség után. Csáki Kő, Kiss, Sóba,
Benkő, Horváth, mások - amerikás öltözékekben : van ki nyakkendősen. meg keménykalappal, overallban.
A hirdetésekből ismert "bányász-viszki" nagy butéliája embertől emberig ugrál,
kézből kézbe. Minden szempár füstölgő kémény t kutat: "ott dolgoznak l" - azután
burleszk fordulattal amerikai rendőr tűnik fel hátrábbi vagontetőn. "Erősen integet, hogy nem szabad felülni". Előreközelít. De hiába, "mert ő amikor odább ment
a kocsik tetején, már az utána következő negyedik kocsit megin meg fogták az emberek" - rándulás, gyorsítás. Ez a játék többféleképp is megismétlődik. "Vagy tizet
megfogott, s többi szét futott".
HANGOK: Go tu hel l
Hadd csukjon be!
Kapunk enni, inni és lesz jó pihenőhelyünk éjjelre! (nevetnek)
H6unap ki kék hogy eresszenek bennünket, mer az utánnnnkjövőüknek
hely!
"A rendőr a fegyverével fejbe lövéssel fenyegetet benünket, töben elmaradtak, de
a végén csak felszáltunk és mentünk továb", az éjszaka sötétjébe mennek tovább,

nem lesz

immár védetten. Az éjszakai Amerika mindenféle fényeivel fogadja be és engedi
tovább "dzsámpoló" hánkijait.
KISS: Amikor beértünk a munka közvetítő irodájába, Fekete Józsi úr hatalmas
bisztató beszédet intézet hozánk : Emberek! Örüljenek, hogy az Isten ide vezérelte
magokat a Fekete irodájába, az én irodámba, mert én nemcsak ígérek, de adok és
teszek is, amit csak tehetek. Örüljenek, mert szerenesés órába érkeztek meg, mer
nem mondok sokat hogy holnap, de már két hét múlva, de sokat mondok, mer
egy hét rnúlva már minden kint lesznek munkán. Aki dolgozni akar! Mer vannak
sokan, akik azt gondolják, hogy majd az utcán találnak egyszer egy nagy csomó
dalárt és majd azzal aztán elmenek haza szépen, emberek, itt amerikába sem lehet
gereblézni a pénzt, ezér meg kell szenvedni! Ugye emberek, így van? így van, volt
az egyhangú válasz. Na látják emberek, sok része talán még a gereblyét is el hozták magokal otthoiról. (nevetés) Fekete Józsi aztán tudja, hogy hogy jöttek
magok ide, tudom én legtöbje szűk kőcsön pénzből, a másik részük pedig eladta
az otholmaradt családjátol a tehenet a malacot még tán a gabonát is és még akor
is a bankhoz kelet fordulnia, gaz emberek? Azt a pénzt, a mit a bankbol vettek
ki, azt törleszteni kel és a kamattyát fizetni kel. Itt a miszter Bencs beírja magokat,
ha ki akarják venni a polgár papírt és én igazolom magokat, ba ki akarják venni
a polgár papírt és én igazolom magokat, hogy igenis magok itt voltak az öt év
alat amerikába és nem kerül, csak két da/árba. Jó lesz emberek? Regisztráljanak.
majd miszter Bencs beírja.
Kiss elbeszélése "mindannyiuk közös élményéről" képregény-kockákban elevenedik meg. A korabeli vicclap-figurák grafikáját önnön kigúnyolt alakjaikkal együtt
látják a fonák helyzetben: ahogy regisztrálásért fizetnek két dollárt, postamegőrzéséért szerződnek havi huszonöt centekbe, pénzváltásért fizetnek kemény dollárokat.
Mondok még egyet emberek, ugye már éhesek? Igen!
Nahát én gondoskodtam magoknak arol is. Van jó magyar gulás: csak 25 cent,
Ugye nem sok, jó magyar gulásért, s lesz magoknak szálás is.
Hol van már az a gulás?!
Regisztrált már?
Nem!
Nahát akkor regisztráljon és akor megyünk mingyár l
A képregény fázisrajzai mind jobban emlékeztetnek dühös marakodásra, mérkőzésre - ahol a szemtanúk érzelmei Kiss felé húznak a meleg étel ellenében.
Éhes vagyok Fekete úr, hol van már az a gulás?
Regisztráljon !
Nem! Nincs pénzem és nem akarok regísztrálni !
MI? Hát maga nem akar regisztrálni ?
Akkor menjen oda hátra! A fenébe!
Mr. Fekete és Mr. Bencs már erőteljes tuszkolásokkal képesek legyűrni a "lázadást".
100

