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Vaskor?
Beszélgetés Kézdi Kovács Zsolttal
- Kézdi Kovács Zsolt filmrendező a XVI. Magyar ]átékfilmszemle
szakmai zsűrijének elnöke. (Ez a zsűri rendezői díjban részesítette Mészáras Mártát a Napló, gyermekeimnek cimű
tilmjéért, Ember ]uditot és Gazdag Gyulát a
Határozatért, operatőri díjat adományozott Novák Emilnek a Felhőjáték s a Mária-nap fényhépezéséért, szinészi díjjal ismerte el Czinkóczi
Zsuzsa, Tamás Amatyllis, Lukáts Andor, Eperjes Károly és Handel Edit teljesitményét.} Ebból az alkalomból beszélgetünk most. Azt hiszem, nem tudjuk majd elkerülni az indulatokat, az érzelmeket, noha úgy gondolom: a filmrendező s a filmkritikus "ugyanabban a csónakban evez".
Hadd kockáztassam
meg azt a föltevést,
amely a beszélgetés címeként ígérkezik: vaskorban van-e a kortárs magyar filmművészet?
Ugyanis - és ez az első kérdéskör, amelyre rá
kellene tétnűnk - megnéz ve a szemle filmjeit,
azt tapasztaltam : voltaképpen egyik műben sem
rajzolódik ki a mai magyar valóság - valame1y
részletének - autentikus képe. Másrészt - s ez
szakmai kérdés - igazi remekmű, igazán erős
alkotás sem volt a verseny, a szemle mezőnyében. Ha szabad így mondani: az "élő klasszikusok" csalódást keltettek, a "középmezőny"
nem
mutatott föl igazán jelentős értékeket, s a fiatalok megérkezése is valahogyan problematikusnak hat napjainkban.
- Elég sok mindent fölvetettél itt egy összetett mondatban. Az első, amire reagálnék, a
"vaskor" kérdése. Mint jeles írodalmárt. nagyon
megsértenélek ha a könyvárjegyzékból
kiválasztanék 16 könyvet, és azt mondanám, hogy
a magyar irodalom vaskorban van, hiszen nem
mutatja föl azokat az értékeket. amelyeket talán egy másik 16 fölmutatna.

Ugyanis rendkívül kevés az a film. amelynek
alapján ítél kezel, és esetleges is: éppen ezek a
filmek kerültek egyszerre egy mezőnybe. Azzal
sem értek egyet. hogya valóságot nem - vagy
legalábbis nem autentikusan - látnánk viszont.
A bevezetőhöz még azt mondanám, hogy ebben a szakmában elég nehéz indulatok nélkül
beszélni. De hogyha az ember indulatosan foga1maz. nem szapad elfelejteni, hogy az, amelyet a szemle bemutat. valóban 'egy nagyon rövid periódus. S miután a játékfilmjeink száma
egyre csökken - hiszen pár évvel ezelőtt még
körülbelül 24 készült egy esztendőben -. most
hetvenen vagyunk 16 játékfilmre.
Ha valaki nagyon termékeny. akkor is kéthárom év beletelik. amíg egy újabb filmet csinál. Ez bizonyos feszültségeket okoz azokban
is. akik a forgatókönyvek.et, a filmeket előkészítik. hiszen állandóan azt kell mérlegelniük.
hogyan alakul az összkép. Ennek a helyzetnek
tehát kockázatai vannak, s a terv és a tényleges kép között mindig elég nagy a különbség.
Hiába dönte ném el - mondjuk, ha stúdiövezető
volnék -. hogy most ilyen- vagy olyanfajta filmeket csinálok. mert ez kell. ez hiányzik - például a mai magyar valóságról =, hiszen két év
múlva, mire ezek a filmek elkészülnek, lehet.
hogy egész másról szölnak majd, s közben maga a filmművészet is megváltozik. Tehát nagyon nehéz ezekhez a mostani filmekhez is egyfajta prekoncepcióval közeledni.
Annál is inkább, mert én jó pár esztendeje
figyelem, hogy merrefelé mozdul a magyar
filmművészet; időnkint fontos dolgokat nem veszünk észre, mert a tendenciák később alakulnak ki.
Volt egy időszak. amikor a történelmi film
elég nagy divat volt nálunk. S akkor egy idő
5

után sokan hangoztatták, hogy ezeket az ún.
parabolákat abba kellene hagyni. Valóban, ez
az irányzat kifutotta magát. Egy ideig csend
volt. Most megint úgy érzem, hogy a történelemszemlélet filmes megnyilatkozásának
egy
olyan új vonulata kezdődik el, amelyben a
mennyiség még nem csap át jelentős minőséqbe, de én mégis rendkívül fontosnak tartom,
hogy itt az individuum s a történelem viszonyának egy egész másfajta látásmódja jelentkezik, mint 10-15 évvel ezelőtt azokban a híres
vagy hírhedt filmekben, amelyek olyan sok vitát kavartak.
- Maradjunk akkor még ennél a történeti
vonulatnál. Úgy érzem - veled teljes egyetértésben -: ezeknek az újabb történelmi filmeknek az a legfőbb pozitiuumuk, hogy új adatokat, új tényeket is bevisz nek a közgondolkodásba. Olyan életanyaqohat; amelyek eddig csak
szűk körhöz szóló szakmai cikkekben jelentek
meg legfeljebb.
Gondoljunk
Bacsó iilmjére,
amely a kitelepítés kérdését veti föl, vagy akár
a Mészáros Mártáéra.
amely a moszkvai magyar .emigráció hazatérése körüli problémákat
érzékelteti. s ily módon - ha tetszik - bizonyos
értelemben a Rákosi-problémának
az első filmes megközelítése.
- Nem tudom, hogy lehet-e így fogalmazni.
Én pontosan azt érzem ezeknek a filmeknek az
erényének, hogy nem valamely problémát akarnak feldolgozni. Ezt lehet akár a gyengéjüknek
is tartani, tehát hogy a történelmi képünket ezzel vagy azzal az időszakkal vagy problémával
kapcsolatban nem fejezik ki - akár a Te, rongyos életl-et vesszük, akár a Naplót, vagy a
Mária-napot, amelyet úgy is fel lehet fogni,
mint a Petőfi-kérdés valamiféle megközelítését.
De szerintem nem erről van szó, és azt kellene
észrevenni, hogy ezek a filmek - változó színvonalon - a történelmet
nem mint absztrakt
problémát ábrázolják, hanem a kinematográfia
összes erényeivel nyúlnak hozzá: figurák lelkébe, bőrébe lehet belebújni egy mozídarabbal.
tehát nem valamiféle absztrakt kérdést akarnak
lefordítani a közönség számára.
- En pusztán arra utaltam - elismerésképpen =, hogy szakmai alapkövetelménnyé
vált,
hogy történelmileg
teljesen hiteles legyen a
film. Es ez korábban azért nem volt így. Tehát
ezek a filmek nem afféle illusztrációk; a korszetű történelemszemlélet
immár teljesen beépült filmeseink tudatába.
- Ez minimális követelmény; enélkül valóban nem nagyon lehet filmekről gondolkodni.
S e tekintetben akár a szélső pontig is elme6

gyek, ahol a Mennyei seregek szürreális víziója
- hogyha visszahántom a korabeli valóságig nem hamis vagy hazug. De én nem érzek ezek
között a filmek között azonos szintet; konkrét
filmekről meg amúgy is borzasztóan nehezen
beszélek - s ezt az elején kellett volna említenem =, hiszen a kollégáimról van szó.
- Megtalálhatjuk azonban az általános érvényű kapcsolódási pontokat, amelyek a konkrét
elemzés helyett mindannyiunhai
érintő kérdésekhez juttathatnak bennünket. A történelmi
filmeknél maradva még azt vetem föl. hogy a
közelmúltban valamiféle zavar mutatkozott - s
talán ez a jelenben sem szűnt meg teljesen egyes művek megítélésében. Gondoljunk arra,
hogy a Napló bemutatása elhúzódott, ugyanakkor aztán fódíjat kapott a társadalmi zsüritő1.
Bár ebben az esetben - én azt hiszem - végül
is az örvendetes befejezést kell hangsúlyoznunk: úgy látszik - legalábbis egy-egy konkrét mű vonatkozásában =, sikerült elhárítani az
akadályokat.
- Ez nagyon fontos kérdés; összefügg azzal
az általános képpel amelyet te is érzékelsz.
hogy van egyfajta zavar. S a magam részéről
ezért is érzem valóban örvendetesnek, hogy 3
film is, amelyelkészülésük
idején nem juthatott el a közönséghez - a Napló, gyermekeimnek, a Határozat s a Bástyasétány 74 =, most.
hogy úgy mondjam, "kiszökött adobozából".
Ugyanakkor azonban tudni kell, hogya filmrendező, aki eléggé érzékeny "szeizmográf',
mindazokat
a megtorpanásokat.
korlátokat,
amelyek az említett filmek körül adódtak, az
újabb filmek forgatásakor is megérzi.
Van persze, aki kamikaze módjára bele repül
a célpontba. s vagy főlrobban. vagy nem, de
nem biztos, hogy mindenki vállalkozik erre.
'Nagyon szomorú voltam, amikor a társadalmi zsűri nyilvános vitája véget ért. Szörnyű
vákuumban érzem magunkat. A zsüri elmondta
a magáét, aztán hosszú-hosszú csend volt, s végül néhány filmrendező lódította tovább a vítát. Akkor én úgy éreztem, hogy megint olyasmit vállaltunk föl - mi, a szakma -, ami nem
a mi feladatunk. Egyre nyomasztóbb a számomra, hogyafilmrendezőnek
nemcsak a film
meqirását, elkészítését. kiharcolását, forgalmazását kell elvállalnia. hanem hovatovább az értékelését is. Pedig erre nem is vagyunk hivatottak. Éppen ezért mindazt; amit akkor Kósa,
Bacsó, Lugossy elmondottak, nyilvánvaló, hogy
csak egyfajta torzító szemüvegen való látásmód
kifejeződéseként lehet elfogadni. Hiszen mi valamennyien
túlságosan közel vagyunk önma-

gunkhoz. Nem vagyunk objektívek. De a másik
oldalnak, a szellemi életnek, a társadalmi közéletnek, vagy - fogalmazzunk egészen konkrétan - annak a kritikus- és esztétagárdának,
amelynek körülöttünk óriási szerepe lenne,
mindezeknek a hallgatása hovatovább elviselhetetlenül nyomasztó.
- Én is nagyon egészségtelennek
tartom
egész szellemi életünk jelen állapotát. Gondolok itt arra, hogy közös műuészeti szövetségünk
kritikusi szakosztályában úgyszólván nincs élet.
Márpedig a mostani viszonyok között a demokratizmus szélesítésével lehet csak felelni a gazdasági és egyéb szoritásokta. Ugyanakkor - s
itt térhetünk mégiscsak vissza a jelenről szóló
filmekhez - érzek valamiféle elszigetelődést a
filmes szakmában, a rendezők "társadalmában".
. Eléggé furcsa, extrém, szélsőséges megközelítések érvényesülnek. Nem kapok olyan híradást
a kortárs magyar játékfilmektől,
mint a megelőző évtizedekben.
Valamifajta pozícióvesztés
következett be. Ennek nyilván megvannak a társadalomban rejlő okai, vagy akár az irányítás
szférájában is kimutathat unk okokat, de az
adott esetben érdekes uolna megvizsgálni: vajon a rendezők, a művészek oldaláról milyen
hiányosságok vezetlek idáig?
- Megint egy olyan kérdés. amire nem én
vagyok illetékes felelni, legfeljebb csak a magam nevében beszélhetek. Itt is meglehetősen
esetleges, szubjektív a megítélés. Emlékszem.
hogy amikor a Ha megjön József című filmemet bemutatták. az extremitás, a társadalom
peremének az ábrázolása volt a vád, a különleges esetnek szólt a borzongó elutasítás. tn
akkor is úgy éreztem, hogy lényeges dolgokról
beszélek. bár nem teljesen szokványos és átlagos esetet dolgozok föl. hiszen a filmnek érdekesnek is kell lennie. Ez a hetvenes évek közepén volt. Vagy vegyük Gazdag Gyula első
filmjét. a Sípoló macskakövet, amely hallatlanul fontos és izgalmas társadalmi kérdésről
szólt, Akkor, amikor megszü1etett, majdnem
ugyanazt a minősítést kapta, mint amilyent te
adtál ezekről a mostani filmekről.
Itt két dolog keveredik. Az egyik az, hogy
valóban, nagyon nehéz a pillanatnyi társadalmi
mozgásokat, a különböző szorítások között élő
emberek konfliktusait feltérképezni. hiszen egy
nagyon furcsa, csöndes átréteqződés,
mozgás
van a társadalomban. Nincsenek nagy konfliktusok. Ezt mindig elmondjuk; ez a politika
egyik legnagyobb vívmánya, jótéteménye ezzel
a társadalommal: nincsenek azok a fenyegető,
nagy konfliktusok, amelyek esetleg más orszá-

gokban vagy más korszakokban pontosan felmérhetők.
A művészet
számára ugyanakkor
hátrány, hogy kevesebb a nyílt konfliktus. A
másik, ami következik ebből. hogy nem elég
érdekes az az élet, amely körülvesz minket. A
filmnek pedig mégiscsak élezett, furcsa, érdekes, nem köznapi jelenségeket kell megmutatnia ahhoz, hogy megnézzék.
-'- De hogyha azt ragadja meg a lilmműoész,
hogy miért nem érdekes ez az élet, akkor a mű
máris érdekessé válik.
-Ez az elméletben így van, a gyakorlatban
ez a legnehezebb. De például Xantus filmje,
vagy Szomjasé pontosan ezeket a köröket rója
olyan eszközökkel. amelyeket én ráadásul filmileg, formailag nagyon fontos előrelépésnek
tartok. Például a Könnyű testi sértést azért tartom sokra, mert Szomjas rátalált valamire, s
miközben egy fontos társadalmi jelenséget elemez, formájában és filmi megjelenítésében túllép valamin: az pedig az úgynevezett "pszeudodokumentumjátékfilm" , mely egy bizonyos korszakban egyébként valóban friss levegőt hozott
a filmművészetbe.
- Némileg a Gazdag-féle vonalhoz kapcsolódik benyomásom szetini: a Bástyasétány 74
még inkább jelzi ezt: az ismétléseli hasonló
dramaturgiai szerepe ötlik elő.
- Szomjas törekvése pontosan az, hogy a
"valósághű" a valósághoz nagyon ragaszkodó
filmcsinálási módot egy kicsit "elemelje", megpróbálja általánosítani, ironizálni. Én ezt egy
nagyon ironikus és nagyon tudatos filmnek tartom. Mert megtalálja a valósághoz egész közeli
színészvezetéssel.
képi feldolgozással atmoszférával azt a legjobb szintet, amelyet ezek a
pszeudo-dokumentumjátékfilmek
elértek,
ugyanakkor az ál-interjúkkal. az ismétlésekkel
s más formai eszközökkel sikerül el is távolodnia ettől.
- Én is úgy érzem, hogy Szomjas filmje ebben a mezőnyben valahogyan "fölértékelődött":
olyan erényei bukkantak elő, amelyek egy más
közegben rejtve maradtak. Kantusnál viszont a rendező kétségtelen tehetsége ellenére - én
az üres iilmnyelvi - formanyelvi játékot érzem. S mintha egy olyan célt tűzne maga elé,
hogy minél kevesebbet
ragadjon meg a valóságból. Látjuk az állatkerti jegesmedve-barlang
belsejét Londont; a műuészeti sziéra belterjes
viszonyait ismerjük meg. S nem hiszem, hogy
mindez igazán fontos információkat adna a közönségnek. llgyaizakkor nagyon izgalmas kérdésről beszél: például a kommunikációképtelenségünk ábrázolása - a süketnéma ápoló, a

7

a felesége s a zonqoraműuész "háromszög"-története révén - rendkívül időszerű. Itt a Jelesnél, A kis Valentinóban fölvillantott problémái
érzem elmélyűlni. De valahogyan - egészében
- mégis nagyon kiábrándító tanulság számomra ez a film; ehhez lehet kapcsoini bizonyos értelemben más pályakezdők és fiatalok munkáit.
Tehát ha azt nézem, hogy ők a ma, s még inkább, a holnap filmrendezői, akkor ez meglehetősen borús perspektíva.
- Ez megint eléggé sommás ítélet, én óvatosabban fogalmazn ék. Egyrészt azért, mert azt
hiszem, hogy Xantus valamit nagyon pontosan
érez a kultúra szerepének átalakulásában.
a
marginalitás és a fősodor arányának megváltozásában. Hogy az életünk egyrészt nagyon kitárult, hiszen Londontól a Fekete-tengerig lehet
száguldani, és ez nem extremitás, hanem tulajdonképpen mindenkinek megadatik, ugyanakkor mégis valamilyen módon immobilitásra vagyunk kényszerítve. Ez egy olyanfajta látásmód, amely - biztos vagyok benne - néhány
éven belül ezt a filmet is fontosabbá teszi, mint
amilyennek most érezzük. A különösségei, a
meghökkentései, a figuráinak a szélsőségei
csak annyiban lesznek fontosak, amennyiben
minden műalkotásnak az egyik alapkövetelménye a különösség. Az Eszkimó asszony fázik
ugyanakkor nem pontos film, s azt aláírom,
hogya pontossággal általában baj van. Nagyon
jól fogalmazott Babarczy László a társadalmi
zsűri nyilvános vitáján, amikor ezt felrótta
filmjeinknek. De hát ez Xantus első nagy játékfilmje, s egy elsőfilmes sokkal több terhet visel
annál, hogy az említett hibákat ne követhesse
el.
Ugyanakkor azonban amit ]elesnél - s bár
nem szeretem túlságosan, de bizonyos mértékig a Kutya éji dalában - is fel lehet fedezni;
iH egy életformának, egy szemléletmódnak - a
fiatalokénak - a felbukkanását érzem, aminek
az irodalombeli megjelenése alig tapasztalható.
- Esterházy Péter munkáiban talán ...
- Igen, valószínűleg Esterházy a legjobb
példa; filmben a Gothár Péteré, a Megáll az
idő; készült is most egy kiváló forgatókönyve
Gothárnak Esterházyval.
Tehát én egyáltalán nem tartom szervezetlennek, szélsőségnek. vagy elszigetelt jelenségnek. Ez I\.em egy művészkedő
fiatalember önkifejezése. Más kérdés, hogy vannak első filmek, amelyek bennem is csalódást keltettek, de
ezekről nem szeretnék beszélni.
- Az utánpótlásról azonban szólni kell, és itt
a Balázs Béla Stúdió tnűsorát emliiem. Hosszú
8

órákat töltöttem a Horizont moziban s más vetítőben, s eléggé keserves mérleqei kellett vonnom. Minthogy azok a Balázs Bélá-s hagyományok, amelyek valaha a magyar lilmműoészetet olyan erőteljesen befolyásolták és megtermékenyítették
- Sára iilmieire hadd utaljak
példaként - elsihhadtak volna. A mostani kínálatban én rengeteg űtesiátatot,
céltalan polgárpukkasztást, tartalmatlan formai játékot, ötlettelenséget iapasztaltam. és jószerivel alig tudok olyan filmet említeni, amely valamit őriz
a BBS tradícióiból, értékvonulatából, Tímár Péter Freskó cimű munkájának
második felét
emelhetem ki ebben a sorban. Döbbenetesen
hatott rám, amikor az embertelenül nehéz munkát végző téglagyári lányok, asszonyok egyszercsak meztelenűl folytatták robot jukat, s mi
szembesültünk
mindazzal a kegyes hazugsággal, idealisztikus
beállitódással, amely társadalmunk nő-képét és -eszményét, -iogalmát még
mindig meghatározza. Mátis Lilla "Sír, lobog a
szeretet" cimű filmje - a szélsőségesen megválasztott színhelyen (elmegyógyintézet
Dobán}
is - megéreztetett
valamit a társheresésnek.
-szükségletnek abból az éhségéból, amely nagy
gondja az úgynevezett egészségeseknek is, habár a rendező elment olykor a nagyszerű lehetőségek mellett. És szintén - sőt: modorosan extrém környezetben
bár - lepusztult házak,
törmelékhalmok között elhasználódott idős emberek - Surányi András Zongora cimű alkotása
jelzett még valamiféle aggodalmat a fogyatkozó
értékek iránt, főként a tüneményes Barna Sári
figurájában, amely szinte szétfeszítette a film
kereteit.
- A Balázs Béla Stúdió termésének meglehetősen esetleges válogatása ez. En még nem
láttam valamennyit; kőztudomású,
hogy filmjeik egy része nem moziforgalmazásra készül,
más részük pedig csak nagyon szűk körben jelenik meg. Biztosan igaz, hogy van itt egyfajta
útkeresés. Én mostanában megismertem egy főiskolai osztályt, amelyben hallatlan ul nagy erőt
és új lendületet ének.
Megint arról van szó, hogy az egyik év jobban sikerül, a másik kevésbé. Tehát ha ezt így
kimondja, hogy baj van a Balázs Béla Stúdióval, és ez megjelenik egy igen tekintélyes folyóiratban, akkor esetleg azok az emberek, akik
a pénzt adják, a filmeket engedélyezik, bemutatják, olyan következtetést vonnak le, rninthogyha tényleg baj volna a BB5-sel, holott én
ezt a stúdiót nagyon egészséges dolognak tartom. Ráadásul soha nagyobb szükség nem volt
rá, mint most. Éppen, mert a filmjeink száma

egyre csökken, egyre éleződik a verseny, a televízióból a frissen végzett emberek kiszorulnak,
nem találják a helyüket. Nagyon nagy energiafeszültséget vezet le tehát a Balázs Béla Stúdió
- bár ennek van egy olyan mellékzöngéje,
mintha elpocsékolódó tehetségekről volna szó
azt hiszem, jól járják a saját útjukat, és nem
pusztán azok, akiket a főiskola felvesz, és egyfajta elitfilmrendezők karába helyezi, hanem
mások, a többi művészeti ágból is lehetőséghez
jutnak itt.
.
- A luitihánal: sosem lehet az a feladata,
hogy betiltasson alhotáműhelsehet,
vagy adminisztratív rendszabályokat
követeljen.
Épp a
szemle küszöbén jóleső érzéssel hallhattuk a
múvelődéspolitikai
irányítók részéről, hogy a
hritihánal: ez a fajta torz értelmezése lomtárba
került. Én pusztán - s ez az egész kortárs magyar lilmműuészetre
vonatkoztatható - az alkotói vitákat, az alkotói műhelymunhát hiánylom vagy heoeslem, és ilyen szempontból kellene megnézni nemcsak a Balázs Béla Stúdióban, hanem általában, hogy milyen értékek kerülnek elő, mi lesz az értékek sorsa. Valahogy
az az elszigeteltség, az a vákuum, amelyről te
is beszéltél ezt a mozzanaiot is mintha meghatározná.
- Ami a Balázs Béla Stúdióban folyik, az
nagyon élénk és sokszor vérre menő vita. Ezzel
nincs baj. Ami pedig az egész filmművészetet
körülvevő csendet illeti, nekünk óriási szükségünk lenne arra, hogy a magyar értelmiség nézzen magyar filmeket.
- S ne csak a magyar értelmiség.
- Igen, de főképp azok, akik meg is tudnak
szólalni, Nagyon örülnék, ha minél több ember
látná a filmjeinket. de azok, akikkel párbeszédet lehet folytatni, akiknek a szakmájuk, a feladatuk, hogy bíráljanak.
hogyelemezzenek,
nem látják a filmjei nket.
Számomra mindig nagy élmény a társadalmi
zsüri tagjaival való beszélgetés, évek óta. Érzek bennük egy őszinte rácsodálkozást arra,
+

:

hogy "jé, ezeket a magyar filmeket meg lehet
nézni!" És akármilyen szomorú, de azt kell
mondanom. hogy az alkotó, számottevő értelmiségünk legnagyobb része nem látja a mi
filmjeinket. holott nagyon fontos lenne. Évek
óta próbalkozunk. szeretnénk összehozni olyan
vitákat a Filmműv.ész Szövetségben is, hogy el
lehessen cipelni ezeket az embereket a vetítéseinkre. S akik aztán megnézik a filmjeinket,
és elmondják a véleményüket, számíthatnak arra, hogy komolyan vesszük, amit mondanak.
Én legalábbis így vagyok ezzel.
- Végül is hogyan lehetne összefoglalni a
XVI. Magyar ]átékfilmszemle
tanulságait?
- A legfontosabb: hogy van, létezik. Ilyenkor mindenkiben szorongás él: mit fognak
mondani. hogyan értékelődnek
a filmek
Ugyanakkor ez szembenézés önmagunkkal. S
ha beszélgetünk a külföldi kritikusokkal, akik
minden évben idejönnek. jóleső érzés, hogy a
filmjeink színvonala, összképe - minden nehézség ellenére - mégis egyfajta folyamatosságot
jelez. Azt, hogy formailag és tartalmilag, a hepehupákkal együtt, mégiscsak egy jelentős filmművészetről van szó.
Mindez talán egy kicsit úgy hangzik, mintha
a mundér becsületét védeném. De hogyha megnézzük a telt házakat, a néha szinte verekedésig menő bejutási kísérleteket, azt hiszem, hogy
ez a legjobb propagandája a magyar filmművészetnek.
Itt egyrészt egy társadalmi, tehát a szakmától független zsűri ítélkezik, én nagyon fontosnak érzem, hogy vele párhuzamosan a szakmai
zsüri is kiadja a díjait. Mi az elmúlt évektől
eltérően a filmek összképét is figyelembe vettük, ezért is adtunk ki három rendezői díjat először a szakmai zsűri történetében. Ez az önértékelésnek olyan mozzanata, amelyet folytatnunk kellene. Zárójelben hadd jegyezzem meg,
hogy nagyon kevés ország, nemzeti filmművészet van a világon, amely vállalni meri ezt az
önértékelést, szembenézést.
Kőháti Zsolt

r
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KRITIKÁK

Puska a manzárdban
Fábri Zoltán: Gyertek el a névnapomral
Oszinte film. Igaz film. Tisztességes film.
Tiszta film. A XVI. Magyar játékfilmszemle napjaiban gyakorta hangzottak el ezek
a minősítések, nem is egy alkotással kapcsolatban. Esztétikai helyett tehát etikai
lett az ítélkezés, olyannyira, hogy akinek
nem tetszett egyik vagy másik új mű, néha
ugyanezeket a jelzőket forditotta ellenkezőjűkbe. Ez utóbbi fajta bírálat persze már
majdnem becsületsértés, de - pontosan
tudja ezt valamennyi rendező, kritikus, néző - nem sokkal kevésbé az, ha a művészí
kvalitások elismerése helyett folytonosan
egy-egy film becsületességét
hangsúlyozzák, fontosságát emelik ki, hasznosságát
dicsérik. Saját természetes jelentéskörnyezetükből elköltöztetve e szavak értelmüket
vesztik, hiszen a tisztaság vagy a fontosság
nem esztétikai kategória. Arra viszont igen
alkalmas a jelzőeltérítés. hogy akinek határozott állásfoglalás, nyílt véleményrnondás lenne a föladata, megússza a dolgot.
Ezért hát kénytelenek vagyunk azzal kezdeni: a Gyertek el a néanapomra - sikerületlen film. Annak ellenére, azzal együtt,
hogy őszinte, igaz, tisztességes, tiszta.
Fábri Zoltán mindig irodalmi művet választott filmjei alapanyagául, s többnyire
jó szemmel, a rokon szemlélet, ízlés rátalálásával. Karinthy Ferenc kisregénnyé egybeforró rövidebb és hosszabb novellája
a Házszentelő és az Udvari bolondok 10

szintén jó ötletnek ígérkezett, noha az iro
bennük inkább az ábrázolás szokatlan
nyíltságával borzolta a kedélyeket. Borzolta csupán, mert eredetileg folytatásokban
közölt. rögtön viharokat kiváltó elbeszélése
végül is nem ásott a jelenségek mélyére,
s a bátor bírálathoz meglehetős óvatossággal válogatta s jobbára konvencionálisan
karakterízálta negativ figuráit. Publicisztikus széppróza
volt ez, nemhiába újságíró
a főszereplője is. A publicisztikusság általában is jellemző bélyege, színvonalat szavatoló áruvédjegye Karinthy munkásságának, akármit ír is, soha nem nyomhat ja el
teljesen magában a minden iránt érdeklődő, jó svádájú,
a szövevények kőzepébe
vágó riportert. Miért is kellene elnyomnia? A tudósítás, a közírás. az interjú műfajaiban életművének jelentékeny darabjai szűlettek meg, az Ezer évtől a szatirikus tárcanovellákori át a Dialógusig. Aggodalmat kelthetett viszont, hogya művészi munkájában éppenséggel nem publicisztikus természetű, a pszíchológizáló
alakformáláshoz, az artisztikus ábrázoláshoz, a szimbólumokban gazdag filmnyelvhez vonzódó Fábri a maga készítette forgatókönyvben kénytelen lesz erősen átgyúrni
a kisregény szövegét - s ki is metszeni abból az összefüggésrendszerből, amelybe Karinthy ágyazta. Mint arról például a. Mélyvízi hal című gyűjtemény és néhány más

regény meggyőzhet, a motivikus asszóeiaciók háttere, az újra és újra fölbukkanó
szereplők, famíliák múltja, sorsa önmaga
fölé emeli a házszentelő ügyet. A Marichokban, Péteriekben valamiféle halvány mitologikum ölt testet, ezért futó fölbukkanásukkal is jótékonyan hathatnak a riporteri
stílben fogant történetre. Mint várható volt,
Fábri kénytelen-kelletlen elejtette a filmje
keretein túlnövő fíqurákat, és kihúzta a
cselekménymenet szempontjából számára
mellékesnek tetsző epizódokat. Nála csak
beszélnek a szociális megkülönböztetésük
miatt háborgó, derék cigánycsaládról, Pancsofárékról - holott akaratlanul is ők indítják el a fiatal újsáqírónőt,
Péteri Lucát a
pár hónappal korábban eldördült, rejtelmes
lövés, valamint a (látszólagos) balesetből
származó következmények nyomába. Nála
Luca és udvarlója - aki mint ügyeletes orvos megmentette a golyótól sebzett fiatalember, Váradi Róbert életét - nem a Pancsofár gyerek tanító nénijének. Ferenczy
Adriennek és doktor Marich Tibor nevű

lovagjának társaságában mennek el az étterembe, kellemesen - és az ügy szempontjából is tanulságosan - vacsorázni. csak
kettesben. Luca és Tibor közőtt tehát nem
alakul ki "áramköröcske" , és Egon, a sikeres sebész n~m is huszonöt, csak nyolc-tíz
évvel idősebb a vállalkozó szellemű riporternőnél.
Külön-külön csupa apróság, ám
az ilyesfajta változtatások együttesen sematizáltabbá, vérszegénnyé teszik a históriát.
Elvesznek azok a fiíszeres kis ízek, melyek
az eredeti pikantériáját adták.
Fábri Zoltán sokszor bizonyított, kifinomult művészi intelligenciája, forgatókönyvírói és rendezői szaktudása szükségképp azt
diktálta, hogy ha egyfelől összehúzta. lecsupaszította
a Házszentelő történetét.
másfelől földúsítsa, a filmművészet képi
és dramaturgiai eszköztárából vett választékos megoldásokkal gazdagítsa is azt. A
példázatcs mesemondás komponálasi elvei
szinte filmesztétikai tankönyvbe kívánkozóan tiszták: világos előttünk a terv; és
a terv csődje.
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Karinthy a kisregény második, sokkalta
testesebb részét, a bűnügyben való újságírói magánnyomozást a (lényegében) egyedül küszködő hős optikájából láttatta :
egyes szám első személyű az előadásmód.
Ebben az énformában
természetszerűleg
esendőbb, vívődóbb, ingadozóbb ember Péteri Luca. Fábri viszont egyes szám harmadik személyben pergeti a képsorokat - s
az "én" helyébe léptetett "ő" már nem
küszködik,
de heroikus harcot folytat, fintoros elbizonytalanodásaiból.
kételyeiből
mosolyos fölény lesz, riadalmaiból sikerélmény. Uralkodóvá válik a magányos hős
szívós célratörésének közismert dramaturgiája, ez a (főként jobb-rosszabb amerikai
filmek garmadájában) sematikussá lett történetépítés,
mely csak csekély érzelmi és
logikai árnyaltságot engedélyez, és egy "fehérre", valamint sok ••feketére" osztja a világot - a makulátlan főszereplőre és az
így vagy úgy vétkes, bemocskolódott ellenoldalra. Hiába óvja meg tehetsége, érzékenysége Fábrit e forma szélsőséges alkalmazásától, csapdájába mégis besétál, s annak sincs döntő jelentősége, hogy a rettenthetetlen férfi poszt ját "gyönge nő" foglalja el. Piros Ildikó szívesen kitörne a séma szorításából,
de nem teheti. Az igazi
napilap-redakciók lepusztult, szűkős, ricsajos világához. miliőjéhez képest érthetetlen
valóságidegenséggel üde üvegháznak, csöndes műhelynek ábrázolt szerkesztőségben
ő kell legyen az egyetlen derék, szókimondó, szakmáját tudó munkatárs (a Cseke
Péter játszotta bírósági tudosító szerelmea
belé, ráadásul dadog és ügyefogyott; asztalszomszédja, akit Varga Katalin játszana,
arctalan fruska, állandóan csak a "Telefonod van, Luca l" sztereotip változatait ismételgeti; a nagyfőnök titkárnőjének szerepében Gyimesi Pálma kísérletet sem tesz,
hogy valami egyénit lopjon az abszolút
akarattalan szolga archetípusába, és így tovább: a környezet érdektelensége a környezetéből valóban kiemelkedőt is érdektelen12

né sápaszt ja). A hős és övéi (udvarlója, kislánya, a gyermekét nevelő néni és mások)
közöttí elrajzolt, minden konfliktust elkerülő viszonya hős és potenciális ellenfelei
(a tragikus esetben érdekelt helybeli kiskirályok) viszonyát is hiteltelenné rontja.
Hősünk mindent két ütemmel előbb sejt
meg, ismer föl. mond ki náluk - és bár ez
akár elfogadható is lenne, jellemének és a
jellemek rendszerének hiányos, leegyszerűsített volta miatt saját magának árt vele t
Mert hisz elfogadhatatlan, hogy nemesen
igazságkereső vállalkozásának várható következményeire negyedórákkal azután döbbenjen rá - vagy akkor sem =, mint a terjengős film el-ellankadó nézője. Bíró László vezérigazgató, aki valójában a nemszeretem vőjelöltre sütötte az új, gyönyörű,
egycsövű Mannlicher-Schönauert, legalábbis a film közepetől
a lelkifurdalás holtbiztos öngyilkosjelöltje ... (a végzetes tett,
a regénnyel ellentétben, be is következik;
arra már ne térjünk ki, a komoran teátrális befejezés miért sekélyesíti Bíró karakterét).
Az eredeti szöveg bármiféle hókuszpókusz nélkül, a rejtélyt föltáró, krirniszerű
történeteknél.
nyomozásoknál
általában
szokásos linearitással haladt részletről részletre. Ezt a cselekménymenetet nemigen lehetett megbontani - csak egy-egy "előreszalado" vallomástöredék közbeékelésével.
Az ominózus puska még nem is függ a talon - a László-napi kanmuri vivát jával fölszentelt pazar nyaraló manzárdjában +,
hiszen még nem is tudhatunk róla, s máris
elsült. Mint bizonyítani igyekeztünk, a hősnő alakjaban nincs meg az a különösség,
ami a személyéhez köthetné figyelmünket;
a választott időbontásos szerkesztésmód pedig a bűneset izgalmát lúgozza ki. Fábri
sokat veszít a vámon, s csak keveset nyer
a réven: annyit, hogy Illés György gyakorlott kamerája a nézőt ülteti az ítélőbíró székébe. A vallomástevés közelképein a mi
szemünkbe néz a (csak hamis tanúzásban,

