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ESZMECSERE

Vita a filmvígjátékról

Kész komédia
Nagy munka közepén talált a szerkesztőség
felkérése, hogy szóljak hozzá a filmvígjáték-vitához - éppen egy tragédiát írok -,
ezért engedje meg az olvasó, hogy rövid
legyek.

1. Az eszmecserét elindító cikkekből kitűnik: a kérdés nem a műfajé, hanem újra
a hatás és a színvonal, a közönségsiker és a
művészi érték kérdése.
Erről érdemes beszélni.
2. Az esztétikai közeg és a tömeg ízlése
elszakadt egymástól. Ez nem csupán magyar, hanem vílágjelenség. Tétova közeledési kísérletek néha történnek az esztétika
oldaláról. Nálunk politikai, nyugaton anyagi megfontolásból. Ezek azonban nem jelentősek. A jó esztéta az elit igényével mér
- a közönség nem. Ezt illő eltakarni, de
sajnos így van. És ezt elsősorban azok tudják, akik naponta kénytelenek szembesülni
a nézökkel.
Kérdés: a két úr közűl melyiket érdemes
szolgálni?
3.

Válasz: a művész húsába vágó kérdés
nem így hangzik.
Mert ő két egészen más urat szolgál.

Az egyik: a lelkiismerete. (Nemcsak esztétikai, de morális, világnézeti, tehetségbeli.
elhivatottságbeli lelkiismerete.)
A másik: a mindenkori megrendelő, azaz a producer elvárása.
Minden film e két erő vektorának eredője. Ha a megrendelők elit-filmet akarnak,
előnyhöz jutnak az ehhez értő elit-filmrendezők, aki pedig nem ért hozzá, mert képességei másféle filmek elkészítésére hitelesítenék, az is megpróbál szemüveget
kényszeriteni magára, intellektuálisan racscsolni kezd, és műveit az éppen aktuális
formai és esztétikai divatötlettel fűszerezi.
Merő életösztönből.
Ha a megrendelők kőzönségfilmet akarnak - feltételezve azt az
eszményi esetet, hogy az ehhez értök még
nem pusztultak ki teljesen -, akkor a helyzet fordított: előnyhöz jutnak a filmiparosok, a hatásos szórakoztatók, az elitművész
pedig megpróbálja hatáseszközeiket a saját
műveiben alkalmazni. (Alig van olyan jelentős amerikai rendező, aki ne ezt tenné.
Sok hazai értőnk húzza is az orrát ezért.
Néha nem alaptalanul.)
Nálunk az utóbbi évtizedekben az első
út volt a járható. (Vö.: "a magyar film
nagykorúsága" .) Sok kűlfőldi művész és
rangos filmkészítő országok esztétái nem
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győztek irigykedő elismeréssel bámulni
ránk: hogy nál unk ilyesmire is pénz van!
Hogy itt a vissza nem térülő anyagiak biztos tudatában is dolgozni lehet! (Vö.: "a
szocialista kultúra előnyei:")

4. A harc könyörtelen.
Én még emlékszem amellőzött
Latabárra, a lenézett, hiperaktivitásba
menekülő
Keletire. láttam farmernadrágot húzni s lilába átmenni nem egy idősebb "profinkat."
Mert ellentétben az elitművész legyintésével : a nézőt nagyon nehéz becsalni a moziba! Ezt azért nem tudja, mert nem próbálta. És nem tárgyalt még nyugati producerekkel. akiknek szimatuk és egzisztenciájuk csakis erre az egyetlen célra van
beállítva - mégis sorozatosan megbuknak!
Nem elég csak "olcsónak" lenni, ahogy azt
az elitművész hiszi. Olcsó filmek, krimík,
komédiák, horrorok és pornók halomra
buknak. El kell kapni valamit, ami a levegőben van! És ehhez profi kell. Még akkor
is illik rá ez a név, ha a filmkészítés eszmei
és technikai ezotériájáról nem tud annyit,
mint ő.
A hadjárat nemcsak emberek, műfajok
ellen is indult.
A fordulatos regényt .Jektűr" -nek nevezték, az érzelmek kimutatását, a mesét, a
nagy szenvedélyeket, a pátoszt, a hatásos
drámaiságot, a célszerűen feszített kompozíciót, az izgalmas cselekményt korszenitlennek. a kabarét,
bohózatot,
vígjátékot,
operettet művészet alatti ügynek tekintették.
Persze az állatkert nagy, nem baj, ha
vannak ilyesmikkel foglalkozó állatok is
- de elismeréssel nem nagyon etettük őket.
Pénzzel se nagyon, mivel akasszasikerből
alig-alig részesültek, a prémiumok kiosztásánál pedig a nézők száma nem volt tényező.
Maradt a taps, amit Szecskő Tamáson s
néhány hivatalos statisztikán kívül senki
sem regisztrált.
6

Ebben a temperatúrában
két dolog történt.
a) A valódi profik kedvüket vesztették,
kihaltak. A sikeres közönségfilm elkészítéséhez való érzék elsorvadt. Pontosabban :
veszélyesen sorvadóban van.
b) A Sancho Panzákból
Don Ouijoték
lettek. Hittel és megszállottsággal rohamozni kezdték a túlerőt. Dárdaik csúcsára ideológiai zászlót tűztek: a közönséget "nép"nek nevezték, elvárásait szentnek és csalhatatlannak,
ítéletét bizonyosnak.
Öket
szolgálni - mármint a nézőket - népnevelés, hozzájuk alkalmazkodni:
az egyetlen
becsületes kultúrpolitika.
Aki bennünket
lenéz: a népet nézi le!
A világ felborult.

5. Hogya helyzet drámaiságát élesebbé
tegyem, elmondom ugyanezt a lövészárok
túlsó oldaláról is:
hazánkban megfordul ó külföldi producerek bőséges ízelítőt adnak, milyen következményekkel jár, ha a közönség igényének
kiszolgálását teszik diktatorikus érvényűvé.
Ezt nem is részletez em : legyen ez a témája
egy új magyar filmkomédiának ! Itt csak
annyit: keserves tapasztalatok
tanítottak
meg, milyen egy Iilmművész sorsa a siker-,
és pénzcentrikus világban! Mert a spanyolviaszt fel lehet újra fedezni, de arra mindenki számítson, hogya
bűz, ami miatt
kidobtuk az ablakon, újra benne lesz!
6. Nehéz ügy ez.
Nehéz, mert indulataink és szellemi struktúránk következtében nem tudunk az élet
összetett helyzeteiben sokáig létezni. Ha
más is van a szebában. azonnal légszomjunk támad. "Vagy-vagy!" - kiáltja nálunk
a néma indián, támad, s azonnal ideológiai
tolldísszel és esztétikai-politikai harci festéssel dekorálja magát.
Ez az egyívásúak
táborában
kifőzött
vérpiros festék érinthetetlenné teszi az arcot, mitikus sá növeli - s immár senki sem

veszi magának a bátorságot, hogy megnézze: milyen mögötte az indián.
A festék rendszerint ott a legvastagabb,
ahol az ellentmondások vannak.
Példa:
axiómaként kezelünk egy olyan sokszor
leírt mondatot, hogy "a mű azért nem aratott sikert, azért nem nyerte meg a közönség tetszését, mert nem szólt társadalmunk
valós problémáiról".
Ez nem igaz.
Hacsak nem tekintjük valós problémának, hogy a nézők várják az új Piedonét,
Sandokant. vagy még inkább: az új Csárdaskirálynőt.

A fenti mondat annyira nem igaz, hogy
még az ellenkezője sem igaz: lehet, hogy
egy valós probléma sikert arat, s lehet,
hogy egy még valósabb úgy megbukik,
hogya mozi gépésze sem nézi végig. Lehet,
hogy egy hazug, poros western sikert arat,
lehet, hogy megbukik.
Sajnos.
A fenti mondat, mely ostobán összetéveszti a hatást a jelentőséggel, nemcsak
hazug, hanem káros is. A művész legnagyobb gondját tagadja le. Azt a lélektani
és társadalmi szférában egyaránt ismert
tényt, hogy az emberek nem szívesen szembesülnek a problémáikkal.
Ezért van az
- mint tapasztaljuk =, hogy a problémák
rendkívül szívósan tartják magukat. Magán- és közéletünkben egyaránt. Az ilyen
mondat, mely úgy tünteti fel, mintha a
moziban már csupa megváltott és fölemelt,
gondjaival bátran szembenéző, sőt, a legfájdalmasabb műtétre is szomjasan vágyódó
néző ülne, s csupán az alkotőn. ezen az
ldiótán múlott, hogy várakozását nem elégítették ki - az ilyen mondat csak arra jó,
hogy befogja a vitatkozók száját.
És hogy soha ne vizsgáljuk meg: mit
akar a közönség.

7.

Hofi Gézával dolgoztam.
Talán az egyetlen olyan művészűnkkel,

akit

hazánkban szupersztárnak lehet nevezni.
(A szupersztár definíciója.
pusztán a nevére jegyet vált a legszélesebb értelemben
vett közönség.) Munkánk során ötletek légiója született, melyeket így szelektalt. "Ez
csak Rákosszentmihályig poén!" És elhajitottuk. Rengeteg finom és harsány ötletet.
Az eredmény minden esetben őt igazolta.
A színház elé (dupla helyár I) éjjel fél tizenegykor (1) begördülő kocsik tömege is.
A színészre figyelni kell.
O az, aki naponta szembesül a nézőtérrel. Minden este fölméri a valódi igényt s
alkalmazkodik, mert hatni akar. Nem élhet
sokáig az eszmények légvárában, mert a
széksorokban valódi emberek ülnek. A
némi szégyenkezéssel kezelt statisztikákon
kívül ő az, akitől kendőzetlen információt
kaphatunk. Nem abból, amit nyilatkozik,
hanem abból, amit a színpadon realizál.
Ami itt következik, külön tanulmányt
érdemel. A hely rövidsége miatt mel1őzöm
a kivételeket, sommás leszek.
A magyar nézők megszámlálhatatlanul
nagyobb része nem tud különbséget tenni
az illusztratív és a hitelesen átélt alakítás
között. Gyakran az előbbit még többre isértékeli. Harminc esztendeje figyelem, hogy
a közönség hogyan rendezi át legjobb előadásainkat is. Premier után, mihelyt a színészek kikerülnek az elitrendező szuqgesztiója alól, jön a közönség, és fokozatosan átrendezi az előadást. A színész egyre
emeltebben játszik, jelrendszerekhez nyúl,
alakitása egyre illusztratívabbá válik.
Érzi, hogy ezen az úton nemcsak sikeresebb, de a közönség szemében egyre nagyobb tnűuésszé válik.
Miközben ázsiója a rendezőnél ugyanilyen arányban csökken.
Talán önmaga előtt is.
Minden színészünk konfliktusban él.
Miért van a hatás máshol, mint ahol az
elitrendező gondolja? Miért tart a publikum mást a művészi értékről, mint ő? Mível ebbe a csapdába a legnagyobb színé7

szeink is bele szorul tak - sőt, elsősorban
ők =, túlságosan szimpla válasz lenne azt
mondani, hogya közönség az olesót kíván[a.

Amit a közönség elvár, az nem az olcsóság, hanem valami, amihez hozzászokott
a szeme.
Ez pedig a magyar színjátszás hagyománya, mely szinte teljes egészében illusztratív. A szó legjobb és legnemesebb értelmében, ahogy Sztanyiszlavszkij alkalmazza
a legnagyobb orosz szinészekre . vagyis,
hogya színész nem zuhan bele a pillanat
realitásába. hanem az átélés emlékével dolgozik, erőteljesebben stilizál. jeleket alkalmaz, játéka nem a való élet igézetét kelti,
hanem annak emeltebb. "égi" mását, személyiségét nem rejti a szerep mögé teljesen,
nem titkolja, hogy ő most játszik, sőt, komponál, nemcsak leül, de LEÜL; ha azt
mondja: "Aranka, hozzon kérem egy pohár vizet!" abban nemcsak az van, hogy
szornjas. hanem sok egyéb is, hogy vonzódik Arankahoz. hogy e kérés közben sokféle információt jelezzen a partner és a közönség felé, alig-alig feledterve. hogy ez
nemcsak a színpadi szereplő, hanem a
maszk mögött levő színészi Személyiség
kérés e is. A közönség a tradíció miatt nem
a szerepben fölolvadó átváltozó-művészre
kívánesi. hanem a Nagy Személyiségre, ha
ilyesmit lát, úgy véli . ez a művészet, és
nem az, ha egy method-actor a való élet
természetességével
csak úgy egyszeruen
kimondaná : "Aranka, hozzon kérem egy
pohár vizet!"
A method-actinq olyan varázslókat teremt, akik önmagukat is eltüntetik a cilinderben.
Az ílIusztratív színészetben a Varázsló
úgy teremti a mágiát hogy személye a csodától némiképp intakt marad.
Ez utóbbi a tradíciónk,
s a nézők elvárása.
A színész nem engedi eltiporni Szernélyi-
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ségét, még akkor sem, ha ezért "modorosnak" tartják.
Modoros!
Harminc éve sütöget jük ezt a bélyeget
éppen a legnagyobb színészeinkre,
de még
senki sem gondolkozott el. mi ennek az
oka.
Itt csak annyit: a Sztanyiszlavszkij-rendszer nem nyert polgárjogot nálunk. Attőrési kísérletek történtek és történnek, de
félforradalom nincs. Ennek következménye,
hogy filmrendezőink
zöme amatőrökkel
dolgozik, külföldi színészeket
importál.
vagy olyan hazai színészekkel játszat ja el
a főszerepet, akik a method-actinget értik és vállalják, de nevük - elnézést a kivételektől - nem áll magasan a népszerűségi listán.
A nézők pedig hiányolják kedvenceiket
a mozivászonról.

8. Az esztétika és a népszórakoztatás
külön utakon jár.
Annyira, hogyha valami tetszik az esztétának. a szórakoztató
művésznek
sötét
sejtelme támad: ez nem fog tetszeni a közönségnek! A nézőtéren ásítozó esztétát
azonban jó jelnek tekinti.
A helyzet egy pénzcentrikus világban így
módosul:
a) A "siker" olyan össztársadalmi cél és
vezényszó, hogy az esztéta sok esetben hajlandó zászlót hajtani előtte.
b) A sikeres művész olyan társadalmi és
anyagi potenciálhoz jut, hogy tesz a fanyalgó esztéták véleményére.
Nálunk a siker nem érték.
Ez jó is, rossz is.
Az utóbbit részletezem.
Rossz azért, mert a szórakoztató művész
beint az értetlen esztétikának, elkeseredve
és magárahagyottan
végzi munkáját, műveit oldalirányba és lefelé méricskélí.
ami
végső soron ha nem is sikerének, de nívójának rovására megy.
Rossz azért, mert a siker ugyan gyanús,

de legalább egzakt mérték. Helyére sok
esetben olyan intellektuális gőzökből és
párákból.
divatokból és létidegen absztrakciókból álló mértékegységet helyezünk,
hogya művész elveszti a talajt a lába alól.
Társadalmi elismeréshez juthat olyasmiért
is, amelyért vesszőfutást érdemelne. Mivel
a közönséggel való kapcsolatát - sokszor
tudatosan - felfüggesztheti : visszajelzést
csak testűletektől.
egyénektől, egyívásúak
csapatától kap, s ez sokszor oda vezet, hogy
még a saját "elit" -közönsége is elfordul tőle.

9. Hol a kiút?
Mielőtt leírnám utópiámat,
hadd emlékeztessem az olvasót egy kézzel írt falragaszra, melyet 1956-ban láttam egy Rottenbiller utcai ház falán: ,,0 j vallás indul! Érdeklődni a házmestetnél. "
Az egészséges nemzeti kultúrát én úgy
képzelem el, mint egy piramist. Széles alapokon nyugszik, és csúcsa a magasba ér.
Olyan magasba, hogy a csúcson élőt már
felhő takarja: tevékenysége messze túlnő
korának tér-idő continuumából . ha tudnak
is róla, valódi jelentőségét csak jóval a halála után ismerik el. De minden. ami alatta
történik: már látható, és a befogadók köre
a lefelé táguló piramis sikjainak megfelelőn egyre növekszik.
Minden légköri rétegnek mások a ny 0másviszonyai. Más az esztétikája, a hatáseszköze, az ars poetikája. A rétegek méltósága között különbség van - a jelentősége
között nincs. Jelentős művésszé nem az tesz
valakit, hogya piramis hanyadik emeletén
él, hanem az, hogy ezen a szinten hogyan
teljesít. Ezen a piramison Rejtő Jenő jelentős, nagy író.
Most jön az utópia.
A piramis rétegei között nem gyűlölet
van, hanem szerves összműködés. A csúcs
közelében élők megpróbálnak leérezni egészen az alapokig. (Pl. Shakespeare, Dosztojevszkij stb.) Nem szégyell nek formai és

tartalmi eszközeik közé az alsó, "bányászrétegek" által talált értékeket vegyíteni.
Az alsó rétegek pedig nem zárják el magukat a föntről kapott inspirációtól. A legnagyobb közönségük nekik van, de ettől
nem téveszti k szem elől, hogy még egy segberúgós bohóctréfát is legalább háromféle
módon lehet előadni: olcsón, közepesen. és
halhatatlan zsenialitással (Chaplin).
Azok a kultúrpolitikusok.
esztéták. kritikusok és megrendelők (producerek) akik
szintén e piramison élnek s annak sorsára
döntő befolyásuk van, komoly réteg-ismerettel és réteg-szeretettel
rendelkeznek.
Nem a piramis felszámolására, hanem annak megóvására törekednek. Tudják, hogy
a magasabb szférák önmagukban még nem
érdemelnek tiszteletet. Itt is élhetnek féltehetségek, nagyravágyó dilettánsek.
kifújt
zsenik, bezápult képességű hajdani elit-művészek. És még a legeslegalsó szinten is élnek csodálatos, egyszeri és halhatatlan
lángelmék. Nem tűrik, hogy akár a hiú
szellem-szomjúság fölfelé, akár a kassza siker és népszórakoztatás ürügye lefelé göngyöIítse a piramis oldalát, akár egy ócska
szardíniás-doboz tetejét. Anyagi, erkölcsi és
esztétikai megbecsülésük iránya tehát nem
vertikális, hanem horizontális.
Ilyennek láttam álmomban a szocialista
kultúra képét.

10. Végül a vígjátékról egy személyes nem általánosítható - vallomás.
Nem hiszem, hogy napjainkat adekvát
módon ki lehetne fejezni a vígjáték műfajában.
Pedig a közönség igényelné.
íme, egy újabb ellentmondás.
Valaha rangos íróink tömörültek a kabaré köré. Ma sovány a névsor. Ennek oka
nemcsak a műfaj lenézettsége. Engem például az ilyesmi nem érdekel. Vittem is darabot a piramis aljára, meg is csináltuk
Sándor Pállal, Bodrogival.
Az eredmény: siker.

És zokogó nézőtér.
(Csak a jegyszedők röhögtek, mert ilyet
még nem láttak abban a színházban.)
Nem kell különös
érzékenység ahhoz,
hogy az ember lássa: létünk gondjai egyetemessé váltak. Az emberiséget nem a múlt,
hanem a jövő izgatja. Nevetve akar megválni a jövőjétől - írhatnám. ha ez nem
lenne beteges és aljas tréfa.
Kérdés, hogy lehet-e ez vígjáték tárgya.
Nem hiszem.
Ahogy ma már nem hiszek a részjelenségek bírálatában sem. A rész csak az egészbe ágyazva hiteles. Túlságosan vészterhes

az a háttér, amelyből kiválik egy-egy basáskodó tanácselnök.
bürokrata,
fusizó
melós, milliárdos maszek, vagy bármiféle
társadalmi visszásságunk képe. Életünket
ugyan hétköznapi jelenségek motíválják csakhogy e jelenségek gyökere igen mélyre
nyúlik és univerzális pontokat érint.
Az elmúlt évtized alatt hirtelen gömbölyű lett a Föld, összezsugorodott és a markunkba zuhant.
Adám története a "tátongó mélység" monológjánál tart.
Ez nem a vígjáték pillanata.
Müller Péter

Nehéz és hálátlan feladat
Az általam eddig olvasott filmvígjáték-vitához nem nagyon tudok hozzászólni,
de
szeretném néhány gondolatomat
erről az
obligát témáról leírni. Az értékeléshez és
a művek felsorolásához sem kívánok megjegyzést fűzni, mert elég pontatlan és hézagos, több kiváló filmet meg sem említenek.
legalábbis ami a magyar filmvígjátékokat
illeti, mert hiányzik pl. Makk Károly: Egy
erkölcsös éjszaka, vagy Gazdag Gyula több
filmje is, viszont több olyan filmet sorol a
vígjátékok közé, amely szerintem nagyon
is távol esik e műfajtól,
de nem is ez a lényeg. Ezért néhány kérdéscsoport közé szeretném tömöríteni töprengéseimet, ill. meditációmat.
a filmvígjátékról általában és
később Ieszűkítve a magyar filmvígjátékra.
A filmművészet őskora úgy indult, hogy
szinte kizárólag minden film vígjáték volt.
A némafilmnek mint a legújabb művészetnek már a születése is ehhez a műfajhoz
kapcsolódik. Lumiere . A megöntözött
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tözője után vagy 30 évig még a film, a mozi egyet jelentett valami vidám dologgal.
Max Linder, Buster Keaton, Chaplin, Herold Lloyd, Stan és Pan kialakította k egy
új műfajt. amelynek sajátos képi ötletei,
gegjei, sőt jelzésrendszere voltak. Ezeken a
filmeken még ma is gurul a világ a nevetéstől. a képi humorát pedig alig-alig sikerült bárkinek is tovább fejleszteni. de jó,
ha erre a szintre bárki is el tud néha jutni,
Buster Keaton vagy Chaplin filmjeinek humorát még soha senkinek sem sikerült azóta se túlszárnyalni. Valószínűleg ahogy a
film fejlődött, úgy fejlődött vissza a filmvígjáték. A hangosfilmmel egyre nagyobb
teret nyert az irodalom, aminek bizonyos
kárát lelte az eddig kialakult képi, valódi,
filmen ábrázolható humor. Amíg a regényekből és drámákból epikus vagy drámai
filmek szűlettek, a kabaré, a bulvár-vígjáték alakult át filmvígjátékká, ami természetesen a színvonal csökkenéséhez vezetett.

Ezután szinte negyven éven keresztül az átdolgozott színpadi komédiák, bohózatok
jelentették az egész világon a filmvíqjátékokat. Kivéve talán Jacques Tatit. aki nagyon kevés, de zseniális filmjével képviselt
valamit a klasszikus hagyományokból. Ezeket a közel negyven éves vígjátéki világtermés klasszikus vígjátékait mégsem az
irodalmi mű minőséqe, nem az író, nem a
rendező, nem a forgatókönyvíró, hanem kizárólagosan a szinészek, a műfaj igazi
klasszikusai emelték, ha emelték, és tették
a műveket feledhetetlenné. Ezek a szinészek. komikusok, akik filmre szűlettek. a
zsenialitásukkal
lapos forgatókönyvekből,
ócska blődlikből nemegyszer remekműveket csináltak.
Ha kivonjuk a színészt - például a harmincas-negyvenes évek úgynevezett magyar
sikerfilmjeiből Kabos Gyulát =, a filmek
értéke szinte a nullára csökken, mert kizárólag Kabos Gyula egyénisége, szinészi
zsenialitása az egyetlen erénye ezeknek a
filmeknek. A Hyppolit, a lakáj círnű két
változatban készült, egy német és egy magyar verzióban. A német verzióban nem
Kabos és nem Csortos volt a két főszereplő. A filmre senki nem emlékszik, vitathatatlanul megbukott, holott a magyar verzió
50 éve a legnépszerűbb magyar film. De ha
a francia filmet nézzük, Ferriandel. Bourvil.
később Louis de Funes egyénisége nélkül se
lenne szinte egyetlen számottevő filmvígjáték. (Kivéve az előbb említett Tatit.) Az
amerikai vígjátékok egész sora szinte 25
éve már kizárólag Jack Lemmonre épül. Az
olaszok szerencsésebbek, mert több élő színészük is van, pontosan négy: Tognazzi,
Gassman, Sordi, Manfredi, akikre vígjátékokat lehet írni.
Én a magyar filmvígjáték hiányát, illetve
a hiány fő okát abban látom, hogy ma
nincs Kabos Gyulánk, Latabár Kálmánunk.
és egyetlen, hozzájuk hasonló zsenink, akik
akár önmagukban garantálnák
a filmek
stílusát (sikerét). Hiányzik tehát az a sze-

mély, aki a vállán hordozza a történetet, és
a szernélyiséqéből áradó humor meg tudna
menteni esetleg egy gyengébb történetet is.
A másik nagy probléma: az író hiánya.
Vitába szállnék azzal a megállapítással.
hogy sok, ötlettől duzzadó humorista-forgatókönyvíró létezik, mert bizony-bizony, nagyon nagy hiány van belőlük. De ez az akut
probléma nem csak a magyar film problémája. Az egész világon egyre kevesebb vígjáték készül, pedig ez a műfaj mindig
hiánycikk volt. ~ hiányoka pedig nemcsak
nálunk, de mindenütt abban rejlik, hogy
igazán jó filmvígjátékokat készíteni szerintem a legnehezebb dolog a világon, éspedig
azért, mert az igazán jó, a nemes filmvígjáték nem készül vígjátéknak, csak az elkészült mű válik a forgatás során magától
vígjátékká. Ez természetesen furcsának hat,
de ha a filmkészítő igen komolyan és igen
erős indulattal a lehető legmélyebb, a legapróbb részletekig igazán elmélyülten, a
legrészletesebb tárgyismerettel minden dühét beleadja a készülő műbe. amely valamilyen negatív jelenség, torzulás ellen irányul, akkor valószínű és természetes, hogy
csípősen, sőt vitriolosan mutatja meg a dolgok fonákját. Természetesen így a gátló tényezők, a lehetetlenségek, a rosszak a humor forrásává, tehát nevetségessé válnak.
így lehetőség van arra, hogy igazán jó
film szűlessék. Természetesen, ennek mindig feltétele, hegy a filmet valamely fontos
és alaposan megfigyelt társadalmi vagy politikai helyzet határozza meg, az ami ellen
a film szót emel. Biztos vagyok benne, hogy
A diktátor, a Lenni vagy nem lenni, a Tűz
van, babám, A Tanú, vagy a [utalomuiazás: ilyen alkotói szándék eredménye.
Remekművek természetesen ritkán születnek. ebben a müfajban pedig még ritkábban. én ezért nem csodálkozom ezen a
jelenségen, mert a kívánatos összetevők nagyon ~itkán találkoznak, és ha néha így
adódik is, még nagyon sok szerencse is
szükségeltetik a sikeres megvalósuláshoz.
II

A hetvenes évek elején kialakult a magyar filmek új arculata, amelyet ma már
"budapesti iskola" néven emlegetnek. Az
ide sorolt filmek nem előre megírt forgatókönyvből, és nem színészek által eljátszott
hagyományos módszerrel készültek (úgynevezett hosszú dokumentumfilmek voltak).
Kezdetben a főiskolán, majd a Balázs Béla
Stúdióban készült vagy két tucat ilyen film.
A sort Gazdag Gyula Hosszú futásodra
mindig számíthatunk című filmje nyitotta
meg, de a Válogatás, és az első "hivatalos"
játékfilm, amely ebben a stílusban készűlt,
a Jutalomutazás kőzött nagyon sok remek
filmvígjáték született. (Többek közott a
Ktohodil című film is.)
Sajnos, a forgalmazás akkori nehézségei
miatt ezek a filmek nem jutottak el a nézők
szélesebb tömegeihez, ami nagyon nagy baj
és sajnálatos, de a filmkészítők mind ismerik ezeket a filmeket, amelyek fontos társadalmi dolgokról szóltak, és az is biztos,
hogya magyar filmvígjáték újszerű, nagyon sokat mondó áramlata után már nagyon nehéz régimódi vígjátékot készíteni,
sőt én úgy érzem, nem is lehet. Azok a jó
filmvígjátékok, amelyek azóta készültek,
tulajdonképpen ennek az iskolának köszönhetők, legtöbbjük továbbfejlesztette ezt az
iskolát, amely, úgy érzem, megtermékenyítette a magyar filmművészetet.
Az állítólagos közönség-igényről pedig
nagyon veszélyes és kockázatos könnyelműen ítélni. A közönség nem egyetlen ember, hanem milliókat számlál, természetesen, ebből következően
ugyanennyiféle az
ízlés és elvárás. Meggyőződésem, hogy a
közönség nemcsak a teljesen közérthető és
egyszerű, néha silány, helyenként együgyű
műveket szereti csak, hanem az értékeset
is. (A slágereknek mindig is több rajongójuk volt, mint Bachnak vagy Bartóknak. a
ponyvaregényeknek,
a tucat-krímiknek
is
nagyobb az olvasótábora. mint az igazi irodalomnak, ez természetes is, de egyre több
és több zenehallgató, irodalmat olvasó jut
12

el végül is az igazi művekhez, és csodák
csodája, egyszer csak tetszeni kezd a magvas, igazán jó könyv és az igazán szép,
másfajta érzelmeket is megmozgató zene.)
A filmeknél sincs ez másképpen. Ha a legutolsó, a MOKÉP által kiadott nézőszámkimutatást figyelem, az elmúlt néhány év
egy millión felüli nézettségű magyar filmjei a következők: A Pogány Madonna, Vuk,
Ludas Matyi, Kenguru, Arvácska, Nyolcvan
huszár, Mephisto.
Világosan kitűnik, hogy a közönség valójában azért mégiscsak a jót választotta.
Érdemes tehát elgondolkozni azon, hogy
mit nevezünk kőzönséqfilmnek,
mert veszélyessé válhat, ha a közönséget degradáljuk. Az igényeket, a minőséget és a színvonalat a filmalkotóknak
kell megteremteniük, és a köznöséget - jó értelemben utat
mutatva - felemelni az igazi rnűvekhez.
nem pedig fordítva, a műveket a lehető
legalacsonyabb szintre zülleszteni. Képzeljük el, hogy tódulna a közönség, ha a magyar mozik pornófilmeket játszanának. De
azt hiszem, hogy vitán felül áll, ez nem cél
és nem is lehet semmilyen formában soha.
Úgy érzem, ez egy mondvacsinált probléma, amelyről felesleges vitát nyitni. A film
forgalmazásának is komoly veszélyt jelentene, ha ez lenne a legfontosabb szempont.
Ma már a nyugati forgalmazásban is az értékes filmek vették át a vezetést a nézettségi listákon, pedig hát a tőkés világban jóval fontosabb a bevétel, amelyet silány bazárcikkekből profitálnak. A jó filmvígjáték
azonban ott is nagyon nagy érték, és nagy
hiánycikk.
Filmvígjátékot készíteni komolyan. igazán, elmélyülten, nagyon nehéz és nagyon
hálátlan feladat. De bízom benne, ha mód
és alkalom, hangulat és indulat, kellő felkészültség és tehetség egy időben, szerencsésen találkozik, akkor megszülethet egyegy igazán jó magyar filmvígjáték.
András Ferenc

KRITIKÁK

Kitelepítés- potpourri
Bacsó Péter: Te rongyos élet
1.
Ha a Szent Bertalan éjszaka után három évtizeddel vaudeville-t írtak volna a vallási
türelmetlenség e vérszomjas kilengéséről ;
a túlélők és a bűnösök joggal háborodtak
volna föl miatta. Zenés vígjátékot készíteni
az ötvenes évek kitelepítéseiről - hasonló
képtelenségnek látszik. Összepárosítani a
törvénytelenségek-sebezte személyes tragédiákat az operéttel. gúnyolódni a nem is
távoli központosított bűnökről, lenge múzsai hagyományainkat
összepászítani a
jogtalanságok fölötti fölháborodással - akkora képtelenségek, amiket csak korunk
, történelme diktálhat egy, a valóságra figyelemmel lévő filmrendezőnek.
Bacsö Péter az esztétikai és politikai illetlenség elkövetésében visszaeső bűnös.
A Tanú című filmje vígjáték a koncepciós
perekről. Benne egy dürrenmatti színvonalú tragikomikus epizóddal : akivégzéshez
elővezetett elítélt, miután hiába várakozik
akasztására. stréberül kiabálni kezd, fennhangon szólongatja ítéletvégrehajtóját.
Ez több mint akasztófahumor.
Ez kínos költői igazság.
Bűnösök és bűntelenek.
gyilkosok és áldozatok, inkvizítorok és máglyáraítéltek elválaszthatatlanságára utal. Arra a kínos

összefonódásra,
ami napjainkig továbbél:
máig nehezen igazságot tehetően.
Biztos: a Te rongyos élet érzékenységeket sért majd. Abban is biztosak lehetünk:
nem az egykori kitelepítettek lesznek leginkább megsértve.

2.
A sértődöttség - ha politikai - : mindig
esztétikai mezben jelentkezik. Szépészeti
finnyások fogják majd pártját a törvénytipróknak. Kifogásolandják, hogy a film
kilóg Bacsó életművéből.
elüt a magyar
filmművészet fő irányaitól. Észreveendő
azonban: mennyire szervesen tovább gondolt Bacsó Péter moziműködése. Egyik első filmje (Nyár a hegyen) kisérlet volt a
személyi kultusznak nevezett bűnös szakasz törvénytelenségeinek
ábrázolására.
Mégpedig nem a csattanós leleplezés nyerseséqével, de azzal a komoly szándékkal,
hogy megvizsgálja az elhallgatott bűnök
továbbélését egy szélvédettebb történelmi
korban. Az elsüllyedt lágerviIág föltárásat
A Tanú követte. Itt már hibátlan tragikomikus szemléletté kerekedett a történelmi
ön- és közvizsgálat. Ki gondolta volna,
hogya Rajk-perről az az író-rendező tudja eljuttatni munkáját a címzettekhez - a
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közönséghez =, aki nem a gyász hangjaival. hanem a keserű nevetés dialektikájaval közelít a megkerülhetetlenhez.
A Tanú annyiban vezet át a Te rongyos
ilethez, hogy mindkettőben vígjátéki kezelést kap a tragikus téma. A komikus szemlélet működtetése nem kegyeletsértő, nem
frivol elsekélyesítése a közelmúlt e kínos
szakaszának. de egyetlen lehetséges fölfejtése az abszurditások halmazának.
A Te rongyos élet kitelepített arisztokratáját fürdőzés közben letartóztat ja két
államvédelmis tiszt. Autóba rakják, magukkal viszik. Amikor már a néző a szenvedő alannyal együtt azt hinné: likvidálják a bárót. egyenruhát adnak rá, mivel
hiány mutatkozik hiteles kínai kormánytolmácsban. A film epizódszereplőjét
legközelebb viszontlátva, részletező magyarázat nélkül fogadjuk el. hogy egyenrangúként ül az egyenruhások között.
14

Vajon,
epizódot
tisztában
sadalmi

ezt a hézagosan kezelt karriermegértheti az a néző, aki nincs
a magyar helyzettel ? Tény: a tárgyakcrlat válik itt dramaturgiai
szervezőerövé.
A nyilvánosság kizárásával
történő sorsfcrdulatok
megsemmisítik
a
fejlődéses dramaturgia araszolgató bizonyítási rendszerét. Szeszélyes szekvenciákkal
ugrik az egyéni sors. Nem a vakvégzet
uralkodik felettünk. Sem áthatolhatatlan
sorsszerűség. Csupán a sújtó vagy emelő
politikai utilitaritás.
19y azután elfogadható, hogy maga a
történet - mögötte Déry Sári revűszinésznő esete húzódik meg - némi boldog végű
átértékélést
nyer. Kitelepítese
után folyamodványban
kérvényezte mentesítését a
szinésztársadalorn.
Kérvényűk
választalan
maradt. (Valószínűleg Somlay Artúr öngyilkosságához is hozzáj árult az a kudarc.
hogy a politikai célokra fölhasznált nem-

zeti tragikus hős képtelen volt szavát érvényesíteni egy igazságtalannak tartott esetben.) Déry Sári megbetegedett. Orvost nem
hívhattak hozzá. Perforált vakbéllel halt
meg a számára kijelölt falusi házban.
Látható: ez nem vígjátéki anyag.
A filmet záró happy end - pontosabban : unhappy end - egyszerre két forrásvidékre mutat. Váratlanul véget ér a száműzött színésznő számára a kitelepítés. Legtöbbet játszott nemzeti drárnánk,
a Csárdáskirálynő díszelőadásához szükség van
rá. Allamvédelmis tisztek szállítják a színházba, titkosrendőrök állják útját megfutamodásának. Énekelnie kell a derűlátást
ajánló operettbetétet. Egyszerre parodizálja ez a vég a kodifikáltan boldog végű szocialista realista középfajú (párttitkár ex
machina) kibonyolódását és a nem kevésbé
kötelező kielégítő-megoldású Brodway Melody-típusú zenés apoteozist, ahol a korgó
gyomrú fiatal művészek a fináléba n elnyerik a közönség tapsait és az áhított beérkezést.
Déry Sári története azért sem vígjátéki
téma, mivel egyedi esetnek látszik. Leleplező filmet ettől még készíteni lehetne belőle, vígjátékká azonban csak úgy lehet,
ha általános érvényűvé tud kiterjedni.

3.
Közelítsünk beljebb a filmhez:
Bacsó vígjátéka teli kitűnő szerepekkel.
Ez arra mutat, hogy széles ívű társadalmi
karikatúrarendszert sikerült a történet mögé szerveznie. Eleven színészi anyag ott
nő ki a történetből, ahol a kor mélyvízébe
bocsátanak le mérőónt. Mindazokban a filmekben, ahol a színész csak kompozíciós
effektus:
eleve-kimódoltság
jelentkezik,
mert ami emberre fölpróbalva eljátszhátatlannak bizonyul, azt még mindig meg lehet filmesíteni. A filmet azonban részben
írják csak tollal. Kamerával ugyanúgy írják. mint szereposztással.

Bacsó Péter filmjében regimentnyi epizódszereplő jut életteli nyomatékhoz. Elsősorban Lukács Margit - aki a negyvenhárom éve forgatott Dankó Pista óta számottevően nem állt kamera előtt, megmagyarázhatatlan filmgyári babonák színházi tragikának vélték =, most egy kesztyűben kapáló grófnő méltóságteljességével
ajándékozza meg a cselekményt. Öze Lajos rekedt kritikusa a szakadatlan ideges,
nikotinos köhögőrohamaival túllép azon,
hogy tönkreszatirizáljon és ellenszenvesre
karikírozzon egy figurát. Amint sebtiben
magához veszi aktatáskáját és iszkol a segítéskérés elől a cukrászdából
, amint szorult helyzetében díszletfalnak dőlve köhögőrohamot kap - megérteti a leplezett szorongásokat, félelmeket és bizonytalanságokat. Pécsi Ildikó életerős színészkolleginája, Kern András begyulladt, de ijedelmeiből megújulólag pimasz erőt merítő szin15

tud semmit Hitler-bajuszos szudétanérnetének leszármazottja volna.
Rubold Ödön: egy Mándy-alak nevével,
Jean Marais ifjúkori mozisztárságát idézi.
Körmendi János: gazdáihoz lojális komornyikja pedig mintha a Tizedes meg a
többiek ből sétált volna át ebbe a filmbe.
A szerepesztás ezen pontjai mozi-rokonszerivekről árulkodnak. A rendező posztumusz-dramaturgjával (Szász Péter) csodálatának ad hangot (és képet) fiatalkora moziízléséről.
Elénk tárja a papa elsüllyedt és
újrafelfedezett moziját. A régi arzenált új
célok telibetalálására fordítja.
Ha bontogatjuk a film rejtett szövetét
(dramaturgiai szerkezetét. ötletekből szerveződő szervezetét, a színészi imágók működtetését, a zene és a cselekmény kapcsolatát): spirálisan magasabb szinten és átfényezetten egy özönvíz előtti eszköztárra
akadunk.

4.

házi rendezője, Linka György elrongyolt
méltósága, Gáti József keserű szájízű beletőrődője,
Timár Éva hisztérikus úriasszonya a répaföldön botladozva: gazdag társadalmi isrneretű hozadékok.
Szacsvay László forgatókönyvileg kissé
eltökélten poétikus tanítója színészileg eljut a tragikomikumig. A népharagtól pirosra festett kajla férfi szerelmesjelenete Udvaros Dorottyával: kényes mezsgyén biztonsággal egyensúlyozó remeklés. Bezerédy
Zoltán falusi Péter Gáborként bohóci aljasságot, bájos stupiditast. izzadó tenyerű úrhatnámságot mutat föl. A kisszerűség professzori színházi ábrázolója most filmen is
alkalmat kapott portréinak számát gyarapítani.
Bezerédy figurája, mintha a Senki nem
16

Rejtett tisztelgés a film a k. und k. operett
ambivalenciái előtt. Vállalja életörömét.
Ironizálja problémaelfedését. Az osztrákmagyar operett Jánusz-arcú művészi és szociológiai tünetcsoport jával nem szokás elméletileg foglalkozni. Bacsó filmje egyben
hozzászólás a magyar operett elhúzódó vitáihcz . a rendező ifjú kritíkusként némileg merev bírálója volt e műfajnak, s nemrégiben librettistaként megkísérelte felülvizsgálni korábbi álláspontját. A Te rongyos élet megtagadva .őrzi meg Kálmán
Imrét a dalszövegíróját, Gábor Andort. A
provanszál eposzt fordító cperettprozódista versei - amiket csendestársként a fiatal
Harmath Imre igazított meg a Király színházi előadásra - egykor az első világháború komorsága elől hejehujjogtak, nem minden irónia nélkül. Most kiemelve a Csárdáskirálynő megfelelő helyéről, a második
felvonás négyeséből Stázi szólója lesz: a
Te rongyos élet refrénű dal rezignált élet-

elfogadást, "megIs csak küzdjünk s éljünk!" folytatást közöl. Az egykori kicsattanó ujjongás átalakul. Fájdalom és beletörődés lesz belőle.
A zenés formákhoz kezdő kritikus kora
óta vonzódó Bacsó Péterről azt sem tanácsos elfelejteni, hogy az ötvenes évek jó
néhány indulójának.
építő jellegű táncdalának szövegirója volt - hogy a legismertebbbet-leghírhedettebbet
említsem ; ő
volt a Sződd a selymet, elvtárs prozódistája. Sokfelől közelített a zene és a dráma
összeházasítására. A Te rongyos élet vitathatatlan eredményeket mutat a musical
comedy magyar próbálkozásainak sorában.
Már az Ifjú szívvel című iparitanuló-vígjátéka az ötvenes években a forgatókönyvÍró ez irányú érdeklődésére mutat. De ren-

dezőként sem először kísérelte meg a zenét cselekvő módon működtetni. A Szihrázó lányok
balsikerű
munkás-musicalje
után a Tegnapelőtt elhibázott kísérlet volt
arra, hogy a történet egyes pont jain megállítsa a cselekményt, és tágítson a látószögön a mozgalmi dalok kínálta lehetőségek felé. Amikor hatáskörébe vonja az
operettbetéteket ; nemcsak nézőfogó színező toldalékként alkalmazza a számokat.
A számok cselekménybe illesztésére Bacsó új dramaturgiát kísérletezik ki. A téma és a földolgozás távolsága ad feszültséget. Az édes számok leleplezik a drámai
személyek jellemét (a százados operettdala a fürdőszobában), tragibohózatos helyzeteket teremt (a színésznő
fegyverrel
kényszeríti duettre vidéki Scarpiáját).
17

A zenei tükör végigkíséri az elbeszélést.
Féligsikerültségének,
ellentmondásának
oka, hogy miközben Bacsó színházat idéz,
idézetei nem pontosak, sőt, hamisítottak.
Mindjárt a nyitó tuttiban egy traktorosoperettet adnak elő úgy, mintha egy vidéki
operatrupp Meyerbeert énekelne égnek
meredő kezekkel és biancó-lelkesedéssel.
Ne feledjük: az ötvenes évek a mikroiqazságok keresésének színházi korszaka volt!
Száműzetett valamennyi teátrális szokás és
közhely. Az élet kis igazságainak kellett az
operettszínpadon is hitelesíteni a nagy hazugságokat. A film tehát földidéz egy stílust, aminek éppen az ellenkezője létezett.
Másfelől: miközben Bacsó kölcsönkéri
az operett-Antheus erejét, és a szinházhoz
folyamodik kölcsön ért a mozi érdekében:
félig ügyel csupán az ajánlatra. Létrehoz
egy karcosabb összefüggést mese és zene,
cselekmény és betétszámok.
politikai önvizsgálat és operettszemlélet között. Nem
merül azonban a zenés játék ajánlatának
mélyére. Kiiktatja a táncokat : a filmben
nem szerepelnek táncok. Elhárítja az ikonográfiai mozgásrendszert: Udvaros Dorottya számainak előadása közben nem hozza magával az operettvilág gesztikus készletrendszerét; ez némileg lefokozza a filmbeli színésznö működési területét. Schubertdalok koncerténeklésévé
válik mindenik
betét, ahelyett, hogy egy kis színésznő utánzó hajlandóságával is hozzájárulna a jellemzéshez.

5.
Kétszázötvenöt éve Londonban föltaláltak
egy új színházi formát. Ismert táncdalokból, nép száján forgó városi énekekből ál-

lította össze egy Angliába származott német muzsikus a színdarab zenei anyagát,
beleillesztve közismert operák számait is.
Az új műfaj neve: ballada-opera. Legelső
modelldarabja : aKoldusopera.
J ohn Gay és doktor Pepusch módszere
hasonlatos volt Bacsó Péter és a zenei anyagot gondozó Vukán Györgyeljárásához.
Nemcsak annyiban, hogy közkeletű számokból szerkesztették meg a film zenei
anyagát, de annyiban is, hogy izgató összefüggéseket teremtettek az utca dalai és az
utca véleményei között. A német nagyopera bombasztikussága és Walpole miniszterelnökségének politikája között. A Koldusoperában felismerték a nézők a miniszterelnök alakját. A Te rongyos életben látható
Farkas Mihály (Both Bélának A Tanúból
átköltöztetett megszemélyesítésében) .
John Gay és Christopher Pepusch terjesztik áldó kezeiket Bacsó új filmje fölé. Az
első politikai élű operett legélettelibb hagyományai folytatódnak az új magyar zenés filmben, amit nevezhetünk ballada-operának, operettnek. vagy musical comedynek, mivel a zenés színpadoknak és a belőlük táplálkozó zenés filmeknek ahhoz a
sorához csatlakozik, amik politikai szándékkal mulattatnak, a vidámságot és az ötletességet, a tisztánlátás és a tisztesség érdekében fejtik ki, ahol a szórakoztatás figyelmeztetés egyszersmind.
A vidám zenés műfajok világtörténete
azt mutatja, hogy fordulópont akkor következik be a szórakoztatás történelmének
menetében. amikor a szórakoztatóipar viszszafordul a napi valósághoz és politizálni
kezd a bohóc.
A többi: néma zene.
Molnár Gál Péter

TE RONGYOS tLET! színes magyar, Dialóg Fílmstúdió, 1983.
t. és R: Bacsó Péter; O: Andor Tamás; Z: Vukán György; D: Vayek Tamás; J: Mihalkovszky Erzsébet; Sz: Udvaros Dorottya, Szacsvai László, Rubold Ödön, Oze Lajos, Kern András, Lukács Margit,
Tímár Éva, Bezerédi Zoltán
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Szenvedő film
Kovács András: Szeretők
Két fontos opusz között Kovács András
megcsinál egy kevésbé fontosat. A Szeretők
azért jött létre, hogy kitöltse a holt időt a
Károlyi Mihályné-film
forgatásáig. Nevezhetjük az ilyesmit rendezői ujj gyakorlatnak. feszültséglevezető mozgásnak, a szakmai eszközök karbantartására szolgáló rutínfeladatnak, amelynek fő célja, hogy az
alkotó edzésben maradjon. Asportolók
tudják, hogy két verseny között milyen lazító vagy izomerősítő
gyakorlatok szükségesek a megfelelő versenykondíció konzerválásához. A filmrendezőnek nem kevésbé
fontos a jó erőnlét. És néha az edzésen is
születik rekord.
Kovács András szerelmesfilmmel lazít.
Néhány évvel ezelőtt még meglepődtünk
volna ezen, minthogy a közéleti filmpublicisztika. a kérdező film, a cselekvő film, a
direkt politizálás jeles mestereként tiszteltük. Mint a Nehéz emberek. a Falak rendezőjét, be is kalodáztuk akkurátusan
egy
könnyen fölcímkézhető fiókba. Unhatta nagyon, nem csoda, hogy ki-kiszökdösött belőle, jóllehet először csak félbe-szerbe. negyed- vagy felerésznyi magánéletet esempészve a közéleti témá ba. Az Ideiglenes paradicsom már majdnem teljesen szerelrnesfilm volt, mintegy játékfilmes kiegészítése
a világháború alatt Magyarországon bújtatott francia katonákról szóló dokumentumfilmnek.