El is mentünk Károllyal hátra, vártunk, míg végül elvezetek benünket is szálásra.
Egy tóthoz. De sehol se találtuk a jó magyar gulást.
A vonattetőn hasaló társaság méltóképpen fogadja a slusszpoént. Hajnali két
órakor gyors zakatolással belevesznek a rendezőpályaudvar zűrzavarába. BabiIon: alig helyezik, rögzítik a talajhoz a sínpárokat, máris megrakott szerelvények
gördülnek rajtuk. Nyájakat, kocsisorokat hajtanak át az erős sodrású folyón.
Gyártelepek. kohók, építmények veszedelmes látomásként növekednek emberfeletti méretűvé egyszersmind valóságossá, mert a traverzeken, az üstök és a gépek
mellett emberek dolgoznak. A hivők számára készpénz ellenében berendezett
kis templomokat emelintenek helyükre, mint egy kirakós játékban.
,,1909 Coaldale December 12"
"subject to Rules and Regulations"
"pénz számok következő" - gyerekes Írás dollár: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
Bank-adományozta füzetecskében Kormány János betétei sorjáznak, Horváth
kalapbélésbe gyűjt; Bacsóék pénzét összekötözött subaujj rejti.
STÓROSOK:

félig énekelve, félig kiáltva kínálják magukat, portékájukat - több-

szólamban

"Mitro János híres ember,
habár nem nőtt nagyra
ő az aki székében a húst,
csonttalanul adja,
ő az, aki megrendeli a
borjút előre
hogy ne legyen semmi csontja
csak húsa meg bőre.
Húson kívül mindenféle
tiszta italt árul
s tél idején gondoskodik
szénről is meg fárul.
Magyarom ha betérsz Ubricson
Horváthnál
akkora poharat még sohase láttál
mert amit ő nevez kis sörös
pohárnak
az máshol beillik egyenest
mázsásnak
mit a pohárba tölt, az nem víz,
nem lőre
még a prezedent is ihatna belőle.
Olyan luncsot ehetsz bodi,
ízlik ha adi Magosy
tizenkét cent a szték ára
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attól nem mégy föl a fára
a szkunera ki van szabva:
magyar hashoz bepászítva
Oláh Miklós Toledoban
fényképező

mester

soha nem megy ki divatból
ki neki ült egyszer.
A reklámgrafika

bősége, magakelletése

dolog valódi: hangszerek

házi kápolna felszerelés és itóka, gyógy-

és imakönyvek,

cseppek, ékszerek, hímzőrámák,
pős paprika, díszmagyar:
házi fotográfták

hogy minden megvásárolható

is tanúsítja,

bérelhető

bányászegyesületi

cigányzenekarok,
tagoknak

hurka, kolbász,

esi-

- esküvői, alkalmi, ünnepi,

sokan levétetik magukat,
Kiss László még a bánya előtt is többedmagával.
Tárgyak,

felszerelések,

visszapergetésének

bútordarabok,

mintha az oly sokszor látott kilakoltatások

engedelmeskednének:

ház - a településeken

- szabványforma.

helyükre igazodnak
Csupasz drótokról

ágyak, fiókos sublód, nagy asztal, székek, sparherd,
hozott

relikviák.

útiládák. fogasok,

a faházba.
villanykörte

tele lógó férfiruhákkal.

lóg, vas-

rendelt szentkép és hazulról

apstézre, hol ágy ágy hátán.

Falépcső az; emeletre:

Minden

Koszt-kvártélyon

lakók:

Szekrény.
"burdosok"

szállás helye ez.
CSÁKI Kő:

Rögtön a káréra ültem azon este
Kilenc óra után elértem Kisbiszre
Kiszáltam

a Varga Józsi lakásánál

Győri János Zsolna voltak a házánál
Mint burdos aludtak,
Felköltöttem

hogy munkába

jártak

őket, aztán be fogadtak

Elis mentem velek reggel a munkába
Kaptam

is azonal munkát fazék gyárba

A pakoló gengbe dolgoztak
Háznál is megvoltunk
Meleg-ágy-váltás

rituáléja,

épphogy megfordítódik;
tisztul meg mocskától,
konyhaasztalnál

mondhatom

békében

az egyik kikel, a másik belefekszik,

a szakmányból
az induló

szüntelen

én velem

érkező szénporos,

kézből

mosdik

arcot,

"közétkeztetés"

Az új gyári munka nagyobb fizetéssel
Volt ezen időben óraszámra

éjjel

Nem nagyon örültem az éji munkának
Hideg idő lévén mostan mit csináljak
Nem fogott ki rajtam sem a burd
sem munka

tOl

vánkos.

takaró

olajos ember lavórban
szemet otthoniasan.