a bűn átvállalásában vétkes) vádlott, Haudek László, s mindazck, akik jelen voltak
a tragédiába zuhanó, alkoholáztatta napon:
Hollán Menyhért főszerkesztő, országgyűlési képviselő (Inke László), Fabriczky Totó, a válogatott öttusázóbóllett hegyközségi ügyvezető (Szilágyi Tibor), Gyulafy Tamás, aki arisztokrata korában még a Tasziló nevet viselte (Benkő Gyula), Rózsos Henrik, a diadalmas külkeres (Sinkó László),
Jackó Lackó, a városi pártbizottság első
titkára (György László) és "kenyerespajtásaik" . Évtizedek közös emlékei, harcai,
mindennapjai kötik össze őket, részben egykori ifjúkommunistákat, az országépítés
megszállottjait, mai országos tekintélyű
megyei vezetőket. Ahogy kimondják: többségükben nehéz sorsú, nélkülöző hajdani
prolikat.
Ha nem is valamennyiüket, de jó néhá-

nyukat arcközelbe hozza a fotografálás.
De lehet-e kétséges ítéletünk? "Fiatalon
fölesküdtünk egy ügyre, férfifejjel ne csúfoljuk meg csalárd cinkossággal" - vallja
majd Bíró László mindent tisztázó, hat példányban gépelt levele. Ugyanezt kell mondanunk nekünk is a meqszerezhető javak
birtoklásában mértéket vesztett "újdzsentri" réteg e képviselőinek, a demokratikus
jogrendet hatalmi kézmozdulatokkal félresöpróknek láttán. Igy aztán a közelképek
beiktatása, a cselekmény megszaggatása
inkább mesterkélt, mintsem öntörvényűen
szükségszerű. Valamelyes hatása akkor van
e kameraállásnak, amikor Péteri Luca fölbukkan a történetben. Csigás haja mögül
nézünk először arra a világra, amelyet
a következőkben fog szemügyre venni (s
elsőként mindjárt Bíró László kerül a képmezőbe). Ez tartalmasabb azonosító pozíció.
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A film őszintesége, igazsága, tisztessége,
tisztasága végül is a megítélés zavartalan
egyértelműségében összegeződik. 'A névnapozó társaság tagjai korrupt hatalmaskodással, maffiózus összeszövetkezéssel,
a
"kéz kezet mos" amoralitásával érik el,
hogy tetézve markolják magukénak, ami
nem illeti őket, s kérlelhetetlenül leszámolnak azzal, aki nem az ő füttyükre táncol.
Am vajon tényleg mai-e a történet, amely
jogos fölháborodásunkat és ítéletünket kiváltja? Csak a külsőségekben, kellékekben.
Autómárkák, italok, kiszólások utalnak a
jelenre, a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójára. A "fiatalkori fölesküdés" azonban
egy szereplő kivételével senkinél nem nyer
hitelt, nem konkretizálódik, nyomai sem
mutatkoznak
(legföljebb
a nagyképű
szellemeskedés, az ostoba poentírozás
színtién) Fábri a dialógusokban jobbára követi Karinthy Ferenc egyáltalán
nem míves. de jellemző erejű párbeszédeit.
A szőveqszerű kiegészítésekkel nincs sok
szerencséje. lapos mondatok csúsznak például Luca és Egon társalgásába; néhol pedig javítania kellett volna egy-egy siendriánabb részleten. Mert nehezen emészthető
meg például, hogy Bíró László, midőn az
este sötétjében váratlanul szembetalálja
magát a Haudek kertjébe fölmerészkedő
lányával, Andreával. s a gyűlölt boglyas
vőlegénnyel, Váradi Robival. mind parázslóbb összetűzésük
közepette így szóljon
vissza "az egész díszes kompániát" vadul
ostorozó fiúnak: "Semmi pozitívurnot nem
láttok?", a lány pedig azzal toldja meg közös távozási szándékukat, hogy ő "csak
részben ért egyet Robival", de már "összecsomagoita a motyóját" . Haudekéknek, sajnos, a ienttel és a lenttel nincs semmiféle
érintkezésük. Ringhoffer Lajos (Haumann
Péter rutinjára bizatott a szerep), a pincérmindenes uraihoz idomult kisstílű csatlós,
Pancsofárék kimaradtak - nem képviseltetik magukat azok, akikben a legtöbb indulatnak kellene fölgyűlnie Haudekékkel
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szemben. Nemlétükben
sem képviseltetik
magukat. S teljes homály fedi azokat a
"magasabb rangú elvtársakat", akiknek
pedig valamit mégiscsak gyanítaniuk kellene; mi is történik a folyóparti hegyoldal
felparcellázásánál.
milyen mellékjövedelmeket sajtol ki egyébként a népgazdaság
számára haszonnal végzett tevékenységéből az Erdőgazdaságot uraló Haudek, az
Intéző Bizottság ügyeit bonyolító Fabriczky. .. Teljes elszigeteltségük irreálisan
megnöveli üzelmeik társadalmi súlyát - illetve az összefüggések, kapcsolatok, fölfelé
és lefelé is indázó szálak híján éppen nem
képes valódi jelentőségének
megfelelően
láttatni.
Fábri Zoltánnak még kevésbé sikerült
alkotásaiban is invenciózus képi metaforáknak, a vizuális ábrázolás találatainak örvendhettünk. Nagy kár, hogy ezúttal az
"értelmező snittek" sovány vigaszt sem
nyújtanak. az egész kudarcát orvoslandó.
Erőtlen is, elcsépelt is a parazsas, vasrácsos
flekkensütő közelképe. amikor a Vasműt
igazgató Bíró a nehézipar szerepének viszszaesésén mereng a szakmájukért.
hivatásukért élő-haló szakemberek keserűséqével.
S nem jobb, nem eredetibb, hogy Lucának
Haudek "vezéri" szobájában tett látogatásakor egy "reprezentatív" akvárium tolakszik a vászonra, kisebb halakkal és nagyobb halakkal ...
Reveláló szinészi játékkal ugyancsak
nem áltathat juk magunkat. Kállai Ferenc
mindent elkövet hogy életet leheljen Haudekbe, de emberismeretének, szakmai tudásának mozgósítása sem bírhatja rá, hogy
teljes talentumát a vázlatos figurára áldozza. így is ő nyújtja a legtöbbet alakteremtésben. Bíró Lászlót, a puritán "nacsalnyikot" Mádi Szabó Gábor játssza. Ó az a bizonyos kivétel, akinek e kompániából megélt sorsa, az évtizedekkel ezelőtti múltba
belegyökereződő jelleme van. Fábrinál Bíró
idealizáltabb. mint Karinthynál (például
itt csak vacsora utáni laza fröccsöt engedé-

lyez magának, ott attól fél, hogy lánya távoztával egyedül marad, s a cimborákkal
való hetenként egyszer-kétszeri italozás lesz
csak a programja). Mádi Szabó - helyesen
- nem vesződik azzal, hogy megindokolja ;
miért jár el e spártai jellem lenézett, ostorozott harácsoló komái közé (ő telket potom pénzért nem fogadott el, hivatali autóját munkaidő után nem használja stb.) viszont ennek az egy tömbből faragott, súlyos egyéniségnek a karakterrajzával az útra bocsátó' osztályról. a legutóbbi harminc
esztendőről is sokat tud mondani. S valamit
még a nemzedéki szakadékról, az ún. intergenerációs ellentétről is - pedig ez nem
kis bravúr, mert Bíró Robi elleni féktelen
gyűlölete alig érthető ettől a józan férfitól, s zavaró a Váradi-gyerek (Mácsai Páltól tovább élezett) hisztérikussága is. Arról
igazán nem Mádi Szabó Gábor tehet, hogy
kezdettől bizonyos; ez a Bíró László Péteri
Luca oknypmozásától abszolúte függetlenül
is föl fogja adni magát; eléggé el nem ítélhető, de megérthető kétségbeesésében akár
a gyilkos golyóval is útját akarta állni Andrea szerinte korai önálló életének, szabadon
vállalt szerelmének. A színészi játék korrekt, pontos, jó - paradox módon ez még
egy adagot elvesz a film kínálta izgalmakból, hiszen az újságírónő funkcióját csökkenti.
Kálmán György fáradt Váradi ügyvédje,
Bujtor István halálkomoly Egonja, Gobbi
Hilda előregyártott pótnagymamája, Inke
László Hollán Menyhért jének modorosságig vitt hangoskodása talán arról tanúskodik, hogya kisebb-nagyobb szerepek ala-

kítói csupán becsületes munkára vállalkoztak, s nem teremtő erőfeszítésre.
A melléfogás minden művésznek
joga,
mínden alkotói pályának velejárója. Fábri
Zoltán filmje egyébként dramaturgiai gyengéiveL vontatottságával, a színészi munka
közepes színvonalával együtt is érdeklődésre tarhat számot - a magányos hős kűzdelme, a "nagykutya" háromszintes nyaralójának és a névnap alkalmából csapott nagy
eszem-iszomnak a miliője, a bírálás bátorsága még így is vonzhat ja a nézőt.
Mi magyarázhátja, hogy Fábri Zoltán
most igencsak elmaradt filmtörténeti érdemű, nagy műveinek szintjétől? Valószínűleg az, hogy hiányzott a nagyfokú azonosulás, át- és beleélés, a kikezdhetetlen kor-,
tárgy- és környezetismeret, ami alkotásainak két nagy vonulatában olyannyira sajátja. A Gyertek el a névnapomra sem a fasizmust elemző filmek (Hannibál tanár úr,
Két télidő a pokolban, lsten hozta, őrnagy
úr, Az ötödik pecsét stb.) ágába, sem a történetileg döntő osztálykérdéseket nemzeti
szemszögből vizsgálók (Körhinta, Húsz
~óra, Magyarok stb.) közé nem tartozik.
Mintha most nem belülről, a lélek, a tudás,
a tapasztalat mélyeiből táplálkozott volna
a rendezői szándék, indulat - de kívülről,
a Házszentelő izgalmasságából, hatásességából. Fábrit nem kivételes tehetsége, csak
otthonos biztonsága hagyta cserben.
Tudjuk: művészi méltósága soha nem engedte meg, hogy egy-egy sikerületlenebb
filmjét ne feledtesse mielőbb - remeklésekkel.
Tarján Tamás

GYERTEK EL A NÉVNAPOMRA ! saínes magyar, Dialóg Stúdiő, 1984. R: Fábri Zoltán; F: Karinthy Ferenc Házszentelő c. kisregényéből Fábri Z.; O: Illés György; Z: Vu kán György; D: Vayer Tamás; J: Mialkovszky Erzsébet; Sz: Piros Ildikó, Bujtor István, Mádi Szabó Gábor, Kállai
Ferenc, Haumann Péter, Szilágyi Tibor.
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Kulcsregény kulcs nélkül
M aár Gyula: Felhőjáték
1.
A Végül (1973), a Déryné, hol van? (1975)
és a Teketória (1976) után, a Felhőjáték
Maár Gyula sorrendben negyedik nagyjátékfilmje. A dátumok önmagukért beszélnek: a hatéves kényszerű távollét után úgy
tér vissza most saját filmjei elhagyott világához, ahogy a filmre vitt Déry-regény réveteg hőse, Rácz úr tér vissza a hadifogságból és az emigrációból hazájába: .imintha
idegen nyelven beszélne". Mert a Felhőjáték láthatólag kompromisszum eredménye:
egyfelől Maár saját legfontosabb témájának - a feleslegesség egzisztenciális, erkőlesi. politikai szituációjának - folytatása és
újabb variációja, másfelől közeledési kísérlet a mozifilm "szórakoztató" típusa felé.
A feleslegesség, az időből való kiszorulás, kiesés témája korábban szinte mindig
az öregedés, az öregkor pszichológiájához
kapcsolódott. A Felhőjáték hőse fiatalember, akit nem öregsége tesz feleslegessé,
hanem feleslegessége öreggé. Ez a feleslegesség ezúttal történelmi feleslegesség: a
kelet-európai polgár és entellektüel feleslegessége, melyben a szerzői feleslegesség-élmény is alakot ölt (sokkal közvetlenebbül,
mint Maár korábbi filmjeiben bármikor).
Rácz úr különös egzisztenciáját, a tűnődő
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álmodozás pszichológiáj át a film inkább e
történelmi téma metaforájaként használja.
A forma ötletet, melyben Maár - kellő
iróniával és önsajnálat nélkül - összekapcsolhatta a "kimaradt évek", ama kiesett
hat esztendő művészi "fekete kolostorának"
témáját a kelet-európai értelmiség feleslegesség-érzésével, s egyúttal a mozi szórakozási igényét is kielégithette, Déry Tibor
ifjúkori regénye szolgáltatta : Az átutazó
(későbbi eimén: Pesti felhőjáték). Déry regénye kétségkívül szórakoztató olvasmány,
különösen, ha felderengenek mögötte a korabeli irodalmi élet, Déry saját életének
eseményei és szereplői, ha ismerjük Németh
Ando; regényét, az Egy foglalt páholy történetét és az ötvenes évek elején lediktált
önéletrajzát, és olvastuk Déry öregkori remekművének, az ítélet nincsnek megfelelő
fejezetét. A szórakoztató szándék Dérynél
nem volt engedmény, jóllehet műve először
A Nyíl ponyvasorozatában jelent meg. Déry
örömét lelte ennek a regénynek az írásában, s ez az öröm - a kortárs irodalmi élet
fortyogó poklának irodalmi paradicsommá
gyúrása - formává vált, átragad az olvasóra. Stilusa olyan könnyed, frivol, szemtelen.
mintha legjobb barátainak írna tréfás levelet. Egy valami bizonyos: a szórakoztató
jelleg Déry könyvében nem ét múlt nesztal-

gikus felidézéséből fakad, és nem engedmény, .Jeereszkedés" az átlagolvasó szintjére, alkalmazkodás a közhelyes-közérthető
elbeszélési sémákhoz. Éppen ellenkezőleg,
Déry mintegy először "próbálja ki" ezen a
sz.ámára
oly ismerős és szabad terepen
mindazt, amit Prousttól. Kafkától, Gide-től
tanult (igen, Kafkától is, mert mint Németh
Andor barátja, már a 20-as években megismerkedett Kafka prózájával).
Miért kell mindezt elmondani? Azért,
mert Maár Gyula filmjében éppen ellenkezőleg: a szórakoztató funkció egyfaj ta engedmény, mely a nosztalgikus múlt-idézés
70-es években kialakult, megkopott - tehát
közérthető - sémáira épít. Az a felszabadultság és öröm, amely Déry regényének
minden sorát áthatja, teljesen hiányzik a
filmből. Sokkal inkább kényszeredettséget
és enyhe unalmat érzünk. Az unalom itt
nem a művön kívűli esemény. Nem arról
van szó, hogya befogadó egyszeruen unja
a művet (a befogadó nagyszeru műveket is
unhat), hanem arról, hogy a műben ez a
hely, az unatkozó helye van kijelölve a
számára. Déry ugyanis nem Rácz nézőpontjából meséli el a történetet, az elbeszélő szeretetteljesen-irónikus hanghordozása teljesen elválasztja őt hősétől.
Maár filmjében viszont - éppen a nosztalgia álmatag-érzelmes hatásának kiemelésére - a szerző és hőse nézőpontja azonosul:
Rácz álmatag csetlése-botlása, amely egyáltalán nem nosztalgikus töröl fakad, az egész
film nosztalgikus álmatagság ával keveredik. Vagyis Rácz réveteg, álmatag sodródásából, unalmaból. ürességéből alakul ki a
film egész vizuális közege: tárgy ból formává válik. Az unalom oka nem az, hogy
a film hőse unalmas. hanem az, hogy unalma formává vált. A belső világ, az emlékezés, a gondolkodás, az álom időn-kívűlisége, cselekményes kalandba nem foglalható
amorfitása lélegzetelál1ítóan izgalmas, lenyűgözően gazdag is lehet. A kérdés mindig az, hogyan válik művészi formává : fel-

szabadító-e hatása, vagy elálmosító. Minthogy a "szórakoztatás" Maár Gyula filmjében engedmény, nem a mű saját esztétikai természetéből, hanem ennek elváltoztatásából fakad, a Felhójáték sem a "szórakoztató filmek" módján, sem a maga médján nem szórakoztathat. A nagyközönség
számára még nem szórakoztató, Maár Gyula saját közönsége számára már nem az.
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A rendezők újabban áldozatai annak a
filmgyártásunkon eluralkodó kényszerképzetnek. hogy "minden áron sikeres" és mindenki számára érthető filmet kell csinálni.
Bár a film, iparszerű előállítása következtében, sokkal inkább áru, mint bármely más
művészeti ág produkciója, s így sokkal jobban ki van szolgáltatva a piacnak, ebből
még nem következhet, hogy minden rendezőt és minden áron meg kell téríteni a tömegkultúra "hitére". S hogy saját művészi
(hit)vallását csak eretnekségként hirdetheti
meg, a tömegkultúra "monoteizmusának"
(azaz pénzisten-hitének) nyelve mögé rejtőzve.

2.
Maár Gyula keveset tesz hozzá Déry regényéhez. Filmjét inkább az jellemzi, amit elvesz belőle. Elveszi mindenekelőtt jelenide18

jűségét, mikor az egész történetet nosztalgikusan múltba mártja. A nosztalgikus
stilizálás a múlt formájára és nem tartalmára irányul. Nem az az érdekes, hogy mi
történt, hanem az, hogy elmúlt. Nem az,
hogyan függ össze a jelennel. hanem az,
hogyan nem függ össze: visszahozhatatlansága. Ez az, ami az üres szívet sóvárgással
és szomorúsággal tölti el. Zokogni szeretne,
de csak sajognia szabad. Röviden: a nosztalgia nem erkölcsi, hanem esztétikai viszony a múlthoz. E nosztalgikus stilizálásra már a film első képsora utal (nyilván a
gyöngébbek kedvéért, s ha már egyszer
érettük, akkor közérthetően) : a korabeli
slágerrel és a "nosztalgiavonattal", mely a
múltba visszavisz, a vonatfolyosón lebegő
ablakfüggönnyel. stb.
Elhagyja továbbá Déry regényének egész
irodalmi hátteret, amelybe mintegy beleíródott a regény. Déry ugyanis a regényen

belül épít az olvasó regényen kívüli tudására. Hősei szivacsként szívják magukba
az olvasó e regényen kívüli tudását. így
vannak megalkotva, mint általában a kulcsregények hősei. Az olvasó is részt vesz az
irodalmi alakteremtés. az elváltoztatás, a
játék örömében. Igy például a regény élvezetéhez hozzátartozik Németh Andor - az
ifjú Déry legjobb barátja - irodalmi legendájának ismerete. Maár Gyula éppen Rácz
figurájának
ezt a .mémethandcrisáqét"
hagyja el. Csakugyan: mit is kezdhetne vele? S itt felmerül a kérdés: megfilmesíthető-e egyáltalán a kulcsregény mint kulcsregény, avagy ennek az az ára, hogy el kell
hagyni belőle a kulcsot? Megőrizhető, átmenthető-e a mozgalmas vizualitás közegébe, ahol valóságos személyek képei mozognak, egy regény szellemalakjainak "kettőssége"? Valószínűleg csak úgy, ha találnánk
valami új. vizuális "kulcsot", mellyel a vizualitás közegében maradva zárhatnánk és
nyithatnánk a hős figuráját. Ez elvont válasz. A kritikus dolga azonban nem az,
hogya művész helyére lépjen, s formajavaslatokat tegyen, hanem az, hogy megfogalmazza a kérdést és megállapítsa e
vizuális "kulcs" hiányát. De miért van
szükség egyáltalán "kulcsra"? Nem lehet-e
egy kulcsregényt úgy megfilmesíteni, hogy
a "kulcsot" egyszerűen elhagyják belőle?
Itt azonban két újabb kérdés merül fel. Az
egyik: miért kell akkor éppen egy kulcsregényhez nyúlni? A másik: vajon a kulcsregény "kulcsa" lényegileg tartozik a műhöz,
vagy pedig külön is kezélhető "adalék"?
Nézzük meg ezt kicsit közelebbről! Rácz
figurájának .mémethandorisága".
ez a kis
"plusz" Déry hősét külön atmoszférával
vette körül. erősen individualizálta, az 01vasót pedig mint társalkotót. bevonta az
írás gyönyörűségébe. Maár filmjében viszont ennek hiánya, ez a kis "mínusz" a
nosztalgia absztrakt szomorúságával veszi
körül Rácz alakját, lehántja róla merőben
individuális vonásait, és a réveteg álmodo-

zás pszichológiájának
áldozza föl. végül
túlságosan didaktikussá teszi szimbolikusan mélyértelműnek szánt kelet-európaiságát. A probléma nem az, hogy elhagyja a
figura .mémethandorísáqét".
hanem az,
hogy nem helyettesíti semmivel (Menzel
saját művészi
személyiségének
legendája
erre nem is lenne alkalmas). így a hőst legfeljebb a szerzőhöz kapcsolhatjuk, ám éppen nem konkrét índividualitása.
hanem
szimbolikus általánossága szintjén.
Németh Andor irodalmi alakja Déry Tibor és József Attila életművébe is maradandóan beépült. így közismert motívumokért nem is kellett volna túl messzire
menni. A lehetőséget jól érzékelteti egy távoli utalás, mindjárt a film elején. Csupán
egy villanásról van szó : a vonatfolyosón
- még mielőtt a főhős kupéjába érne - a
kamera zajongó, ortodox zsidók, rabbik csoportját mutatja. (Erre a jelenetre visszhangzik nagyon messziről, mikor a Büchler-szaIon egyik vendége újra meg újra belefog
az idétlen vicebe "Két zsidó találkozik a .
sivatagban ... " (A klasszikus zsidó-viccekben ugyanis a "két zsidó" a vonaton találkozik.) Csakhogy ezen a ponton nem József
Attila Németh Andorra vonatkozó sorai
jutnak eszünkbe: "Rabbi mondj neki kabbalát" . Mert a "zsidó" -motívum (mind a
rabbik megjelenése, mind a későbbi vicc)
nem az alakhoz. hanem a kor-hangulathoz
kapcsolódik, és leszáll a nosztalgikus sláger-idézet, az interieur-nosztalgiák
szintjére. Beszivárog mintegy e zárt világba a kor
(a 20-as évek) és előrevetiti a későbbi történelmi tragédiát. Csakhogy épp ezért nem
tudjuk összekapcsolni a "rabbik" motívumát Rácz balsejtelmeinek - mindjárt ezt
követő és egyre ismétlődő - megvalósulásaival (a vonat elgázol valakit. Márta öngyilkos lesz stb.). Márpedig Déry regényében Rácz figurájának varázsát éppen annak
irónikusan
kezelt "misztikus-kabbalisztikus" jellege adja. (Ez is Németh Andor életéből kölcsönzött motívum.)
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Abba még beletörödnénk. hogya filmből hiányoznak azok a sokszor megénekelt,
különös Németh Andor-i "békaszemek".
(Pl. Dérynél : "kidülledő
béka -szemek".
"dülledt Héra-szemek", "szép boopisz szernek", "álmodozó
békaszemek" ; József
Attilánál : "Borostás arca, mintha látna, de
a szeme semmit se néz, akár a halé. Milyen
gyönge és bánatos!" és: "Vegyetek békákat
neki / hogy legyen népe legalább"). Egy színész ambíciói szempontjából kétségkívül
nem a legelőnyösebb vonás, ha valakinek
"kidülledő béka-szemei" vannak. Menzel
szemüvege azonban nem helyettesíti
a
gyönge, bánatos, álmatag szemeket. Sőt, in20

kább eltakarja és hangsúlyozottan entellektüel kűlsőt kölcsönöz a figurának. A filmbéli Rácz nem elég slemil, őrá nem mondhatná - nem is mondja - Kata azt, amit a
regényben: "Olyan slemilképe van, mint
egy hitközségi hullamosónak"
(az olvasó
itt szinte hallani véli a kortársak nyerítését). Menzelnek csak az arca lehet álmatag,
ám ha ez állandósul, akkor a valóságos élet
szituációiban
inkább bárgyúságot
kölcsönöz neki. Alakítása szükségképp a klasszikus testkánon, a "zárt" és "sima" arc határai közott marad. Éppen a groteszkség
hiányzik belőle. A "békaszemek" ugyanis
groteszkké teszik az arcot, s ez azért döntő
fontosságú, mert enélkül nem érvényesül
azoknak a szituációknak groteszk komikuma. melyekben Rácz főszerepet játszik. (Pl.
amit Kata mesél el: "Itt ültem meztelenül
a tükör előtt. S nem hogy rögtön becsapná
az ajtót. amikor meglát, hanem még beljebb jön s hunyorogva nézeget azzal a dülledt békaszernével.") E groteszkség nélkül
nem értjük a "csodát", hogy csúfsága ellenére miért imádják a nők. Rácz groteszkségében a szent és a félkegyelmű, az aszkéta és a pojáca vonásai keverednek: közvetlensége botrányos és lenyűgöző. Hol olyan,
mint egy fáradt isten, aki már nagyon unja
fejére nőtt teremtményeit, hol olyan. mint
egy lázongó kamasz, aki mindenre képes.
A filmben éppen ez a kettősség, misztikumának groteszk visszfénye hiányzik. Alakja
hel túlságosan komoly, hol túlságosan komolytalan lesz: a groteszk ambivalenciája
párolog el. A nosztalgikus árnyalás önmagában is akadálya a groteszk látásmód kibontakozásának. Például a vacsora-jelenetben szükségképp nem az evésen, hanem az
enterieur hangulatán, a két asszony erotikus hancúrozásának ornamentikáján van a
hangsúly. A vaskosságok legfeljebb verbális szinten maradnak meg: pl. "Kicsit nagy
az orra! (. .. ) édes és nagy (... ) Aquinói
Szent Tamás szerint, aki értett a szerelernhez. a nagyorrú nők igen érzékiek".

"Képe, ha fel akartam idézni, - írja jóval később a Pesti felhőjáték szerzője Németh Andorról - egy égbolton révetegen
vonuló nyári felhő. .. nem, két egymással
vitatkozó nyári felhő alakjában jelent meg
előttem". Maár Gyula .felhöjátékéból"
ez
a felhő maradt ki. Egyfelől a nosztalgia gomolygó fellegei nyelték el, másfelől örök
témája, a feleslegesség szimbolikus felhői
takarták el. Nézzük hát, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami gazdagította az eredeti témát és az írói feldolgozásmódot.

3.
"A Pesti felhő játék egy soha általam igazán
meg nem élt polgári Magyarországnak a
képzete" - nyilatkozta a rendező. Nyilván
azért az, mert Maár Gyulának 1983-ban
szüksége van erre a képzetre, s nem kétséges, hogy erre a képzetré ma társadalmi
igény is mutatkozik. Filmje tehát nosztalgikus "mintavétel" egy olyan periódusban,
mikor a felgyorsult modernizácíó követelményeként egyre inkább szükség van polgári értékekre, s széltében-hosszában keressük az elveszett polgári tradíciót. A legártatlanabb. legreménytelenebb és legközérthetőbb keresési forma: a nosztalgia.
Rácz úr annak a friss összetétélű magyar
polgárnemzedéknek
a tagja, amely a századfordulón nőtt fel, egyszerre több nyelv
és kultúra metszéspont ján, s az üzlet helyett
a művészeteket, a tudományt, a politikát
választotta. De a történelmi feladat (a polgári demokratikus Magyarország megteremtése) 1918 és 1919 tragédiája után érvénytelenné válik. Otthontalanságuk, idegenségük 1919 után nem annyira a magyar
nyelv és kultúra elvesztéséből. mint inkább
a történelmi esélyeI vesztésé bQJ.
-elvesztegetéséből fakadt. Azt a szerepet, amit ők
játszhattak volna el, vagy amit nekik kellett volna eljátszani, soha többé nem játszhatják el újra, sem ők, sem pedig mások.
Ebben a szetepvesztésben,
történelmi és

nemzedélei identitás-válságban,
mely először a húszas években tetőz, egy meg nem
valósult (s valószínűleg meg nem valósulhatott) osztály szerencsétlensége fejeződik
ki. Egy olyan osztályé. melynek nem sikerült a nemzeti történelemben jelenvalóvá
válni, s melynek "az a szerencsétlensége,
hogy túlságosan korán jött világra, s ezért
mindig túlságosan későn jön" (S. Kierkegaard). Nem a polgári individuum társadalmi, hanem egy polgári osztály történelmi szerencsétlenséqe ez, s épp azért, mert
szerencsétlenség, nem lehet egészen komolyan és teljesen tragikusan megragadni.
Törvényszerűnek látszik. Az anarchistakommunista eszmékkel rokonszenvező, de
már érett Déry ezt a történelmi szerencsétlenséget is jelzi Rácz sorsának groteszk
értékelésével : ezért az irónia és a szeretet, a
távolság és az azonosulás ambivalenciája.
De nem ez a főtémája. Hasonlóképp Máár
is csak jelzi a mai magyar értelmiség (természetesen a literátus értelmiség) identitásválságát, szerepvesztését és szerepkeresését a filmhős sorsában. Ki ő, mi ő, mi szűkség van rá ebben az országban, egyáltalán,
kinek kell az, amit ő csinál? Vagy csak
azért van rá szükség, hogy banális, hétköznapi történetekben statisztáljon, szellemi
segédmunkát végezzen, például: "szórakoztasson" ? Kétségtelen: nemcsak a filmbéli
Rácz úr kérdései ezek, mint ahogy nemcsak
az ő életérzése a történelemből való kizártság, a véletlenszerűség uralma, a kiszolgáltatottság. A feleslegesség-tudat a kelet-európai értelmiség sorstudatának egyik átfogó alakzata. Éppen a bűldetés-tudat (a szolgálat, a megbizatás stb.) ellenpólusa. s olykor épp ennek a tudatnak a megrendülése
nyomán jön létre. Ebben az absztrakt formában (kelet-európai és értelmiségi), persze mitizált szerep is. Ám létező szerep,
amely életformát, ideológiát, szellemi produkciót egyaránt meghatároz.
Az átutazó "réveteg-kabbalisztikus" figurája, Récz úr, e kelet-európai Rip van
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Winkle tehát nemcsak a magyar polgári
tradícióval való nosztalgikus azonosulás
közvetitője és nemcsak a szerző ironikus
önértelmezése, hanem a nyolcvanas évek
literátus értelmiségi korhangulatának inkarnációja is a filmvásznon. Mintha átaludták volna a hetvenes éveket, kiestek volna
az időből, és - mint Rácz gondolja - most
"túlságosan ironikusan fogadná" őket ez a
valóság, ez az ország. Innen a révetegség,
az álmodozás, li gyöngeség és renyheség,
amely nem tudja megvetni lábát az időben.
Nincs jelen önmaga számára. A jövő már
megtörtént vele, a múlt még nem következett el. E paradoxont rajzolják ki a Rácz
sejtelmeihez és sorsához kapcsolódó megvalósulások: ami tudatában mint jóslat, elképzelés, balsejtelem jelenik meg, az már
megvalósult (az öreg paraszt elgázolása,
Márta halála); ami pedig már megtörtént
vele, azt a Róma felé tartó vonaton felbontott, elkésett levél a jövőbe helyezi (az
Annyval való találkozást). Végül is szellemi és lélektani állapo tot rögzít Maár Gyula
nosztalgikus filmje: "remény nem int felé,
semmiféle jövő nem mozgatja, semmiféle
kilátás nem csábítja, semmiféle veszély nem
nyugtalanítja - remény nélkül áll ott, emléhezésbe kövülten" (S. Kierkegaard).

4.
A Felhőjáték világát különös álomszerűség
lengi be. Első pillantásra ez csak a nosztalgikus pillantás álomszerűsége. Csakhogy
az álomszerű tétovaság, lelassulás, motyogás nem megy át víziókba, a reális valóság
határai között marad. Az álomszerű hatást
Maár GY'.1lanem a mozgókép mesterséges
lelassításával vagy a képek kifakításával
éri el. Az álomszerű hatás szolgálatában
áll természetesen az ún. "hosszú beállítások" technikája. Ehhez azonban most még
valami járul: a szituáció, a hős bemutatása
vagy előbb ér véget, vagy tovább tart, mint
kellene (de legfeljebb egyetlen "taktus12

sal"). így magának a kamerának a mozgása, maga a jelenetépítés válik mintegy "szórakozottá". réveteggé. Ez a technikai újítás,
mely felfrissíti kissé a nosztalgia filmképi
közhelyeit is, a téma művészi megformálásából fakad. Rácz ugyanis különccé vált az
időben. Megmerevedett az élet örökké előrehaladó folyamatában, nem tud továbblépni, nem tud megváltozni (és ezért nem is
akar: a különcség nemcsak sors, hanem
hitvallás is). Minden helyzetben ugyanaz
marad, s épp ezért minden helyzetben
ugyanaz a végzet teljesedik be rajta: lekési
a történelmet, ahogy lekési szerelmeit. (5
mindez - innen groteszksége - mintha
csak azért lenne, mert egyszer lekéste a
Spanyolországba induló utolsó vonatot,
1914 nyarán.) Épp ezért Ráczot mindig
valami kűlső dolog (esemény, helyzet, személy) mozdítja ki ebből a különcséggé vált
azonosságból. Minden mozgása: kibillenés,
elmozdulás, és sohasem az általa akart
irányban. Ez hát a tétovaság, a tehetetlen
tiltakozás, az értelmetlen zsörtölődés titka,
amely igazán csak egyszer robban ki lázadásban, amikor a lepusztult lokálban szét
akarja választani az öreg kurtizánt és a karját csipkedő, nagyokat cuppantó vén gavalIért (ez a mozzanat Dosztojevszkij és Gide
hőseit, az "action gratuite". pszichológiáj át
idézi, valósággal "sztavrogini" kitörés).
De az álomszerűség a színészi játékból
is fakad. A színész nem tűnik el teljesen a
szerep mögött: azt játssza, - helyesebben:
azt is játssza -, hogy szerepet játszik. Ez
az alig észlelhető kettősség színész és hős,
szerep és személyiség között, ez a finoman
jelzett hasadás nagyon fontos a filmben.
Maár ugyanis szinte csak ezzel tudja ironikus idézőjelek közé tenni a nosztalgikus
tudatot. Déry nyelvi iróniájának. az elbeszélő intonációján belüli kettősségnek ez
lenne a vizuális megfelelője. Itt és így bizonytalanítja el, távolítja el a szerző önmagától - és a befogadótól is - a nosztalgikus
tudatsémákat és képi sztereotípiákat. Csak

játsszuk a .mosztalqíázást" r és tudjuk, hogy
mit játszunk. A színpadszerűség, a mesterkéltség, a stilizáltság is jelzi, hogy a film
világát nem szabad "egy az egyben" venni.
A játék - a "felhőjáték" - valóban játék,
a szerző, a befogadó, a színészek játéka is.
Persze, a szinészi játék az ironikus kettősséget csak jelezheti, és nem oldhat ja fel
azt a mély ellentmondást, amely a szerzői
szándék és a "szórakoztató"
filmnek tett
engedmény között feszül. Mert mindaddig,
amíg ez engedmény, az ellentmondás léte-

zik és széttépi a művészi formát. Igaz, a
művészí formának megvan az a csodálatos
képessége, hogy bizonyos határok kőzött
még a kényszerűségeket. véletleneket, hibákat, melléfogásokat is magába építi és funkcionálissá teszi, mintha csak eredetileg is
azért és csak azért a hatásért jöttek volna
létre, melyet a forma egésze sugároz. Bízhatunk-e ebben a csodálatos képességben a
Felhőjáték esetében? Ha az irodalmi kulcsregény "irodalmi kulcsa" nélkül is megfilmesíthető, akkor biztosan.
Szilágyi Ákos

FELHOJATtK saínes magyar, Hunnia Filmstúdió, 1984. R: Maár Gyula; F: Déry Tibor Pesti felhőjáték c. regényéból Maár Gy.; O: Novák Emil; Z: Selmeczi György; D: Bánovich Tamás; J:
Scháffer Judit: Sz: Jiti Menzel (Balkay Géza), Hana Macinchová (Pálos Zsuzsa), Esztergályos
Cecília, Tolnai Miklós, Kiss Mari.