A Szeretők mindenestől a magánszférára
korlátozódik. Van benne egy jelenet mindjárt az első =, amely talán önironikus
idézőjelként is fölfogható. Baráti társaság
születésnapot ünnepel. A résztvevők többsége még az egyetemről ismeri egymást.
Mérnökök. Tíz évvel ezelőtt egy ilyen
filmindítás Kovács Andrásnál szavatolt
volna arról, hogy perceken belül gazdasági-társadalmi
viszonyokról,
munkahelyi
léqkörről, a műszaki értelmiség szakmaiegzisztenciális problémáiról, a "falakról"
esik szó. A Szeretőkben laza csevegés fclyik a legbanálisabban hétköznapi témákról, miközben a tévé valamilyen gazdasági
riportműsort közvetít. Valaha erről a tévébeli riportról szólt volna egy Kovács-film.
A Szeretőkben egy valaki nézi a műsort, de
ő is csak addig, amíg a másik csatornán el
nem kezdődik egy könnyűzenei show. Akkor átkapcsol.
így kapcsol át a rendező is a közéletről
a magánéletre. Gondolhatunk persze arra,
hogy ez szimptomatikus. Éppen manapság,
amikor szinte kötelező divat minden konfliktust az ökonómiai érdek oldaláról vizsgálni, a magánélet ábrázolásában afféle lázadást gyaníthatunk a gazdasági szemlélet
eluralkodása ellen, a humanitárius értékek
védelmében. Kovács Andrásban mindig
megvolt az az enyhén provokáló előrelátás,
hogy efféle ellengőzt adjon. S ha nem, ak19

kor is rejthet ravasz csapdát ez a direkt
magánéletiség. A magánélet - a művészetben legalábbis - ritkán jelenti steril en önmagát. Rómeó és Júlia szerelme is a társadalmi konvenciók miatt fordul át tragédiába.
De hol vannak ma már ilyen szép, tiszta
szerelmí tragédiák? A Szeretőkben
maga
a szerelem válik konvencióvá. A rendező
mintha Miskolczi Miklós csevegő szocio gráfiáját illusztrálná. Vera, a film hősnője
is boldog szeretőt színlel. Szerelme tárgya,
Tamás, nős ember. Az ő számára Vera,
ahogy manapság divatosan mondják "külső kapcsolat". Vera, mint modern kényszerhelyzetben levő nő, hajlandó megalkudni
sorsával. Nem tehet mást. Elvált, nem tudni pontosan, miért, azon kívül, hogya férje
Erigiditással vádolta, és elment egy másik
nővel. Vera egyedül marad, és azon töpreng, hogy elfogadjon-e egy állást amely
20

több éves munkára Algériába szólítaná.
A
film nézője csak később tudja meg, hogy
viszonya Tamással ekkor már jó ideje tart.
Ettől a viszonytól tenné függővé, hogy maradjon-e vagy utazzon.
Ekkor már sejteni kezdjük, hogy hiába
kaptak a nők választójogot, hiába kűzdöttek a nőfelszabadítási
szervezetek, hiába
volt szüfrazsett-mozqalom,
feminizmus,
emancipáció, hiába van a nőknek munkájuk, hivatásuk, szakszervezeti joguk, újból
egy filmből kell megtudnunk, hogy érzelmileg éppen olyan kiszolgáltatottak, mint
valaha voltak egy Courths-Mahler regényben.
Mert nézzük csak ezt a Verát. Természetesen csak titokban találkozhat Tamással,
valahol a Hűvösvölgyben vagy a Zugligetben egy kölcsönlakásban.
s még a Moszkva
tértől sem utazhatnak ugyanabban .a villamoskocsiban, nehogy valaki észrevegye

őket. Amikor végre eltölthetnének együtt
néhány napot, mert Tamás valamilyen
szakmai konferencián vesz részt Egerben,
hiába laknak ugyanabban a szállodában,
mert Tamásnak borospince-programot
kell
lebonyolítania kollégáival. Ebből is kiderűl. hogy Tamás gyönge jellem. Szereti Verát, de nem tudja azt mondani a kollégáinak, hogy nem megy borospincébe. És Verának sem tudja azt mondani. hogy ne menjen Algériába.
Verát pedig közben kísértések is érik.
Édesmamája.
aki házassági hirdetéseket ad
föl a nevében, addig nyaggatja, amíg megbeszél egy-két randevút, de szomorúan kell
tapasztalnia, hogy olyik férfi csak a volt
felesége emlékét
szeretné ápoitatni vele,
olyik pedig futó kalandra
vágyik. Ettől
annyira elkeseredik, hogy lefekszik egyik
volt egyetemi évfolyamtársával.
de ez a kísérlete is balul üt ki. Közben átmenetileg

javul a viszonya Tamással. már ugyanbban
a villamoskocsiban utaznak Hüvösvölgybe,
és Tamás a nevét is hajlandó közölni kellemes baritonján (telefonon át) az édes mamával.
Am egy véletlen folytán Vera megtudja,
hogy Tamás feleségének gyereke született,
s a férfi erről elfelejtette értesíteni. A szakítás véglegesnek látszik, de Tamás most
váratlanul erőszakos lesz, ragaszkodik Verához. és meglepetésünkre
ebben támaszt
lel saját feleségében, aki már régóta sejtette egy "harmadik" létezését, de most biztos tudomást szerezve róla, úgy gondolja,
hogy házasságuknak - no meg Tamásnak,
ennek a "nagyon értékes embernek"
szüksége van Verára. s ezt szép, kérő szóval a vetélytárs tudomására is adja. Hogy,
hogy nem, ennyi nagylelküség - vagy ennyi
kompromisszum? - sem elég a boldogsághoz ... s Tamás és Vera most ott ülnek egy21

más mellett, mint két idegen, a semmibe
szegeződő, üres tekintettel, igaz, immár
nyiltan. a filmforgatást érdeklődve figyelő
budapesti állampolgárok szeme láttára, a
Moszkva téri padon ... talán a villamosra,
talán a megoldásra várva ...
A történet nyilván szándékosan ilyen banális. Minthogy az életünk is az. A banális
dolgok azonban nem föltétlenül igazak rnűvészi értelemben. Nem kétlem, hogy Kovács András filmsztorija lejátszódhat a valóságban. Valószínűleg naponta tízezrével
esnek meg hasonló házasságtörési, csalódási, kínlódasi háromszögtörténetek.
Valószínüleg sok embernek éppoly kevés a rnondanivalója
egymás számára
egymásról,
mint Tamásnak és Verának ValószÍnüleg
jó néhányan hasonlóképpen szenvednek és
szenvelegnek, mint ők. De róluk nem készült film. Közéleti cselekvő film helyett
magánéleti szenvedő filmet valószinűleg
akkor érdemes csinálni, ha a "szenvedéstörténetnek" valami mélyebb jelentése van.
Ha a film szereplőiről kapott minimális
információmennyiség nem mint primer információhiány jelentkezik, hanem mint a
napjainkban megszokott "tartós párkapcsolatok" tipikus kísérőjelensége. Egyszerűbben fogalmazva: az a tény, hogy sem Veráró L sem Tamásról nem tudunk meg lényegében semmit, csak akkor fogadható el,
ha kapcsolatuk (vagy kapcsolatnélküliségük) olyan érzelmi-idegi, sőt lelki-zsigeri
mélységeibe tekinthetünk be, mint - mondjuk - a Jelenetek egy házasságból cimű
Bergman-film házaspárja esetében.
Csupán a szemléltetés kedvéért:
egy
olyan kijelentésnek például, hogy Tamás
.,értékes ember", valamilyen módon reflektálódnia kell (ene) . Ironikusan. szarkasztikusan, tagadóan,
kontemplatív
módon.
megkérdőjelezve - akárhogy. Egy ilyen kijelentés nem maradhat a levegőben lógva.
Nem elégedhetünk meg egy ember helyett
emberi fikcióval. puszta sémával. vázlattal.
körvonallal. papírkivágattal.
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Hasonló a helyzet a film dialógusaival.
köznapi szint je (mondhatni:
közhely szint je) itt sem célravezető, kivéve,
ha a filmes eszközök reflexiórendszerében
más, "emeltebb" jelentést kap. Enélkül elkerülhetetlen a panelmondatok
kiváltotta
komikus hatás. Alig hiszem, hogy Gyurkovics Tibor, a dialógusok Írója ez utóbbira
törekedett volna. Csakhogy Vera például
ilyesfélét mond Tamásnak, szerelme mélységét igazolandó: "Melletted más ember,
más lény, más nő lettem." Tamás pedig
még ezt is képes fölülütni.
amikor közli
titkos szerelmével,
hogy áttetsző hálóingében a lényét is látja, nemcsak a testét. Múlt
századi
leányregényekben
beszélhettek
volna így, ha nem tartották volna túl frivolnak az ilyesmit. Igaz, akkoriban nem a lényét, hanem a lelkét csodálták egy nőnek.
(Tartok tőle, hogy a kettő ugyanazt jelenti.)
Ily módon még azt sem mondhatom,
hogy a Szeretőket legalább rádiójátéknak
kell hallgatni. (Nézni ugyanis csak abban
az esetben érdemes, ha megelégszünk lefényképezett dialógusokkal.) Hogy fílmről
van szó. csupán abból derül ki, hogy Bíró
Miklós kamerája kétségtelenül fölveszi az
eléje kerülő színészeket, akik meglehetősen
szenvedni látszanak sorsuktól. Életerős emberábrázolókat - mint amilyen Kiss Mari
és Cserhalmi
György - rég nem láttam
ennyit kínlódni. Különösen az utóbbi kerül
lehetetlen helyzetbe, amikor személyiségét
kénytelen eltüntetni, hogy a szerep kívánalmai szerint semmilyenre formálja Tamást.
Alig irigylésre méltóbb a fanyar, csípős
humorú Kiss Mari, akinek az önálló, döntésképes. modern nő kiindulóhelyzetéből
kell - a zuhanyozás mint alaptevékenység
révén - kimosakodnia és eljutnia Erdős
Renée-ig. Főbb szereplők még Tábori Nóra,
Bálint András és a sárga villamos. Meg Reviczky Gábor, a volt férj szerepeben. aki
elváltan annyira beleszeretett felesége lényébe. hogy visszajönne hozzá. (Ami azért
A banalitások

meglepö, mert a rendelkezésünkre álló csekély mennyiségű információ szerint házasságuk idején sem a .Jényével" volt elégedetlen.)
Senki ne higgye, hogyakritikusnak
öröm úgy tennie, mintha elemezné azt, ami
- nem születvén meg - elemezhetetlen. Az
egykori Cahiers du Cinéma azóta filmcsiná-

lókká avanzsált kritikusai annak idején divatba hozták az egymondatos recenziókat.
lrigylem Claude Chabrolt, aki egykor ezt
írta a lapban a bírálat tárgyává tett opusz
címe alá: "Ez egy rossz film." És aláírta.
Változatlan nagyrabecsüléssel várom Kovács András filmjét Károlyi Mihálynéról.
Koltai Tamás

SZERETOK színes magyar, Dialóg Filmstúdió, 1983.1. és R: Kovács András; Dialóg: Gyurkovics Tibor;
O: Bíró Miklós; Z: Presser Gábor; D: Banovich Tamás; ]: Villányi né Mátrai Teréz : Sz: Kiss Mari,
Cserhalmi György, Tábori Nóra, Szirtes Adám, Reviczky Gábor
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Nem csoda - utánérzés!
Vészi János: A csoda vége
Mondják, nagy felelősségtudatot kíván az
ítészi szerepkör. Kűlönösen, ha első műves
alkotó munkája kerül a górcső alá. Merthogy segítenünk kell a szárnypróbálgatásokat, biztosan és garantáltan meg nem fogadott tanácsokkal kell kézen fognunk az
ifjút, kiből még titán is lehet. Mi tán megfelelnénk is e feladatnak, ha az elsőrnűvesség nem lenne egyszersmind oly kitűnő védőbástya. Ha nem lenne az is felelős feladat,
hogyadilettánsoktól
megkíméljük az
olvasókat, a nézőket, a közönséget. Hiszen
ezek a dilettánsok sok-sok pénzt elvonnak
a kultúrából,
még több energiát bírálóktól.
mecénásoktól és befogadóktól. És nem szabad kivárni a második művet - gondolom
=, mert akkor már könnyen rásütik a bélyeget az emberre: miért nem figyelmeztetett már az első alkalommal, miért volt
akkor oly elnéző?
És még valami. Ha az ítésznek nagy is
a felelőssége, ez meg sem közelíti az alkotóét. Számszerűleg sem: hisz ezt az írást
ha tízezren olvassák - a tárgyául kényszerült filmet százezrek gyanútlansága követheti. Nem a szegény kis kritikus panaszaitigyekeztem
tehát eddig felmondani :
magyarázni igyekszem a következő megjegyzések tudatosan kemény hangvételét.
Vészi János rossz filmjéről. A csoda vége
című
gerontológiai dolgozatáról van szó.
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Amely az ifjú rendező első nagy játékfilmj e.
Amit persze megelőzött néhány vizsgafilm,
Balázs Bélá-s dokumentumfilm és más
zsenge. E különböző műfajú előtanulmányok közűl kettőt magam is újranéztem látva a játékfilm csődjét.
Úgy hiszem, mindenki emlékszik még
Gazdaq Gyula egykor nagy vihart kavart
dokumentumfilmjei közül a Válogatásra,
amelyik amatőr zenészeket mutatott be.
Ördögien ironikus képsorokban tárult fel
előttünk a hazai beat-mozgalom hőskora
és kibontakozása, a nívótlanság nimbusza,
a közrnűvelődési programmá züllesztés
csődje. A fekete-fehér képek feleselgettek
a rózsaszínű álmokkal, visítoztunk a nevetéstől és percenként torkunkra fagyott a kacagás. Gazdag ugyanis egy társadalmi jelenséget bontott ki az egyediségében is
fenomenális esetből.
Évekkel később Vészi is ehhez a témához
nyúlt Zenészek című dokumentumfilmjében. Önmagában jó az ötlet: összevetni a
Gazdag filmje óta eltelt idővel az alapproblémát. Kultúrházi zenekart látunk-hallunk,
majd megismerkedünk tagjaival, a billentyűs álmai val és iszonytató an rossz szerzeményeivel. Csakhogy Vészinek nincs vagy
nem derül ki a mondandója. Ot mintha nem
érdekelné a jelenség mögöttes e - ő ehelyett
gúnyolódik tehetségtelen, de őszinte embe-

reken. Nem az adottságok és a lehetőségek
ütköznek az ő filmjében, hanem szerencsétlen embereket nevettet ki. Megpróbál
ugyan mindent felhasználni, amit Gazdagtól láthatott: a kamerakezeléstől a meg szólaltatás formáj áig - de a gondolat hiányát
nem helyettesítheti az utánérzés. Főiskolás
vizsgafilmje, a Mundstock úr is az imént
jelzett kettős hibával borzaszt el. Egyrészt
Vészi képes a csodálatos novella jelképiségét - a történetben egy zsidó férfi felkészül és felkészít egy gyereket a nagy utazásra a koncentrációs táborba - egyedivé
zülleszteni. Itt nem a túlélés képtelenségéről, az ember tévedéseiben, nycmorúságában, életképes életképtelenségében, az embertelenségben is felragyogó emberségéről,
fenségéről van szó. Sajnos. Vészi kezén a
történet unalomig ismert világháborús zsidó
eset marad: új sághír, mely a rutinrészvéten
túl érzelmeket sem képes kelteni. Az ok
összefügg a másik feltűnő Vészi-betegséggel: az önállóság vészes hiányával. A film
világítása,
karnerakezelése.
akusztikus
hangzása ugyanis megtalálható nagy elődöknél . elsősorban a cseh új hullámos rendezők háborús témájú filmjeiben. Csakhogy az ott világképet hordoz, Vészinél ennek hiányát leplezi le.
Két kérdés merül föl tehát nagyon élesen
Vészi filmjeivel kapcsolatosan. Az egyik:
vajon mi az a mondandó, ami annyira kikívánkozik belőle, hogy elvégezve egy főiskolát, kiharcolja magának a nagy játékfilm lehetőségét is? És a másik: hogyan
képes e lehetőség birtokában a világ újszerü, egyénített, akár döcögős, de csak rá
jellemző megragadása
helyett
azonnal
utánérzésekkel dolgozni, mások háta mögé
bújni? Én magam tévedéseikkel együtt is
jobban szeretem a fésületlen első filmeket,
melyekben tehetséges emberek a maguk
képére akarják formálni a világot és az
egész filmgyártást is. Ebben a gesztusban
ugyanis elevenség és önállóság van. Élet.
Vésziből mindez hiányzik. A csoda vége

- döglött film. A forgatókönyv - melyben
Kőszegi Edit is közreműködött mint a film
"alkotótársa" - Örkény t és Déry t mondja
föl rosszul. Öregekről szól a film. Lipótvárosi, jól szituált öregekről - "furcsa" nevükkel többször eljátszik a film...
=,
akiknek egzisztenciális gondjai a hallókészüléknél és az elemcserénél kezdődnek,
hogy aztán a technokolos szipózásnál fejezödjenek be. Közben persze szerelmek, abnormis kapcsolatok, garzonházi összetűzések, látványos halálesetek is akadnak.
Vészi úgy emlékszik Örkényből.
hogy
ezekkel az öregekkel szoktak történni furcsa, meghökkentő dolgok. Ha nem csal az
emlékezete, mintha nyávognának meg cincognának is néha, mintha macsakajátékot
űznének. Hát akkor mi sem egyszerűbb:
történjen sok ilyen furcsaság a filmbéli öregekkel, és máris megvan a siker és a mély
emberi mondandó.
Igen ám, de becsúszik egy picinyke baj,
mely talán föl sem tűnt rendezőnknek. a
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szerzoi filmalkotónak.
Hogy ugyanis Örkény belülről ábrázolta a figuráit. Nem a
furcsaság felmutatása volt a cél: azt mint
eszközt felhasználva jutott el a lényegig,
ahol furcsaságok helyett gonoszságok, önzések, elsöprő szerelmek, apró nyavalyák
és szégyellt gyengeségek rejteznek. Vészi
nem juthat el ennek a közelébe sem, mert
már az sem derül ki filmjéből. hogy neki
végül is mi köze van az ábrázolt emberekhez. A filmbéli öregek úgy tűnnek föl,
mint egy színes lepkegyűjtemény felgombostűzött darabjai: de még az elejtés öröme sem érződik. Vészi tehát - úgy tűnik
- sem nem ismeri figuráit, sem nem szereti őket. Nincs hozzájuk érzelmi köze.
Mintha csak annyit tudna és akarna elmondani rólunk: hogy ezek milyen különösek?!
De már a működés eredetéig, az emberségig nem képes eljutni.
Igy aztán a mondandó homályban ma26

rad. Persze nem számítva egy-egy képsor
didaktikus jelentését, melyekből megtudhatjuk. hogy: egyedül rosszabb, mint kettesben; kettesben nem mindig jobb, mint
egyedül; a Libegőn szédülni lehet; de egy
uszodában is megszédülhet az öregember;
egy kutya hű barát; egy kutya kolonc az
ember, az öregember nyakán; idős asszony
is tarthat szeretőt. idős ember is lehet féltékeny; jobb ma egy túzok, mint holnap
egy veréb; aki a verebet nem becsüli, a túzokot nem érdemli; aki a régi bútorokat
gyűjti, rossz ember nem lehet; de önző
igen; minden kurvának aranyból van a szíve; de öregember ne járjon kurvákhoz.
mert megáll a szíve . a technokol rapid remekül ragaszt és kábít; de Seres Rezső
mégiscsak veszélytelenebb.
Ha a kedves olvasó kíváncsivá vált volna
a film sztorijára. röviden elmondom; ezért
se kelljen a moziba elmennie.

Három bűbájos öregasszony a főszereplő.
Ketten testvérek, s egymás után feleségei
lettek ugyanazon embernek. A harmadik
asszony mindkét időszakban a szeretője
volt az illető úrnak. Aki tapintatlanul távozik az élők sorából - gazdag antik gyűjteményt hagyva maga után =, s így értesíteni kell a nőknek az utolsó szeretőt, barátnőt, aki Kanadában él. Megérkezik: kiderül. hogy férfi. A kisebbik volt feleség
és a szerető beleszeretnek. A férfi az egyiknek lakást, a másiknak Kanadát ígér. A
harmadik asszony a magányt választja,
napestig ül egy ócskásnál volt férje, azaz
a saját kanapéján. A két boldog menyaszszony megbeszéli jószerencséjét - persze,
nem jönnek rá, hogy ugyanarról a férfiról
van szó ... A happy end előtti éjjel azonban az úr felkeresi egykori szülőházát , az
elhagyott bérkaszárnyának csak azt a lakását lakja egy alkoholista házmester-kurva, ahol ő felnőtt. Iszik egy keveset, majd
lefekszik a vendégszerető hölgy mellé.
Másra nem hajlandó. Reggel nem ébred
föl. A halálos balesetről a szerető típusú
hölgy a volt férji lakásban, a feleség típusú a repülőtéren értesül. Miután már föladták előző életüket. Persze közben még
sok szép jelenet is akad - de a lényeg enynyi.
Remek történet. Mintha delíriumos állapotban összegyúrnánk Feydau-t, Örkény t,
(vulgár) Freudot, Déry t, Hrabalt. Ionescot. Úgy, hogy egyiknek se maradjon meg
a lényege, de a felszín stimmeljen. Az se
stimmel persze.
Ezt a történetet Vészi úgy adja elő, hogy
minden snittre ráismerhessen a moziba többet járó közönség. Lehet, hogy ez a kompiláció is oly szándékos.
mint a szerzői
névsor? Tegyem mindjárt hozzá: Vészi itt
sem választ méltatlan példákat és előképeket. Hozott anyagból dolgozik, s ha elszabja is, az anyag kifogástalan legyen.
Van egy példakép, akit nyiltan be is vall:
Jiti Menzel. Öt a stáblista köszönö levele

tanácsadóként tünteti föl. Menzel iróniája
mögött mindig szeretet lappang. A burleszkbetétjei érzelmesek. ítéleteiben mindig ott a megbocsájtás, de legalább a megértés gesztusa. Jelenetei, képei tehát mindig minimum kettősek. duplafenekűek.
Vészi - akárcsak az irodalmi anyagban ezt a kettősséget egyszerűsíti felszínességgé. A képek azt jelentik, amik: ez a jelentés viszont vagy üres, vagy didaktikus,
vagyegyszerűen csak ostoba. De lássunk
erre néhány példát.
Libegőn megy fölfelé a kanadás férfiú
(?) meg a volt szerető. Ennek ölében elmaradhatatlan társa, egy csúnya kutya. Es
közben a magányról beszélgetnek. Alattuk
a város, a kutya fél, az asszony szédül, a
színek ősziesek, a férfi rezignált. Már csak
egy felirat hiányzik - "és mindketten vágytak legyűrni a magányt" =, hogy az idiótának nézett közönség tájékoztatása töké27

letes legyen. Később meg kellene szabadulni ugyanettől a kutyától, mert kanadás barátunk rosszul viseli. Elviszik a kutyabarátnak ismert vidám színpadi színészhez.
Asándorpálos
világítású és kameramozgatású jelenetben könnyek közt tudhatja meg
a nagyérdemű, hogya
barátok ban és az
állatbarátokban bízni nem érdemes - legfeljebb a kutyákban. Más. Az utolsó éjszakán szűlőházában
császkáló férfi papírrepülőt ereszt a lichthof légterébe : hogy aztán az egykori lakás spájzablakából kormosan szedje elő. Ez a finom képsor, mely
oly érzékenyen tömi szánkba-fejünkbe rejtett mondandóját,
ha húsz filmből köszön vissza, keveset mondok.
Talán csak egyetlen képsor van, ami emlékezetes tud maradni. Az opera tőr, Máthé
Tibor ugyan itt is sokszor látott effekteket
hív segítségüL de legalább ezúttal hangulata, érzelmi töltése, gondolati jelentése is
van a jelenetnek. A szerető típusú asszonynak van ugyanis a garzonházban egy régi
szeretője, maga nős ember. Aki időnként
bekopog hozzá, hogy a felesége elfürödte
előle a melegvizet. A két idős ember ekkor
együtt fürdik egy kádban. Ez gyönyörű:
a két kiszolgáltatott, meztelen test, a meglazult bőr, a fonnyadó izmok látványa, az
izgatott mosolyok, a meghitt mozdúlatok
szerelmet sugároznak.
Ez valódi érzés.
Olyan képsor, amely rossz szentenciák, kimódolt dialógusok, visszaköszönő megoldások helyett egyszerit, fontosat és ezért
örökérvényűt
tud mondani. Emberekről,
az emberségről.
Sajnos, nagyon hamar túljut a film ezen
a pillanatnyi oázison - s mi újra beleveszünk az unalom, az érdektelenség sivatagjába.
És mégis. Dilettantizmusa, őszintétlensége, eredetietlensége dacára ez a film nézhető. Feszengek, unatkozom,
bosszankodom közben - de végig tudom nézni. Nem
a történet és nem a filmes megoldások
okán. Hanem a színészi munka következ28

tében. Ebben a rossz filmben ugyanis káprázatos színészek tűnnek föl. Az idősebb
testvér szerepében az azóta már elhunyt
cseh színésznő-csoda.
Örkény Macskajátékának prágai Orbánnéja,
Dana Medricka
pompázatoskodik. O az a színésznő, akinek
már semmit nem kellett csinálnia - jelenléte annyira súlyos és sokjelentésű. És mellette testvére szerepében Vlasta Fabiánová: Ő azt a komédiás cseh iskolát képviseli, amelyik Werichet és Woskowetzet adta
a filmművészetnek.
Apró jelzésekből és
túlzó mimikából,
bohócarcból és kötéltáncos könnyedségből ríkat meg. Méltó partnerük a harmadik vendégművész, VIastirnil Brodsky . Ő is egy tömbből faragott,
takarékos eszközű clown. Aki a bohóesipka
alatt könnyedén emel mázsás súlyokat. És
hazai csodáink. Tolnay Klári játssza a volt
szeretőt . ahogy nagyothalló
készülékét
szemérmesen rejtené, ahogy kacér félmosollyal félelmeit elárulja, ahogy vonzóan
nőies mer és tud lenni - ez meghaladja a
film legmerészebb álmait, és egy másik
történetet involvál. Aztán az epizódszerepekben a többiek: Gera Zoltán rezignált
féltékenykedései,
Gobbi Hilda mohó falánkságú árulásai. Major Tamás mindent
tudó bölcs agonizálása,
Törőesik
Mari
koszlott szerelmű albérletisége, Öze Lajos
náthás őritudatú albérleti szeretője, Csákányi László kiöregedett bonvivánja - ezek
mind-mind olyan csodák, melyek filmet
érdemeln ének. Mert így többnyire szólók
maradnak csak.
A színészi játék sokszor képes elfeledtetni velünk, hogy amit látunk: hazug és
rossz. De a csoda végén persze ez is kiderűl.
Nem tudom, milyen filmet-filmeket akar
csinálni legközelebb Vészi János. De abban biztos vagyok, hogy eddigi alkotásai
az eredeti egyéniségnek még a csíráját sem
mutatják. És úgy hiszem, hogy amíg mondandója. fontos közölnivalója.
vizuális fantáziája nincs egy filmrendezőnek.
addig

botor dolog filmet csináitatni vele. Vagy ha
ez nem érhető el, de futunk a pénzünk
után: legalább azt kellene kivárni, amíg
a szakmát megtanulja.
Az' iménti megjegyzések mögött nem
munkál indulat - hiszen semmi közöm a

filmhez és alkotójához. Mégsem érzem túlzott következtetésnek az elmondottakat.
Persze isten tehet csodát: és a végén kiderülhet, hogy nem nekem volt igazam. De
rnit tegyek? Ateista vagyok.
Bányai Gábor

A CSODA VEGE szines magyar, Hunnia Filmstúdió,
1983.
R: Vészi János: 1: Vészi János és Kőszegi Edit; O: Máthé Tibor; Z: Vészi J.; D: .Lovas Pál; J: Gálosi Éva es Bodócs Gábor; Sz: Dana Medriéká, Vlas ta Fabiánová, Tolnay Klári, Vlastimil Brodsky, Major Tamás, Soós Edit
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Gyógyíthatatlan álmodozók
Emír Kusturica: Emlékszel Dolly Belire?
A jugoszláv filmművészetben színre lépő
harmincasok nemzedéke úgy tűnik, ismét
friss hangvételű művekkel jelentkezik.
Ilyen üde alkotás Kusturica munkája is,
amely az 1981-es Velencei Fesztiválon elnyerte a legjobb első filmnek járó Arany
Oroszlánt.
Az Emlékszel Dolly Bellre? nem a jelen
konfliktusaiból.
hanem a rendező emlékeiből merít, aki Szarajevó girbegurba kaptatóin, nyirkos, városszéli putrijai kőzött
élte a maga kamaszkorát.
Fiatal rendezők mostanában
szívesen
"emlékeznek" a ,,legendás" hatvanas évekre (Nyikita Míhalkov . Őt este, Vlagyimir
Menysov: Moszkva nem hisz a könnyeknek, Gothár Péter: Megáll az idő, Kovácsi
János: Cha-cha-cha). Filmjeik persze nagyon kűlönbözőek
- kesernyések vagy
könnyedek =, mégis ezeknek az időknek
a lendülete szabja meg alaphangjukat.
Kusturica műve abban a bonyolult korszakban játszódik tehát, amikor a "háború" az apák lelkében "nem ért még véget",
de már csak a Sors-szimfónia
akkordjai
zengenek - s nem bombazápor hullik Drezda tornyai felett. Amikor a putrik
mellett lakótelepek épülnek, s a szarajevóí
kamaszfiúk is a hatvanas évek friss levegőjét lélegzik be.
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A kamasz Dino apja, egy önkiszolgáló
étterem vezetője, ha nem is gondok, de kűlönösebb konfliktusok nélkül ábrándozhat
a tökéletes kommunizmusról.
amelyben
még az ifjúság szeszfogyasztásának kényes
kérdése is végleges megoldást talál. Abrándjait nem zavarja meg a dohos egyszeba, ahova a négygyermekes család zsúfolódik, az ütött-kopott kevés bútor, a vaskályha, a lavórba csöpögő esővíz - majd
csak megérkezik az évek óta várt lakáskiutalás. Hisz álmodozni a gyerekeknek ott
a padlás, az apának Marx kilenc könyve
és az agyonolvasott, pecsétes újság, amely
megjósolja, milyen lesz a világ kétezerben
(csak a Föld tengelyét kell egy kicsit elfordítani, hoqy örök nyár legyen). Apa és
fia közös lelkesedéssel kiálthat fel: "Minden nappal többet tudok, minden nappal
inkább haladok előre!", ki aNémet ideológia tökéletes ismeretében, ki a hipnózis
tudományában. Békésen megférnek párhuzamos álmaik. Amúgy is nagyon jól neveltek ezek a fiúk, nem isznak, nem dohányoznak, és a nőkkel is csak félve (atyai
biztatásra) ismerkednek. Az apák pedig
valóban jól nevelik őket. Nem mindennapos családi röpgyűléseken, hanem véletlen
elejtett szavaikkal. vagy ahogy a tiltott cigarettát szórakozottan odakínálják. Legin-

kább azzal, hogy igazi férfiak, akik nem
is olyan régen kemény partizánok voltak.
E túlságosan jó világ, az ismerős szituációk sora (Dino rendre találkozik mindazzal, ami egy felnövő fiatalember számára
elkerülhetetlen, a szerelemmel és a halállal) éppen nagyon rossz filmet is eredményezhetne.
Hogy nem ez történt, az részben a rendező tanitómestereinek köszörihető. Nemzedéktársaihoz hasonlóan erősen hatottak rá
a prágai iskolaévek (Menzel tanítványa
volt). Művében kopár a környezet, az otthonok falairól mállik a vakolat, kietlenek
a szállodai szobák. A cseh filmekre emlékeztetnek a kellő mesterségismerettel alkalmazott gegek is. A legtöbbször jókor
jönnek, hogy megóvják a filmet a közhelyek csapdáitól (a szónokló apa felrúgja
a lavórt. a szőnyegre kiterített halott sira-

tásakor a sógor frissen vásárolt, csomag 0tekert bicikli vel lép be).
Mégis van úgy, hogy a közhely-kivédő
gegek maguk is visszaköszönnek : az ünnepi asztalt felborító kisfiú, az alacsony
termetű funkcihoz igazított mikrofon. Gondoljunk arra a mély, nem csupán jelzett
kornikumra. ami ebből a magyar dokumentumfilmek fénykorában - rnondjuk, Gazdag Gyula Válogatásában - "kisült".
Az Emlékszel
Dolly Bellre? mégsem
rossz film. Nemcsak, mert a tanítómesterek jók: a csehek mellett Tarkovszkij (repülés, sikeres szuggesztió - ez utóbbi motívum Bo Widerberg szép Adalen 31-éből
is emlékezetes) és Felliní (a mozi sötétjében a zenére egy ütemben hajladozó ifjúság, a mesternél kissé profán abbul) . A művész jó ízlése még nem kezesség a jó műre.
A mű persze lehet jó is, ha az alkotót íz-

lópapirba
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lése nem akadályozza abban, hogy saját
világot teremtsen. Kusturicának. kikerülve
a filmjével járó dupla csapdákat, sikerült
ez. Éppen mert világa valóban személyes,
elfeledjük a téma közhelyeit. el a rendező
mestereit. Hiszen munkája az emlékezés
nyomonkövetésére
vállalkozott, jellegéből
adódik hát az emlékek egy Iényközpontú.
mindent e fényforrás köré gyűjtő sugárzása.
Azért érdekes a film, mert ismeri és hűen követi az emlékezés törvényeit. S mert
leginkább erre, belső vetítővásznára koncentrál, amely, mint tudjuk, látszólag a
semmiből, a véletlenből tűnik elíö). A felmerűlő emlékkép soha nem teljes, mindig
csak rész, hogy megjelenése után azonnal
ki is huny jon. Ahogy egy pillanatra villámfényben szikrázik fel Dino arca (a Megáll
az idő Ismerős vaku-kattanásaival).
Legtöbbször "éjszaka belsőben" sötétjét törik
meg gyertya-, petróleum- és zseblámpafények ; tűzmeleg fókuszpontok. hogy felizzon egy-egy testrész, kinyúló kar, kigyuljon DolIy Bell sztriptízének emlék-erotiká-

ja. A filmben, ha nappal van is, esik az
eső, hogy csillogó vá, elmosódott körvonalúvá varázsolja a múlt képeit. Hisz az emlék mindig fényes, sokszor fényképkivágásnyi (önarckép-tükrök, az utolsó már lehelet, nézés nélküli, a halott apa szeme
zárva).
Még valamitől hiteles Kusturica műve,
A film idejében még érezhetően létező zárt
(hegyek közé zárt) világ táncra perdülő
kornáival, tengerre vágyó népdalaival. a végig kísértő bús harmonikaszóval maga is
termékeny szülője az anekdotikus, titokzatos hősöknek, gyógyíthatatlan álomodozóknak. Hasonlóképpen, mint a grúz filmek
repülni vágyó és tudó csodabogarai vagy
a Száz év magány "hatalmas képzelőerővei megáldott" José Arcadio Buendíája esetében, aki Macondóban fölfedezi, hogy a
Föld olyan, mint egy narancs.
E gyengéd humort, költöiséget közvetíti
Slobodan Aligrudié (az apa) és Slavko Stimac (Dino) finom gesztusokból építkező
színészi játéka is.
Béresi Csilla

EMLtKSZEL DOLLY BELLRE? (Se spominjas Dolly Bell) színes jugoszláv Sutjeska film, Sarajevo, TV
Sarajevo, 1981.
R: Emír Kusturica; O: Vilko Falaé , Sz: Slavko StiVujisic,
Mira Banjac, Nada Pani, Ljiljana Blagojemac, Boro Stkepanovié,
Slobodan Aligrudié, Pavlevíé
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Elszakadás és kötődés
John Cassavetes: Férjek
John Cassavetes Férjek című filmje 1970ben készűlt, vagyis mostani, filmmúzeumbeli vetítéséhez képest majdnem másfél évtizede.
A Férjek alapvető értéke alighanem az a
három, elementáris erejű színészi alakítás,
amely Peter Falk, Ben Gazzara, valamint a
rendező Cassavetes nevéhez fűződik.
A fenti ténymegállapításnak
valamint ítéletnek látszólag nincs sok köze egymáshoz,
mégsem a véletlen vagy valamely konfúzió
rendelte őket ily szorosan egymás mellé.
A (film) színészi alakítások meqítélésének.
s ezzel összefüggésben belső, tartalmi-minőségi követelményeinek módosulásai egy
bizonyos aspektusból ugyanis megvilágítják azt a változást, melyen maga a filmművészet ment keresztül. Az ötvenes évek legvégén, amikor az "új film" világszerte kezdett kibontakozni, - s melynek alkotói .közé Cassavetest is sorolj uk - világossá vált,
hogya "papa mozijával" szemben álló, a
valóságfeltárást jogaiba visszahelyezni akaró művészi abrázolással
összeegyeztethetetlen az uralkodó, "hollywoodi" színjátszá si modor. A valóság jelenségeit, összefüggéseit, törvényeit feltárni akaró irányzatnak az ember, a társadalmi lény érzelmiértelmi életét sokrétűen és szuggesztívan kifejező művészekre volt szüksége, s nem
olyan sztárokra, akik legfeljebb arra "ké-

pesek" , hogy adottságaik révén többnyire a
valóságtól idegen modellt, vagy hamis
álomképet közvetítsenek a vászonról. John
Cassavetes törekvéseire mindez talán még
fokozottabban igaz, hiszen az ő filmjeinek
mondandóját főként az "emberi világ" ábrázolása hordozza, műveinek középpontjaban a különböző alakok gondolati-emocionális életének, s a jellemek egymáshoz való
viszonyának megelevenítése áll.
Mindez azért is érdekes, mert a színészi
játék mint a film alapvető, konstitutív elemének fontossága a közelmúltban még inkább kirajzolódott, és ezzel összefüggésben
- látszólag paradox módon - bizonyos
szempontból problematikussá is vált. Gondoljunk például az utóbbi idők hazai filmes irányzatára.
a dokumentarizmusra,
amely a valóság közvetlenül életközeli ábrázolására vállalkozott, és magától értetődő természetességgel
alkalmazott
olyan
amatőr szereplőket, akiknek valóságos társadalmi helyzete, személyisége nagyon közel esett a filmbeli figurához, vagy tökéletesen fedte azt. S miután ezeknek az alkotás oknak konceptuális lényegéhez tartozik
a forma töredékessége,
elsimítatlansága,
darabossága (a .Jcozmetíkézatlan" mindennapi lét mintájára),
így a színészi alakítás
ügyetlenségei,
"természetes"
esetlenségei
szerves attributumai
lettek a hitelességre
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való törekvésnek, amelyet a professzionalista színészi játék csiszoltsága, lekerekítettsége
egyenesen
akadályozott
volna.
Ezekben a filmekben az amatőr szereplők
önmaguk jeleként funkcionálnak.
s éppen
ez is a követelmény velük szemben. Ugyanakkor a hivatásos színész pontosan akkor
nyújt rossz teljesítményt, ha manírjai. rutinná vált eszközei, modorosságai miatt önmaga, s nem az ábrázolandó figura jelévé
válik, ami kijelöli lehetőségeinek korlátait
is. (Természetesen a dokumentarizmus
itt
csak az egyik példa, amelyet azért említettem, mert azzal. hogy a maga számára
gyakorlatilag megoldja, a legélesebben veti
fel a (film)színészet problémáját.) A tény
azonban az, hogy a legkülönbözőbb oldalról érkező hatások járultak hozzá ahhoz,
hogy napjainkban a színészi játék általában
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vett funkcionalitása is folyamatosan újraértékelődik.
Számomra éppen ezek a körűlmények tették különösen érdekessé azt, hogy nálunk
most vetítik Cassavetes akkor készült filmjét, melyben szinte minden a színészi alakítás hitelességén áll vagy bukik. Cassavetest ugyanis elsősorban a személyiség morális-érzelmi kötödései. konfliktusai, az emberi kapcsolatok dimenziói, a mindennapi
élet drámai vagy éppen komikus helyzetei
érdeklik. Az amerikai rendező főként a karakterábrázolás mélységeinek növelésére, a
jellemek kidolgozásának
tökéletesítésére
törekszik. Ahhoz azonban, hogy ez a vállalkozás
sikerrel járjon.
Cassavetesnek
olyan művészekre, alkotótársakra volt szűksége, akik a színészi játék ritka intenzitását és sokrétűségét képesek megvalósítani.

Nos, maga a rendező, valamint Ben Gazzara és Peter Falk alakításaiban a művészi
tudatosság teremti meg annak az "életszerű
ösztönösséqnek"
a hitelét. amely egyben a
film esztétikai értékét is meghatározza. Cassavetes. akinek nevét szintén jogosan említik a filmnyelv megújítóinak sorában, más
irányból próbálta tágítani a művészeti ág
kifejezési határait. mint azok, akik elsősorban a filmnek mint médiának a lehetőségeivel kísérleteztek. Cassavetes főként a
nagyrészt hagyományos módon felvett jelenetek tartalmi gazdagságát igyekezett fokozni, így nála főként a személyiség, a szereplő koncentrált jelenléte dominál. s az
emberi rezdülesek. megnyilatkozások, cselekvések sűrített jelentéssel bírnak.
A Férjek című alkotás Cassavetes saját
meghatározása szerint "a halálról. az életről és a szabadságról" szól. S valóban, a
főszereplők első eleven mozdulataikat a halál közelségében teszik meg, hiszen elhunyt
barátjuk temetésén vesznek részt. Ezt megelőzően azonban színes fotókat látunk a
négy barátról. s ezeken a képeken a nyár,
a napsütés, az öröm, a boldogság az uralkodó. Ezek a fotók azonban már csak a vidámság, az élet dokumentumai, pusztán a
múlt teljességét nélkülöző lenyomatek. dermedt állóképek.
melyek nem mutathat ják
meg, hogy ilyen volt-e az élet. S a három
barátban. talán éppen a halál megdöbbentő
személyessége miatt tör fel ismét az élet
utáni vágy. Cassavetes finom iróniával áb·
rázclja, hogy mit is jelent hőseinek az élet
iránti igény, miben is "tárgyiasulnak"
kezdetben meghatározatlan vágyaik. A füg~etlenség, a szabad cselekvés a "férfias" szórakozásokban ölt testet: sport, rosszullétig
tartó ivászat, szerencsejáték,
nőszerzés,
A
rendező nem is elsősorban vagy nem csak
afelett mond ítéletet, hogy a három férfi
számára pusztán ezek a tevékenységek jelentik az életbe való "belemerülésf';
talán
még fontosabb velük kapcsolatban az, hogy
a számukra az önállóságot, egyéniséget

reprezentáló

kalandok során feltárulnak
szorongásaik, kudarcaik.
A kalandok kiemelik a három szereplőt
a rutinszerűen strukturált mindennapi ságból. felrúgják szokásaikat,
kötelességeiket.
szinte társadalmi holttérbell mozognak. S a
kalandok tulajdonképpen a menehűlés stációivá válnak. A menekülés a megszokás,
a kötődés világából. amely azonban meghatározatlan marad, hiszen nem azonosítható a munkával vagy a családdal: Archieról nem is derül ki, hogy mivel foglalkozik,
míg Gust egyszer látjuk munka közben, s
ez a jelenet csak a szituáció groteszk vonásait emeli ki. Archie és Gus feleségét nem
ismerjük meg, noha a férjek gyakran ejtenek szót róluk, csak Harry hazatérésének
vagyunk tanúi, amikor is az ő lelkiismeretfurdalása és bűntudata változik át agresszív
félelmeik.

brutalitássá,

Szinte "a priori" menekülés ez, hiszen az
ami elől nem, csak az amibe határozható
meg pontosan. S jószerivel ez a képlet jellemzi az ábrázolt valóság egészét; hiszen
ami van, vagy aminek lennie kellene, az
megfoghatatlan,
körülírhatatlan.
kimondhatatlan, s így csak a menekülésszerű
hajsza marad valami bizonyos, valami megragadható után, s e törekvés eredménye
szinte mindig kétes értékű. Ettől is válnak
számunkra olyan zavarba ejtökké. idegenekké a filmbeli dialógusok; a szereplők
még hisznek vagy hinni akarnak a nyelv
erejében, abban, hogya szavakkal. a megnevezéssel elsajátíthatják
a valóságot, s
ezért az igyekvés, amellyel szinte "túlbeszelik" a dolgokat. De éppígy a hiány nyomán támadt űr feltöltésének kétségbeesett
kísérlete az is, amikor a kocsmai éneklés
közben a három férfi szinte ok nélkül veti
rá magát az egyik nőre, mondván, hogy az
előadásában nincs érzés. Nem harnisabb.
mesterkéltebb ez a dal és előadás sem a
többinél. valójában nem is az adott személy
ellen irányul a kitörés - egy csőrnörszerűen feltörő, általános hiányérzet az, ami a
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számonkérést motiválja. Archie a részegségbe, rosszullétbe fulladó ivászat hajnalán ki is mondja a szavakat: "hiány és szoronqás", Szorongás, aminek tárgya nincs,
csak irányultsága,
hiszen i v.a szorongás
ugyan mindig valami felől szorongás, de
nem efelől vagy afelől. A szorongás mindig
szorongás valami felől és valami miatt, de
nem emiatt vagy amiatt." (Heidegger)
A szorongás általános és tárgy nélküli,
az előle való menekülés
stációi viszont
konkrétak és egyértelműek. Archie, Gus és
Harry belevetik magukat a "vidám" foglalatosságokba, ahogyan az szokás, ahogyan
az "férfiakhoz" illik. Vagyis igyekeznek
megszabadulni a kötöttségektől, elvárásoktól, megfelelésektől. s ezek helyett tulajdonképpen éppúgy elvárások és szokások szerint cselekszenek, csak most a férfitársadalom közmegegyezésén alapuló értékrend
preferált viselkedésmintáit követik. Persze
nem mindannyian ugyanúgy. Legkevésbé
Archie alkalmazkodik a helyzetekhez, Harry az, aki a maga maszkulin energikus ságávaI a leginkább otthonosan mozog ezekben a szituációkban. De nemcsak három
kűlönböző
jellemű embert ismerünk meg;
feltárulkozik
egymáshoz való viszonyuk
lényege is. Harryt kevésbé szoros kötelék
fűzi Archie-hoz és· Gushoz, mint azokat
egymáshoz, mégis az ötletek kitalálásában,
megvalósításában ő a csoport vezére. S ő az,
aki a legdrasztikusabb módon akar elszakadni a kötőttséqektől,
a legmohóbban akar
felszabadulni, de egyúttal őt láncolják magukhoz leginkább a mindennapok rutinszerű formái. szertartásai.
Tulajdonképpen
mindhármójuk
cselekedeteit, magatartását
a kötődni és elszakadni akarás egyszerre
jelentkező, együttesen ható ingerei befolyásolják. Mindegyikük másként reagál e szimultán késztetésekre. de mindegyikükben
megvan ez a megoldatlan, felszárnolatlan
kettősség. S bár éppen az elszakadás, a ,,lázadás" fázisában vannak, mégis szüntelenül visszautalnak arra, amit maguk mögött
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hagytak, s az "életbe való belefeledkezés",
az ideiglenesség, az átmenetiség állapotában is valójában azzal akarnak számot vetni, ami számukra így, felfüggesztve is állandó.
Ennek ellenére tovább játsszák a kötetlen, független férfi szerepét. hiszen mint
Archie mondja: "szabadnak kell lenni és
egyéniségnek". Cassavetes persze pillanatnyi kétséget sem hagy afelől, hogy hősei
meglehetősen furcsán értelmezik és groteszk módon gyakorolják a szabadságot.
Szinte szimbolikus jelentése van annak a
példának, amellyel Archie a maga számára
"definiálja"
a szabadságot:
"ha bűzleni
akarok, akkor bűzlök" - mondja. A szereplők tevékenységében a szabadság egyet
jelent a mindennapok bornírt szabályainak
kicselezésével, a kisszerű formák felrugásával - ám a "szabadságnak" még ezt a fokát
is csak időlegesen és következetlenül vállalják. S ebben elsősorban az a tragikomikus, hogy az ő helyzetükben csak a "szabadság" ilyen korlátolt és groteszk megfogalmazása és megélése válik lehetövé, ami
számukra egyben a pozitív, az értékorientált szabadság analogonja is.
Ez a travesztált-ironikus
módon láttatott
kiszabadulás az angliai kirándulás során éri
el csúcspontját. A három férfi egy hirtelen
ötlet nyomán még földrajzilag is eltávolodik az otthontó l, a megszokásoktól, s az
idegen környezetben, az övékétől kűlönböző világban folytatják a kalandot, az "életélvezetet". Csakhogy itt az elutazás legfeljebb mechanikusan. tényszerű en a helyváltoztatás értelmében igaz: jelzésszerűen látjuk, hogy Londonba mennek, de nem egy
más, egy új világba érkeznek, hiszen ahol
a további cselekmény zajlik, az bárhol lehetne, akár otthon is. Kaszinóban. hotelszebában. presszóban játszódnak a történések, s e helyszínek eredendően indifferens
jellegtelensége még inkább kihangsúlyozódik azáltal, hogya kamera e zárt terekben
semmiféle egyéniesítő-azonosító jegyet nem

fedez fel, csak esetlegesen átlagos, tucatszerű helyiségeket láttat. De ez nem véletlen, hiszen ha a szeroplők nem képesek a
maguk egyéni jegyeivel felruházni a környezetet és egyúttal befogadni annak sajátosságait, ha nem tudnak emberi módon
érintkezésbe lépni az új, a más világgal,
akkor létük keretei is tárgyszerű, dologi,
magukba dermedt kellékek maradnak. Az
"autentikus" utazás az új élmények, benyomások, tapasztalatok által való gazdagodást, az idegen világ ismerőssé, számunkra
valóvá változtatását jelentené, ám Archie,
Gus és Harry, a minden áron szórakozni
vágyó, a férfikódex elvárásait kétségbeesetten beteljesíteni akaró turisták nem így kamatoztatják az utazást. Ok szándékuk szerint sem akarnak "autentikus" módon viszonyulni az új környezethez, s kívül is

maradnak azon. Többek között ez teszi
olyan groteszkké a három lánnyal való kapcsolatukat is. S nem is csak a sutaság, az
esetlenség miatt, hanem főként azért, mert
ha feltámad is bennük valami vágy a másik
emberrel való, akár ideiglenesen is értelmes
kapcsolat teremtésére, ennek kíteljesűlését
is meghiúsítják szokásaík, beidegzettségeik,
s az eltérő vel, a különbözővel szemben táplált attitűdjük reflexszerű automatizmusai.
Különösen jól példázza ezt Archie s a
számára már külsejében is más lány viszonya: Archie csak úgy tudna kapcsolatba
lépni vele - még szexuálisan is =, ha a lány
viselkedésében, reakcióiban felfedezhetné
az ismerős, rituálisan megszokott mozdulatokat, hiszen Archie számára a helyzeteknek, dolgoknak van egy kialakult rendje,
amelyben önmagára találhat, amelyben
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idomítsa a lányt, vagyis csak az
általa gyakorolt totális uralom formájában
tudja elképzelni kettejük viszonyát, amivel
éppen a lány másságát.
lényegét szüntetné
kásaihoz

meg.