A

Tavaszig kibírom feltettem magamba
Ezerkilencszáztíz február ötére
Összekülönböztem éppen úgy éjfélbe
ebédeltünk mikor egy rokon fivérem
kezdte a bolondját, én meg oly
véletlen
megtalál tam ütni egy sörös üveggel
Fején, hogy lerogyott, azt tudtam
nem kél fel
Otthagy tam a munkát, jobb lesz
melegébe
másfelé elmenni, nem hálni a "csil"-be
A burdosház köznapi üzemmenete ilyenformán "telik meg élettel": sörös, viszkis
ládák vándorolnak föl-le. Szivarfüst, a "tyúk ülőn" centekbe, dollárokba kártyáznak. A harmonikás részegen ráncigálja újonnan vett hangszerét. Megsavanyodott öreg legény a semmibe mered. A rokon fivér égő karbajtlámpával bolondul, részegen köröz rokona kialvatlan szeme előtt. Az elsötétülés pillanatában
még látni, hogya "miszisz" , szállásadónőjük testével beborít egy legényt.
Elhagytam a munkát-burdot: nem törödtem. Mert igen szigorú volt ezen időben
a törvény: kiváltképp ilyen esetekben. Ez let eredménye ott való létemnek. Nem
nyugodtak tőlem, hát bajba kevernek. Mindég óvtarn magam, mert tudtam,
ártalmaskezem. kit megütök - halálos, fájdalmas, Mostan már rnegírorn, hová
menekültem: elmentem Nev Jorkba, farmernek szegődtem negyven dollár és
koszt, lakással havonta mindég arra vágytam - elvittek éjszaka amit azér tettek,
ne akadjak vissza. Megígérték máskor több fizetést kapok dicsértek hogy milyen
ügyes ember vagyok, de arra nem vártam, féltem az életem messzire kel járni,
én azt nem tehetem. Sokáig it lenni, mondtam, nem akarok. O hazába megyek,
nem telnek hónapok.
A sötétben: óvatos foszlányképek mozdulása. Sóba Ferkó ablakon át csúszik
be a keystoni mulatt prostituált karjai közé.
Lovasrendörök cirkálnak a sztriteken, de nem Csáki bűne miatt, hanem a puskákkal felfegyverzett sztrájkőrség megfélemlítésére.
A manhattani tolongásban bajusztalanná vált ember könnyen "felszívódhat" .
Messziröl szüremlik be, fokozatosan erősödik a 107. zsoltár, amelyet vegyes
népesség énekel: .. ,ő általa kegyesen, kintól megtartatlak, Ötet dicsérjék hiven.
Kiket ő támadatról És napenyészetről, Dél felől és Északról Bégyűjte sok földről.
Kik a szörnyű pusztán bujdostak, Semmi várost ottan lakásra nem találtak ...
Alkalmi pouyvázott helyiségben már majdnem együtt a gyülekezet, zsinórosattilás-különösforma "pap", pénzért felfogadott alkalmi lelkész vezényel. Családok amerikaiasan, magyarosan, B6dis és Bacs6 gyerekei matrózruhában. Néhány
kinai, ir, fekete is föltünedezik a sűrűsödő sorok között.
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... Holott nekik nem vala Ételük, italuk. Min lelkül elbányada, Nagy bú rájuk.
szállott. Ez ő ínségükben Istenhez kiáltának, Kitől nagy kegyesen Megszabadittatának •..
Gyűjtőpersely hintázik: a nehéz fogású markokba előre készített "kvóderek":
negyeddolárosok hullanak belé. Fénykéve vetül. A vándormozis megkezdi a "muvi
pikcse" rnüsort. Rövid, szaggatott snittek ájtatos felvételekből. Közéjük keveredett primitív vetkőző jelenet, amelynek amúgysem volna végkifejlete, duhaj abb
- rikkanások - legények árnyalakjukkal belemozdulnak. Felvirágozott áruházban díszkosár levegőben korcsolyázik a csomagolóba. A nézők - ízlésük szerint
- italt, édességet. "ajszkrimet" , szivart, kalapot kapkodnának a kosárból. IIgyetlen
reklámfotográfiák. Bevezető nélkül rájuk köszöntő csoda: mozgófelvételek eredeti
népszimüből. A mű-gazda, a műkatonának hurcolt mű-parasztlegény, mű-szerelmese teljes áhitatot vált ki. Könnyek a vásznon, könnyek a néző arcokon. Egy-egy
inzert-feliratot kórusban olvasnak. Tagoltan, mégis úgy, mint valami imát. Megszaladó, ügyetlen kockák: a kerítő már-már magának kaparintja a "leán" -t - Balog
Sándor a vászonnak ugrik.
"Ha mást szeret, had szeresse, a nevem is elfelejcse, vesen ki engem szivébül,
meg élek én nála nélkül!"
Kettényíló kompozíció - a nép színmű-filmben boldog vég, a szerelmesek egymás
karjába esnek; Balog, kicsi kofferrel a hóna alatt, hazai "adreccel" akalapján :
"U. p. Gáve Hungary" be és kikorcsolyázik a "nujorki second avenue-bankház"
kijáratánál, ajkai görcsös szorítása nem enyhül, csak a Continantal Line kettőscsavarú óceánjárójának korlát jánál. Sóba Ferenc csatlakozik hozzá, szájukból
szivarfüstöt eregetnek, hazaindulóban megköpdösik a tengert.
ELFULLADTFÉRFIHANG
: Kedves feleségem tudatom véled, hogy még élek és.
mozgok deaszív nagyon ideges hozád mert azén kérésemet soha nem teljesiteted
akorsem mikor ifjú voltam, mármost megvénketern ötvenedik életévemet taposom
mégmost sem teljesíted kérésemet, nem az én javamra hanem akedves gyermekem
javára sem igyekszel kérésemet teljesíteni. Jóltudod töbekszer megírtam a kedves
szerencsétlen gyermekemet ad mesterségre, nematad mostpedig itvan egy fontosabb dolog, hogy bizam rád mikor nem igyekszel a gyermekeink pájáján hogy
könyeben kerese minden napi kenyerét mint én, most márara emlékeztetlek a
kisfijam mihály lenemaradjon adebreceni kolédiombál.
"Valamikor egész ut alat nincsen vihar, illenkor igen gyönyörü utazás van ... "
Bandár miklós urra bizom járjon el bene és szivesen fizetem efáratság diját
mostmár értesitelek arról ha az kedveskis fiam fel vétetik az iskolába igyekezél
elkésziteni, küldökén néki hozávaló kőlcséget. ..
Mintha a mélyből merülne fel: falusi tanitó ur, ferencjóska viseletben, illő tekintéllyel még tánclépésre tanit parányi, rövidre nyirtfejü kislányt, majd szusszanva
hajol a katedra asztal fölé. Lendületes betükkel cimez meg egy kopertát: T. c. Kormány János Coaldale N.v a 1. America
... Sónyáknál helyezdel most már haezen pár soraimat háttérbelököd
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ez lesz