Film és/vagy "nemzeti ügy"
Koltay Gábor: István, a király
A befogadó és a műalkotás viszonya, az alkotás(ok) elsajátítási folyamata még napjainkban is különbőzik minden más tevékenységi formától. a valóság más képződményeihez való praktikus viszonytól, s ez
ma is kölcsönöz(het) bizonyos ünnepi-szakrális jelleget a műélvezet aktusának. Ebben
a relációban, bár többfajta közelítési módot
is magában foglal, az esztétikai értékviszony dominál: a befogadó megítéli, mérlegre teszi a művet, s annak kűlőnböző szféráit akár emotiv vagy etikai-konatív rétegeit is esztétikai közvetítéssel észleli, s esztétikailag sajátítja el. S mindez talán még
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fokozottabban áll a kritikusra, aki "hivatásszerűen helyezkedik bele" ebbe a viszonyba, s igyekszik esztétikai értékkritériumok szerint minősíteni az alkotást.
De mit tegyen akkor, ha műbírálatra vállalkozik, s hamarosan rá kell döbbennie.
hogy nem csak egy műalkotással, hanem legalábbis az István, a király círnű produkeió esetében - egy "üggyel" találja magát
szemben? S miután esztétikai "ügykritika"
nincs (szociológiai-szociálpszichológiai
természetesen van), a kritikus megtehefi, hogy
mint a műhőz szervesen nem hozzátartozó
elemtől. eltekint az alkotás üggyé válásátől,

s ekként visszarántva azt az esztétikum sáncai mögé, szigorúan tartja magát a műbírálat szempont jaihoz. Ennek a közelítésmódnak - éppen annak érdekében, hogy a szűk
értelemben vett mű esztétikai struktúrájának vizsgálatára koncentrálhasson - a hatást mint utóéletet kellene leválasztania az
alkotásról, aminek következtében ebben a
konkrét esetben steril, s bizonyos mértékig
önnön módszere által "konstruált" műalkotástárgyat hozna létre. Ez a módszer jelen
esetben azért sem volna szerencsés, mert
egyfelől magában a szóban forgó műben találhatók olyan tartalmi-tematikai-szerkezeti
elemek, melyek szinte motiválták a produkció üggyé válását, másfelől, s az előbbiekkel szoros összefüggésben ez a vállalkozás
szinte eleve önnön szférájába vonta be az
anticipált hatást, majdhogynem önmaga inherens strukturális elemeként felvonultatva
azt: s míndez a köztudat számára szinte
kiemelte a produkciót a tisztán esztétikai
megítélhetőség köréből. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az a tévében vetitett riportfilm. melyet a nyári előadásról, s az azt
követő vitáról készítettek. Ennek a riportnak egyik tanulsága az volt, hogy a megkérdezettek. kiknek többsége szinte rajongott a produkcióért. jószerével kizárólag
etikai kategóriákkal indokolták meg vonzódásukat, s talán még ennél is elgondolkodtatóbb volt, hogy a vitában - gyéren megfogalmazódó esztétikai érveket szintén
etikai értékszempontok alapján utasították
vissza. Ezt a véleménytípust abszolutizálni
természetesen nem érdemes, de minden jel
szerint - legalábbis statisztikailag - mégis
ez tekinthető dominánsnak. ami egyúttal
rávilágít arra is, hogy a befogadók (valószínűleg) nagyobb része a produkcióra fonák módon nemcsak (s talán nem is elsősorban) esztétikailag értékelhető műalkotásként. hanem etikailag értékelendő "ügyként" tekint.
S ha már konkrétan a Királydombon tartott előadás került széba, akkor e helyütt

érdemes azt is megemlíteni, hogy itt végül
is nemcsak egy alkotásról, hanem - leqalábbi s eddig - annak három variációjáról
van szó, s ez a tény még akkor sem hagyható figyelmen kívül, ha az elkövetkezendőkben elsősorban az István, a király című
filmről esik majd szó.
Mondhatná persze bárki, hogy egy rockopera vagy rockmusical "osztódása" végül
is evidens dolog, hiszen a (színpadí) előadás
zenei anyagának - ami természetesen önálló műalkotásként létezhet egy más művészeti ágban - lemezfelvétele nemhogy indokolt, de egyenesen kötelező, míg a filmváltozat elkészítésének lehetősége többnyire szintén benne rejlik az ilyen produkcióban. S hogy ez a műalkotás "modulálássokszorosítás" mennyire bevált gyakorlat,
arra példaként kinálkoznak az István, a király világhírü külhoni elődei, a Hair vagy
a Jézus Krisztus Szupersztár. Nem is emiatt a lassan elvvé emelkedő bevalt gyakorlat miatt tértem ki külön is arra, hogy az
István, a király című filmet megelőzte a
produkció "színpadi" változata, valamint
az (1983-as) "év lemeze" cimet is elnyert album. Nem ezt a gyakorlatot óhajtom tehát
vitatni, pusztán úgy hiszem, hogy az István,
a király című film nem elemezhető oly módon, mint más, egyedi, hasonló előzmények
nélküli filmalkotások, hiszen a sorban legutoljára nyilvánosság elé kerülő változat,
vagyis a mozídarab esetében már nem lehet
eltekinteni attól, hogy az István, a király
nemcsak egy előadás, egy lemez, egy film,
hanem e viszonylagos autonómiával rendelkező részekből összeálló, e konkrét művekből kivonható fogalmat sűrítő egész is, aminek az egyes műre való visszasugárzásával
- különösen a kronologikusan végső variáns esetében - a megítélésnek számolnia
kell. Vagyis magában az "objektumban", a
vállalkozás különböző darabjainak egymásra épülésében. viszonyrendszerében. a variánsok komplementaritásában, sőt, magának a film megszületésének körülményei2S

ben is fellelhetők azok a sajátosságok, melyek a különálló produkciók kölcsönhatását
mutatják. Másfelől azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a film nem egy
"érintetlen" közönséget "szólít meg", hiszen mozikba kerülése idejére már létezik
egy az előadásból s a lemezből nyert preformált befogadói elvárás, sőt a produkció
egészét körülvevő véleményaura. melynek
etikai tartalmáról már esett szó, s amelyik
bizonyos mértékig feltétlenül befolyásolja a
film befogadását.
Mindenesetre ez a "több lépcsős" vállalkozás nálunk az utóbbi időkig meglehetősen ismeretlen volt, s kis túlzással azt lehetne mondani, hogya "találmány" - legalábbis ebben a formájában - A koncert című. hasonló szervezésű produkcióval debütáló Koltay Gábor nevéhez fűződik. Sőt, bár
efelől biztos ismereteim nincsenek, azt hi26

szem, hogy Koltay Gábor produkciói a
munkamegosztás metódusát, a piacra bocsátás ésszerűséqét, a szervezés koncentráltságát tekintve valószínűleg világviszonylatban is eltérnek a hasonló profilú vállal kozásoktól - a már említett külhoni elődöktől-példáktól azonban bizonyosan.
A Jézus Krisztus Szupersztár 1971-es
színpadi bemutatója után Norman Jewison
két év múlva, 1973-ban készítette el a filmváltozatot, míg a Hairnél e két dátum
(1967: színházi premier és 1978: Forrrian
filmje) kőzött több mint egy évtized telt el.
Vagyis ezekben az esetekben a színpadon
már sikert aratott zenés darab alapján más
rendezők, később forgatták a filmváltozatot, míg Koltay Gábor produkciói esetében
mindkét változat egyazon rendező munkája, ami egyben azt is jelenti, hogya "szín-
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padi" előadások egyszersmind a filmek
közvetlen .myersanyaqául" szolgáltak.
Ezek első pillantásra pusztán formálistechnikai kérdéseknek látszanak, valójában
azonban egy bizonyos szinten a művek esztétikai arculatát ü; meghatározzák. Arról
van ugyanis szó, hogy míg a Hair vagy a
Jézus Krisztus Szupersztár esetében a filmváltozatok a színpadi előadásoktól viszonylag fűggetlen, autonóm koncepciót tömörítő alkotások voltak, addig A koncert vagy
az István, a király círnű filmek olyannyira
szervesen kötődtek a "színpadi" előadásokhoz, hogy lényegi alapjukat tekintve ez
utóbbiak lefényképezésére épülnek. Természetesen a két művészeti ág közvetítő közegeinek, kifejezési rendszereinek kűlönbségeiből adódóan még annak a filmnek a látványvilága is eltér az alapjául szolgáló előadásétól. mely tulajdonképpen nagyrészt
nem más, mint ezen előadás megörökítése.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy az önálló jelentéstartalommal bíró színielőadás és a néző
közé a filmen a kamera olyan közvetítő tagként lép be, amelyik már azáltal is minősít
(esetleg jelentésaddíciót hajt végre), hogy
mit, hogyan és miként örökít meg az előadás ból, s ezáltal saját szférájába vonja az
egyébként rajta kívül szerveződö látványt.
Figyelembe véve ezeket a jellegzetességeket - melyek elsősorban a két művészeti
ág eszköztárának a priori eltéréseiből erednek - természetes különbségek adódnak A
koncert vagy az István, a király "színpadi"
és filmváltozatai kőzött, ami azonban nem
változtat azon, hogy e vállalkozások moziverzióit alapjaiban a "színpadi" előadások
határozták meg, s ez a tény eleve determinálta a filmek ábrázolási lehetőségeit. Ekként ugyanis valóban filmverzÍók születtek
valami másnak a változatai, s nem - minden tekintetben - autonóm alkotások.
A koncert' és az István, a király előadásai
a "színpadi" megjelenítés lényegi sajátosságai miatt eleve korlátozták a belőlük létrehozandó filmek művészi önállóságát, hi-

szen a kötött helyszín, s a megszabott játék- és történésidő - mint a lefényképezendő jelenség attributumai - a film egynemű
közegén kívüli adottságokként kijelölték
magát a filmszerű megközelítés lehetőségeit is. Amiben többek között az a paradoxon rejlik, hogy ezekben az esetekben
éppen a filmnek "mint a mozgalmas vizualitás művészetének"
(Lukács György) kellett a kifejezési lehetőségeihez képest statikus, ráadásul külsőleg adott formai jegyekhez alkalmazkodnia.
Ezt az ellentmondást Koltay Gábor mindenesetre igyekezett feloldani, filmjeit
megpróbálta "a mozgalmas vizualitás" közegébe emelni, megkísérelte azokat iilmszetűué tenni, s e törekvés megvalósításából
aztán az esztétikai megformáltságot tekintve újabb ellentmondások következtek. Koltay Gábor ugyanis nem tesz mást, mint hogy
a már "kész anyaqot" feldúsítja jónéhány
technikai trükkel, így vélvén elérhetni,
hogy alkotásai a film nyelvén nyilatkozzanak meg. Csak hát ezeknek a trükköknek.
melyek külsődleges technikai adalékoknak
bizonyulnak. még semmi közűk sincs a
filmművészet sajátos nyelvéhez. amely
mégiscsak a gondolati üzenet immanens vizuális közvetítettségét, illetve a "tartalmi"
és képi logika egymás által meghatározott
egységét jelenti, s nem egy eleve adott témához jószerével tetszőlegesen hozzárendelt "show-effektusok" halmazát. Gondoljunk csak akár a hazai filmművészet legmerészebb kísérletezőire. Bódy Gábotra.
Huszárili Zoltánra vagy Tóth Jánosra; az ő
alkotásaik vizuális megjelenítése igazán
rendkívül gazdag, csakhogy ezekben a filmekben a képi megfogalmazás stiIémái nem
választhatók le a mű egészéről, hiszen éppen annak alkotóelemeként ők maguk hordozzák és teremtik meg a jelentést, vagyis
a mű üzenete a ,,látvány logikája" által
konstituálódik.
Koltay Gábor filmjei esetében azonban a
kűlönböző trükkök - többek között azért
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is, mert a repertoár nagyjából kimerül az
osztott képmező, áttűnés, gyorsítás, lassítás
stb. rutinszerű eszközeiben - olyan "utólag" applikált elemekként különülnek el az
eleve adott "tartalomtól",
mint amelyek
nem hordozói-teremtői a jelentésnek. csupán a mozgalmasság látszatát keltő díszítőelemek. Amíg Bódynál, Huszáriknál, Tóth
Jánosnál a képi megfogalmazás
módja
kompoziciót. képi-gondolati
logikát, sőt
szemléletet jelent, addig Koltay Gábornál
puszta technikát és ornamentikát, s emiatt
a különböző
trükkök nemegyszer zavaróakká is válnak.
Koltay Gábor első produkciójának "alapanyagával",
vagyis magával a nevezetes
koncerttel szemben elvárásaink nem is esztétikai természetűek voltak (nem is igen lehettek azok), hiszen itt egy társadalmi eseményről, egy legenda feltámasztásáról,
a
megelevenedő, önmaga történetét is felmutató múltról volt szó. Amint azonban ezt a
produkciót Koltay Gábor filmen örökítette
meg, az alkotás esztétikai megítélése is
szükségessé vált, s ennek alapján úgy tűnt,
hogya rendező a koncert kapcsán nagyrészt
egy popzenei műsort hozott létre, ami más egyebek mellett - oka volt annak,
hogy a témában rejlő fontos szociológiai
összefüggések nem, vagy alig jutottak kifejezésre.
Ebből a szempontból természetesen egészen más a helyzet az István, a királlyal
kapcsolatban, hiszen itt már maga a "színpadi" előadás is esztétikai jelenség volt, s
ilyenfajta megítélést is követelt volna, de mint arról már szó esett - a produkcióhoz
való viszonyulás mégis más irányt vett. S
ez bizonyos értelemben természetes is, hiszen a befogadók többsége szinte egyöntetűen "vonta ki" az István, a király cirnű
produkcióból a nemzettudat. a magyarságtudat kérdését, s az ezekhez való etikai viszonyulás határozta meg aztán az előadás
egészével kapcsolatos megítélési módokat
is. S itt valóban olyan kardinális kérdések30

ről van szó, melyek bizonyos mértékig magyarázzák, hogy az István, a király miért
vált jószerével nemzeti üggyé; a nemzetivel kapcsolatos problémák mind politikailag-ideológíailag, mind a köznapi élet szempontjából döntő fontossággal bírnak szinte
mindenkor. Kulin Ferenc: A nemzetről négy tételben című tanulmányában nagyon
találóan világítja meg a kérdés politikaiideológiai jelentőségét: "bármilyen elv igazolja is az uralom legitimitását, tevékenységének hatásfoka nem utolsó sorban attól
függ, mennyire és hogyan képes felszabadítani a nemzeti tudatban és érzületben felhalmozódó energiákat. A leghaladóbb szociális programok és a legtisztább küldetéstudat képviselői is kudarcot vallottak. ha
nem ••dolgoztak ki- uralmi céljaikkal egyeztetett nemzeti ideológiát, s a legreakciósabb, legetikátlanabb kalandorok is hatalomra juthattak, ha manipulálni lehetett a
társadalom valamely csoportjának nemzeti
érzelmeit, sérelmeit. Nem túlzás ezért, ha
állít juk : a nemzeti kérdéshez való viszony
tisztázása mindenkor elsőrendű hatalmi-politikai szükséglet. S érvényes ez természetesen napjainkra is." A kérdéshez más oldalról közelitve pedig Mészöly Miklós írja a
következőket
Tudat és nemzettudat cimű
tanulmányában: "A nemzetivel kapcsolatos
sérelem, csalódás mindennek alkatrészévé
tud válni, ugyanis a végtelen számú áthatás
révén az állampolgári egzisztencia minden
vonatkozását érinti, akár tudatossá lesz az
egyénben, akár nem."
S ha a nemzeti, a nemzettudat fontossága
és meghatározó ereje ennyire nyilvánvaló,
akkor nagyon is helyénvaló rákérdezni annak konkrét, jelenlegi helyzetére, állapotára. Hanák Péter Viszonylagos nemzettudat
című írásában olvashatjuk a következőket:
"A magyar nemzettudat mint közösségi öszszetartó erő, a szűkebb hazában is meggyengült. Sokáig jobbnak látszott nem bolygatni, inkább csak ünnepi alkalmakkor
ápolni a nemzeti közösségtudatot. Sokan a

(Kende Tamás felvételei)

múlt gyanús maradványának. csökevényének, az ellenzékiség köntösének, a szocialista közösségtudat ellenlábasának minősítették." Mindehhez hozzá lehet és kell fűzni azt is, hogy a nemzettudat nemcsak
hogy meggyengült, de ma nálunk eléggé sérült és zavart. Egy részről némelykor ma is
kísért még a "megvert" vagy a "balsors által sújtott" nemzet képzete, más részről
máig hatnak annak a második világháborút
követő ellentmondásos belső számvetésnek
a következményei, hogy nem voltunk képesek akkor "önmagunk kíméletlen becsül éséte is - éppen a nemzeti öntudat senkitől
sem függő, autonóm szigorával." (Mészöly
Miklós.) Míndehhez társult még az is, hogy
az ötvenes években - amikor éppen egy
épülő, új társadalmi rendnek kellett volna
kihasználnia a nemzetiben rejlő energiákat
- a nemzeti öntudat megnyilvánulásait

gyakran nacionalizmusnak, a szocialista internacionalizmusra nézve káros érzületnek
bélyegezték. Természetesen az ezen tények
által is befolyásolt nemzettudat állapota
történetileg változott, de sérülései, zavarai máig sem oldódtak fel.
Bizonyos tekintetben meglehetősen profán dolognak tetszhet, hogy ezek a kérdések egy rockopera kapcsán kerülnek szóba,
de ez elkerülhetetlen, amennyiben a nemzettudat problémáját éppen ennek a műfajnak egy olyan darabja bolygatta meg, amelyik - lévén három verziója is - rendkívül
sokakhoz jut(ott) el. S ha ezen alkotás sikerének, sőt üggyé válásának magyarázatát
keressük, akkor nem tekinthetünk el a befogadói tudat "megcélzott" szférájának
állapotától. Létrejött ugyanis egy alkotás,
mely szinte kizárólag a nemzeti kérdését
vetette fel, s ezt a művet a közönség - a
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nemzettudat elemzett ellentmondásossága
miatt - már azért is ünnepnek tekintette,
mert a magyarság, a nemzet kérdéseit állította az ábrázolás középpontjába.
Az ábrázolásnak ez az irányultsága azonban már önmagában is tartalmaz bizonyos
szabadosságot, hiszen mint Huszár Tibor
írja Nemzetlét - nemzettudat című tanulmányában: uA szigorú történetiség jegyében. .. bizonyítható, hogy István az önálló magyar államiság alapjait rakta le. A
kor koordinátáin belül maradva az azonban csak a folyamat önkényes átértelmezése alapján állítható, hogy ez a szuverén állam nemzetálIam volt ... r r Ezen túlmenően,
pusztán István uralkodásának idejét tekintve, az is elmondható, hogy a magyar államiság megteremtése egy folyamat eredménye volt, s így nem szűkíthető le István és
Koppány küzdelmére.
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Persze az is nyilvánvaló, hogya rockopera műfaji követelményei nemigen teszik lehetövé egy extenzív történelmi tabló bemutatását, így a kérdés elsősorban az, hogy az
alkotás redukált történelemszemlélete alkalmas-e a hiteles művészi valóság megteremtésére.
Az előadás és a film is István és Koppány
konfliktusát, illetve a kettejük által képviselt eszméket, törekvéseket, "ideológiát"
bizonyos mértékig elválasztja a konkrét
személyektől. időtől, s szimbolikussá teszi
azokat. Az alkotásnak ezt a tendenciáját
erősíti a szöveg utalásrendszere is, hiszen a
rabok legyünk vagy szabadok kérdésétől
kezdve a jó pénzért megrendelhető vadkan
említéséig sok olyan allúzió található a műben, amelyek éppen azáltal, hogy más korszakok más történéseire vonatkoznak, időben meghosszabbítják a mű alapkonfliktusát, illetve erősítik azt a törekvést, mely ezt
a konfliktust az elkövetkezendő történelmi
korokra is kiterjeszthetőnek véli. S tegyük
hozzá, hogy ez az elképzelés a történelem
művészi látomásának szintjén egyáltalán
nem jogosulatlan, ennek megval6sítása pedig az István, a király című produkcióban
egy bizonyos pontig következetes is volt.
Az alkoték. kihasználva a műfaj adta lehetőségeket, igyekeztek szimbolikusan általánossá emelni a darab alapeszméit, s ehhez
mérten az azokat képviselő alakokat is
megpróbálták konkrét történelmi meghatározottságaikon túlmutató jelentéssel is felruházni, sőt Sur, Solt és Bese, a három magyar főúr figurájában a bármilyen hatalmat gátlástalanul kiszolgáló érdekem ber
"időtlen" típusát teremtették meg. Csakhogy bármennyire logikus volt is az a koncepció, mely szimbolikusan is akarta láttatni az ábrázolt alakokat és ideákat, egyfelől
megbicsaklott azon, hogy maguk a rnűben
foglalt eszmék, tettek és helyzetek nem egyformán alkalmasak az általánossá stilizálásra. Koppány pusztán azon eszmék alapján, melyeket az alkotói intenció ezerint

képvisel. válhatna szimbolikus alakká, hiszen ő, mint az idegen hatalmak ellen fegyvert fogó, hódítóknak ellenálló, a szabadságot védelmező "hős", abszolút, "örök",
minden korban elérni vágyott értékek reprezentánsa. (Hangsúlyozni szeretném; ez
pusztán azt jelenti, hogy az általános eszmék "alkalmasak" lehetnek az őket képviselő alak szimbolikus sá tételére, arról később lesz szó, hogy vajon szerenesés-e ezeket az eszméket éppen Koppány figurájához rendelni.) De hogyan lehetne az ábrázoláson belül ugyanilyen értelemben (vagyis személyiségét jóformán az "örök" eszme
képviseletében feloldva) szimbolikussá változtatni az államalapító, az országot a keresztény Európába integráló Istvánt, kinek
alakja ha jelképpé lett is, akkor éppen
konkrét, csakis az ő nevéhez fűződő, korhoz kötött tevékenysége, intézkedései által. Mindezek a "nehézségek" éreztetik is
hatásukat István alakjának ábrázolásában,
aki ebben a műben korántsem olyan karakteres egyéniség, mint Köppány. noha az ő
körültekintő reálpolitikája egyáltalán nem
jelentett gyengeséget, az "erős kéz" hiányát, bizonyítja ezt többek között éppen az
a kíméletlen következetesség, amellyel politikai akaratát érvényesítette a Koppányok,
Ajtonyok, Gyulák és Vazulok ellenében.
További problémát jelent, hogy annak az
alapkonfliktusnak a megjelenítése, melyből
az alkotás szimbolikus rétege "nő ki", bizonyos aránytévesztéseket
tartalmaz: az
események előrehaladtával ugyanis egyre
inkább úgy tűnik, mintha István és Koppány ellentétének lényege az volna, hogy az
előbbi utat enged a hódítóknak, az utóbbi
pedig (Istvánnal szemben is) az ország szabadságát védelmezi. Holott nem az ország
idegenek által való leiqázásáról,
s ennek
következtében a szabadság megvédelmezésének szükségességéről volt itt szó - még
akkor sem, ha a pusztán törzsi-nemzetségi
kötelékeket ismerő és csak ezen a bázison
alapuló uralmi formákat elismerő pogányok

"világképében" a valóban mind nagyobb
számban betelepülő és a kormányzásban tevékeny részt vállaló idegenek jelenléte hódításnak számított is - hanem arról, hogy
István képes-e egy szó szoros értelmében
korszerü államberendezkedést meghonosítani, ami az ország fejlődésének.
s áttételesen, megmaradásának biztosítéka lehetett.
(Mindez leginkább talán akkor bizonyosodik be, amikor később valóban az ország
függetlensége kerül veszélybe, amikor a valóban hódító német császár ellen kell Istvánnak megvédenie országát, s ezt éppen a
már viszonylag megszilárdított új államberendezésekre támaszkodva képes megtenni.)
Az ábrázolásnak az előbb említettek tekintetében elvétett egyensúlyát némileg
helyrebillentik azonban azok a jelenetek,
melyekben éppen Koppány emberei ejtenek
szót (természetesen, a maguk szempontjaból) a vezérük, illetve István által képviselt
törekvések valódi lényegéről. Labore megnyilvánulásaiból például kiderül, hogy itt
két szemben álló, eltérő tartalmú, az ország további sorsát érintő "ideológiáról"
van szó , az István által megvalósítani kívánt "államideológia és államrezcn", mely
radikális újszerűségénél fogva egészen a
mindennapi élet szokásrendszeréig lehatolva totálisan átalakítaná a valóságot, gyökeresen eltér a törzsi-nemzetségi társadalom
szervezeti formáitól. erkölcsétől. nermáitól.
uralkodó értékrendjétől.
Tulajdonképpen ez a jelenség, vagyis az
ábrázolás "iránykorrekciója" is azt bizonyítja, hogy itt korántsem arról van szó,
mintha az alkotók ne tudnának a választott
téma alapkonfliktusának valódi természetéről. Tisztában vannak vele, csak éppen nem
arra helyezik a fő hangsúlyt. Egyébiránt
viszont olyannyira tisztában vannak a kérdés lényegével, hogy "írásba is adják".
Amint peregni kezd a film, vagyis még a
történések előtt, írásban értesülhetünk arról. hogy miként zajlott le és hogyan vég33

ződőtt István és Koppány összecsapása, valamint arról is, hogy ellentétüknek mi volt
a történelmi oka. Ennek a prológusnak bizonyára vannak ismeretterjesztő funkciói,
ám mégsem csak az alkotás elé biggyesztett
előhangként érdemes tekintetbe venni, hanem úgy is, mint a mű integráns alkotóelemét, mint olyan részt, mely a maga helyén
az egész szerves komponense. Ez a felirat
ugyanis tényszerűen, adatként. illetve elfogadott, köztudott magyarázatként sorolja
elő az eseményeket s okaikat. mintegy kiemelve azt, hogy rögzített. automatikussá
lett történelmi ismeretekről van szó, melyek
tudomásul veendő információként nélkülözhetetlenek. Amde a film, a műalkotás
most életre galvanizálja a "holt" ismereteket, "átlelkesíti" a tényeket. érzékileg
megelevenítve mutatja be, hogy milyen életek voltak a puszta adatok mögött. S ami
még ennél is fontosabb. az alkotók a prológusban - a történelmi tudatban elraktározódott módja szerint, azaz tényként. adatként - előrebocsátott múltat a saját. egyéni
éttelmezésűh. ezerint ábrázolják. Csakhogy
az a koncepció, mely tulajdonképpen a végkifejlethez vezető utat, az ellentétes eszmék
küzdelmét "vizsgálja felül", elég súlyos ellentmondásokkal terhes. Ugyanis Koppány
ebben a filmben - mint már erre utaltam végül is nem elsősorban egy korszerűtlen,
egyre kevésbé életképes társadalmi rend
képviselője. hanem főként a hódítók elleni
küzdelem apostola, a szabadság védelmezője. A félreértések elkerülése végett hadd tegyem hozzá: tekintettel a magyar történelem jószerével mindenkori "kihívásaira",
egy. az idegen hatalmak ellen harcoló, a
függetlenséget oltalmazó. szimbolikus hős
felmutatása nemes művészi törekvés, csakhogy erre a szerepre Koppány alakja nem
alkalmas. Az adott történelmi korban
ugyanis - mint erről is volt szó - nem az
ország szabadsága forgott kockán; az idegen lovagok betelepítése miatt a magyarság
identitása bizonyos értelemben valóban
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problémaként merülhetett fel, de ez a kérdés nem mosható össze azzal. amikor az ország ténylegesen idegen hatalmak uralma
alá került, s valóban a szabadsága lett a
tét.
Már ez is eléggé ellentmondásos "újraértelmezése" Koppány figurájának és szerepének, de ezen túlmenően a film alkotói
egy teljesen végiggondolatlan "történelmi"
jóslatot is társítanak a pogány vezér alakjához és eszmerendszeréhes. gondolok itt
Torda táltos futurológiai prediktumára a fényes magyar történelmi jövőt illetően Koppány győzelme esetén. Hadd tegyem hozzá:
a művészet többek között azzal megy túl a
praxis körén, hogy nemcsak az empirikus
tapasztalat tartományán belül mozog, de
bejárja a megvalósulatlan. a be nem váltott
remények útját is, s azokból is képes lehet
művészileg hiteles valóságot teremteni. A
fent említett esetben azonban korántsem
erről, hanem egy torz történelemértelmezés
megnyilvánulásáról van szó, amelynek képi
megfogalmazása ráadásul a dilettantizmus
határát súrolja azzal, ahogyan Koltay Gábor a dalban felsorolt jeles történelmi személyiségeket akkurátusan meg is jeleníti,
méghozzá más filmekböl átvett ábrázolatok
segítségével.
Koltay Gábor és alkotótársai tehát valóban elég sajátos módon értelmezték újra a
témául választott történelmi kort és helyzetet, s a prológus már hangsúlyozott jelentősége is éppen ezen egyéni felfogás tükrében bontakozik ki. Vagyis az, hogy az alkotók ebben az előhangban mintegy előrebocsájtják a közfelfogásban, a történelmi tudatban élő. "unalomig ismert" tényeket, s
aztán az ábrázolásban megpróbáIkoznak
ezek egyéni értelmezésével. S a műnek ezzel a sajátosságával van összefüggésben
alapellentmondása is: hiszen az az alkotás,
amelyik az országalapítás témáját választva a magyarságtudatra, a nemzettudatra kíván hatni, ezt a hatást végül is nem elsősorban az ábrázolás belső logikája révén éri

el, ugyanis a mű csak úgy végződhetett Istvánnak mint az állam megalapítójának, az
ország megteremtőjének ünneplésével,
ha
az alkotók bizonyos értelemben eltekintenek a film addig létrehozott immanenciájától. A művészileg megteremtett eleven igazság helyett ekként inkább csak a megváltoztathatatlan történelmi események, a prológusban is előrebocsátott végkifejlet tényszerű igazságát ábrázolja a film.
S tulajdonképpen
ez a jelenség is bizonyítja, hogy tekintetbe véve napjaink nemzettudatának ziláltságát, egy olyan alkotás,
melyennyire tiszta formában veti fel a magyarságtudat, a nemzettudat kérdését, még
esztétikai hiányosságai,
történelemszemléletének anakronizmusa,
az ábrázolás logikájának ellentmondásai ellenére is komoly
sikert érhet el. Természetesen ennek a sikernek van egy eddig említetlen tényezője
is, mégpedig a mű zenéje, amelyről, azt hiSZMll, csak az elismerés hangján lehet szólni, hiszen az István, a király mint egy világszerte hódító műfaj, a rockopera, vagy
rockmusical első jelentős hazai képviselője, valóban kiemelkedő zenei teljesítmény. Ehhez hozzátartozik az is, hogya különböző szerepekre kitűnő énekeseket kértek fel, akik elsőrangúan interpretálják
a
zenei anyagot. A szereplők kiválasztásában
egyébként is felfedezhető tudatosság,
hiszen az énekesek külső megjelenése, sőt
hangszínük karakterisztikuma
is a jellemzés szolgálatában áll: az alkotók e megoldás révén igyekszenek külsőleg is érzékeltetni, hogy a műben két egymástól eltérő

politikai-ideológiai
felfogás ütközik meg.
Ennek a "szelektív" szereplőkiválasztásnak
nyilván nem véletlen sajátossága az sem,
hogy Koppány és emberei - kis túlzással
élve - a rockzene "nehéz emberei" közül
kerültek ki, hiszen az alkotók a műbe is
beépítik a zenészek aktuális "imágóját" . S
ez némelykor szellemes ötleteket eredményez, mint akkor is, amikor a tagadás dalában éppen az a Nagy "Feró" ismétli vagy
harmincszor, hogy nem kell, aki a Beatrice
együttes vezetőjeként még nem olyan régen
énekelte, hogy "nem kell, nem kell, még a
nem kell sem kell".
Az vitathatatlan tény, hogy az István, a
király című produkció a külföldi elődök
mintájára megteremtette a hazai rockoperát. (Az persze megint problematikus dolog, hogy ez a mintakövetés - nem a zenében, hanem a vizuális megjelenítésben nemegyszer utánérzéssé válik, hiszen például az előadás egyik díszletét képező vastraverz építményt egyenesen a Jézus Ktisztus Szupersztár című filmből "kölcsönözték" Koltay Gáborék). Az István, a király
című film, mely történelemszemléletét,
esztétikai megformáltságát
tekintve meglehetősen problematikus mű, egy olyan produkció végső változataként
kerül a közönség
elé, amelyik eddig nemcsak hogy sikert
aratott, de jószerével "nemzeti üggyé" vált,
már azzal, hogy egy mindenki számára fontos kérdéshez nyúlt. S ez a jelenség messze
túlmutat magán az alkotásen. s figyelmünket elsősorban nemzettudatunk mai állapotára kell hogy irányítsa.
Mátyás Győző

ISTVAN, A KIRALY színes magyar rockopera, Budapest Stúdió, 1984. R: Koltay Gábor; t: Boldizsár Miklós Ezredforduló c. drámája alapján Boldizsár M.. Szörényi Levente. Bródy János, Koltay G.; o: Andor Tamás; Z: Szörényi Levente; D: Götz Béla; J: Csengey Emőke; Sz: Pelsőczy
László (énekhang: Varga Miklós). Sára Bemade tt. Berek Katalin, Vikidál Gyula, Deák "Bill"
Gyula. Nagy "Feró", Kovács Ottília (énekhang: Sebestyén Márta).
3S