megszűnhet az ci otthontalansága.
A lány
másságát, egyediség ét nem képes tolerálni,
némasága, a beszéd hiánya pedig végképpen elviselhetetlen számára. Emlékezzünk
rá, esett szó arról, mennyire hisznek ezek
a hősök a nyelv kifejező erejében; nem véletlen, hogy Archie rákiált a lányra .
"mondj már valamit l" Hiszen a férfi úgy
hiszi, csak a "közös" nyelv segítségével
hidalhat ja át a kettőjük közötti szakadéket.
csak akkor veheti birtokba a lányt, ha a
nyelvét is birtokolja. Am ebben a törekvésében is az a szándék nyilvánul meg, hogy
minden tekintetben magához, a saját szo38

Ennek a kettősnek tulajdonképpen ironikus ellenpont ja Gus és a .Jcosárlabdázó
termetű" Mary duett je; közöttük a némaság miatt nem keletkezik űr, távolságukat
nem a szavak hiánya jelzi, hiszen ők majdnem szünet nélkül beszélnek, ám ez szinte
már nem is emberi nyelv, nem emberi kommunikáció. Harry nyilván Gusnál vagy
Archie-nál "simábban" érte el célját, de
amikor őt látjuk viszont, éppen feleségéről
beszél a harmadik lánynak. Kötődés és elszakadás együttesét figyelhet jük meg ismét,
amit ez alkalommal Cassavetes metaforikusan is megfogalmaz. Gus és Mary beszélgetnek a presszó ban, mígnem Mary feláll
és kirohan a zuhogó esőbe, egyre távolodik
Gustól. Aztán a magasból látunk egy férfialakot közeledni, de hamar kiderül, hogy
itt már Archie indul a japán lány felé. Elszakadás és visszatalálás egymásutánisága
van itt jelen, csak éppen az, aki visszatér,
már nem ugyanaz, mint aki elindult; s némileg áttételesen ez a jelenet utal a film
lezárására is. Gus és Archie végül is hazatérnek (visszatalálnak),
nyilván e kiruccanás tapasztalataitól
is ösztönözve, s már
nem ugyanazok az emberek, mint akik nekiindultak akalandnak.
A kérdés persze továbbra is az, hogy ez
a döntés vagy éppen az ellenkezője elvezethet-e a szorongás megszűnéséhez, feloldhatja-e a kötődni és elszakadni akarás feszültségét.
Archie és Gus mindenesetre számba veszik mindazt, amijük van és hazatérnek. S
ezt szó szerint kell érteni, hiszen valóban
számba veszik, vagyis darabbá. mennyiséqgé alakít ják és summázzák mindazt, ami
köti őket, s így összesített tétellé válnak a
feleségek, s a gyermekek is. Sajátos viszonyulás ez, mégsincs benne semmi cinizmus,

inkább csak annak a késztetésnek a groteszk beváltása, hogya maguk számára is
magyarázatot adjanak a visszatérés avagy
a "megfutamodás" okaira.
Harry viszont marad. Egyedül az ő esetében lehettünk, legalább részben, szemtanúi annak a konfliktusokkal teli életformának, melyet maga mögött hagyott, s ő ment
legmesszebbre az elszakadás utján is; s ő
az, aki leginkább élvezi a kalandokat, ő tud
leginkább
azonosulni
a helyzetekkel.
Ugyanakkor ő az is, akit leginkább fogva
tartanak a megszokott kötelékek, a formális szabályok, s talán éppen ez teszi a többiekénél vadabbá. elszántabbá az ő "lázadását". Mindenesetre Archie nem véletlenül
teszi fel a rá vonatkozó kérdést a film végén: "Mi lesz vele nélkülünk?" S itt nem
pusztán a személyekről van szó. hanem
mindazokról a viszonyokról, körűlményekről, dolgokról, szokásokról,
amelyek az ő
életét is meghatározták. Vajon végig tudja-e vinni "önfelszabadítási"
kísérletét.
lehet-e ez a jó döntés, segíthet-e abban, hogy
Harry így egyedül és ilyen módon megbirkózzék a hiánnyal, a szorongással,
ami
mindannyiukat kínozta.
A kérdés, mint láttuk, Archie és Gus esetében is hasonló, velük kapcsolatban azonban a rendező sejtetni engedi az esetleges
pozitív válasz lehetőségét. Láttuk, hogy
Cassavetes ábrázolásában
milyen fontos
funkciója volt a hiánynak. vagyis annak,
ami nem jelenik meg, ami képileg nincs
megelevenítve, amire azonban, mint a paradigma hiányzó tagjára, minduntalanul utalnak, s ezáltal kiemelik jelentőségét. S a
film záró képsoraiban
a hazatérő Gust
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Ben Gazzara, Peter

fekete-fehér
Falk. John

amerikai. 1970.
Cassavetes, Jenny

mindeddig nem szereplő gyermekei fogadják, akik itt már nem a hazatérés "számba
vett" okai, hanem az ő gyermekei, akikhez
Gust még fűzheti igazi emberi kapcsolat.
Ez azonban inkább csak lírai válaszadási
kísérlet, amely némileg meg is bontja a
film addig konzekvens logikai felépítését.
Cassavetes nem törekedett arra, hogy
extenzivitásában gazdag filmet készítsen, a
választott téma rendkívül koncentrált megelevenítése révén igyekezett inkább az emberi lét erkölcsi-lélektani-gondolati
problémáinak mélyére hatolni. Cassavetes azonban nemcsak a drámát veszi észre, hanem
fogékonya valóság komikus vonásai iránt
is, s éppen ez teszi hitelessé az ábrázolást.
A rendező akár a legelfajultabb konfliktusok feszültségét is képes egy-egy pillanatra
feloldani a szituációkban lakozó komikus
vagy groteszk jegyek felmutatásával. Gondoljunk arra, amikor Harry és felesége
majdhogynem animális szintű összecsapása
alkalmával Harry az anyóst biztatja, hogy
vegye el feleségétől a kést. A szatirikus ábrázolás csúcspontja pedig kétségkívül Archie és az élemedett korú hölgy dialógusa
a londoni kaszinóban. Az ironikus-groteszk
elemek felvillantása ellenpontozza a film
szorongató alaptónusát. Hiszen hiány és annak kétségbeesett feltöltési kísérlete; szorongás és önfelejtő életbe "temetkezés";
menekülés a mindennapi kötöttségek elől,
s a visszatérés kényszerítő ereje - ezek a
dichotómiák kísérik végig és motiválják
Harry, Archie és Gus tetteit.
S a kérdés továbbra is az: egyáltalán választhat-e jól az egyén ebben a helyzetben.
Mátyás Győző

t. és R: John Cassavetes;
Rumaeze. Jenny Lee Wright

o:

Victor

Kemper;

SZ:

39

ALKOTÓMŰHELY

Tenni a lehetetlent
Beszélgetés Vészi Jánossal
Vészí János, a Csoda vége cimű új magyar
játékfilm
rendezője
1953-ban született Budapesten. Közvetlenül
az érettségi után, tizenhét és fél évesen vették fel a főiskolára,
ahol Máriássy Félix osztályába került. DipLomamunkája:
a Mundstock úr cimű rövid[áiéhlilm díjat nyert Mannheimben. Toursban és Ládzban.
1975-ben friss diplomával a fiImgyárhoz
szerződött,
ahol kezdetben kameraman,
majd dokumemtumfiImeket forgat, és Vitray műsorába:
a Csak
ülök és mesélekbe készít kísfiImeket.
1982ben kezdte
el forgatni
első játékfilmjét.
"A filmötlet az öregekről szól. Vágyaikról,
álmaikról,
amelyeknek
megvalósítása
objektív okok és véletlenek
láncolata iniatt
nem következik
be ugyan, de azért szép
és igaz dolgok történnek
velük ... " - így
nyilatkozott
a rendező
a Filmvilág
1983.
januári számában.
Most arról kérdezzük,
hogy mikor határozta el. hogy filmrendező
lesz, és mik voltak az indítékai?

/ - Nem tudom, remélern. egyszer el fogom határozni, hogy az leszek. Egyelőre
inkább csak így alakult, de ennek bizonyos
előzményei voltak. Tízéves koromtól kezdve öt évet éltem édesanyámmal Olaszországban, ami rendkívül meghatározó élmény volt számomra, ugyanis ott kezdtem
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el filmet nézni. Nagyon sok és sokfajta
filmet láttam, később barátaimmal mi is
megpróbálkoztunk a filmezésseL A legegyszerűbb amatőr családi filmeket csináltuk,
és ezeket én vágtam és ragasztottam össze.
Érdekes, hogya Csoda vége is valami hasonló dolog, egy kicsit családi film, csak
ezt már nem szupernyolcasra forgattuk, és
természetesen nem én vágtam össze. Miután hazajöttünk. az Arpád Gimnáziumba
jártam, ahol nagyon jó osztályunk volt.
Azonkívül,
hogy osztályzenekart
csináltunk, egy páran fotóztunk is. Nekünk a
fotó valamilyen önkifejezési forma volt, és
úgy gondoltuk, abszolút művészet az, amit
csinálunk. Akkor elhatároztam, hogy fotós
leszek. Aztán lebeszéltek erről, mondván,
hogy Magyarországon fotóművészetet azok
csinálnak, akik már évtizedek óta lapoknál vannak. Következésképpen
operatőr
akartam lenni, és operatörszakra jelentkeztem a főiskolán. A felvételi előtt viszont
megijesztettek, hogy az operatőröknek sok
kérniát és mindenféle műszaki dolgot kell
tudni, és akkor elhatároztam, hogy rendezőnek jelentkezem. Addig nem is tudtam
pontosan, mit csinál egy rendező. A főiskola alatt viszont egyre jobban megtetszett,
és nem bántam meg a választásomat, mert

úgy érzem, jó dolog, jó játék a rendezés.
- Beszéljünk előszőr korábbi filmjeiről.
A Mundstock úr volt a főiskolás diplomaiilmie, amely az ismert irodalmi mű alapján készült. A második világháború idején
gettóba zárt és elhurcolásra ítélt kisemberről szól, illetve azokról az erőfeszítésekről.
amelyeket a remélt túlélés érdekében kifejt. Mi indította arra, hogy ezt a műuet
válassza?
- Különösképpen nem kötődtern a korszakhoz, tehát nem kifejezetten egy fasizmus alatt játszódó filmet akartam csinálni.
Az igazság az, hogy nekem Ladislav Fuchs
könyve nagyon megtetszett. Bár éreztem,
hogy óriási munka lesz átváltoztatni egy
harminc perces filrnmé, de éppen ez izgatott. Azt hiszem, az tetszett meg legjobban
benne, hogy bemutat egy embert, aki a lehetetlen ellen küzd. Bizonyos értelemben
új filmemben is ezt próbáltuk kifejezni,
hiszen itt is emberek küzdenek a lehetetlen ellen. Ott a lehetetlen: a fasizmus által
létrejött ..anti-életfeltételek",
tehát hogy
nem lehet túlélni, Mundstock
úr meqis
mindent megpróbál ennek érdekében. Az
új filmemben egyszeruen az idő az, amit
lehetetlen megállítani, és az öregek számára semmiféle kiút nincs, de ők, abszolút
gyermekként, mégis úgy érzik, illetve van
erő bennük azt érezni. hogy tehetnek valamit. Én nagyon szeretem azt, ha az ember
lehetetlen körülmények között is úgy érzi.
hogy van tennivalója, s ha csak elhiteti is
önmagával. hogy van, akkor is tisztelem.
Herzogot is azért szeretern, mert például
a Fitzcarraldóban olyan megszállott embereket mutat, akik a körülmények ellenére
valamit el akarnak érni.
- Az 1977-ben a BBS-ben készült filmje,
a Zenészek egy vidéki beat-együttest mutat be, és tagjainak vágyairól. álmairól,
sokszor irreális elképzeléseiről szól. Más
táisadalmi-szociális
problémákat is érint
benne, például a cigánykérdés t. Ez utóbbi

téma egyébként határozt+tabban felmerül
egy másik dokumentumfilmjében
is, amely
a televízió
számára készült,
és négy
dzsesszénekest mutatott be. Ezek a filmek
a napjaink társadalmi problémáival foglalkozó jövendő dokumentumfilmest
sejtették
önben. Ilyen előzmények után miért fordult a játékfilm felé?
- Az az igazság, hogy szeretem ezt is,
meg azt is. A dokumentumfilmmel egyébként valósággal üldöztek engem, hogy ez
az a cipő, aminek én vagyok a sámfája.
hogy ezt nekem találták ki, hogy ne nyúlkáljak a játékfilm felé, mert ahhoz én nem
értek. Máriássy tanár úr meg volt győződve róla, hogy én dokumentumfilmesnek való vagyok. Én meg ahhoz elég fiatal voltam, hogy mindennek az ellenkezőjet akarjam. Megkértem Szabó Istvánt, hogy diplomamunkának
játékfilmet
készíthessek.
így forgattam le a Mundstock urat. Miután felvettek a játékfilmfőosztályra.
megszűnt az a görcs bennem, hogy be kell bizonyítanom más emberek számára: játékfilmet is tudok csinálni. A maga természetességében érdekeini kezdett a dokumentumfilm, és azért is csináltam néhányat.
mert ezekben a társadalmi-szociális
problémák jól kifejezhetők. Egyébként ebben
nem érzek különösebb műfaji kérdést. Most
egy olyan filmen dolgozom, amely egy
amatőr színjátszó csoport felbomlását követi: ketten az NSZK-ba disszidáltak a tagok közül.
Megkérdeztük,
hogy élnek,
éreznek kint ezek a frissen disszidált srácok, és erről készítettem másfél órás dokumentumfilmet. De ezt a történetet játékfilmben is ugyanígy elő lehetne adni. Szerintem nincs is olyan rendező, aki kifejezetten dokumentumfilmes akar lenni. Sokkal könnyebben át lehet lépni egyik műfajból a másikba, mint bármely más területen, elég csak Dárdayék filmjeire utalni.
- Mi az oka annak, hogy egy fiatal rendező az idős korosztály, az öregek problémáit választja első játékfilmje témájául?
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- Úgy érzem, ezek az emberek legalább
annyira fiatalok, mint én. Csodálatos gyermekek, és hisznek abban, hogy mindenfélét
csinálhatnak még, és az élet még előttük
van. Mi sokkal többet problémázunk például olyanokon, hogy megéri-e ez vagy az,
vagy sem ... Tehát én úgy érzem, bizonyos
értelemben a nálunk is fiatalabbakról csináltam filmet. Antropológiai értelemben
igaz, hogy öregek - csupa idős arcot látni
il filmben =, belsőleg viszont nagyon is
fiatalok ezek az emberek. Ez a film egyébként családi film abban az értelemben,
hogyaforgatókönyvben
Kőszegi Edittel
mindketten a saját családunkból vett furcsa vagy érdekes történeteket. epizódokat
gyűjtöttünk össze. Tulajdonképpen epizódfilmnek indult, amelyet az tartott volna
össze, hogy minden főszereplője idős ember. Ez műfajilag sokkal érdekesebb lett
volna, viszont a közönséghez még ennyire
sem jutott volna el. Időközben a sok emberből egyre kevesebb lett, a sok sztoriból
pedig kettőt-hármat minden szereplőre ráaggattunk, így lett egy kb. 40 szereplős
film, 8 főszereplővel.
- A film megtekintése után úgy éreztem,
hogy hiányzik belőle az elsőfilmest optimális esetben jellemző egyéni stílus és új
hangnem, és bizonyos fokig több rendező
hatása is érezhető rajta. Sokaknak eszükbe
juthat például Makk Macskajátéka vagy
az alahokrol, figurák ról néhány Sándor
Pál film. A környezetből,
helyszínekből
Mándy Iván pesti bérházainak világa "köszön vissza". Mennyiben vállalja az említett hatásokat?
- Én ezeket a hatásokat nem érzem.
Az az igazság, hogy Pesten forgattunk, s
itt többnyire régi bérházak
vannak. Elég
sok filmben látszanak régi pesti bérházak,
ezeket én is unom már, de nem hajlandók
renoválni őket, hogy az ember ne keveredjen úrios-untalan ilyen helyekre. Abban a
házban, ahol én forgattam, ott is megfordultak már filmesek. Ami a hatásokat ille42

ti, én úgy érzem, hogy aki egy kicsit is
szereti a szereplőit, az már veszélyesen
Sándor PálIá válhat. Makk hatását nem
érzem; ha a Macskajátékról van szó, Örkény hatását szívesebben vállalom. Egyébként nagyon tisztelem és szeretem Makkot,
de nem érzem ezt igazán jó filmjének, és
nem akartam az ő hangnemét átvenni. Örkény műve itt egyébként jogosan felmerülhet mint atyai sugallat. Az is szomorkásan
vagy iróniával akar az öregekről elmondani valamit. Úgy érzem egyébként, a stílus magában a történetben és a látásmódban van, ahogy mi az öregek et megmutatjuk. Szakmai értelemben szokásos, hagyományos plánozással készült, szinészcentrikus film ez, ahol nekem a legfőbb szempont az volt, hogya szereplők hitelesek
legyenek.
- A film ironikus hangnemben mutatja
be egy pesti garzonház idős lakóinak mindennapi cívódásait. Annak ellenére, hogy
megvan bennük az egyedüllét, a kiszolgáltatottság érzése is, mégis úgy érzem, hogy
nem az idős emberek valódi gondjait és
problémáit ábrázolja a film. Valóban az
foglalkoztatja legjobban a mai pesti belvárosban élő öregeket, hogy például melyik elem a legalkalmasabb a nagyothalló
hészűlékbe,
vagy hogy milyen szerrel lehet leghatásosabban irtani a svábbogarat?
- Én úgy érzem, számukra ezek rendkívül fontos és komoly problémák. Egyébként az időseknek az a rétege, amelyről mi
filmet akartunk készíteni - mert az arcok,
a környezet meghatároznak egy réteget -,
nem a nyolcszáz forintos nyugdíjból élő
nénikék világa, amelyben a guberálás, a
szegénység van napirenden. Mi egy jólszituált réteget, a lipótvárosi idős hölgyek és
urak világát teremtettük meg a filmben.
Bármelyik filmnél fel lehetne tenni a kérdést, hogy lett volna a benne ábrázoltnál
súlyosabb probléma is, miért nem arról
beszélt. Mi ezt láttuk meg hőseinkben. és
úgy érzem, számukra ezek súlyos és ko-

moly dolgok. Egy öreg számára szerintem
az a legfontosabb, hogy bármiről van is
szó. még hisz benne, és úgy érzi, hogy
van értelme még az egésznek, és vannak
még vágyai. Mi ezekről a vágyakról akartunk beszélni, és azokról az egy környéken lakó idős emberekről, akik bizonyos
módon kötődnek egymáshoz, bár alapjában véve mind magányosak is. Olyasvalamit próbáltunk elmondani. ahogyan nem
szoktak az öregekről beszélni, mert az öregeket általában túlságosan szépnek és jónak ábrázolják, különösen a magyar filmekben, holott éppen az öregek gonoszságában és kűlönböző
kisstílü dolgaikban
mutatkoznak a legemberibb és leg szeretnivalóbb vonások, és mi ezt az ambivalenciát
is ki akartuk fejezni a filmmel.
- Egy sor érdekes, fontos problémát
felvillant a film. Ilyenek
például a filmbeli
Kamillánál húsz éve albérletben élő házaspár helyzete,
aztán a kiégett ptostituálté,
Sós Edit alakításában,
vagy a Kanadából
hazatérő Győrgy alakja, aki hasztalan próbál új társakat szerezni. Viszont a sok száIon futó események
miatt túlságosan
szétfolyik a cselekmény.

- Valóban lehetett volna mindegyik figuráról külön filmet csinálni. de úgy érzem, vagy sikerül valamit tömören kifejezni egy jelenetben, vagy nem. Az a probléma, hogyan él egy szétesett alkoholista
nő egy üresedő bérházban.
valóban lehet
külön film tárgya, de én itt elsősorban nem
erről akartam beszélni. Úgy gondoltuk,
aki egy kicsit is szereti az öregeket, ahhoz eljut ez a film, és nem kezd el rögtön
feszengeni, hogy mit akarnak ezekkel az
"öreg tyúkokkal". Később rá kellett jönnöm arra, hogya
film nem ragad meg
mindenkit, mert nem eléggé vígjáték ahhoz, hogy harsányan nevessenek rajta, és
nem eléggé társadalmi dráma ahhoz, hogy
az erre fogékony emberek szíve összeszoruljon. Ez egy szomorkás vígjáték, és valószínűleg azoknak tetszik, akik unják ki-

csit már az öregeiket, de meqis látnak
valami furcsa szépséget abban, ahogyan
azok tengetik napjaikat. Tehát ehhez sajátos nézői attitűd kell, ezek szubjektív dolgok. Meg kéne kérdezni, hogy Bódy Gábor filmje hány embernek tetszik, vagy a
Szetenesés
Dániel mi mindenre hasonlít,
vagy hány probléma mellett megy el, és
mégis, lám, kiváló film.
- Mi volt a célja egyes figurák, különösen a melIékszereplők
túlságosan
egyoldalú ábrázolásával?

- Szerintem ez az egyoldalúság az irónia, illetve egyfajta filozófia eszköze. Ha
azt akarjuk megmutatni, hogy valakinek
valami nagyon fontos, kűlőnösen,
ha öregekről van szó, nem árt, ha úgy mutatjuk
be, hogy monomániásan azt az egy dolgot
akarják. Ez egyrészt komikus, másrészt
tiszteletet is ébreszthet. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, a mi vállalkozásunk
lényege az, hogy olyan epizódokat mutatunk meg, amílyeneket nem szoktak az öregekkel kapcsolatban emlegetni. Ez lehet
egészen szélsőséges, mint például az a jelenet, amelyben "beszipóznak", igaz, ez
inkább csak amolyan filmes játék volt, de
például az az igazság, hogy az öregek
szexuális életéről tudtommal eddig nem készült film. Mi sem erre vállalkoztunk, de
nem is kerültük ki a témát. Itt van például
a Bözsi és Bakos közti kapcsolat (Tolnay
Klári és Gera Zoltán alakítása). Egy 30-40
éve tartó testi-lelki szeretői kapcsolatról
van szó. és olyan féltékenységről, amely
még ebben a korban is pontosan ugyanúgy
jelentkezik, mint két húszévesnél. A kapcsolat kezdetén fiatalok voltak, de negyven
év után még mindig egy házban laknak, és
összetartoznak. Ezzel a 'dolgok megkövesedését akartuk kifejezni.
- A színészekről
beszélt az imént,
ért osztotta a főszerepeket
csehszlovák
vészekre?

mimű-

- Inkább úgy fogalmaznék, hogy körülbelül nyolc főszerep közül hármat kűlföl43

di színészek játszanak. Ez egyébként a témaválasztással függ össze. Nekünk elég
pontos elképzelésünk volt arról. hogy milyen karaktereket
szeretnénk, tehát nem
egyszeruen az volt a kérdés, hogy van-e
elég öreg színész Magyarországon, hanem,
hogy van-e olyan karakteru magyar színész, amilyennek mi a figurákat éreztük.
Aki volt, az, úgy érzem, mind játszik ebben a filmben. Sok embert megkerestünk,
az ország valamennyi színészotthonában
jártunk és beszélgettünk az ott lakókkal.
Néhány megfelelő karaktert mégis csak a
cseheknél találtuk meg. Ez az a bizonyos
ok, egyébként azt hiszem, abból a szempontból érdekesebb is külföldi színészekkel dolgozni, hogy kűlönböző kultúrák vethetők össze egy konkrét forgatókönyv meg-

valósításához. Úgy érzem, hogy a prágai
színészek ugyanúgy bele tudták élni magukat a tipikus pesti helyzetekbe, mint a
magyarok.
- Van kilátás újab b játékfilmre?
- Egyelőre még csak tervezem. Annyit
már tudok róla, hogy megint olyan emberekről fog szólni. akik a körűlmények
ellenére megpróbálnak valamit tenni, még akkor is, ha groteszknek vagy érthetetlennek
tünnek a cselekedeteik mások szemében.
Ha mégsem így lesz, az azt jelenti, hogy
közben valami más nagyon megtetszett.
Lehet, hogy irodalmi mű lesz, ezt nem tudom, de az az egy biztos, hogy legközelebb nem "fiatal öregek", hanem "öreg
fiatalok" lesznek a főszereplők.
Czakó Ágnes

PÁLYAKEP

Tetten ért csodák
Kollányi Ágoston műveiről
Száznál több rövid és három egész estés film.
Szinte kivétel nélkül a tudománynak, a tudományos igazságnak elkötelezett alkotások. A
70 éves Kollányi Agoston eddigi életműve. Azé
a művészé, aki személyében és műveiben egyaránt a népszerű tudományos film úgynevezett
.,magyar iskolájának" legreprezentatívabb
képviselője. Mit takar ez az értéket sejtető elnevezés? A népszerű tudományos film élő klasszikusa - és egyik megteremtője - Jean Painlevé
egy helyütt így fogalmazott: "a magyar filmek
hármas sajátossággal
bírnak: tudományosan
precizek. hasznosak és van bennük valami költői harmónia". Ha valamire ráillik, hát Kollányi filmjeire
a legtalálóbb ez a jellemzés.
Számtalan nézői élmény szól amellett, hogy az
egzaktság és a líraiság nemcsak jól megférhet
egymással a filmvásznon, de szerenesés ötvözetet is alkothat. Vannak tehát ilyen sikerült
művek, de hogy ezeket létrehozni milyen nehéz, arról csak annak lehet fogalma, aki belegondol abba, hogy a tudomány és a művészet
szögesen ellentétes úton halad a valóság megismerése felé.
A tudomány arra törekszik, hogy az emberi
esetlegességektől
megfosztva, a szubjektivitás
túlzásaitól mentesen alkosson képet tárgyáról,
azaz dezantropomorfizálja
az általa vizsgált
dolgokat, jelenségeket és magát a megismerési
folyamatot. A művészet viszont fogantatásában
és eredményében éppúgyemberközpontú
kell
legyen, mint formálódása.
alakulása
során
mindvégig. Nem csupán szubjektív. dé a lehető
legszemélyesebb ügye a művésznek,
aki éppen ezáltal válik képessé önnön kisszerűségeinek levetkőzésére. mindennapiságának
megha-

ladására a műalkotásban.
A szubjektum
az
egyik megismerési formában tehát háttérbe húzódik: alárendeli magát a valóság egyetemes
törvényeinek, míg a másikban a személyiség
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kerül a középpontba, hogy létrehozza sajátos.
öntörvényű univerzumát, amely persze éppúgy
tükre a külső, az objektív világnak, mint az,
amelyet a tudomány tár fel. de mindent az emberre vonatkoztat. Egy műben egyszerre a tudomány és a költészet
múzsájának
áldozni
nagyjából olyan feladat, mint fából vaskarikát
készíteni. Hogyan sikerülhetett mégis filmek
hosszú során át ez a reménytelen vállalkozás
egy embernek?
A népszerű tudományos filmek egyik legjobb ismerője és értője, Bernáth László Kollányi személyiségjegyeiben
keresi a választ:
"Szerencsésnek kell tartani azt a körülményt,
hogy eredeti diplomáját a matematika-fizika
szakon szerezte, s ez nemcsak az állandó vonzódást jelentette már eddig is hallatlanul gazdag életútján a huszadik század egyik vezető
tudományához. a fizikához. hanem az egzaktság és a precizitás természettudóshoz illő magas fokát is. Másrészről az is szerenesés előzménynek mondható, hogy már egyetemista korában érdeklődött a művészettörténet és az irodalom iránt ... Ez a sokak szerint ritka kettősség, ... hogy tudniillik egy alapvetően érzékeny, befelé forduló, kifejezetten lírai alkatú
ember egyszerre vonzódik a művészetekhez és
a tárgyilagos tudományokhoz. Kollányi Agoston műveinek, s egy kicsit vele-általa is a
-rnaqyar iskolá--nak legjelesebb tulajdonságává lett."
A kettős kötődés tetten érhető már a filmcímek ben is, hiszen Kollányi két legkedvesebb
s legtöbbször feldolgozott témaköre a természet és a művészet. A titkot azonban nem a
művek egymásmellettiségében, hanem az egyes
alkotásokban kell keresnünk. Mitől líraiak a
tudományos filmjei és miféle tudományosság
hatja át a rnűvészetről szólókat?
Ha a válasz keresése közben visszatekintünk
az indulás éveire, meg kell említeni a pályatárs hatását, Homoki Nagy Istvánét, akinek
először sikerült személyes hangon szólnia a
természetről anélkül. hogy ez csorbította volna
filmjei tudományos hitelességét. Homoki mindig a drámát próbálta fellelni az állatoknak
a létért folytatott kűzdelmében és azt jelenítette
meg szuggesztív erővel a filmvásznon. 19y érzelmileg-indulatilag jól követhető helyzeteket
tárt a nézők elé, de el tudta kerülni, hogy ezek
a végső soron eszközül szolqáló, élmények fölébe kerekedj enek az általuk átélhető közelségbe hozott természeti összefüggéseknek és törvényszerűségeknek. Két egész estés filmje, az
1951-ben készült Vadvízország és az 53-as kel46

tezésű, világsikert hozó Cyöngyvirágtól
lombhullásig is erre a hatásos, ám kockázatos módszerre épít, s Homoki Nagy Istvánnak itt még
sikerült fenntartania a kényes egyensúlyt a tudomány által megkövetelt általánosítás és elvonatkoztatás, valamint a természetnek a film
érdekében történő megszemélyesítése, antropomorfizálása között. E filmekben még az élővilág tárul föl előttűrik. később azonban kiütköznek a módszer buktatói. igen könnyű ugyanis elveszíteni a mértéket. A Cimboráktól kezdve Homoki állatai egyre inkább emberi tulajdonságok hordozói lesznek, jellembeli sajátosságok megtestesüléseiként jelennek meg, azaz
állatszereplős játékfilmekké
válnak, s eltávolodnak a tudománytól, a valódi természetvizsgálattól.
Kollányi Agoston 1951-ben forgatja első
népszerű tudományos filmjeit Az anyag szetkezetét és A hegyek mozdulnakot.
Ezekben
még erőteljesen érződik Homoki Nagy István
hatása, de - főként az utóbbiban, amely egy
"szokványos" bevezető után rendkívül érdekesen, mégis egzakt ul tárgyal bizonyos geológiai
jelenségeket - az avatott szemlélő már felfedezheti azt a külön utat is, amelyen Kollányi
elindul. Noha ő sem téveszti egy pillanatra
sem szem elől a hatásosság igényét, szokatlanul nagy tisztelettel - mondhatnánk, alázatosan - közeledik a tudományhoz, s rendkívüli
érzékenységgel próbálja meg elkerülni a túlegyszerűsítéseknek és az egész világot a magunk képére és hasonlatosságára formáló értelmezéseknek minden ismeretterjesztőt fenyegető
csapdáit. Ez azonban csak az egyik - bár minden bizonnyal a meghatározó jelentőségű oldala Kollányi Agoston alkotómódszerének,
és ezt tudva még nehezebben megválaszolhatónak tűnik a kérdés: honnan ered hát s hogyan
kerülhet a felszínre mégis a filmjeit olyannyira
jellemző líraiság?
Azt hiszem, ebben az is szerepet játszhatott.
hogy amikor a többi természetfilmes szinte kizárólag a négylábúak és a madarak mindanynyiunk számára ismerősnek tűnő, könnyen magunkra vonatkoztatható életéből merítette témáit, az ő érdeklődése az élővilág nehezebben
megközelíthető szférái felé fordult. A rovarok
különös világa, a víz alatti élet vagy a mikroszkóppal megfigyelhető valóság eléggé távol esik
mindennapos tapasztalatainktól.
Talán éppen
ez az oka, hogy érdekel minket. Meggyőződésem egyébként, hogy az ismeretterjesztés (azon
belül az ilyen filmek) egyik lehetséges - és
korántsem elhanyagolható fontosságú - szere-

Huszonöt

évvel ezelőtt ...

(Bojár Sándor felvétele)

pe nem annyira a tudomány tényleges nép sze(állításainak, tételeinek megismertetésében, elfogadtatásában, hasznos tudásanyagunk növelésében) van, hanem abban, hogy
valamilyen mássággal, valami különössel szembesít minket, kizökkentve ezzel mindennapiságunkból, kiemelve saját kicsinyességeink köréből, eseményt, ünnepet teremtve így az idő
meg szokott menetében.
Az ötvenes évek második és a hatvanas évek
első felében készült Kollányi-filmek alkalmasak erre, akár a méhek életéről hoznak híradást, mint a Riport viasz városból. akár a pókok iránti idegenkedésünket tudják feloldani,
rűsítésében

mint az Ezüst szálak, amely a kusza szöve vényektől a réti keresztespók remekmívű hálóján
keresztül a búvárpóknak a légbuborékok öszszegyűjtésére és víz alatt tartására való csodálatos építményéig követi s tárja elénk a ma élő
pókfajok élelemszerzését és utódaik védelmét
szolgáló szövedékeit, hogy ezen az ezüst szálon
vezessen minket végig az evolúció egy kis szakaszán. Lényeges itt a film által hordozott ismeretanyag is - hogy is ne lenne az'? -, de
ezt a művet mégsem tudományossága teszi hatásossá.
hanem a tetten ért csoda: az, hogy
ebben a számunkra egzotikus világban olyan
teljesítmények vannak, amelyek minden elis47

Bölcsők
merésünket megérdemlik. Valahol itt van Kollányi Agoston egyik titka. Mindig fel tud fedezni az általa ábrázolt valóságdarabkákban
valami figyelemre méltót, valamit, aminek ismeretében többnek, gazdagabbnak
érezhetjük
a világunkat anélkül, hogy antropomorfizálnánk ezeket az értékeket. Alátámasztásul még
egy példa: a rovarok ivadékgondozásáról
szóló Bölcsők "sztárjainaK""', a darazsaknak hatalmas és tiszteletre méltó munkája, amellyel kialakítják elképesztően szép fészkeiket utódaik
védelmére és éléskamráinak.
Kollányi tehát gyakran él a nem mindennapi
látványok eszközével. Teljes egészében erre
épült többek között az Egy másodperc története
című filmje, amely az Allatkertben játszódik,
és azt szemlélteti lassított felvételekkel, hogy
mi történik egy robbantás hatására. A kerettörténet az, hogy egy második világháborúból
ott maradt bombát csak helyszini robbantással
tudnak hatástalanitani a tűzszerészek. s erre az
eseményre különleges felvevőqépűkkci elmennek a filmesek is, hogy megfigyeljék, mi történik a robbanás pillanatában. Sokszoros lassításban figyelhet jük meg a detonációt kisérő fizikai jelenségeket és a megriadt állatok mozgását. Olyan fantasztikus jelenségeket láthatunk,
48

mint az ablaküvegnek ütköző és azt darabokra
törő kő visszapattanása.
vagy a majmok, az
antílopok, a madarak menekülésének csodálatos
koreográfiája,
Ezek a villanásnyi
időtartamú
események
néhányszor
tíz másodpercnyire
megnyújtva sosem sejtett szépségeket
tárnak
föl a néző előtt.
A szokatlan témákon és különleges filmfelvételi eljárásokon túl Kollányi műveinek további szépsége gondolatiságukban
van. 1959ben készítette a Ragadozó növényeket, amelyet
1982-ben Jénában, a Nemzetközi Tudományos
Filmszövetség legutóbbi kongresszusán és fesztiválján az ő tiszteletére rendezett retrospektív
vetítésen láthattunk viszont. A sors kűlönös játéka folytán a legújabb versenyfi.lmek között is
akadt egy, amely ugyanezt a témát dolgozta
fel. A rovarevő növényekről szóló - egyébként
szépen megcsinált - bolgár film csak rácsodálkozott e különös
jelenségre, és csupán addig
jutott el, hogy feltegye a kérdést: vajon ezek
a más élőkkel táplálkozó virágok állatok-e vagy
mégis növények? A húszegynéhány évvel korábbi Kollányi-film látványgazdagságban
semmivel sem maradt el tőle, eszmeileg azonban
jelentősen fölülmúlta, hiszen közérthető magyarázattal szolgált arra, hogy milyen adaptációs

folyamatban alakult ki bizonyos növényeknél
ez a meghökkentő ·táplálékfelvételi mód.
A következetes végiggondolás,
valamint az
ezzel megalapozott ismeretterjesztői
és filmes
ötletek imponáló sokasága Kollányi Agosttm
egyik legnagyobb erénye. Amikor például több
mint tíz évvel később Az anyag szetkezete újrafeldolgozására
vállalkozik, a rajzfilmektől a
molekulamakettokon
át a sajátosan mozgatott
részecskesokaság-modellekig
mindent bevet annak érdekében, hogy ezt a legtöbb ember számára meglehetősen idegen és érthetetlen világot közelebb hozza és érzékletessé tegye. Szerenesés megoldás a közvetítőnek használt vonalemberke is, "akinek" segítségével egy olyan
bonyolult dolog, mint például a maghasadás
beindítását szolgáló besugárzás, olyan egyszerűen szernléltethető, mint amikor egy golyót
csúzlival lőnek az atommagba, és "aki" nemcsak ténykedésében. hanem egész valójában is
dramaturgiai
funkciót kap, hiszen a film kimondja, hogy csak amennyire e néhány jellemző vonalból álló kedves figura hasonlít egy valódi emberre, csupán annyira "emlékeztetnek
modelljeink
az atomra magára. A Százarcú
anyagot képi és szövegi humora, valamint az
ámulatba ejtő ötletek sora teszi a téma minden

nehézsége és tudományossága ellenére élvezetessé.
Ugyanezt kísérelte meg Szökellő lábak, suhanó szárnyak círnű alkotásában, amely talán
a legelvontabb természetfilmje. hiszen az állatok mozgásszerveinek evolúcióját vázolja fel az
egysejtűekétől a madarakéig. Ez a műve semmivel sem kevésbé izgalmas, mint "szokványes" természetfilmjei.
sőt talán még érdekfeszítőbbé válik a mozqásoknak
a lassításban
megmutatkozó
csodálatos
harmóniája
által.
Szellemes rajzfilmes megoldásai révén pedig
absztrakt gondolatmenete
a nézők legtöbbje
számára világosnak és szépnek tűnik, holott
egyáltalán nem túlegyszerűsített. hiszen például
a fejlődés zsák utcáinak bemutatására is vállalkozni mer a tíz percnél alig hosszabb filmben.
Hasonlóképpen csak ámulhatunk találékonyságán, hogy hányféle eljárást tud kitalálni Kollányi Agoston a Hangok a képen című filmhez,
hogy Bartók zenéjét, a Magyar képeket fizikai
eszközökkelláthatóvá
tegye.' A film hangcsíkja, az oszcilloszkóp, a porokkal beszórt vagy
folyadék alatt elhelyezett membrán, a bangszóróval rezgésbe hozott szappanbuborék
mindmind szebbnél szebb látványokat
produkál,
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a

közben

amelyek
zene ütemében.
azzal összhangban
változnak pillanatról pillanatra. Az igazi sikert
mégsem ez az ötletgazdag film. hanem a tanulságok alapján leegyszerűsített változat. a Fizika F-dúrban aratja. amelyben többféle zenei
anyag szerepel, de csak három eljárás. mely a
hangot láthatóvá teszi. Itt az építkezésmód egynerhűbb és tisztább. mert Kollányi mindhárom
tétel előtt megmutatja az alapelvet. melynek
segítségével vászonra kerülnek majd az eltérő
jellegű zenedarabok. így az erőteljes hangulati
élmény mellett ismeretekhez is juttatja a nézőt
ez a szöveg nélküli alkotás.
Kollányi Agoston a rnűvészeti tárgyú filmjeiben azt próbalja tetten érni. hogyan születnek. hogyan alakulnak a művek a művész kezén az anyagban lévő lehetőségek kibontásával. Erre a kérdésre keresi a választ az általa
készített összes művészportré, a Szőnyi István.
a Mozaik arany háttérrel (ez Barcsay Jenőt
örökíti meg) és a keramikusokról szóló filmek:
Az anyag poétája, amely Kovács Margitot, a
Földből és tűzből. amely Gorka Gézát és Gorka Líviát, valamint a Szintézis, amely Gádor
Istvánt mutatja be. Ezeknek a filmeknek a tu50

dományos tartalma - legalábbis ami a muveszettörténeti oldalt illeti - nem valami viIágrengető, sőt értékitéletei hellyel-közzel talán
meg is kérdőjelezhetők, mint például a Percz
Jánosról szóló Enek avasróI
círnű filmben.
Amitől ezek mégis jellegzetesen Kollányi-filmek. az az, hogy a középpontba mindig az
anyag lenyűgöző metamorfózisa kerül. az kapja
a legnagyobb hangsúlyt. akár egy sajátos festészeti eljárásról. akár a vas olvasztásáról és
kovácsolásáról.
akár az anyag átváltozásairól
van szö,
Úgy tűnik, hogy Kollányi mindenben meg
tudja lelni a csodát. amire oda kell figyelni.
ami érzelmeket vált ki belőlünk. anélkül. hogy
ezáltal másnak kényszerülnénk látni a természetet. mint amilyen a maga valójában. Ennek
a kimunkált módszernek és az egész addigi
életműnek a színtézise első egész estés filmje,
az Örök meqújulás. Az a fonál. amelyre a rnű
külön-külön is gyöngyszemeknek tekinthető
etűdjei fel vannak fűzve. a szaporodás, az élet
folytatása és megújulása az egymást követő
generációkban, valamint az utódokról való
gondoskodás. Kollányi Agoston itt is nagy

Az anyag szerkezete
hasznát veszi sajátos érdeklődési körének, mert
legtöbbször éppen a rovarok és a halak általa
korábban már oly sokszor tanulmányozott és
feldolgozott világa segíti őt ahhoz, hogy ne
kényszerüljön a jól ismert. de megkerülhetetlenűl fontos jelenségeket a természetfilmesek
legszokványosabb eszközeivel ábrázolni. Nem
sokat kellene töprenqenűnk,
ha a szaporodási
időszak felfokozott izgalmában bekövetkező
párharcra akarnánk példát mondani az emlősöknél. Kollányi megmutatja, hogy a szarvasbogarak bajvívása semmivel sem kevésbé látványos, mint a szarvasbikáké. A megtermékenyítést a halak ölelésével. a szűletés pillanatát
a pillangó szárnybontásával, a ragadozóknak
áldozatul eső életet a hangyaleső homoktölcsérébe került rovar hiábavaló menekülési kísérleteivel jeleníti meg.Ismerősnek tűnő törvényszerüsépeket az élő természet számunkra nem
mindennapi, nehezen megközelíthető szféráiból vett példákkal szemleltet. ez eredményezi
azt. hogy emlékezetes képsorai eleven absztrakcióknak tűnnek.
Ha eddig elmulasztottuk is, itt feltétlenül
szólnunk kell Kollányi Agoston kiváló alkotó-

társáról. Vancsa Lajos operatőrről. akinek
oroszlánrésze van abban, hogy a rendezői elgondolások a vászonra kerüljenek, méghozzá
nem is akármilyen megjelenési formában, akár
mikroszkópikus,
akár geológiai léptékben lejátszódó jelenségekről van szó.
Az Őrök megújulás egyik legfontosabb üzenete, hogy a természet által produkált történeteket. az állatok "tetteit" nem szabad erkölcsi
kategóriákban megitélnünk, hiszen azok nem
jók és nem rosszak, hanem a törzsfejlődés során kialakult jelenségek, amelyek a faj létfenntartását szolgálják. így a film részleteinek érzelmi telítettsége ellenére is a dezantropomorfizáló szemléletre vezeti rá a nézőt. Figyelemre méltó ebből a szempontból a kisérő szöveg,
amely sok helyen él ismert szólásokkal. Ezek
oldják a narráció nehézkességét, ugyanakkor
azonban, új közegbe kerülvén, egy kicsit más
jelentést kapnak, és így nagyban hozzájárulnak
egy-egy helyzet értelmezéséhez. Egyetlen példa: a szokványos fordulat, a "nem éri fel észszel", a filmben azzal a jelenséggel kapcsolatban hangzik et hogyakakukktojásból
alighogy kibújt fióka kiIökdösi a fészek többi ;051
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gos lakóját, s a nádi poszáta a saját utódai helyett eteti őt. Kollányi ezt így kommentálja:
 "Az ösztön vak. Csak azt diktálja: etetni kell,
etetni kell, etetni kell...
Hogy valami nincs
rendjén, azt csak ésszel érné fel a nádi poszáta."
Tizenhárom évvel később - 1978-ban - ismét elkészült egy egész estés természetfilm: Az
állatok válaszolnak. Bár ennek epizódjai már
nem kapcsolódnak olyan következetes logikával egymáshoz, mint az Örök meqújulásés,
van
egy olyan hatáseleme.
amellyel Kollányi Agoston ugyan korábban is élt már, mégis itt kapta
a legnagyobb szerepet, ebben a műben teljesedett ki a leginkább, s a népszerű tudományos
filmek eszköztárának egyik legfontosabb eleme lehet. Ez a kísérlet, amikor is a rendező a
felvevőgép előtt teremt olyan helyzeteket, amelyekben a reagálásokból, az események menetéből kiolvashatóvá válik valami lényeges dolog, ami egyébként rejtve maradna előttünk. A
film alapkérdése az, hogy az állatok magatartását meghatározó programok mennyire merevek. mennyire zártak. azaz van-e bennük rés,
nyitottság a változtatásra, ha úgy hozzák a körülmények? Ez az a kérdés, amelyet megfigyeléssel. kísérletekkel feltesz a "szereplőknek" ,
és amelyre aztán az állatok "válaszolnak". A
film legemlékezetesebb jelenetei az árulkodó
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kísérleti helyzetek, mint például az, amikor a
ganajtúró galacsinjának
görgetését egy drót
beleszúrásával akadályozza meg az ember, rnire a bogár addig munkálkodik megható igyekezettel, amíg "kitalálja", hogy felfelé kell lehúzni róla, mert a galacsinnak feltétlenül görögnie kell. Ha a drót végét meghajlítva ezt is
lehetetlenné teszi számára a kísérletező lény,
akkor kettéhasít ja a golyócskáját, mert csak
így tudja szabaddá tenni. Ebben a filmben egy
új tudományos szemléletmód: az állatok viselkedésének megfigyelésén alapuló etológia eredményei tették lehetövé az alkotóknak, hogy újra csak a szokatlanabb oldalát tárják fel a már
másutt is látott jelenségeknek.
A harmadik nagy vállalkozás, a Noé bárhái
a természeti környezet sérülékenységével, védelmével foglalkozik. Nem igazán hatásos film.
Ebben bizonyosan szerepet játszanak egyes kellően végig nem gondolt részletek vagy az építkezés következetlenségei és aránytalanságai is,
ezeket azonban még feledtetni tudnák a Kollányitól megszokott, gyönyörű természetmegfigyelések. A bajok gyökere valahol mélyebben
van. Itt Kollányi Agostonnak éppen a tudomány melletti elkötelezettsége, a tisztessége az,
ami megnehezíti a film befogadását. Az élők
és a környezetük közötti kölcsönhatásokat vizsgáló tudományág, az ökológia a valóságnak

Noé bárhái
rendkívül soktényezős és ellentmondásos részével foglalkozik. Érthető tehát, hogy következtetései sem egyértelműek, hiszen árnyaltan ; jó
és rossz oldalaival együtt kívánják leírni a környezeti változások hatását az élővilágra. Kollányi is arra törekedett, hogy a filmben szereplő témaköröket több oldalról világítsa meg. Az
egyre sokasodó környezetvédelmi filmek közül
azonban mindeddig azok bizonyultak a leghatásosabbaknak. amelyek egyoldalúan, leegyszerűsítve, sőt egy-egy tényező túlhangsúlyozásával ábrázolták a bio szférában végbemenő romlási folyamatokat. Ez a gond nemcsak Kollányié . az egész magyar népszerű tudományos
filmgyártás gondja. Tudjuk és érezzük, hogy
szükség lenne olyan alkotásokra. amelyek a valóságot a maga ellentmondásosságában
mutatják meg, és soktényezős tudományos modellekkel ismertetik meg a nézőt, de hogy ilyen
igénnyel hogyan lehet követhető és hatásos
filmeket készíteni, az egyelőre még nincs kitalálva. Ezt felismerve miért nem a régi bevált
'recepteket melegítjük fel inkább, és miért teszünk újabb és újabb kísérleteket a lehetetlen
megvalósítására ? Talán azért, mert a műfaj
legkiválóbb alkotói - köztük Kollányi Agoston
is - úgy érzik, hogy ellentmondásokkal
oly
terhes korunkban erre lenne a közönségnek
szüksége.