utolsó soraim Továbá tisztelek csókolak akedves négy gyermekemel együtt
istentől jóegéséget kivánok számotokra ...
FELESÉG HANGJA: szeretett kedves uram mostan tudósítlak sorsunk és állapotunk
felől. Bizony fáj nékem hogy ritkán küldöllevelet, pedig én arcképet is küldtem
a kedves négy gyerekünkről s bizony még attól is jobban fáj, hogy nem akarnál
indulni haza, szeretett családod körébe. Pedig a bank még mindég rajt van a
házunkon és amikor dologban vagyok, szenyvedek, a szomszédjaink csak csufolnak, hogy ennek is fő kéne akasztani az urát, hogy még a felesége kaszál. A gyerekeit széjel hagyja. Szeretett uram, hát akarmék ujom vágom el, mindegyik fáj.
lássad be eztet ...
A hangok mintegy keresztben érik egymást, a borítékra, a magyar királyi posta 35
filléres bélyege nyalintódik. Bélyegző: Ibrány. A bélyeg kiterjesztett szárnyú madara
felröppen. Besorol a visszatérő hajót fogadó sirályok közé.

Látod uram, hányan vagyunk
Papírvirágokkal felkoszorúzott disznó idegesformán ráncigálja magát a madzagvégen, s úgy figyeli a feje fölötti nagy alkudozást: hazai szokás szerint nagy tenyércsapkodással, a jószág föl- és lebecsülésével megy a szertartás. Dollárok, centek
kelletik magukat.
A rangidős vásárló, Bacsó mintha meggondolná magát, de a "bucser coltokkal"
mérve a disznó hosszát: eldönti a vásárt. A madzag a gyerek kezébe ugrik át. A
disznó alig hunyorog,
"Szent a békesség, csapjon bele!"
amikor Horváth József: "kitfinő ötlövetű revolveréböl" már tüzel is. Karbidlámpákkal pörzsölnek. S a településen fonográfból felharsogó "ragtime" ritmusára
végtelen hurkokban tolakszik, tekeredik a töltőből a hurka. A deszkaházak közül idegen fajtájú
korcs kutyák oldalaznak szimatolva.
felettem is laktak, folyton danoltak ottan, nem tudtunk nyugodni.
Hát aztán azt mondja az én férjem: "várjál aszongya, majd csak lesz jobb munka
és én csináltatok házat" ". hát oszt akkor ott kigyult két ház, sokan benne
égtek, közel voltak, jaj akkor úgy megijedtünk, mindent a butorokat mind kipakoltunk, ugy féltettük azt a kis darab ruháinkat ottan, ezt meg azt. No akkor
aszontam neki, mikor visszamuffoltunk fel: "nem fogunk mi ilyen sürüségbe lakni, majd veszünk mi kis házat". Hát aztán vártunk, vártunk, évek után, mikor
összetett szegény ötszáz dolárt a bankba akkor árulták itt ezeket a fődeket.
Kelletett ötszáz dollár, de a többi nem tudott annyit adni, mire beépítette ezt a
helyet az az ember, kétszáz dolárt akart előleget, de nekünk meg olyan soká jött
össze az az ötszáz dolár. Én is szaladtam dolgozni a szivargyárba, lent a gyereket
a szomszédba tettük, három négy éves volt akislányunk, Elza. E 'még sirt, összeszedte a játszaját, felkapta a kis ruháját, hogy hazamegy. Aszongya este a férjem:
BERECZKlNÉ:
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vagy te maradj itthun vagy én eridj holnap, mond meg a böszodnak, hogy aszongya
te nem tudsz a gyerektől
lány ...