A lélek mélyén elraktározott történelem
Jancsó Miklás: Faustus doktor boldogságos pokoljárása
A körülményekkel kell kezdenem a kilencrészes filmsorozatot melyet Gyurkó Lászlónak a hetvenes évek végén nagy sikert
aratott reqényéből.jancsó Miklós rendezett,
péntek esténként, nagyjából kilenc - fél tíz
órai kezdettel sugározta a televízió. Rétegműsornak szánva, a péntek esti "főműsor"
mögé besorolva pergett a Faustus ... az első csatornán. A televízió műsorstruktúrájában feltehetőleg határesetnek számított Jancsóék műve: nem lett "hagyományos': heti
szórakoztató sorozat, mint mondjuk a vele
párhuzamosan futó keddenkénti Wagner, s
nem lett - érdemtelenül - önálló "főműsor"
sem: a műsorszerkesztők "eldugták" a későbbi időpontba. a kilenc óra öt perces
vagy kilenc óra negyven perces kezdés idejére.
1. Mint minden tömegkommunikációs médium, a televízió esetében kiváltképp meghatározó a közvetítő közeg, azaz ama "szövegkörnyezet", amelyben az adott mű megjelenik. A dolog - legyen az művészeti alkotás, hír, vagy eseménytudósítás - nem
önértékében hat, hanem a médium belső
hierarchiájába ágyazva, a közeg sajátosságait magán viselve. A befogadó - adott esetben a néző - nem közvétlenül
a dologgal
szembesül, hanem a médiummal, s annak
fénytörésében az élménnyel. A közeghatás
egységesít: a részek nivellálódnak. a műalkotás a televízióban műsorhétü jelenik meg.
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Péntek esti tévénézőnk,
aki a híradó és
az aznap esti főműsor után (ami lehet önálló film, szórakoztató összeállítás, avagy
riportműsor, mint a népszerű Csak ülök és
mesélek) az egyes csatornán hagyta nyitva
készülékét. majd türelemmel kivárta, hogy
a Betűzeklám fizetett hirdetései kitöltsék a
maradék néhány percet. s a bemondóínő)
nyájas invitálása sem riasztotta el a rá váró
kalandtól. szokatlan sorozatot látott - ezúttal a magyar történelemről, a közelmúlt
fél évszázadáról.
egy középpolgári családról s annak nagyra hivatott fiáról, ifj. Szabados Györgyről ... A filmsorozat egy-egy
darabja ötven. percig tartott, majd átadta
helyét a Pénteki randevú soros adásának,
a híradó harmadik kiadásának stb.
A mű a napi aktualitások kőzepette él
vagy tűnik el' nyomtalanul a televízióban,
hangsúlyait nemcsak immanens sajátosságai, esztétikai megformáltsága rajzolják
meg, de az a mindennapi információs-kulturális környezet is, amiben megjelenik. (A
híradó hírei, a tágabb politikai kontextus,
más művek aurája, a kultúra rétegződése
stb.) Szemléletesen mutatta ezt a sorozat
harmadik részének "szövegkörnyezete" : a
filmet követő "csevegő" ifjúsági műsorban,
a Pénteki randevúban a Faustus ... egyik
főhősét alakító színész, Kozák András civil
szereplőként lépett föl; s maga a harmadik
rész egy hetes késéssel került a nézők elé:

a vetítés eredetileg kitűzött napján a szovjet államfő és pártfőtitkár halála miatt megváltozott a műsor.
2. Az alkalom eléggé rendkívüli: Jancsó
személyében olyan rendező adaptálta televízióra Gyurkó László "politikai sorsregényét" , akinek filmnyelvi újító törekvéseiről
köztudott. hogy nem a legszélesebb nézői
rétegek körében váltott ki elementáris hatást. A tét, a kihívás ennek megfelelően
eléggé súlyos lehetett a rendező számára:
olyan filmsorozatot
kellett
készítenie.
amelynek nyelve, formája, stílusa könnyen
befogadható, s - minimális szinten - megfelel a televíziószerűség, a sorozatszerűség
kritériumainak.
Jancsó nyilatkozataiból
már korábban is kitűnt, s életművének belső logikája is afelé mutatott, hogy nagyjából a Magyar rapszódia s az Allegro barbaro elkészültével érlelődhetett meg benne
a váltás belső igénye, a továbblépés kísérlete és kisértése, a túlhaladás a kritika jelentős része által is megmerevedettnek, önismétlőnek vélt "jancsói" formán. Eddigí

legutolsó játékfilmje. A zsarnok szíve rácáfolni látszott ezekre a feltételezésekre, s
ismét a tőle megszokott, "hagyományos"
filmformát idézte, bár - megítélésem szerint - nem elhanyagolandó stiláris újításokkal (belső helyszinek. a tőbbszintes mozgások ad abszurdum vitele, kevesebb hosszú
beállítás stb.).
S aztán elkészült és a nézők elé került
Jancsó "rendhagyó" műve, a Budapest zene című televíziós film, mely a maga
egyszerű, dokumentumfilmes eszközeivel,
hagyományosabbnak tűnő montázsszerkezetével. gondolati frisseségével és direktebb társadalmi kritik áj ával csattanósan
rácáfolt mindazok vélekedésére. akik szerint a rendező többé már nem képes kitörni
a maga teremtette - egyedülálló - filmnyelv béklyóiból. A Budapest-fílm zavarba
ejtő remekműként tűnt fel Jancsó pályáján,
mintegy előlegezve és dernonstrálva, hogy
a rendező a legpopulárisabb műfajokban is
otthonosan mozog, s önnön gondolati szintjét nem adva föl képes a szélesebb kőzön37

ség számára is fogyasztható művet létrehozni.
Jancsó nem egy megnyilatkozásából kitűnt már vonzódása a legújabb filmes technikákhoz, s az sem feledhető, hogy életműve váltásait gyakorta éppen a filmezés
technikai fejlődése inspirálta. (Gondoljunk a gumioptika használatára, a tér háromszázhatvan fokos körbejárására stb.
munkáiban.) Az utóbbi időben gyakorta
hangoztatta, hogya video lesz az a legújabb eszköz, mely filmműveltségünk szerkezetét alapvető en megváltoztatja majd.
Az új technikát kipróbáló kísérleti darabra, a próbaszériára nem is kellett sokáig
várnunk: a Faustus doktor boldogságos po38

koljárása videotechnikával készült, magán
viselve a műfaj kitapintható jegyeit.
3. Az új film genealógiájához, formájának
értelmezéséhez adalékul szolgálhat Jancsó
két (1g81-ből származó) nyilatkozata.
"Ma az emberek ismét szívesebben veszik az egyszeruen elmesélt történeteket,
amiben követni lehet a főhőst, amin szórakozni is lehet, mint azt, hogy gondolati erőfeszítést tegyenek" - nem sokkal A zsarnok szíve bemutatója előtt vélekedett így a
rendező. S ugyancsak az idő tájt, születésnapi interjújában arról beszélt, hogy "a televízióban sose a filmkészítő érdekes, sehol a világon. A kommentátor, a riporter
dominál, még a dokumentumfilmekben is
a kommentátor fontosabb, mint a rendező
vagy az operatőr. A filmkészítő egyéniségre
a tévében nincs szükség ... "
A gondolat csírájában magában rejtett
egy lehetséges televíziós filmformát: a narrációra alapozott dramaturgiát. (A Faustusfilm pedig ugyancsak rácáfolt a televíziós
egyéniségről vallott véleményére.) Ahhoz
persze konkrét és ihlető irodalmi alapanyag
kellett, hogya gondolat a valóságban is tes-·
tet ölthessen. S ezt az ihlető irodalmi bázist
fedezte föl Jancsó Gyurkó László prózájaban, a magyar történelem félmúltjának első
jelentős epikai szintéziskísérletében.
Gyurkó regénye szinte kínálta magát a
megfilmesítésre - kiváltképp nagyobb lélegzetű feldolgozásra, filmsorozatra. Családtörténetet rajzolt meg a hetvenes évek
végén, úgy, hogy annak alakulásában, mozgásában megjelent három évtized politikatörténete. Dokumentumháttérbe
ágyazott
fikcíós
történetet mondott el, miközben
egyetlen pillanatra sem vált zavaróvá vagy
didaktikussá a konkrét történelmi kontextus; cselekvő, majd magányossá váló értelmiségi hősének sorsában egy tipikus magyar forradalmár-életút rajzolódott elő.
Erényei, gyengéi szintézisteremtő igényéből
fakadtak: a történet ívére, a korszak egészét átfogó, előremutató teljességére helyez-

te a fő hangsúlyokat, nem merült el az epikai háttér részletező rajzolatában, ezért is
lett története olykor vázlatos.
4. A film forgatókönyvét is jegyző író és
a rendező szerenesés kézzel találtak rá az
epikai folyamatot a lehető legevidensebb és
legegyszerubb formában közvetítő ábrázolási módra. A regénybeli történetet keretként fogta közre az írói narrációt helyettesítő fiktív kommentátor, Mefisztó, aki objektív-ironikus szemlelöként kísérte végig
védence, ifjabb Szabados György életének
eseményeit. A filmben ugyanez a narráció
lesz a cselekmény fő hordozója, Sinkó László részvéttelen és tárgyilagos hangját halljuk mindvégig, amint elmeséli a történetet,
olykor értelmezi a jelentősebb eseményeket vagy történelmi személyiségeket, irónia nélküli tárgyilagossággal
információkat, magyarázatokat fűz az eseményekhez.
Látszólag filmszerűtlen eszköz a narrátor
szerepeltetése: a képek "beszédét" egy virtuális szereplő beszédével pótolja. Am Jancsó jelentősebb művész annál, hogy a látszólag redukált formát valamely látványos
csavarral meg ne újítsa. A narráció révén
"fölszabaditott" cselekményt a filmben nem
kell újból elmondani: Jancsó szabadon
gazdálkodik a képekkel, szereplői gesztusaival. mozgásaival. A narrációba "átirányített" történet és a cselekmény terhétől megszabadított figurák szabad mozgása erős
feszültséget teremt a Fauslusban. Ez lesz
a filmsorozat hatásának egyik titka és sokszor - buktatója. De kezdjük az elején.
A főcímben kékesszürke ellenfényben
profilból látunk egy cigarettázó férfit, aki
lassan hátat fordít, majd elballag valamiféle úton, az út végén ragyogó fényesség
felé. Ime, az első ironikus-képi metafora:
a tűnődő ember, amint eltűnik a ragyogó
jövőben ... Előtte írógépkattogást hallunk,
majd képújsáqszerűen megjelenik az előző
részek rövid tartalma a képernyőn. A képújság textusát a narrátor hangja élőben
folytatja, ezt halljuk a film végéig. A nar-

rációt - ritkán - dialógusok szakítják meg,
olykor befejezetlen, fél mondat jut egy-egy
szerepiőnek. Jancsó - miként korábbi filmjeiben megszokhattuk - itt sem törekszik
arra, hogya cselekvések részletező pszichológiai rajzát adja. Szereplői legtöbbször
csak illusztrálják, amit a narrációból egyébként már megtudtunk; arcokkal, mozgásokkal fejezik ki azt a lelkiállapotot vagy szituációt, amibe a cselekvés eredményeképpen jutnak. Alomképekbe révülő alakokat
látunk, akik szüntelenül érzéki kapcsolatba
kerülnek egymással, az érintések, csókok,
körbenjárások koreográfiája sejtelmes légkört teremt, nosztalgia és panoptikumhangulat lengi be a Szabados család történetét.
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A múltban járunk: állóképekbe.
családi
tablókba merevednek a figurák. a cselekményt tűnődő emlékezéssé oldva. amire
sokszor rimel is az időfelbontásos szerkezet. ("Amikor évekkel később gondolt viszsza erre. úgy érezte ... " - halljuk a narratív szövegben.) Stilárisan egységessé. sejtelmesen transzponálttá válik ezáltal a film
elbeszélői módja; az emlékezés Jancsónál
formateremtő stilizációs elvvé válik. elidegenítő eszközzé. a kívülálló objektiv szemlélet lírai-ironikus komponensévé. Ezáltal
sikerül a rendezőnek "elemelnie" a történetet konkrét. meghatározott tárgyiasságától.
s távlatot. lebegést és érzelmességet is adnia. A cselekvés. amint végbemegy, in statu
nascendi, múltként szemlélhető. A közelmúlt is immár múlt, sugallja a film. a jelen
a jövőbe tart. ami azonos lesz a múlttal.
5. Szuggesztív és eredeti ez a szemlélet és
stílus, de nem mentes a buktatóktól. A szereplők rajzában Jancsó ezúttal is mellőzte
a pszichologizálást, aminek az lett a következménye. hogy a figurák reális életszituációkba kerülve is megőrizték tömbszerű
zártságukat, s olykor mint egy bábjáték
alakjai mozogtak a történések közepette.
A stilizáció és a realitás szintje olykor keveredett egymással. ez okozta oly gyakran
a figurák élet nélküli modorosságát. hiteltelenségét, elsősorban a dialógusokban.
Legtöbbször egy-egy mondatot mondanak
mindössze a szereplők, a további szöveget
már a narrátorhangtól
halljuk, ami groteszk hatást kelt, vagy elvonatkoztat a figura közvetlenül életszerű jelenlététől. A
pszichológiai-érzelmi környezetből kiszakított emberi reakciók jószerével nem is lehetnek életszerűek: hiányzik a szituációk
megjelenített kidolgozása. az akciók "fölvezetése" . "Márpedig az ország a miénk
lesz t" - mondja a családi vita közepette
erős nyomatékkal az ifjabb Szabadost alakító Balázsovits Lajos. ám indulatának előzményeit csak sejteni tudjuk. így a gesztus
hiteltelenné válik.

A film mindvégig megmarad a valódiság-stilizáció egymást erősítő-gyengitő interferáló terében: feszültség és elidegenítés,
groteszk hatás és olykor meghökkentő életszerűség származik ebből. Jancsó visszafogottan és árnyaltan. már-már pasztell színekkel ábrázolja alakjait. legplasztikusabban a széthulló család képét, belső viszonyait. Szinte meglepő, hogy a már említett
pszichológiai állapotrajz híján is milyen
plaszticitással képes jellemezni hőseit. Jellemábrázoló ereje már a szereposztásban is
megmutatkozik: a lehető legszerencsésebben választotta ki színészeit. Színészvezetésének lényege, hogy szereplői a cselekmény struktúrájának megfelelően más és
más arcot öltenek, de változatlanok maradnak jelenetek közben. Tímár Éva (az anya)
fenséges és megalázott, viharvert és a szenvédésektől
keményre kalapált. Gera Zoltán (az idősebb Szabados GyÖrgy) megalázkodó és becsületes, "keresztény úri középosztálybeli" hivatalnok. Balázsovits Lajos
fiatalabb évjáratú ifjabb Szabadosa naiv és
rácsodálkozó,
olyan ember. aki lassan érti
csak meg, mi is játszódik le benne, s valójában miben vesz részt. Kozák András az
,56 utáni Szabados szerepében bölcs és rezignált, tapasztalt és megedződött, kiégett
és hitét sokáig őrző kommunista. Bács Ferenc Petrik Sándorként regénybeli szerepénél is hangsúlyosabban van jelen, igazi pozitív hőst formál, ellentmondásokkal, belső
vívódással és sugárzó, példát adó, tiszta elkötelezettséggel. Pap Vera Csöpiként céltudatos és határozott. Szirtes Agi Ducija
konokul ellenszegülő nő, akí megőrzi egyéniségét, tartását bármilyen körűlmények
között, Halász Judit Szabados feleségeként
a kényszerűen felemás helyzetbe került
asszony reményvesztettségét formázza meg
hitelt érdemlően, Hernádi Judit Kincses
Évaként ideális szerető, a napsugara s derű.
a kiirthatatlan életösztön érzését hozza elő
partneréből.
6. Filmsorozatról szólva illenék beszélni az
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egyes részek belső arányairől. kapcsolódásukról. az egész mű szerkesztésmódjának
ökonómiájáról. Vitathatatlan, hogya Faustus. .. részeinek tempója eltérő volt, olykor előreszaladt a történet, olykor elidőzött
valamelyik epizódnál. S azt sem lehetne állítani, hogyalevetített
darabok feltétlenül
oda vonzották volna a nézőt a következő
részhez: ennyiben nem alkalmazkodott
a
film a sorozatok pszichológiájához, inkább
adottnak tételezte nézőjét.
Jancsó atmoszférateremtő
képessége ezúttal sajátos módon nyilvánult meg: a komor szépségű képek erős hangulati-érzelmi
töltést kaptak, a nosztalgikus zenei aláfestés, a filmben gyakorta elhangzó munkásmozgalmi és egyéb dalok tűnődő emlékképpé oldják hőse zivataros s a magyar történelem tragikus fordulókkal terhes útját. A
bennünk élő múltat, a lelkünk mélyén elraktározott történelmet próbálta szóra bírni
a film, mintegy "az eltúnt idő nyomában"
kutatva a jelenben a múltat.
Mert mára minden múlttá változott, fáj42

dalmak és szenvedések, lobogó hitek és sosem hitt megaláztatások,
elárultatások.
Minden történelmi pillanat "belejátszik" a
mába - s a jelen minden mozdulása kitapinthatóan gyökerezik a múltban.
Jancsó hitelesen és megkapóan mondja
el hőse történetét. a történetünket. Abrázolásmódja nem mentes a leeqyszerűsítésektől, modorosságoktól, különösen a politikai-magánéleti mozzanatok egymásba játszá sá t illetően, ám a film olykori naivitásait jótékonyan ellenpontozza a kívülálló
optíkája, az objektív-ironikus szemlélet. S
az is vitathatatlan, hogy - miként Gyurkó
az epikában - filmben ő tesz először kísérletet a történelmi szintézis megalkotására.
A negyvenes-ötvenes
évek ábrázolásában
addig jut, ameddig csak kevesen a magyar
filmben: már nem ismerős - külsődleges
- rekvizitum okkal jellemzett korszak nála
a személyi kultusz ideje, de a belső folyamatok szintjén megérett és végigvitt, valamint ábrázolni tudott időszak. A Rákosi
börtöneiben hányodó kommunista értelmi-

ségi életútja modern passiójátékká emelkedik jancsónál: képek mozdulnak el s
csúsznak egymásba, összetorlódik múlt és
jelen, kínzások, emlékek, életszituációk,
hitek. (A harmadik rész szuggesztív jeleneteí nemcsak a kívülálló emlékfolyamatait,
de hőse tudatának rnozqását is plasztikusan vetítik elénk.) A Magyar Televízió még
sosem sugárzott ilyen megdöbbentő képsorokat erről a korszakról: történelmi leckét
kezdőknek és haladó knak.
Igazából a film politikai "vonulata" vált
szuggesztívvé jancsónál, a magánéleti szféra rajzolata már sokkal inkább emlékeztetett a műfaj, a televíziós filmsorozat egynémely patent jére. A konszolidáció időszakának bemutatásában szinte kizárólagos
érvényűvé nőtt a szerelmi élet vonulata, a
tágabb társadalmi háttér csak íllusztratívan.

jelzésszerűen volt jelen - ami megint csak
hőse politikai magatartását jellemezte. A
hetvenes évek elejének új feszültségeket,
halmozódó ellentmondásokat fölsorakoztató
világát, a "vidéki élet" képeit ismét plasztikus villanásokkal vetítette elénk jancsó.
7. A végére maradt, pedig ezzel kellett volna kezdenem : nemcsak az ifjabb és a "történelmi korszakok" óta felserdült nemzedékekhez szélnak jancsó Miklós modern
történelmi tablói, de míndazokhoz, akik a
múltat érteni és megérteni akarják. Mindnyájunkról és mindnyájunkhoz szól e szabálytalan családtörténet; a felülemelkedni
is tudás szenvedélyével. egyszerre a szubjektivitás és az objektivitás felelősségével.
Nemzeti sorstörténet pereg előttünk hétről
hétre: cselekvő emberre emlékező, cselekvő
emberségre szólító mű.
Kovács Dezső
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Játék az időtükörrel
R. W. Fassbinder: Veronika Voss vágyakozása
Mióta - 1982-ben - rejtélyes körűlmények
közőtt, feltehetően narkománia következtében, fiatalon kilépett az életből, őt is utolérte a mitizálódás sorsa. C lett az újabb
német filmművészet újító apostola, fenegyereke, kommercializált avantgardistája
és még sok minden egyéb, egymással homlokegyenest ellentétes érték- és stílusítélet
hordozója. Kétségtelen, hogy fantasztikus
termékenységével kevesen vetélkedhetnek :
tizenhárom év alatt negyvenkét filmet csinált, jót, rosszat, zseniális at - vegyesen. A
mítosz most nemcsak felértékeli ezt az életművet, hanem meg is tépázza, a szentnek
ördögi vonásait is felmutatja. Az 1980-ban
készített Veronika Voss vágyakozása azonban méltónak bizonyul az eredeti aurateremtő mítoszhoz : jó film, ami felszínén kemény krimi, fonákján viszont sajátos hangulatú történelmi tanulmányafélmúltról,
csipetnyi iróniával mindenfajta lila művészkedéssel szemben, és olyan atmoszférikus
- mert "elmesélhetetlen" - tartalommal,
ami valóban csak a nagyok sajátja.
Az ötvenes évek középén vagyunk, valahol Nyugat-Berlinben, kopott házakkal, háború előtti bútorokkal és enteriőrökkel. a
gazdasági csoda mai szemmel már mosolyognivalóan szegényes vívmányaival. Am
főképp a '45 előtti korszak terhével. ami át
meg átszövi ezt a filmet. Veronika Voss a
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náci idők filmsztárja volt, állítólag Goebbels kedvence, most a háború után immár
leáldozott csillag. Néhány filmje még készült '45 után is, de a történet idején már
senki sem kívánesi rá ebben a szakmában.
C viszont elementárisan vágyódik a műterernszag. a szereplés, az ismertség, a kultusz iránt, annyira, hogy ha másképp nem
megy, morfiummal segít magán. Már így
ismerkedünk meg vele a film elején: nézi
magát - illetve játékát - egy külvárosi moziban. Egyre furcsábban viselkedik, kirohan a sötét nézőtérről az esőbe, ahol egy
ismeretlen férfi felajánlja esernyőjét. A férfi újságíró, aki nem tudja hová tenni ezt
a hisztis, érthetetlen, faksznikkal teli aszszonyt, s ki akarja nyomozni, mi történik
itt. Hát mondhatom, sok minden.
Először is, Fassbinder nemcsak az eredeti
helyszínekről,
korabeli autókról. motívumokról gondoskodik, hanem mint már anynyiszor. az ötvenes évek filmművészetét jellemző kameravezetésével, felismerhető stílusú képkompozícióival is azoknak az időknek atmoszféráját idézi meg. Olyan a képanyag, mintha egy "régi" filmet látnánk,
kicsit kopott a kópia is, "primitív" a technika, avultak a beállítások. Persze, szándékosan: ez a történet és a történet filmszerű
elmondása összetartozik. S mivel ez a módszer immár idézet - hamarjában gondol-

junk Bogdanovich Utolsó mozielőadás című
filmjének képtechnikájára - így egy csipetnyi irónia is vegyül a történetbe. Amiben a majdnem szentimentális és banálisan
krimiszerű úgy keveredik, hogy mindkettőtől élesen elüt - lassan kibontakozó poénjaival.
A sportújságíró azt hiszi, beleszeretett
ebbe az őrült, csupa ideg(baj), kiismerhetetlen asszonyba, de mint mondtam, szasot
fog, nyomozni kezd. Aztán szép lassan ki-

bontakozik a félelmetes, álszentimentális,
kegyetlen történet mögötti valóság. Voss
művésznő
ugyanis nemcsak lelkét adja el.
egy orvosnőnek - aki szállítja számára a
morfiumot - hanem, mivel a drog sok pénzbe kerül, fokozatosan egész vagyonát is ráírat ja, többek között a Harmadik Birodalomban szerzett csodapalotáját is, miközben számára nem marad más hátra, mint
a doktornő által programozott öngyilkosság. Az újságíró nyomoz, és két halott jába
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kerül: egyik alkalmi szeretőj e, - akit bevon
a szímatolásba, a másik Voss művésznő,
akinek halálát nem tudja megakadályozni.
De a sztori mellékágán vannak még halottak: a három tagú orvosmaffia kezei között
tengeti életét egy a treblinkai haláltáborból menekült házaspár, - ők is morfinizálnak - és ők is öngyilkosak lesznek. Legalábbis a rendőrhatósági tényálladék alapján. Az orvosnő tökéletes bűnügyet hagy
maga után. Ua, és még szép is ... )
Kicsit sok a melodráma, a mastet-mind,
a nosztalgia ... De csak látszólag. Nemcsak
azért, mert ez csupán a sztori váza, hanem
mert Fassbinder az egész anyagot lazán,
játékosan
kezeli. Pontosabban attól művész, hogya történet nüanszaiban, a mczíkockák hézagaiban, a kép kiegészítésében
egy másik, alig érzékelhető, de egyre világosabban körvonalazódó világot tud megjeleníteni. Ez az UFA-sztár "papírforma
szerint" egy szerencsétlen nő lenne, akit
ejtett a szakma, tönkretett a politika. Csakhogy Fassbinder egyetlen pillanatra sem
engedi, hogy ez a néző megsajnálja a hősnőjét, hogya csalóka szentimentalizmus amivel csak játszik - filmvalóság lehessen.
Tökéletes hidegséggel kezeli figuráját, inkább ironizálja, könnyen megfejthető rejtvénnyé, vagy egyszeruen történelmi tárggyá
teszi. Azzal ugyanis, hogy a néző és a színésznő közé az újságíró félamatőr nyomozását, naiv félszerelmét. félig-meddig önzetlen életmentési kísérletét helyezi, fényévnyi távolságra kerülünk ettől a Veronika
Vosstól. így furcsa, kényes egyensúly keletkezik: semmi részvétet nem akar kelteni
áldozata iránt, - végül is a legrosszabb
náci idők haszonélvezője volt. Ugyanakkor, a másik póluson nem is csak egy körmönfont gyilkosság áldozataként kezeli a
volt filmsztárt, hanem e két véglet között
egy furcsa, atmoszférikus hibridet állít elő,
amiből a német múlt nehéz, nehezen kivívható önismerete, a továbbélő háborús örökség, az ötvenes évek dokumentum töredékei

és a jelenbéliek
felelőssége
rajzolódnak
elő, és csak úgy mellékesen, az áldozatok
és haszonélvezők kegyetlen, halálos szövetsége ...
Fassbinder elsősorban az idő abszurditásának érzékeltetésére képes ebben a filmben. 1944 és 1955 között - a filmcsillag
ragyogásának és filmbéli jelenidejének dáturnai kőzőtt - alig tiz év telt el. De ez a
távlat mintha végtelen lenne, és ugyanakkor a megidézhető, állandóan jelenlevő jelenidő is egyszerre. A filmsztár csodavilJája, a Hitler-kor monumentális stílusában,
még áll, bútorait ugyan huzatokkal. lepedőkkel takarták le, egyelőre senki sem lakik itt, de jelen van, mint ahogy Voss emlékképeiben is feltűnik ez a lakás, mikor
még éltek benne, a háború utolsó napjaiban. Ennél a kettős időszámítást idéző relikviasorozatnál is fontosabb, hogy az arcokon is ott van a jelenbe átúszó múlt: Veronika Voss - akit Rosel Zech káprázatos
skálájú játékban elevenít meg - hidrogénszőke haja, háromszög alakú arca, figurájának egész archetípusa éppúgy hordja ezt
az időbeli kétneműséget, mint egykori ruhacsodáinak szabásmintája,
amit a nosztalgiahullám újra közel hoz divatmáníáinkhoz. De az orvosnő vonásainak hivatalos
kedvessége és professzionista kíméletlensége is ilyen ambivalens, az ötvenes évek rámenős üzletasszonya és az egykori kápóarc
montírozódik össze benne, anélkül, hogy
erre bárminő célzás történne a filmben csak a néző asszociációi kikerülhetetlenek.
Amit persze a 40-es és 50-es évek klasszikus képbeállításai. kedvelt fényhatásai is
sugalmaznak: a korokat a képi formálás
eszközeinek mesterséges hasonítása hidalja át: a precízen kimért élfények, álló alakok alsó gépállásból vett - ma már komikusnak tűnő - félelmetessége ; a Marlene
Dietriehet és Rita Haywortöt egybemosó
maszkok, a szegényes en rekonstruált pompázatos jelenetek segítenek összemosni az
időket, s egyben kiemelni azt, ami elmosó-

dik: a '45-ös "összeomlást", vagy az új élet
kezdetét. A jelen méhe a múlttal terhes.
Ismét?
Mégis: túl nagy terhet vállal ez a kevés
szereplős sztori. A cselekmény és a látható
világ - zárt, szerkesztőség, orvosi rendelő
és lakás, néhány szegényes-nyomorúságos
ágyjelenet (az újságíréé), egy-két utcakép.
a csodavilla archeológiája és az öreg házaspár régiségboltnak is beillő odúja: enynyi ez az időben kétnemű világ. S a krimiszál is túl hatásos: a rádolgozott finomabb
jelentések érzékelhetőek ugyan, de nincs
idejük kibomlani-kibontakozni. Sőt, az időpárhuzam virtuóz kezelése révén kicsit túl
zsonglőr vagy szélhámos módon egyszerűsített képet kapunk a múltból megidézett,
de az új társadalomban mégis valóságos alvilág, félvilág emberi, intézményes leleteként. Ez a zsonglőrködés mindig is nagy
veszélye volt a Fassbinder-filmeknek: hoz-

zátartozik a rendező sztoritalálékonyságához, képi invenciójához, rámenősségéhez.
Sőt, ars poetikájához. Szellemi példaképéről, a nálunk kevéssé ismert Douglas Sirkről, mintha önmagáról írta volna: "Sirk
vérrel és könnyekkel, erőszakkal és gyűlölettel csinált filmeket, filmeket halállal, és
filmeket szerelemmel. Sirk ugyanis azt vallotta, hogy filmet nem lehet valamiről forgatni, filmeket csak valamivel lehet csinálni: emberekkel, fénnyel, virágokkal, tükrökkel. vérrel és épp ezekkel az őrült dolgokkal, mert csak ezekkel érdemes ... "
Nos, a Veronika Voss vágyakozása mintha
épp ezt a programot futtatta volna be. Legfeljebb ez esetben kevesebb a vér, és több
a tükör és az őrült.
Aprepo. őrület, ami ez esetben a morfium: ez is Fassbinder kedvenc tematikus
mitológiája. SŐt, sorsa, hiszen ebbe is halt
bele. Szóval ismeri a "közeget", Voss mű47

vésznő vágyakozása ettől olyan ambivalens: a felszínen a szereplés, a színésznőlét
iránti nosztalgia, a hírnév varázsának vákuuma hajtja ezt a vágyakozást, alatta viszont az áldozatlét. a narkománia, s vele
a maffiának való kiszolgáltatottság az igazi főszereplő. Ismét kétértelműség - amit
igazán a színészvezetésben, a figura sajátos koreográfiájában tud kiaknázni. Hisztériái, művészpózai - mivel jócskán divatjamúltak - nevetségesek, feszültségei és

rohamai koreografikusan eltervezettek, ám
naiv pózai kőzötti törésekben hirtelen
elő-előbukkan
furcsa embermivolta : a
vesztes lét nyomorúsága, Fassbinder kedvenc témája. Vele szemben a doktornő, a
győztes-gengszter sémája lenne a történetet
hordozó keret. Csakhogy itt ez a séma nem
működík, Fassbinder azzal játszik el, hogy
összetöri a klisét: az áldozat nem hős, nem
szánni való, legfeljebb érdekes, mint egy
rovargyűjtemény különös mintázatú trópusi pillangója. A gengszter pedig csak
mellékalak, vázlatos, üres. Hogy szándékosan-e vagy csak erre már nem futotta a
nagy rohanásban. nem lehet tudni.
Mi legyen hát a facit, az egész egyenlege? Null szaldó. Magyarul: a múlttal való
német leszámolás lehetetlenségéröl elmermolt filozófia és a vad képvilág, kábítószerkrimi úgy egyenlíti ki egymást, hogy egyúttal gáncsolja is a mélyebb hatást, a továbbcsengő gondolati tartalmat. Jó film, de
úgy jó, hogy megcsináltsága csak alig-alig
engedi szóhoz jutni azt, amiért érdemes
volt megcsinálni. Hogy mégis hat ránk, az
a rendező egyéniségének sugárzása, pontosabban. az az utólagosan tudható körülmény, hogy valahol ez is egy Fassbindersors: a pusztító drog, az intenzív élet utáni vágy, az önprezentálás csináltsága - ami
Veronika Vosst je.llemezte - önvallomás is
volt.
Almási Miklós

VERONIKA VOSS VAGYAKOZASA (Die Sehnsucht der Veronika Voss) fekete-fehér,
NSZK,
1982. R: Rainer Wemer Fassbinder; F: Peter Miirtesheimer; O: Xaver Schwarzenberger;
Z: Peer
Raben; Sz: Rosel Zech, Hilmar Thate, Cornelia Froboess, Annemarie Düringer, Eric Schumann,
Armin Müller-Stahl.
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A hihetetlen valószerűsége
Alain Robbe - Grillet: A szép fogolynő
Folytonosság és megszakítottság
Alain Robbe-Grillet nem hisz a szakosodás
egyedül üdvözítő erejében. Véleménye szerint a személyiség fejlődésének elengedhetetlen föltétele. hogy az ember minden irányú képességét próbára tegye. Kezdettől
fogva ez az eszmény irányította
életét:
húsz éves korában mezőgazdasági kutatómérnök lett, tíz évre rá regényírásba fogott, negyven éves fővel filmrendezésre vállalkozott, majd újabb tíz év múlva ecsetet
vett a kezébe. Első szakmáját utóbb kénytelen volt maga mögött hagyni - bár ezt is
sajnálattal tette, hiszen számottevő eredményeket, nyomtatásban is olvasható tanulmányokat mondhatott magáénak -, a háromféle művészi tevékenységet
azonban
egymással párhuzamosan folytatja.
Nálunk elsősorban még mindig az "új regény" képviselőjeként
ismert, holott ma
már világszerte a filmkészítés terűletén is
az élvonalhoz számítják. Köztudott. hogya
Tavaly Marienbadban (1961) az elso film,
amelyet összefüggésbe lehet hozni a nevével. Szándékosan fogalmazok ilyen óvatosan, hiszen ezt az alkotást még nem tekinthetjük kizárólag az ő munkájának,
annak
ellenére, hogya - magyarul is olvasható szöveg messzemenően rányomta bélyegét e
filmre. Önálló rendezői munkásságáról a

hazai közönségnek még alig lehet összbenyomása, mivel csak legkorábbi filmjeit, A
halhatatlant (1963) és a Transzeurópa expresszet (1966) játszották magyar mozikban. Az ember, aki hazudik (1968) és Az
éden, s ami utána következik (1971) annak
ellenére sem jutott el hozzánk, hogy szlovák együttműködéssel,
nagyrészt Szepesszombaton és Szepesőrmihálycn, illetve Pozsonyban készült, s Az élvezet előre haladó
érintései (1974), valamint a Játék a tűzzel
(1975) is ismeretlen maradt nálunk. Ezúttal nincs lehetőségünk arra, hogy egész
rendezői tevékenységével foglalkozzunk korábbi munkáiról már írtunk a Filmkultúra hasábjain és "A regény, amint írja
önmagát" (1980) című könyvünkben -, legföljebb művészetének néhány állandó
s
alapvető sajátosságára,
meg fejlődésének
irányára
célozhatunk. különös tekintettel
most bemutatott A szép fogolynő (1983)
című filmjére.
Aki ismeri Robbe-Grillet regényeit, jól
tudja, hogy egyszeri s gyors olvasással nem
lehet megérteni őket. A könyvolvasóhoz
képest a mozilátogató hátrányosabb helyzetben van, hiszen általában nem rajta múlik, milyen ütemben nézi a filmet. RobbeGrillet ugyan figyelembe veszi ezt a tényt,
s filmjei ennek megfelelően kevésbé összetettek a regényeinél, ám mégis elég bonyo49