Egy ilyen elvont és elszigeteltnek látszó területen, mint a tudomány népszerűsítése, indokolatlannak tűnhet társadalmi megrendelésről
beszélni.
Nekem azonban
meggyőződésem,
hogy e sajátos filmes terület a maga rnódján
éppúgy tükre a társadalomban végbemenő folyamatoknak, mint bármely más művészeti ág.
A társadalomnak
mindig vannak elvárásai, és
azok a filmek válnak igazán népszerűkké, amelyek meg tudnak felelni ezeknek, hozzá tudnak
járulni az emberek éppígylétének vagy törekvéseinek megerősítéséhez, visszaigazolják őket.
Az ötvenes évek filmjeiben ma már igen
könnyen fedezzük fel ezt a történelmi pillanathoz kötődö és ezért mulandó elemet. Kollányi
Agoston Aggtelek című, 54-es keltezésű, egyébként igen szép filmje, amely rekonstruál egy
valódi szenzációt . a jósvafői Béke-barlang felfedezését. nemcsak a természet örök törvényeinek himnikus hangsúlyozásával. hanem egy jellemző "tantörténettel"
is érezhetően kapcsolódik a korszakhoz. Arról van szó, hogy a barlangkutatók egy szifonhoz érnek, amely mögött
újabb termeket sejtenek, de minthogy a járatot
elzáró vízről nem lehet tudni, hogy ötméteres
vagy ötvenméteres üreget tölt ki, az expedíció
vezetője megállj t parancsol. Egy fiatal kutató
azonban bátran lemerül. és fölbukkan a túloldalcn, ahol csodálatos termet talál meg, de nem
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tud visszajutni. A tapasztalt geológus erre kikövetkezteti, hogy a víz szintje fölött is kell
lennie egy valószínűleg eltömődött járatnak, s
azt villámgyorsan kibontva megmentik vakmerő társukat. Azt mondja a szöveg - s ez a történet csattanója =, hogy "a fény, melyet a tudás vezet, utat tör magának a sötétbe." Ehhez
- azt hiszem - felesleges a kommentár.
Talán azt sem kell hosszan fejtegetnem, miért
éppen a hatvanas évek gyorsuló idejében és táguló világában születtek azok a jelentős Kollányi-művek,
amelyekre eddig hivatkoztam.
Azért tartozom magyarázattal, hogy miért nem
említettem az elmúlt évtizedben készült filmjeit, holott közöttük is vannak kiemelkedő alkotások. Tény, hogy azok is érdekesek, azokban is ezer ötletet, számos igényes megoldást
találunk, valahogy mégsem érik el a korábbi
csúcsokat. és ebben - úgy vélem - megint csak
többet kell látnunk, mint Kollányi kifáradását.
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A hetvenes években számos illúzióval lettünk
szegényebbek. így - egyebek között - a tudomány sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Világszerte megfigyelhető volt hitel ének
csökkenése, sőt itt-ott a vele való nyílt szembefordulás is. Ilyen körülmények között a népszerű tudományos film hagyományosan bevált
eszközei is - érthetően - elértéktelenedtek.
Most, a 80-as évek elején, úgy látszik. egyre
jobban megerősödik egy realistább, a tényekhez mind jobban kötődő szemlélet, és ez azt
is jelenti, hogy újrafogalmazódnak a társadalmi elvárások a filmekkel szemben. Kutatnunk
kell tehát azokat a formákat, melyek által - a
szó szoros értelmében - korszerűsödhet a népszerű tudományos film. Ebből - remélhetőleg
- kiveszi még a részét a hetvenéves, de megújulásra mindig kész mester, Kollányi Agoston is.
DuIó Károly

KITEKINTÉS

Santiago Álvarez
1.
Meglehetösen furcsa dolog volna most, 1984ben ..főlfedezni" Santiago Alvarezt s azt. hogy
az újabb időkben a világ egyik legjelentösebb
dokumentumfilm-művésze
ez a kubai rendező.
Hiszen nyilvánvaló ez Nyugat, Kelet, Észak és
Dél legtöbb országának fílmszakmai közönsége
számára már huzamosabb ideje.
Magyarországon
még mindig ..fölfedezni"
lehet és kell Santiago Alvarezt. A Filmmúzeum
1983. október
eleji, egyhetes vetítéssorozata
után is ez a helyzet.
Az okok ugyanis, amelyek korábban a nemismerést (a meg nem ismerést és következésképpen az el nem ismerést is) mctiválták. változatlanok, legföljebb következményeik módosultak : tapasztalom - ha szabad ilyen szubjektiv érveléssel élnem - azok körében, akik
legalább vették maguknak a fáradságot, s belepillantottak a fílmmúzeumi vetítésekbe (fölöttébb kevesen vannak l), hogya
korábbi teljes érdeklödéshiány
után most idegenkedés
nyilvánul meg a legtöbbjüknél Santiago Alvarez filmjeivel. művészetével,
gondolkodás- és
kifejezésmódjával szemben. E tényt, úgy vélem,
egyszerűen nem mellőzhetni, ha Santiago Alvarezről beszélünk, első - alaposan megkésett magyarországi
bemutatkozása
alkalmából.
Okokról, több okról van szó, de nagyjából
összefoglalhatók abban, hogy Alvarez más típusú alkotó, művészete
más típusú művészet,
mint amilyenne 1 mi a magunk égtáján találkozni szoktunk, mint amilyet tehát - egyetértve
vagy elutasítva - egyáltalában tudomásul vesz
a hazai közönség és a hazai filmszakma, mint
dokumentumfilm-művészetet.
Pedig ami mifelénk dokumentumfilm címkével előadódik {be-

leértve a saját termés mellett a mozik meg a
televízió külföldi filmkínálatát is), az maga is
roppant vegyes, végletesen különbözö irányzatokat reprezentál. De az "Alvarez-típusú
dokumentumfilm" (s nemcsak személy szerint AIvarez művészete)
nincs jelen Magyarországon
mostanában.
Ezt a .. típusú" szót csak amúgy hétköznapi
használatában venném, minden tudományos és
kivált esztétikai árnyalatát mellőzve, - hiszen
amióta a hazai esztétizálás (így az esztétikai
alapozottságú kritika is) rákapott az "érték"
fogalmára s különféle, egymással természetesen perlekedő "értékeIméIetek"
alkalmazására,
azóta a ..típus" mint esztétikai műszó mintha
kihulIt volna a divat rostáján; vagy amennyi
csekély alkalmazási körben megmaradt, ott óhatatlanul .. értékeszmével" impregnálódott. Márpedig mi sem áll távolabb tölem, mint hogy az
..Alvarez-típusú dokumentumfilm-művészet"
elismerem: gyarló tudományossággal
kreált kifejezésével bárminemű értékítéletet
fejezzek
ki.
Bizonyos, hogy ha Magyarországon
épp abban a csaknem negyedszázadnyi
időközben,
amelyre Santiago Alvarez működése
esik, nem
csírázott volna ki. majd szökött volna szárba
egy mára igencsak terebélyes, erős törzsű szocioqráiiai dokumentatiztnus, amely élet- és vitaképes a "hagyományos"
filmdokumentálás
bármely hazai és külhoni teljesítményével
szemben, akkor nemcsak hogy lehetőség, de
szükség is mutatkozott volna - a kétségkívül
megcsontosodottan
konzervatív,
..hagyományos" dokumentumfilm-készítés
"alkotó bírálatához" - valami másfajta módszer megismerésére és propagálására;
s minthogy ezidött a
legfeltűnöbb újdonság világviszonylatban a ku55

bai dokumentumfilm-iskola
és benne főként
Santiago Alvarez teljesítménye volt, hát könynyen elképzelhető.
hogy ... De hagyjuk a föltételezéseket. Tény, hogy egyrészt bár éppen
a szociográfiai filmdokumentarizmus
hazai virágzásával kapcsolódik
össze szűkséqszerűen
az "Alvarez-típusú
filmdokumentarizmustól"
való idegenkedés, másrészt viszont az sem lehet véletlen, hogy nálunk ez, másutt amaz a típusú filmdokumentálás vált uralkodóvá (szemléletmeghatározóvá) . Am a kettő különbségében értékkülönbséget
látni ostobaság
volna,
mert merő elfogultságot fejezne ki - pro vagy
kontra -, semmi mást.

II.
"Igen szoros kapcsolat van a közott. amit csinálok, s ami hazámban éppen történik" - mondja Santiago Alvaréz 1968-ban. Majd 1974-ben
így nyilatkozik: "Dokumentumfilmjeim
forgatókönyvét nem én írom, majdnem mindig az
ellenség írja." E két mondatban, ha belegondolunk, Alvarez
művészetének
csakugyan a
legfóbb tartalmi jellegzetessége fogalmazódik
meg.
Nem végzett filmfőiskolát.
nem is dolgozott
a filmszakmában a kubai forradalom gyózelme
elótt; a gyakorlatban, a forradalmi gyakorlatban tanult meg filmet készíteni (mint jóegynéhány honfitársa), s mindenekelótt mint a kubai
filmhíradó készítője,
bő két évtizeden át egyszemélyi felelőse: ennek a nem véletlenül nem
"kubai filmhíradónak" , hanem az "ICAIC latin-amerikai
filmhíradójának"
nevezett filmpublicisztikai képzódménynek még ma is a vezetője, jóllehet a legutóbbi időben
már nem
személyesen ó állítja össze ezeket a kezdettól
fogva dokumentum-esszé jellegű, átlagosan kilenc percnyi hosszú filmeket, s az időnként valamivel terjedelmesebb "különkiadásokat" . Újságírónak inkább tartja magát - nyilatkozta
nem egyszer -, mint filrnművésznek.
politikusnak inkább, mint újságírónak, s forradalmárnak inkább, mint politikusnak. Mint forradalmár-politikus-újságíró
képezte magát filmessé.
s dokumentumfilmjei elkészítésére hosszú-hoszszú éveken keresztül a meqszakítatlanul végzett
híradósmunka mellett kerített sort. Ezt azért
is tehette különösebb ellentmondás
kihívása
nélkül, mert filmhíradójának
szerkezete kezdettól fogva - ahogy az imént utaltam rá egységes dokumentumfilm-szerkezet
volt, tehát
már a 60-as években is, amikor még világszerte az apró riportázsokból sorba rakott "hírcso56

kor" volt a mozihíradó megszokolt formája.
Santiago Alvarez dokumentumfilmjeinek
témái
sorra-rendre
a filmhíradóban
bukkantak
föl
először, s az általánosítás - a politikai és művészi általánosítás - igénye fejlesztette tovább
őket rövidebb-hosszabb.
önálló dokumentumfilmekké. Am nemcsak erről van szó. Amikor AIvarez hosszabb, hosszú (néha nagyon hosszú)
dokumentumfilmekkel
kezdte meglepni a világot, a kubai sajtóban meg a rendező szóhasználatában magától értetődön bukkant föl a kifejezés: "egészestés híradó" (..notíciero largometraje").
Igen. Ezek az epikus, didaktikus,
historikus, retorikus, politikus, szatirikus nagybeszámolók a plakátfilmszerű,
agitatív, informatív kishíradókkal
állnak mindvégig a legszorosabb rokonságban.
Epikus
plakát?!
Ilyesvalami, ha még oly paradox is ...
Mármost,
csodálkozhatunk-e
azon,
hogy
Santiago Alvarez csakugyan mindig azt viszi
filmre, ami hazájában éppen történik? S a máig
politikai és gazdasági bekerítés ben élő Kubában, sajnos, "majdnem
mindiq" az történik,
hogy az ellenséges cselekedetekre reagál a politikai vezetés, a nép, az értelmiség...
"Dokumentumfilmjeim
forgatókönyvét . .. majdnem mindig az ellenség írja." És a forradalmi
háborúval hatalomhoz jutott nép rendszerének
első napjaitól mindmáig a másutt "külpolitikai
hírnek" számító események jelentős része is
közvetlenül vonatkozik az ország belállapotára. Egész egyszeruen azért, mert ezeknek a
"külpolitikai eseményeknek"
az egyik főszereplője rendszerint
az USA, amely mindössze
90 mérföldnyire
fekszik a szigetországtól, s
amely negyedszázada
szüntelen
konfrontációt
csihol a forradalmi Kubával s Kuba körül. Tudniillik: Kuba potenciális vagy tényleges szövetségeseivel. részint a szocialista országokkal,
de fóleg a harmadik világ - Latin-Amerika,
Afrika, Azsia - országaival. 1983 decemberében vastag könyv jelent meg Caracasban : Santiago Alvarez, cronista del Tercer Ivlundo, vagyis: Santiago Alvarez, a harmadik világ krónihása. A könyv voltaképpen igen alapos cikkgyű}temény, nem az összeállító-szerzö Edmundo
Aray (a venezuelai Nemzeti Filmtár igazgatója) fejtegetéseit,
gondolatait tartalmazza,
hanem a kubai rendező nyilatkozatait és a róla
írott kritikákat; vajon oda lehetett volna-e illeszteni egy ilyen jelzót a címébe. ha a könyv
teljes anyaga nem ezt igazolná? De ezt igazolja, aminthogy Alvarez filmjei is.
Leegyszerüsíthetó
Santiago
Alvarez tevékenységének egész tartalma imigyen (s ez az

új Szimfónia
egyszerűsítés aligha nyomorítja meg Alvarez
művészetét) : Kuba és szövetségesei létét. tetteit
és szándékait védi. igazolja, propagálja, s ellenségeinek, elsősorban az USA-nak alétét,
tetteit és szándékait támadja, vitatja, leplezi le.
Minden eszközzel.
Alvareznek, a művésznek a legjellemzőbb
vonása: a sokeszközűség. S az eszközökön túl,
nincsen stílus-megkötöttsége sem. Műfajait pedig végképp maga teremti azokon az óriási
távlatú hagyományokon belül, amelyeket nem
annyira a filmtörténet, mint inkább az irodalom- és képzőművészet-tőrténet.
a zenetörténet
vagy éppen a retorikatörténet és a "vitatkozástörténet" kínál neki (ez utóbbiba illesztve a
publicisztika történetét - a hajdani filippikáktól a modern újságírásig) .

III.
Santiago Alvarez mint dokumentumfilmes. természetesen, a valóság tényeivel dolgozik, méghozzá mindig friss tényeivel.
A tények állítólag magukért beszélnek.
Következésképp a dokumentumfilmezés körüli hajbakapásoknak mindig tárgya és ürügye
az ábrázolás hitelessége, amit a bemutatott kép

(összkép) objektivitásával szokás gondolat ilag
összekapcsolni, sőt azonosítani.
Igen ám, csakhogy tárgyilagosság eimén gyakorta szenutelenséget
szokás (persze, kimondatlanul) számon kérni. Mondván: beszéljenek
önmagukért a tények. Merthogy a szubjektivitás árt a tényeknek : manipulál, meghamisit.
Hogy ez a föl-fölbukkanó
gondolatmenet
nem pusztán logikai bakugrást hajt végre egy
fontos ponton (objektivitás egyenlő szenvtelen
kívülmaradással), hanem egészét tekintve is
értelmetlen a művészetben éppúgy, mint a tudományban, azt néha éleseszű, józanul gondolkodó embereknek is nehéz megmagyarázni ha történetesen a "free cinema", "cinéma vérité", "cinema direct" vagy egyéb hasonló divatiskolában estek át elemi filmkiképzésen. Pedig
hát a valóságba való beavatkozás nélkül nincsen valóságábrázolás. A tények föltárása akár művészi. akár tudományos - megköveteli, hogy valamiképpen hozzájuk nyúljunk. így
vagy úgy.
A művészetben éppenséggel a "hozzányúlás"
hogyanja adja a műalkotás formájának alapvázát (vagyis ábrázolási mádszetét), s egyben
tartalmának lényegét, a műalkotásban megtestesülő szemléletet (a valóságlátás módját.
vagyis a világ nézetét). Mármost, miért volna
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"jogerősebb",
ha valaki bevallatlanul
csinál
valamit, mint hogyha bevallottan teszi?
Arról már nem szólva. hogy a szenvtelen re
álcázott objektivitás
tudatos hazugságoknak,
hamisításoknak is lehet takarója (a művészetben éppúgy, mint a tudományban); röviden: az
objektivitás nem üdvözít. Mert nem minősíthet. Még a dokumentumfilmezésben
sem.
A tárgyilagosság ugyanis - és ez a lényeg
- pusztán a roqzitéste vonatkozik. A valóság
megrögzült képe azonban mutathat ugyan ellentéteket, ám magában véve még nem tárja
föl az ellentmondásokból
fakadó mozgást, s
különösképpen nem e mozgás irányait, cikcakkjait.
Ehhez a szubjektum hozzáadta - tudományos vagy művészi - elemzés (vélemény, érvelés, következtetés, bizonyitás) szükségeltetik.
"Én a valóságot teremtem újra. De nem vagyok karnera, nem egyszerűen fényképezem a
valóságot. Hiszek abban, hogy az embernek bele kell hatolnia a dolgokba. Én nem hiszek
senki és semmi objektivitásában.
Az objektivitás hamis ürügye annak, aki álcázza magát,
hogy ámíthassa a népet. Én mindig nagyon
szubjektív vagyok. Nagyon részrehajló." így
Santiago Alvarez 196B-ban adott egyik nyilatkozatában.
így a híradós. aki a valóság legfrissebb tényeivel dolgozik.
Végül is, hogyan dolgozik velük? Lássunk
most már egy példát.
A Budapesten
bernutatott
Alvarez-filmek
közt nem volt egyetlen közönséges híradó
sem, de volt egy dokumentumfilm, amelyik a
filmhíradó különkiadásaként
született meg. Ezt
kell tehát elsőül szemügyre vennünk.
A címe: La estampida. Egyáltalában
nem
"robbanást" jelent, miként a bemutatóhoz készült műsorlap és műsorfüzet leiterjakabja hirdette (nyilvánvalóan összetévesztve az "estampida" és az "estampido" szavakat - ez utóbbi
pontos jelentése egyébként "dörrenés"). Alvarez filmcímére nem tudok egyszavas magyar
megfelelőt, de az biztos, hogy a megrémült
állatcsorda
fejveszett
menekűlését
jelenti.
Minthogy a híradónak ez a különkiadása az
1971. január 30. és március 31. között Laoszban, a Khe Sanh-völgyben lezajlott - és csúfos kudarccal, fejveszett meneküléssel .végződött - amerikai-déI-vietnami
offenzíváról ad
hírt, a cím tehát igencsak szatirikus. S persze,
a film is az.
Ha valami, akkor a szatíra csakugyan szubjektív műfaj, Vajon meghamisította-e Santiago
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Alvarez szatirikus szubjektivitása az ábrázolt
tényeket?
A helyszíni felvéte' ekkel aligha tehette, hiszen azokat nem ő forgatta: külföldi forrásokból, nem kis részben amerikai tv-híradók anyagából szedte össze, amit és amennyit csak tudott.
A film magyarázó szövege (a jobb megértés
kedvéért feliratok és animáció bő alkalmazasával) nem kommentálja az események jellegét: merőben ismeretterjesztő
és tényközlő.
Megtudhatjuk,
hol van Laosz, melyik részén
húzódik
a Khe Sanh-völgy, a 9. sz. országút,
milyen irányokban folyt az offenzíva, milyen
erőkkel (hány tank, repülőgép, helikopter, milyen és hány fős alakulatok stb.) indította az
amerikai hadvezetés, pontosan milyen térség
elfoglalása lett volna a célja, hány napra tervezték; milyen anyagi és emberveszteséggel zárult a támadók számára az offenzíva mérlege.
Tehát nem Santiago Alvarez képei és szövegei 'teszik szatirikussá a filmet. Hanem a
zenéje és angol énekszöveqe, ami nem konkrétan erről a laoszi offenzíváról szól, csak
amúgy általában az amerikaiak délkelet-ázsiai
agresszív hadviseléséről. A Country Joe and the
Fish együttes adja elő. Daluk nagyjából (és
nyers ford Hásban) a következőket
mondja :
"Jöjjön mind, aki vállas-izmos. Uncle Samnek
ismét a te segitségedre van szüksége, szörnyü
kalarnajkába keveredett ott, messze, Vietnamban ... Úgyhogy hagyjátok a könyveket, fogjatok puskát, gyerünk, szórakozzunk egy borzasztót . . . Jöjjenek,
tábornokok,
gyerünk,
mozgás, végre itt az alkalom, hogy síkra szálljanak, és elkapják .azokat a vörösöket', mert
csakis holtan jó a kommunista ... Nos, Wall
Street, ne késlekedj, príma háború ez, temérdek pénzt keresherunk rajta, ha eladjuk a hadseregnek a mesterségéhez
szükséges szerszámokat ... Egy, kettő, három. Miért is harcolunk ? Ne kérdezd...
A következő megálló
Vietnam ... Öt, hat, hét, nyíljanak meg az ég
kapui. .. Mindnyájan meghalni megyünk ... "
(Itt az amerikai himnusz eltorzult hangjai keverednek
a zenekiséretbe,
ahogyan Jimmy
Hendrix játszotta elektromos gitáron.) "Rajta,
anyák, az egész országban, csomagoljatok Vietnamba induló fiaHoknak...
Gyerünk, papa,
ne habozz, küldd a fiaidat, mielőtt még késő
lesz, így a te fiad lehet az első a háztőmbből.
aki visszatér egy ládában ... "
Ez a protest song ellenpontozza a képileg
teljesen "objektív" hiradóanyagot, amit a vágás segít időnként és helyenként félreérthetet-

lenül összetalálkozni
a dalszöveggel. Például
a vége felé, amikor .Jádákról" , vagyis az elesett katonák koporsóiról van szó.
Santiago Alvarez
egyébként
egész eddigi
életművében kerüli a hagyományos "kísérőszö'
veqet". Dolgozik - bőven - hangzó és írott
szöveggel. de nem pusztán közlendője van,
hanem művészi közlendője, ezért a hangcsíkot
is eflektusokkal
építi föl.
S azonkívül: "A vágás a legfontosabb"
nyilatkozta jó néhányszor. Ehhez még két mondat egy 1967-ben adott interjújából : ,,- Alkalmazta a free cinerna módszerét? - Nem vonz
engem. Dokumentumfilmjeim
központi idegrendszere a montázs és a hatásos hanqcsík."
1971-ben, amikor még javában dúlt, több
frontori. az amerikaiak
indokínai
háborúja,
Santiago Alvarez egy bár jelentős, ám az egész
háború kimenetelére nézve még nem sorsdöntő,
lokális hadművelet kapcsán arra az általánosításra "vetemedik"
a maga szatirikus szubjektivitásában, a vágás és a megválasztott zenei
anyag segítségével. hogy a jenkik csúfos, megérdemelt vereséget idéznek saját fejükre agresszív, pusztító háborújukkal.
Vajon meghamisította
ezzel a tényeket?
Előnyére vagy hátrányára vált filmjének, hogy
szent meggyőződéssel (szubjektivitással)
határozottan állást foglalt az események menetének
irányára, a jövőre nézve is? A válaszon egyszerűen nevetséges volna töprengeni.

A magyar lírába n is akad hasonló alkotás,
de afféle bocsánatos bűnnek számít, mert a személyeskedést igen csúnya dolognak tartja a
közillem. Persze, nem is úriemberek írták e sorokat: "Nyakravalótlanok,
takarodjatok a csatatérrül . .. 1::ljen Mészáros s éljen a nyakravaló!" . .. "A bujtó, új, kan Báthori Erzsébet" . .. ,,1::s idenyög a Dala-dög, az éveire
mester" - hanem olyan, ílledelmet nem sokra
becsülő költők, mint Petőfi, Ady, József Attila.
A kubai Iírában a népszerű remekművek közt
tartják számon Nicolás Gui1lén jó pár szatirikus pamflet jét, Santiago Alvarez L. B. ].-jének talán legközvetlenebb műfaji előzményeit.
Figyeljük csak, példának okáért, a Kis groteszk litánia McCarthy szenátor halálára építkezését (Simor András fordításában):
,,íme MacCarthy szenátor
holtan halottaságyában,
körötte négy majom gyászol;
íme McMajom szenátor
holtan fekszik Carthy ágyán,
körötte négy sakál gyászol (... )
Íme McBulldog szenátor
holtan a fogak ágyában,
körötte négy gengszter gyászol;
íme McGengszter szenátor
holtan a 'bulldog ágyában,
körötte négy sikoly gyászol (... )
Ime McBomba szenátor
holtan a szitkok ágyában,
körötte négy sertés gyászol;
íme McSertés szenátor
holtan a bombák ágyában,
körötte négy spicli gyászol;
íme McSpicli szenátor" . . .

IV.
Santiago Alvarez politikusnak politikus, de nem
diplomata.
Kertelés nélkül lefasisztázza - L. B. J. című
filmjében - a szomszédos nagyhatalom hivatalban levő elnökét, stílszerűnek véli a texasi
születésű
"cowboy-elnök"
világrajöttét
egy
szarvasmarha születéséhez hasonlítani. És így
tovább, a lehető leggorombább módon. Ugyanakkor azonban nem mulasztja el súlyos érveit
fölsorakoztatni - csupa tényt - Johnson tevékenységével kapcsolatban, amelyek e goromba,
faragatlan stílust indokolják. S érvelése brilliánsan szellemes: költői ötletek tömegével, képi
rímekkel. metaforákkal. asszociációkkal halad
előre gondolatmenete, s korántsem
egyszerű
politikai vádbeszéd prózai logikájával.
Igen, költői műfaj az L. B. ]. műfaja; filmköltemény ez - a szatirikus pamfletvers műfajában. Ritka tünemény az ilyesmi filmvásznon. Érdemes ezért inkább irodalmi, s nem
filmi előzmények felől közelíteni hozzá.

és így

tovább.
Mi is történik itt költőileg? "A személyiség
(. .. ) - az észak-amerikai .hős' röntgen-karikatúrája - megsokszorozódik,
és eltorzul jelentéseiben; minden egyes aspektusa a tárgy egyegy tünékeny metszetét, jelképes utalások gyanánt mozgatott kisugárzásait vetíti elénk, zárt
konstrukcióban
tagolódva ... " Manuel López
Oliva elemzése a Guillén-vers módszertani lényegét ragadja meg.
Csakhogy nem arról íródott! Hanem természetesen Santiago Alvarez L. B. ]. című filmjéről. Valóban: Lyndon Baines Johnson karikatúra-személyiségének
minden aspektusa, nevének kezdőbetűitől jellegzetes nevetéséig, pó59

zaiig, sokszorozódva átalakul a szatirikus ötletek röntgensugár-törő
prizmáján. A direkt fetegráfiák legikus tény-összefüggései
allegóriákká és metaferákká alakulnak a költői képzettársítás montázsscrában , zárt konstrukcióban, amit a hárem címbetű háremtételessé ferrnál (L., mint Luther King, B., mint Bob Kennedy, J., mint Jehn Kennedy, vagyis a Jehnsen
fölemelkedésének "hőstörténete" során a "hős"
útjából eltakarítottak
történeteire
vonatkozó
vaskos utalások ... ).
E módszertől való idegenkedés,
'természetesen, nem annyit jelent, mint a kigúnyelt és
"durván sértegetett" amerikai elnök, az indekínai háborúért és egyéb történelmi gaztettekért személyesen mindenképp felelős Lynden B.
Jehnsen pártjára állni "sértegetőjével" , a kubai filmrendezővel szemben. Végtére is Santiaqo Alvarez nem most és nem nekünk készítette
ezt a filmjét. "Nem hiszek az utókornak szöló
mozíban. (... ) A harmadik világban nincs meg
az intellektuális elit széles sávja meg a közbülső szintek sokasága. amely megkönnyítené az
alkotó kapcselatát a néppel (... ) Számunkra
mégis Chaplin a példa, mert az ő szellemmel és
merészséggel teli műve éppúgy megérintette az
írástudatlant
mint a legműveltebbel, a preletárt éppúgy, mint aparasztet."
Azt hiszem, valóban erről van szó. Más az
a közönség, amelynek Santiago AIvarez közvetlenül dolgozik, mint a mi. hazai kőzőnségüpk. Ez igaz. Épp ezért ne feledkezzünk meg
a következőkről : Egy műalkotás
elfegadásával
vagy' elutasításával a közönségét is elfogadjuk. .
vagy elutasítj uk. (Érdekes, hegy a reakciós műértök ezt nem is szekták titkelni - a demokraták igen.) Santiago Alvareznek, egerombán
politizáló, személyeskedő szatirikusnak azonos
húrori pendülő közönsége van Kubában és a
harmadik világban. Ne, nem mintha nem volna
bírálható e közönség is! De valljuk be legalább,
ha ezt tesszük. (Én máris bevallom,
hegy
kénytelen leszek a továbbiakban ezt is tenni.
De nem az L. B. ]. miatt: arra magam is egyetértő közönség vagyek.)

v.
Minden benyelultság megérthető, ha megfelel
a valóságnak. De nem mindenkinek első hallásra-Iátásra; tehát nem közérthető.
.
Mindamellett a közérthetőség nem okvetlenül azonos az egyszerűséggel: föltételezi ugyan
az egyszerűséget, de nem zárja ki ellentétét.
a benyelultságet. Hiszen a művészeti alkotások60

nak több .•rétegük" van, s legjebb példáikban
szépen megfér egymással az egyszerűség és a
benyelultság.
A közérthetőség
alapfeltétele
veltaképpen az á11ásloglalásnak - s következésképpen a mű céljának - teketóriátlan egyéttelműséqe.
Ahol a művelődési
viszonyok
parancselólag
előírják az alkotök
számára a közérthetőség
követelményét. ett eléggé természetes, hegy a
művész frontálisan, direkt módon feglal állást
tárgyával szemben.
Ilyen frontális állásfeglalás terméke a Now
(Most), Santiago Alvarez 1965-ben készített
hatperces remeke - némelyek szerint máig
legjebb műve.
Egy dalhez igazített állóképmontázs, egészen
minimális mezgóképpel - a ritmusravágás tanítanivaló minta példája. Az egyesült államokbeli feketék nagy .•gettólázadásai"
idején készült. A dal: a .•Hava Nagila" című, ismeretlen szerzőtől való zsidó ének dzsesszesített változata. aktuális pelitikai szöveggel. Lena Home
előadásában. Amint a film egyik kritikusa őszszefoglalja. a dal - s így a hozzá igazedó film
- tartalmi íve a történelmi leckétől a himnuszen át a harci riadóig jut el.
Bizonyításul
néhány részlet a dal szövegéből :
I went and took a look
In my eId history book
It's there in black and white
Fer all te see (... )
Everyene should leve his brother
People alI should ,leve each ether (. .. )
The message ef this seng 's not subtle
Ne discussion ne rebutal
We want more than just a promise
Say geedbye te Uriele Thomas
Call me not real
Still I believe
We are created free and equal ...
S aztán ugyanaz a kritikus, Marie Rodríquez
Alemán bámulatrarnéltón
találó megjegyzést
tesz a filmre: .•A Now epikus filmként áll
elénk. Hangneme a pamfleté. Vitairat és eleven történelem." Azért bámulatos ez a jellemzés, mert egy látszólag egynemű, plakárszerű,
korai rövidfilm ből Santiaqo Alvarez egész sekszínű, ellentmondásos,
epikába torkolló életművét mintegy előre "megjóselja".
A Now fermai tökélye elsőserban a hang és
a' kép kontrapunktikus
ősszeszerkesztéséből

adódik. Minthogy a képi anyag igen szegényes
(javarészt
képesújságok
fotóanyaga), ezt az
összeszerkesztést
imitt-amott
a trükkasztal
igénybevételével végezte a rendező. De az bizonyos, hogy az állóképek dominanciája olyan
fokú a filmben, hogy mintegy elfedi, eltünteti
az eszközöknek egyébként itt is jelenlevő többféleségét, s "egyneművé" varázsolja a filmet.
ami úgyszintén nem kis mértékben hozzájárul
a formai tökély érzésének előidézéséhez bennünk, nézőkben.
De épp ezzel a vonásával a Now a kevés számú kivételhez tartozik Santiago Alvaréz életművében, A Budapesten vetített filmek közül
csak a Testvérem, FideI (Mi hermano FideI)
tart rokonságot vele, de csakis e tekintetben,
ti. az egyneműség látszata okán (mert annak
formai eszközei egészen mások: televíziós élőközvetítés szerű
riportfilm.
drámai
műhöz
méltó csattanóval) . Santiago Alvarez minden
gátlás nélkül használ föl, s ami fő, vegyít filmjeiben minden, keze ügyébe akadó eszközt;
egészen meghökkentő merészséggel alkalmazza
a látszólag összeilleszthetetlen
műfajokat
is
egy-egy alkotásán belül, egyszóval: eklektikus,
méghozzá eltökélt, újító bátorságú eklektikus.
A kubai dokumerrtumfilm-művészet
egészére
ig jellemző - s talán éppen legjobb alkotásaiban - a kialakult esztétikai szokásoknak az
újító semmibe vevése. ez az alkotó eklekticizmus.
Ennek okai és összetevői közül kettő látszik
különösen fontosnak.
Először: a sokszínűség, az eszközbeli változatosság alapvetően nem a bőségből fakad itt,
hanem épp ellenkezőleg, az ínségből és a szűh»
ségből. A kubai dokumentumfilm - talán egészen a legutóbbi időkig - abból építkezik, ami
van. Abból a kevésből. Függetlenül attól, hogy
a kéznél levő anyagok és eszközök "elvben",
a bevett esztétikai szokások, normák értelmében
összeillenek-e, vagy sem. "A fotóanyagot szűksé~ből használom - mondja Santiago Alvarez
1968-ban -: nincs filmanyagom. Am ettől függetlenül, a fotók integrálódnak
az élőanyaggal, s új elemmel gazdagítják a montázst."
Majd egy későbbi nyilatkozatában így tér viszsza a kérdésre: ", .. a szükség az, ami új kifejezési formákat kerestet velem, hangban és
képben egyaránt" (1969).

Másodszor: a kubai dokumentarizmus arculatát nagy mértékben meghatározza az oktatófilm eszközeinek (és dramaturgiájának)
elterjedt alkalmazása. Ez a vonása alighanem páratlanná teszi a filmtörténet jelentékeny dokumentumfilm-művészeti
iskolái és irányzatai
közt. Ne feledjük, hogy Kuba a forradalom
győzelméig analfabéta ország volt, - a burzsoázia osztálya s az értelmiség rétege kivételével a forradalom
nagy írni-olvasni
tanító
kampánya tette betűvetövé
a kubai népet. S
ebben a kampányban - mint később a technikai, állampolgári stb. ismeretek terjesztésében is - igen jelentős szerepe volt a filmnek.
De miben is nyilvánul meg az oktatófilm hatása a dokumentumfilmre?
A trükk és az animáció gyakori és didaktikus használatában.
Természetes azonban,
hogy Santiago
AIvarez és a legjobb kubai dokumentaristák nem
érik be ennyivel: a' kisegítő animáció éppúgy,
mint a változatos trükk-eszköztár
a műuészi
kifejezés hatáselemévé lép elő műveikben.
Mifelénk a filmtrükkök hatáselemként való
használata már jó ideje gyanús, mert vagy a
filmtörténet
korai,
gyermeteg
korszakának
képzeteit idézi föl (ami miatt jobbára csak a
gyermekfilmben tekintjük helyénvalónak), vagy
kifejezetten a filmszemiotikai
kísérletezgetés
terrénumába
utalja "valóságigényű"
kritikai
szigorunk. Kiváltképpen gyanús a trűkkőzés a
dokumentumfilm ben, amióta föltalálták a free
cinemát s "a valóságba való be nem avatkozás"
különféle irányzatait.
A kubaiak viszont, Santiago Alvarezzel az
élen, épp az emlitett irányzatok megerősödése
idején alakították ki a maguk dokumentumfilmes irányzatát : általában véve az eiiehiusta,
s kűlönösen a hang- és képmontázs. valamint
a trükk (és az animáció) effektusaira "föle skűdve" - igaz, nem vetve el ugyanakkor semmit sem a dokumentumfilmezés
régi és új eszközeiből. így például a direkthangos, rejtett kamerás felvételt meg az interjút sem. Ez az
"eklektikus"
(mondhatnánk úgy is: változatos)
eszközhasználat
kétségkívül bő két évtizedre
szembehelyezte
- a forma tekintetében
- a
kubai dokumentumfilm-iskolát
és a világ más
tájain dívó dokumentarizmusokat.
Bcstontól
Budapestig.
(Foly tat juk)
Csa la Károly
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A filológus-történész
Santiago Alvarez új jilmjeirőf
Santiago Alvarez híradóival és dokumentumfilmjeivel Havannában ismerkedtem meg, húsz
évvel ezelőtt, 1964-ben. Filmjeire gondolva
eszembe jut egyik kubai barátom, aki nem a
nagyfilm, hanem az új filmhíradó szerint válogatott akkoriban a néznivalók közt a moziműsorban. Santiago Alvarez rnűvészete ezekkel a
filmhíradókkal kezdődött.
A kubai filmhíradó
teremtette meg a kubai dokumentumfilmet, a
kubai filmhíradót pedig két rendező tette népszerűvé, Santiago Alvarez és Jorge Fraga.
Azt hiszem, hogy Santiago Alvarez hatvanas
évekbeli, úttörő jelentőségű, a latin-amerikai
dokumentumfilmet megújító művészetének titka úgyszintén ezekben a filmhíradókban fedezhető fel. A képeket feliratokkal magyarázó,
kiegészítő, a szó jó értelmében vett didaktikát
tudatosan vállaló, a filmvásznon brechti módszereket alkalmazó agitátor-filmművész munkái társadalmi és történelmi szükségletet elégítettek ki. Olyan közönség számára készültek
ezek a filmek, amely együtt élt a filmvásznon
megelevenedő valósággal, Kuba és Latin-Amerika történetével. Santiago Alvarez a konkrét
események krónikása lett, úgy is fogalmazhatunk: újságíró-filmrendező. Valószínűleg ő maga is egyetértene megfogalmazásunkkal, hiszen
nem egyszer kijelentette, hogy a jó dokumentaristának elsősorban jó újsáqírónak kell lennie, képekkel dolgozó riporternek.
Új módszereit, az azonnali reagálás eredeti
eszközeit valószínűleg a közönség igénye alakította ki. Ezekben az években születik meg a
kubai plakátművészet,
absztrakt festők mozgósító jellegű, politikai plakátokat készítenek
a napi eseményekről, a forradalom céljairól.
Ebben a közegben jönnek létre Santiago Alvarez "fiJm-plakátjai". Máig bennem él a hatvan62

négyes év egyik legtragikusabb
eseményéről
szóló híradója. Havannában éltem át 1964 áprilisában Joao Goulart haladó kormányának
megdöntését. Az utca embere mindent tudni
akart Brazfliáról, a legújabb eseményekről,
Castelo Branco marsall katonai júntájáról.
Santiago Alvarez filmhíradója egyszerre vállalta
az ismeretterjesztés és az agitáció feladatát. A
filmhíradó dokumentumfilmmé
alakult át. A
közönség a brazil eseményekről vitatkozott az
utcán és a moziban.
Óhatatlanul feléled bennem a húsz év előtti
légkör ma, 1983-ban, amikor ismét Havannában élek át egy újabb tragédiát, Maurice Bishop meggyilkolását. "Az amerikaiak be fognak avatkozni" - mondta a gyilkosság másnapján Havannában a taxisofőr. Ö jut eszembe
Budapesten először az amerikai agresszió után.
Meg a Félix Varela-renddel kitüntetett kubai
tudós, az ötven éve az Egyesült Allamokban élő
Juan José Arrom, a híres irodalomtörténész,
aki reggeli közben azt mondta: "Az Egyesült
Allamoktól csak bűnt és terrort várhatnak Latin-Amerika népei. Én ismerem őket, ötven éve
élek közöttük." Az idős irodalomtörténész és a
fiatal taxisofőr egyforma szenvedéllyel reagált
az eseményekre. Ez az a közönség, amelynek
Santiago Alvarez filmjei készültek és készülnek. Ezért alkotta és alkotja akkor legjobb rnűveit. amikor ugyanúgy reagált és reagál az
eseményekre, mint maga a nép, a film képi
lehetősége ivel fogalmazva meg olyan egyéni érzelmeket, amelyek Kubában egyúttal kollektív
érzelmek is.
Santiago Alvarez első játékfimjét az idén
mutatták be Havannában. A La Cueva del
Muetto menekűltjei a Moncada laktanya ostromának évébe, 1953-ba kalauzol minket. A film

a fidelisták és az orientei parasztok közti kapcsolat meqszűletéséről, a Batista-rezsim brutális megtorlásáról
szól. Húsz éve Robert Merle
nem mindennapi könyve, a Moncada, nemzedékemnek és a hatvanas évek fiataljainak valóságos bibliája volt. Santiago Alvarez filmjének
alapjául egy új dokumentum könyv, Marta Rojas La Cueua del Muerto című, néhány hete
megjelent könyve szolgált. Tényekre épülő, regényként is olvasható, kitűnő munka. Am Santiago Alvarez mintha félt volna játékfilmjében
saját eszközeitől. és legfőbb erényét, a konkrétumokhoz való ragaszkodást. mintha nem merte
volna- olyan következetes elvként alkalmazni,
ahogyan jelentős dokumentumfilmjeiben megszoktuk. Talán az 1980-ban készült Szükséges
háború is zavarta, attól is félhetett. hogy önmagát ismétli. Bizonyára ezért lett el.iő játékfilmje jóval gyengébb, mint rokon témájú alkotása, a Szükséges háború. Az utóbbiban feltérképezi a forradalom előzményeit, végigjárja
az illegális szervezkedés kubai és mexikói
helyszíneit.
beszélget a hajdani események
résztvevőivel. Látjuk az l890-es nyomdagépet,
amelyen a Lázadó hadsereg első nyilatkozata
készült, találkozunk María Antoniával. akinek
házában FideI Castro és Che Guevara megismerkedtek, látjuk a házat, ahol a Gtanma megvételét lebonyoIították, és sorolhatnánk a példákat tovább, hiszen ez a dokumentumfilm a

forradalmat megelőző idők valóságos történelmi gyűjteménye. Santiago Alvarez harminc évvel az események után éppen azért kezd filmrendezőként filológus-történészi gyűjtőmunkába, mert tisztában van azzal. hogy milyen fon"tosak a részletek, és tudja azt is, hogy ami ma
még megörökithető és felidézhető. holnap és
holnapután már nem lesz az. lrigylem ezért a
lehetőségéért. Mi mindent őrizhettünk volna
meg 1945 után 19l9-ről, vagy a két világháború
közti hazai munkásmozgalom történetéből, ha
lett volna egy ilyen történész!
elhivatottságú
dokumentaristánk l Az agitátor filmrendező a
Szükséges
háborúban
filológus-történészként
fényképezi le a kubai forradalom előtörténetét.
Egyórá s dokumentumfilmje.
ismételjük, jóval
értékesebb a játékfilmjénél.
a Cueua del Muetto menekült jeinél. Az utóbbiban éppen a részletek fontosságáról feledkezik meg, az egyszeri
mondatok, konkrét helyszínek jelentőségéről.
Aminek jelenlététől a Szükséges háború érdekes
és fontos film, annak hiányától válik a Cueua
del Muerto menekűlt jei semmitmondóvá.
Az agitátor Santiago Alvarez mai üzenetét
két újabb dokumentumfilmjéban, a Visszhangzani 'kezdett a Momotombo és az Oj Szimiánia
című alkotásokban fedeztem fel. Az első a nicaraguai katolikus papság és a sandínísta mozgalom kapcsolatáról szól. A film Ernesto Cardenal 5. Zsoltárával kezdődik:
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új

szimfónia

"Figyelmezz

szavaimra oh Uram
Halld az én sóhajtásomat
Ügyelj az én kiáltásom szavára
Mert nem olyan Isten vagy te
aki barátja a diktátoroknak
politikájuknak
sem vagy te híve
propagandájuk sem ér el tehozzád
és a gengszter sem lakhatik tenálad"
A filmben megjelenik a világhírű nicaraguai
költő is, aki a papság forradalmi öntudatáról
beszél, Daniel Ortega a Camillo Torres választotta út jelentőségét elemzi, példaként állítva
a latin-amerikai papság elé a kolumbiai papforradalmár alakját, FideI Castro pedig az egyház szereperől szólva kimutatja, miben különbözik a nicaraguai katolicizmus a kubaitól.
A nyilatkozatok és riportok között kőzépkori és mai festmények idézik fel a földi poklot
és azt a Mennyei Királyságot, amelyet a szegények a földön követelnek maguknak. Megjelenik a meggyilkolt Romero érsek, Salvador
főpapja, aki halála előtt néhány héttel, amikor
megkérdezték tőle, tud-e arról, hogy bűnözők
64

tőrnek életére, így válaszolt a kérdezöknek :
"nem bűnözők, vétkesek csupán."
Santiago Alvarez mesteri technikával teremt
egységes filmbeli világot a nyilatkozatokból.
versrészletekből. középkori festményekből és a
Momotombo vulkán fenséges látványából. A
Momotombo, a ma is műkődő nicaraguai vulkán, kimondatlanul válik a forradalom jelképévé, a Rubén Dario és Victor Hugo megénekelte
tűzhányó Nicaragua történelmi üzenetét visszhangozza ebben a filmben.
Másik filmje, az Új Szimfónia, Mozambikban készült. Főszereplője maga a mozambiki
nép, illetve vezetője, Samora Machel. Santiago
Alvarez először egy gyárlátogatás alkalmából
mutatja be a mozambiki forradalom vezetőjét,
aki felháborodottan
kiabál a gyár igazgatójával és munkásaival a szétszórt.. trópusi esőknek
kitett gépek láttán. Másodszor egy népgyülésen, amint népének magyarázza
Mozambik
politikáját. okos tanítóként
és szenvedélyes
népvezérként.
majd - meglepő látvány az európai néző számára - beleénekel a mikrofonba, és a nagygyűlés résztvevői vele énekelnek.
Santiago Alvarez képes arra, hogy Mozambik
vezetőjét
filmszínészként
ábrázolja.
Samora
Machel Afrika követelését, az egykori rabszolgák leszármazottainak
harci kiáltását mondja,
kiabálja, énekli bele a mikrofonba. Sűrített ábrázolás ez, a valóság művészi fikciója.
Az Új Szimfónia José Craveirinha, mozambiki költő versével ér véget. Külön öröm ez
számomra, hiszen tizenkét éve fordítottam ezt
a verset, akkor is Afrika üzenetének tartottam,
ma is annak tartom:
"Ú öreg istene