azt őtet is báncsa, hogy hallja hogy sir a kis-

hát aztán igy mink megvettük

tatva;

hiába kétszáz

lakunk.
Kis házuk akigyúló villanyfénnyel,

dollárt

igértek

lombosodó,

nyítási pont, amely körül cserélődnek
magasabbra

dogozni,

terebélyesedő

a házak, emberek,

nő
a kislány: Elza is, elég nagyocska
.
"bigbász"

előkerttel

hát igy azóta itt

- viszo-

alakul a játék is. Fejjel

ahhoz, hogy csoportnyi

,/

ruhás férfit amerikai

ezt, mer már ötszáz dolár össze volt kaj-

előleget ezek, mi kaptuk,

munka-

elé vezessen a fürge nyelvvel dzsábot kérjen a szá-

mukra. Az emberek az izzó koksz hevében, füst jében már azon sem csodálkoznak,
hogya

két fejjel magasabb jenki kiáltja:
"vigyáz ecsemuram jor sztepsz, mert megdegelsz!

a "posta-oficc"

rácsos ablaka,

mintha

gyóntatófülke

volna:

levelét, akinek jött: Homa Anna, Kató Antal; komoran,
Imre, sírástól rázkődva

Konczos. A feladók háromszor

jaikat szinte reszketve nyújtják
ke a tartalmuk.

Budai Sándor,

markába

néked,

Sándornak,

boldogan

kapja ki

üres kézzel lép félre Éles
is körülnyaldosott

gyiirt kétszáz dollárral

kedves testvérem

boríték-

de jahogy

hogy János

kézhez

a térdét

ne ütődjél

verégeti

meg azon, hogy én eztet le-

veszed ezen levelemet,

fija felesége nagy késel akarta

minden csuf szakal ilete, bizony igy nem rugnak,
ná1.

mingyá

al anyósát

taszigálnak

"nagy késel akarta az anyósár

megszurni"

Nagy váltás mutatja, hogy téved. Viskója otthoni földön, több másikhoz hasonlóan
Kihalt környék. Néhány asszonyalak

len csimpaszkodik
vet egyengetnek
a második

egyik, másik berebenezik,
ketten-hárman,

öregek, árvult férfiak,

se néznek fel. Csődület, várakozás

mögött van: asszonyok
kamaszok

szálló van csupán. Sóba Ferkó keménykalapban,
elsomfordál,
"Lovon

harangköté-

alig néhány szál akad fenn; úton kö-

kocsicsörgésére

epizód kicsiny vasúti megállója

kodva, gyerekek,

dolgozik magában:

fának támasz-

lesik a vonat jöttét.

Négy le-

málha nélkül. Ahogy a tömegben

rá se néznek

ément, gyalog meggyütt!"

Az egykor kalodába

zárt férfi három bőrönd alatt nyögve, ugyancsak

elfelé. Balog Sándort

anyja, hugai valósággal

negyedik:

bajuszos,

kistermetű,

körül ölelve cibálják

óvatos ember. A ládájára

némán halad
magukkal.

A

áll, kalapjából,

kabátja

zsebeiből, mellénye alól, kézelője alól - mint egy amerikai bűvész -levelet,

cédulát,

szolítottak

villámsebesen
.

útlevlet, utalványt,
a küldeményüket.

pénzt varázsol, s nevükön

Barabás Mihájné!

Kajásző Istvánné Béres Józsi, Gyevi Miháj, Diószeginé, Zámb6

tüntetik

el

Jánosné, idősb. Kiss László idősb Antal Menyus
Mire a bakter
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zászlójával

a sorompóhoz

ér, mintegy

adott jelre a csoportok

mond

meg

megszurni

senkit a maga házá-

Budai látnoki szemekkel akarja elképzelni:

bedeszkázva.

hánkitol!"