Iultak ahhoz, hogy egyszeri megtekintéssel
föllehessen fogni a jelentésüket. A szép fogoiynő sem könnyen érthető alkotás, éppen
ezért nem haszontalan azt tisztázni először,
miféle eseménysort is látunk magunk előtt
a vetitővásznon. Talán mondanunk sem
kell: a történet elég titokzatos ahhoz, hogy
bármely elmesélése már egyúttal értelmezés is legyen, egyike a lehetséges magyarázatoknak.
Míg a föliratokat olvassuk, Wagner zenéje szól, az első képek pedig a történet néhány olyan elemét sorakoztatják föl, amelyek többször is fognak majd ismétlődni:
tenqerpastí tájat látunk képkerettel, majd
fiatal nőt, amint motorkerékpáron száguld.
A filmben végig egy férfi játssza a történetmondó szerepét, aki azonos is, meg nem is
a főszereplővel. A hangja mindenesetre
szenvtelen, s így érezhető a távolság az el50

beszélő és a főhős jelene között. "Matchuclub" föliratú mulatóban vagyunk. A fiatal
férfi a bárpultnál ül, a többiek táncolnak.
"Egyedül voltam. Vártam. Fogalmam sem
volt, mióta és mite. Üresneh. és áttetszőnek
éreztem magam, mint aki fölösleges a táncolást mímelők között. Nemtörődömségből
talán kicsit többet ittam a kelleténél. A
szetuezet nem adott munhát, mintha nem
bíznék bennem. Haszontalan voltam. V ártam."
E talányosnak tetsző kiinduló helyzetből
akkor mozdul tovább a történés, midőn a
férfi vodkát kér paradicsomlével. ,,- Bloody Mary-t . .. igenis, uram" - válaszolja
a kiszolgáló, s a szójáték már előre mutat:
a hősnőt később Máriának fogják hívni, s
látjuk majd, amint véresen fekszik a földön.
A férfi csinos szőke lányt pillant meg a

mozgó tömegben. Fölkéri egy táncra. A
lány kihívóan viselkedik, de nem hajlandó
elárulni kilétét. ,,- Nincs nevem. Sajnos,
elveszítettem. Ha majd megtalálom, közölni fogom Önnel. .. Van telelonom. de éppen elromlott, s így nem lehet fölhívní. Ha
mégis meqteszi, ezt hallhatja: - Ilyen számon nincs előfizető." "Ha kedvem van hozzá, úgyis megtalálom Önt. Talán ma éjjel,
talán soha, vagy talán tegnap." Ez az első
jelzés, mely azt sejteti, hogy a lány időtlen
világban él, melyre nem érvényes az előrehaladás törvénye.
A tánc után ismét a bárpult nál látjuk a
férfit, ahonnan telefonhoz kérik. Ekkor
hallhatjuk először a nevét: Walter Naimenek hívják. A "főnök" beszél vele, akinek
neve - Sara Zeitgeist - első hallásra ironikusan játékosnak tetszhet, de ez nem zárja ki a mélyebb értelmét: az idő szellemére
utal, mely kiemeli a férfit az időtlen álomszerűségből. Éppen ezért teljesen érthető,
hogy Walter hiába keresi a lányt, amikor
visszamegy a telefontól a táncterembe. Sőt
annak is jelképes értelme van, hogy Sara
Zeitgeist temetőben ad találkozót Walternak. A jelenet rövid: a főnök arra utasítja
beosztettját.
hogy vigyen el egy levelet
Henri de Corínthe-nak. A szembeállítás
nyilvánvaló: a mulató állapotszerű. tétlen
légköréből célképzetes. cselekvő létformába kerültünk. A nézőben megfogalmazódhat a kérdés, vajon hogyan alakul majd a
továbbiakban a főhős viszonya e két lehetséges világhoz képest.
Robbe-Grillet a műalkotás
önállóságának, körülhatárolhatóságának
a megszüntetésére törekszik. Hol is vannak a mű határai? Robbe-Grillet szerint az alkotás művészi jellegét éppen az adja, hogy kölcsönhatásban él sok rokonával. A történet előre
haladó folytonosságát
szüntelenül kifelé
irányuló utalások szakítják félbe. A Korinthosz név például az európai kultúra távoli
korát, a legendák időtlenségét idézi föl s
egyszersmind az Oidipusz-történet XX. szá-

zadi változatára.
Robbe-Grillet magyarul is
olvasható második regényére, A radírokra is visszautal, ahol egy utca viselte ezt a
nevet, s szintén bűnügyi történetről volt
szó. E megszakítás után ismét helyreáll a
történet folytonossága, de hamarosan újabb
emlékkép jelenhet meg a néző tudatában.
Amikor Walter a kocsijába ül, hogy teljesítse a kapott föladatot, a sötétben afféle
erdei úton hajt tova, mint az Isztambul
valószerűtlen
világában tévelygő francia
tanárember A halhatatlanban. A vezető érzi
az útmenti fák vonzóerejét, s már-már várjuk, hogy vagy nekiszalad kocsijával, vagy
hatalmas kutyák állják az útját, mint a korábbi filmnek a hősnő illetve a hős halálát
okozó két jelenetében. A másik film hasonlósága azonban csak rövid időre vonja el
figyelmünket. Folytatódik a történet: Walter női testet pillant meg az út közepén s
ezért kényszerül megállni. Fölismeri a titokzatos lányt, akivel a klubba n táncolt.
Látván, hogy az megsebesült, s hátul össze
van kötözve a keze, kocsijába emeli. Hoszszabb keresés után megáll egy ház előtt,
hogy orvosért telefonáljon. Vasrácsos kapun engedik be a kivilágított házba, ahol
éppen fogadást tartanak. Csupa fekete ruhás férfit látunk magunk előtt.

Idézés képben és zenében
Tovább folytatódnak az áthallások. A vendégek egyike az este fölajánlott legszebb
fogolynak nevezi a lányt. 1975-ben RobbeGrillet már megjelentetett egy képregény t
A szép fogolynő címmel. Ennek szövege René Magritte 78 festménye alapján készült. A
belga szürrealizmus e kiváló mestere több
olyan képet is festett, amelynek A szép fogolynő elnevezést adta. Ezek a képek nemcsak a képregényben, de a filmben is kulcsfontosságú
szerepet játszanak,
noha a
könyvben és a fílmben elmondott történet
merőben
különbözik egymástól.
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A szöveg és a kép idézetein kívül zenei
átvételek is gazdagítják s bonyoIítják a jelentést. Az országúton Walter bekapcsolta
autórádióját.
amelyen Schubert d-moll, A
halál és a leányka alcímű vonósnégyesét
hallgatta. A titokzatos szertartásra emlékeztető fogadáson ezzel szemben az Istenek
alkonya előjátékából hallunk egy részt, annak a rajnai útnak a zenéjét, mely után
Siegfried hamarosan elveszíti az emlékezetét.
Akárcsak Wagner hőse, Walter is olyan
világban találja magát, amelynek semmi
érintkezése az előzővel. Orvosért akart telefonálni, ám az egyik vendég annak mondja magát. Dr. Morgan ő, Robbe-Grillet több
regényének démonikus szereplője, kinek
neve a halálra ("mort"), sőt a hullakamrára ("morgue") utal. A képsor szakadozottabbá válik, s fölgyorsul a történetmondás
üteme. Az "orvos" rázárja az ajtót Walterra és a lányra. A következő pillanatban egy
heverőn fekve, meztelenül látjuk a nőt.
Összeölelkezik a férfival, majd beleharap
a nyakába. Walter ezután lidérces álomba
merül. Magritte képeinek változatait látja
maga előtt. Képkeret s benne függöny jelenik meg, tengerparttal a háttérben. A keret közeledik hozzánk s elválik a függönytől, amelyet meglobogtat a szél. Sirályok
fenyegető rikoltozása hallatszik. Walter fölébred, keserveset kiált, majd újra álomba
süllyed. A lány az ágy végének rácsai rnögül lesi Walter szenvedését.
Másnap reggel magához térvén. a hős
teljesen üres házban találja magát. A falon
Magritte képe, A szép fogolynő, bal sarkán
női cipővel kiegészítve. A festmény jobb
oldalán függöny előtt állvány, azon festmény látható. Ez a "kép a képben" tengerpartot s fölötte felhős eget ábrázol. A bal
oldalon a függöny félre van húzva, s kilátni a tengerre. A "festmény" tehát a "valóság" folytatása. Hol vannak akkor a műalkotás határai'? Lényegénél fogva a valóság része kíván lenni, annak rangjára tart
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igényt, az állvány azonban fogságban tartja, megszemlélendő tárggyá fokozza le.
Az eseménysor ezután az újabb, félbeszakítás után halad tovább. A lánynak hűlt
helye, de Walter megtalálja a láncot, amelyet előző este ő vett le a kezéről. Ez olvasható rajta: "Marie-Ange Van de Reeues".
A németalföldi hangzású névben könnyen
fölismerhető a túlvilágra utaló "angyal",
valamint az "álom" (reve) szó.
Walter romokban találja az épületet. Kimegy a kertbe, s ott is a pusztulás nyomai
veszik körül. Mintha orkán söpört volna
a vidéken. Ekkor jut eszébe küldetése. A
mámor okozta bódulat elmúltával neki is
visszatér az emlékezete, akár Siegfriednek
a zenedrámában. Kocsijába száll, s elindul,
de nem sikerül megtalálnia élete elveszített folytonosságát. Visszatérnek az álomképek, s olyannyira megzavarják, hogy
eltéved. Végre talál egy kávézót.
Amikor
bemegy, a kiszolgálónő újságot mutat neki
a lány képével. A cikk arról tudósít, hogy
a lány eltűnt Henri de Cerinthe-tal kötött
esküvéje napján.
A rejtély nem hagyja nyugodni a férfit.
Visszatér a házhoz, ahol az előző éjszakát
töltötte, de nem tud bejutni a rácsos kapun. Hiába próbál csöngetni, kezében marad a gomb. Egy kerékpáros fiú tűnik föl.
Azt állítja, hogy senki nem lakik a házban.
Tudakozódjék a szomszédnál,
bár az különös ember. Walter tekintete egy halom
szemétre esik. Vérfoltos női cipőt pillant
meg a sok kacat között. Némi gondolkozás
után a zsebébe rejti.
"Morgan klinika". Ez a fölirat áll a
szomszéd házon. Walter őrült lánnyal találja szemben magát a folyosón. Szóba elegyedik vele, de hamarosan megjelenik az
orvos, aki ki akarja dobni a betolakodó
idegent. Walter őt is a szomszéd házról
faggatná, de az orvos csak annyit közöl
vele, hogya "Villa Seconde" már tíz éve
lakatlan. Ekkor Walter fölismeri, hogy
MorgannaI beszél, ám az orvos tagadja,

hogy már találkoztak volna. Elutasító magatartása csak akkor változik meg, amidőn
sebet vesz észre Walter nyakán. Megvizsgálja a férfit, majd italt kényszerit bele.
Lehetséges, hogy a film hősét is az ital
zavarja meg, mint Siegfriedet? Annyi bizonyos, hogy egyre természetellenesebben
viselkedik. Nyugtalanság fogja el. Henri
de Corinthe irodájába siet, mert azt gondolja, hogy saját sorsának titkát csakis az
ő segítségével fejtheti meg.

Variációs szerkesztés
Az irodában közlik vele, hogy Corinthe
meghalt. Morgan doktor hajol a holttest
fölé, s azt állítja, hogy szívszélhűdés
okozta a halált. Ugyanolyan sebet lehet látni
Corinthe nyakán, mint Walterén. Hirtelen
föltűnik Francis nyomozó, aki részint ne-

ve, részint a szerepét alakító szmesz (Daniel Emilfolk) révén Robbe-Grillet több
korábbi művének ármánykodó mellékszereplőjét is fölidézi. Arra kéri Wal tert, adja oda neki, amit a jobb zsebében rejtett
el. A férfi kelletlenül előadja a vérfoltos
cipőt, mire a nyomozó fölmutatja a párját,
s azután elveszi a "bizonyítékot" Waltertől. Kárpótlásul egy csomó képeslappal
ajándékozza
meg, amelyek egytől egyig
René Magritte A szép fogolynő című festményének reprodukciói. a cipő képével kiegészítve. Az egyre sűrűsődő
ismétlések
mind fenyegetőbb hatásúak. Walter föltépi
a levelet, amelyet főnöke küldött volna
Corinthe-nak. Vérfoltos cipőt ábrázoló képet talál benne, melynek hátlapján ez olvasható: "Drága grótom, nem emlékezteti
ez valamire? - Sara Zeitqeist".
Az újabb képsor a főnök lakásába vezet bennünket. Sara azzal gyanúsít ja Wal53

tert, hogy titkol valamit előle. A férfi anynyit válaszol, hogy nem érzi jól magát.
Hirtelen zaj hal1atszik kívülrő], és Sara
n.agára hagyja Waltert. hogy megnézze,
mi is történt. A férfin ismét úrrá lesznek a
lázálmok. Vörös függöny előtt megjelenik
Marie-Ange.
,,- Mintha félnél tőlem, a
menyasszonyodtó1"
- mondja a férfinak.
Az riadtan. sőt kétségbeesetten
válaszol:
,,- Miféle ... régi bűnért üldözöl, te menyasszonyi díszbe öltözött démon?"
Nem kétséges, hogy egy főlizgatott. meggyötört lélek belső képeit látjuk magunk
előtt. Tengerparti táj jelenik meg, előtte
félrehúzott függöny s Marie-Ange, feketébe öltözött férfiakkal. Robbe-Grillet ezúttal
is regényeinek s filmjeinek legjellemzőbb
szerkezeti fogásához folyamodik: elemeire
tördeli szét a korábban már szerepelteket,
s azután új társításban.
néhány még ismeletlen elemmel keverve tárja elénk őket.
A fekete ruhások hamarosan szoba ablakán tekintenek be, ahol Walter tartózkodik, s ez a rész is Magritte egyik festményét. A szüretek hónapját (1957) idézi föl:
egy szoba nyitott ablakára látunk rá, melyen keresztül sötét ruhás férfiak tekintenek ránk. Ismét Schubert vonósnégyesének
második tételét halljuk, azokat a variációkat, melyeket a zeneszerző saját korábbi
művének, Mathias Claudius költő A halál
és a leányka című versére írt dalának témájára készített.' A költemény álom s halál testvériségéről szól, s a lassú tétel ennek megfelelően zaklatottságot
sugall. A
zenét dörömbölés zaja szakasztja meg. Sara betöri az ajtót, majd felelősségre vonja
Waltert. amiért bezárkózott. A férfi tagadja, hogyakulcshoz
nyúlt volna. Ekkor a
nő észreveszi, hogy Walter megsebesült a
nyakán, és orvost akar hívni, de a férfi
hevesen tiltakozik.
Döntő mozzanatához
érkezett a történés: a főnök közli beo sztottjával, hogy Corinthe halála után már
nincs értelme a küldetésének.
A férfi ellenállhatatlan
kényszert érez
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arra, hogy visszatérjen a Matchu-clubba.
Amikor meglátja az előző napi felszolgálót, azonnal a szőke lány felől tudakozódik. Előveszi zsebéből az újságot, és megmutatja a fényképet. A bárfiú fölismeri
ugyan az arcot, de azt állítja, hogy ez a
lány nem lehetett előző nap a mulató ban,
mert hat vagy hét éve halott. Egy szellemidéző tanárnak, Van de Reeves-nek a lánya
s Corinthe gróf menyasszonya volt, és a
nászútja során halt meg, homályos körülmények között. A felszolgáló egy cipőt mutat
Walternak.
Takaritáskor
találták.
,,- Elvihetném emlékbeé" - kérdezi Walter. Azt a feleletet kapja, hogy "egyik társa" éppen az előbb állt elő hasonló kérdéssel. A háttérből előlép Francis. Megállapítja, hogy valaki egyre több hasonló
cipő elhelyezésével akarja megzavarni a
nyomozást, de őt többé már nem lehet megtéveszteni, mert egyértelműen Waltert tartja első számú gyanúsítottnak.
Ennek leszögezése után Sara Zeitgeist hogyléte
iránt érdeklődik, akit egy társügynökség
képviselőjeként emleget. Sőt arról is tud,
hogy Walter "Morgentodt" -tal is kapcsolatban áll. A névnek ez a változata ("morgen" : holnap, "todt": halott) csak megerősítheti azt a sejtelmünket. hogya történetnek komor kimenetele lesz.
Francis odaadja Walternak a szellemidéző tanár eimét, s a hős azonnal a Chemin des Mortes-ra (a Halottak útjára) siet
- Van de Reeves lakása ugyanis ott található. A tanárt egyáltalán nem lepi meg,
hogy valaki előző éjjel az ő meghalt lányával táncolt, hiszen a múlt héten ő is
Marcel Proust mellett ült egy moziban. A
regényíró éppen egy öreg hölgy társaságában volt, akiben Van de Reeves tulajdon
nagyanyját ismerte föl. Tagadhatatlan az
irónia, sőt humor e képsorban. de ez egyáltalán nem zárja ki fenyegető hatását. Éppen ezért a nézőt nem éri váratlanul, hogy
Waltert rosszullét fogja el. A tanár fölajánlja, hogy pihenjen le az ő lakásában.

Walter Marie-Ange egykori hálószobájában találja magát. Újból a már ismert elemek ismétlődnek más és más sorrendben.
Schubert Andantéja szöl. a szekrényben
Walter női cipőt talál, majd megjelenik a
lány. ,,- Milyen messze vagy, Walter. Gyere közelebb" - mondja. Azután megint a
fenyegetően hullámzó tenger képe tűnik
föl, s Wagnert halljuk. A lány a parton
táncol, Waltert pedig fekete ruhás férfiak
támadják meg. Mikor léptünk át az ébrenlétből az álom világába? A mozgókép jelrendszerében aligha van mód ennek egyértelmű érzékeltetésére, s Robbe-Grillet
arra használja föl e hiányt, hogy valóság
és képzelet kölcsönhatására emlékeztesse
közönségét.
Van de Reeves és az orvos képernyőre
próbálják átvinni az alvó Walter álmait.
A villanások azonban olyan gyorsan váltják egymást, hogy kevés összefüggés ta-

lálható bennük. Talán csak egy kivégzési
jelenet értelmezhető: Walter a tengerparton áll, és fekete ruhás férfiak tüzelnek rá
a fegyverükkel.
A mind sűrűbb vágások egyre inkább
arra kényszeritik a nézőt, hogy a hézagokat a maga képzeletével töltse ki. A következő képsorban fényes nappal van, tehát
jónéhány óra kimaradt a történetből. Walter a főnökkel találkozik a temetőben. Sara
közli vele, hogya szóbeszéd szerint Corinthe voltaképp megölte a kedvesét, hat-hét
évvel ezelőtt. A férfi megemlíti, hogy az előző éjt egy bolond házában töltötte. Figyelmezteti a nőt: úgy érzi, hogy valaki manipulálja őket. A nő erre azt feleli, hogy alkalmasint Walter agya zavarodott meg. Arra kéri a férfit, hagyja csudába az egész
históriát, hiszen a küldetés meghiúsulásával a vele kapcsolatos események mind jelentőségüket vesztették. Walter válasza je-
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lentőségteljes: többé már nem szabadulhat
e históriától. már csak azért sem, mert "az
ember sosem tudhatja, mi fontos és mi
nem." Egy előző jelenetben végzetes tévedésnek látszott az, hogy Walter nem adta
át azonnal a levelet Henri de Corinthe-nak,
most ugyanez a mulasztás szinte jelentéktelennek minősűl. Robbe-Grillet események
s emberek közötti viszonyok többértelműségét hangsúlyozza, ezzel is fokozván az
általa teremtett világ öntörvényűségét.
Mivel rögeszméi nem hagyják nyugodni
a hőst, ismét fölkeresi aMorgan klinikát.
Egy árva lelket sem talál az épületben. Sötét termekben - vagy talán saját tudattalanjának útvesztőjében - bolyong, miközben Wagner ismétlésekkel előre haladó,
baljós zenéje szól. Vízen - nincs kizárva, hogy a felejtés vizén - gázol át, s
újból a "Villa Seconde" -ban találja magát.
Manet Kivégzés círnű festményének feketefehér másolata lóg a falon, s nyilvánvalóvá
válik, hogy a korábbi idevágó jelenet is ezt
a képet utánozta. Walter a fekete ruhásokkal találja szemben magát. Ezúttal Francis
is közöttük van. Intésére azok rárohannak
Walterra. Az egész képsorban jól megfigyelhető Robbe-Grillet stílusának egyik
visszatérő sajátossága: a mozgókép kimerevítésével,
illetve az állókép megelevenítésével a rendező arra emlékezteti nézőjét.
hogy az idő korántsem egyenletes ütemben halad előre. Manet kivégzőosztaga
Magritte tengerpartján áll. ,,- V éget ért a
hűldetésed"
- kiáltja Sara, seldördülnek
a fegyverek.
Walter üvöltve ébred föl. Saját ágyában
fekszik, mellette Sara, aki most egészen
más, mint a korábbi jelenetekben; megértő, sőt gyengéd élettársnak látszik. Walter
röviden fölsorolja. rémálmának egyes elemeit, majd fölöltözik.
hogy hivatalába
siessen. Szemlátomást arra törekszik, hogy
ébrenlétét kűlőnválassza álombeli életétől,
de már az megzavarja, hogy az ajtóban levelet talál: "Üdvözlet Corinthe-tól" - ezt
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írták a cipővel kiegészített" Magritte-festményt utánzó képeslap hátán. A címzésből megtudjuk, hogy Walter és Sara az
Edouard Manneret utcában lakik, s ez a
név nemcsak A kivégzés alkotójára.
de
egyúttal A találkák háza (1965) című regény titokzatos, talán meggyilkolt, talán
gyilkos hősére is utal.
A film végéhez közeledik. A hős kocsiba.
száll. Ismét Wagner zenéjét halljuk. Lány
holtteste hever az utcán. Egy kocsiból öt
fekete ruhás férfi meg Sara. Zeitgeist száll
ki. Walter fölüvölt s a szájába kapja az
öklét. Fölhangzik Duke Ellington Csavargás círnű tangója, melyet a mulatóban játszottak. Mint oly sokszor korábban, most
is Sara Zeitgeistet látjuk, amint száguld a
motorkerékpárján. Az elbeszélő szenvtelen
szavai zárják a filmet: "Előre senki nem
tudhatja, milyen arca lesz a halál angyalának. Senki nem ismeri föl. amikor először
jelenik meg. Kellemes, gyengéd ez az arc,
s mire az ember hirtelen észreveszi, mi is
rejtőzik mögötte, már túl késő ...
rr

Következetesség és többértelműség
Mennyiben emlékeztet A szép fogolynő a
rendező korábbi műveire?
Kétségkívül megfigyelhetünk egy sor hasonlóságot, s ezek segítenek fölismerni
Robbe-Grillet stílusának eredetiségét. Mindenekelőtt az elbeszélő és a főhős viszonyának többértelműségére kell utalni. Walter ugyanúgy sajátmaga történetét mondja
el, mint "N" A halhatatlan és Boris Az ember, aki hazudik című filmben, ám a távolság is mindhárom esetben talányosan határozott történetmondó és főszereplő kőzött: a nézőnek fogalma sem lehet arról,
mennyi idő telt el a vetítővásznon látható
események óta, sőt ennek a kérdésföltevésnek nincs is létjogosultsága. Csakis annyit
tudhatunk: a beszélő teljesen kívülállóként
szemléli másik énjét. A belső ismétlödések

is mintegy eltávolítják a látottakat, amellett, hogya
film megszerkesztettségére
hívják föl a figyelmet. Az is erősíti az elidegenítettség benyomását, hogy a variációs szerkezet megteremtésekor olyan elemeket használt föl a rendező, amelyek
szinte közhellyé koptak - Sara Zeitgeist
például első pillanatra az amazon megszokott típusának látszik =, hogy azután
eltúlozza s így kifordítsa.
megtagadja e
készen kapott elemeket.
A zenei idézésre is akadt már példa
Robbe-Grillet korábbi munkásságában:
a
Transzeurópa expresszben Michel Fano a
La Traviatából kölcsönzött részleteket. Sőt
a képzőművészeti alkotások szerepeltetése
sem előzmény nélküli, hiszen Az éden s
ami utána következik cimű filmben Mondrian vászna i értették meg a nézővel a tuniszi falvak elrendezés ének mértani törvényszerűséqeit. A festészeti párhuzamokkal a rendező arra kívánja emlékeztetni a
nézőt, hogy filmjeiben ugyanúgy öntörvé-

nyű teret épít föl, mint ahogyan a festők
elképzelt teret ábrázolnak a kétkiterjedésű
vásznon vagy papírlapon. Ez az öntörvényűség nyilvánul meg abban, hogy RobbeGrillet filmjeiben nem érzékelhető a külső
teret a belsőtől
elválasztó
határvonal.
Gyakran megesik, hogy nem lehet eldönteni, melyik képsor tudósít "valóban" megtörtént és melyik "elképzelt" eseményekről.
A valószerűtlen kifejezése már korábban
is foglalkoztatta a rendezőket - gondoljunk csak az expresszionistákra
vagy a
szürrealistákra.
Robbe-Grillet filmjei anynyiban újszerűek, amennyiben a valószerűtlent ő nem műtermi fölvételekkel ábrázolja
- szemben elődei többségével. Úgy is fogalmazhatunk, hogy mindig a közmegegyezés szerinti valóságból kiindulva jut el az
elvonatkoztatáshoz.
Mi több, áttűnéshez
sem folyamodik akkor, midőn a hihetetlen
benyomását akarja fölidézni. Az egyes képsorokat hirtelen, vagyis önkényesnek lát57

szó vágás választja el egymástól. Az ismét- A hagyományos történet
lések mellett e vágások alkotják a szerkeeredetisége
zet legfontosabb elemeit. A folytonosság
állandó megtörése nehezíti a film értelmeMűvészetének újszerűséget a közönség már
zését, elsajátitását. Hasonló szerepe van a úgy igyekezett kisajátítani. hogy túlhangzenének, mely sosem aláfestés; sokkal ön- súlyozta, sőt kizárólagos érvényre emelte
állöbb. mint a filmek túlnyomó többségéstilusának egyik vagy másik alkotóelemét.
nél. Robbe-Grillet nem zenével kísért kép- Akadt kritikus, aki a tárgyak szenvtelen
sornak tekinti a filmet; számára a zene ábrázolójának nevezte. Mások ezt az értelegyenrangú a képpel. Sőt tulajdonképpen
mezést fogadván el, azzal vádolták. hogy
mindvégig három síkon fut a történés, a nincs érzéke az emberi értékek iránt. Volt,
kép, a beszéd és a zene szintjén.
aki éppen ellenkezőleg, az eldologiasodás
Ha Robbe-Grillet korai filmjeit össze- kíméletlen bírálatát vélte fölismerni alkovetjük a későbbiekkel. megfigyelhető, hogy tásaiban s realista művészként ünnepelte.
az említett stilussajátságok mind határoIsmét mások az erotikus témák megszállottzottabban jutnak érvényre, a művészi jel- jának vagy éppen szavak és képek nagy
rendszerek megalkotottságát,
belső meg- játékosának tekintették. Művészetének öszhatározottságát sugall ván. Mindebből hiba szetettségét és egységét bizonyítja, hogy az
lenne arra következtetni, hogy Robbe- ilyen egyoldalú jellemzésekre sohasem fejGrillet politikai elkötelezetlenséget képvi- lődésének döntő irányváltozásai
adtak
selne. 1941-ben önként jelentkezett, hogy okot, de csakis az, hogy újabb művei átmirészt vesz Bulgária újjáépítésében - ottani
nősítették a régebbieket.
tapasztalatairól írt beszámolója számíthat
Valószínűleg mi is egyoldalú magyaráegyik legkorábbi írásának. 1960-ban alá- zathoz folyamodunk, amikor abban látjuk
írta A 121-ek kiáltványát, mely az algériai
művészete lényegét, hogya képzeletnek a
háború befejezését sürgette. Magánembermindennapokban betöltött nagy szerepére,
ként mindig szocialistának vallotta magát,
a szürke, földhözragadt lét bármely pillanade művészként a jelentésteremtő
forma
tában rejlő fantasztikumra
emlékeztet.
megújítását tekínti céljának, emlékeztetvén
Legutóbbi regénye, a Dzsin (1981) már cíarra, hogy Engelsnek egykor Balzacra vo- mével is e mögöttes világra utal, A szép
natkoztatott megállapítása a XX. század- fogolynó pedig sokszáz éve ismert szellemban sem veszítette érvényét: a két háború
históriát elevenít föl.
közötti korszak francia írói közűl a jobbE történet legrégibb változatát a II. száoldali Céline bizonyult a regény megújítózadból ismerjük. Följegyzője, a kisázsiai
jának, az utóbbi évtizedek filmrendezői köeredetű görög Phlegón, rabszolgának szüzül viszont Truffaut, aki 1968-ban forraletett, de Hadrianus császár fölszabadítotdalmat sürgetett, maradi alkotások sorát
ta, s ő ezután élete hátralevő részében jóhozta létre. Kettejük munkáinak összeha- részt anekdoták gyűjtésével foglalkozott.
sonlítása szemléletesen bizonyíthatná, hogy Csodák könyve címmel emlegetett könyvéRobbe-Grillet-nek sikerült elkerülnie a je- nek első fejezetében beszélte el annak a
lenkori francia film két zsákutcaját. nem Philinnion nevű lánynak az esetét, akí öt
törekedett anyagi hasznot hozó könnyű fil- hónapra a menyegzője után meghalt, mímek készítésére, és távol tartotta magától
után szülei megakadályozták, hogy szíve
a formalizmust, vagyis azt a kísértést, hogy választottj ához, Machateshez menjen férjmások által korábban teremtett formákat
hez, s ehelyett általa nem szeretett férfiutánozzon.
val adták össze. A gyászeset után Macha58

tes, aki egy másik városban élt, útnak indult, hogy meglátogassa a lány szüleit.
Azok barátsággal fogadták, megvendégelték, majd szállást adtak az ifjúnak. Amidőn Machates nyugovóra tért, Philinnion
megjelent a vendég szobájában,
s reggelig
vele maradt. A következő nap a fiú már
türelmetlenül várta az éjszakát, s minden
úgy történt, mint előző alkalommal. A szelgák kívülről meghallották kettejük beszélgetését, és az ajtóhasadékon keresztül azt
is észrevették, hogy az idegent olyan lány
látogatta meg, aki meglepően hasonlít elhalt kisasszonyukra. Következő éjszaka
azután odahívták a ház urát meg a feleségét. akik sírva borultak Philinnionra. A
lány ekkor szemrehányást tett szüleinek,
amiért megzavarták boldogságát, és visszatért a halottak világába, Machates pedig
szerelmese elvesztése miatt érzett bánatában önkezével vetett véget életének.
Ezt az alaptörténetet igen sokféle módon
dolgozták föl az évszázadok során. A kő-

zépkorban kereszténység és pogányság
összeütközésének allegóriáj ává formálták
át, Goethe pedig a vérszívó vámpír történetével ötvözte ezt a változatot, A korinthoszi menyasszony (1797) című balladájában. Míchelet, a szabadelvű történetíró
szellemében kisszerűnek nevezte ezt a megoldást, A boszorkány (1860) című könyvében. Henry James azután jelentékenyen
módosította s lélektani mélységgel ruházta
föl a históriát. Maud-Evelyn (1900) cimű
rövid történetében a szűlők nem hajlandók
tudomásul venni lányuk halálát, s egy fiatalember az öregek iránti kíméletből a halott szerelmének tekinti magát, mígnem teljesen azonosul e szerepével.
Robbe-Grillet is a maga képére formálta
át a hagyománytól készen kapott örökséget. Azoktól a gyerekkorában hallott rémhistóriáktól vett ösztönzést, amelyeket
egyik 1983-ban tett nyilatkozatában művészete egyik forrásának nevezett: "Az öreg
házat Brestben fák vették körül, s éjsza59

kánként a szél zugasa összekeveredett
nem más, mint a felesége. Éppen új lakásazoknak a ködkürtöknek a hangjával, me- ba költöztek. de a bútoraik még csak ezlyek a védtelen hajókat a szirtek hollétére
után fognak megérkezni. A szokatlan körfigyelmeztették. Eközben rémítő kísértetnyezet, a még ismeretlen városnegyed idehistóriákat meséltek nekem - hogy köny- genszerű hangjai nem hagyják nyugodtan
nyebben elaludjam - tengerbe veszett mat- aludni. Reggel arra ébred, hogy nyomasztó
rózok lelkéről, a breton legendáknak
álma volt, melyet hiába próbál elfelejteni.
ugyanis ezek alkotják a fő részét."
Olyan mély nyomot hagytak benne az éjRobbe-Grillet megtartotta a vérszívás mo- szaka rémképei. hogy ébren sem tud szabatívumát,
de metaforikus átértelmezéshez
dulni tőlük. Amikor egy nőt fekete ruhás
folyamodott, a halál allegóriájává lényegí- férfiak társaságában pillant meg az utcán,
tette át a vámpírról szóló történetet. Wal- nem ismeri föl bennük a hitvesét és a búter olyan föladatot kap, amelynek nem torszállítókat, ehelyett azt képzeli, hogy a
érti a célját. E küldetés teljesítésében mind- lidérces álom folytatódik. Talán a tudatuntalan nem várt események gátolják meg. talan vált láthatóvá az éjszaka visszatérő
Hasztalan próbálja lerázni magáról a nyűg- képeiben, a fenyegető en hullámzó tengernek érzett másodlagos dolgokat, melyekről
partnak s a szélben lebegő vörös függönyazt hiszi, hogy semmi köze hozzájuk. Csak nek sirályhangokkal
kísért víziójában ?
nehezen érti meg, hogy az ügy, melybe bo- Annyi bizonyos, hogy ennek a magyarázatnyolódott, azonos a rábízott föladattal. Ké- nak is van közös pontja a másik kettővel,
sőn jön a fölismerés, s ekkor már egyet je- hiszen Walter saját haláláról álmodott.
lent azzal, hogy meg kell halnia: aki megMelyik világ az igazi, az álomé avagy
pillantja a szellemet, az már maga sem tar- az ébrenlété? Melyik nőt szereti Walter?
tozik ehhez a világhoz. Ebből a szempont- Robbe-Grillet művei soha nem hoznak megból Walter még a dán királyfinak is roko- oldást, mert alkotójuk feszültsége megfona. Mindketten a túlvilág létének vagy galmazását vallja föladatának. Nem a képhiányának kettősségével viaskodnak,
s zelet mindenhatóságát hirdeti, de azt, hogy
eközben már a halál árnyékában élnek.
valóság és fantázia kölcsönösen teremti
Egy történet annál jobb, minél többféle- eqyrnást. Walter ébrenlétének jelenetei - a
képp lehet elbeszélni. A szép fogolynő
mulatóbeli képsor vagy az éjszakai autóút
nemcsak vámpírhistóriaként magyarázható,
- olyan szokatlan megvilágítással kerülnek
s nem is csak annak az embernek a sorsa- elénk, hogya valóság nem látszik kevésbé
ként, aki képtelen megoldani a neki föl- valószerutlennek az álomnál. Életünk e két
adott rejtvényt, mert idejében nem veszi létforma szüntelen egymásbajátszásaként
észre, hogy voltaképp saját életének titkát,
jelenik meg, s a fantasztikum így sokkal
elrendeltetésének értelmét kellene megfej- kézzelfoghatóbbá válik, mint a szürrealista
tenie. Egy eseménysort végül is nemcsak filmkészítés egykori kísérleteiben. Robbeaz elbeszélés sorrendjében lehet összerakGrillet továbbfejleszti s egyben túlhaladja
ni. Elképzelhető, hogy azt a jelenetet kell a szürrealizmust. Ebben rejlik művészetékiindulópontnak
elfogadnunk, amelyben
nek kivételes eredetisége.
Walter Sara mellett riad föl álmából, aki
Szegedy-Mászák Mihály