én
és
és
és
és

az embereknek
dob akarok lenni
nem folyó
nem virág
nem lándzsa többé
költészet sem"

Santiago Alvarez a legjobb műveit akkor
hozza létre, amikor Kuba, Latin-Amerika vagy
a harmadik világ új szimfóniáit vetíti elénk.
Amikor filmrendezőként
ugyanazt fogalmazza
meg, mint a mozambiki költő, aki elutasítja az
egzotikumot. a negritude hagyományait, hogy
népe dobjaként visszhangozza az újat, a mindmáig elmondatlant. A dob nem tűrí az idegen
ritmust, saját hangján szól a világhoz. Legjobb filmjeiben ezt cselekszi Santiago Alvarez
is.
Simor András

Részt venni a történetben
Egy kaland szerető dokumentarista feljegyzései
Az elmúlt év őszén hazánkban járt a világhírű kubai dokumentumfilmes
Santiago Alvarez. Az alábbi cikket annak a találkozónak a hangfelvétele
nyomán állítottuk össze, amely a Filmtudományi Intézetben zajlott 1983.
november 3-án, a filmszakma képviselőinek részvételével.
Nemcsak a filmek mesélnek el történeteket.
Minden egyes filmnek megvan a maga saját
története is - ahogyan létrejött, ahogyan megszűletett, ahogyan hatott később. És ezek a
történetek a mai Kubában szépek, kiegyensúlyozottak. No nem azért, mintha kánaáni állapotokban lennénk. Inkább a működési feltételeink okán. Kubában ugyanis a művész maga
is politikus - sok kőzülűk országgyűlési képviselő például -, így aztán politika és művészet
között teljes az összhang, nincsen semmiféle
súrlódás. tn sem tudnám eldönteni magamról:
melyik vagyok inkább. De nem is lehetne dönteni.
Hogy csak néhány példát mondjak erre az
összefüggésre. A forradalom után még nem
történt meg az ország közigazgatási felosztása,
még javában folyt a szervező munka - amikor
levelet kaptam Fidel Castrótól, melyben keletre hívott, filmet csinálni. Repülőgépet küldött
értem, mindenben segítetl: nekem. De az ő nevéhez fűződik a kubai filmintézet létrehozása
is már 19S9-ben, az első kulturális dekrétummal. Azért kellett ez az intézet, hogy mi, filmesek, rnűvészek
és ő együtt dolgozhassunk.
Nincsen azóta sem válaszfal közöttünk. Akárhányszor megmutattam egy-egy filmemet Fidelnek, sohasem mondta: ez nekem nem tetszik,
ezt ki kell venni, ezt meg ezt viszont tegyük
még bele. Egyetlen filmünket sem cenzúrázzák.
Az igazság az, hogy mi, kubai művészek elsősorban mégiscsak politikusok vagyunk. Filmes vagyok? Inkább politizáló újságíró. Ahhoz,
hogy valaki jó dokumentumfilmeket
csináljon,
ez elengedhetetlen alapkövetelmény. Mi rnind-

annyian ugyanabban a világban élünk. Ezt a
világot egyrészt jellemzi az, hogy beszűkült:
Kolumbusz három hónapig utazott Spanyolországtól Amerikáig, ma kilenc órányi ez az út.
A műholdakon a képek azonnal továbbíthatók.
Egyre közelebb kerülünk egymáshoz. Csakhogy
a távolságok lerövidülése nem jelenti a valódi
közeledést is. Ezt halljuk a rádióból, látjuk a
tévében.
olvassuk az újságban reggeltől estig
- Libanontól, Bejrúttól és Latin-Amerikától a
gronlandi eszkimókig. Mindenről azonnal informálódunk. Ebben az ellentmondásban
nem
lehet nem politizálni. Mindennek van valami
politikai tartalma: hovatovább a madarak énekének is. Hát hogyne lennék akkor én elsősorban politikus?!
Ekként az a feladatom, hogy mindenről beszámolj ak : az eredményekről csakúgy, mint a
hibákról, a problémákról. Lehet rajzfilm vagy
híradó, dokumentumfilm vagy játékfilm: a valóságot kell rögzítse, fel kell jegyeznie minden
jót és rosszat, ami tanulságos lehet. A szeeialista művészeknek még nagyobb a felelősségük. Mert a szocializmusról oly könnyedén és
sokan mondanak rosszat - így hát nekünk az
a dolgunk, hogy megmutassuk
a világnak,
mennyi jó dolgot nyújt a mi társadalmunk. Ez
nem jelenti azt, hogy lemondhatunk az önkritikáról. De kritika és önkritika csak együtt hathat: ha lemondunk az egyikről, hamis képet
kapunk.
Mi Kubában erősen kritikus hangvételű filmhíradókat csinálunk például. De ez a kritíka
csak akkor lehet hatásos, ha valóban a probléma mélyéig igyekszünk leásni. Vegyünk egy
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példát. Egy interjúsorozatból kiderült, hogy az
egyik cipő gyár termékeivel nincsenek megelégedve a fogyasztók: a cipők csúnyák, mindenkinek fáj bennük a lába. Elmentünk agyárba,
elmondtuk, amit hallottunk. A munkások elmondták,
hogy nem ők a hibásak: ők azt csínálják. amit a technológia előír a számukra, és
persze csak abból a rossz minőséqű bőrből dolgozhatnak, amit kapnak. Erre elmentünk a beszerzést irányító hivatalnokhoz : szerinte az
adott anyagból is lehetne jobb árut csinálni.
Nem akarom hosszan részletezni - de felkerestük a szakszervezet és a párt szervezet képviselőit, igyekeztünk nyomára bukkanni. miért
lesz végül is rossz a végtermék. Egyszerűbb
lett volna például a hivatalnokra rásütni az
egészet - de nem a vádaskodás, a bántás a célunk. Hanem az, hogy ne fájjon az emberek
lába.
De sorolhatnám még a hétköznapi példákat
vég nélkül: a szolgáltatások - mondjuk a vendéglői ellátás - világszerte jelentkező problémáitól a taxisok helyzetéig : az a fontos, hogy
igazságos legyen a bírálat hangja. A valóságot
kell ábrázolnunk. bármilyen bonyolult legyen
is. Csak ezért érdemes filmet csinálni. Kubában a filmgyártás nagyon drága: mindent importálnunk kell, az alapanyagtól a vágóollóig
és a fehér zsírceruzáig, a vegyszerektől a pozitív kópiáig. Nagy felelősség, hogy ezt adrágán
beszerzett anyagot mire használjuk!
Persze ugyanekkora a felelősségük a politikusoknak is. Egymásra vagyunk utalva kölcsönösen. Olyan a mi szerepűnk, mint az orvosoké. Akiknek humanista politikusoknak is kell
lenniök hivatásuk teljesítéséhez. Én magamat
mondjuk frusztrált orvosnak nevezném. Két
évig tanultam az orvosi karon, gyerekorvos
szerettem volna lenni - de nem fejezhettem be
az iskolát. Helyette Amerikában aranyat mostam, tányért mosogattam. De a hivatástudatom
megmaradt. Vagy még erősebb is lett.
A politikusok nem tekinthetnek mínket, művészeket valamiféle külön természeti lényeknek, furcsa szörnyetegeknek, szükséges roszszaknak - és mi sem gondolhatunk így a politikai vezetésben dolgozó elvtársakra. Mert ez
tévedés lenne. Olyan tévedés, melyben sem
művész, sem politikus nem tudhat dolgozni. A
művész felelőssége szoros kapcsolatban van a
politikai vezetéssel.
tgy kimondva persze másként hat ez, mint
a mindennapi gyakorlatban. Ahol mindez természetesnek tűnik föl. Csináltam egyszer egy
filmet - Szükséges háború - azokról az elő66

melyeket FideI Castro tett Mexikóban a granmai partraszállás érdekében. Ezen
a környéken szállt partra a múlt században
Marti és Gomez is. Izgatott ez a párhuzam: a
történelmi igazságnak ez a páratlan ismétlődése. FideI is erről beszélt a filmben. Amikor befejeztük az interjút. elvittem Fideit egy öregemberhez, aki lS9S-ben gyerekként tanúja volt
Marti és Gomez érkezésének. Vele én három
évvel előbb már beszélgettem kamera előtt.
Mikor Fidelt elvittem hozzá, már nem tudott
járni, alig látott. Katartikus találkozás volt.
Az ilyen érzelmes pillanatokban különöse n
nyilvánvaló, hogy mennyire összetartozunk
mindannyian, akik a jobbat akarjuk. Az a FideI
ott nem a tribűnön álló Castro volt, hanem egy
érzelmes, meqhatódott, kedves, érzékeny, bensőségesen beszélgető ember. Ezt örökítette meg
a film - minden előzetes forgatókönyv nélkül.
ts tulajdonképpen minden művészkedés, minden külső hatás nélkül.
Talán csak a zene támogatta, seqítette a történetet. A zene, az akusztika egyébként is nagyon fontos nekem. Azt szoktam mondani.
hogy filmjeimnek hatása legalább felerészben
a hangszalagon múlik. Hiszen az is az életet
közvetíti. ts hányféle jelentéssel ! Egy templom harangja, a madarak éneke, egy nevetés
és a csend - egy-egy film legfontosabb elemei
lehetnek. Nem vagyok zenész, de érzékenyen
figyelek már a vágásnál a lehetséges zenei
megoldásokra. Akkor is, ha külön az én filmemhez írja valaki a zenét, de akkor is, ha
felhasználok már kész művet.
így történt ez például a Che Guevara halálakor készített filmem esetében. Hetvenkét óra
alatt csináltam meg: megállás és alvás nélkü)
dolgoztunk, amikor megtudtuk Che halálhírét.
A Forradalom téren volt a gyászszertartás. Fidel megkért, hogy csináljak filmet. amit itt le·
vetíthetnek. Alig volt anyagunk: néhány fénykép bányászokról.
a bolíviai népről. híradófelvételek katonákról. La Pazról, archív felvételek
Guevara beszédeiből. És volt egy csodálatos
zene, egy szvit. Ez segített a legtöbbet. Mert
morál volt benne, igazi pátosz, hősiesség. Ma
már mindig ezt a zenét játsszák Kubában, ha
Guevaráról megemlékeznek. Lényének részévé
vált ez a zene - melyet pedig valószínűleg sohasem hallott.
Ha így belegondolok, rá kell jönnöm, hogy
minden filmem története egy-egy zene története is. A Most című hatperces dokumentumfilmemhez is először a zene volt meg: a Hawa
nagila héber dala. Amihez egy amerikai néger

készületekről.

Santiago Alvarez
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énekesnő angol szöveget írt a faji megkülönböztetésről,
Ez a himnusz késztetett a film elkészítésére. Fényképek elevenedtek meg a
vásznon. életre keltek a trükkasztalon. Mindent
a zene határozott meg, az diktált. Könnyű dolgunk volt.
Most, hogy elkészítettem első játékfilmemet.
érzem, mekkora szükség van erős, hatásos elemekre. Hogy polítízálni tudjunk az alkotásainkkal. Persze én mindig dokumentumfilmes
maradok, de érdekelt a játékfilm mítosza is.
Nemrég mutatták be a filmet Havannában ha igaz, nagy sikere volt. Pedig nagyon egyszeru, puritán alkotás. Rövid idő alatt készült
is el: januárban kezdtem írni a forgatókönyvét.
júniusban forgattam - és július végén már a
mozikban volt. Ez a rövid határidő nem kötelező természetesen ...
A menekültek
egy kubai irónő regényéből
készült. A Moncada laktanya ellen támadók és
a velük szolidáris, őket bújtató parasztok kapcsolata érdekelt engem. Azt akartam megmutatni, hogya Battista-diktatúra idején, kínzások
és letartóztatások, kegyetlenkedések évadján is
létezett a szolidaritás, az együttérzés. Van egy
filmsorozat a kubai tévében. az a címe: A harc
fiataljai - de idős színészek játsszák. A közönség ezért csák úgy emlegeti a filmet: öregek a
harcban. Ezt elkerülendő, én fiatal színészeket
választottam. Öregnek,tapasztaItnak
ott voltam én.
Tanulságos kirándulás volt ez a forgatás de engem nem lehet eltéríteni a dokumentumfilmektől. Hiszen a mi történelmi korszak unk
ennek a műfajnak kedvez. Egy forradalom szerintem ősztőrízője a valóságfeltárásnak.
Gon-
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doljunk csak a szovjet film hőskorára például,
Nem véletlen, hogy kritikusaim szerint én Dziga Vertov tanítványa vagyok. Valóban: amikormár a hátam mögött volt vagy kétszáz híradó
és húsz dokumentumfilm, akkor az archívumban elkezdtem tanulmányozni Vertov filmjeit.
Nem akartam utánozni őt - de a gesztust, a
módszert, ahogyaforradalomhoz
közelitett.
nem lehetett nem megtanuini tőle. Ha valaki
olyan valóságot ír le, ami az övéhez hasonló,
akkor természetesen az utánzás igénye nélkül
is hat. Ha az események minősége hasonló, akkor mindegy, melyik féltekén történik.
Igen, úgy érzem, hogya mai politikai helyzet, a körűlmények kedveznek a dokumentumfilmnek. Csak a felelősségtudat, az elkötelezettség, a politikai meggyőződés a legfontosabbak hozzá. Amikor 1965-ben elmentem Vietnamba, hogy leforgassam a Hanoi (kedd), 13.
című filmemet. a kubai filmintézetnek nem voltak használható 35 mm-es kamerái. Az operatöröm egy felhúzós 16 mm-es kamerával dolgozott. Mégis: úgy hiszem, hatásosabb lett a
filmünk.
mint Coppola dollármilliókat
felemésztő szuperprodukciója. Mert benriünk nagyobb volt a gyűlölet. Mert mi nem megrendeztűk, hanem lefényképeztük a valóságot. A
primér képeknek sokkal nagyobb a hatásuk
szerintem. Nagyobb, erősebb érzelmeket váltanak ki.
Én jobban szeretek részt venni abban a történetben, abban az eseményben, amit a nézők
elé tárok - mintha nekem mesélik, mondják el
azokat. Mert kalandot szerető lelkem van:
ezért vagyok dokumentumfilmes.
(Ö sszeállitotta:

Bányai Gábor)

FILM ES TÁRSADALOM

Vétel
Úgy kezdődött,
hogya
szomszéd állandóan
rángatta a szobaantennát.
A kép ettől egyre
rosszabb lett. A szomszéd felesége pedig üvöltött, hogy "Hagydmárabbaapukám!
Azelőbbpontjóvolt l" A másik szomszéd nem piszkálta
annyit a készüléket.
igaz, hogy az csak kis képernyős volt. Szerettem lejárni a földszintre is,
mert ott pogácsát is adtak és roppant jópofa
dolgokat mondtak. Meg volt olyan szines előtét jük is. A Robin Hoodot és a Tell Vilmost ott
láttam.
Akkor, épp hogy tizenévesen.
érthető módon még nem sokat elmélkedtem azon, hogy a
televízió hűvös vagy forró médium-e. Azon
sem törtem a fejem, mi lesz a televízióból húsz
év múlva. Ma mégis egy kissé büszke vagyok
arra, hogy ahhoz a nemzedékhez
tartozom,
amely a televízióval együtt nőtt fel. Talán Így
lesz belőlern egyszer nagy idők nagy tanúja.
Hiszen, ha jól belegondolok, az a hősi korszak
volt a magyar televízió-kultúra
kezdete.
Akkor - természetesen - nem tudtam, mert
nem tudhattam. hogy abaI szomszéd szalagantennája, a jobb szomszéd kisképernyőse és a
földszintiek pogácsája egy sajátos TV-kultúra
első fázisa volt. Az a fázis, amelyben még maga a hardware, a szerkezet a fontos, a "Barátom, mit tudnak ezek ma már!". Vetélkedtek
a képernyők és az antennák, egy ország latolgatta, milyen távolságra kell ülni a készüléktől. s a vérmes anyák rettenetes pofont zavartak le csemetéjüknek,
ha túl közel merészkedtek hozzá. A soluoare, a műsor igazán másodlagos tényező
volt. A kép mozgott, beszélt,
muzsikált. Helyszini közvetítettek. vetélkedtek
és néha megjelent a felirat: "A hiba nem az
Ön készülékében van!"

Ma kissé kritikusabbak vagyunk, nem érjük
be a kiváló vétellel. dühöngünk.
kikérjük magunknak,
szidalmazzuk,
leköpjük.
kis híja,
hogy ki nem kapcsoljuk.
A televízióval való együttélésünk korántsem
felhőtlen,
Tele vagyunk elégedetlenségget
s
eszünkbe sem jut már, hogy a hibát a mi készülékünkben keressük, hiszen tudjuk, hogy az
átviteli csatorna műszaki szempontból rendben
van. A feladó intézmény és a vevők közötti
kommunikációt
nem a csatorna "lágysága"
vagy az üzenetet megtámadó zajok veszélyeztetik. Nem is a k6dokkal van probléma. Több
mint huszonöt esztendő alatt a magyar televíziózás is megteremtette
a maga TV-nyelvét,
amely az egyetemes és a specifikus elemeket
egyaránt hordozza. Bármilyen kedvező lenne
is hát, a TV-vel kapcsolatos morgolódásaink,
indulataink nem redukálhatóak
tisztán nyelvi
problémákra. A televíziós kultúra jelen helyzetét csak a szélesen értelmezett használati módok, alkalmazási lehetőségek elemzésével tárhat juk fel. Vizsgáljuk meg hát, mire használják
a médiumot a feladók. s mire avevők.

A televízió mint eszköz
általános helyzete a világon
Jól tudjuk, hogy elmélkedésünk
igazi tárgya
és célja csak a magyar televíziózás, a magyar
televíziós kultúra lehet. Ahhoz azonban, hogy
ezt a sajátosan müködő rendszert helyesen
ítélhessük
meg, látnunk kell, hogy a magyar
használati modell mit valósít meg az általános
használati modellböl.
A TV-készülék az utóbbi évek során alaposan megváltozott. Nem, nem a színekre gondo-
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lok, nem is a sztereo-hangra, bár ez sem csekélység. Inkább arra, hogy a készülék hátlapján megszaporodtak
a különféle bemenetek,
csatlakozók. A mi gyakorlatunk e téren nem
túlságosan bonyolult. Hátul van egy lyuk, oda
kell bedugni az antennát. Ez persze többféle
lehet. 1. ill. 2. műsorra, Bécsre, Belgrádra beállított antenna. Mind a mai napig ez a domináns használati mód, s legföljebb a technikai
tökély től várhatunk valamiféle változást. Pedig
az új tévékészülékek
- számtalan elvi bemenetükkel - már egy egészen új szemléletet
hordoznak. A TV-készülék ugyanis valamiféle
egyetemes "output"-tá vált. Nézzük csak meg,
minek a megjelenitésére,
.Jcivezetésére" alkalmas a TV-készülék.
- "légből kapott műsorok" - ez az általunk
is ismert használati mód : a levegőbe beledöfünk egy darab drótot - antennát -, s a másik
végét a készülékbe dugva venni tudjuk valamelyik adó (több adó) műsorát :
- "légből kapott újság" avagy képújság ez is az antennán keresztül érkezik, speciálls
egység viszi át a képernyöre : óriási lehetősége, hogy "lapozható"; a jelenleg ismeretes leggyorsabb újság, amelynek központi adattárolójába bármikor bevihetők a legfrissebb és a
legeslegfrissebb hírek: elvileg ez egy bármikor
fellapozható újság, amely az eseményeket, híreket redukált formában, sűrítve közli, viszont
nagyon kiterjedt, közhasznú információs ténykedést folytat;
- mtiholdról kapott műsorok - specialis antennákkal fogható, a képernyőn való megjelenités előtt átalakírandó
üzenetek, amelyek nagy
távolságra levő adók rnűsorát is képesek geostacionárius pályán álló műholdak segítségével
eljuttatni a mi képernyőnkre ;
- kábelműsorok - a vezetékes TV-nek Magyarországon is vannak kezdeményei; ezek a
rendszerek
egy nagy teljesítményű
központi
antennáról szórják szét az egyes lakásokba a
műsorokat. meglehetősen jó minőséqben . a választható repertoárt a központi antenna és az
elosztó egység határozza meg, illetve az azt
műkődtető
intézményrendszer;
- házi csatlakozások:
- videomagnetofon
- a készülékhez csatlakoztatható videomagnetofon
(rendszerint
kazettás), amely alkalmas a TV-rnűsorok rögzítésére és visszajátszására.
de épp így alkalmas
előre felvett műsorok otthoni lejátszására is;
ezek a kazettán levő anyagok a japán nyelvleckétől a pornófilmig terjedhetnek - és terjednek is; vehetünk hozzá üres kazettát, ame70

Iyet megtölthetünk a TV műsorával,
saját kameránk által rögzített anyaggal. de megvásárelhatjuk. illetve kikölcsönözhetjük a különféle
műsoros kazettákat is;
- video-lemezjátszó
rendelkezik
mindazon képességekkel. amelyekkel a videomagnó
lejátszó üzemmódban, de van egyfajta egyedülálló többlete is; a videolemezek egy új házi
könyvtár darabjai is lehetnek, hiszen egyetlen
videolemezen több tízezer különálló
állókép
rögzíthető; ezek az állóképek egyenként kikereshetök : éppen ezért kiválóari alkalmasak
enciklopédia-funkciók
betöltésére;
a videolemez egyben a hagyományos hanglemez vetélytársa is; magas minőségű zenei anyagot őrizhet, s egyben meg tudja mutatni az éppen vágyott énekest, együttest a zene előadása közben; mivel a videolemez kezelése, az egyes információ
kikeresése
hihetetlenül
egyszerű,
óriási lehetőségei vannak az oktatás terén;
- video-játékok - ez az, ami egy ideig rnint
TV-foci volt népszerű hazánkban, de kiment a
divatból, s modern társai csak a játéktermekben lelhetők fel; a jelenleg forgalomban levő
TV -játékok egy hardware-ből és egy manipulátorpárból
állnak; ehhez lehet vásárolni több
százféle programkazettát
(software-t) - az űrinváziótól a labirintusig, az autóverseny től a
pókerig; ezek a video-játékok kész játékprogramokkal üzemelnek, s a felhasználónak nincs
lehetősége arra, hogy beavatkozzon ezekbe a
programokba;
ha tehát önállóan akar programokat előállítani, egy újabb csatlakoztatásra
van szűksége;
- házi számítógép - TV-készülékünk lehet
a házi számítógép egyetemes outputja is; ezek
a kis számítógépek ma már tökéletesen alkalmasak arra, hogy egy család, egy kis üzleti
vállalkozás,
egy személyi könyv- és adattár
adatait,
ügyleteit
tárolják,
rendszerezzék.
könnyen hozzáférhetővé tegyék.

Interaktív csatlakozások
Az előző változatok valamiképpen mindig megőrizték a televíziónak azt a sajátossáqát, hogy
nem lehet vele "visszabeszélni" . Az interaktív
rendszerek
lényege azonban pontosan ez a
"visszabeszélés".
Ez akár lehet "távszavazás"
is. De nem kell ennyire markírozott esetet választanunk. Házi számítógépünk a telefonhálózaton keresztül bekapcsolódhat nagyobb adattárak ba, számítógép-hálózatok ba, amelyekből
információkat meríthetek,
amelyeket igénybe

vehetek speciális feladatok megoldásánál. De
kapcsolatot teremthetek.
mondjuk, a Gázművek számítógépével is, amely közölni fogja velem a havi számla összegét. És miért ne hívhatnánk
fel egy nagy áruház számítógépét,
hogy megtudjuk, mik a legfrissebb árak, melyik éppen az alkalmi vétel. Ezek a videodata
rendszerek egy klaviatúrával egészítik ki a hagyományos TV-készüléket, s ennek segítségével megindulhat az egyetemes kommunikáció a
"világfalu" al- és felvége kőzőtt.
Jól láthattuk, hoqy alapvetően a felhasználási módok három nagy csoportjával van dolgunk. Az első csoportba tartozik az a használati mód, amely a központilag sugárzott műsorokra épül, s szükségképpen alapvetőerr műsorcentrikus. A hagyományos antenna, a műhcld,
a kábel nem szüntetik meg a TV-sugárzások
műsorszerüségét, viszont rendkívüli módon képesek kiszélesíteni a választható műsorok repertoárját. S a repertoár bővülése egy határon
túl már minőségi változást jelent, hiszen a gazdag repertoárból
a néző mindenképpen választani kényszerül.
Egyszerre nem lehet valamennyi adó, állomás nézője. A széles repertoár
által előidézett válaszkényszer.
választáskényszer szükségképpen megszünteti a "benyomom
a gombot és nézem, amíg világít" -féle felhasználási módot. Félreértés ne essék: nem vált ki
szükséqképpen
forradalmian nagyszerű változásokat, hiszen a repertoárból éppúgy ki lehet
választani az olesót. a szemetet. a gyarlót. A
választás ebben az esetben azonban mégis valóságos választás lesz, s nem pedig a repertoár
szűkös voltá ból fakadó kényszerű választás.
Az első csoport a tradicionális felhasználásra mutat példát. Ez az a használa-ti mód,
amelyben a nézők
menthetetlenül
perszonifikálják az intézményt, kvázi interperszonális
kommunikációnak
tekintik a tévé s személyiségekkel folytatott egyoldalú kommunikációt. Ha
pedig ezt a központi elosztású információt valamiért nem tartják kielégítőnek, az intézményt
teszik felelőssé abban.
Ez az a hagyományos műkődés.
amely feltételezi, hogy az információ-termelők.
-feldolgozók minden pillanatban erőfeszítéseket tegyenek, hogy elhitessék a nézökkel : amit látnak és
hallanak, az nekik és róluk szól. 19.3D-kor a
karnera
felénk
fordul. Kétségbevonhatatlan
tény tehát, hogy az, ami ezután következik, az
rólunk fog szólni. A TV előtt ülve kihúzzuk
egy kicsit magunkat, s amikor fordul a kamera, büszkén beletekintünk.
Magyarországon
jelenleg még alig létezik a

második típusú használati mód. Pedig ez a felhasználás jóval nagyobb önállóságot követel
meg az információ-fogyasztótól.
Tudomásul
kell vennie, hogy nem a központi elosztású információ az egyetlen lehetséges információ, s
hogy más forrásokból, tágasabb forrásokból is
meríthet. A műsoros videokazetták vagy videolemezek közott válogató ember választási helyzete még nehezebb, mint a TV-állomások műsorai között válogató nézőé, hiszen ma már a
hangos-képes
információ történetének iszonytató gyűjteménye áll a rendelkezésére.
Nagyon fontos szempont az is, hogy az egyidejű vagy tradicionális rendszerek kizárják a
tanulás, módszeres vizsgálódás lehetőséqét.
Az
iskolatelevízió
és ennek kűlönböző
egyidejű
változatai arra a kóros eszmére épülnek, hogy
létezik valamiféle egységes, standartizált tanulási tempó, létezik egyfajta optimum, s ezen
optimumot biztosítva garantáltnak
kell hinnünk az ilyen módon sugárzott anyagok megtanulhatóságát. A TV-iskola így pontosan azt a
hibát ismétli meg, amelyet az iskolarendszer
- nivellál. A gyorsakat visszafogja, a lassúakat
emberfeletti erőfeszítésekre
kényszeriti. Valahol a kettő közott van az átlag.
A második típusú használati modellek ben
megjelenhet az anyagok individuális felhasználása, akár csak olyan egyszerű formában is,.
hogy valaki rögzíti a műsorból kedvenc filmjét, hogy azt még egyszer, kétszer, ötször megnézhesse, s elmélyedhessen olyan részletekben,
amelyek az egyidejű modellben kihullanak figyelmének köréből.
De ide sorolandó a saját kamerával készített anyagok gyakorlata is. Lehetséges, hogy
ezek az anyagok sem esztétikai, sem egyéb értéket nem hordoznak egy szélesebb társadalmi
nyilvánosság felől szemlélve. Viszont roppant
értékesek az ezen anyagokat elkészítő
egyén
számára. Bármilyenek legyenek is ezek az amatőr videoanyagok,
hangos-képes
lenyomatai
a személyiségnek, s nyilvánvaló módon kínálják a világ új megismerési lehetőségét - kamerával.
Végül pedig szólnunk kell az interaktív rendszerekről, noha jól tudjuk, hogy Magyarországon már egy olyan egyszerű interaktív rendszerrel is megelégednénk, amely csak a hangot
továbbítaná feladótól a vevőig és vissza, s
mondjuk, számkombinációk segítségével teremthetnénk kapcsolatot térben tőlünk távol levő
embertársainkkal.
Az interaktiv rendszerek egy új szemléletmód megszületését jelzik. Ez az új szemlélet71

mód bizonyos elemeiben

talán nem is olyan

új.

A televízió az a legerősebb tényező, amely
megingatta vagy legalábbis kérdésessé tette az
írott és nyomtatott
szó kultúrájának
teljes
egyeduralmát.
Gyakorta vádoljuk a televíziót
mint eszközt és mint intézményt azzal, hogy a
társadalmi egyént kiszakít ja a kőzösséqből,
s
olyan izolátummá alakítja át, aki a központilag elosztott értékek, viszonyok és strukturák
alapján képes csak megteremteni önmaga helyét a világban. Kizárólagos referenciaközege
a telekommunikáció
által teremtett mesterséges világ, s annak etalonjaihoz méri magát. Ebben sok igazság van, hiszen egyre világosabban látjuk, hogy a hagyományosan
interperszonálisan folytatott kontaktusok áttevődnek a
telekommunikációba,
s a hétköznapi
kultúra
olyan mozzanatai.
mint az őltőzködéskultúra,
te stkultúra , konyhakultúra.
szexuális kultúra
vagy éppen jogi, együttélési stb. kultúra, tömegközleményekben
terjednek.
Ez azonban nem pusztán ok. Okozat is. A
társadalmi termelés struktúrájának megváltozása pontosan ebbe az irányba tolta el a társadalmi kommunikáció főbb funkcióit. S ennek a
mozgásnak a határesete a 451 "F, a TV-falak, a
kvázi-interakció.
amikor az üzenetek befogadója, fogyasztója véglegesen elszakad a reális
társadalmi közegtől, a közösségtől,
s dalolva,
önként mond Ie az agóráról. A társadalmi nyilvánosság
számára
annyiban
lesz elérhető,
amennyiben pályázat, verseny, meghívás útján
megmutatkozhat a képernyő legszélesebb nyilvánossága előtt, s boldogan integethet: "Én is
itt vagyok!"
A második típusú működési
modellek nem
oldják fel ezt a feszültséget, nem képesek rehabilitál ni a személyiséget mint társadalmi sze-
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mint választópolqárt,
mint a köz
és önmaga ügyeiért felelős embert. Viszont
visszahozzák életébe a funkciók és működések
elhatárolásának kényszerét. Amikor a néző választ a video-magnó, video-lemez, a video-játék, illetve a számítógép közül, választ a társadalmi működések
közül is, s egyben lemond
a központilag elosztott információról. amelyet
az első működési
modell kínál számára.
A harmadik típusú működés
pedig újra közelebb viszi az agórához. Nem állít juk azt,
hogy az interaktív telekommunikációs rendszerek visszaállítják az interperszonális kommunikáció tradicionális világát. Mégis valami roppant fontos dolog történik velünk. Alábunkkal
be nem járható világ elménkkel bejárható világgá válik. Ráadásul olyan világgá, amelyben
döntéseket hozhatunk, választhatunk. s szabadon használhat juk azt a csatornát, amely döntéseinket, magányos kis voksainkat nyilvánossá
teszi. A telekommunikált: személyiséq, aki nem
jár könyvtárba, most - ha úgy tetszik - a világ valamennyi könyvtárának
olvasója lehet.
És otthoni terminálja előtt ülve lehet a társadalmi termelés aktív résztvevője.
Szívem szerint én is azt mondanám,
hogy
maradjunk a kávéháznál.
a házibulinál.
a hagyományos kártyapartinál.
a megszokott olvasótermeknél. Az egyetemes output azonban itt
van az én szobámban is. Mindjárt előveszem
a TV-musort, és megállapítom, hogy ma sem
nézem a tévét. De a jelenléte, az az agresszív
jelenléte elég ahhoz, hogy kezembe vegyem a
műsort. Mert a világ borzasztóan szűk lett, s
azt hiszem, ezen a TV-ablakon keresztül szeretnék rá kitekinteni. Itt élek hát együtt vele.
Nem fogom kidobni. S remélern. hogy egyszer
talán nem ő fog használni engem ...
Réz András
rnélyiséqet.

KÖNYVEKRÖL,
FOLYÓIRATOKBÓL
Video-univerzum
- avagy egy demokratikus vizuális nyelv születése
A szerkesztők és a Népművelési Intézet jóvoltából olyan átfogó kötetet tarthatunk kezünkben, amely nem kisebb feladatot vállal magára, mint az első magyar nyelvű összefoglalást a videó technikájáról
és művészetéről.
A kiadói bevezető szerint csak részösszefoglalások születtek eddig (pl.: Falus, Fogarasi,
Honfi, Kelemen stb.). Mivel a videót több mint
tíz éve használjuk hazánkban, szükség volt
egy olyan, gyakorlatot és elméletet egyaránt
bemutató könyvre, amely a hazai szakembereknek vezérfonalául
szolgálhat. Örömmel állíthatjuk, hogy a népes szerkesztőgárda kiválóan
teljesítette feladatát, s az érdeklődök
számára
168 Ft-os árban elérhető a két kötetes monográfia. (Sajnálatos viszont, hogya
könyv csak
ezer példányban jelent meg, szinte belső kiadványként; feltételezhető, hogy a szűk szakmai
közönségen kívül már kevés példány jut el a
nagyközönség hez.)
Mi is a video? Technika? Nyelv? Eszköz?
Filozófia? A válasz nem adható meg az "egyik
sem" illetve "mindegyik"
közhellyel.
mert
funkciójában kell megvizsgálni ezt az új médiumot. (Tudjuk, hogy a pszichoanalízis a XX.
századi filozófiának és pszichológiának
egyik
irányzata, az orvostudomány
egyik ága, de
gyógymódként
is alkalmazható.)
A video is
csak így közelíthető meg: néha már filozófiai
mélységeket jelent, néha csak taneszköz. néha
művészi attributum, de a műalkotást magát is
jelölheti. Ezért is tartom szerenesésnek a téma
két kötetben való taglalását. Elsőnek az alapés küzépfokú
technikát ismerjük meg, és vele
egyenragúként
a művészi alkalmazást. Zelnik
József bevezetőjében a technika demisztifikálását jelöi meg céljának, "párbeszéd típusú in-

Iormácíós eszköz" -ként írja le, s a politikai
kreativitás hordozójaként tételezi. "Csatornája
egy olyan kisközösségi politikai kreativitásnak,
amely egy értékorientáló demokrácia irányába
mutat. Technikai lehetőség egy megújuló társadalmi szerződéshez, amelynek alappi11ére a
párbeszéd megfelelő csatornákon." Azaz, közvetítő az "intézményesült és nem intézményesült világ, vagyis a hatalom és a mindennapi
kisközösségi történések birodalma között."
A videó szó a latin videre igéből származik,
jelentése: látni, illetve a látás művelete. Hosszú
út vezetett a barlangtól a katódsugárcsőig,
a
műsorszóró
tv-ig, avezetékes
televízióig. Ezt
a folyamatot írja le az első kötet "A televízió
világának felderítése" című tanulmánya. Hadd
álljon itt néhány évszám a videó kronológiájából: 1947-ben kezdi el a CBS, NBC, ABC társaság a tv-müsorszórást;
1956-ban készíti el
az AMPEX első működő fekete-fehér képmagnóját ; 1969-ben élő videóközvetítést lathatunk
a Holdról (a NASA és az RCA jóvoltából);
1972-ben kezdődnek a vezetéke s tv-programok,
ugyanekkor készíti el első videó-mozifilmjét
a zenészként is jónevű Frank Zappa (200 motel); ugyancsak 1972-ben kezdi a SONY cég
a ~3/4 inch-es kazettás képmagnók kommersz
gyártását, egy évre rá már színes készülékek
kaphatók,
elkészül az egy órás dokumentumfilm: Videó, the New Wave; 1974-től már a
második generációs készülékeket dobják piacra. Egy 1976-os felmérés szerint több tv-készülék létezik, mint telefon vagy gépkocsi a világon (364 millió db). 1979-ben a Magnavox
az otthoni video-Iemezjátszót
forgalmazza, s
1980-tól az independensek hatására már otthon
nézhet jük olcsó, műhcldas
vevőkészülékeinket.
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Ötletes és szellemes
sorok próbálják
felszamolni a technikától
borzadók
ellenszenvét
; ne
féljen senki, aki úgy érzi, hogy a technológia
frusztrálja
és elidegeníti
az embereket.
"A technológia szó eredetileg
a görög "techné"
szóból
származott,
ami mesterséget,
művészetet
jelent.
így a technológiának
művészetnek
lehet és kell
lennie."
Okos tanácsok igazítanak
el bennünket
a készülékről,
a monitorról.
a szalagról,
a csatlakozókról
és vezetékekről
(szernléltető
ábrák
mutatják
meg a koaxiális kábel lehetséges
kötése it), a szerzők bemutatják
a különféle
rendszereket,
táblázat
szabályozza. hogy mit tegyünk a kábelekkel
és csatlakozókkal.
A szalagos és kazettás
rendszerek
összehasonlító
paramétereinek
ismertetése
után tudomást
szerezhetünk a kazettákkal
végezhető
műveletekről,
a felvételek
és lejátszás
lehetséges
metódusairól. Külön fejezet rögzíti a hangszinkron
készítését. A jótanácsok
kiterjednek
a készülékek
beszerzésétől
a stúdióépítésen
át a szervizmunkákig, sőt kazetták
és szalagok árait is megismerhetjük.
Az első kötet legfontosabb,
a tördelés szempontjából
nem a legszerencsésebb
helyre került
része a videós
szótár. Huszonnyolc
hasábon keresztül
(57-63
p.) tanulmányozhatjuk a videó-alapfogalmakat,
mint pl.: apperture grill, attenuate,
beam splitter prizrn, boom,
crosstalk.
fade, gain, image
plane, skew. Y.
Sajnálatos,
hogy az angol
szószedet
mellett
még nem találunk
magyar "tükörfordításokat"
,
ennek oka feltehetőleg
az, hogy túl fiatal médiumról lévén szó. a terminológia
még szűletőben.
Hans Scheugl és Ernst Schmidt jr. "Tv" -értekezése átfogó tanulmánya
kinetikus
látványművészet
vívmányairól.
Rövid történeti
bevezető (optikai telegráf
- 1792, képtávírás
stb.)
után az elektro-mechanikus
televíziót
mutatják
be a szerzők,
majd az elektronikus
televízió,
színes tv, elektronikus
trükktechnikák.
speciális effektusok
következnek
(pl.. infravöröstechnika,
"időnagyító"
pillanatfelvételek,
endoszkóp
stb.). A műhold-televízió
és a világűrbeli televízió
alfejezet lezárulása
után már a
muveszi
technikákat
taglal ják, a televíziós
avantgarde
tv-filmekről
Irnak, többek
közott
a tv-akcionizmusról.
a tv-environment-ről,
az
electronic
art-ról,
a videó art-ról,
a videó underground-ról
(ezekről bővebben a második kötet ismertetésekor).
Külön
cikk
foglalkozik
a videoszférával,
majd a katódsugárcsöves
videoelektronikával.
Az első 'kőtetet néhányalapfogalom
ismertetése
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zárja.

amely az elektronikus
képátvitel
rendszerébe avatja be az olvasót.
Az első kötet kilencvenkét
(kevésnek
mondható) oldalához
képest a második
kötet százötven oldal jóval ígéretesebbnek
mutatkozik.
bár az egzakt tudományok
száz oldalas prezentációjához
viszonyítva
a teóriák másfél száz oldala nem elegendő.
A kritikus,
az esztéta boldogan forgatna
egy n-szer több oldalas "videoreading
book" -ot. de nem teheti,
mert Beke
László intencióihoz
kell tartania
magát, miszerint jelenleg
hazánkban
három-négyszáz
hordozható
videofelvevő
és -lejátszó
lehet,
ezek
közül legfeljebb
harminc-negyven
van magánkézben.
A nagy szöveggyűjtemény
tehát még
várat magára
addig, míg a készülékek
száma
el nem éri az ezres-tízezres
nagyságrendet.
A .vídeomüvészet"
kötetet - rendhagyó
módon - hátulról kezdjük bemutatni.
Itt található
ugyanis a vide o (nem a technikára
vonatkozó)
kronológiája
1959-től
1980-ig.
Ismerkedjünk
meg hát a fontosabb
videoeseményekkel,
kiállításokkal.
"action" -okkal,
(Némi referenciaként szolgálhat
Szabolcsi
Miklós A neoavantgarde círnű kötete.)
1963-ban
Nam June Paik deformált
tv-képeket mutat be a wuppertali
Galerie
Parnasban. 1965-ben
publikálja
Marshall
McLuhan
az "Understanding
Media'<t,
Ekkor
rendezik
a III. New York-i
avantgarde
filmfesztivált.
1965"től Paik - jóformán
minden
évben - új
alkotással
jelentkezik
(pl.: Elektronikus
művészet. Elektronikus
Blues stb.). 1968-ban megalakul
a Fiatal
Filmkészítők/Videoművészet
szervezet.
Otto Pi ene és Aldo Tabbellini
egyoras
videoszalagot
készít
(FEKETE
KAPU
KÖLN - Egy fény játék) . Az első videoprodukciós csoport New York-ban. 1969-ben New York
City ben létrejön a Videofreex
kísérleti csoportja. New York-i videokiállítás
. "A televízió mint
kreatív
médium".
Global
Village,
New York
City, videó-alkotócsoport.
tömegkommunikációs központ.
független
videoprodukciós
csoport. 1970: Radical Software, alternatív
videoújság ; megalapítják
a Konceptuális
Művészet
Múzeurnát,
San Franciscóban, amely a perforrnance- és multimédia
művészetek
oktatási
és
szcciopolitikai
szervezete.
People' s Video Theatre, alternatív
video-zsurnaliszta
alkotócsoport.
Synapse videoközpont.
1971: Nyitott csatorna,
Alternatív
Tömegkommunikációs
Központ.
Gerilla Televízió,
Stephen Beck: Kamera nélküli
képek.
1972: Downtown
Közösségi
Televízióközporit.
Woodstock
Közösségi
Video.
1973:
Aramkör,
meghívásos
videótalálkozó.
Függet-

len Video- és Filmkészítők Szövetsége, Videola.
environment-szebor.
szintetizált videomunkák
szimultán bemutatása, Csoportos videobernutató, Kábelművészeti Alapitvány, Trigón (videokiállítás Grácban).
1974: Video műgyűjtés,
and/or galéria (Seattle. multi média kiállítások.
performance-ok), Ken Marsh . Független video.
1975: Első dokumentum-video-fesztivál.
1976:
Video Art, az első videoművészeti folyóirat, a
Donnel könyvtár New Yorkban megalapítja
videoszalag-gyűjteményét.
Bostoni Eilm/Video
Alapítvány. Videography-kommerciális
folyóiral. 1977 - Kassel, Documenta 6, nemzetközi
retrospektív videokiállítás. Charles Bensinger :
Video Guide. 1978: A tömegkommunikációs
művészeti központok szövetségének első konferenciája. A kronológia (természetesen) nem
teljes, csak tájékoztató jellegű, így is látszik
az a hatalmas szervezet, mely az új művészet
köré épült.
A Videoművészet kötet indító tanulmánya
"A tv mint egy új vizuális expresszivitás csatornája"
(G. Dorfles tollából) a videoművészet
szuverenitásáért folytatott harcot vezeti be, kidomborítva az önálló
kifejezés
lehetőségét.
Marshall McLuhan a velencei Biennálén (1977)
fejli ki nézeteit Ferracottival való párbeszédében: mi a videofelvevő haszna, mi az ideológia szerepe. milyen agyfélteke
dominanciája
jellemző az elektronikus kor emberére, milyen
viszonyban áll a harmadik világ az elsővel, (a
harmadik világ itt a számítógép!), kik a seftware urai. miért tekintendő a videotechnika
mitikus struktúrának
stb. Ehhez kapcsolódik
a RaI dokumentációs példatára.
McLuhan Gutenberg kommentárja, a CB-problematika
stb.
Wulf Herzogenrath
a videót médiumként
taglalja, René Bergert idézi (rnikro-. mezo-.
makrovideo fogalma), vázolja a vide o három
területét (a kép azonnali ellenőrzése, elektronikus lehetőségek. a kép visszaadása monitoron)
összehasonlítja
tárgyát a filmmel
Kracauer
alapján, megismertet bennünket a video lehetőségeivel az USA-ban és Európában. Következő
cikke a videót mint a képzőművészet új médiumát tárja elénk, s közli két csoport (Telewissen, V. A. M. Futurekids) működésének
fontosabb adatait. s hozzá 18 videornűvész életrajzát. (Pl.: Nam June Paik. Joan Jonas, Valie
Export, Taka Iimura, Peter Wei bel. Vito Acconci stb.)
Douglas Davis a video helyzetét elemzi a
hetvenes években, "Túl jobbon. balon és Ducharnp-on" címmel. A strukturalista pszichológia és nyelvészet hatása érezhető Stuart Mar-

shall tanulmányán (..Videoművészet, a képzeletbeli és a parole vide"). A videoteoretikusok
kedvenc pszichológusa
Freud és Jacques Lacan (akinek tükör-elméletét
több szerző idézi
e kötetben). így alakult ki a "szemanalízis" a
pszichoanalízis és szemantika édes gyermeke.
Az elmélet szülőatyja Christian Metz lehetett,
továbbfejlesztője a Times Literary Supplementben Julia Kristeva.
A video olyan tükör (Lacan elméletét vulgarizálva) , mely az egot, az Ént (képmását) megjeleníti. s lehetővé teszi az Én szabad megfigyelését önmaga számára. Azaz az én idetitifikációt segíti elő. (Itt utalhatunk a video pszichoterápiás felhasználhatóságára,
ill. jelezhetjük, hogy rendkívüli sikerrel alkalmazták több
pszichiátriai klinikán Nyugaton és itthon egyaránt.) Nem véletlen, hogy a látott/látható viszonyrendszer odáig fajul. hogya voyeurizmusi
exhibicionizmus kettősségét veszi fel. Ezért jogos RosaIind Krauss megjelölése: "A video:
a nárcizmus esztétikája". Ennek kritikáját adva
mutatja be azt a három elméleti és gyakorlati
példát, mely riltakoaik a nárcisztikus esztétika
gondolatmenetével.
Richard Serra alkotása (Bumeráng) abba a
csoportba tartozik, amely belülről kritizálja a
médiumot. Joan Jonas műve (Függőleges futás) jó példa azokra a szalagokra, amelyek fizikailag rombolják a video mechanizmusait,
hogy így törjennek ki pszichológiai szoritásukból. Végül Peter Campus "mern" és "dor"-ja
videoinstallációk,
amelyek a festészet, illetve
a szobrászat alfaj aként kezelik a videót.
Philippe Dubois is a nárcizmus témát boncolja a videográfia-tükör
és festészet relációjában, Narcissustól kiindulva Brunelleschin át
számos mai videoművész munkájának elemzéséig (pl.. Vito Acconci, L. Benlis. P. Campus,
Dan Graham szalagjait vizsgálva). David Ross
"ideiglenes áttekintést"
ad az "amerikai művésztelevízióról".
Meghökkentő kérdések: mikor lesz minden művésznek saját tévécsatornája? Mikor lesz Világcsatorna ? E két kérdést
Paik tette fel egyrészt nyilvánosan, másrészt
magának. A Világcsatornát - McLuhan világfalu-elméletének
paródiáját - meg is alkotta
,;tv kertjében". Paik kollázsa kifejezi azt a félelmet hogy az egész világra ható kommunikációs rendszerrel visszaélhetnek
(pl.: üzleti
szempontból. mint az USA példája bizonyítja:
lásd reklám).
Lizzie Borden a videoművészet irányzatait
mutatja be. Három csoportot különböztet meg:
absztrakt műveket, elbeszélő műveket, video
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installációkat. Az absztrakt csoport nevét pontosítva "reflexív", önmagára utaló videónak
titulálja. Itt a technika (a frekvencia változtatása) az opus alapja, gyakran a többmonitoros
rend szereket számítógéppel programozzák.
A
második csoport narratív, elbeszélő szerkezetekkel dolgozik, mimetikusnak
mondható. A
harmadik csoport a zártláncú environmentális
darabokat foglalja magába.
Walter Grasskamp
nézeteket és interjúkat
gyűjt egybe a "Video a művészetben és az
életben" círnű munkájában.
Két videokultúrát ismerünk meg, a művészi
iparét és a lokális, politikai nyilvánosság videóját. Komputer .Jcomísszár" mellé besorozzák "Video őrmestert", a metró mozgólépcsőjét figyelő kamerától kezdve a bank biztonsági berendezéséig. Később K. O. Biase, Gerry
Schum, Grasskamp, Herzogenrath vélekedései
sorjáznak. a kamera mint közönség, a video
mint tükör, az önarckép alfejezetben, A videopolitika részben jogos kérdéseként jelentkezik;
miért nem létezik törvény, mely a saját képmás védelmét szabályozza (a példa az NSZK
tüntetéseken
fotózó rendőrök miatt került a
kötetbe). Nam Jane Pa ik és Charlotte Moorman . "Video, videotizmus, vedeofógi" -ája már
a manifesztumok felé mutat, a művész saját
alkotásának önelemzésén túl. Paik itt Tv-mell-

tartó, Tv-ágy és Tv-cselló című munkáiról beszél. majd "Nem-időbeli információ" cimű tanulmányát olvashatjuk. A műfaj halálát jósolja, a tárolhatóságra és szál líthatósáqra
(transzferálhatóságra)
alapozva.
Peter Frank a Paik-Moorman-féle
együttműködést meséli el, a tv-body cikkében. A kötet kiemelkedő
"lrasa
Paik "happening"
"forgatókönyvének"
vázlata. Levine "Egycsövű" vídeoművészet" és R. Smith "Sötét fény"-e
inkább a mesterség oldaláról közelítík meg a
rnédiumot, Taka Iimura nagyon röviden (sajnos) a video "szemiotikájáról"
ír. Két "land
art" -os kiállításbevezetőt
olvashatunk, s a kronológiai előtti utolsó cikk Mumma sorai a televízióról és a videofelvételről.
Kiváló tehetségek, nagy öregek nyilatkozatait, állásfoglalásait szemlélhetjük holott a legfiatalabb művészetünk á video. Reméljük nem
divat és nem hóbort marad, hanem itthon is
meghonosodik, s tíz év múlva megszületik a
magyar videoteoretikusok
manifesztumainak és
visszaemlékezéseinek
kötete. Várjuk.
(A video világa. 1. Videotechnika,
szerk.:
Bán András, Beke László, Zágon Bertalan, ZeInik József, ll. Videoművészet, szerk., Bán András, Beke László, A Népművelési Intézet kiadványa.)
Sajóhelyi Gábor