be, hiszen pénz, útlevél, utalvány, virágdíszes levél-

KATÓ: (tolmácsolva)
bákolom

oké? kicsi ténultam

is

szanaszét verődnek. Hír nélkül maradt, középkorú férfi marad ott kövön ülve,
üres markával veregeti térdét, mintha Budai Sándor alteregoja volna.
Termete? - magas. Arca? - kerek, ovál. Haja? - fekete. Szeme? - szürke. Szája?
- rendes. Utolsó polgári állása? - rnunkás. Utazik? - Amerika. Születési éve?
- 1873. Középmagas. Barna. Hosszúkás. Fölmives Amerika. 1882. Ismertetőjele: bibires az orron. Földmives. Eltartott. Amerika. Fekete, noirs.
Mintha a küldemények hatására versenyfutás kezdödne. Szűk, emeletes belső udvarban földre hányt ruha halmok. Temérdek átöltöző, ruhát vizsgálgató, próbálgató ember. Az egyszer levetett holmit sokan már föl sem veszik, úgy tűnnek ki
gyorsan. A zsibárusok ernyedten kínálnak egy-egy felöltőt, kalapot, igyekezniük
sem kell. l-sö Ferencz József császár angyalaival ékes 6494 sz. Passeport zsebből
zsebbe, kézből kézbe vándorol. Kajászó Imre, a bátyjától küldött pénzen így válik
Lebovics Sámuellé. Ő már motorbiciklivel hajt neki a határnak, ahol a határrendőrök immár szuronnyal döfködnek szénás-szekérbe, minden járművet megállítanak.
az asszonyokat is kíméletlenül átkutat ják, csomagokat koboznak el tömegesen,
hogy a raktárban felhalmozódott halom előtti bajuszos raktárnok ernyedten majdnem összeesik.
Két sor postásnak beállt civil és egyenruhás kivándorlási tisztviselő a levelküldeményeket ellenőrizni: gépgyorsasággal dolgoznak. szelektálnak. Fekete keretű
gyászértesítökböl bújik elő a legtöbb hajójegy, indulási értesítő. Félresöprik. Idősb
és Ifjabb Bihari György - szerencsétlenül jártak elhalálozási papírját is. 50 éves
és 25 éves, nős Keresztur illetőségű bányászok voltak.
KOLLÁRIMRÉNÉ:Én Magyarországnak, ahol Szatmár megye van, Szatmár és
Mátészálka között lakok, és az a község Ököritó, szatmár megye. Az egy nagy
község. És miután az én szüleim meghaltak, azaz csak az apám, mindjárt én
férjhez mentem. És úgy vagy kilenc hónap múlva az én férjem kijött Amerikába.
És én is utána jöttem. És őtet a bánya megölte. A bánya megölte. Igen. Úgy
hozták fel halva. Igen. Itten Pencelvéniába. Kingszton. Kingszton. Az egy nagy
bányapléz.

A New York-i kikötőbe lassan navigáló Karpathia fedélzetén tolongó kivándorlóival úgyszólván azonos képet mutat, mint a pár év előtti. Kollár Imréné állapotos
fiatalasszony is kilép a szabad földre, a vámnál. Azután kishajóvallassacskán el
kezd közéledni ElIis Island-felé, a "Kesze-Gárdába".
Hát boldog voltam még, nagyon boldog voltam. Odahaza azt mondták, hogy
seperjem ki az udvart, a házat mind rendbe tartsam, mire 61c hazajönnek. Minden
jószágnak enni adjak, vizet hozzak, még utoljára még főztem is vacsorát, még
avval nöm elégettem meg. Hanem láttam már, hogy visznek még ennivalót is
mások a hozzátartozóiknak, azt megkérdeztem egy nénit, hogy tessék mondani,
hogy én tudnék az én édesapáméknak enni vinni a mezőre? Azt mondja, hogy'
igen. Dehát mondom, nem tudok megfőzni, de valamit mégis szeretnékmegcsinálni,
Sose felejtem el: hát paszujt főztem.
alig érzékelhetően kötnek ki a Castle Garden palotaépülete előtt. Számokkal a
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mellükön terelődnek befelé a nagyterem be. Betűk szerint osztódnak, Kollárné
majdnem a H betűhöz áll, de helyes irányba lökik.
Paszujt főztem, oszt nem volt egészen jól megfőzve a paszuj, aztán meg tört
krumplit és elvittem a mezőre. Hát szegény édesapám aztrnondja, hogy sírva
mentem el, mert féltem, hogy mán kések. Oszt még nem ettek, éppen készültek
enni. Hát ezek néztek rám, hogy kerültél te ide?
A korlátrendszerben a csomagokat lerakat ják velük. Gyereknek megengedik, hogy
kicsit pihenjen. Az első fordulónál már belenéznek torokba, szembe, erősen felhúzzák a fejbőrt. Férfiakat, nőket és gyerekeket is félreállítanak. Lépkedni kell tovább.
Hogy jöttél te ide, mit hoztál te nekünk? Hát aztán sírtam, azt mondja édesapám
nem sirjál, hát aztán kibontották, eszik, aztán mondják : gyerekem vidd haza,
főzd meg egészen. Ilyen kislány voltam én odahaza. Igen.
Embernél magasabb rácsok között a vizsgálat ismétlődik. A felügyelő orvos rámordul egy cigányfélére. aki hangszerén önvigaszul nyékkint picit. A fiatal Kollárnéval gyöngébben, de határozottan bánnak. Ö előre mereszti a szemét "nekik".
Hiába: a szemhéját neki is kifordít ják. Szinte belevakul. Alig látja, hogy rács mögül, rácsba kapaszkodva üvölt egy másik asszony:
"Mongyák meg Szalóki Lajosnak alfán, hogyafelesige meggyütt neszlop ról és
a kislányt ötödik napja hogy elvitték!"
A nemzetközi zsibongásba, a kivándorlási tisztviselők kiáltozásába, a megállás
nélküli terelés be ez a segélykiáltás belevész. Kollárnét is a rácsfolyosó rendszer vezérli előre, azt sem érzékeli, hogya batyuját ki segítette föl a vállára. A huszonöt
dollárját is kingstoni bánya elmét a foga közé szorítja.
Hát nem tudom: az ördög vagy a jóisten összecsapott bennünket, sose nem volt
senki, aki segítsen az élet nagy terheit vinni. És ő igen szeretett inni, ez volt a legnagyobb baj az életben. És aztán ő meghalt, őtet a bánya megölte, akkor nem
volt a törvényben, hogy aki a bányába meghal, bogy annak a családnak csak egy
centet is adnak, én semmit nem kaptam. Sőt, nekem kellett eltemettetni az én
uramat, még csak egy sírhelyet sem adtak.
Aki túljut szerencsésen a vizsgálaton, kihallgatáson, kicsit üldögélhet az arra rendelt padokon. "Aki rendben van, azt röktön viszik megint hajóval a vasút állomásra, new yorkba, és onnand mindenkit szépen beültetnek abba a vonatba, amerre
utazik".
Mihez fogtam volna? - nem mehettem a bányába, a gyerekek nek kenyér kellett,
elmentem nujorkba, ott nagyon sok a szegényember és szegényesen valahogyan
mégis éltem. Hazavittem a munkát, azt dolgoztam éjjel, hogy tudjunk fizetni,
hogy legyen kenyér a szánkba. És a jóisten rnegsegitett, hogy nem kerültem az
utcára, hanem volt nekem kenyerem is úgy beosztva. Voltunk, megvoltunk, hála
istennek sose szorultamsenkire, megelégedtem avval, ami nekem volt és éltünk
becsületesen.
Hazulról érkezettek fogadása a "plézen": nagyszabású "piknik"-kel történik. Újdonsült párok, egymásra lelt házastársak fényképezkednek. Szerpentin és kon108