A SZÉP FOGOLYNÖ (La belle captive) színes francia, 1982. t és R: Alain Robbe-Grillet;
Henri Alecan; D: Gilles Roland-Guerber; J: Piet Belschérj Sz: Daniel Mesquich, Gabrielle
zure, Cyrelle Claire.
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Fábri Zoltán és színészei
ugró siker hordozói is. Bevezetőben csak
említésképpen szaladjunk végig a tételt
"A színész nekem nem kellék. hanem gon- igazolandó filmeken és azok kimagasló
szinészi sikerein.
dolkozó, nagyon is érzékeny idegrendszeBihari József, Kiss Manyi, Bessenyei Fere partner, akinek - ha csak lehetséges renc - Vihar, 1952; Barsi Béla, Solti Bertasosem rakok a vál1ára fölösleges terheket.
lan - Elet jel, 1954; Szabó Ernő, Makláry
Energiáját a remélt művészi cél érdekében
igyekszem mozgósítani, s forgatás közben Zoltán - Hannibál tanár úr, 1956; Barsi
a párhuzamos munkafolyamatokat az ő Béla, Kiss Manyi, Törőesik Mari, Soós Imre - Körhinta, 1956; Mensáros László ritmusára szabom."
Lehet, hogy mindössze ennyi volna a tit- Bolond április, 1957; Sinkovits Imre, Garas Dezső, Rajz János, Görbe János, Márka annak, hogy csaknem minden Fábri-film
kus László - Két félidő a pokolban, 1961;
egy vagy több kiemelkedő színészi alakítás
váratlanságával örvendezteti meg nézőit? Bessenyei Ferenc - Dúvad, 1961; Görbe
Hogy Fábri immár közel harminc eszten- János, Keres Emil, Páger Antal - Húsz óra,
deje avat eladdig epizódistának tartott szí- 1965; Latinovits Zoltán, Fónay Márta, Sinnészeket érett, eszközeikben sokszínű fő- kovits Imre, Dégi István - Isten hozta, őrhősökké; hogy színházainkban
főszerepe- nagy úr, 1969; Vass Éva, Törőesik Mari Hangyaboly, 1971; Bencze Ferenc, Pécsi
ket játszó művészekből briliáns karakterfigurákat bont ki; hogy veszi magának a Ildikó - Plusz-minusz 1 nap, 1973; Bálint
András, Csomós Mari, Latinovits Zoltán,
fáradságot ahhoz, hogy igen merésznek
Dajka Margit, Lukács Sándor - 141 perc
tűnő szerepköri váltásokat vigyen sikerre;
hogy szereposztásaiban hosszabb távon ne a befejezetlen mondatból, 1975; Öze Lajos,
ragadjon meg "kedvenc" színészek csapa- Márkus László, Bencze Ferenc, Horváth
Sándor, Dégi István - Az őtödik pecsét,
tánál, hanem mindig frissen és érzékenyen
1976; Koncz Gábor, Pap Éva - Magyarok,
reagáljon az aktuálisan legfrissebb "ember1977; Koncz Gábor, Venczel Vera, Juhász
anyagra"?
Jácint - Fábián Bálint találkozása istennel,
Érdemes lenne megfejteni annak titkát,
1980;
Gálfy László, Kálmán György
hogy a Fábri-filmek - kevés kivétellel Requiem,
1981.
egyszersmind egy-egy, több évtized emléFelsorolásunk távolról sem közelíti meg
kében őrződő színészi alakítás, messze ki-

Színészek és filmszerepek
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Hannibál tanár úr (1956)

a teljességet, hiszen a számtalan epizódszereplőt felvillantó filmek mindegyikében
akad olyan szerep, olyan színész, akire vagy mert eddig más szerepekben láttuk,
vagy mert oly kitűnően illik környezetébe
- máig emlékezünk.
Aki a korabeli sajtóban tallózik, hogy
egy-egy alakítás visszhangját, értékelését
szembesítse mai megítélésünkkeL nagyot
csalódik. Csaknem kivétel nélkül minden
kritika hosszú-hosszú hasábokat, olykor oldalakat szentel a filmnek, Fábri eszmei és
képi világa elemzésének, a politikai-társadalmi-szociális mondanivaló élveboncolásának - közhely ként és szegényes összefoglalóként egy-egy félmondatban megállapítva, hogy Fábri "színészvezetése most is,
mint mindig, elsőrendű" vagy: "szereposztása ismét telitalálat". Annak elemzésére,
hogy ezek a rendkívüli színészí teljesítmé62

nyek tulajdonképpen miben is állnak, hogy
Fábri színészvezetése mennyiben más,
mennyiben egyénibb, gondosabb és felkészültebb a kortársaktól megszokottnál sőt, mondhatjuk, a magyar film történetében egyedülálló =, ennek kibontására még
csak kísérlet sem történik ugyanakkor, mikor - ugyancsak ritkaságl - egy-egy film
főszereplőjének nevétől valósággal visszhangzik az ország. Igaz, sajnos viszonylag
rövid ideig, mert az a mechanizmus is kevéssé érthető, melyben a "feldobott", közönségsikerében befuttatott színészeknek
nyoma vész színházi berkeinkben. A nagy
kiugrásokat, mély és őszinte sikereket nagyon kevés esetben követik olyan feladatok, melyek az egyéni pályafutások egészét
próbálnák stabilizálni, valamelyest révbe
juttatni. Fábri érezhetően, szinte tapinthatóan nem fogadja el a színházak szerepesz-

Körhinta (1955)
tásbeli kcnvencióit sem a szerepkörök, sem
a szerepek súlyozása tekintetében. Addig
epizódista alkatúnak tartott színészekre
bátran és sikeresen bíz bonyolult főszerepeket (Szabó Ernő: Hannibál tanár
úr), de attól sem riad vissza, hogy "főszereplő alkatú" -nak kikiáltott művészre remek kisepizódokat bízzon (Básti Lajos Utószezon vagy Páger Antal - Isten hozta,
őrnagy úr). Ezen a jelenségen akkor is érdemes elgondolkozn unk, ha ma már tudván
tudjuk, hogy Törőesik Marinak például milyen hihetetlen erőfeszítésébe került fennmaradni filmbeli alakításainak komoly sikere után, hogy mennyi művészi-emberi
poklot kellett megjárnia ahhoz, hogy ne
bélyegezzék meg mint filmszínésznőt. Ami
annál is különösebb, mivel ugyanakkor
hazánkban nemigen ismerik el ennek a műfajnak az önálló létezését. Hivatásosnak te-

Édes Anna (1958)

-+

kinthető filmszínészeink úgyszólván nincsenek - sokféle, bonyolult összetévő alkotta
helyzetek fura összekapcsolódása folytán,
de ez egy másik tanulmány tárgya lehetne
-, ám mégis, különösen Fábri valamely
filmjében ha kiugró színészi alakítás szűletik, ha az illetőnek addig nincs komoly
színházi múlt a háta mögött, igen könnyen
eltűnhet a "filmszínészi" besorolás kissé
lesajnált, óvatoskodva lenézett süllyesztőjében.
De talán lássunk néhány kiemeit idézetet
azon kritikai vélemények kőzűl, melyek
frissiben igyekeztek a színészi munkát és
annak értékelését segíteni. Tallózásunk
csupán hiányos, kiragadott példák felemlítése, mégis roppant tanulságos: "Olthy
Magda Pörnecziné szerepében nem volt
sem eléggé asszony, sem eléggé kulák" (Vihar,
Irodalmi Újság;
Pápay Erzsi
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Húsz

óra

(1965)

Arendás Jucija bájos és hiteles paraszti
figura, de merevsége megakadályozta abban, hogya fiatalságot és a szerelmet megtestesítő alakká váljék" - (Vihar, uo.),
"Törőcsik (... ) törékeny kis cselédfigurája
valósággal monumentális szimbólumává
lesz a Horthy-korszak könyörtelen népelnyomásának. Feledhetetlen." Mezey Mária
"fejfájósan remek szoborkarikatúráját
alkotja a régi méltóságos asszonyok kitenyésztett típusának" (Édes Anna, Népszava); "tehetségével, dinamikus, furcsa egyéniségével" emelkedik ki Bencze Ferenc
[Plusz-minusz egy nap, Népszabadság).
Garas Dezső "kis Steiner" -e az egyik
legkiválóbb emlékezetű alakítása a művésznek. Öt viszont úgy éri el a kritikai
sors keze, hogy alakjának vitathatóságát legalábbis a kortársak közűl volt, aki vítatta, bár mindjárt meglátjuk, hogyan s
miért - a színész egyébként kiválónak elismert alakításának rovására írják, olyan
momentumokat kérve rajta számon, melyekért a film rendezője a felelős. Például:
Steiner figuráját az alkotók "ugyan gyengéd elnézéssel, majdnem szeretettel formál66

ták meg, de a modellt vicclapokról vágták
ki. Bizonyos, hogya félmillió halott közül
nem őt kellett volna megidézni." Vagy: "figurája túl kiélezettre sikerűlt, s ez akartlanul is hellyel-közzel egy bántó szemlélet
sablonját süti rá." Úgy vélem, ezek a megnyilvánulások önmagukért beszélnek, kérdés csupán az, hogy ha a film eszmei atyja,
rendezője kiválóan megtalált csapatába a
félmillió halott közül igenis éppen ezt a
figurát választotta tökéletesen illeszkedő
társként, ezt talán mégsem kéne a színésztől számonkérni, megfosztva őt a jogos elismeréstől. Mindemellett tudjuk, hogy
Steiner figurája hajszállal sem egyénítettebb, másképpen összegyúrt, mint bárki
másé a csapatban. Ebben az esetben tökéletesen felesleges és hamis érzelmeskedés
szólal meg a hozzá nem értés hangján.
Azt hinnők tehát, hogy Fábri filmjeinek
színészei e szerepeken kívül élik tovább
addigi szinházi életüket, mintha mi sem
történt volna, pedig ez tévedés. Arra már
említettünk példát, hogy komoly művészi
beilleszkedési problémákat okozhat a kiugróan nagy sikerrel megoldott filmszerep

(pl. Törőesik Mari esetében), hogy a "mintha mi sem történt volna" megítélést váltja
ki, teljes közönnyel tekintve egyszeri véletlennek törvényszerű kiugrásokat
(pl.
Szabó Ernő, Barsi Béla). De van egy harmadik típus is - szerencsére ritka, ám annál nehezebb helyzetben: Bessenyei Ferenc
hosszú-hosszú éveken át - ha ugyan nem
mind a mai napig - kűzdött a Dúvad Ulveczkyjének nagyon is valóságos, erőszakos kísértetével. Örá viszont a "végre ez
a tökéletesen neki való" sztereotípiája illett, noha a korabeli sajtóvisszhang meglehetősen felemásan értékelte teljesítményét. Például: "Bessenyei Ferenccel együtt
színházasdit idéző, parasztkodó hölgyeket
és urakat láttunk, romantikus, minden érzelmet túljátszó álpatetikus stílusban játszani." "Bessenyei Ferenc számos jó, kiemelkedő filmszerepe közűl talán leginkább ez van az ő testére szabva. Él is
a lehetőséggel, de úgy, hogy egy pillanatig se él vele vissza." Vagy: "Vannak lenyűgöző jelenetek nem utolsósorban Bessenyei Ferenc jóvoltából, aki a színészi beleérzés csodájaként az eredeti hőst varázsolja, ahol csak lehet, a vászonra." Következmény: hosszú időre meghatározó,
helyesebben: behatárolt szerepkör.
Bevezetőként mindőssze ennyit arról,
milyen is az eredményekben gazdag, művészi tudásban, tudatosságban gyarapodó
színész helyzete egy valóban faj súlyos sikert követően. Semmi esetre sem nevezhető a megérdemelt
elismerés lépcsőin
biztos lábbal haladó, az eredményes közös
munka ízébe beleszerető ember diadalmenetének.

Az építőanyag
Nézzük meg közelebbről, milyen okokra
vezethetők vissza a fent említett, az alkotó művész - színművész
- számára meghatározó sikerélmények.
Mindenekelőtt annak megfejtésére kell

tennünk kísérletet, milyen építőanyagokat
is használt Fábri, milyen mozaikokból.
kockákból illeszti össze végtelenül sokszínűvé jellemeit. hőseit, hogy azok nagy körültekintéssel kiválasztott megformálókra találva, valósággal életre keljenek. Ugyanennek a kérdésnek már gyökereiben megtalálhatók azok az olykor nyeglén ható
megjegyzések arról, hogy Fábri "hagyományos", "kissé már poros", "klasszikus"
rendező. Igen, ha figyelembe vesszük azt,
hogy Fábri filmjei egytől egyig az akkor,
elkészültükkor időszerű Mában játszódnak,
hogy alakjai - mint filmjeinek eszméi az emberi helytállás, a sorsfordulókkal.
döntésekkel való szembenézés eltökéltségét fejezik ki, akkor valóban csak azt
mondhatjuk, hogy Fábri módszerei vagy
"klasszikus" -ak vagy olyan modernek,
aminek mélységét és tartalmát lassan illene teljességében feltárnunk. Színészi eszközök tekintetében Fábri egyetlen filmjében sem támaszkodhatott - gondolom, nem
is óhajtott - színészi beidegzésekre, lévén,
hogy témáit mindenkor a való életet éppen feszítő jelenségek vászonra fogalmazása adta. S ez a tény rendkívüli művészi
erőt, befolyást, segítséget jelent mindazoknak, akik életük változásaihoz. változtatásához az erőt és az útmutatást a művészetben is keresik. Az ötvenes évek elején
művészeink - kűlönösen kiemelkedő, valóban értékes színművészeink - briliánsan
tudtak
arisztokratákat,
katonatiszteket.
dzsentri urakat és hölgyeket, vagy a népszínművek paraszthőseinek
bármelyikét.
a "magyar paraszt" kissé "faj magyar" -ra
sikerült változatát színre vinni. Igen ám,
de ez a származását tekintve az országos
képnek pontosan megfelelő heterogén szinésztársadalom a saját társadalmi-politikai
döntéseivel is épp elég sokat küszködött.
Arra már igen kevéssé futotta színészi
erejéből, hogy miközben saját maga emberi tisztázódásával van őszintén és sorskérdésként elfoglalva, szakmai szemmel
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lsten hozta, őrnagy úr! (1969)

figyelje a körülötte átalakuló társadalmi
osztályok, rétegek képviselőinek egyéni
viselkedésformáit.
karakterét.
ts Fábri
pontosan ezekben az időkben nem társadalmi-társalgási idilleket forgatott, hanem
a parasztság akkori sorsát bemutató filmet
(Vihar), illetve az egyik legnehezebb és
legfelelősségteljesebb munkásrétegnek,
a
bányászok életével foglalkozó történetet
(Életjel}.
Ma már kimutatták gondos elemzések, hogya
színészi megjelenítés számára nem az okozza az igazi problémát.
ha letűnt, sőt, számára már csak áttételesen ismert korok hőseit kell megeleveníteni. Többé-kevésbé hiteles héroszok és heroinák ezerszer könnyebben kelhetnek életre a színpadon, mint az az önmagunk, aki
éppen pontosan olyan problémákkal küzd
magán- és társadalmi életében, mint amilyeneket a színpadon vagy filmen kell
megjelenítenie.
Fábri a legnehezebbet választja: aktuális önmaga olyan típusának
vállalására
68

készteti a színészt, mely a belső döntéseit
esetleg épp úgy nem hozta meg, mint azok,
akik a nézőtéren ülve éppen tőle várnak
segítséget. És Fábri itt sem egyszerűsít ezért klasszikus és, ha úgy tetszik, szupermodern egyszerre =, egész embereket,
egész sorsokat visz a vászonra, pedig lényegesen egyszerűbb lenne kitérni, csupán
"felvillantani", "felrajzolni" a képleteket.
Vagyis valódi, köztünk élő emberek helyett
egy-egy jellemvonást, tulajdonságot jólrosszul körvonalazó, jelző, utalásokba burkolódzó félhősöket szerepeltetni ahelyett,
hogy igen gondosan ábrázolná figurái életének teljességét. Bár ebben a kérdésben,
úgy vélem, nem a "hagyományos" vagy
"modern" jelzők vitathatók Fábri esetében, hanem inkább a "divatos". Fábri modern is, klasszikus is - de szakmai megoldásait tekintve időnként nem "divatos".
Ami persze műveinek élvezetében semmiféle hátránnyal nem fenyegeti a közőnséget. Sőt.

Plusz minusz egy nap (1912)

Műhelymunka
1. Szereposztás
Hogy maga a szereposztás mennyire egyegy produkció lelke, azt igazán Fábritól
lehetne megtanulni. Nincs egyetlen olyan
arc, egyetlen, még csak véletlenül a "képbe jövő", bármennyire is elmosódott alak,
hogy az pontosan "kiosztott" ne legyen.
Fábrinak soha semmi nem mindegy, soha, egyetlen lépésnyi teret sem enged a
"valahogy
lesz", illetve az "így is elmegy" -nek. Ha valaki, ő valóban
tudja,
hogy egyetlen rossz, nem odaillő villanás,
és már éppen azt a vonalat veszélyeztetheti,
ami a legfontosabb:
eltereli a figyelmet,
disszonáns érzelmeket kelthet az alapmcndanivalóval szemben.
Amennyire furcsa felemássággal viszonyulnak Fábri nagy sikerű színészeihez
színházaink,
olyan elfogulatlan nyitottsággal. minden előitélettől. besorolástól mentesen közeledik feléjük Ő. Szerepesztésai-

ban nyoma sincs a sablonoknak - ha csak
az ő nyomán haladva, a későbbiekben nem
tettek valamit vagy valamilyen megvalósítási formát sablonossá! Fábri nem csupán
fővárosban.
hanem "országosan"
gondolkodva oszt szerepet. Természetesen többször dolgozik egy-egy színésszel, ám ez
mégsem jelenti azt, hogy mondanívalójának lényegét kényelemből meghamisítaná
csak azért, hogy régen bevált, "gondot nem
okozó" szinészét egyéniségétől teljesen elütő karakterben szerepeltesse. Mintha Fábrit határozottan érdekelné színészeinek további pályafutása;
többszöri szerepeltetésük alkalmával olykor hasonló zsánerben
is számos jellemvonásukat tekintve kűlőnböző hősöket bíz rájuk.
Gondoljunk itt - példaképpen - Kiss
Manyira a Vihar parasztasszonya szerepében, majd mint Nyúlnéra a Hannibál tanár úrban; vagy Makláry Zoltánra mint
Noviszterre az Édes Annában, vagy Mamzelként a Hannibál tanár úrban; szép pél69

da Törőesik Mari filmjeinek egymásutánja is: a Körhinta méltán nemzetközi sikert
aratott stábjában Soós Imre oldalán Mari,
majd Édes Anna, végül a Hangyaboly Virginiája. Gondos szemrevételezés után világosan kiderül, hogy szerepei csak igen
távoli hasonlóságot mutatnak egymással:
az első kettő ugyan valóban paraszti származású hősnő, de míg az Édes Anna cselédlánya a másoknak kiszolgáltatott, cselédsorsát még reményben sem feloldható,
döntésében csak tragikus véget érhető figura, addig a Körhinta Marija saját sorsát
alakító, szabad, bátor és a hagyományok
szorítását saját döntéseivel is lepattintó
egyemseg. Végül a Hangyaboly
apácája
egy zárt világ hősnője. kinek a kínti életből
magával hozott feszültségei, társadalmi
háttere másodlagosak a bent kialakított, a
társai életéből táplálkozó viszonyok kialakításában. Említhetjük ugyanilyen, sőt talán kissé élesebb végletességében Sinkovits
Imre szerepeltetését is, aki már - bányászként - 1954-ben feltűnik az Élet jelben itt kivételesen egy fél mondat erejéig szemfüles volt a kritika, mert ekkor már megemlítik, hogy "a jövendő egyik legkiemelkedőbb jellemszínészét
sejtjük benne"; ezt
követően jelentőségében óriási a Két félidő a pokolban Önodija, az elkényeztetett
futballbálvány. a nagyvárosi vagány, aki
életének legnagyobb hőstettét a pokol pályáján hajtja végre - és az Isten hozta,
őrnagy úr Tótja - melyről kár is beszélni,
hiszen Latinovitscsal alkotott párosukról
nem lehet elfelejtkezni.
2. Partnerkapcsolatok
Szereposztásaíból.
majdan a vásznon az is
egyértelmű, hogy Fábri nem csupán azt választja ki rendkívüli érzékkel, hogy mit kivel játszat el, hanem azt is, hogy ki kivel
dolgozik együtt. Talán azt már valóban
közhelyszámba megy elismételni, hogy
sokszor igen nagy létszámú szereplőgárdával dolgozó filmjeinek stábja bravúros
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összmunkával örvendezteti meg nézőit.
Igen, valóban úgy, mintha egy kitűnően
összeszokott, egymás erőit-gyengéi t nagyon
is jól ismerő társulat - színházi társulat egy-egy kiérlelt produkcióját láthatnánk.
Filmről lévén szó, ez természetesen lehetetlen. De Fábrinak mégiscsak sikerül oly
mértékű összjátékot megvalósítania, amely
sokszor messze fölébe kerekedik a mégoly
kényes színházi elvárásoknak. Ennek titka
azonban nemcsak az, hogy Fábri a színészi instrukciók pontosságában, precizitásában - erről még a későbbiekben lesz szó a legjobb színházi rendezőkkel is felveheti
a versenyt. A titok ott lappang, hogy Fábri
- úgy látszik - pszichológusi pontossággal
mérlegeli, ki, mikor, kivel és hogyan összekerülve tudja a maximumot nyújtani úgy,
hogy ezzel saját magát s partnereit egy kőzös megoldás örömében egyesíti. A partnerkapcsolatok tökéletes átlátása oly igen
jellemző rá, hogy elegendő a legkézenfekvőbb példák említése: Barsi Béla, Solti
Bertalan, Darvas Iván, Kőmíves Sándor,
Peti Sándor, Körmendi János, Görbe János,
Kovács Károly, Sinkovits Imre az Élet jelben; Barsi Béla, Kiss Manyi, Törőesik Mari, Soós Imre, Szirtes Adám a Kiithintában; Törőcsík Mari, Kovács Károly, Mezey
Mária, Fülöp Zsigmond, Makláry Zoltán,
Báró Anna, Simor Erzsi, Barsi Béla az Édes
Annában; Sinkovits Imre, Garas Dezső,
Egri István, Rajz János, Görbe János, Benkő Gyula, Márkus László, Mak1áry János
a Két félidő a pokolban című filmben; Básti Lajos, Ladányi Ferenc, Várkonyi Zoltán
a Nappali sötétségben; Páger Antal, Görbe
János, Keres Emil, Szirtes Adám, György
László a Húsz órában; Páger Antal, Rajz
János, Kőmíves Sándor, Balázs Samu, Kovács Károly, Szendrő József az Utószezonban; Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre,
Fónay Márta, Venczel Vera, Dégi István,
Páger Antal az Isten hozta, őrnagy úrban;
Bálint András, Latinovits Zoltán, Sáfár Anikó, Csomós Mari, Mensáros László, Lukács

141 perc a Befejezetlen

morulatból (1914)

Az ötödik pecsét (1916)
Sándor, Dayka Margit, Horváth Sándor,
Cserhalmi György, Makay Margit a 141
percben; és végül a talán mind közül legtökéletesebben sikerült partnerválasztása
Az ötödik pecsétben : Öze Lajos, Márkus
László, Bencze Ferenc, Horváth Sándor,
Dégi István együttjátszatásával.
És ennél a példánál meg is állhatunk egy
pillanatra. Nem csupán azért, mert háborúval, fasizálódással foglalkozó filmek hazánkban sajnos egyre kevesebb érdeklődest
keltenek, ennek a filmnek mégis hosszú
visszhangot kiváltó sikere volt. Már ez is
rendkívül fontos tényező, hiszen csak az,
hogy igen sokak érdeklődését az együtt játszó színészek keltették fel, már fontos a
mondanivaló hatékonyságának
fokozása
érdekében. De Fábri itt még önmaga mércéjével mérve is "túlteljesítette" a lehetőségeket. Nézzük, milyen színészeket hozott
itt össze a rendező. A szakmai technika, az
alkotótípus épp úgy különbözik ötüknél,
mint a megformálandó figurák egymástól.
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Persze nem ugyanabban. Öze Lajos gondolkodó, a cselekvő ember legbelsőbb indítékait kereső színészalkat. bámulatos hangulati fogékonysággal. Márkus László képes kívülről és belülről egysz.erre csaknem
párhuzamosan építkezni, Bencze Ferenc a
belső hangulatok, belső váltások, a visszafogott, ki nem adott érzelmek játékának
nagymestere, Horváth Sándor a történések,
a cselekmények összekapcsolásának művésze, hihetetlen érzékenységgel partnerei játékára.
Dégi István az intellektuális cselekvő tipus, egyéni sajátos jegyek kiváló
megfigyelője és átültetője a gyakorlatba
úgy, hogy tulajdonképpen tipusteremtésével tökéletesen egyedi és megismételhetetlen jellemek tulajdonságait képes kibontani. Ez az ötféle, de Fábri által nyilvánvalóan jól ismert munkamódszer került itt
össze, hogy együttesen, mintegy önmagukból megteremtsék a történet kiválóan jellemzett hőseit. Ha létezik szereposztási telitalálat, mely nem a véletlenen és annak

Fábián Bálint találkozása

Istennel (1980)

sokszínűségén alapszik, akkor ez, a szerep- és magánjellemzőket tökéletesen felhasználó, partnerkapcsolatokra épített komponálás tökéletesnek tartható.
3. Szetepépités
Tudatosan visszautalva az előzőekben vázolt
partnerkapcsolatokra.
egymástól
olyannyira eltérő, mégis szervesen egymást
kiegészítő munkamódszerekre, úgy érzem,
ha csak érintőlegesen is, de le kell szőqezni. hogy ezek az eltérések-azonosságok
természetesen egyáltalán nem vagy alig
érintkeznek az ábrázolt figura jellernzőivel. Ez a tipusú vegyítés a célját éppen akkor éri el. ha az egymástól független, ám
kölcsönhatásban levő akció-reakciók kíegészítik, ám olykor éppen keresztezik is egymást. A Fábri rendezéseiben oly sokszor
megemlített, ám részleteiben még nem
elemzett összmunka az alapja, kiindulópontja az egyéni elképzeléseknek.
kimagasló szerepalkotásoknak.

Az újabb részletezés igénye nélkül szeretném megemlíteni a Magyarok, a Fábián
Bálint találkozása istennel. az Isten hozta,
őrnagy úr, a Két télidő a pokolban vagy
a Húsz óra együtteseit. Mindegyikre fokozottan érvényes, hogy kiváló összmunka
nyomán bravúros egyéni teljesítmények
születtek. és ezen a ponton kell áttérnünk
a Fábri-féle egyéni szerepépíttetésre.
Sorsformálás - emberszabású feladatok.
melyeknek súlya alatt kiegyenesedni kell
és nem összetörni - ezt az akaratot hordozzák Fábri filmalakjai. élik-játsszák színészei. A teljes élet, sors érzékeltetése gesztusrendszerükben. mimikájukban éppúgy
jelen van, mint magatartásformáikban, viselkedési szokásaikban. Igen, szokásaikban, mert Fábrinál szinte soha nem fordul
elő, hogy színészei menet közben elfelejtik
saját. előző viselkedési formáikat. magatartásbeli jegyeiket. Ezért lesz egy-egy alakítás legtöbb esetben kerek egész, és nem
snittek egymásutánja, mert a figurák ki73

Requiem (1981)

bontása egyenletes és minden apró részletre kiterjed, soha nem esik az alkalmi ötletszerűség bűnébe, hogy aztán felemás véleménnyel távozzunk egyértelműnek szánt
hősök láttán. És míg Fábri ezzel a pszichológiai pontosságú színészvezetési technikával színházi szerepépíttetési módra emlékeztet, megvalósíttatásában tökéletesen
filmszerű. Nála minden színpadi rutin lehámlik, eltűnnek még a beszédbeli modorosságok is, vagy legalábbis a figurához
idomulnak. Ugyanakkor Fábri egy-egy szereplőjében nem csupán saját szerepbeli
sorsa épül-erősödik a játék stabil vázává.
hanem az egymáshoz fűző vagy éppen taszító erővonalak gondos kirajzolása is.
Mint életünk mindennapjaiban, Fábri hőseiről sem csak úgy általában derülnek ki
emberekhez-tárgyakhoz-jelenségekhez
fűződő viszonylatok, hanem azok magától
értetődőségében, állandó, szinte láthatatlan
jelenlétében is. Fábri sohasem szerepeltet
képletembereket. még ott is lélektani pon74

tossággal árnyalt minden egyes gesztus, lélegzetvétel, reakció, ahol egyértelműen a
nem túlságosan réqmúltba,
ám mégsem
igazán szépirodalmi szinten feldolgozott
félmúltba nyúlt témáért (Nappali sötétség).
Fábri szerepépítési koncepciójának lényege az egész ember ábrázolása, nem féltulajdonságokkal, félelemzésekkel. hiszen
épp ettől válnak nagyszeru felismerések
szánalmas féligazságokká. Rendezése megköveteli minden egyes résztvevőtől a konstruktív gondolkodást, a filmszakmában talán kissé szokatlan egészben és nem részleteiben élést.
Az, hogy mindenki. minden egyes, akár
csak néhányszavas szereplő is pontosan
tudja, hogy miért éppen ő került és miért
éppen akkor és oda - felmérhetetlen előnyöket jelent a hatás tekintetében. Itt látszik meg, hogy soha nincs annyira mellékszereplő, akárcsak foltként feltűnő. "statiszta", akinek létezése, mozgása, reagálá-

sai vissza ne hatnának a "hősök" világáÖsszhatás
ra és így vagy úgy ne befolyásolnák azt.
Ha Fábri színészei egy-egy adott film- Talán észre sem igen vettük az elmúlt
ben tulajdonképpen semmi mást nem ját- . csaknem harmincéves sorozatban, hogy biszanának el, csak pontosan benne élnének zonyos figurák és alakítóik összekapcsoígy
a rendező által teremtett életük lehetősé- lódtak emlékeinkben. tudatunkban.
Szabó Ernő a "Hannibál tanár úr", a "Kis
geiben, már minden esély meglenne arra,
hogy - legalábbis a színészi munka szem- Steiner" csak Garas Dezső lehet, amint
pontjából - jó filmet lássunk. De a kör- "Az Önódi" Sinkovits Imre. "Dúvad" nyezet szuggesztív megteremtése, a minden bármikor, bármiben, - Bessenyei Ferenc;
az örök "Balogh Anti": Görbe János. A
apróságra kiterjedő figyelem mérhetelenül
mindenkori "Gál doktor" Páger Antal, a
gazdagítja a hatást. Azt, hogy könnyebb
főherceget játszani vagy lefejezendő király- szimbólummá vált "Crnagy" : Latinovits
nőt, mint kortárs figurát, Fábri szívós mun- Zoltán, a mindenkori "Parcen Nagy Lőrinc": Bálint András. És végül, de szinte
kával, részletes, ám a képzelet szárnyait
meg nem kötő instrukciókkal feledteti el, egészében: a "társaság" a világ forgatagában, a helytállás próbatételeiben: az órás
pedig ő alighanem az igazi tudója annak,
Öze Lajos, a könyvügynök Márkus László,
mennyivel nehezebb másokban életre kelteni azt, ami van, mint ami ugyan nincs, a vendéglős Béla kolléga Bencze Ferenc, az
asztalos szaki Horváth Sándor, és a furcsa
ám i1lúzióink ködképében meg-megjelenik,
s "játszhatóbb" -nak mutatkozik a színész kis "művészi" fényképész: Dégi István. Ha
Fábri filmjeinek hatása pusztán csak arra
számára is.
Itt és ebben a legnagyobb Fábri: hogy korlátozódnék, hogy életünk e közismert
történelmünk utóbbi harminc évének em- figuráit jellemző környezetben, helyzetekberét úgy je1enítteti meg, hogya játék örö- ben felejthetetlenné tették, már többet tumét és gyötrelmét a társművészetek egyen- dunk önmagunkról, döntéseinkről. kény terangúságával szintetizálja filmjeiben. És len-kényszerűségeinkről, mint több kötetmiközben színészeivel bejárat ja a legnehe- nyi történelmi eszmefuttatás révén. És nevezzük csak nyugodtan korszerűnek, mozebb utat az önleleplezésig, valódi élményt
nyújt a közös munka által, melyben ő szin- dernnek Fábri megjelenítési módszereit, ha
egy-két évtized távlatában szinte dokumente afféle "szürke eminenciás", láthatólag
tatív erejű valóságérzéket és korhűséget
minden a helyesen megválasztott szítuációsugallnak alkotásai.
kon, az odavaló és helytálló embereken
Révy Eszter
múlik. Mint az életben.
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Válság vagy teketória Maár Gyula filmjeiben
A filmrendezéshez napjainkban a kelleténél még mindig több szerencse kell. Leegyszerűsítésnek tűnhet persze egyszeruen szerencsének nevezni a tanulás és alkalmazkodás nyomán megszülető belső fegyelmet,
vagy azt a kűzdelmet, amely során elnyerhető a rendezői diploma. Pedig tulajdonképpen szerencse dolga még sokszor az is,
hogyagyártástechnikailag
megszervezett
munkában találkozni tud a sürgető társadalmi igény és az alkotói közlésvágy.
Vannak rendezők, akiket a mások sorsa
iránt érzett közéleti felelősség minden korban a társadalmi bajok szószólójává tenne.
Kovács András és Jancsó Miklós ilyenek.
Huszárik Zoltán pedig ellenkezőleg, a személyiség bonyolult diszharmóniái felé fordulva képes közösségivé válni.
De mi lesz azokkal, akik nem pcétái, de
nem is prófétái napjainknak.? Nem illeszkednek a változó filmes divatigény szabályaihoz sem külföldön, sem itthon. Vannak,
akik nem szélnak szélesebb tömegek nevében, és önmagukról sincs közvetlen mondanivalójuk. Mi lesz azokkal, akik kilógnak a sorból ?
A leforgatott filmanyaggal - bár közös
pénzen készült, és egy egész kollektíva
munkáját rögzíti - mégsem mindig lehet
jószándékú,
de formális közművelődési
programokat
vagy k.ereskedelmi célokat
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teljesíteni. Lehetetlen minden magyar filmet például egyforma és előre címkézett
műfaji vagy akár esztétikai dobozokba belegyömöszölni. A műalkotások nem könynyen osztályozhatóak.
A film önmagáért
kell hogy feleljen. Az elkészült munka helyett sem magára, sem másokra, a rendezőnek vagy kritikusnak nincs kire mutatni.
Ugyanakkor
első látásra sokminden eldönthetetlen. Nem nyilvánvaló, hogy miért
és milyen módon tartozik majd egy film a
magyar kultúrába.
Idegesítő helyzetek. Léteznek ilyen filmek és rendezők?
Itt van például Maár Gyula. Azt sem
mondhatjuk, hogy nehéz észrevenni, hiszen
Törőesik
Mari karakteres arca hívja fel
már jó ideje kettőjükre a figyelmet. A színésznő megjelenését nyújtja a rendezőnek.
Kellemetlen kép Liv Ullmann arca mögött
a gondjaival bajlódó Bergmant látni, vagy
Gene Rowlands tekintetében
felismerni
Cassavetesét. Az pedig csaknem felháborítónak látszik, hogy tudomást kell vennünk egyik kortársunkról.
Kabos és Latabár Kálmán után megjelent
Törőesik a magyar filmben. Csak valamivel
kell tovább nézni a meg szokott arcot és vékony alakot, és kiderül: Törőesik Mari lénye segítségével mindig a rendező az, aki
értelmezi és ábrázolja korát.