Suksinos mese
Érdeklődessel faltam volna Kelecsényi László
Suksin ,könyvecskéjét
akkor is, ha - mint
ahogy azt a Filmbarátok Kiskönyvtára
nem
egy darabjával
megtettem - elolvasás után
úgy vágtam volna a falhoz, hogy csak úgy
nyekken. Érdeklődésemet a filmes téma, Suksin személye, maga az életrajz, a felnőttmcse
- számomra oly kedves - egyik válfaja, akkor
is kiváltotta volna, ha ez a munka csak egy
azon elnagyolt, gondolat-skorbutban
szenvedő,
filmszüzsé-felmondós
szellem í sorozatgyártmányok közűl. amelyekhez a sorozat szerkesztői
bizony már hozzészoktattak
bennünket. Nem
az. Kelecsényi írása továbbgondolásra
érdemes, helyenként mély megállapításokkal
teli,
ráadásul jó stílussal papírra vetett olvasmány.
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Szeretem az életrajzokat. mint a felnőttek
többsége. Némelyiknek új és új változatát azzal
a kíváncsisággal várom, amellyel a gyerekek
követelik megint "azt a mackós mesét". Hisz
tudom, amit szegénylegény hősőrn - az elején
pont olyan átlag süvölvény mint jómagam voltam - nem is sejt. Hogy átússza majd és maga
mögött hagyja a középszerüség tengerét, hogy
megküzd a sárkány-bűrokratákkal.
és királyságdarabot kap, mondjuk a filmművészet birodalmában.
Ilyen mese - egyik kedvencem - a suksinos
is. Főhőse egy műveletlen suttyó-gyerek. A parasztember legkisebb, minthogy egyetlen fia.
Még a neve: "suksa" is maradékot. pozdorját
jelent. A városi iskolát abbahagyta,
sehogy

sem tűrhette a bijszki osztály társak gúnyolódását . "no, az anyád erre meg arra, hát büdös
neked a kolhoz? l" Visszament inkább a falujába. Egy szép napon aztán, anyja egyetlen
tehénkéjének az árán felmegy szépen Moszkva
magas fővárosába,
mindenféle
főiskclákra,
egyetemekre felvételezik amúgy gimnasztyorkásan. A filmművészeti n azután - pedig bevallja Mihail Rommnak, hogy a Háború és békét
bizony csak hírből ismeri - fel is veszik szépen.
Telnek múlnak az évek, és a sztálini-személyikultusz-áldozata-parasztember
fia győzedelmeskedik. Halála után nemcsak Lenin-díjat kap, de
egy hegycsúcsot, mellé egy teherhajót is elkereszteInek róla, a híres színészről,
rendezőről.
íróról. Kell-e szebb mese?
1:.s kell-e méltóbb tárgy példázat hoz, mint
annak a müvésznek
az élete, aki körömszakadtáig, sőt az infarktusig
ragaszkodott
az
igazságosság hoz, vagy legalábbis ahhoz, amit
ő annak vélt. Aki állandóan a sors legvégső
kérdéseivel kínozta hőseit és saját magát. Utolsó rnűvének utolsó sora így hangzik: "Mi történik velünk?" Soha jellemzőbb
hagyatékot,
mint az életmű hátterén ez a pofonegyszerű.
mégis fájó és megválaszolhatatlan
kérdés l
Szeretem Suksint. és érdekes, tisz·tességes
írásnak tartom Kelecsényi róla szóló brossúráját. Örülök, hogy a szerző mert szubjektív,
esszé szerű, sőt helyenként - ha úgy érezte,
hogy ez jobb lesz mintha valami kiérleletlen
okosságo-t mondana - mert szép lenni.
A terjedelem és az olvasói igény kizárja annak lehetőségét, hogy a sorozat szerzői monográfiát, értekezést írjanak. Feltételezik viszont,
hogyabiográfusnak
gondolatai legyenek, véleménye, uram bocsá, esetleg még saját, különbejáratú mondandója is a tárgy kapcsán. Kelecsényinek van - s ez sajnos korántsem látszik általános követelménynek, hogy valaki szaporítsa a .Jciskönyvtérat" .
Vannak persze hiányérzeteim.
de fontosabbnak tartom, amit sikerűlt ez alkalommal megragadni, annál, amit nem.
Suksin. irodalomban és filmben - ez utóbbi
volt a keményebb küzdelmet kiváltó, a nehezebben megszenvedett vívmány - visszatért a
heroikus, a tan-történelmi folyamatokat bemutató, a mindig kínosan nagyot akaró ábrázolásmódról az orosz klasszikusok szemlélődő hagyományaihoz. Ahhoz a szemlelethez. mely a
lassan csöpögő hétköznapok eseményeit mutatva jut el az igazi sorskérdésekhez. Kelecsényinek sikerült azt felmutatnia Suk sin művében,

ami gyaníthatóan - legalábbis szerintem - abban tényleg a legfontosabb. Az etikai elemet.
Van eset, amikor a művészi színvonal jórészt
erkölcsi erő, bátorság, tisztesség kérdése. Úgy
vélem (e ebben a könyv olvasása csak megerősített) Suksin esete ez az eset. Számára tényleg
minden beállítás, minden sor erkölcsi kérdés
volt. Hadd idézzem ennek kapcsán Ot magát:
"Nem hiszem - mondta Suk sin =, hogy a szocialista művészetnek valamiféle eszményi pozitív hősök megteremtését kellene erőltetni e (még
úgy sem, mint a negatívnak ellenpólusaít).
hanem az értékest - a jó, az emberséges tulajdonságokat - kell megragadnia, fel tárnia, s mint
az emberben rejlő szépséget meqjelenítenie." " ... ha a hőst valakinek vagy valaminek a kedvéért ötlik ki, akkor feltétlenül
erkölcstelen
lesz. Ebben az esetben ugyanis valakik elhatározták, hogy becsapnak valakit, hogy meglopják valakinek a lelkét...
Anyagi ügyekben
ezért - ahogy mondani szokás - bíróság előtt
kellene felelni. A hazugság és a képmutatás
világából jött efféle hírnökök rettenetes károkat tudnak tenni a nép lelkületében." - "Gyanítom, hogy senki sem hisz ezekben a hősökben. Miért vándorolnak mégis könyvről könyvre, filmről filmre? Miért lesznek egyre tökéletesebbek és ·tökéletesebbek? Talán, hogy példaként szolgáljanak?
Netán annyira ostobák
lennénk, hogy nem látjuk, nem érezzük, hogy
ez a "pozitív hőssel való agitáció" visszaüt? S
ráadásul még mennyire !" (Vlagyimir Korobov :
Vaszilij Suksín)
Kelecsényi könyve, bár a fenti idézeteket
nem tartalmazza, képes megidézni azt az alkotót, aki értetlenség, feljelentés-számba
menő
olvasólevelek. rosszmájú kritikák ellenére művékkel volt képes igazolni alkotói ars poeticáját. Művei elméleti fejtegetéseinél nagyobb erővel bizonyítják, hogy az egyszerűség, a természetesség ci nagyság ikertestvérei.
Mondtam: vannak hiányérzeteim a Vaszilij
Suksin círnű könyvvel kapcsolatban. A szerző
épp Suksin legerősebb oldalának, az irodalmi
tevékenységnek elemzése közben - és a helyett
- fut a tartalomfelmondás
iskolás zsákutcájába. Alig hiszem, hogy ezzel újat, érdekeset ad
bárkinek is, hiszen az olvasók többsége épp
azért kívánesi erre a brossúrára.
mert szereti,
azazhogy olvasta Suksint. Kelecsényi nem tud
mit kezdeni a mániaszámba menő, s igencsak
visszás felkapottsággal,
a művész halála utáni
Suksin-divattal
sem, ami pedig elmélkedésre
igencsak érdemes jelenség. Meg sem próbálja
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Has. Abban is, amekkorát markol és abban is,
amit tényleg megragad.
(Kelecsényi László: Vaszilij Suhsin, Filmbarátok kiskönyvtára,
Népművelési
Propaganda
Iroda.}"
Barát József

kijelölni Suksin helyét a szovjet irodalomban,
filmművészetben.
Mégis, amit kínál, érdemes arra, hogy szívesen fogadjuk, tényei érdekesek, gondolatai
megfontolandók,
s tárgya, Suksin miatt hadd
nevezzem ezt legfőbb erényének: tisztességes

"(Ez úton értesítjük kedves Olvasóinkat, hogya
Népművelési
ZSAK Közművelődési Kiadóként működik touább.)

Propaganda

Iroda 1984-től

MÚ-

Gyerekek "vagyfelnőttek?
Társadalmunk
kétségkívül nagyra becsüli az
amatőröket. vagyis azokat az embereket, akik
szabad idejükben tudományos, művészeti vagy
egyéb alkotótevékenységgel
foglalják el magukat. Elvégre olykor példát szolgáltatnak a "lelkesedés", a "közösségi élet", az "emberi kiteljesedés" stb. fogalmára. Az elidegenedett
környezet irigykedve figyeli őket, amint éppen
tudományos felfedezés felé törnek papírral és
ceruzával a kezükben a lakás valamelyik sarkában, amint éjfélkor új filmjük utómunkálatait
végzik, vagy szegényes eszközökkel, minimális
támogatás sal igazi színházi hangulatot teremtenek egy pincehelyiségben. Biztató mosolyunk
azonban rögtön gúnyossá torzul, mihelyt ezek
az emberek az elkészült művekkel hozakodnak
elő. A .membelíséq" szempontjából támogatott
amatőr státusból ekkor negatív jelző válik.
Sőt, cinizmusunk nemegyszer olyan határtalan,
hogy az amatőrmozgalmak
fórumain a "nem
az eredmény, hanem a részvétel" nemes jelszava helyett már-már azt is megkockáztatjuk,
hogy az eredmény kifejezetten káros, na meg
persze illúzió.
Pedig értsük meg végre: ezeknek az embereknek nagy része nem azért foglalkozik a1kotótevékenységgel,
hogy valahogyagyonüsse
szabad idejét vagy hogy kiteljesedett életet éljen. Ugyanúgy a dolog érdekli, mint a "hivatáscst"
a film területénél maradva: az amatőrfilmes is tömegek által élvezhető remekművet akar készíteni, a film nyelvén óhajt közölni
valamit a világról. Nem a családjával, a barátaival, hanem az egész emberiséggel. Lehetőségeit behatárolják bizonyos technikai adottságok, de célkitűzésének súlya nem kisebb,
mint profi kollégájáé.
Ez a bevezető csupán egyszerű továbbgondolása Féjja Sándor Az amatőrfilmről
cimű
munkájának.
amely a Népművelési Intézet gonr
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dozásában megjelenő Kép - mozgókép - hultúra sorozat első kiadványaként került a könyvesboltokba. Az új sorozat egyébként a Filmamatiitoh: kiskönyvtárát
váltja fől, gondolva a
jövőben a többi vizuális műfaj művelőire
is.
Hallatlanul nagy erénye Féjja Sándor írásának, hogy úgy tud áttekintést adni a magyar
amatőrfilmes
mozgalom történetéről
1980-ig,
hogy mindvégig aktuális kérdéseket boncolgat
eleven, publicisztikus stílusban. Sőt, a szerkezet
még azt is lehetövé teszi, hogy minden egyes
probléma, történeti visszapillantás egyetlen középpont a fent vázolt filmamatőrlét kérdése, az
amatőrfilm
integrálódásának
lehetősége i a
filmkultúrába. A szerző határozottan kiáll az
integrálás szükségessége mellett, szinte nincs
is olyan oldala a kiadványnak. amelyen ez a
követelmény valamilyen formában meg ne fogalmazódna. S a kérdésfeltevés olyan aktuális
és izgalmas, hogy az olvasó szinte észrevétlenül megismerkedik
a hazai amatőrmozgalom
életével,
szervezeteivel, fórumai val, látszólag
csak bennfenteseknek
szóló eseményeivel.
Ezek után igen sajnálatos, hogy a szerző
több kérdésben is megáll félúton, megelégszik
tények felsorolásával.
nyilatkozatok idézésével
és néhány tágan értelmezhető utalással. Szeretnénk megtudni, hogy végül is kiknek nem
érdeke nagyobb nyilvánosságot biztosítani az
amatőrfilmeseknek?
Miért nem valósult meg
annak idején az amatőr mozi? Miért szűnt
meg a Pergő Képek kiadvány, illetve tévéműsor? Hogyan bürokratizálódott
a mozgalom
irányítása és mit értsünk konkrétan a Magyar
Amatőrfilm
Szövetség (MAFSZ) belterjességén? Egy-két elméleti probléma is megválaszolatlan marad. Ez önmagában nem feltétlenül
hiányosság, de ha a szerző az amatőrfilm integrálódásáért kűzd. mégiscsak meg kellene hatá-

roznia az amatőrfilm. az amatőrfilmezés fogalmát, vagy tagadnia ezek létjogosultságát. Hogy
mennyire ellentmondásos
nálunk az amatőr
státus megközelítése,
az nagyon jól látható
abból, hogy bár Féjja Sándor munkájának egésze az utóbbi megoldást sugallja, szőveqszerűen a szerző mégis a mozgalom érdekében beszél, noha azt elméletileg nem tudja megragadni. Nem kapunk megnyug·tató választ arra
a kérdésre sem, hogy mi az amatőrfilm sajátossága. A nagyobb alkotói szabadság külső tényező, nem a műfajból ered. A lényegesebb
különbségek
pontosan abból vezethetők
le,
hogy az amatőrfilm nem integráns része a filmkultúrának. Ennek a helyzetnek a meqszűntetése az első lépés. Hogy milyen következményei lesznek a filmművészet, a kultúrpolitika
és az amatőrmozgalom
szempontjából.
csak
utána derülhet ki. Féjja Sándor azonban egyszerre küzd az integrálódásért
és egy őritőrvényű mozgalomért. Csakhogy nehezen elképzelhető, hogy két filmművészet van, továbbá
a legtöbb amatőr nem azért választja a mozgalmar. mert rabul ejtették az amatőrfilm sajátosságai (költségesség, technikai korlátok, a publicitás hiányából eredő alkotói szabadság), hanem mert csak itt van lehetősége a filmcsinálásra. A szerző általában nem is ítéli el azokat, akik a mozgalmat csak ugródeszkának tekintik a profi filmezés felé, mégis óva int attól,
hogy az amatőrök "profi" elemeket építsenek
alkotásaikba. a mindenáron való elismerés érdekében. Fellép egyes műfajok előnyben részesítése ellen, rámutatva arra, milyen károkat
okozott a néprajzi és a kísérleti filmek dömpingje, ugyanakkor hangsúlyozza, hogya kritikai hangvételű dokumentumfilmekben
van az
amatórmozgalom
igazi lehetősége.
Nagyobb
nyilvánosságot kér az amatőr alkotások számára, külön archívumot,
szót ejt klasszikus hazai amatőrfilmekről.
de elmaradnak a nevek,
a filmcírnek.
Az okfejtésnek ezek az ambívalens mozzanatai aligha fogják az integrálódás ügyét szelgálni. Köszönetet kell azonban mondani a szerzőnek, hogy egyáltalán végre erről az oldalról
közelítette meg a hazai amatőrfilmezés helyzetét. Friss hangütése radikális továbbqondolásra kell hogy ősztönözzön.
hiszen a mozqalom legfontosabb
problémája
fogalmazódott
meg. Az "egyenrangúként
kezelés" igényével
ír Féjja Sándor az amatőrfilmesek képzéséről
is. Elutasítja azt a szemléletet. mely szerint a
technikai képzést kell középpontba állítani. Ha
az amatőrfilmes ís filmes, akkor ismernie kell

a film formanyelvét. a filmdramaturgiát, a cselekményszerkesztés
fajtáit is. Az igényes tanfolyamok, klubok persze megint csak akkor
fognak egyenletes színvonaion műkődni,
ha a
tehetséges alkotóknak
lehetőség ük lesz már
amatőrfilmjeikkel
is a nyilvánosabb elismerésre. Ellenkező esetben semmi sem öszt önöz az
igényességre, még az sem, hogy ezeken az előadásokon a jövő értő közönsége nevelődik.
Hogya szerző milyen fontosságot tulajdonít
a képzésnek, mi sem jelzi jobban, mint az, hogy
,,15 lilmlecke" címmel meg is írta a saját elvein alapuló amatőrfilmes oktatókönyvet. Ennek a munkának is eredeti a koncepciója. Az
olvasónak tizenöt leekén keresztül egy játékfilmetűdöt kell elkészítenie. Az egyes leckékben elsajátíthatja a film formanyelvének valamely elemét. Először elméleti ismertetőt kap,
majd filmtörténeti példák következnek, végül
gyakorlatok a filmetűddel.
A leckék tematikája nagyszerűen épül egymásra. Az etűd egyes
részeit a tanultak
figyelembevételével
Ujra
kell forgatni, így több variáció megvizsgálására van lehetőség. Féjja Sándor könyve csak
lehetőséget kínál, hangsúlyozva az alkotói szándék meghatározó szerepét. Aki "végigcsinálja"
ezt a könyvet, az nehezen fogja nem tudni a
filmnyelvet. Az első tíz lecke formanyelv i tematikája
(képkivágás, megvilágítás,
tónusok,
karneraállás.
térbeliség,
montázs stb.) után
filmdramaturgiai
témák következnek, s ez, valamint a játékfilm felől való közelítés valóban
úja t ad az amatőrfilmes számára. A könyvet
A kráterárus cimű filmnovella illetve a belőle
készült irodalmi,
illetve technikai
forgatókönyv zárja. Itt az olvasó feladata az egyes
megoldások elemzése.
Raffay Anna Keskenyfilmezője
után tehát
egy újabb. módszertanilag korszerűbb, igen ötletes oktatókönyvvel gazdagodtak az amatőrök.
Itt sem sikerült azonban teljesen elkerülni azt
a szemléletbeli buktatót. mely szerint az amatőr úgy viszonyul a profihoz. mint a gyerek a
felnőtthöz. Nem a szerzőt akarom ezért hibáztatni, hiszen Az amatőrfilmrőlben
lényegében
ez ellen harcol. A 15 filmlecke egyes megoldásai mégis egy gyerekeknek szóló tankönyvre
emlékeztetnek. Itt van rögtön maga a gyak'orlófilm, melynek címe: Hugó bácsi. Tudom, ez
legalább olyan nehéz, mint egy jó nyelvleckeszöveg megírása. Az is nyilvánvaló, hogy Hugó
bácsi és unokája, Andika történetéri
is tanítható a film formanyelve. De talán meg lehetett volna tisztelni az amatőrt valami komolyabbal ! Aztán itt vannak a rajzos ábrák. Nin-
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csenek beszámozva, így külön feladat azonosításuk, bár a legtöbb esetben ez kétségtelenül
könnyen megoldható. De miért gyerekkönyvbe
illő rajzok illusztrálják ezt a remek könyvet? A
szerző szerint nem akarták megkötni az olvasók fantáziáját az etűd forgatásánál. Rendben
van. De milyen fantáziáról lehet szó a tisztán
technikai részek illusztrálásánál ? Féjja részletesen ismerteti a színszürőket
és azok legáltalánosabb használatát. Ebből szegény olvasó
a rajzokon semmit sem lát, pedig itt pontos
képet kéne kapnia a szűrők hatásáról.
A két nagyszeru és alapjában véve sikeres
vállalkozás azzal a tanulsággal szolqál, hogy
ha valóban komolyan akarjuk venni az amatőrfilmeseket akkor ebben nem tehetünk engedményeket. Ha nyilvánosságot kérünk számukra, akkor ne egy mozgalom számára, hanem
a kiváló alkotások számára kérjük. S hogy ilyenek vannak, arról szintén Az amatőrfilmről
számol be, igaz, csak általánosan. Féjja Sándor a hazai mozgalmat több ponton támadó kötetében is elismeri, hogy a magyar amatőrfilmesek alkotásai kiemelkednek a nemzetközi
mezőnyben. Ezt a személyes hangvétellel indokolja a szerző. Vállaljuk hát bátran ezeket a
filmeket, ne szorítsuk őket a szabadidőprogramos népművelés keretei közé! S mint filme-

seket képezzük alkotóikat. akármilyen tehetségesek legyenek is, ne pedig csupán mint játszadozó gyerekeket.
Féjja Sándor két könyvének csekély számú
ellentmondására
azért kívántam
rámutatni,
mert jól jelzik azokat a reflexiókat, amelyek
megnehezítik az amatőrfilm integrálódását a.
filmkultúrába. Erre az integrálódásra a személyes sorsok szerencsésebb alakulása miatt is
szükség van. íme, egy friss példa. Az idei,
XXX. országos amatőrfilm fesztivál nagydíját
elnyerő film alkotója, Tari János (a film egyébként elnyerte a Magyar Televízió kűlőndíját,
a
szakmai zsüri pedig sugárzásra javasolta), akinek dokumentumfilmjeit már eddig is ismerték
az amatőrök, aki már külföldi fesztiválon is
nyert díjat, a Szinház- és Filmművészeti Főiskola idén meghirdetett rövidfilm tanszak felvételi
vizsgájának első fordulóját sem tudta sikeresen
venni. Lehet, hogy alkalmatlan a filmgyári
vagy televíziós munkára. De más körűlmények
között olyan filmeket képes csinálni, amelyek
méltók a legszélesebb nyilvánosságra.
(Féjja Sándor: Az amatőrfilmről. Amatőrfilm.
és lilmhultúra, Budapest Népművelési Propaganda Iroda; Féjja Sándor: Tizenöt lilmleche,
Budapest 1982. Műszah: Könyvkiadó.)
Forgács Iván

Bunuel és a szürrealista mozgalom
"Bunuel a szürrealizmusról
csodálatos emléket őrzött meg;
mindig úgy nyilatkozott róla,
mint életének sorsdöntő eseményéről, mint egyfajta fantasztikus találkozásról. A mozgalom az élete értelmét adta.
E ragyogó
csoporttal
való
megismerkedésekor, 29 éves
korában jött rá arra, hogy az
addig oly kaotikus és viharos
életének szüksége van egy bizonyos irányító elvre. És ettől
a naptól kezdve nem tért le
többé erről a vonalról, mintha
sínre került volna egy vonat,
mely eddig a mezőkön vágtatott keresztül" - írja vissza80

emlékezéseiben
Jean-Claude
Carriére, Bunuel egyik legbizalmasabb barátja, s hat filmjének forgatókönyvírója.
Szinte valamennyi, a szűrrealista mozgalom történetét
taglaló könyv, tanulmány megemlékezik annak az estének
a jelentőségéről, amikor 1929ben a szürrealisták a párizsi
Ursulines moziban közösen
megtekintették Az andalúziai
kutyát, s rendezőjét. Bunuelt
azonnal felvették soraikba. Bunuel hozta a mozgalomba Salvador Dalit is, aki Az andalúziai kutyában társrendezője
volt.

A szürrealisták
lelkesedtek
a film iránt nézökként.
s aktív közremüködőkként
egyaránt. Hans Richter híres filmjében, az Eladó álmokban
közreműködött
Max Ernst,
Marcel Duchamp, Alexandre
Calder. Man Rey. Az Aranykorban Max Ernst alakította
a zsiványok vezérét,
szerepel
még a filmben Jacques Prévert, s Éluard hangja is hallható. Breton szerint a film "az
egyetlen modern csoda", "csodálatos eszköz, mellyel a szűrrealista költészet egy új kifejezőeszközt nyerhet".
Ennek ellenére - mint erre

Marcel Oms is kitért a szürrealista
filmmel
foglalkozó
1979-es konferencián
tartott
beszédében - Breton, aki a
szürrealizmus
legfontosabb
műfajának a lírát tartotta, teljesen sosem vette fel a filmművészetet
a mozgalomba,
mindvégig
megtartott
vele
szemben egy bizonyos távolságot s bizalmatlanságot.
A
film. ha ugyan egyáltalán felmerült vele kapcsolatban vita
(pl. Az andalúziai kutya forgatókönyvének kiadása a Gallimard-nál).
soha nem volt létfontosságú. Tagjai soha nem
jutottak a kiközösitettek
sorsára. mint például Artaud,
Soupault,
Dali, Max Ernst,
Éluard, akik valamilyen szempontból vétettek a Breton által rögzitett szigorú szürrealista morál ellen.
Talán azért sem, mert alkotásaikat lényegében soha nem
vették elég komolyan egy-két
kivételtől eltekintve
(pl. Tavaly Marienbadban vagy Papatakis : Mélvtenqetelú . Még
a Bunuellel kapcsolatos nézetkülönbségek sem vezette k soha válsághoz vagy szakításhoz. Ado Kyrou például tömjénezte az Elt (Az), míg Georges Goldfayn azzal vádolta
Bunuelt. hogy összecsapja
a
polgári kornédiát. a bohózatot
és a melodrámát.
1979-ben a franciaországi
Perpignanban
a szürrealista
filmművészettel
foglalkozó
konferenciát tartottak. A Les
Cahiers de la Cinérnatheque, a
~oulouse-i Filmmúze~m és a
Francia Filmklubok Szövetségének szervezésében 1965 óta
évenként megrendeznek
egyegy ilyen találkozót.
a Confrcntation-sorozatot,
melynek
célja a filmművészet
egyes
kérdéseinek megvitatása. Többek közott a következő témákról volt eddig szó: Marcel Carné filmjei, Griffith tegnap és

ma, Hollywood, a bűnügyi filmek, az olasz némafilmek, a
hangosfilm forradalma stb. A
találkozók
vitaanyagát,
előadásait a Les Cahiers de la
Cinérnatheque évenként különkiadványban
jelenteti
meg
mintegy 200 oldal terjedelemben.
A Confrontation XV. keretén belül több mint 80 játékés kisfiImet mutattak be. melyeknek mintegy 25 ezer nézőjük volt. Természetesen, mint
a rendezőség elmondta, mind
a 80 film nem felel meg a
szürrealizmus
kritériumainak,
a vitatható összeállítás olyan
műveket
is magában foglalt,
melyekre a fesztivál vezetősége szerint csupán a "szürrealista érzékenység" jellemző.
A meghívott vendégek között jelen volt a hajdani legendás iskola néhány még élő képviselője, mint például Philippe
Soupault,
Breton
közvetlen
rnunkatársa, akivel együtt írták a híres Mágneses mezőket, az automatikus írás míntapéldányát, vagy Jean Schuster,
a Le 14 juillet egykori szűrrealista folyóirat főszerkesztője,
aki 1969-ben bejelentette
a
szürrealista
mozgalom
megszűnését,
továbbá
Georges
Goldfayn, Adrien Dax stb.
Luis Bunuel, akinek a filmjeiről a legtöbb szó esett, ekKorra már visszavonult minden
filmes
tevékenységtől,
nem tudott Mexikóból Franciaországba
utazni. Üdvözlő
levelében kérte, hogy küldjék
el neki a találkozóról készített
összeállítást.
Marcel Oms megnyitó beszédében hiányolta a szűrrealizmus és a filmművészet kapcsolatát tudományosan elemző
művek meglétét, szerinte az
egyetlen mélyreható mű ebben
a témában Ado Kyrou 1953ban megjelent
munkája
A
szürrealizmus és a film.

Az ankét résztvevőinek
a
következő kérdést tették fel:
"Önre
mint
szürrealistára
rnely filmek hatottak a legjobban?" Az egykori és mai
szürrealisták
válaszaiban
az
volt a legmeglepőbb,
hogy
felsorolásukból
majdnem teljesen hiányoztak a szinte egy
kézen meg számolható
igazi
nagy szürrealista filmek.
A
választott filmek között szerepeltek Chaplin, Fellini filmjei, Az érzékek birodalma, a
Bonnie
és Clyde, a King
Kong, a Help stb. A dadaizmus
hatását
mutató
20-as
évekbeli filmek szinte teljesen
hiányoznak a felsorolásból. elvétve fedezhet jük fel a nagy
orosz avantgarde
alkotásokat
(csupán Eízenstein
Patyomkinját és a Sztrájk cimű filmet említette az egyik megkérdezett),
s kevesen hivatkoztak az egykor osztatlan tekintélynek
örvendő Bunuelfilmekre. Sőt, Jean Schuster a
következő megjegyzést
tette
vele kapcsolatban: ,,1949. és
1955. között körülbelül tizenötször láttam
az Aranykort,
de azóta egyszer sem, s már
nincs is kedvem
hozzá. A
szürrealizmus
hozta létre a
legtöbb sablont a filmművészetben. Az öreg Bunuel kísérletei. nevezetesen
A szabadság fantomjában,
groteszkek.
Azoknak a filmek nek a legtöbbje, amelyeket a szűrrealisták a 30-as években védelmeztek (és akkoriban valósainüleg igazuk is volt) ma már
csak megmosolyogtat ják az
embert."
Ez a felmérés az 1923. áprilisi felmérés mintájára
készült, melynek során a következő kérdéseket tették fel a
szürrealista iskola néhány jeles képviselőjének,
nevezetesen Aragonnak, Soupault-nak,
Cocteau-nak, Léger-nek, Valérynek:
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1. Milyen filmeket szeret?
2. Milyen filmeket
szeretne.
hogy készítsenek?
Aragon többek között
a
következőt
válaszolta:
"A
nem ostoba filmeket szeretem, az olyanokat. amelyekben gyilkosságokat és szeretkezéseket lehet látni. Az olyan
filmeket szeretern, ahol csodálatos bőrű,
szép emberek
játszanak .. , Szeretem Mack
Sennett filmjeit a fürdőruhás
nőkkel, a német filmek csodálatosan romantikus jeleneteit,
Delluc barátom
filmjeit ...
Azokat a filmeket
szeretern.
amelyekben
nincs
erkölcs,
ahol a bűnt
nem büntetik
meg, ahol nincs haza és ahol
nincsenek katonák...
ahol
nincs filozófia és nincs költészet .. , Azt szerétném.
ha
igazi filmeket gyártanának,
amelyekből hiányzik a hipokrízis.
. .. Szeretnérn,
ha
filmre vinnék
Sade márki
Justine-jét (itt meg kell jegyeznünk, hogy a szürrealisták mindig is különös vonzalmat érezte k Sade iránt.
A
szürrealizmus
kiáltványában Breton
a szürrealisták
egyik őseként tünteti fel, s az
Aranykorban is szerepel Jézus
arcvonásaival)
vagy Guillaume Apollinaire
Onze mille
verges-ét (Tizenegyezer hímvessző) "

A szűrrealista
állatvilága

filmek

A konferencián elhangzott tanulmányok
közül az egyik
legérdekesebb Franccis de la
Breteque-nek
a szürrealista
filmek
állat-sz imbólumait
elemző dolgozata volt.
A szürrealista filmek állandó szereplői az állatok. s ráadásul nem is akármilyenek.
A leggyakrabban a Linné-féle
osztályozás
alsó példányait
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választják, kivéve a leg szervilisebb háziállatokat
(kutya,
bárány, csirke). Nagyon kevés
az egzotikus, mint például az
Aranykor zsiráf ja (ez is inkább a társrendező Dali ötletének tűnik, akinek ismert képét, "Az égő zsiráfok" -at idézi fel),
vagy a Felvonásköz
halottaskocsit
húzó
tevéje.
Nincsenek "nemes vadállatok"
vagy szörnyek. Az egyes állatokkal kapcsolatos
képsorok
vissza-visszatérnek a különböző filmekben, ezen a szinten
különösen élesen jelenik meg
a koherencia és a folytonosság Bunuel filmjeiben.
(A
hangyák
a Madriguerában,
vagy Az andalúziai kutyában
- ennél a jelenetnél is egy
Dali-kép villan fel előttünk,
Az emlékezet tartóssága),
a
csirkelábak
(Öldöklő angyal,
Cria Cueruos) stb.
Az állat-szimbolizmus megfejtéséhez Bréteque
kiindulópontul egy Freud-idézetet választ a Totem és tabu cimű
műből :
"A civilizált ember
gőgből éles választóvonalat
húz önmaga és az állatvilág
képviselői közé". Az állat tehát mindenekelőtt mint a Másik, mint a másság képviselője jelenik meg;
homályos,
misztikus, különböző.
A szűrrealista állat sosem antropomorfizált,
szellemétől semmi
sem idegene bb,
mint Walt
Disney vagy La Fontaine figurái. A szürrealisták számára
az állatnak a léttel való kapcsolata volt izgató. A szűrrealisták műveiben állandóan jelen van egy nagyon régi állat-szímbolízmus.
beleértve a
leghagyományosabb
keresztény-szimbolizmust.
(Például
a bárány feláldozása az Öldöklő angyalban nem érthető
meg a bibliai szimbolika nélkül).
A Viridiánában egy galambot áldoznak fel, Az orgia te-

tőpontján a leprás kitekeri a
galamb nyakát
és kitépkedi
fehér
tollait
Mozart
Requiemjének ünnepélyes zenéjére. Amíg a tollak lassan
hullanak lefelé, a koldusok azt
kiáltják: "Ecce homo!" Egy
pillanattal később megerőszakolják Viridianát. (A fehér galamb, mint a Szent Lélek, s a
szüzesség jelképe, ugyanakkor
B. Bettelheim pszichológiai tanulmányában a fehér madár a
felettes én szimbolikus kifejezése) .
Az Aranykorban, abban a
pillanatban,
amikor a tehén
belefekszik a
fiatal
lány
ágyába,
a főhős. miközben
körülfogják a rendőrök.
odakiáltja
egy
járókelőnek :
"Marha!" (la vache - mindkét esetben).
Több értelmű
szójátékról van tehát szó, az
egyszerű
metaforák
komplexebb rendszerekbe csúsznak
át, az egyik az "állati",
a
másik az "emberi".
Az Öldöklő angyal
egyik
standfotóján
Bunuel látható,
amint éppen a bekötött szernű bárány feláldozására készüL Az anekdota szerint Az
andalúziai kutya
cimű film
hírhedt
jelenetében Ö maga
volt az, aki borotvával átvágta a borjú szemét (igaz, hogy
bele is betegedett),
és Ado
Kyrou elmondta, hogy szintén
ő volt az, aki a Las Hurdesban a kecskét puskával leterítette. Nem mintha Bunuel kegyetlen ember lett volna (sőt,
a Forradalmárok
forradalom
nélkül című könyvében André
Thirion azt írja róla,
hogy
" ... olyan jó, mint egy falat
kenyér") - de az áldozat az
előadás metaforája.
Bunuel
állat-szimbólumaiban - bár ő maga hevesen tiltakozott ellene - társadalmi
tartalom fedezhető fel. Az Öldöklő angyalban a birkák
a
"vágóhídra
menő
burzsoá-

szimbolizalják.
a SzaBazinnek:
..Mindig lelkesedtem a rovarok iránt. .,. entobadság fantomja
utolsó jelenetét pedig, melyben egy álmológus
hajlamok
vannak
latkerti
mészárlás
hangjai
bennem. Nagyon érdekel
a
hallhatók, valamiféle forradavalóság vizsgálata."
lom allegóriájaként
tekinthetA szürrealisták
az állatban
jük. Az emberek és állatok viannak a tükrét keresik, amit
az emberek önmagukban mészonyának ábrázolásával
ironikus megvilágításba
helyezi
lyen el akarnak rejteni:
az
az emberi hipokriz.ist, mely el
ösztönét.
akarja kendőzni.
hogy az élet
.Beszélhetnék
Önöknek ara kegyetlenségen
alapul. A ról a filmről. amelyről álmoszabadság
fantomjában
az
dom, mivel azt sosem fogom
egyik szereplő
így beszél:
elkészíteni.
Fabre műveinek
..... azokat
a gazembereket.
igézetében olyan realista szeakik kínozzák az állatokat, a
replőket
találnék ki.
mint
nyakukon egy kővel a tengeramilyenek Az andalúziai hube kellene
hajítani.
mint
tyát és az Aranykort népesitik
mondja
az
Evangélium l" be,
de ugyanakkor bizonyos
Ugyanez az ember, aki e szép
rovarok jellemvonásait
is viselnék . a hősnő úgy viselkedszavakat mondta. egy perccel
ne, mint egy méh, a főhős pekésőbb a Montparnasse
Torony tetejéről lövöldözi le a
dig úgy, mint egy skarabeus
járókelőket. (Ez a jelenet töstb. Ez valami módon az öszkéletesen
rárimel
Breton
tönök filmje lenne." (Bunuel
egyik gondolatára,
melyet A nyilatkozata
F. de Montletszürrealizmus
II. kiáltványárand-nak
a Radio
Cinéma
ban fejtett ki: ..... a legegy1954. június 20-i adásában.)
szerűbb szürrealista 'tett
az,
ha az ember fogja magát. kimegy az utcára kezében piszAutomatizmus
tolyokkal,
és vaktában lövöldözni kezd a tömegekre ... "
Bunuel
visszaemlékezéseiben
beszámol arról. hogy Az anVagy A burzsoázia diszkrét
bájában, ahol beszélnek egy. dalúziai kutyának a forgatókönyvét lényegében véve már
úrról. aki nagyon szereti a kuaz automatikus írás módszerétyákat ... s aki egykor náci
vel készítették
Dalival.
EIvolt.
lentmondva
a
logikának,
öszDali morbid
fantáziájának
tönös és irracionális kifejezési
termékei népesitik
be két kőmódszert
választottak:
az
zös alkotásukat.
bár azok nem
egymásnak
elmesélt
álmok
idegenek Bunuel képzeletvilákusza. vad képei ből állították
gától sem. A zongorában levő
össze az első film vázlatát. Lészamártetemek Dali verseskönyegében ugyanezzel a módtetének
egyik
fejezetcímét
szerrel készült el az Aranyidézik, A rothadó szamár-t. Ez
kor, A szabadság fantomja és
a kép a Las
Hurdesban is
A burzsoázia
diszkrét
bája
visszatér:
egy méhkaptáras
forgatókönyve is.
kocsit húzó szamarat elpusztítanak a méhek. Az andalúUgyanakkor
Carriere,
a
ziai kutya utolsó képsorában a
forgatókönyvíró
emlékiratairovarok ellepik
egy nyakig
bim elmondta azt. hogy Buföldbeásott pár fejét.
nuel milyen aprólékos részleBunuel egy alkalommal
a
tességgel dolgozott ki mindent
következőt
nyilatkozta André
előre, a film már jóval a forziát"

gatás előtt kész volt a fejében. Ha egy jelenet felvétele
elsőre j ól sikerűlt, nem ve tték
fel újra ... Az a jó, mondogatta, ha csak egy megoldás marad."
..... Talán ez volt lényének
egyik ellentmondása?
- teszi
fel a kérdést Carriere. - ..A
legritkább esetben fordult elő
improvizáció a forgatás alatt,
s ha a forgatókönyvhöz
képest méqis történt egy-két eltérés, azt mindig azonnal kivágta. . .. Ebből a szempontból Bunuel nem realista rendező . " ő soha nem az igazságot,
hanem a saját maga
igazságát kereste,
s ezt úgy
tette, hogy közben nem törődött a belső
magyarázatokkal."
Ugyanerre a problémára, a
szürrealizmus egyik alappillére, az automatikus írás és a
tudatos
alkotói
beavatkozás
ellentmondására
hívja fel a
figyelmet a konferencián elhangzott felszólalásában Marcel Oms is:
..A történelem
igazságot szolgáltat;
a Beaubourg-ban megrendezett Dalikiállításon a' látogatók láthatták az Aranykor Bunuel jegyzeteivel ellátott technikai forgatókönyvé't.
Ebből kiderül.
hogya
rendező semmit nem
hagyott a véletlenre."
(De
ugyanezt elmondhatj uk az első szürrealista filmnek kikiáltott
Felvonásközről)'
René
Clair, vagy A kagyló és a lelkész
(Dulac-Artaud)
című
film ről is.
..... a szürrealista film története körülbelül olyan rövid
és kiábrándító,
mint a drámáé"
- olvashatjuk
Bajomi
Lázár Endre egyik gondolatát
A szürrealizmus
círnű kötetben. - ..Részben talán azért,
mert itt is megnyilvánul
az
önműködés
(vagyis a szabad
képzettársítás) és tudatos művésziesség, az alkotói beavat83

kozás, illetve ellenőrzés kőzőtt
az az alapvető ellentét. amely
annyira rányomja bélyegét az
egész szürrealizmus ra."

Pszichoanalízis
"Bunuel.

mint
a
legtöbb
élénken érdeklődött a pszichoanalízis
iránt.
Elismerte.
sőt esküdött a tudatalatti létezésére. s annak a
tudatos megnyilvánulásainkra
gyakorolt hatalmára" - olvashatjuk Carriere visszaemlékezéseiben.
Családjában
több pszichiáter is volt, az egyik bátyja. s
két unokaöccse. tehát egy bizonyes pszichiátriai légkörben
élt s nevelkedett. Az EI és A
nap szépe a lelki torzulások
hű portréi; az első egy paranoiást,
a második pedig egy
mazochistát
mutat be
oly
nagy hitelességgel.
hogy Lacan e két filmmel illusztrálta
tanítványainak ezeket a betegségeket. De a leírásnak ez a
tökéletes
pontossága sokkal
inkább ösztönösségéből.
mint
könyvízű ismeretekből fakad.
"Ami a képzeletben él, valósággá válik"
- esengenek
vissza Breton híres szavai. ha
Bunuel
filmjeit nézzük.
A
nap szépében
képileg semmi
nem választja el a képzelt s a
valóságos
eseményeket;
a
gyermekkori
emlékek, Sévérine mazochista fantáziájának
képei. s maga a történet képsorai semmivel sem különülnek el egymástól,
hacsak a
csengőszót nem fogjuk fel valamiféle
jelzésnek.
Bunuel
filmjeiben a szereplők képzeletvilágának ugyanolyan
létszürrealista.
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jogosultsága van. mint a valóságos történetnek.
"A film az álom akarattal
való utánzása" (Bunuel).
"Az
álom
kifejezésének
gyönyörű módja a film" (Breton).
"A szürrealisták úgy jártak
a moziba, ahogy mi az álomba lépünk be." (Soupault.)
"A film bizalmat adott álmainkhoz." (Superville.)
E fenti gondolatokból kiderül. hogya szürrealisták
a
film céljának. s feladatának az
álmokon keresztül
a tudattalan kiaknázasát
tekintett ék.
"Freud művét a szürrealis-.
ták abból a szempontból értették félre, hogyatudattalant
és annak "kincseit •• túlértékelték" - nyilatkozta a szűrrealista konferencián
mondott
beszédében
Georges Roquefort. - "Emiatt Freud sokáig
úgy tekintette őket, mint "tökéletes.
vagy
mondjuk
950,'0-os bolondok"
(Stefan
Zweighez intézett. 1938. július
20-i levele). A félreértés másik forrása abból a Freudnak
tett szemrehányásból tűnik ki.
amely szerint
elválasztotta
egymástól a pszichikai és
a
materiális vagy szociális valóságot. A szürrealistáknak
az
okkultizmus és a lelki torzulások iránti rajongása kétségkívül ebből a félreértésből fakad."
Carriere az emlékiratai ban
elmondja.
hogy Bunuelnek
élete utolsó éveiben megváltozott a véleménye
a pszichoanalízisről. Néhány évvel ezelőtt egy mexikói pszichoanalista könyvet írt róla Ojo de
Bunuel (Bunuel szeme)
címmel. A könyv a tárgyalt ren-

minden
képét
meg
akarta magyarázni a következő módon: .Bunuel ezzel azt
akarta
mondani,
hogy ... "
Bunuel ezen harsányan kacagott, s azt nyilatkozta az újságíróknak.
hogy ugyanúgy
neki is joga van interpretálnia a pszichoanalista
művét,
ahogyan annak joga volt az
övét.
S minthogy az "ojo"nak a spanyolban olyan jelentése is van. hogy: "a segge
lyuka". következésképpen
ez
a pszichoanalista "Bunuel segge lyukáról" írta a könyvét.
dezö

.. *
Bunuel halálában is hű maradt a "szürrealista életformához".
André Breton írta A szűrrealista varázsművészet
titkaiban:
"Ne felejts szerenesés végrendelkezést
hagyni:
ami engem illet, én azt kérem, hogy bútorszállító kocsiban vigyenek a temetőbe. Barátaim pedig az utolsó példányig pusztít sák el az Értekezés az Alig-Valóságról cimű
művem
minden egyes példányát."
Bunuel mintha Breton tanácsát fogadta volna meg. tréfával kívánt búcsúzni az élettől. Kigondolta, hogy halálos
ágyához meghivja barátait, s
jelenlétükben
felveszi
az
utolsó kenetet.
Breton.
ha
megérhette volna. valószínűleg belevette volna ezt a történetet híres fekete
humor
gyűjteményébe.
Le CINÉMA DES SURRÉALISTES (Les Cahiers de la Cinématheque} 3D/31. sz. 1980.,
ClNÉMA 297. sz. 1983. szeptember. A szürrealizmus.)