fetticsatában. Cigányzenekarral. Hajóhintával. Valahányszor egy szerelmespár a
hinta holtpont ján fejtetőre ér és átlendül: hujjogatás és tus. Egyleti jelvénnyel
díszes, egyleti zászlót hordozó lovas legények is forgolódnak az ünneplő ruhás
gyári munkáslányok gyönyörűségére. Bódis János panamakalapban, zsírtól fénylő
boldog arccal, mindkét kezében csirkecombbal a gyerekek sorai előtt mókázik "Mindönöknek szömeji!
Tálba nyuló kezeji!
Eggyet-kettdűt mártani!
Minggyá husát rántani!
Látod Uram, hányan vagyunk,
Azt is tudod: mi t akarunk!
Víg kórus:
ÁMEN!
Mintha távoli ég dördűlne : tompa morajlás.
Az ünneplő sereglet kimerevedik, negatívjába vált, elsötétül. Csillámló szénfal repedései. A szénfalból szivárgó bolygó gáz, amikor meggyújtják: mulattató, játékos,
kiszámíthatatlan láng-nyalintásokká alakul. Valahányszor vizes dézsából, hordó ból
kikapott vizes kabátokkal eloltogatják, a patkányok is előrnerészkednek, fürge
orral szimatolnak. Mindez valóban játéknak tűnik, Kiss László, rumos társával,
a tizenhat éves, gyerekforma Tokár Péterrel szinte vígan csépelik a .Jidércet" ,
amely bujócskázik. A patkányok furcsán oldalazva megindulnak a végtelenbe vezető alacsony vágatban, Kollár korrnolt, verejtékcsíkos arca: düh? - tanácstalanság? - félelem? - reménykedés? mint egy portrévázlatsorozat. A patkányok után
küldi szitkeit:
"Eriggyetek a kibaszott miszter OniIhez, aszt jelencsétek, hogy nem mulik a
gáz ... "
Káré csörömpölve nekiütközik a másiknak. Rákaristolva ákombákom írással:
"Antal". Nyirkos főtefán penészgombák terebélyesednek. Vak bányamuli (csille
húzó ló) abrakol: a szeme előtt végigfutó keskeny lángcsóvát nem érzékeli.
Odafent : a napszinten, monoton forgású aknatornyok közül egy ezerféle vetülve
robban. Traverz darabok, fa, síndarabok, mindenféle törmelékek szállnak, törekednek az ég felé. Hangtalanul. Kitartott pillanatokig a többi aknatorony is megáll,
forgása elakadozik, hogy a rövid kényszerpihenő után újra nekiiramodjon. Összetákolt deszkakoporsók halma egyenként fogyatkozik. Minden koporsóládaval
egy-egy" visszhangzó dördülés"
Asszonyok néma vonulása hegyoldal tövében, síneken. Hárman-négyen összekapaszkodva haladnak, közöttük magányosak, gyereket vonszolók, Némán várakozó tömeg, olaszok, írek, lengyelek, magyarok, feketék, amerikaiak. Amikor az
első deszkaládát fejük fölé emelik a férfiak - hat nyeívű ima szakad ki a tömegből.
Hat szólam, amely mégis egybecseng. Kiss László, Bodó János, Antal Menyhért,
Nagy János, áldozatok: fényképen merevült, keretbe zárt emlékképekként soroló d nak sublód fölé, imakönyvbe, falra szőgezett újság-kivágásnak ; egyleti emlékkönyvben megörökíttetnek.
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: Mikor viszik a hallottat, a lélek is utána mén és akkor
hajja a rivást. Az őrzöangyala is ott van. A lélek átkozza a testet holta után.
Mikor elgyün a tizenkettedik nap, akkor búcsúzik a háztól a lélek, akkor látod
és beszélhetel is véle. De olyképpen, mint ha álomfélbe volnál.
Hazai kis viskó ajtaja, szemablaka megnyílik. Gyászkendős asszony, fia képe alól
csorbult üveget, maradék pálinkával, két kézre fog, szeme félig hunyva, úgy lép
kifelé és keresztalakban földre locsolja az üveg tartalmát. Álomfélben látni véli fiát, Kiss László árnyalakját. ahogy kolompot véve kezébe besorol árnyalakok
templomi zászlós menetébe. A menet a határszélnek tart és csendőrök. határrendőrök sorfala között szabadon halad nyugatnak. Fia árnyalakja biztatőn fordul
ÖREGASSZONYHANG