Végül (1914)

Történet helyett állapot
Akik nem szerették korábban ezeket a filmeket, azok számára
megkedvelé süket
úgyszólván semmi sem könnyíti meg. Eltűnt ugyanis belőlük a cselekmény. De nem
teszi vonzóvá a Végült (1974), a Déryné hol
van?-t (1975) vagy a Teketóriát a jó zene
sem. Nincsenek bennük érdekes tájak vagy
szép emberek. Az irónia, amelyik átszövi
a Teketóriát (1977) még nem változtat
"szórakoztatóvá" egy filmet. A három műnek nincs szokványos feszültsége, izgalma,
nincs dramaturgiai "tétje", expozíciója és
véqkifejlete, a megnyugtató befejezés is
hiányzik. Három filmben, három nap időegységében mégis történik valami, ami a
valóságban megeshet tíz év alatt, de egyetlen óra is elegendő ahhoz, hogy amit látunk, végbemenjen. Egyáltalán történésnek
lehet nevezni azt, hogy szélhullik egy-egy
élet?
Mintha Maár Gyulának, aki korábban
olyan sok cselekményes
forgatókönyvet
írt, saját filmjeire sort kerítve egy életre
elment volna kedve a fordulatos filmtől.
Látszólag félbehagyott, befejezetlen, jegyzetekben felejtett forgatókönyvek kerültek
megvalósításra.
Fölösleges és aprólékos körülményesség,
a lényegtelennek a fontossal való szándékos vagy véletlen keverése, a hangsúlyok
eltolódása: ez a teketória. Valamivel ironikusabb és derűsebb megfogalmazása annak
a drámai állapotnak, amit válságnak nevezünk.
Egy válságba jutott férfit láthatunk a
V égülben. Valami visszavonhatatlanul
lezárult, amikor a 49-ben kinevezett munkásigazgatót nyugdíjazták. Déryné művészi
válságba jutott, de ő úgy érzi, még semmi
nem ért véget, mert tehetsége teljében, pályája lezáratlan és nagy szerepek várnak
rá. A Teketóriában az öregedő Eszter arcát
festve hazugságaival
búcsúztatja
visszahozhatatlan ifjúságát.
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Behatárolt helyszíneken játszódnak ezek
a filmek: két értelmiségi lakásban, néhány
pesti téren és utcán, a színházban, majd a
nemesi kúriában és egyetlen kétes ízléssel
berendezett lakásban. Kűlönböző tehetségű
és nagyságrendű hősök három nap leforgása alatt - amely rendelkezésükre áll keresni kezdik lezajlott életük értelmét.
Furcsa sétát tesz, amikor követi a kamera
ezt a lehetetlen vállalkozást. Otthonának
szűk ketrecében, a színház folyosóit vagy
a hétköznapi város utcáit róva három ember szeretné megtudní, hogyan történhetett,
hogy szükség volt rájuk, igényelték és ünnepelték őket, most pedig azt mondják, elhasználtak és feleslegesek.
"Valamikor, amikor a változás üteme
lassúbb volt", mondja az életképes pozícióját mentő igazgató a Végülben. "Valamikor, egy emberöltőn át épp hogy formálódott a világ. Tényleges értéknek számított a felhalmozódott tapasztalat is. Most
azonban a tapasztalatok egyenesen terhessé váltak. Felgyülemlettek a tapasztalatok.
Tiszteletet és megértést követelnének. így
lenne helyénvaló. Csak éppen az alakult át,
amire vonatkoznának."
Mintha feleslegesnek vagy egyszeruen
tehernek számítana az a szakmai ismeret
is, amely Déryné színészi pályáját nehezíti. Nincs igény az édeskés naivából rekedtes, de természetes csengésűvé változott
hangra? Nem lehet olyan magasra húzni a
csillárokat. hogy ne világítsák meg a ráncokat, egyedül a folyosó barnás félhomálya
és az asszony zöldes ruhája túri még el azt,
ami végleg megsápadt.
Valami rosszul illeszkedik ezeknek az
embereknek az. életében. Bosszanthat ja és
idegessé is teheti a film nézőjét a diszharmoma érzése. "Honnan a nagy világfájdalom?" "Mi a baj?" "Értelme lenne a sopánkodásnak, bőgésnek vagy kéztördelésnek?"
Mi sem természetesebb, mint hogy néhány ember feje felett eljárt az idő. Majd

mindenki megbarátkozik új helyzetével és
magára talál, helyreáll az állapotok harmóniája. Ez lenne a megoldás, ha Maár
hősei önmagukkal és nem a körülöttük lévő világgal birkóznának. A kérdés azonban, amelyek a Végül alakjait, Apát vagy
Dérynét és Esztert kínozzák, olyan természetűek, hogy kizárólag szociálisan elrendezhetőek. Ráadásul élesen a múltra utalnak. A múlt azonban nem válaszol, helyette itt van a számukra céltalan jelen: megpróbálnak szembenézni vele.

"Kizökkent az idő"
Ezeknek a filmeknek a szereplői nehezen
teremtenek kapcsolatot egymással. Nem
kérdeznek és felelnek, vitatkoznak vagy
tudakozódnak : monológokban vallanak
helyzeteikről. Például a Végül még fiatal
asszonya nem érti lányát, és nem tud szót
váltani vele, helyette annak szerelmével
beszél szülő és gyermek viszonyáról és önmagáról, aki tehetetlen együttérzéssel hallgatja a megfáradt és céltalan szavakat. A
lány okos könyvekben keres orvoslást anyjával való megromlott helyzetére; hogy
megértse a szűleitől elválasztó szakadást.
Déryné indulatait nyugalommal takarja, és
fegyelmezetten fogadja az intendáns szakmai kioktatását. Eszter pedig a Teketóriában, mintha senki sem lenne a szebában.
jóformán már csak önmagának beszél.
Maár láthatóan tudja, hogy kizárólag az
értelmes tevékenység adhat tartalmat az
életnek. Elidegenítő monológjai eltávolítják a nézőt a cselekvésre és kapcsolatteremtésre képtelen hőseitől. Ugyanakkor azt
is tudhatja, hogy egyetlen esetből nem lehet általánosítani, azért a magányosságot
is többféle módon mintázza. A Végül fiataljai hűvös racionalitásba kapaszkodnak,
Apa barátai dogmatikus szólamokba menekülnek, Anya spleenes modort vesz fel.
Egyetlen filmnek nem lehet feladata eldön-
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teni, hogy melyik magatartás a társadalmilag szerenesés. netán jogosult. Mégis a Végül mel1ékszereplőinél ezúttal közelebb
állhat hozzánk a kétkezi munkásból gyárigazgatóvá tett Apa. Neki nincs mit mondania, a megbízhatóságnál nagyobb szűkség lett a szakmai biztonságra.
Maár hűvösen és biztos kézzel szerkeszti
filmjeit. Ahogyan egyik méltatója mondta,
konfliktusait egyszerre hamletire és csehovira formálja. Mindenesetre emlékeztetnek a klasszikus értelmiségi drámákra.
Fojtott diszharmóniára utal Déryné felalá járkálása. majd ezt követően tétova
bolyongása a színházi folyosón. Ugyanerről az érzésről vall Apa éjszakai menekű79

lése az íróasztaltól az ablakig, ahonnan nézőpontjával azonosulva a kamera az utca
csendjére és párás fényeire lát. Eszter pedig hálószobájában felveszi a csomagokból
vásárolt talmi cuccokat, még megtörli sírástól vörös orrát, mielőtt nevetséges
ophéliai monológjához kezdene.
Talán nyilvánvaló, hogy nem filozofikus
filmek ezek. Nem az emberi létre kérdeznek rá, nem az élet értelmét kétségbevonó
az a sírás, amely régi otthona falait látva
férfiatlanul feltör Apából. Déryné hamis
könnyekkel zokog a tizenhat éves Júlia szerepére kényszerítve. Eszter a Teketóriában
bőgésektől tagoltan mondja el sablon-hazugságait a boldog szerelemről, mindez
már csak a sírás kegyetlen paródiája.
Déryné úgy dönt, hogy visszamegy elhagyott férjéhez, a kövérkés, meglett emberhez a nemesi kúriába. A kedélyes vacsoráknak. a tücsökciripelésnek él. Szeretne
eleget tenni a világ emberi és morális követelményeinek: asszonya lesz majd a színésznek rossz, azonban kitűnő gazdálkodónak bizonyult Dérynek. Megpróbálja elfelejteni a rivaldát, a fűrészpor szagot. Miért
ne élhetne ő is úgy, mint mások? A hosszadalmas és kedélyesnek ígérkező estebéd jelenetben, a tücsökciripelés és a kandalló
melege mellett kell rádöbbennie. hogy mi
is az, amire vállalkozik. Apa is keresi az
elrontott helyzeteket, amikor kezéből kicsúszhatott életének irányítása. A nép vagyonának megbízottjaként,
mint fiának
őse, vagy kommunistaként. vajon mikor
hibázhatott? Régi barátokat keres fel, találkozót kér hazulról elköltözött fiától,
megnézi a 49-es híradókat. Eszter átlátszó
kíváncsisággal fürkészi fia barátjának fiatal, csaknem gyermeki arcát, hogy eldönthesse : asszonyi létének melyik formájában,
anyaként vagy szeretőként bukott meg
ilyen végérvényesen.
A konfliktusok a múltra utalnak. Ráadásullezáratlanok,
és bár bemutatásuk a
modorosságig részletező, mégis elvontak.
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A hősök, miközben barátokat keresnek,
szeretteikkel találkoznak vagy új ruhákat
vesznek fel, arra vállalkoznak, hogy megértsék, vagy legalábbis takarni próbálják
a néző számára egyre kirivóbb diszharmóniát, amely őket környezetüktől elválasztja.
Maár Gyula szereplői koruktól, környezetüktől elütnek. Jelenüknél néhány évtizeddel előbbre járnak (Déryné), vagy elmaradtak valóságuktól (Apa, Eszter). Nem
mulatoznak dzsentri módra, nem hirdetnek
avult eszményeket, nem sért senkit, ahogyan élnek. így nem kerülhetnek éles kenfliktusba környezetükkel. Egyszerüen partra vetette őket az idő vagy a történelem,
és ők most adekvát szocialista közegükből
- a színházból, a gyárból, a családból - kiszakadva fulladoznak. Maár szereplői mégsem dekadensek Nem mondtak le életük
tevékeny formálás áról, hanem elvesztették
azt. Talán hamarabb és igazságtalanabbul
történt mindez, mint ahogyan természetes
lenne. A világ változott és ők elmaradtak.
A filmek a hősök gyökértelenségét analizálják, érzékeltetik és magyarázzák, azonban a világgal való kapcsolatukon nem
tudnak változtatni.

A változás vagy változtatás igénye
A szereplők megpróbálnak mássá válni, ez
azonban nem sikerül. A történelem vagy
az ifjúság' Apát vagy Dérynét és Esztert cselekvéshez juttatta és színpadra állította. A
lámpákat azonban, amelyek fénye korábban feléjük fordult, most kikapcsolták. A
Taganka Színház művészei a Teketória főcíme alatt látható televíziós közvetítésben
boldogan meghajolnak. Azok a nézők ott
hazamentek vacsorázni. Eszter elzárja a
készüléket.
az ő drámája csak most kezdődik.
Nem szívesen nézzük Josef Kroner fáradt vonásait a Végül Apájaként. Vagy Tő-
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rőcsik duzzadt arcát a Teketóriában, és apró, egyáltalán nem színésznősen beszédes
szemeit. A szemöldökök kőzött mindkét
arcban mély ráncok húzódnak. Vádló vonások. Sokaknak talán ellenszenvesek ezek
az emberek, hűvösen is gondolhatunk rájuk, szeretettel vagy közömbösen. A rendezőnek mindegy. Nem célja azonosítani
szereplőível, hogy így tetteik belső ellentmondásaira felhívhassa a figyelmünket.
Nincsenek rossz döntések vagy végzetes
tévedések. Egyetlen oka van mindennek: a
végzetessé váló talajtalanság. Hiányzik a
kiitikus, talán művészi aspektus, amely a
dolgokban egyértelműen eligazítva a néző
számára megkönnyítené a látványt.
Maár Gyula nem tud (nem képes?) ítélkezni. Hagyja, hogy telítődjűnk
a tehetetlenséggel és a sok hiábavalósággal. Eközben azonban el is távolodunk mindettől.
Mire Apát a Végülben megérthetnénk, már
csak egy fotót látunk róla. Déryné alakja
az őszi kert ködében talán végleg elvész.
A Teketóriában Eszter arcát pedig eltakar-

ja a valószínűtlen operettes nagy kalap.
Nem látjuk már Törőesik arcát, helyette
Lórán Lenke a zcnqorának dőlve kövéren
és vidáman magyarul, majd angolul is elénekel egy régi dalt.
A rendező főiskolás vizsgafilmjében egy
fiatal fiú a budai, dróttal kerített házba
ment, hogy meglátogasson két veteránt. A
pohár bor mellett a nyári délután vallató
csendjében a Skorbut (1965) öregjei az arra
kószáló
első suhancnak feltárták fájdalommal és hittel teli múltjukat. Elmondták a
konspirációt, az illegalitást, a küzdelmeket.
A fiú az öregeket meghallgatva lesétált a
hegyoldalon, a kis házban pedig ottmaradt
az erősödő bizalmatlanság.
A Végül fiataljaí Schumann zonqoraszonátáját hallgatják. A hosszú, bravúros operatőri munkával készült képsor (Koltai
Lajos munkája megint) külön-külön
és
együtt is szemügyre veszi ezeket a szótlan
embereket, miközben mint valami egyedül
feloldást jelentő közeg a jelenetet átfonja
a zene. A következőkben megtudjuk, hogy
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először Japánba akartak utazni, majd Izraelbe, most vidékre mennének tanítani.
Hűvös tájékozatlanság tűzette ki velük szobájuk falára Manson képét hogy azt nem
sokkal később hasonlóan indokolatlanul
Gevaráéval cseréljék fel. Gumicsizmát viselnek és politikai-gazdaságtant tanulnak.
Érzékelhető: Apa sorsa rájuk vár.
Ilyen szerencsétlenek lennénk, ilyen sorsunkat át nem látók és ilyen ostobák? Vagy
csak a rendező zavaros gondolkodása, a
"gyökértelenségből fakadó" és "tipikus értelmiségi távlatvesztés"
mutatja a valóság
egy szeletét ilyen megkövesedettnek ?
Az alkotó rejtőzködő, nem ítélkezik,
vagy talán nincs is véleménye.
Déryné csaknem természetesnek tartja,
hogy nem ő kelt hanem a hamvas, bár kissé harsány Schodellné. Nem is néz be többé
a próbákra. Az intendáns kíméletlen szavai
mindenkit a tükör elé parancsolnak: bámulják csak időtől nyújtott és deformált
vonásaikat !

A film második felében a színházban
nagy riadalmat okozva megjelenik egy sebes beszédű és igen művezt gróf. Haja, körme gondozott, finom selyem inge, elegáns
kézelője van, hozzá divatos bársony öltözéke, mindez arra vall, nem akárki, aki
hordja. Hosszan és pergően azt magyarázza, amit Dérynéről és önmagáról úgyis
mindenki tud: a világ haladt előre, megváltoztak az igények és az avult játékszíni
stílus helyett ideje valami korszerűt hozni
Thália templomába. Nem kell senkinek a
maníros és provinciális előadásmód, nincs
szükség a megfáradt sóhaj okra. Beszéde
megállíthatatlannak tűnik. Furcsa, de unalmunkat szavait hallgatva egy ponton túl
érdeklődés, majd a gyanú váltja fel. Amit
mond, fokozatosan igazolni kezdi Déryné
művészetének
nagyságát. (1978)
Ember Marianne
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A tömegek igényét figyelembe kell venni!
Hozzászólásom témájául '83 leg sikeresebb magyar filmjét, az Elcserélt szerelmet választottam. Választásomnak több oka van: '84 elejét
írjuk, megjelentek a statisztikák: az óesztendőben ez a film vonzotta a legtöbb nézőt a moziba, ugyanakkor olvastam Gulyás István és Sajóhelyi Gábor elmarasztaló kritikáit a FILMKULTÚRA hasábjain.
A furcsa ellentmondás késztetett arra, hogy
ismét elmenjek a filmet megnézni, és mivel egy
hozzászóláshoz illik alaposabban
felkészülni,
vettem a fáradtságot, hogy beszerezzem a film
bemutatása idején megjelent cikkeket is. Ezek
után elemzésem témája egy kissé módosult.
Nem tudok többé csak a filmről írni, nem tudom kiszakítani a kritikák gyűrűj éból, így a
hozzászólás - műfaját tekintve - inkább elmélkedés (általában a könnyű műfaj fogadtatásáról), amolyan kritika a kritikákról.
Először röviden a filmről : Pusztai Gábor
(Avar István) családját ismerjük meg fia, Zsolt
(ifj. Pathó István) hódításainak tükrében. Zsolt
a mai felnövekvő nemzedék tipikus képviselője: ösztöneit és testi fejlődését tekintve már
felnőtt, de választásait tekintve még nem következetes sem saját jövőjét, sem párkapcsolatait
illetően. Mivel Zsolt sem rendelkezik önálló lakással, zajló életébe - melynek a szűlők szabad folyást engednek - kénytelen bevonni az
"öregeket". Kitűnő jellemrajzokat láthatunk a
már említett Avaron kívül Moór Mariann (az
anya), Tordy Géza (a merev lányos apuka),
Gobbi Hilda (lakás reményében eltartott) részéről.
84

A már sokszor bizonyított színészeken kívül
jó megjelenésű fiatalokat látunk szép számmal
a pergő cselekményű filmben. Másfél óra eltelik anélkül, hogy unatkoznánk, sőt kifejezetten jól érezzük magunkat.
Sajóhelyi Gábor a Filmkultúra 83/6 számában viszont ezt írja:
"Az utóbbi esztendő leggyengébb alkotásának
az Elcserélt szerelem című filmet ítélem. Alapvető társadalmi problémákat kendőz el nagyvonalúan, csak ifjú és időskori szexre figyel
rendezője, a szabados kapcsolatok ábrázolása
ellepi a filmvásznat ... A néző nem a rádöbbené stől feszeng, hanem a tehetetlenségtől, az
unalomtól . .. Minden hamis és álinfonnációt
megtudhatunk a főhősről egynéhány lényegtelen dolgot nem: ki ő, mit csinál, mitől vált élete zűrzavarossá, s több hasonló kérdést nem
tesznek fel a film alkotói."
Sajóhelyi - szerintem önkényesen - a nézők
nevében ír. Nos, a Filmkultúra 83/6 számában
bőven találunk szó szerinti, a nézők véleményéről tudósító jegyzőkönyvi idézeteket, Szalkai
cikkének melléklet eként.
Mit vár vajon Sajóhelyi egy fiatalokról (és
főként fiataloknak) szóló filmtől ? Apuka káderezését talán, - ki ő, mit csinál, mitől vált élete
zűrzavarossá? Nem, nem hiszem, hogy ez érdekelné a fiatalokat. A kritikus ott ülhetett a moziban, de "hamis és álinformációk" utáni nyomozási vágya feltehetően elterelte figyelm ét
arról, amiről a film szól.
így vállalni kell a szemérem nevében tiltakozó megjegyzéseket is. Szerintem Szalkai a film-

ben napjaink valós, a családok életében és a
generációk kőzőtt fellelhető problémáira őszinte és becsületes válaszokat keres. "Csak az ifjú
és időskori szexre figyel rendezője, a szabados
kapcsolatok ábrázolása ellepi a filmvásznat."
(Sajóhelyi Gábor) Ilyen - számomra teljesen
érthetetlen - megjegyzés csak attól származhat, akinek a fiatalságából hiányzott valami,
vagy talán túl feledékeny. Persze a nézők nagy
seregének a film tetszett. A véres szájú kritikák
mellett (ellenére) is félmillióan szavaztak mozijegyükkel a film mellett. Ezeknek a nézöknek
nagy része elégedetten jön ki a moziból, az
ilyen hosszú műsoron tartás csak folyamatos
látogatottsággal lehetséges.
Hónapokkal a bemutató után egyértelmű a
siker; oka: a filmet dicsérik a nézők, ezzel
újabb látogatókat toboroznak. A bemutató idején szokásos beharangozó reklámok hatása
ugyanis már rég lecsengett.
Tetszett a film a Népszabadság kritikusának,
Gyertyán Ervinnek is, aki így ír: "Nemzedéki
ellentétek kerülnek napirendre ebben a vígjátékban (eredeti címe: Változnak az idők volt).
a változó erkölcsök és szokások olyan örök és
állandó hordozójának- vetületében, mint a szerelem. Melyik gyakorló apa, vagy anya ne ismerné az érzelmeknek azt a kiismerhetetlen
zűrzavarát, nagy szerelmeknek és futó kalandoknak azt a szüntelen helycseréjét. amely
meghökkent értékelésük viharos változásaival
gyermekeink életében."
Lám, van aki érti a filmet a kritikusok közül
is l Mégsem beszélnek a filmszakma és kritika
jelesei mind "más nyelven" (Lásd Szalkai cikkét, Filmkultúra 83/6). Vannak, akik megkísérlik a tagadhatatlan közönségsiker okait értelmezni. Idézet a Hétfői Hírekből : "Divatos közgazdasági szakkifejezéssel -ímportkiváltó- produkció a Szalkai-Kállai
kettős új vígjátéka.
Bizonyítja: habkönnyű, ám kellemesen szórakoztató, vidámságot árasztó, kellő szakmai rutinnal készített filmek ért nekünk sem kell a
szomszédba menni. Mindez hazai alapanyagból
is előállítható, feltéve persze, ha az alkotók is
komolyan veszik dolgukat és nem elégszenek
meg lerágott sémák, sablonok ismételgetésével.
feltupírozásával . " Szalkai most szemmel láthatóan vette a fáradságot. hogy Kállai Istvánnal
karöltve valóban mai társadalmi konfliktusokat
s gyakori emberi problémákat mutasson be a
humor tükrében. Jelesül: valódi és ál generációs ellentéteket. a szerelmi kapcsolatok koronként változó jelentőségéből. értelmezéséből és
minősítéséből adódó ütközéseket.
Kitűnő szí-

nészeket nyert meg az ügynek, s engedett kedvük szerint, ám egységes kereteken belül jóízűen komédiázni.
felszabadultan játszani."
Ugyanakkor Gulyás István véleménye a már
említett írásban: "A film semmitmondó, semmit akaró, tartás nélküli, valóban középszerű.
A film egy jellegzetesen mai, viszonylag jó körülmények kőzőtt élő család hétköznapjait
igyekszik bemutatni, ahol a legfőbb bonyodalmat (a mókát, amin a nézőnek nevetnie kellene) az egyke fiú okozza szüleinek - a kicsit
maradi mamának és a szabadelvű papának =,
amidőn sorra cseréli le - én nem ell - szeretőit (inkább: partnereit)."
Fogadjuk el: kritikusaink hivatásuk magaslatán állnak, hiszen kritikai érzékük fejlett. De
talán mi magunk - nota bene; a közönség - is
igényesebbek lettünk, ha ezt nem hiszik is el
rólunk. Bár a könnyed szórakozást ma is igényeljük.
kis híján alkalmatlanná váltunk rá.
Megteltünk
a habostorta-hajiqálással,
többé
nem vagyunk hajlandók elfogadni a többször
elpufogtatott olcsó poénokat. De az Elcserélt
szetelem igaz gondolatokat könnyed humorral
keverve szórakoztatott.
Nehéz dolog lehet ennyi támadás és értetlenség kereszt·tüzében vígjátékot rendezni. Meg is
ritkult az erre a kálváriára vállalkozó rendezők
száma alaposan: egyik kezem ujjai is soknak
bizonyulnak megszámlálásukra !
Ismeri a nehézségeket Gulyás István is, hiszen elismeri:
a szórakozás, a szórakoztatás már megfogalmazásában is gyanús. És Isten
mentse azt az alkotót. aki szórakoztatni akar!
Készüljön föl, hogy ha munkája nem sikerül filmjének utolsó statisztája is megkapja a magáét. Ez nem nagyon lelkesítő eshetőség."
Ilyen helyzetismerettel különösen
értetlenül
állok kritikusaink egy részének vagdalkozó
megjegyzései előtt. Mindez mire való? Észrevételeik néhol a becsületsértést súrolják. Vagy
talán perverz örömet jelent mások nyilvános
szidalmazása ?
Való igaz, hogy kevés az olyan egyéniség,
mint Woody Allen, akinek lényéből sugárzik a
fanyar humor. Mit lehet tenni nekünk magyaroknak mégis? Meg kellene becsülnünk sajnos
igen kis szárnú. a színvonalas szórakoztatáshoz
értő irónkat. rendezőnket. Erkölcsileg is, anyagilag is. Csak így lehet megtalálni az utat a ma
nézőjéhez. aki az összes eddigi tagadás ellenére
igenis igényli a szórakoztatást.
És a tömegigények figyelembe vétele - egy
demokratikus országban - legalábbis ildomos.
Benke József
r r»
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Vitazáró
Olvasónk hozzászólásának közreadásával lezárjuk a filmvígjátékról indított eszmecserénket bár ezúttal is lezárhatailan, időről időre fölbukkanó kérdésről van szó. Miért találtuk fontosnak ezt a problémakört? Mert egyre sürgetőbb szorosabbra fűzni közönség és filmművészet kapcsolatát. Különösen mostanában, amikor kevesebb a pénz a iilmhészitéshez
(is), és
az állampolgár sem áldozhat annyit a hultúrára.
művelődésre,
amennyit szetetne s amennyire
korábban esetleg módja volt.
Vannak a filmesek táborában, akik úgy vélik:
a vígjáték az a műlaj, amely a jelen körülmények között a leghasznosabb ; ez jut el a legszélesebb közönségrétegekhez,
felejteti el az
emberekkel gondjukat-bajukat,
és - közönségsikere folytán - a leginkább tétiti vissza mindazt a költséget, amelyet előállítására fordítottak.
Csakhogy ez nem ilyen egyszerű. A filmvígjáték legalább annyi élet- és valóságismeretet
követel, mint a "komorabb" hangvételű, a helyzeteket tragikus kiélezéssel ábrázoló iilmműiajok. És ez nálunk, de világszerte - állítam
merjűk a vita után is - ritkán érvényesülő
igazság. Többnyire sehélyes, gyakran. nyugati
mintákat követő filmek szűletnek hazánkban
vígjáték címén. Nem kivétel ez alól - sajnos az Elcserélt szerelem sem, bár igényesebben
készítette el Szalkai Sándor, mint előző darabját, a Kojak Budapestenz. jobban ügyelt a szinészeli kiválasztására, a látvány vonzására. Talán a legközelebbi munkája egyesíti e két iilm
tapasztalatait
a korábbi Ki van a tojásban?
társadalmi töltetével. Sajátságos és elgondolkodtató, hogy az Elcserélt szerelem még így is
hasznos következtetésre
juttatta rengeteg nézőjét - talán a televíziós Családi kör hatását is
kíaknázva. A vita egyébként nem Szalkairól
vagy életművéről folyt, így nem volt célja szetzőinknek - akik a saját véleményüknek
adtak
hangot - Szalkai Sándor megtámadása sem.
Alighanem a szárahoztatás időszerű tartalma
lehetne további eszmecserék tárgya. S megítélésünk szetini ez már nem szűkíthető műfajok
kérdésére. Az, hogy milyen alkotás szárahoztat, nem csekély részt függ a közönség testilelki állapotától: egy fáradt embert, legyen az
bányász vagy egyetemi tanár, a legvadabb filmburleszk is untathat. S függ perszé a műueltséqtől is, bár nem mechanikusan. Épp mostanában hallottunk valakiről - özvegyasszony háztartásbeli, vidéki városban él =, aki "csupán"
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az iskolai alapműveltséget szerezte meg annak
idején, de a Mephisto televíziós sugárzása nyomán rákapott Gyurká László "ördögregényére",
a Faustus doktor boldogságos pokoljárására olvasni persze mindig is szeteteti =, innét, egy
jótanács révén, Thomas Mannig jutott - még
nem a Doktor Paustushoz, "csak" - környezete
hatalmas meglepetésére - a Varázs hegyet habzsolta föl, s érdeklődve, a megfejtés gyönyörű
igyekezetével nézte Jancsó Miklós sorozatát a
képernyőn. S mivel Thomas Mann vallomását
olvasta már a Doktor Faustus keletkezéséről (I),
tervezi: a Doktor Faustus lész a következő
szellemi zsákmány. A példa egyedi, de valószínűleg mégis tágabb érvényű.
Szerintünk a szórakoztatás nem okvetlenül
valamiféle abszolút kikapcsolódás elősegítése;
nem "agymosás". Ha érzékletesen. a közönség
együttműködését
kiharcolva tár elő valamit a.
iilmműuész, az - bármiről szóljon - szárahoztató lehet, mert - ha nem azormal is - ráoilágít korábban rejtett összefüggésekre;
gazdagít
bennünket.
Minél szélesebb
érzelmi skálán
"dolgozza meg" - nevetéstől sírásig - a film
a nézőt, minél váratlanabbul készteti érzelmi
állapotának mequáltoztatására,
tudatbeli megrögzöttségeinek
föladására, annál tökéletesebben szárahoztat. S annál maradandóbb a hatása. Receptet persze hiába adunk: ilyenek nyomán nem születhetik még igazi műalkotás. De
sorolhatnák szép számmal a példákat, az eszmecserében is fölmerült Veri az ördög a feleségét című filmtől a Te rongyos életi-ig.
Tudomásul kellene venni - legutóbbi hozzászólónk is írt erről, bár ellentétes következtetésre jutott =, hogy közönség és alkotó egyaránt túl van ma már a polgári - olykor szocialistának maszkírozott
- filmvígjáték
vonzáskörén. A tömegigény nem kötődik műfajokhoz.
Másrészt
elgondolkodhatnának
az illetékesek egy korszerűbb
forgalmazási stratégián:
televízió és mozi értékközvetítő összműködésének munkamegosztásán.
Lehetséges, hogy a telivízió - legalábbis egy szecialista vagy ilyen
törekvésűnek minősíthető hultúrában - bátrabban sugározhatna kipróbált és új, szokatlanabb
értékeket (ak án az .Azlésdilaatúra" vádját is
vállalva; tanulságos egyébként: mely szférából
érkezik efféle vád), míg az egyéb - felsőbb
vagy alsóbb sziniű - igényeket egy taqoltabb,
változatosabb mozihálózat .iszolqálhatná
hi".
amit - dicsérőleg - Sándor Pál Szerencsés Dánieljéről, Révész György Hanyat-homlok című
Folytatódhatík tehát a vita: s más címen bár,
de lényegileg ugyanarról.