Egyedül az a pechem, hogy Woody vagyok
- Federico
Fellini
már
gyermekkorától
elhivatottságot érzett a láiuányossáqols
iránt, amihor bábjaival
játszott, Ingmar Bergman ugyanazt érezte, amikor a titokzatos
lámpákat meglátta. És Ön?
- Én is gyermekkoromban
kezdtem, beleszületve a film
világába.
Nem jártam be az
iskolába. Gyűlöltem a termekben eltöltött órákat. Egyáltalán nem nagyon tetszett maga
a külvilág sem. így találtam
menedéket
a filmszínházak
termeinek sötétjében.
A csodálatos
történetekkel
vigasztaltam magam: az űrhajósfilmekkel, a kalózok kalandjaival. a musicalekkel,
a westerndarabokkal.
Ezeket csodálatos élménynek tartottam, teljesen a hatásuk alá kerűltern.
- Milyen jövőről álmodtak
a kis Woody szülei?
- Csakis biztos jövőt
reméltek nekem.
Talán arra
vágytak,
hogy gyógyszerész
legyek.
- Mire emlékszik
brooklyni gyermekkorából?
- Legfőképpen
a moziba
járásra. Aztán az atlétikára,
A
film,
a rádió és a sport egyedül csak ezek érdekeltek.
Csakis ezek kötöttek le sráckorom napjaiban. Ezeken kívül nem csábítottak engem se
a könyvek, se egyéb kulturális tevékenységek.
- Mit jelentett beleszűleini
egy zsidó családba?
- Nem jelentett számomra
különösebb
problémát.
mert
ott
Brooklynban
mindenki
zsidó volt. Ezért gyermekkoromban nem
volt közvetlen
kapcsolatom se az anti szernitizrnussal, se a tőlem eltérő
vallású emberekkel. Felnőttem
egy "szent zsidó kőzösséq"nek
nevezhető
közegben,

melynek tagjai vallásosak voltak. Megtanultam
olvasni és
Írni ősanyáirn nyelvén.
- Hogy lehet. hogy minden
idők legnagyobb homihusai, a
Marx-fivérek,
ferry
Lewis,
Charlie Chaplin mind izraeliták voltak? Létezik egy zsidó
humoriskola?
- Nem hiszem, hogy minden
idők komikusai
mind
zsidók lettek volna:
Charlie
Chaplin csak félig volt
az,
akár Peter Sellers. W. C. Fills
azonban egyáltalán nem volt
az, sőt Jonatán Winters sem,
aki hatalmas komikus volt.
Nem volt az Oliver Hardy és
Buster Ceaton. Bob Hope sem.
Inkább arra gondolok, hogy
lennie kell egyfajta zsidó humorizálásnak.
de ez talán közősséqi
jellemvonás,
amely
megvan más etnikai csoportoknál is. Például a négerek
speciális és elkülöníthető stílusú humorral
rendelkeznek,
amely fajukból eredeztethető.
Mi, zsidók arra törekszünk,
hogy mindig bizonyos témákról beszéljünk. így vannak ezzel a négerek és azt hiszem,
az olaszok is.
- Milyen volt katrierjénel:
kezdete?
- Nagyon fiatalon kezdtem.
Már 16 éves koromban írtam
vicceket és gegeket a rádió és
a televízió számára. Én ezt
mindig
egyfajta
munkának
tartottam. Tudja, nálunk bizonyos módon fontos kérdés,
hogy az ember képes-e tréfákat és szórakoztató dolgokat
írni.
Hat évvel később felhagytam azzal a tervvel. hogy
tv-showkkal
fogok
befutni.
és elhatároztam, hogy kabarészínész leszek, és írok valamit a színházak számára. Aztán a véletlen úgy hozta, hogy
valaki éppen engem kért fel

egy komédia irasara. amelyet
szélesvászonra
vittek.
Véleményem szerint nem volt valami nagy, de sikert aratott.
Ettől a pillanattól kezdve kinyíltak előttem a filmhez vezető ajtók.
- Tehát a
véletlen sokat
számit az Ön életében?
- Úgy gondolom,
mindenkiében számít. Sőt, alapvetőnek kelJ lennie. Annál is fontosabb, mint ahogy az emberek gondolják. Mindenki szeretné azt hinni,
hogy sorsát
kezében tartja, hogy igyekezettel és kemény
munkával
mindig és mindenképpen képes irányítani
az események
menetét. És az az igazság, a
patetikus igazság, hogy nagy
részükkel
a véletlen játszik.
Például én 1935-ben születtem
Brooklynban.
Ha valójában
Lengyelországban
vagy Berlinben .születtem volna,
a
dolgok számomra
másképpen
alakultak volna. Ez csak egy
példa.
A
nehéz időkben
könnyű mindenkit
megnevettetni.
- Ön a komikum egyik géniusza. Nehéz ma megnevettetni az embereket?
- Nem
nehéz,
bár még
könnyebbé válik, amikor nehéz idők járnak.
Egy barátom, aki koncentrációs táborban volt, emlékezett egy nagy
sikerre,
amelyet egy kabaréelőadás aratott a börtönbeliek
között. A varsói gettóban, el
lehet képzelni, milyen életkörülmények közott. az emberek
tömegesen
rohantak,
hogy
megnézhessék
a bemutatott
szatírákat és komediákat.
- Vannak példaképei? Kik
a mesterei?
- Bámulatos művészek
sokan vannak. De nem volt szerenesém.
hogy Charlie Chap85

lint, a Marx-fivéreket, Buster
Keatont személyesen is ismerhettem volna. Egyedül ők képesek újra és újra elszórakoztatni. Az az álmom, hogy képes leszek arra, hogy valamelyikükre hasonlítsak.
- Most beszéljünk a sikerről. Mi jelentett Önnek sikert
és mikor érte el?
- A tekintély fontos, mert
minden kényszer és kűlső behatás nélkül lehetőséget ad az
olyan munkára,
amihez kedvem van. És ez felbecsülhetetlen privilégium.
Ugyanis ezzel szemben kezdetben mindig
aggódtam azért, mit mondanak a kritikusok,
hogyan
ítélnek meg a barátaim.
- Mi az, amitől fél?
- Sok dologtól. Mint mindenki, én is félek a betegségektől, az öregedéstől, a haláltól, a nukleáris háborútól
és sok más dologtól.
- Ön azt mondta:
"Az
egyetlen fájdalmam az életben
az, hogy nem lehetek valaki
más". De ki?
- Sok
olyan személyiség
van, akit csodálok. Szeretnék
Marlen Brando,
Louis Annstrong vagy az ökölvívó Sugar
Ray Robinson lenni.
- ilzt beszélik, hogy gyakran fordul
pszichoanalitikushoz.
Egyszer azt is mondta:
"Azt álmodtam, hogy Ursula
Andtess harisnyanadrágja vagyok".
- Jónéhány
éve megérkezett a siker, és mcst nagyon
érett vagyok, s nem gondolok
többé az álmokra úgy, mint
egyszer.
Amikor fiatal voltam,
részletesen és egészen
pontosan emlékeztem rájuk,
de nem segítettek rajtam. így
megtanultam elfelejteni őket.
- Milyen
hatással vannak
Önre a kritikák? Segítik vagy
sértik?
Se meleg, se hideg. A sikert
nem rendelhetik el
a
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kritíkusok,
hanem a mozik
előtt sort álló nézők jelentik.
Én csak arra törekszem, hogy
eljussak
egy olyan
fokra,
hogy senki se befolyásolja a
munkámat.
- Azt mondjáh,
hogy nagyon sokat dolgozik, minden
nap jó néhány órát az írógép
mellett írással tölt, igaz ez?
- Amikor véget
ér egy
filmforgatás,
nagyon elszórakoztat
ha az írógép mellé
ülök és írok. Ez egy speciális
hobby: élvezern. ha egy forgatókönyvön dolgozom, ha kijavítok egy jelenetet.
Milyen egy tipikus napja?
Amikor egy filmen dolgozom, korán hajnalban kelek
és dolgozom néhány órát
a
filmfelvevőgéppel. Ha van rá
időm,
elmegyek
a moziba
megnézni, mit csinálnak
a
többiek.
Utazni nem sokat
szoktam. Valójában nem csinálok semmi különöset. Szerepeim, poénjaim ezért születnek, mert szerenesés vagyok.
- Van, aki zenét hallgatva
ír, van, aki ciqarettázua koncentrál. Önnek van ilyen titka?
- Nem mondhatnám : írni
és azzal egy időben zenét
hallgatni lehetetlennek tűnik.
A cigarettázást pedig
abbahagytam egy ideje, mert árt.
- Mit jelent az Ön számá·
ra a közönség?
- Ez nagy csapda is lehet,
mert nagyon könnyű a közönséget szórakoztatni azzal, amit
a közönség elvár. Ha ezt teszem, minden
megerőltetés
nélkül sikerem van,
de ez_
helytelen dolog,
mert nem
kockáztatok semmit.
- Aruljon el egy titkot, hogyan szidetik a poén?
- Nincs rá semmi szabály.
Szerencse kérdése.
Van, aki
humorérzékkel születik, van,
aki nélkülözi.

- Az Ön filmjei mindig önéletrajzi jellegűek.
Elmeséli
az életét?
- Gyakran,
amit önéletrajznak gondolnak, valójában
nem az. Mindazt, amit megírok egy filmvázlatban és elmondok egy szereplőnek,
talán
megtesz
egy komikus
vagy egy író, de az emberek
azt gondolják, hogy ez én vagyok.
De ténylegesen nincs
semmi önéletrajzisága, csupán
vélellen.
- Kik a barátai?
- Diane Keaton vagy még
Tony Roberts vagy Marschall
Bruckmann és még ismeretlen
emberek. De valójában nincs.
sok barátom.
- Kijelentései alapján nem
látszik nagyon
elégedettnek
azzal, amit eddig elért. Miért?
- Meggyőződésem,
hogy
filmern csődöt jelent. Mindig
nagy reményekkel
készítem,
de aztán szinte mindig csalódott leszek, mert sohasem felel meg
várakozásaimnak.
biztos vagyok benne, hogy újra elrontottam egy nagy ötletet.
Aztán
megvigasztalom
magam abban reménykedve,
hogya következő
film jobb
lesz.
- Szetetné elnyerni a Nobel-díjat?
- Nem, nem hiszem.
Azt
gondolom, hogy nem lenne
rám nagy hatással.
- Van
olyan
történelmi
egyéniség, akit példaképének
tart?
- Nem tudom, gondolkoznom kell rajta. Igen ... Talán
Jefferson elnök. Vagy Szokratész. Valójában
kevés
az
olyan történelmi személyiség,
akit példaképnek tartanék.
- Megkérdezték
egyszer
Hemingway-tól,
gondolt-e valaha is Istenre. "Néhányszor,
éjszaka" - válaszolta. És Ön?
- Istenre gondolni mindig
szorongást okoz nekem.

- Van valami Isaac Dauisben, a Manhattan cimű film
fószereplőjében, amiből magára ismert?
- Vannak
olyan
emberi
megnyilvánulások,
amelyek
szeretnérn, ha velem is megtörténnének, olyan em be ri értékek, amelyekben hiszek.
- Önnek is az a véleménye,
hogya nők annyi mindent jelentenek, megismertetik
velünk a paradicsomot?
- Sok igazság van ebben az
állításban, és végül is igaznak
kell 'tartan om.
- Hogyan birkózik meg az
elkerülhetetlen
érzelmi csalódásokkal?
- Elkedvetlenedem.
Hoszszú ideig kiábrándult és szomorú maradok, és szenvedek
tőle. Szerencsére vannak barátaim, akik segítenek kilábalni ebből a helyzet ből.
- A szépséqideál
változik:
eljutott
Rita
Hayworth-től
Barbra
Stteisandiq,
Clark
Gable-től
Dustin Hoffmanig
és Öniq.
- Nem hiszem, hogy valójában a szépségideál az, ami
változik. Azt gondolom, hogy
Hayworth tényleg
gyönyoru
volt. De Streisand sokkal tehetségesebb
és karakterisztikusabb, akkor is, ha nem anynyira szép, és biztosan tovább
lesz emlékezetes. Dustin Hoffman sem olyan szép,
mint
Clark Gable, de kétségtelenül
százszor különb mint színész.
Az emberi értékek azok, amelyek változnak. Egy bizonyos
érettséggel
és mindent összevetve nem tudjuk összcllasonIítani Rita Hayworth és Clark
Gable báját Streisand es Hoffman bravúrjával.
Amennyiben
én kívül állok a vetélkedesen.
- A nagy témák, például a
szerelem. Azt kérdezik öntől:
mi a fontosabb, szeretni vagy
szeretve lenni? Erre azt válaszolja: "Ez érdektelen kérdés,

amely másodlagossá válik, ha
az ember
holesztetinszintje
600 fölé emelkedik".
- Ez alapvető igazság, mert
az életben a legfontosabb dolog az egészség, aztán jönnek
a szerelern. a kulturális ismeretek és más értékek olyan sorozata, amilyet mindenki a saját tetszése szerint rangsorol.
Hozzám valójában
közelebb
áll a szerelem.
Nálunk mindenkinek
azonnal öntudatlan
témái a hódítások vagy a szerelmek, amelyek nem járnak
kirobbanó érzelmekkel.
Sokkal szebb szeretni valakit, akkor is, ha az nem nyer viszonzást.
- Az első szerelmet sohasem lehet elfelejteni. Es a másodikat?
- Ez jó kérdés: Én sohasem fogom
elfelejteni első
szerelmernet.
annak ellenére,
hogy nem
tartott életem végéig. Mindenesetre valahányszor találkozom életem
első
szerelmével,
szép érzéseket
táplálek iránta.
- A második szerelméről is
kérdeztük Önt.
- Nagyon szerenesés
élmény volt számomra. Altalában azt mondhatom. hogy optimális
viszonyban
voltam
azokkal
a nőkkel,
akiket
megismertem,
megszerettem
és feleségül vettem.
- Szeretne gyereket?
- Ez olyan kérdés,
amely
elég közömbösen érint engem.
Ha egy olyan asszonnyal
élnék együtt. aki gyereket akarna. nekem jó lenne úgy is. Ha
viszont
olyan nővel
élnék
együtt, aki nem akarna gyereket, ugyanolyan boldog
lennék. Az én életem nagyon intenzív gyerekek nélkül is.
- Ön azt mondta: .Remélem, mint Oscar
Wilde
is,
hogy a műuészetnek nem kell
hasznosnak lennie".
- Nem teljesen
haszonta-

lan. de nem is olyan hasznos.
miképpen
azt az
emberek
hinni szeretnék. Vannak sokkal fontosabb dolgok is, például az orvostudomány.
A
müvészet csak később következik. amikor már az élet sokkal konkrétabb problémái eloszlottak.
Nagyon
szerenesésnek
tartom azokat a művészeket.
akiknek velükszületett érzékük
van az irodalom. a zene és a költészet terén. sőt a festészet hez. Számomra a művészet csupán időtöltés, szórakozás marad.
de
biztosan kevésbé fontos. mint
az evés.
- Hogy áll a politikával?
- Nincs valami jó véleményem a politikáról. mert úgy
gondolom. hogy minden politikus, az egész világon. rninden korszakban
gyalázatosan
viselkedett.
- Ön hová tartozik: a baloldalhoz vagy a jobboldalhoz?
- A kettő közül inkább baloldalinak tartom magam. Akkor is, ha néha konzervatívan
vélekedtem
néhány,
sajátos
szempontról.
Reagen nem jó
nálam.
Érzéketlen
minden
probléma iránt.
- Tetszett önnek Nixon és
Carter?
- Nixon egyáltalán
nem.
Ellene szorítottam az újra választásakor.
mert gyalázatos
elnök volt.
- Mit mond Reagenről?
- Nem
mondok róla jót.
Érzéketlen
a szegény emberek, szövetségesek,
Európa
problémái iránt. Nem érdeklik
az USA ökológiai és környezeti problémái. Az összes dolog
túlságosan távol esik az
ő
gondolkodásmódjától.
- Mit
szetet
legjobban
Amerikából?
- Sok
szempontból
egy
nagy ország. Tevékeny nemzet. igazán nagy a szabadság.
Szerencsések vagyunk.
hogy
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birtokában vagyunk sok természeti erőforrásnak, és liberális, intelligens emberek vagyunk,
egy optimális alkotmány garantálja jogainkat.
- És New Yorkban?
- Egy nagyváros, egy kulturális Mekka,
olyan hely,
ahol az utcán sétálva egy nap
alatt találkozhatunk:
költővel.
artistával. iróval, politikussal.
Egy intellektuálís főváros, sok
energiával. A többi nagyváros
közül nagyon
tetszik nekem
Róma, az erős és vitalitással
teljes Párizs.
- Kik azok, akik legtöbbet
jelentik az Ön életében?
- Kétségtelenül
a családom. Aztán a zenészek, művészek, sportbajnokok. akik határtalan
élményekkel ajándékoztak meg engem,
és nagy
hatással voltak az életemre.
- Azt mondják. Ön félénk?
MitőL fél?
- Ez egyéniségem
természetes vonása. Más barátaim,
régi ískolatársaím.
akiknek
ugyanolyan neveltetésben volt
részük, sokkal agresszívebbek
és nyitottabbak nálam. Zárkózott vagyok
természetemnél
fogva, és nem keresem soha a
feszültségteremtést
s a találkozásokat az emberekkel.
- Szemred a magánytól?
- Igen, de gyakran elmenekülök előle a külvilágba. Különben börtönné válna. Szen-
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vedek
a magánytól,
mert
nincs sok barátom, és mert
sok időt töltök egyedül, írással vagy munkával.
- Miután
Woody Altenné
lett, tniért merített ihletet Fellinitől és Bergmantól?
- Miért ne? Olyan egyéniségek, akiket nagyon szeretek.
a film két nagy művésze, talán a legnagyobbak.
Mindig
lelkesítő élményt jelent, ha a
könyveiket olvasom vagy
a
filmjeiket nézem, mert ezektől mindig Ihletet nyerek.
- Hogyan
látja a világ
helyzetét?
- Nem látom jónak.
Bizonytalanság van, terrorizmus,
erkölcstelenség.
Remélem.
hogy az idő múltával megvalósítható egy stabilizáció, és a
biztos nyugalom.
A világtörténelemben vannak néha békés periódusok, és most talán
nem vaqyunk
a legnehezebb
periódusban,
de ez biztosan
nem ad okot a reménykedesre.
- Es a jövő?
- A politikusok
kezében
van. Tőlük, az ő akaratuktól
függ, hogy biztosítsák
számunkra a békét és a tiszta világot.
- Kivel
eléqedettebb,
Woody Allen szinésszel, vagy
Woody Allen rendezővel?
- Kétségtelenül a rendezővel.
Nem vagyok tehetséges
színész.
színészi játékommal

csupán a kőzépső sorokba tartozom. de mint rendező, elérhetném
Tennesse
Williams
vagy Csehov színvonalát.
- Végül is ki az a Woody
Allen?
- Egyike a sok Brooklynban születettnek, nagyon szerenesés. hogy olyan képességgel született, hogy szórakoztatni
tudja
az embereket.
Munkámban az iskolát követem és be tudtam kapcsolódni
a környező mozikba és színházakba.
Írógépemmel biztosítani tudtam a megélhetésemet. Ha nem születtem volna
művésznek,
ma valószínűleg
orvos, ügyvéd vagy taxis volnék. Egyetlen vagyonom a komédiázás sörét jei voltak,
és
ez a tehetség
lehetőséget
adott nekem, hogy megváltozzon az életem, amit szerenesésnek
tartok.
Nagyon
szerencsésnek.
- Nem akarja tőlem meghérdezni, ki is az a Woody Al·
len?
- Szívesen: Ki az a Woody
Allen?
- Egy nagy ember.
- Oh, köszönöm.
mihelyt
meglátom öt, megmondom ezt
neki. Az egész élet egy viccel
végződik.

(Tóth Tamásné - Epoca,
1983. I. 7.)

FORGATÓKÖNYV

MÁRIA NAP
Irodalmi forgatókönyv

írta Pethő György, rendezte Elek Judit
Gyerekszo ba, veranda, kert
(délután)
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Gyulai Aranka összegömbölyödve fekszik az
ágyon, mellette Kálmán le-le csukló fejjel.
hallgatja Júliát, aki Ilonka ágya szélén ülve
mesél, legalább annyira magának mint Ilonkának.
- .. , és akkor a kis hableány a késre nézett, és újra eszébe jutott az a pillanat, amikor
először úszott föl éjszaka a tenger felszínére
és a kivilágított hajó boldog seregletében meglátta a királyfit, és az is, amikor a zúgó viharból kimentette és életre keltette és a királyfi
rámosolygott, igen, és eszébe jutott újra a tenger boszorkánya, aKi megitatta szörnyű italával és a halfarka helyére emberi lábat varázsolt és minden lépésnél hasogató fájdalmat
kellett éreznie, mintha éles kardokon járna ...
- Marika jön be közben a szebába. megáll
Júlia háta mögött, aki fölnéz rá egy pillanatra,
majd folytatja.
- ... és mosolygott tánc közben, visszefojtva
könnyeit, és ő táncolt a legszebben, és engedte,
hogya boszorkány kivágja a nyelvét. pedig
neki volt a legszebb hangja és azután nem énekelhetett többé, és nem beszélhetett. de vállalta, hogy halandóvá legyen és megnyerje a királyfi szerelmét, úgy, hogy az elfeIedkezzék
apjáról, anyjáról, a világról...
S a királyfi
most itt aludt a szerelmesével, s a kis hableány csak nézte őket a függöny mögül.
Marika odamegy Kálmánhoz.
aki nagy szemekkel bámul Júliára, fölveszi az ágyról Aran-

ka mellől, s átteszi a saját kiságyába, betakarja; miközben Júlia mondja tovább.
- ... és újra eszébe jutottak a fényes bálok
és. a gyöngéd együttlétek, amikor nem mondhatta el. csak a szeme fájdalmával és kőnyőrgéséveL és a királyfi nem értette, és nem értette azt sem, hogy ha mosolyog is, miért olyan
végtelenül szomorú és idegen ...
Marika megfogja Júlia karját, halkan mondja:
- Miért akarod, hogy ne aludjanak, ha azt
akarod, hogy aludjanak? Gyere.
S kézenfogva vezeti kifelé Júliát.
- Mindig ezek a rémségek - mondja Júliának, aki engedelmesen követi =, mintha csak
te magad írtad volna.
A folyosón néhány lépés után Marika megáll.
- Várj meg - mondja, s bemegy a szobájukba.
Júlia elindul lassan a veranda felé.
Marika félúton utoléri. Hóna alatt pokróc,
párnák.
- Lehet, hogy azt kéne csinálnom. amit te
- fordul hozzá Júlia. - De akkor mi lenne veled?
Marika meghökkenten vár, Júlia furcsán mosolyog rá, mintha helyette inkább a légypiszkot
nézné az ablakon.
- A nyelved még jól forog - mondja Marika
- Dünnyögj csak és ijesztgess, amíg ráérsz.
- Nem tudhatod, hogy meddig érek rá mondja Júlia =, de addig is bízd rám, hogy
mit tegyek, ha jót akarsz.
- Türelmes vagyok.
89

- Vigyázz, el ne aludj a napon! - figyelmezteti Júlia és megszoritja a karját, miközben kiérnek averandára.
Az egyik oszlopnál Szendrey és István beszélget.
- Úgy tudom, Szegeden már vége - mondja
István - És most fölfelé húzódik, dehát semmit nem írnak róla ...
- Agyonhallgat ják - feleli Szendrey - Pedig azzal semmit nem érnek el, csak dühösebb
lesz az ember, mert vagy van kolera, vagy
nincs. Volt már és lesz is.
Júlia megáll mellettük. Marika menet közben egy gyors pukedlit csinál Szendrey előtt,
majd karon ragadja Istvánt és viszi magával
le a lépcsőkön.
- Segíts mán öreg barátnédnak - mondja
és István kezébe nyomja a takarót és a párnákat - Vísszaküldöm, papa, ha már elég volt
belőle. - szól vissza Szendreynek.
Szendrey bólint, néz utánuk, Júlia Szendrey
arcát figyeli oldalról.
István nagyon óvatosan, szinte feszesen lépked, nehogy egy rossz mozdulatot 'tegyen, vagy
véletlenül összedöccenjenek Marikával.
- Mi bajod? - kérdi Marika - Még mindig az a madár?
- Nagyon sajnálom, hogy így történt, Mária.
- Ugyan már - szól rá Marika =, felejtsd
el. És az ég áldjon meg, ne Máriázz engem
folyton.
I
- Nékem te Mária vagy - mondja István,
mint egy vallomást.
- Néked én Mária - ismétli meg Marika
mosolyogva. Gondolkodik - és ünnepeltél magadban fogságod második karácsonyán, amikor először gondoltál rám úgy, hogy "Te", ahelyett, hogy "Maga".
István pislog.
- A legnagyobb nyomorúságban voltam, rabláncon, idegenek között, s aztán megjött Júlia
levele, hogy ti Palival eljegyeztétek egymást,
és nekem nem maradt több reményem, amiért
hazajöjjek és ne pusztuljak el inkább ott a sáncon, hisz senkim sem volt, s amikor eleresztettek végre, akkor sem tudtam, hogy mi
lesz ...
- Sokat szenvedtél szegény kém ...
István meghatódottan bólogat.
- ... pedig nem akartál te se csatázni. se
verset csinálni, csak jól szétnézni aszálykór,
vajon ad-e esőt az ég, és boldogan megtiporni
az első sarat. .. - fejezi be Marika.
István nagyon hallgat, Marika gondolkozik
valamin.
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- Igaz-e - kérdezi hirtelen Marika - hogy
Arpád azt mondta neked, hogy kissé ráncba
kéne szedni engem?
- Mondta, de nevetve.
- Te meg nyomban közölted ezt Palival.
hogy elmondhassa nekem, kis belső elégtétellel,
hogy lámcsak. ilyenek vagyunk m:i. Nem vagy
te jó ember, Pista.
- Dehát mond ő különbet is.
Marika ideges, kapkod maga körül.
- Akkor is nekem kellett volna szólanod.
Ó komolyan gondolja, ismerem a lelkét, s ha
még nevet is, csak annál rosszabb. Palit boszszantja ez az ember, úgy, ahogy van, és amúgy
sem szereti, ha rajta kívül más is szünet nélkül okvetetlenkedik. .. Hívd ide!
- Kicsodát?
- Arpádot. Hívd ide. Mondd azt, hogy megtaláltam a nyakkendőtűjét.
- A szobájukban ül egyedül, valamin rágja
magát, á tiltakozik István - Nem zaklatom.
Távolabb, a cselédház mellett a szemetet
égetik, fekete füst gomolyog. Rozi és a szakácsné igazgatja a tüzet.
- Szép lehet az ősz a pusztádon - mondja
Horvát Arpád Istvánnak, mialatt végigmennek
a kerten. - Reggeli kődők, hideg erjedő gyümölcsök ...
Az úton Marika jön eléjük.
- ... ellátogatnék egyszer hozzád, ha te sem
bánod - teszi hozzá Horvát Arpád, majd megáll, szemügyre veszí Marikát.
- Arcod vértelen, szemed izgatott - mondja.
- Mit álmodtál?
- Aggódsz?
- Csak kívánesi vagyok - mondja Horvát
Arpád.
- Ne szaporítsd-a bánatod - folytatja Marika iróniával. - Úgyis a hátadon ül a család,
és egyre jobban meggörnyedsz. Ki kéne pihenned magadat. Otthon, a homályos könyvtárszobádban, egy pohár langyos tejet iddogálva,
zavartalanul, nem öltözködnél föl, nem kötnél
nyakkendőt a gigád alá, simogatnád a hasadat ...
- Beleborzongtál, kis sógornőm, mintha a
viszolygásodon kívül valami mást is le kellene
küzdened magadban, ami nem viszolygás?
- Ne becsülj túl - Mondja Marika - Csak
egyetlen érzésem van a számodra.
- Még soha nem mondtad ki, viszont sűrűn
emlegeted.
- Elég, ha tudunk róla.
- Attól félsz - mondja Horvát Arpád -,
hogy mihelyt kimondo d, megszűnik, lesz egy

(B. MüIler Magda felvételei)
kiadó, üres hely a szívedben, és ki tudja, mi
kerül oda.
- Nem üresebb és én sem leszek sápadtabb.
Eredj innét.
István nem érti az egészet, ide megy, oda
megy, visszajön, mondani akar valamit, félbemaradnak a mozdulatai, szerencsétlennek érzi
magát.
- Ne érts félre! - mondja közben Horvát
Arpád.
- Nem tudlak félreérteni. csak szeretnélek.
Legalább azt látnám, hogy neked hasznodra
van, ha beteg lesz tőled, akire csak ránézel.
- Hálátlan vagy. A házasságodat is nekem
köszönheted. Ha akkor nem jön hozzám Gyulai
Pál, és én nem látom vendégül, és ő nem kér
meg egy szívességre, és én nem avatom be őt
bizonyos ismeretekbe a családtörténet tárgyköréből, és utána nem marasztom ott teára, akkor
meglehet, hogy eggyel kevesebben ünnepelnénk
most a névnapodat. - Istvárira néz.
- Bocsáss meg, hogy elfeledkezem akaratlan
érdemeidről - mondja Marika epésen.
- Ha örülni látlak, az mindenért kárpótol.

Csak ahhoz örülnöd is kell. Máskor úgyis az
az állandó mosoly van rajtad, mintha évek óta
oda lenne fagyva. Légy tekintettel legalább
Istvánra és örülj.
- Rám ne célozgass, hagyj ki ebből az
egészből ! - morogja István.
Marika gyűlölködve mondja:
- Te már régesrég kárpótoltad magad azért
a boldogtalan lépésedért. amidőn végigmustráltad a másik rakoncátlan Szendrey lányt, ő elbűvölte koravén lényedet, és azt gondoltad, ha
elveszed, máris teljesíted összes hazafias kötelességedet. Aztán Iészkelődni kezdtél, mert rájöttél, hogy nem vagy olyan egyedül Júliával,
mint hitted, és addig fészkelődtél.
míg a nagy
halottat, Sándort, sikerült magad alá gyűrnöd
ágyban és ágyon kívül is, úgyszólván házi
szentt é avattad. akihez azért illő lefekvés előtt
egy ravasz fohászt küldeni. Igen. Azt gondoltad, elvégezted a dolgodat. Volt Attila, Kisárpád. A szétesett bálványt ki lehet söpörni.
Most aztán tisztelhetted újra, mint ahogy mindig is tisztelted és imádtad szinte, most már
tehette d, hisz alig hagytál meg belőle mást,
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mint egy vézna, izgága alakot, Júlia érzéki
csalódását, sőt teljes tisztelettel a verseit is kikezdted. Csakhogy ekkorra a nagy igyekezetedtől Juliska kezdett őszintén kétségbe esni,
talán alkalma volt egykét szer mögéd látni, nem
irigylem érte. Most már ő könyörögte vissza
Sándort, akit épp melletted akart elfelejteni,
mert a te oldaladon több esélye volt arra, hogy
a saját rnivolta szerint éljen, mint Sándor mellett, igen, és el is felejtette volna őt, ha nincsenek kisebbrendűségi rohamaid. így azonban
újra előjött valahonnét. bár csak mint egy szorongó vágy valami után és tulajdonképpen
olyan volt, mint egy állandó főfájás, ami most
már életfogytig tart júliánál. - Marika szinte
Horvát Arpád szájába beszél már - így hát
mindig maradt valami megfoghatatlan, ami téged feldühített. Azt gondoltad Zoltán az, s őt
kell eltávolítani. Ez a tipp sem volt rossz, csak
egy kicsit tévedtél. Zoltán ekkor már Júliát is
nyomasztotta. talán azért, mert arra a kisértetre emlékeztetett, akit te csináltál Sándorból.
de akárhogy volt is, ha mással nem, a jelenlétével minden esetre kétségbe vont egynémely
véglegesen közösnek hitt dolgot.
- Júliát te is nyomasztod - szúrja közbe
Horvát Arpád. - Zoltán pedig olyan, amilyen,
s nem szükséges még ürügy ként is kijátszanod.
- Elküldök karácsonyra egy kövér disznót!
- kiáltja közbe. váratlanul István, Horváthoz
fordulva. Mintha egy rövid időre megtébolyodott volna. Dühöng. Elindul.
- Ne menj el. te özvegysógor! - szól rá
Marika Istvárira. - Itt maradsz, megértetted?
- toppant.
- Összepasszoltok ti nagyon - mondja István és otthagyja őket.
Marika liheg a felindultságtól. Horvát Arpád nem csodálkozik, mint ahogy Marika egész
beszéde alatt sem csodálkozott, s úgy hallgatta,
mintha előre ismerné minden szavát.
- Eltűnt, mint Petőfi a rozsban. - mondja
- Mindezt úgy is elmondhattad volna, hogy
a sors kérlelhetetlenül kijelölt útjait járjuk.
így persze rövidebb lett volna és István kevésbé ijed meg.
- István csak az állatai közt nem ijed meg
- feleli Marika.
- Jó, hogy elűzte, talán ír egy verset, ha
nem törik ketté kezében a ceruza.
- Aljas vagy. Ha csak elmész mellettem,
egy percig nem merek levegőt venni.
Elakad a lélegzeted.
- Nem igaz!
92

- Tulajdonképpen megértelek, hogy érzed
a veszélyt, mint kutya a földrengést. És te is
azt hiszed, hogy az ellenünk felszított gyűlölet
a legjobb eszköz az öregedésetek megállítására. Azt hiszed nálunk másképp megy? És annál
dühödtebben, ahogy múlik fölötted az idő és
az öregedés visszavonhatatlan jegyei közé új
és új zavarok jönnek, s ti az eddig is visszasírt
ártatlanságokat egyre inkább az erdődi vár babaszobáiban keresitek, és átkoztok mindent,
ami azóta történt ... És kényesebbek vagytok,
semhogy beismerjétek. hogy még ekkor is ránk
fáj a fogatok, nem az érintetlen ébrándokra.
De összefogtok. mert jó testvérek is vagytok,
és ami csúfságot csak elkövethettek magatokkal
szemben, hisztérikusan ránk zúdítj átok, majd
elájultok. megbetegedtek, migrénetek lesz, és
zokogtok naphosszat.
- Te nem vagy normális - mondja Marika
- Én téged nagyon utállak és nagyon sajnállak.
Horvát Arpád mérges.
- Te őt sajnálod - mutat júliára. aki a kert
alsó végében ül a fűben Gyulaival. - És magadat. És nekem már elegem van.
- Nem ér a neved.
- Mindez persze másképp is történhetett
volna. így én vagyok az, akinek azért is meg
kell fizetnie, ami eszébe sem jutott. A legsebezhetőbb, a leggyűlöltebb. Júlia beteg. Ugyan
mit is érthetsz te belőlünk? Már olyan egyformák vagytok Gyulaival, hogy alig veszitek észre egymást; milyen jogon ítélkeztek ti mirólunk? Elég volt J Elég!
- Ha az életedre törtem volna, bocsáss meg
- fokozza Marika.
- Undok vagy.
- Nem kevésbé.
Nézik egymást. aztán Marika elneveti magát.
- Ha megkérnélek, hogy mássz föl arra a
fára, és hozzál nekem egy körtér, megtennéd ?
És megtennéd-e holnap, és azután, egészen addig, amíg csak kérlek rá?
Horvát Arpád nem válaszol.
- A hallgatásodat is kívülről tudom. Mindannyian hozzászoktunk, hogy szeressük egymást.
Marika elindul Júliáék felé, Horvát Arpád
fölballag a ház elé. Averandán
Szendrey és
István kávézik.
.
Fölmegy, s leül hozzájuk. Csend van. Horvát
Arpád tölt magának, cukrot vesz, iszik.
- El kéne engedni a kutyát, nem lehet aludni tőle, úgy üvölt egész éjszaka - mondja.

Attila és Kisárpád szobája

Kertben

(délután)

(délután)

A szobában sötét van, csak a behúzott spaletták
résein szűrődik át egy kis fény.
Kisárpád alszik.
Attila mellette ül az ágyon, kezében villa,
Kisárpád. orra előtt köröz vele.
- Fél - mondja fölé hajolva. - Nyugtalan
- Közeliti a villát Kisárpád arcához, füléhez,
szeméhez, a nyakánál megállítja, csaknem megérinti, aztán mégse. csak tartja ott sokáig. egészen közel.
Most föláll. s az ablakhoz megy. sokáig néz
kifelé. tenyerével kissé megnyomja aspalettát,
az halk, nyikorgó hangot ad, a szoba valamivel
világosabb lesz. Attila visszahúzza a spalettát.
- Arpád! - kezdi elnyújtott hangon. halkan.
majd megismétli: - Arpád! - elhallgat, a körmét húzogat ja föl-le az ablaküvegen. - Arpád!
Kisárpád nem mozdul, Attila mereven nézi.
Visszamegy az ágyhoz, leguggol.
- Arpád! - suttogja.
Lecsúszik a földre, majd hátrafelé elmászik
a szoba másik végébe, beül a sarokba.
- Arpád l - súgja a sarokból - Kérlek Arpád gyere ide és kérlek kezdj el csiklandozni!
Arpád, hallod. gyere csiklandozz meg. Csak
egy kicsit Arpád!
Fészkelődik, a falhoz dörzsöli a hátát, összegubbasztja magát, s nyöszörög halkan-hangosabban. Könyörög, szinte nyüszít. És időnként
abbahagyja, nem mozdul, gondolkodik. Lecsüggeszti a fejét, behunyja a szemét, elhagyja magát teljesen. mintha ő is el akarna aludni. Aztán kezdi előlről - Arpád gyere, gyere, gyere
már ...
Most abbahagyja, elindul az ajtó felé, félúton megáll. A szoba közepén leül a földre, tanácstalanul néz maga elé.
- Arpád! - suttog ismét.
Visszakúszik az ágy hoz, meg akarja rázni,
aztán mégsem. A derekára teszi Kisárpád kezét, fölcsúsztatja a hóna alá, a vállára a nyakhajlatához. vigyorog gyönyöruségében. Kisárpád félig alszik, motyog magában, a keze ernyedten engedelmeskedik Attila kezének.
Attila hangosan vihog. hirtelen köhögési roham fogja el, próbálja visszafojtani, de egyre
jobban elhatalmasodik rajta. Szájára tapasztott kézzel kiszalad a szebából.
Kisárpád befordul a fal felé és alszik tovább.

Gyulai egy kivágott fa tönkj én ülve. előre hajolva olvas egy könyvet. Júlia mellett e ül egy
kerti széken, kezében füzet, ceruza, a homlokát ráncolva töpreng valamin. szopogat ja a ceruzát, majd nagy lendülettel írni kezd és teleír
két egész oldalt, talán a naplójában. Előttük
a fűben egy palack bor és két pohár.
- Figyelj csak - mondja Gyulai és visszalapoz a könyvben - u'  Korunk láthatárán sok
világosság s kevés meleg van." - Júlia letolja
az orra hegyére a szeműveqet, s úgy néz Gyulaira, aki folytatja. - "Az előítéletekkel együtt.
melyeket eszünk szétboncolt és tartalmatlanságuk miatt megvetett, csökkent keblünkben a
hit az igazságok iránt is. Vizsgálunk és kétkedünk ... " - Gyulai meg szakít ja a felolvasást,
kicsit tűnődik, majd így szól : - Azért ijesztő
és egy szégyen. hogy ilyen kiváló elme, mint
Kemény; itt megy tönkre közöttünk. rni meg
adomákat csinálunk a különcségeiből ...
Júlia pikirten szól közbe.
- O is csak azok közé tartozik, akik azt
képzelik. hogy négy liter bort kell meginniuk
ahhoz, hogy egy kis világosság
gyúljon az
agyukban. és már déli tizenkettőkor nem bír
egy összefüggő mondatot elmondani.
- És mégis - feleli Gyulai mérgesen =, ez
a kiállhatatlan és részeges férfi mélyebben és
józanabbul gondolkodik, mint némelyek, akik
csak vizet isznak és handabandáznak tőle. És
mindannyiunk között talán ő látja legtisztábban
körülményeink és lehetőségeink határait és már
tizenöt évvel ezelőtt is tisztábban látta. - Ingerülten nézik egymást, majd Gyulai lehajtja
a fejét és halkan, de elszántan tovább olvas nA makacs alanyiság, mely nézőköréből kilépni nem tudott, s mely lelkesedésre oly hajlandó
vala. mint gyűlöletre, és hogysem magát megtagadná, kész volt megsemmisítni - a türelmetlen, de vaskövetkezetességű jellem. mely meleg hitből és ingatlan meggyőződésből támad,
s me ly az erkölcsök sivár, de nemes ascetismusa nélkül alig képzelhető, mindinkább kezd
enyészni, s helyét azon felvilágosodott és engedékeny érzület foglalja el. me ly senkire a kárhoztatás kövét nem szereti dobni, mely tárgyilagos sokoldalúsággal kíván a más szívébe tekinteni, me ly midőn
tetteinek igazolásával
tisztában van is, szüntelenül követeli: audiatur
et altera pars I" Érted? - mondja Gyulai 93

.Jiallqattassék ki a másik fél is. Mert hátha az
is szintén képes magát igazolni? Hátha az eszmék és indulatok ellenkező pólusánál is van
valami tárgyilagos igazság, melyet saját szempontjából érteni, sőt dicsérni sem lehetetlen. Marika jön a kertből. megáll előttük, Gyulai
nem néz föl csak egy pillanatra megakad az
olvasásban, aztán folytatja - .Korunk e tulajdonainak leginkább bír a szépirodalom minden
nemei közt a legkétségesebb aesthetikai becsű,
a legformátlanabb
alakú, tudniillik a regény,
eleget tenni. Törvényei oly engedékenyek, köre
oly tág, hogy majd mindent a művészi feldolgozás anyagává tehet ... " - fejezi be Gyulai
Marikára nézve a felolvasást.
- Látom, ti még mindig az egészségemre
isztok - telepedj le Gyulai mellé Marika.
- Igyál te is - mondja Gyulai és tölt az
egyik pohárba. Isznak.
- Egyszer jól be kéne rúgni - mondja Marika, gyönyörű részegek leszünk és belegurulunk a Dunába.
Gyulai tovább lapozza a könyvet, Júlia pedig valahova egészen messzire néz.
- Anyácskám - fordul Marika Júliához Arpád nem érzi jól magát, borong, mint a holdvilág. Utána kéne nézned.
- Kérlek - mondja Júlia - beszédem van
még Palival.
- Felfázol.
Júlia föláll, közel megy Marikához.
- Megértelek
húgocskám, ma egész nap
csak megértettelek
téged. De ezt most már
hagyd abba. - miközben Júlia beszél. Attila jelenik meg mögötte és átfogja az anyja derekát.
- Mama, nem tudok aludni - mondja panaszosan - Muszáj nekem aludni?
- Nem muszáj kisfiam - feleli Júlia átfogva
Attila vállát.
- Arpád miért tud aludni?
- Biztos fáradt.
Nem lehet fáradtabb, mint én.
- Arpád szeret aludni. Játssz addig Arankaval.
- Te miért nem alszol. mama? Aludhatnál
nálunk.
- Majd alszom este. És majd nálatok is.
- Édesapa most alszik?
- Azt hiszem.
- Nem tudod?
- Nem.
- Ö tud ilyenkor aludni?
- Tud. Eredj játszani.
- Nem tudok Arankával.
- Akarsz valamit tőlem?
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- Nem.
- Akkor eredj játszani. Csókolj meg.
- Az előbb megint rám jött a köhögés.
- Próbálj aludni mégis, az segít.
- Biztosan?
- Biztosan. Menj, Attila. Majd aztán jövök
én is.
- Gyere most. - mondja Attila.
- Jól van, kisfiam - feleli Júlia és Marikára
néz.
Elindulnak.
- Ne nagyon orrolj meg rám Julcsa, te mindig tudod, hogy mit miért akarok - szól utánuk Marika.
- Juliska l - kiabál Gyulai - aztán ne feledd ...
- Mit ne feledjen ? - kérdi Marika.
- Róla beszéltünk - kezdi Gyulai - ts arról, hogy ...
- Persze - vág közbe Marika - Saját magáról mindig lehet vele beszélni. De mit? Hogy
még mindig könnybelábad a szemed, valahányszor eszedbe jut, hogy 1850-ben Garay Jánoséknál milyen j ól tudtál vele együttérezni?
- Ha így folytatod, elmegyek.
- Nem mész el, mert megharapom a füledet.
- Akkor ne gúnyolódj.
- Nem gúnyolódom. De megfájdul a májam,
amikor együtt látlak benneteket okos pofával.
És úgy fest a dolog, hogy ti ketten megtaláltátok a Nagy Mogult és mindent megoldottatok, amit nem lehet. Arpád végeredményben
nem egy utolsó gazember, egész jól ki lehet
jönni vele, és Júliának sem kéne annyit sopánkodnia miatta, elvégre túl vannak már mindenen. Legföljebb nyel egyet, ha meg kell fognia
a kezét.
- Bár ilyen egyszerű volna, ahogy te gondolod - sóhajt Gyulai - Sajnos komolya n kell
aggódni Juliskáért. És hogy még mindig maradt benne ragaszkodás, ettől meg lehet örülni.
mintha örömét lelné a szenvedésben!
Marika gyorsan kihajt ja a bort, ami még a
poharában volt, majd ismét Gyulainak nyújtja,
hogy töltsön bele.
- Ezt is kétféleképp látjuk, pedig állítólag
olyan egyformák vagyunk, hogy senkinek nem
juthat eszébe, hogy egymást titokban figyelgetjük, az pedig egyáltalán nem, hogy még naplót
is vezetünk egymásról.
Ez a kijelentés olyan váratlanul éri Gyulait,
hogyelejti
a palackot. Marika nagyon összeszedett, Gyulai remegő nyakát nézi.
- Van neked egy kis zöld füzeted. A minap

a kezembe kéredzkedett és kinyílt magától,
rníq a könyvekről törölgeltem a port az íróasztalodon. Nem akartam, nem, igazán.
Hallgat egy kicsit, majd külön hangsúlyozva
minden jelzőt, így folytatja.
- "M. Egyszerű arc, de kifejező. Sok érzés.
Nem szép, nem szellemes. Atszabott ruhák,
zöld és rózsaszín. Félénk, hallgatag, de nem
együgyű. Kettesben élénk, olykor okos. Szeretetrernéltó. Rossz gazdasszony. - Vár egy kicsit, hogyan hat Gyulaira. nem kommentál. Egy emlék: este, leégett gyertyák. M. atyja
szunyókál. M. a zongoránál. Nem ügyes. A zöld
ruha. M. nevet. Érzelemes hangulat. Atyja nem
veszi észre." Folytassam. Pali?
Gyulai hallgat.
- Folytatom, ami ebből lett, azt szerte az országban olvassák. Kívánesi lennék arra is, hogyan látod a jövőnket. Ennyire kívül vagy mindenen. tényleg?
- Nézd - mondja Gyulai bizonytalanul - ez
egy bevett dolog, hogy az író pár jellemző szót
ír le magának a hőseiről. S itt ez annyira általános, hogy bárki magára veheti.
- Volt ott egy külön nekem címzett mondat
is, ami talán még nincs nyomdában. "M. mostanában hűvös, de igyekszik szeretni l" - és
másodszor is, még hangosabban - M. mostanában hűvös, de igyekszik szeretni l No ebből
elég. - fejezi be csöndesen. Összeszoritja a
száját, lehuny ja a szemét.
Gyulai Pált már egy ideje kerülgetik a muslicák. Sokára szólal meg.
- Mit tegyek, próbáljam megmagyarázni?
- Legalább hazudnál valamit.
- Atkutattad a holmimat.
- Nem igaz l De ha átkutattam volna is, mit
változtat ezen?
- Ezt én saját magamnak írtam föl, és a
mondat miatt, mert jónak találtam, nem pedig
miattad.
- De hát akkor még rosszabb, mert ezek
szerint én annyit sem számítok, mint hittem.
- Most csak ezt nézed és vádaskodsz.
- Nem igaz, és te vádaskodsz, és te kutatgatsz ! - mondja hevesen Marika. - És most
már engem sem kímélsz. Mert régóta tudom,
de azt hittem, hogy én ebből kimaradok. Igenis, te vádaskodsz, és nem teszel mást, mint viszszakövetelsz.
igen, visszakövetelsz míndent,
nem tudom, hogy miért, amitől talán ifjúkorodban megfosztottak és sínylődnöd kellett, nem
tudom és te sem tudod, hogy ki tehet róla, ezért
mindenki gyanús, aki nem volt nyomorultabb
náladnál. És igen, kipasszírozol mindenkíből,
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amit csak tudsz és ami kell neked belőlük, erővel, udvarlással. és csinálsz belőle valamit, és
összerakod. és úgy teszel, mintha te csináltad
volna, és örvendezel, hogy némelyek megrázzák
a kezedet, és szerénykedel és hisznek neked, és
tekintélyed van, és akik már nincsenek a hasznodra, vagy erősebbek, azokat otthagyod, vagy
lehetetlenné akarod tenni, és van is hatalmad
hozzá, és visszahúzódsz a legmélyebb sarokba
és vársz és úgy teszel, mintha állandóan rnéltatlanság érne, és kéreted magadat, és ha feltűnik
valaki, aki egy kicsit körösztüllát rajtad, akkor
rosszul leszel, betapasztod a füledet, szemedet
és átkozódol és szenvedsz és rakod magad köré
a rejtélyeket és úgy hordod magaddal mindenhová a rögeszméidet, mint Arpád a púpját és
én azt hittem, hogy a kíméletlenséged
csak
azért van, hogy fönntart sd magad és nem ellenünkre ...
Marika ijedten hallgat el, körmét rágja, töpreng, már távol attól.zarnit eredetileg tisztázni
akart Gyulaival.
Gyulai viszonylag nyugondtan hallgatja végig, majd így szól:
- Hogyan gondolkodhatsz
így felőlem? Mi
mindennel van teli a fejed? Én ezt mindig kűlönválasztottam tőletek, nem érezhettetek semmit, és erről gondolhatsz ilyet vagy olyat, de
nem tartozik ide. És ha tudni akarod, én csak
bennetek hiszek és értetek élek. Hiszen mim
van nekem rajtatok kivül és mim marad, ha te
is cserben hagysz?
- Értsd meg - próbálkozik Marika visszahozni az esélyeit - te minket is föláldozol. s
aztán könnyen beszélsz, ha más bőrébe bújtatva magamra ismerek, hogy ez a te életed áldozata is.
- Mert az. Nem kell félnetek a nap egyetlen órájában sem. Biztonságban vagytok. És ha
veletek vagyok, én is. Ezt akartam.
- Igen. Ez van. Megtanultam. Tevékeny tétlenség! Sikerűlt, kétségtelen. Tartsunk irodalmi teadélutánt és dicsérjük a szomszédasszony
főztjét, és ne gyújtogassunk tevékeny tétlenségünk legjobb óráiban r
- Hallgass r Én nem akartalak téged visszatartani semmitől.
- Azt mondod, mi csak a boldogságunk árán
csinálhatunk valami mást, olyat, mint te, és lehet, hogy így van. Te nem becsülsz minket, de
én beértem azzal, amit kaptam tőled, igen. Nem
féltem, hogy egy szép napon arra ébredek, hogy
egy mondat lett belőlem.
- Hogyan értessem meg veled, hogy nem és
nem, az nem te vagy, és nincs közünk hozzá.
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- A világon senki nem érthet meg téged
jobban, mint én, de most valamit nagyon elrontottál.
- Nem akartalak megbántani és nem tehetek
róla, és csak rajtad múlik, hogy megváltoztassuk.
- Nem: megbántottál.
és én nem: haragszom. És nem meg változtatn i kell.
- Szeretlek - mondja Gyulai.
- Istenem, hogy tudsz így beszélni. Úgy érzem, mintha nem velem ülnél itt. Ez nem az
akadémia, Pali...
Hát nem érted?
- Szeretlek - ismétel i meg Gyulai, Marika
csöndben marad, és tulajdonképpen ez az a pillanat, amikor újból egyezségre jutnak, Gyulai
átkarolja, Marika megnyugszik.
- És szerettelek és gyereket akartam, aki a
tiéd és belőlem is csak azt őrzi magában, ami
a tied. És szeretni foglak, amíg csak élek és ne
kételkedjél bennem ...
- Jaj Istenem, Pali! - mondja Marika és
belekapaszkodik
Gyulaiba - Kérlek, ne beszéljünk, máris rengeteg időt elbeszéltünk, pedig nincs ám olyan sok, és én már nem is szeretnék soha többé elaludni és soha többé beszélgetni, nehogy egy pillanatot is elmulaszszunk, és én jó vagyok, hidd el, Pali, jó vagyok
én, és ugye emlékszel még, hogy akkor én kettőt táncoltam veled, előbb a te egészségedért a
szebbiket és utána magamért, igen.
Ölelkeznek szenvedéllyel, erőszakosan, nem
törődve senkivel.