vissza. A hangját is tiztán hallani:
"Ha isten segedelme vélünk lesz, április utóján megjövünk. név szerint Sánta
Dániellel, kétszer veszünk kis formát, édesanyám ... "
Ez az álomfélbe látott jelenet vigasztalóan szép lehetne, ha nem rontaná el Tárkányi Lajosék csatlakozása. Megpakolt szekéren, sperhardestöl, ócska bútorostól,
gyerekestől otthagyják házukat, szaporáznak ők is a menet után. Por verődik a
lópata nyomában.
"Én odahaza földművességgel foglalkoztam, csak amerikában kezdtem a bányászságot, és szerettem, tíz évig dolgoztam bányába, azután vagy huszonöt évig
vasgyárba. Anyámnak öt testvére volt, meg az apámnak is, hatan vannak, annak
a gyerekei meglehet, hogy van még száznál vagy még annál is több rokon, sem
távolabbi, mind második unokatestvér. Vannak sokan."
Kopár falu, egyszerű helyiségben földiek, bányászok, asszonyok gyűlnek össze,
hogyegyletet alapítsanak. Hogy összeadott, gyűjtött pénzük segítségével otthonról
lelkipásztort kérjenek. Az ív kézről kézre jár, s nagy keservesen körmölik egymás
alá nevüket. Évszámukat vagy életkorukat. Kilencvenheten vannak, de egyletükről
és lelkipásztoruk anyagi és erkölcsi támogatásáról gondoskodni fognak. Az ünnepélyes aktus zárópillanatában csoportba állanak.
"Most elmondok valamit a Petőfinek a halhatatlan soraiból, elmondjam?
. . .oly sok ország oly viritó
szemet lelket andalító
és oly gazdag, aranysárgán
ringatózik rónaságán
a kalászok óceánja
a hegyeiben mennyi bánya
és ezekben menyi kincs van
mennyit nem látsz; álmaidban
s ilyen áldások dacára
ez a nemzet mégis árva
mégis rongyos mégis éhes
közel áll az;elveszéshez
s szellemének országában
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hány rejtett gyöngy és gyémánt van
s mindezek ott maradnak lenn
vagyha épen a véletlen
föltalálja hozni (5ket
porban-sárban érnek véget
vagy az inség zivatarja
őket messze elsodorja
messze tólünk a világba
idegen nép kincstárába
és ha ott ragyogni látjuk,
szánk-szemünket rájuk tátjuk. ..
Idős miszter, nyugdíjas bányász mondja végig átélten a versezetet, hozzátoldva
még néhány sort az Egy gondolat bánt engemet-ből is. Sőt Abraham Lincoln 1863.
november 19-én angol nyelven előadott híres beszédéből is.
Mintha minden újra kezdődhetnék : csak éles, kemény fázisképekben - afféle
összerakósdi - gyerekről, aki életében először lendült a magasba. A borotva frissítő mozdulatáról, ahogy a részes arató arcán siklik. Alvó summáslányok moccanásáról, Magasba emelt kévéről. Átizzadt ing hűsítő meglengetésérőI. Kerítés mögötti csókról. Az emlékezetben nem halványuló, örökre bevésett mozzanatokról.
Kép és hang akkor válik semmivé, amikor a tizennégyes háború első gyalogrohamai, sortüzei, ágyúdörgései hoznak új időszámítást.
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