Erdőben
(késő délután)
Júlia megy az erdőben, keresi azt a helyet, ahol
délelőtt letért az útról. Nemigen tud eligazodni,
s talán épp azért téved most el egy kicsit, mert
olyan egyformán ismerős itt minden fa, bokor.
Tanácstalan, tétovázik, elindul egy irányba,
majd egy másikba, megáll, töpreng, s közben
egyre mélyebben hatol az erdőbe. Végre úgy
véli, helyben van. Megkeresi azt a helyet, ahonnan megpillantotta
a férfit, majd odamegy a
fához, ahol az állhatott, s megérinti a törzsét.
Kicsit ácsorog, aztán tovább megy. Világosodik
az erdő, s egyszer csak vége szakad.
Elég tágas, sík területre lép ki, ide kanyaródik fel a városból vezető egyik út, s az erdő
másik végénél keresztülvágva
vezet tovább.
Délutáni nyugalom.
Júlia kisétál az útra, hogy aztán tovább men-

jen a mezőre, melynek egy részét, az erdő
megnyúlt ámyékán túl még süti a nap.
Most látja csak, hogy nincs olyan egyedüL
mint először gondolta.
Kissé távolabb tőle az úton egy szekér áll, s
mellette egy férfi fogja a lovak kantárját. Az
erdő felé néz, ahol két társa ügyködik valamin
a fák tövében. Kesztyű van a kezükön. s két
végénél fogva fölemelnek valamit és fellódítják a szekérre.
Júlia nem tudja megállapítani. hogy micsodát, hisz a távolság és a szekér takarása miatt
is, inkább csak sejti, mint látja, hogy mi történik. Az egyik férfi még egy vödör meszet
locsol szét, aztán mindhárman felülnek a szekérre és elindulnak. Júlia visszahátrál az erdő
széléhez, s onnan nézi őket. Amikor elhaladnak
mellette megbökik kalapjukat.
- Kolera - mondja az egyikük - Vigyázzanak.
A szekéren fekvő halottban Júlia ijedten ismeri föl azt az embert, aki délelőtt megszólitotta.
Megfordul és visszamegy az erdőbe.

Kertben
(alkony)
A ház háta mögött, a cselédház szornszédsáqában vannak az istállók, odébb a baromfiudvar,
s még tovább az elkerített veteményeskert.
Szélvédett terület, legtovább süti a nap. Néhány gyümölcsfa van itt, s orgona- és málnabokrok.
Marika járkál egymagában, hogy begyűjtse
a napközben mindenüvé elpottyangatott tojásokat; a bokor alá nézeget, keresi a porfészkeket és búvókat. a szokott tojóhelyeket a baromfiudvaron kívül. Erősen alkonyodik. Marika keresgélés közben felriasztja az alacsonyabb fákon, vagy a bokrok közt elülni szándékozó
tyúkokat s nagy felháborodásukra
behessegeti
őket az ólba. Odabentről egy-egy álmos káricsálás hangzik ki, a fészkelődés neszel. s még
egy végső veszekedés lármája, méltatlankodó
kotkodács és rendteremtő kakasszó.
Egyetlen tojást talált eddig. Most épp egy
megriadt tyúkkal bajlódik, hogy valamiképp
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visszakergesse a többiek közé, ide-oda szaladgál, hogy elállja az útját, tapsol, hesseget, s
közben folynak a könnyek végig az arcán.
Júlia jön az erdő felől, magába merülten lépeget, amikor észreveszi, hogya
tyúk, némi
előnyt szerezve Marikával szemben egyenest
őfelé nyargal. Tapsolva űzi vissza, s Marikával
ketten végre bekényszerítik az ólba és rázárják
az ajtót.
Egymás mellett állnak. Marika szorongatja
kezében az egy szem tojást. Most látja, hogy
Júlia is sír.
Egymásra merednek, aztán Marika otthagyja
Júliát és tovább keresgél tojások után a bokrok aljában, kerítés tövében, cefrés bödönök
mellett, deszkahalmok közöte és tovább, egyre
messzibb vándorolva.
.
Júlia megy utána, beéri. Marika visszanéz
rá, aztán folytatja útját.
- Ettől ugyan nem köll izgulni annyit, járj
csak a nyomomban. ahogy tetszik, járjál és
mondogass, úgy ám, te kis betegnővér, leskeIődjél, dörgöld. a halántékodat pirosra, és toppants és bőgjél, hogy nem látsz elég vidám
100

gonosznak mcstan. megesik az így estefelé,
azért ne nagyon lepődjél meg ...
Mért fog el émelygés, ha meglátlak?
- Ne! - könyörög Júlia.
- Nem volt még elég a siránkozásból.
most
megint én vagyok soron, hogy kitöröljem a
szemedből a könnyeket és széthúzzam
a szádat, hogy nevetgélj és azt mondd, derék lány
vagy te Julcsa, ne duzzogj már, és meg paskoljam a fenekedet?
- Menjünk be - mondja Júlia.
- És elmondjam, hogy tudjad, amit már nem
tudhatsz és már tudni sem szeretnél, hogy menni is alig bírok, mert nem bírom és birom.
mindahányszor meggyötrődöm, amennyire csak
bírom és nem bírom? és hogy igenis van benne
gyönyörűségem és fájdalmam és jó és nem? és
hogy mégis marad valami az utolsó porcikám
mélyén, ami dupla kínnal fizet mindenért és
szeretném letépni a fülemet, hogy ne és ne és
mégis? és hogy boldog vagyok és ez a részem
is abbahagyja és nincs, amikor birtokába vesz
és csaknem meghalok és félek és csupán egyetlen valótlan pillanat marad, amikor hirtelen
újra nincs és megszűnik és semmi és szétszakadozott részeim megkezdik a visszanyomulast
oda, ahol voltak, onnan ahol még lehetnének
és végre elalszom vagy inkább meg szűnök egy
félórára? és azt is, hogy akkor megint van, és
meglátom a hajszálereket a szemében és szétkenem a baj szán csüngő izzadságcsöppeket és
elkezdek rád gondolni ...
- Menjünk be! - mondja Júlia ismét, alig
hallhatóan, s egész testében remegve.
- Menjél! Én nem megyek be. Itt maradok.
Júlia megfordul és elindul a ház felé.
- Hé, anyácskám ! - kiabál utána Marika Ne légy haraggal irántam.
Siet Júlia után, beéri.
- Kipucolom a cipődet egy héten át. Bizisten!
Júlia nem felel, gyorsabbra fogja lépteit,
Marika ismét lemarad. Nehezen éri utol, belekapaszkodik Júlia ruhájába, átfogja és együtt
mennek tovább a sötétben a ház felé.

A gyerekek szobája,.
veranda
(este)
A dézsában most Kálmánka áll meztelenűl,
Marika füröszti, locsolja rá a vizet, szappanozza. Júlia égy türülközövel
áll mellettük. A kis-

fiú élvezi a fűrösztést. locspocsol, vizes kezével anyja hajába és ruhájába markol, tépi, visongat.
- Elmegyünk tegnap reggel vadászni?
- Nem tegnap kisfiam, hanem holnap, ha
Nagytata jónak látja.
- Miért holnap, mama, már este van, nem
látod?
- Na kifelé, de gyorsan, mert meg fázol.
Marika kiemeli a gyereket a dézsából, vár
egy kicsit, míg lecsurog róla a víz, Júlia széttárja a türűlkőzőt,
s tetőtől talpig beburkolja
Kálmánt, majd hanyatt fekteti az ágyon és törülni kezdi, Marika a lábait, Júlia a felsőtestét
és a haját.
- Meg ne fojtsd, hé! - szól rá júliára.
Rozi jön be, hogy feltörölje a víznyomokat.
s kivigye a dézsát és a fölösleges holmit.
- Rozi! - mondja hirtelen Júlia a lánynák
- Ha visszamegyünk Pestre, keress magadnak
új helyet. Kapsz ajánlólevelet.
Rozi döbbenten hallgat és néz Júliára.
- Megértettél? - emeli fel a hangját Júlia.
Rozi nem értett meg semmit, csak néz rá, s
gyürögeti kezében a rongyot.
- Nem tartozom azok közé, akiktől meg lehet kérdezni, hogy miért - mondja Júlia kétségbeesetten és olyan hamisan, hogy Marikából kipukkan a nevetés. Nem is tudja abbahagyni, rázkódik a válla, elfordul.
- Majd én átveszem a Rozit - mondja aztán - föltéve, ha tud három és fél perces lágytojást főzni Pali számára.
A lány kimegy a dézsával, Marika becsukja
mögötte az ajtót.
- Mi gyött rád, Julcsa? Hová sietsz ennyire? Miért nem tetszik neked, ha egy kicsit örül
valaki?
- Hagyjatok békén! - mondja Júlia végérvényesen.
Marika válla t von.
Kálmánka megkapja éjszakai öltözékét.
Júlia úgy-ahogy rendet rak.
Marika beteszi Kálmánt a kiságyba, s dúdol.
- "Aludjál, lelkem virágszála,
Szerétetből
gyöttél világra,
Almodat majd én őrzőm,
Rajtad mind a két szemem ... "
A kisgyerek beletörődik abba, hogy aludnia
kell, még ásít is.
- Menjünk - súgja Marika.
- Te miért nem alszol együtt a gyerekeiddel?
Marika nem felel, szétteríti a széken a vizes
törülközőt.

- Itt maradnék, legalább egy kicsit, itt a
széken, elfújhatod a gyertyát.
- Gyere már! - türelmetlenkedik
Marika.
s megfogja a kezét. - Örüljünk, hogy Kálmán
csöndben van.
Becsukják halkan maguk mögött az ajtót.
végigmennek a folyosón, az ebédlőn és kilépnek a verandára.
Együtt a család. Szendrey újságot olvas,
Gyulai félálomban szrvarozik, Horvát Arpád
egy bögre tejet kortyolgat. Nem foglalkoznak
egymással. A kertből behallatszanak a tücskök.
Júlia leül az asztalhoz. felveszi a kártyacsomagot és paszianszot kezd kirakni. Marika
nézi.
- Szép napunk volt - szólal meg István.
- Minden nap szép - mondja a háta mögött
Marika.
Júlia gondterhelten pislog a szemüveg e rnögül.
Sehogy se jön ki.
- Elítélték azt a rablógyilkost, aki a Király
utcában kifosztott egy pék et - mondja most
Szendrey.
- Minek rabolt hozzá? - von vállat Horvát
Arpád.
- Hogyhogy? Azért gyilkolt, mert rabolni
akart - feleli Szendrey, fölnézve az újságból.
- Nem. Azért rabolt, mert gyilkolt.
- Bolondokat beszélsz, Arpád. Pénzt akart mondja István.
- Micsoda elrugaszkodottság
- jegyzi meg
Gyulai.
- Arpádnak igaza van - mondja Marika.
Nem akarta, hogy őrült nek nézzék. Tulajdonképpen engedményt tett. hogy a többi ember
ne jöjjön zavarba, és azt mondhassák: ahá, a
disznó gyilkolt, hogy pénzhez jusson!
- Te vagy őrült - mondja Júlia összerázkódva.
- Nem - mondja Horvát Arpád - Semmi
mást nem akart, csak gyilkolni. Megtette. S
utólag mentséget keresett, hát rabolt. Ez okozta a vesztét. Gyenge volt.
- Ezt én nem hallgatom tovább! - tört ki
Istvánból.
- Csak beszélgetünk - mondja Marika ártatlanul.
Szendrey feláll, odamegy Horvát Arpádhoz.
- Ebből elég legyen, Arpád - mondja és
bemegy a szobába.
A többiek ottmaradnak. Júlia megkövülten
néz Szendrey után, majd ő is kimegy, de az ajtóból még visszaszól Marikénak. reszketve a
felindultságtól - Ne feledd Pali estéli lábvizét !
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neked és mitől óvakodjam, és hogy egyáltalán
a köteles gyerekszülések fájdalmán kívül valami csupán nekem szóló boldogságot is őrzöl-e
a szívedben, mert azt viszont tudnod kell, hogy
a védekezésül kieszelt magabiztosságom az első
kényes pillanatban semmivé lesz, ha nincs kibe
kapaszkodnom, hisz még férfierőm is a képzelgés törékeny birodalmából
táplálkozik
és
egy rossz szótól elpusztulok.
Folytatja Júlia kibontását a ruhák közül. miközben tovább beszél.
- Emlékszel,
milyen
zavarban
voltunk
ugyanitt, amikor hosszú idő múltán újból szeretni akartuk egymást és félúton elfogyott minden remény, s külön-külön erőszakot tettünk
egymáson és boldog képet vágtunk közben és
utána, mintha egy közös merényletet ünnepelnénk.
Kis bort erőszakoltál belém és elmúlt a zavarom, s mintha csak ettől függött volna a tied
is, és újra együtt lehettünk úgy, mint régen és
nem kellett félnem, hogy téged elriaszt összeránduló testem, és attól sem, hogy közben becsukott szemmel kell magam elé képzelnem arcodat és testedet, amit különben már nemigen
tudok meghatottság és részvét nélkül nézni.
Arra gondoltam, midőn már bizonyos voltam
J úlia és Horváth Árpád
a dolgomban és csak a magamban újra föllelt
szenvedélyt kellett ébren tartanom. arra gonszobája, veranda
doltam, mit érezhet sz. amikor hanyatt fekszel.
(késő este, éjjel)
izzadt. célratörő arcomat látod csak, s nem
tudsz kitérni a lélegzetem elől. Mert különben
Júlia vetkőzéshez
készülődik, a tükör előtt
fél szemmel a tarkódat figyelem. a hirtelen
bontja a haját. Horvát Arpád mögötte áll, Júlia
visszafelé
meredő hajcsomókat a tövükben a
tükörbeli képmását nézi, míg sorra bomlanak
verítékcsöppekkel
: olyasmit, ami ebben a percki az arca előtt a hajfonátok.
ben semmihez nem tartozik. legkevésbé hoz- Nem akartalak megbántani - mondja zád. szinte halott és saját magamból kell életre
Ismersz és csak fe tudod, hogy alkalmanként,
kelteni romlott fantáziám igényei szerint. Ismeha vitába bocsátkozunk, egyetlen gondolat ejt
rem tested érzékenyséqét, és hogy nem egyszer
rabul, és elég csökönyös vagyok, hogy végsőmegtagadtad magad tőlem és úgy tettél. hogy
kig kitartsak mellette még akkor is, ha nem
ne vegyem észre. és én úgy tettem. mintha nem
érdemes. De nem vagyok cinikus, ahhoz túl
vettem volna észre. és azt hiszem. megértettesok bennem a bizonytalanság,
bár némelyek
lek. Gonosz mosolyod épp oly kevéssé lep meg
talán épp ezért vélik úgy. Bocsáss meg. Amimár. mintha azt mondod: Arpád, tegyünk valaben bizonyos vagyok és rendíthetetlen, az csumit egymásért és gyerekeink boldogulására.
pán annyi, hogy hozzád tartozom és te hozzám,
Újabb kis szünet után folytatja.
mindhalálig. Ahalálunkig ! - mondtuk azon a
- Talán csak a bokád, annyiszor megsimokülönös estén, midőn Sándor szelleme végig
gatott
és szétfeszített bokád és lábad. és annak
velünk volt, és alig mertünk lélegzetet venni,
is csak egy része. egy érelágazás. vagy egy
pedig csak át kellett volna ölelnünk egymást.
időnként megduzzadó kis invonala, v.agy csak
- Mi az, hogy mindvégig? - kérdi Júlia.
egy árnyék. ami nem mozdul együtt a lábad
Horvát Arpád nem válaszol, közelebb lép
mozdulatával. Lehet.
hozzá és elkezdi kioldani a fűzőjét.
Júlia felső teste meztelen, Horvát Arpád még
- Míóta veled vagyok, azóta izgat titokban,
a vacsorához fölvett sötét ruhában áll. keze
s nem mertem, vagy nem akartam elmondani.
Júlia vállán; a férfi kézelője jócskán kicsúszott
mert kímélni akartalak, hogy mi okoz örömöt

Gyulai leragadó szernpillákkal, üres tekintettel vizsgálja Marikát.
- Ez mégicsak sok! - hergeli magát István.
- Gyere lelkem - mondja Gyulai Marikának - Járunk egyet a sötétben, belemegyünk a
bódult éjszakába - motyog - Élvezzük ki az
év utolsó melegét, kicsi szívem.
- Jó - mondja Marika - Majd tartom a
fejedet.
- Ezek elmennek - mondja Horvát Arpád
utánuk nézve.
- El - ismétli meg István.
Ülnek.
Gyulai jön vissza a kertből, leül ismét.
- Mari hol van? - kérdezi - Hol van?
ordítani kezd. - Arany Julcsa temetése óta nem
beszéltem vele! Hol van? Beszélni akarok vele!
- Gyere, Pali - mondja Horvát Arpád, először tegezve Gyulait - Gyere velem, megkeressük együtt.
István hitetlenül nézi, ahogy Horvát Árpád
karonfogva Gyulait. és vigyázva, hogy ne botoljanak meg, kivezeti averandáról,
lelépkednek a lépcsőkön és eltűnnek a sötétben.
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a kabátja alól. a kezét jóformán nem látni, csak
két hófehér rnandzsettáját, amint rátapad Júlia
sovány vállára.
Egyekük sem mozdul, csönd van.
A szekrény sarkánál Attila szorong.
Aztán Júlia szólal meg:
- Az jutott eszembe, hogy meg fogsz őrűlni.
Már csak a meg szólalás ténye miatt is, ez
szinte feloldozásként hat Horvát Arpádra. Elmozdul Júliától, Júlia kissé utána fordítja a
fejét.
- Levetkőzhetsz. Ez a perc is elmúlt. - Viszszafordul a tükör felé, folytatja saját maga vetkőztetését.
- Volt egyszer már ugyanígy, amikor még részvétet éreztem, mert láttam, hogy
tudsz te szenvedni is, akár egy kutya, és nem
azzal tőrődsz, hogy összeszedd magad, s nem
félsz, hogy még esetlenebb lehetsz, mint amilyen vagy, és ezért nagyon tudtalak szeretni.
Az Alföldre mentűnk, Attila a karomban volt.
amikor elindult a vonat. te az indítóház oldalánál álltál egymagad és fölemelted a karodat,
hogy búcsút ints, de váratlanul mégis a kalapodat emelted meg, s közben ösztönösen meghajoltál, mintha nem tudnád, hogya
szeretet
vagy inkább az alázatos tisztelet-e az, ami megillet engem: zavarba jöttél, s mint akinek eszébe jutott valami gyorsan elindultál a vonat
után. tn akkor meghatódtam, hogy ez a védtelen, önmagáról árulkodó emberke, aki kibújt
belőled, hozzám tartozik. Most már mindennapos, hogy elhagynak a mozdulataid.
- Elmés vagy - mondja Horvát Arpád, viszszanyerve kellemetlen nyugalmát. - ts milyen
mélyen a vesémbe látsz! Egyébként sajnálom,
hogy megrikattalak
egyszer, évekkel ezelőtt.
Tudsz még egy ilyen esetet? Boldoggá tennél.
aztán feküdjünk le.
- Igazán igénytelen vagy; beéred a bokámmal és neki feszíted a képzeletedet. Jó volna,
ha egy pillantást is vetnél rá, hogy néz ki most.
- Júlia felhúzza a ruháját, Horvát Arpád felé
nyújtja a lábát. a bokája formátlanná van dagadva. - Fogd meg! - Teszi hozzá - Mikor
láttad utoljára?
- Ne bolondozz - Mondja Horvát Arpád
zavartan. Az ágy szélén űl, a cipőjét kezdi bogozni.
- Csak kívánesi volnék arra - folytatja Júlia - hogy volt-e egyáltalán olyasmi köztünk.
amire most is csak borzongva tudsz gondolni,
most, amikor ennél jobban már nem reménykedhetünk. ahogy itt nézegetjük egymás ráncos
bőrét, hogy talán még akad valami bennünk,
ami nem teljesen kétségbeejtő.

- Szerinted minden kétségbeejtő, amit eddig
csináltunk?
- Ne kend el. légy szíves. Kettönkről beszélek.
- Itt vagyunk. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére. Lehetnénk külön is.
- Nem! - kiabál Júlia - Megőrülök és szét
tudnálak tépni, hogy nem moccansz és érinthetetlen vagy, mintha tudomisén micsodába
kéne nyúlkál nom, amit nem szeretek és nem
utálok. Ijesztő, ahogy néha elfelejtem az arcodat.
- Fordulj el. kérlek - mondja Horvát Arpád. Bebújik a hálóingbe, úgy, hogy a keze is
alatta legyen, s így húzza le magáról az inget
és az alsóneműt,
- Te csak halott dolgokkal foglalkozol folytatja közben Júlia - és bűvöletbe ejt, ha
fölfedezel valami összefüggést és kideríted egy
nyolcágú korona rejtelmei·t. Micsoda dolgok
ezek, hogy tudsz te erről még beszélni is? És
egyáltalán, beszélsz te? Vagy csak rakod egymás után a szavakat, mert megtanultad, és kinyitod a szádat és jön, ami jön?
- Már egy ideje az az érzésem, hogy félrebeszélsz - mondja Horvát Arpád, már hálóingben és papucsban, a székre akasztott ingét simítgatva. - Nem tudom, mit kérdezel. és mire
válaszoljak.
- Miket gondolsz te időd nagy részében,
tényleg csupa csúfságot. és ettől jó és mindegy,
hogy kivel és mikor, és csak te vagy már azzal
a borzasztó egyedülléteddel. amiből nem jön ki
semmi, ami ne fordulna rögtön vissza? És kinek szól ez az állandó görbe mosolyod, és mik
ezek az éjszakai csatangolások és az állandó
reggeli főfájás
és az a kínos igyekezet. hogy
összehajtsd és kisimítsd a zsebkendődet. miután belefújtad az orrodat, mintha mi sem történt volna? Miért teszel úgy, mintha rendes
ember volnál?
- Figyelgetsz. Kedves tőled.
- Nem figyeIgetlek, csak látlak. Azt nem
tudom, miből élsz, mint a pelikán, a saját véréből? Lenyeled, ami kijött és újból? ts miért
csak a sötétzöld, és miért tétevázol. ha egy ajtót ki kell nyitnod ? El kell menni tőled, de
nem lehet. - Júlia vár egy kicsit és hozzáteszi
- El foglak hagyni, mert utállak és nem tudok
veled. Nincs.
- Nem kell elmenni, bár el lehet. Nem fogsz
elhagyni, mert csak velem tudsz már. Erre van
szükséged, különben életedben először kellene
egyedül foglalkoznod magaddal és nem bírnád
ki. mert kiderülne, hogy nincs mivel.
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aligha tudnál bármivel meglepetést okozni nekem, hacsak a halálod korrekt tényével nem,
bár ebben meg foglak előzni, ahogy már utólértelek.
Horvát Arpád hallgat egy darabig.
- El fogok menni - mondja halkan - Elköltözöm.
- Menj. Negyvenhat éves vagy. Épp ideje,
hogy valami hasznosat tégy. Nélkülem semmit
sem érsz.
- Hogy tudsz ennyire gyülölni ?
- Nem gyülöllek. Csak nem akarlak.
- De igen. Nem tudod, mit beszélsz.
- Tudom.
- Csak arra gondols.z, amióta itt vagyunk,
te is. - Közelit jú1iához.
- Nem I - ordít júlia.
- Miért teszel úgy, mintha nem akarnád?
- Nem I Ne érj hozzám. Nem bírlak elviselni! - hátrál Horvát Arpád elől, a saját ágyánál
elakad, dobálja magát, csapkod a levegőben,
mintha rohama lenne és szabadulni akarna tőle
- NemI
Horvát Arpád balkézzel júlia derekát tartja,
jobbjával pedig megfogja valahol a nyak és a
váll hajlatában, s Júlia egyszerre elhallgat s az
arcát ráhajt ja oldalt Horvát Arpád kezére. Kis
szünet után halkan mondja.
- Mit szólsz hozzá? Nem így akartam, nem
vagyok jól.
- Mikor?
- Te még bármit megtehetsz. Én már csak
egy-két dolgot. Nálam az volna meglepő, ha
néha meggyógyulnál, amióta élsz, beteg vagy,
bármit megtehetsz.
- Hazamegyünk Pestre.
- Nem mindegy, hogy hová? Én már csak
- Aljas vagy.
feküdni fogok egész télen át. Nem tudtok már
- Nem.
velem mit kezdeni.
- A gyerekeimet féltem tőled, mert ők nem
- Ne hagyd el magad.
félnek tőled. Én elhagyhatlak és változtathatok
- Néha átjönnek Marikáék, néha látom Zolaz életemen, bármikor, ne vigyorogj, már megtettem néhányszor. Hátha csak egy kisstílű öttánt. Várlak ebéddel, amit majd este eszel meg.
letem voltál és az évek során hozzá szoktam,
És éjjel-nappal mesét mondok agyerekeknek,
amíg bele nem bolondulok.
hogy szeressem nézni a nyomorúságodat
és a
napi kínlódásaidat
amikor segíthettem volna.
- Meg fogsz gyógyulni, de teljes nyugalomHátha. Van hozzá hajlandóság
bennem, nem
ra van szükséged. Ki kell bírnod és minden
rendbe jön.
gondolod?
- Te olyan féltékeny vagy, hogy azt várom,
Úgy beszélsz, mint aki már megrendelte
a szabónál a gyászruhát.
hogy mikor veted térdre magad, vagy harapod
át a torkomat.
- Mit akarsz tőlem?
- Ne reménykedj, hogy még maradt benned
- Lehet hogy együtt kéne maradnunk, amíg
valami, amihez ragaszkodom.
valamelyikünk .természetes módon nem távo- Annyi azért igen, hogy ingereljen.
zik. Valakinek fognia kell a kezem, ki legyen
- Semmi - folytatja júlia - Nem iszonyo- . az? Zoltán? Olyannak kell fognia, akihez nincs
dom beteg lehellete dtől : ami a testet illeti,
közöm. Az is lehet, hogy meg kell kötözni. Tu104

dod, engem néhányszor el kellett volna verned.
Légy te az, aki ott ül mellettem és néz.
- Hallgass! - mondja Horvát Arpád - Hallgass.
- Csak ők ne volnának ...
- Gonosz vagy. A te gyerekeid. A legtöbbet
tőled kapták.
- Nem. A tieid. Könnyebb volna nélkülük.
Talán csak Ilonka.
- Hogy beszélhetsz így?
- És ne használd föl ellenem érvként őket.
- Te bolond vagy.
- Miért nem vagy jobb hozzájuk legalább
te? Arpád is csak a sötétben és egyedül ...
mint te, és Attila hidegrázásai és a váratlan
hangok és szagok...
alig tud magához térni
az irtózattól. Engem nem szeretnek. Szerétnek.
de nem.
- Olyanok, mint te vagy. Ne haragudj, nem
tudom, mit mondok, de valahogy túl sok bennük a "nő". Ezt nem tudnám megmagyarázni.
- Nem is kell. Nincsenek
magyarázataid.
csak kapaszkodsz beléjük, hogy meg ne szédülj.
- Megint másról beszélsz.
- Te állandóan másról beszélsz.
- Mindent kiforgatsz.
- Nincs már mit.
- Jobb így neked. ha mindent elzársz köztünk?
- Én tényleg el fogok menni, Arpád. És ez
nem hisztéria. És végleg.
- Tudom.
- Örülsz neki.
- Belatom. hogy ezt kell tenned.
- Hazudsz. Ragaszkodsz hozzám, és nem fogod ki bírni. Én még mindig ugyanaz vagyok.
Összeőreqedtűnk, Nem tudod letagadni, hogy
jelen vagyok, és nem tudsz kitérni előlem sehol. És amíg csak mozogni tudsz, és akkor is.
ha végképp meggörbülsz és akkor is ha már
mozogni sem tudsz és beszélni sem.
- Szeretlek.
- Mondd még egyszer.
Szeretlek.
- Gyere ide, és próbálj meg most gyöngéden
megerőszakolni úgy, hogy szinte észre se vegyem.
- Közönséges vagy és dévaj - morogja Horvát Arpád már szinte Júlia szájába.
- Veled? Nem félsz, hogy közben kitépem a
maradék szakálladat ?
- Vigyázni akarok rád.
- Akkor vigyázz.
Ölelik egymást reménytelen
igyekezettel.

Júlia tesz végül egy idegen mozdulatot. Megáll
a keze, arcát elfordítja, hallgatnak.
- Nem kellek! - mondja halkan. - Te aljas
és nyomorult, nem kellek!
- Nem tudok.
- De tudsz! Gondolj egy olyan nőre I Mit
tegyek, hogy észrevégy? Az inge det is irigylem.
- Nem vagy magadnál.
- Soha nem is voltam, pusztulj el! Nem bírod ki az érintésemet. nyeldekel sz, túl sok vagyok neked, nem bírod ki.
- Nem igaz.
- Semmi! Semmi!
- Miért nem akarsz megérteni?
- Tudtam előre és féltem.
- Ettől?
- Attól. ami már nem vagy.
- Nem tehetek róla.
De tehetsz. Irtasd ki belőlem is. nekem
még nem sikerült.
- Nem igaz, hogy szeretsz még.
- Nem I - kiabál Júlia - Nem és Nem! Ki
lehet mondani. Napjában százszor és ezerszer.
És mindenkinek. Könyörtelen vagy. Nagyon
gyorsan meg fogok halni, iqérem.
- Ne kezdd előlről, kérlek, ennek semmi értelme.
- Nem ismered a fájdalmaimat.
Nagyon
kérlek, fogj meg, ahol csak tudsz, meg akarok
nyugodni, és csak te értesz hozzám. Jámbor
akarok lenni. Igen, ez most így jó.
Horvát Arpád féloldalt fekszik az ágyon, a
karján nyugszik Júlia feje, másik kezével a
nyakát és a hátát simogatja.
- Szerétném. ha el tudnál aludni így. Várok
addig.
- Megpróbálom - mondja Júlia.
- Hallgassunk.
- Ha fölébredek. gyere vissza.
- Jó.
- Mert rámjön a szívdobogás. És félek, hogy
nem tudom kivárni a hajnalt. És nem akarok
megint ordítani.
- Nincs semmi baj, itt vagyok.
- Nincs?
- Nincs.
- Akkor mitől remeg a kezed? Miért akarod, hogyelaludjam?
Nem akarom, hogy láss,
amikor alszom. Menj innen!
- - Ezt én nem bírom - Horvát Arpád dühöng
- Tényleg meg akarsz őrjíteni?
Undorodom.
- Saját magadtól.
- Meg foglak ölni. Te nem vagy ember]
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- Te meg nagy csomó hisztéria vagy, semmi
más.
- Ezzel védekezel. Könnyű engem így gyötörni. Nem szégyelled magad?
- Szaladj Gyulaihoz. ő ugyancsak megért
téged. Azt is, amit nem kéne.
- Nem tekint állatnak, mint te.
- Ne gondold, hogy olyan nagy a különbség
köztünk. ha egyszer alkalom kerülne rá, megtudhatnád te is.
- Most légyszíves, de nagyon gyorsan tünj
el innét! De nagyon gyorsan ...
Két kézzel tépi, üti Horvát Arpádot, zokog,
kimerült, tehetetlen; Horvát Árpád végül lefogja és visszafekteti.
- Nagyon gyönge kis alak vagy te, Horvát
Arpád - mondja Júlia csüggedten. - És nem
áll jól neked, ha fölényeskedsz, mert nincs, akivel megtehesd. Buta vagy, hiú és önző. És rémisztően kicsinyes. Én a helyedben csöndben
maradnék.
- A szép. okos, nagyvonalú Petőfinének ez
mégsem derogált.
- Akkoriban épp koldultam.
- Akkoriban neked alamizsnát
adni nem
volt teljesen veszélytelen.
- Örök hálával tartozom, amiért kiálltál
mellettem?
- Nem. Csak ne légy igaztalan.
- Hiúságról ugyebár szó sem lehetett akkoriban.
- Ne becsüld túl a saját legendádat.
- Egy nő voltam, akit szeretni tudtál.
- Igen.
Csöndben nézik egymás arcának körvonalait
a sötétben. Az ajtóból kaparászás
hallatszik,
már egy ideje keresi valaki a kilincset. Figyelnek.
- Ez Árpád - mondja Júlia - Már megint
nem tud aludni.
- Meg kell melegíteni. Látod...
- feleli
Horvát Árpád sokatmondóan.
Bejön Kisárpád félálomban, szédelegve, motyogva magában.
- Hol vagytok? kérdezi.
- Gyere kisfiam - mondja Júlia, s kiszáll
az ágyból, Kisárpád elé megy, odaviszi az ágyhoz.
Kisárpád dideregve bújik be közéjük az ágyba. Betakarják, nyugtat ják.
- Aludj, kisfiam - mondja Horvát Árpád.
És Kisárpád nagyot szusszan. elcsöndesedik.
Ugyanekkor, az ágy reccsenései közben Attila gyorsan nyitja és csukja az ajtót, s már a
folyosón van. Tapogatódzik a sötétben.
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A szobájukba megy. Ég a gyertya, Kisárpád
szétdúlt és saját érintetlen ágya.
Megy tovább, be az ebédlőbe. Nekiütközik
az asztalnak, felrúg egy széket. Vár míg helyreáll a csend.
Ki botorkál averandára.
A lépcsők előtt, az egyik fonott kerti székben mozdulatlan. sötét árny, Szendrey.
Attila megáll a háta mőqött. Szendrey magába merülten, tágranyílt szemmel bámul bele az
éjszakába.
- Ne haragudj, nagytata - mondja Attila ne haragudj, nem tudok aludni.
Szendrey gondolkozik, lassan válaszol.
- Akarod, hogy visszakísérjelek a szebátokba?
Attila nem felel; áll tovább Szendrey mellett,
megfogja a karját.
- Nem baj - mondja Szendrey. - Az alvás
csak alvásra jó. Nem vagy lázas? - kezét Attila homlokához érinti. - Na jó, maradj itt mondja - és ölébe veszi.
Attila befészkeli magát a nagyapja karjába.
Szendrey ráteríti a gyerekre a lábát takaró
gyapjúpléd végét. Attila lassan elalszik. Csend
van. Csak az éjszakai kert neszei. A sötétből
Marika bukkan elő, hálóing ben van, köpeny a
vállán, összefogja elöl. Lassan jön föl a lépcsőkön.
- Hol jártál idáig? - szól ki halkan Gyulai
az egyik ablakon.
- Nem mindig sikerül egyformán - felel
Marika s megy tovább.
Erre aztán Szendrey is fölébred, nagyot
szusszan.
- Mit mászkáltok itt ilyenkor? - kérdi. s
leengedi Attilát az öléből.
- Nem akarok bemenni! - mondja Attila.
- Hozz inkább egy gyertyát! - szól föl Marika az ablakba Gyulainak. - Vagy aludjál. Elvesztettem a papucsomat.
- Mi történt? - kérdezi Szendrey.
- Csak kiszalad tam, papa - feleli Marika.
- De úgy látszik, nincs még benne gyakorlatom.
- Mari nem jól érezte magát - mondja Gyulai még mindig az ablakban könyökölve. Gyere már be! - szól Marikára.
- Melegem van - mondja Marika,
ráül
Szendrey térdére és átfogja a nyakát. - Palinak
még sose volt melege, így aztán nem is tudja,
mi az, ha az ember megsül. - Kivár s hozzáteszi: - Nincs jó szagom, nem baj?
Ülnek egy darabig, Attila mögöttük ácsorog.
Majd Marika hirtelen föláll. Hangja éles.

- Nem lehet elérnem legalább egyszer, hogy
valaki fog egy gyertyát, nem fintorog és segít
megkeresni a papucsot, és nem kell megvámom
a reggelt?
Gyulai eltűnik az ablakból. hamarosan kicsoszog a verandára. kezében gyertya, tenyerét
tartja a láng elé, hogy a huzat ki ne oltsa, majd
leteszi az asztalra.
- Üvölt ez a kutya is - állapítja meg.
- Csinálj nekem fidibuszt!
- mondja ez
alatt Szendrey Attilának, s előveszi a pipáját.
- Ti meg feküdjetek le.
- Mit művelsz itt te kis vénember? - néz
Marika Attilára.
aki a gyertyalángnál
meggyújtja a fidibuszt és óvatosan nagyapja kezébe adja.
- Arpád kívánta, .hogy elengedjük - mondja Szendrey Gyulainak -, mert nem tud aludni
az ugatásától. Hát elengedtük.
- Egy kutyát még meg tudok ölni - felel rá
Marika. Megbillen, olyan, mintha megbotlott
volna, belekapaszkodik az asztalba.
- Gyere inkább be - mondja Gyulai. Majd reggel utána nézünk a papucsodnak.

Marika ekkor már a földön ül. összekuporodik.
- Ne tréfál]
- mondja Gyulai és lehajol,
hogy fölemelje.
- Hagyj békén - feleli Marika, föláll s megkapaszkodik a veranda korlát jában. - És nehogy elkezd csikorgatni a fogadat. Ha jól emlékszem, még sétálni is akartál velem az éjszaka. Lehet. hogy csak bele kéne űlnőm nyakig
egy kád forró vízbe.
István jön ki közben a szebájából.
- Mi baj? - kérdezi.
- Semmi - mondja Marika. - A hasam fáj
- gondolkozik. - De akkor mért fáj a kezem,
meg a lábam?
- Mennyi csillag! - csodálkozik István, fölnézve az égre. - Van egy kis pálinkám - folytatja, visszafordulva Marikához =, az biztos jót
tesz.
- Kihoztad a sakkot? - kérdezi Szendrey
Istvántól.
- Itt van - feleli István, leteszi az asztalra,
és most kezd csak el igazán csodálkozni. Mért vagy tok- itt ennyien? - kérdi.
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Marika közben a veranda korlátján áthajolva öklendezik.
- Úgy látszik, még nem fejeztem be - fordul aztán vissza. - Mehetünk aludni - mondja
Gyulainak =, de adjál előbb valami szagosvizet.
Gyulai tétovázik, nem tudja, elinduljon-e befelé, vagy se.
Most mit csináljak? - kérdezi.
- Igyál egy kortyot - kínálja István Marikát.
- Eridj a pokolba! - mondja Marika ingerülten, nem tudni melyiküknek. - A szél azért
fúj hatna.
- Néha elfordul ez...
- mentegeti Gyulai Marikát.
- Ez nem! - kiabál Marika.
Szendrey odamegy Marikához, megfogja a
csuklóját.
- Szeretnék itt maradni - mondja Marika.
- Csöndben leszek. Csak lefekszem ide egy kicsit - mutat a földre. - Úgysem tudok aludni
- mosolyog. - István nem tud sakkozni, eddig
még mindig megvertem.
- Hozok egy takarót - mondja Gyulai. 108

Azért még hűvös van, ha meleged is van ... bemegy.
Marika leül egy székbe, mozdulatlan, míntha elaludt volna.
- Mit akarsz? - kérdezi Szendrey Attilától.
aki a háta mögött áll, szorongatja a kezét.
- Éhes vagyok - mondja Attila.
- Hát alvás közben mit eszel? - kérdezi István.
- Ki akarsz menni a konyhába? - néz rá
Szendrey.
- Nem - mondja Attila. - Pista bácsi szobájában lógnak a kolbászok.
- Hát persze, hogy ott lógnak a reggelihez !
- harsogja István -, de kenyér az nincs nálam!
- Soha nem fogom megérteni - mondja
közben Marika csöndesen - és kikérem magamnak és nem vagyok hajlandó és vegyétek
végre tudomásul ...
Gyulai jön vissza, mint aki közben egy sereg
fontos ügyet elintézett; furcsán van öltözve, a
hálóingére fölvette a kabátját. kalapja a kezében.
- Indulhatunk! - mondja, mint aki a kocsi-

sának szól, hogy hajtson az akadémiához. Majd
hirtelen magához tér, megáll Marika mellett.
aki egészen összegömbölyödve
ül a székben,
vacog.
- Fűtsetek be, az isten szerelmére - suttogja - és hozz, légy szíves egy pohár vizet.
- Na gyere ... - mondja közben István Attilának és a vállára teszi a kezét.
Szendrey Marikához lép, megnézi közelről
az arcát, fölemelkedik.
- István - mondja =, te most azonnal elmégy orvosért. - Gyalog vagy lovon, de előkeríted Wall át !
- Most? - csodálkozik István.
- Most! - feleli Szendrey, majd Marikához
fordul. - Bevigyelek, vagy hozzak a lábad alá
valamit?
- Fázom ] - kiabál Marika.
Szendrey elindul befelé, Gyulait pánik fogja
el. utána szalad, hallani, hogy odabent veri az
ajtókat, s kiáltozik.
Marika egyedül marad, lassan körbenéz. Aztán megnézi a hasát, majd a tenyerét, szétnyitja és összezárja az ujjait. Nyújtózkodik, föláll.
A köpenyében megtörli az arcát, majd a testét
dörzsöli végig a hálóinge alatt. Elindul ő is befelé.
Júlia jön feléje a szobáj ukból. mögötte Horvát Arpád egy gyertyával a kezében.
- Mit akartok? - kérdezi Marika nyugodtan. - Mi ez a lárma?
Itt vannak a többiek is zavarodottan. Hátrébb áll Attila és Kisárpád is.
- Takarodj innen! - sziszegi elkeseredve
Attila és elfordul öccsétől. Csuklik. - Takarodj
innen!
Marika szinte vidám, ahogy Horvát Arpád
álmos arcát látja.
- Nem lehet olyan könnyen befejezni a névnapomat, jól felültetek. igaz-e?
Megnyugszanak
valamennyien,
Horvát Arpád kissé bosszúsan el is indul visszafelé a
szobájukba.
- Azért itt maradhatnál a kedvemért, sógor!
- szól utána Marika. - No mindegy, holnap
majd megalázkodom.
Egyszerre összeomlik minden. Marika arca
eltorzul, vicsorít, iszonyú erőfeszítéssel küzd,
hogy rendbehozza ábrázatát és ismét úrrá legyen magán: némán nézik az arcára kiült rettenetet és hitetlenséget, reménytelen küzdelmet
a testével. Aztán fölhagy vele, megvonja a vállát. vagy olyan, mintha megvonná.
Gyulai fogja át, viszi a szobáj uk felé, miközben Marika kiabál.

- Menjetek innen! Menjetek innen I
Zokog, hánykolódik, Gyulai az ágyra fekteti,
megigazítja alatta a párnát.
- Marikám - mondja kétségbeesetten.
Júliát Horvát Arpád tartja
Rozi jön, nem ért semmit.
- Hagyjatok l - kiabál tovább Marika. Nem akarlak látni benneteket! Az isten szerelmére, hát nem lehetek egyedül soha ebben a
büdös életben?
Gyulait keresi a szeme.
- Ne haragudj, Pali, vidd ezeket innét!
Gyulai becsapja az ajtót.
A többiek ijedten nézik egymást, itt áll már
Ilonka és Aranka is tátott szájjal.
- Vidd a gyerekeket a szobájukba! - szól
Júliára Szendrey. - Induljatok már!
Júlia és Rozi kézenfogják a gyerekeket, mennek végig a folyosón. Attila és Kisárpád mögött is becsukódik a szebaajtó.
- Az isten verje meg! - mondja Horvát Arpád, megrázkódik és elindul a verandára.
Szendrey még áll egy darabig az ajtó előtt,
mint aki nem tudja, mit csináljon. Az ajtó mőgött csend van, Szendrey még mindig vár, aztán elindul ő is.
Horvát Arpád a lépcsőfeljárónál áll az egyik
oszlop mellett. Szendrey leül mögötte a székébe. Horvát nem néz hátra, krákog, mint aki
mondani akar valamit, aztán mégse szólal meg,
leül a lépcsőre és kifelé bámul a kertbe.
Ülnek mind a ketten s hallgatnak. Már világosodik.

Kertben
(hajnal)
A kamera nagyon lassan tapogatja körbe a kert
márIsmerős tájait, majd a kert után a házat is.
,,- Kedves Zoltán! - hallatszik Attila hangja - egy roppant szomorú esemény történt minálunk: Marika hétfőn.
azaz lO-én pár óra
szenvedés után kolerában meghalt.
Képzelheted, hogy mindnyájan, de különösen
szegény mama mennyire le van ezen csapás által verve! Szegény Marika! Előtte való nap
még névnapját ülé meg, igen jó kedve volt; éjjel 3-kor rosszul lett, másnap 4 órakor délután
meghalt!
A temetés lZ-én volt; Budáról vitték a Kerepesi temetőbe ...
Mi különben megvagyunk ; mamának múlt
éjjel vértólulása volt, de most már elmúlt."
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Petőfi Zoltán utolsó arcképe
22 éves koráról
(fotó)
Nagyon szuggesztív, de teljesen széteső arc,
amely mégis elevenen őrzi apja vonásait.
Hosszú csend után Júlia hangja szólal meg;
- "Édes fiam! Az istenre kérlek vigyázz
jobban egészségedre, ha nem magadért, én érettem. Gondold meg, mily iszonyú lenne az rám
nézve, ha tudnám, hogy akármilyen súlyos
vagy akár csak kisebb betegségben kínlódol és
én távol tőled sem nem ápolhatnálak. sem nem
tehetnék éretted semmit. Édes fiam l kérlek,
könyörgök neked, ments meg, amennyire tőled
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függ, lelkiismeretes elővigyázattaI mindennapi
életmódodban e szörnyű helyzettől, melynek
csak elgondolása is egészen felzavar, elrémít.
Pedig tudod, rám nézve mily kínos minden felindulás. Édes fiam! ne engedd úgy át magadat
az életunalomnak. ha meglep, küzdj férfias lélekkel ellene, gondolj ilyenkor szegény, beteg,
nyomorult anyádra, kit ha valami nagy betegség, baj érne téged, nem volna képes fenntartani magát borzasztó aggodalrnai közepette; kit
egyenesen megölne, sírba taszítana az örökös
aggodalom, a legiszonyúbb félelem. Már nem
bírok tovább írni. Isten veled l"
Hosszú csend, majd a kép lassan elsötétedik.
Vége
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