KITEKINTÉS
Santiago Álvarez (II. rész)
VI.
Nem kétséges, hogy a trükk és az animáció direkt tartalmú hatáselemként való használata a
dokumentumfilmben. tehát az egyik fő összetevője annak a komplex körülményektől meghatározott stílusnak, amely mifelénk (az utóbbi
két évtized hazai tapasztalatával szembesülve)
idegenkedést vált ki, mert részint a szubjektív
alkotói "manipuláció" eszközének, részint pedi tradicionálisnak
és elavultnak tetszik Kubában és Santiago Alvarez műveiben sem
szárnit magában véve újításnak, hanem annak,
ami: a hagyományos eszközök fölújításának.
De ez a tölújítás egyben az eszköztár megújítását is jelenti. "A hagyományos kulturális
elemek bizonyos mértékig megőrzik értéküket:
nem szabad beskatulyáznunk ezeket, s azt mondanunk. hogy ami konvencionális, azt sohasem
lehet használni. Az újítás úgy történik, hogy a
hagyományos formákat új életre kelt jük, átértékeliük." így foglalta össze Santiago Alvaréz
1978-ban már csaknem két évtizedes tapasztalatát.
Az a rnód. ahogyan Alvarez (és más kubai
dokumentaristák) használják filmjeikben a trükköt és az animációt, épp azért eredeti és új,
mert szorosan kapcsolódik a hírértékű. "egy-a zegyben" rögzített ténydokumentumhoz : azt általánosítja - hol didaktikusan, hol költőileg.
Hogy a didaktikusság mennyiben lehet művész i, és mennyiben művészetellenes, arról még
külön kell szólnunk, hiszen Santiago Alvarez
munkáit elemezve korántsem kerülhető meg
ez a lényeges kérdés, de nem is intézhető el
egyszerűen. Am vizsgáljuk egyelőre a ténykép
és a trükk(animáció)effektus kapcsolatát a költőiség vonatkozásában. Csak szögezzük le, hogy
a "költőiség" fogalma nem a befogadóból kiváltott érzelmi reakciót figyelembe véve kerül
ide (akár .Jfraiak" ilyen értelemben Alvarez
filmjei, akár nem, ez most mindegy), hanem

mert olyan stiláris toposzok alkalmazásáról van
szó a filmben, amelyek többé-kevésbé pontosan
leírhatók az irodalmi poetika rendszerei ből ismert "szóképek" megnevezésével : hasonlat,
metafóra, metonimia, allegória és így tovább,
mert többnyire épp ezek kialakítására használja föl a kubai rendező a hírértékű tényrögzítés
és a trükkeffektus kapcsolatát. (Maga a kapcsolat - természetesen - a kép- és hangmontázsban realizálódik.)
Az elsődleges, a fontosabb, a mindennemű
általánosítás kiindulópontja: a rögzített tény.
"A megismételhetetlen tények .eqy-az-eqyben'
való felvétele, a nem tervezett események számszerű többsége adja a filmes újságírás fő nyersanyagát és alapvető jellemvonását" - hangsúlyozta nem egyszer Alvarez. Ami a "filmes újsáqirást" illeti, a kubai rendező olykor - a saját dolgáról szólva - a "dokumentumfilm" szinonimájaként használja ezt a kifejezést; máskor - általánosabban - a dokumentumfilm fontos alkotórészének tekinti: "A filmes újságírás
- a valósághoz mint hírhez való közelítéssel gazdagítja a dokumentumfilmet. Mert az aktuális dokumentumfilm nem létezik az újságírás magas részaránya nélkül. A montázsstruktúrák alkalmazása lehetövé teszi, hogy a filmszalagra vett eredeti hírt feldolgozzuk, elemezzük, és belehelyezzük
abba akontextusba,
amely létrehozta, nagyobb horderőre emelve,
s szinte korlátlan érvényességet
kölcsönözve
neki." (1978)
Ezt a "nagyobb horderőt", "szinte korlátlan
érvényességet" igen sokszor az említett toposzok segítségével éri el Santiago Alverez. méghozzá feltűnő gyakorisággal alkalmazva "a hirként kezelt valóság" képéhez trükk- vagy animációs képelemnek montázselemként való hozzárendelését. Természetes, hogy ilyenkor a formai (vizuális) hasonlóság adja az egymáshozrendelés ötletét ; s az is természetes, hogy a
formai hasonlóság csaknem mindig tartalmi el87

lentétet bont ki - az előállított effektus így
csattanószerű.
A 19 tavasz cimű film kezdetén láthatunk (és
hallhatunk is, mert a zenei kíséret rövid, gyors
metamorfózisa is hozzátartozik a gondolatkifejező effektushoz) mintamód egyszerű példát erre az eljárásra. Apró virágocskák animálódnak
a vásznon. Eltávolodnak, zuhanni kezdenek a
mélybe - de ekkor már nem virágocskák, hanem nagy magasságból kiszórt légibombák : a
pusztító eszközök négy hátsó "uszonya", irányítólapja felülről (a repülőgépből) fényképezve pontosan olyan, mint a virágok négy sziromlevele.
Béke és háború. Virág és bomba. A halál virágai. Vietnam. Expozíció ez az egyszerű - s a
közhelyhez való veszedelmes közelállása miatt
alkotói bátorságra valló - ötlet a Ho Shi Minhről szóló portréfilmhez. És döbbenetesen hatásos. (Mellesleg említve, Alvarez merészsége a
továbbiakban is eredményez egy-két elképesztő snittet ebben a filmben. Nehezen tudnám
például elképzelni, hogy magyar filmesek interjút készítenének a világ valamelyik állami
és pártvezetőjével.
s közben fő képi elemmé
léptetnék elő - a lábfej ét. Alvarez megtette ezt.
Szimbolikus jelentésűvé emelte ezáltal azt a körülményt, hogya vietnami nép vezetője éppúgy
közönséges gumiszandálba csúsztatott, mezítelen lábbal jelenik meg a munkahelyén, mint
országának akármely fia.)
Míg a Ho Shi Minh-portré életanyag-dominanciájából a színező trükkeffektust
érdemes
kiemelnünk példaként, hogy funkcióját és alkalmaztatási módjait megvilágíthassuk,
addig
A pongo álma fikciós (rnert ez a tizenegy perces meseanekdota
fikció, nem dokumentum,
csak éppen agitatív-politikus tartalmával és földolgozási módjával kapcsolódik szorosan Alvarez
dokumentumfilmjeihez) , tehát
fikciós
trűkkdom-nanciájából
azt a "hírként kezelt vaIósáqdarabot"
érdemes
kiragadnunk
most,
amely mintegy a "túloldalról" világítja meg a
trükkeffektusok
és a valóságrögzítés
ugyanazon, vagy legalábbis hasonló elven nyugvóépülő kapcsolatát.
José Maria Argüedas, a spanyolul és kecsuául is publikáló perui író - aki már nem érhette
meg Alvarez filmjének elkészültét - egy Cuzco környéki falusi indiántól hallotta a tőrténetet, amelyet aztán a folklórtradíció szelleméhez
ragaszkodva formált meg kecsuául, majd spanyolul. Alvarez először is visszateszi a mesét
a szájhagyományos folklórba azáltal, hogy filmjében nem Argüedas írott szövege hangzik el,
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hanem annak egy eleven varracrcja, ami ugy
jött létre, hogy egy kilencéves kisfiúval "viszszameséltette" - magnetofonra - a fölolvasott
Argüedas-mesét:
vagyis a fiú saját szavaival
és saját kurtításaival vagy toldásaival. egyszóval saját "átiratában" meséli el a pongo és a
gamonal csattanós történetét. (A "pongo" nem
személynév. mint a Filmmúzeum műsorfűzetének névelőtlen címfordítása - Ponqo álma helytelenül sugallná, hanem nagyjából "zselIért" jelent a nagybirtok viszonyai kőzt, eredetileg pedig azt az elszegényedett faluközösségi
tagot jelölte, aki fizetség nélkül, pusztán a napi
étkezésért dolgozott a zsírosodó falufőnöknél ez utóbbit jelentette eredetileg a "gamonal" ,
később pedig általában a népnyúzót.
a földesurat.)
FölvonuItat ez a film kecsua kerámiákat, reneszánsz szobor- és festményrészleteket, barokk
angyalkákat, általában képzőművészeti
reprodukciórészleteket
tömegestül az állóképekből
kinagyított, trükkel mozgatott, negatív ból pozitívba játszó fotográfiarészletek
mellett, megtoldva még néhány egyéb optikai trükkel is,
- de nem mutatja meg a mesélő fiúcskát. s a
mese két reális, mert dokumentum-, sőt híradószerűen
lencsevégre kapott szereplőjét
sem
"játszat ja" színészileg,
hanem ugyanúgy
a
"trükköző önkény" mozgatja őket a vásznon.
m'nt a holt képi elemeket a montázs sorában.
Azt vélhetnénk. hogy ilyen körűlmények között nincs is jelentősége, kinek a képmása szolgáltatja a pongo és a gamonal típusát jelzőmegtestesítő
.Jcépanyaqot"
Alvarez számára.
Talán igaz is ez. Mindegy volna, kinek a képmását használja föl a rendező "pongónak" és
"gamonalnak", ha csakugyan "akárki" volna a
filmszalagon egyikük is, másikuk is. Csakhogy
Alvarez filmjén nem akárki! Nem is az az érdekes, hogy a pongo csakugyan "egy pong o"
a limai piactérről (aki eleinte menekült a kamera elől, majd engedett a meggyőző szónak, s
eljátszotta a kamera előtt azt a néhány mozdulatot, amit a rendező kért tőle), hanem az, hogy
a gamonal nem más, mint az egyik legnagyobb
perui földbirtokos, sötét jobboldali figura: Puga Estrada.
A perui nézők jórésze fölismeri.
A magyar néző természetesen nem.
De ez nem változtat azon a tényen, hogy egy
"hírként kezelt valósáqrészlet"
csavarint még
egyet az amúgy is nevetést kiváltó csattanón:
nem elég, hogya
szöveg szerint atúlvHágon
a mézzel bekent gamonalt nyalogat ja a szarral
beken t pongo, és viszont, ráadásul még arra is

megvan az objektív lehetőség a film bizonyosfajta. közönsége számára, hogy aktuális politikai poénként (vicc-csattanóként)
röhögjön az
indián népmese szellemes és váratlan végkifejletén, hogy a félelmetes Puga Estradát képzelje mézzel bekerit. pucér szarnyalogatónak.
így játszik össze trükk és valóság - képben
és hangban - Alvarez vágóasztalán. A fotográfiai konkrétság nélkül a pongo és a gamonal
figurája teljesen elvont allegóriává vált volna (a "szegény" és a "gazdag" ellentété deklaráló elvontsággá) a zömében
filmtrükkökre
épülő, tehát a konkrétumoktól folyton elvonatkoztató
elbeszélő
szerkezetben;
így viszont
olyan jelképpé alakul. amely az egyeditől rugaszkodik el. megőrizve azt, az általános felé.
Ahogy a realista művészetben kívánatos. Figyelemre méltó, hogy a művészi általánosítás kiindulópontja. a fotográfiai konkrétság ezúttal
is publicisztikai jellegű Santiago Alvareznél.

VII.
A "filmes újságírás" metódusaival föltárt és
rögzített anyag általánosítása változatos és merész eszközökkel valósult meg Alvarez eddig
emlegetett filmjeiben, amelyek egytől egyig politikai aktualitásokhoz kapcsolódtak, pontosabban fogalmazva. csupán a jelen ellentmondásaihoz. anélkül. hogy a történelmi folyamatnak a múlt. a jelen és a jövő együttesének - általánosítására vállalkoztak volna.
De ez is bekövetkezett, s nem véletlenül Kuba "szocialista útjának", a marxizmusnak mint
a kubai forradalom ideológiájának világos dekIarálása, kommunista párt jának újjászervezése
után, ezekhez a változásokhoz szorosan kapcsolódva. "Igen szoros kapcsolat van a közott.
amit csinálok, s ami hazánkban éppen történik." Ez a már idézett vallomás változatlanul
érvényes.
Am nem marad változatlan a dokumentumfilmkészítő helyzete. S a megváltozott feladatok, amelyek teljesítésére vállalkozik, megkérdőjelezik művészi kifejezőeszközeinek
rendszerét is, bár nem közvetlenül, hiszen az eszköz.
bármi legyen is az, épp eszközjellegéből következőerr. magában véve semleges - nem eleve jó vagy rossz -; hanem az eszközhasználat
módján keresztül. Vagyis az ábrázolási módszer
válik vitathatóvá.
A módszer pedig a művészetben - a dokumentumfilmben
is - csak formai vetülete a
szemléletnek (a világ nézetének). s megfordít-

va. a mű (s nem a művén kívül megnyilatkozó
alkotó I) szemlelete. világnézete csupán tartalmi vetülete lehet a mű kifejezési módjának,
ábrázolási módszerének.
Santiago Alvarez "egész estés híradóiról",
FideI Castrót kisérő útifilmjeiről.
nagyepikájáról van most szó.
Az epikus előadásmód maga is veszélyeztetheti Alvarez montázseffektusokra
épülő, sajátszerű kifejezésmódjának
eredményességét,
s
erre a merőben formai problémára már a legelső ilyen esetben fölfigyelt a kubai kritika.
(Az 1966-ban készült Cerro Pelado - a címadó:
a kubai forradalom egyik hősi csatájának színhelyéről elnevezett hajó, amély Puerto Rico fővárosába, San Juanba, a X. Közép-amerikai és
Karibi Játékok színhelyére szállította a kubai
sportdelegációt - bírálatában olvashatjuk Enrique Pineda Barnet tollából: "... bizonyos, talán szándékolt monotónia érezhető benne néha ... " Ez volt Alvarez első filmje. amelynek
ismertetéseiben
- szükségképpen
és egybehangzón - fölbukkant az "epikus" jelző.) Ez
a veszély változatlan; ám korántsem vezethetjük le Alvarez nagyszabású
vállalkozásainak
egész problematikusságát
ebből a formai preblémából. De nem véletlen, hogy épp a nagy
ívű epikum kísérleteihez kapcsolódik Santiago
Alvarez művészí eszközeinek funkcióváltása. s
ezzel együtt hatékonyságuk
csökkenése,
mi
több. a velük-általuk
szándékolt
effektusok
visszájára fordulása. Mert továbbra is készített
- s remélhetőleg fog is - olyan filmeket, amelyek alkotó "eklekticizmusa" • szubjektivitása,
vagyis a személyes kifejezésmód eredeti. meggyőző ereje az állásfoglalás világosságával párosulva. a "plakátszerű" egyszerűséget valójában igen bonyolult "vers" -építkezéssel
teremti
meg. s ezért e filmek agitatív politikai tartalma
a művészi struktúra egységén keresztül hat a
nézőre-hallqatóra,
s nem azt fölbomlasztva, annak ellenére. nem azon kívül maradva. nem
arra csupán rárakódva.
Mert ez következett be Alvarez olyan filmjeiben. mint az Amerika fia vagyok ... , Es az
eget rohammal toglalták el. A négy híd, Vietnami április a macska évében vagy S az éjszaka
szivárvánnyá lett.
Hogy itt alátásmódban
- szemléletben - s
realizálódásában. az ábrázolási módszerben következik be valamiféle törés vagy inkább szakadás (olyasmi ez. mint a matematikában egy
nem folytonos függvény: hiába rendeljük alá
egyik szám halmaz unk elemeinek változatlanul
ugyanazon módon a másik számhalmaz elemeit.
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a kirajzolódó görbe csak egy bizonyos pontig
sodszor azért, mert így "a mi oldalunk" minfolytonos - aztán egyszer csak megszakad,
den belső ellentmondás alól fölmentetik. A ketmert az adott intervallumnak a "következő
tő együtt annyit tesz, hogy vége a dialektikapontja" csak látszólag ugyanolyan - tárgyunk
nak - amely a jelenben még megvolt -: egytekintetében =, mint a korábbiak: ha tetszik,
mást átható ellentmondások harca helyett puszha nem, másként viselkedik, más eredményt
tán egymást kizáró ellentétek sora jelzi a törad l), arra egyszeru példát hozhatunk föl.
ténelmet. Csak jelzi, tehát: illusztrálja.
A pongo álmában szereplő Puga Estrada amint a rendező elmondja egyik interjújában
VIII.
- merő véletlenségből került Iván Nápoles operatőr kamerája elé a limai bikaviadal-aréna, a
S minél nagyobbat markol a mű, annál bánPlaza Acho bejáratánál. De fölfedezték.
hogy
tóbb ez az apologetikus illusztrativitás. (Melott van a képen a tömegben, s értelmezve föllesleg mondva, Santiago Alvarez egyik interjúhasználták ezt a tényt (kinagyítva, kimerevítve,
jában büszkén és harcosan vállalja is az "apo"kockázva", ővele "játszatták" el a mese galogéta"
jelzőt. Legbensőbb szándéka szerint: a
monalját).
marxizmus. a szocializmus apologétája.)
Az Amerika fia vagyok...
nem is egy beA legnagyobbat kétségkívül az Es az eget
állításában láthatjuk Fidel Castro kíséretében
rohammal
toglalták
el markolná.
(Megint
a rezzenetlen arccal álldogáló, sötét szemüvekénytelen vagyok helyesbíteni a filmmúzeumi
ges chilei tábornokokat : köztük
Gustavo
műsorfüzet fordítói tévedését. "Az eget egy
Leiqh-t, a légierő főparancsnokát - Pinochet
ugrással meghódítani",
mondja az, nyilván
fasiszta júntájának
leendő alapító tagját. Rop"asalto" helyett "salto" -t olvasva, s halvány
pant érdekes dokumentum ez, de csupán önjelét sem adva, hogy ismerné, mire vonatkozik
tudatlan dokumentum. Megmarad a véletlen
a cím utalása: "Y el cielo fue tomado por
rögzítés szintjén: értelmezetlen. fölhasználatasalto". Márpedig az egy Marx-parafrázis, a
lan. A baljósan tartózkodó viselkedésű katonák
Kugelmannhoz 1871. április 12-én írott levél
még egy-egy közelkép erejéig sem igen vonközismert helyére utal, ahol is Marx - a maták magukra Alvarez figyelmét.
gyar fordításban - "párizsi egetostromlók"-nak
Pedig a chilei demokratikus folyamatot fenevezi a kommünárokat ; ugyanez a spanyol
nyegető imperialista veszélyről elegendő szó
változatban "eget rohamozók" -ként fordítódik.)
esik a filmben, s általánosságban a belső reakEz a film FideI Castro 1972-ben tett nagy
eióról is. Csak éppen Alvarez nem keresi e
körutazása (7 szocialista s 3 afrikai országba
belső reakció "arcát". A pozitívumokra figyel.
látogatott el) alkalmából készült. Az útifilm
Történelmi - visszapillantó - elemzést is ad
Santiago Alvarez vágóasztalán hatalmas törté(megszokott s nagy biztonsággal alkalmazott
nelemmagyarázat-kísérletté
alakult át, amely
eszközeivel, jól vegyítve a didaktikus ismeretszándéka szerint elsősorban arra - a film eleterjesztést az agitatív politikai érveléssel), jén animált feliratként is megjelenített - kérám csak folytonos görbeként képes elénk ábdésre válaszol: "Mi a marxizmus?" ; szembeálrázolni e folyamat mozgását. S mint tudjuk,
1ítva a soviniszta nacionalizmust és az internaez a görbe nem bizonyult folytonosnak : már
cíonalizmust, az embertelen célokra alkalmaakkor - 1972-ben - is a szakadási pont felé
zott tudományt és technikát az emberiség értartott ...
dekében alkalmazottal. Amint Enrique Pineda
Alvarez voltaképpen ugyanazt teszi a törBamet írja: "Tézis-dokumentumfilm ez. " Riténelemmel - ugyanúgy igyekszik földolgozni,
port, amely ideológia.i esszébe csap át." Az
s nemcsak ebben a filmjében =, mint a legszoelső tézis így szól, mindjárt a mű expozíciójarosabb értelemben vett jelennel : egyértelmű álként: "a marxizmus - az élet". S embriót lálásfoglalással megvonja a határvonalat Kuba
tunk (meg újszülötteket, reneszánsz kori képeés szövetségesei, valamint ellenségei között,
ken), s a Téli Palota bevételét. Vagyis az élet
Csakhogy ez kevés ahhoz, hogy a történelmi
jelképét. a születést, meg a szocialista hatalom
mozgás összetevői közt - művészi és tudomászületését. Később, természetesen, sor kerül az
nyos - rendet tegyünk. Először is azért, mert
ellentézisre is: "az imperializmus - halál". Hitígy minden, ami "előzmény", differenciálatlaler, Auschwitz, Vietnam.
nul "a mi oldalunkra" kerül, s minden egyéb
Majd tovább "fejlődik" a tézispár- "a marx"a másik oldalra"; s minden, ami jövő, úgyizmus - tudomány az életért", "az imperializszintén differenciálatlanul.a miénk .Jesz". Mámus - tudománya halálért".
90

De hagyjuk inkább említetlenül a közhelyeknek és frázisoknak azt a hihetetlen képi és szótömegét, ami tovább "finomítja" Alvarez el,
képzelése szerint ezeket az "alapgondolatokat".
Mint gondolkodásának végeredményére jellemző mozzanatot említsük föl viszont azt a képsort, amely az SZKP XXV. kongresszusához
kapcsolódik. Hat évtized múlt-képeit idézi föl
ez, méghozzá a folyamatos erőfeszítés és töretlen fejlődés szeplőtlen i11úzióját keltve. Ez lett
volna a történelem'? Aligha. Santiago Alvarez
előadásában ugyanis "a mi oldalunk", a pozitív oldal - osztatlan tömb. Semmi belső ellentmondás. Csakis kűlső
ellentétek játszottak
szerepet ... '?
Igen; a naiv apologéta naiv közönsége számára kívánatosan és elfogadhatóan. Elemi szinten, a formális logika "vagy-vagy" színvonalán , messze innen minden dialektíkán. Márpedig a marxizmus lényeg ét, történelmi helyét
kívánja elmagyarázni, el-oktatni ez a film. A
marxizmust - dialektika nélkül.
Nem a didaktikus törekvésekből következik
a dialektika kizárása. Hisz még egy olyan, a
híradó elementarizmusához oly közelálló filmjében is, mint amilyen a La estampida volt
(ahogy megkíséreltem korábban rámutatni), az
ismeretterjesztő didaxist bámulatosan dialektikus jövő-érzékelés sel, történelmi folyamat- érzékeltetéssel volt képes párosítani Santiago AIvarez.
Nem. Az ábrázolás "függvényképének" szakadása az ügy önálló fejjel végiggondolt szolgálata - s az ügyet képviselők igényeinek
szimpla kiszolgálása közti óriási különbségből
adódik, következik. E kettőből csak az első
tartozhat az igazmondó művészet terrénumába.

IX.
S e másik terrénumon természetszerűleg vesztik el hatásosságukat - eredeti funkcióikkal
együtt - a rendező bámulatra méltó kifejezési
eszközei is.

Az epikum objektivitásában az az "önkény",
ami rövidfilmjei többségében a formai-tartalmi
ötletek zseniális megvalósítását jellemzi (szőveg, zene, alakzatok montázsában, optikai és
egyéb filmtrükkök, animáció beiktatásával analizálva a tény-értékű eredeti anyagot) , végül is
idézőjel nélküli, valódi önkényként.
vagyis
nem-műuészileq indokolt, önkényes eljárásként
jelenik meg: az ötleteket az illusztrálás szüksége indokolja csupán. Az ismeretterjesztésből
- ami mindig is Alvarez erőssége volt, amenynyiben elsődleges közönsége pontos ismeretében mint a múalkotás megértésének premisszáit
volt képes előadni - az alapgondolatok szájbarágása lett nem egy munkájában; vagyis a körülmények leírása helyett az absztrakt mondanivaló sulykolása.
(Hosszabb fejtegetés helyett végül ennyit a didaktikusság szerepváltásáról Santiago Alvarez munkásságában.)
Röviden szólva, mindaz, ami ezekben a túlméretezett, epikus művekben személyes és
szubjektív, az művészetidegen publicisztikává
degradálódik, tökéletesen visszájára fordulván
a szubjektivitásnak és művésziségnek az a kapcsolata, amely Alvarez, a szenvedélyes dokumentarista legjobb műveiben páratlan ötvözetet alkot. S hogya visszájára fordulás teljes legyen: e filmekben voltaképpen csakis az eredeti anyag, az objektív képi és szövegi tartalom politikai-ismeretterjesztő
értéke az érdekes. A földolgozatlan anyagé: a lencsevégre
kapott figuráké, a helyszíneké. meg a magnószalagon rögzített szövegfordulatoké.
Éppenséggel az alkotói gondolat in1lációja
következik be - ez nyilvánul meg amonoton,
ismétlésekkel terhes, hosszadalmas, epikus előadásrnódban =, s velejárója az alkotói gondolat devalváció ja: az illusztratív közhelyesség,
a nagyot mondó frázisosság.
Egy zseniális dokumentumfilmes méreteikben
is rettentőn felnagyított tévedéseit látjuk - s
nézzük nem feledhető tanulság kedvéért - utóbbi évei "nagyepikus" termésében.
Csata Károly
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KÖNYVEKRŐL,

FOLYÓIRATOKBÓL
Úttörés - buktatókkal
A latin-amerikai filmművészet antológiája
Az új latin-amerikai irodalom világsikere Magyarországra is kiterjedt. A földrész néhány
országának társadalmi és politikai fejleményei
ugyancsak érdeklődest keltettek; s e két tényező mellett az is "kiderült" - főleg a hetvenes években =, hogy van latin-amerikai filmművészet. Ilyen körülmények között érthető,
hogy végre napvilágot látott - ha csak "kézirat
gyanánt" is - egy könyv, amely arra szolgálna,
hogy áttekintést adjon a latin-amerikai
film
történetéről. legjelentősebb alkotóinak művészi céljairól és egyéniségéről. Az úttörő vállalkozásért mindenképpen elismerés illeti a Magyar Filmtudományi Intézetet mint kiadót és a
kötet összeállítóit, Páldy Tamásnét és Péter
Sándort. Maguk az összeállítók írják a bevezetésben : "Összeállításunk egyenetlenségét, hiányosságait, esetleges tévedéseit előzmények nélküli jellege magyarázza. Ennek ellenére reméljük, hogy jó szolgálatot tesz majd a téma iránt
érdeklődő hazai filmbarátoknak és - mint felhasználható dokumentum - segítséget nyújt a
Latin-Amerika filmművészetére vonatkozó komolyabb hazai kutatások índulásához."
Egyetértéssel idéztem a fönti sorokat. Valóban előzmények nélküli ez a vaskos kötet, és
valóban remélhető, hogy valamilyen módon segíti majd a latin-amerikai filmmel kapcsolatos
hazai kutatásokat. Az is érthető, hogy egy ilyen
jellegű munkának velejárói az egyenetlenségek,
a hiányosságok és tévedések. A könyv kétszeri
elolvasása után azonban teljes meggyőződéssel
- és szomorúan - állíthatom. hogyakötetet
jellemző fogyatékosságok a szűkséqszerűnél,
vagyis az elkerülhetetlennél
jóval nagyobb
mennyiségben fordulnak elő. A tárgyi tévedéseknek. az arány talan ságoknak, valamint a fi-
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lológiai gondatlanság megnyilvánulásainak ekkora halmaza már az összeállítás dokumentumértékét is veszélyezteti.
Az összeállítók az általános bevezető után
országonként tárgyalják a filmművészet kialakulását és fejlődését egészen 1980-ig. Az olvasók bőséges tájékoztatást kapnak a legtöbb filmet gyártó országokról. és filmtörténetileg kevésbé jelentős nemzetek filmjeiről.
rendezőiről
is megtudnak egyet-mást. Az összeállítök
nagy
figyelmet fordítottak a haladó művészí irányzatokra, így a brazil cinema nÓ!Jora, az argentin nueuo cinere és más, ezekkel eszmeileg rokon áramlatokra. Ugyancsak részletesen foglalkoztak az említett irányzatok képviselőinek
- és általában a különböző országokban működő ismert rendezőknek - a munkásságával. A
túlságosan sok helyről összeszedett szemelvények azonban nem mindig keltik bennünk azt
az érzést, hogy a nemzeti filmtörténetek homogén összefoglalását olvashatjuk. A történeti áttekintést a legjobb, legismertebb rendezők nyilatkozatai, interjúi, illetve saját írásaik szemelvényei egészítik ki. (Esetenként politikai dokumentumok, valamint a filmgyártás sal kapcsolatos törvények, rendeletek is bekerültek a kötetbe.) Az utolsó részben hatvan latin-amerikai
film ismertetését találj uk ; de a hozzáértök számára tanulságos olvasmány az irodalomjegyzék is, többek közt azért, mert kitűnik belőle,
hogy az antológia anyagának nagy része nem
latin-amerikai forrásokból származik.
Önként vállalt feladatom nehezebbik része
most következik: kénytelen vagyok bőséges válogatást adni azokból a hibákból. tévedésekből.
amelyek valószínűleg igazolják, hogya kötet
összeállítói - a legjobb szándék mellett is -

a kívánatosnál csekélyebb szakértelemről és a
szükségesnél kisebb gondosságról tettek tanúságot munkájukkal - még akkor is, ha a tévedések legtöbbjét csak átvették forrásaikból. Kifogásaim lényegében három csoportba sorolhatók: politikai tévedések; tárgyi tévedések (a
filmekkel. illetve a filmgyártással kapcsolatban); módszertani kérdések.
Ami az utolsó témakört illeti, a következőket helytelenítem: először, a legfontosabb filmgyártó országokhoz (Argentína, Brazília, Mexikó) képest Kubát túlságosan nagy, Chilét viszont az indokoltnál jóval szűkebb terjedelemben tárgyalják. Másodszor, a dokumentumok
némelyike (pl. Eizenstein mexikói jegyzetei,
vagy a kubai kormány rendeleteinek szövege)
fölösleges egy ilyen jellegű összeálIításban.
Harmadszor, a különböző terjedelmű, szinvonalú - és más-más fokú hozzáértésről tanúskodó - írásokat és töredékeket nemcsak összeállítani. hanem szetheszteni is kellett volna; ezáltal ugyanis ki lehetett volna küszöbölni olyan
gyakori hibákat, mint például az, hogy egy-egy
film többször is szerepeljen a kronologikus tárgyalásban, vagy az, hogy ugyanaz a film másmás magyar eimmel forduljon elő a történeti
részen belül is, vagy a történeti részben és a
filmográfiában. Negyedszer,
súlyos fogyatékosságnak tartom, hogy az irodalomjegyzékben nincs megjelölve sem a kéziratok keletkezésének (vagy eredeti megjelenésének)
éve,
sem az, hogy milyen nyelvből fordították őket.
A politikai tévedések közé sorolható az az
idézet, amely szerint (Argentinában) "Ez a bizonyos történelmi pillanat 1972-vel vette kezdetét. Az általános elégedetlenséget követő felkelés nyolcévi uralom után elűzte a katonai
rezsimet, hogy újra felelevenítse a politikai
pártokat és az általános választójogot.
1973.
május 25-én Héctor Cámpora volt perenista
miniszter átvette a miniszterelnöki
posztot."
Itt a következő tévedések vannak: nem volt
felkelés, amely 1972-ben elűzte volna a katonai
rezsimct. a katonai diktatúra nem nyolc, hanem hét évig tartott; Héctor Cámpora nem vette át a miniszterelnöki tisztséget, mert az nincs
- ellenben ő lett a köztársasági elnök.
Egy másik idézet: "A perui modellt - katonai diktatúra, amely a tőkét korlátozó reformokkal próbálkozik a kapitalista
struktúrán
belül - Latin-Amerika-szerte várakozással figyelik. Az 1975. augusztus 29-i államcsíny óta
azonban erősödött a jobboldal." E két mondat
túlságosan félreérthető. A perui katonai vezetők ugyanis 1958-ban vették át a hatalmat -

valóban államcsínnyel -, és a "harmadik út"
jegyében antikapitalista, de nem marxi sta inspiráeiójú forradalmat próbáltak kibontakoztatni. Ez a folyamat szakadt meg 1975-ben, amikor a fegyveres erők nyiltan jobboldali, illetve
magukat korábban baloldalinak álcázó főtisztjei félreállították haladó gondolkodású baj tá rsaikat; ez azonban csak .ipuccson belüli puccs"
volt.
Rátérek a kűlőnbőző horderejű tárgyi, illetve
fordítói tévedések sokaságára. Ezek közt a legsúlyosabb az, hogy az összeállítók - nyilván
a hiányos források következtében - tizennégy
évet .Letaqadnak" a chilei film történetéből. Az
Oxford University Press kiadványa nyomán azt
állít ják, hogy "a chilei film kezdetét egy 1915ban készített rövid dokumentumfilm jelenti".
Ezzel szemben Carlos Ossa 1971-ben - Santiago de Chilében - kiadott Historia del eine
chileno cÍIDű ismeretterjesztő könyvében azt
olvasom, hogy minden valószínűség
szerint
1902-ben készültek az első felvételek, amelyekből megszületett a chilei film. Valparaíso városában - a világ más részeihez hasonlóan a tűzoltók gyakorlatozását örökítették meg először. Sőt, már az első - természetesen kezdetleges - chilei filmstúdió is 1915 előtt, pontosan 1913-ban jött létre, és az antológiában említett Jorge Délano már akkor dolgozott.
További forrásmunkák híján nem tudtam ellenőrizni, hogya
többi latin-amerikai ország
filmgyártásával kapcsolatos időrendi adatok
megfelelnek-e a valóságnak. Az előbbi vaskos
tévedés azonban okkal tesz gyanakvóvá még
a legoxfordibb kézikönyvek adatainak megbízhatóságát illetően is.
Igen gyakori hiba, hogya filmalkotók nevét
és a filmek eredeti eimét: pontatlanul írják le.
A legvalószínűbb
magyarázatnak az látszik,
hogy az esetek nagy többségében nem eredeti
- spanyol vagy portugál nyelvű - forrásokból
vették az adatokat; a fordítók pedig vagy a
filmhez, vagy a közvetítő nyelvekhez (többnyire az angolhoz, a némethez és a franciához)
értenek. Ha itt-ott kedvezőbb a helyzet, akkor
pedig még nagyobb a zűrzavar, mert ugyanannak a személynek a neve és filmnek a címe
- egymáshoz nagyon közel is - hol helytelenül, hol helyesen szerepel. Például az argentin
rendező, Fernando Ezequiel Solanas második
keresztneve egy helyen teljesen "magyarosítva", Ezekiel formában szerepel, másutt viszont
a spanyol helyesírásnak megfelelően. Ide tartozik az is, hogy az ismert kubai rendezők Tornás Gutiérrez Alea és Julio García Espinosa
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- neve keresztnév nélkül nem Alea és Espinosa, hanem Gutiétrez Alea és Garda Espinosa.
És ha Humberto Solás nevét helyesen akarjuk
írni, akkor így, "á" betűvel, azaz hangsúly jelöléssel kell leírn unk, nem pedig "Solas" formában. A népszerű mexikói komikus nevét következetesen. de helytelenül írják. Helyesen:
Cantinilas. (Érdekes és megmagyarázhatatlan,
hogya kötet végén található névmutató ilyen
szempontból sokkal kevesebb hibát tartalmaz,
mint a szöveges rész.)
Említettem már, hogya filmek címének magyar fordítása igen sok esetben rossz. Leiter
Jakab müködésének
sajnálatos bizonyítékai közűl csak néhányat másolok ide: Eizenstein világhírű filmje, a Que viva México (a cím elejére fordított, a végére pedig szabályos felkiáltójel kellene) a kronológiai részben a fordításnak nem, csak átkeresztelésnek
tekinthető - "Hogyan él Mexikó"
magyar címmel
szerepel (ugyanazon a lapon kétszer is), a
filmográfiai összeállításban
viszont - helyesen - Éljen Mexikó! a magyar címe. Kevésbé ismert filmeknél is előfordulnak
hasonló
melléfogások. A kubai La primera carga al
machete magyar címeként többször is "Az első szuronyroham"
szerepel, holott amachete
köztudomásúlag
széles pengéjű, főleg cukornádvágásra használt kést jelent; emellett katonai oldalfegyver neve, de nem azonos a szuronnyal. Ugyanezt a címet ötven lappal hátrább már így fordítják: Az első ütközet a
machetével. Többször is előfordul a spanyol
tarde szó téves értelmezése, aminek következtében
félrefordítanak
néhány
címet. A
mexikói Tarde de agosto nem "Augusztus végén", hanem Augusztusi este (v. délután); a
venezuelai La balandra Isabel Ileg ó esta tarde
pedig nem azt jelenti. hogy "Az Isabel vitorlás későn érkezett", hanem azt, hogy ma este
(v. délután) érkezett. Félreértésről tanúskodik
az is, hogy egy brazil film, a Bahia de Todos
os Santo s címét "Mindenszentek
öble"-ként
fordították; valójában az Amado regényeiből
is ismert Bahia (vagy Salvador de Bahiai város majdnem teljes nevéről van szó.
Néhány szót megérdemel még a hatvan filmet ismertető filmográfiai rész. Nem lenne értelme arról vitatkozni, hogy miért éppen ezek-
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nek a filmeknek az ismertetése kerűlt be, hiszen ebben a választásban
elkerülhetetlen
a
szubjektív
szempontok
érvényesülése.
Azt
azonban így is meg kell említenem. hogy itt
is sok az aránytalanság az egyes ismertetések
terjedelmét tekintve; műfajilag pedig meglehetősen heterogén írások ezek. Egyik-másik
film nél fölösleges esztétizálással vagy ideologizálással próbálják pótolni a szerény, ám néha
kétségtelenül nehéz tartalom- (cselekmény-) ismertetést.
A kötet egészét tekintve pedig föltűnő, hogy
az angol, francia, német források bősége mellett majdnem
teljesen
hiányoznak az olasz
szakemberek, akik pedig - a művészi érdeklődés és a politikai rokonszenv együttes okán
- már a hatvanas évektől kezdve mind többet
foglalkoznak a latin-amerikai
filmművészettel
(még tematikus fesztiválokon is). Az sem ártott
volna, ha az irodalomjegyzékben
szereplő spanyol és portugál nyelv ü írások mindegyikét
az eredeti nyelvből fordítják magyarra. így
el lehetett volna kerülni olyan vicces apróságokat, mint például azt, hogy a mexikói újságírónő Mr. Ripsteinnek szólítja a (családneve ellenére) mexikói rendezőt, aki viszont angolul említi a mexikói .Jcísérletí
filmek első
versenyét" .
Végső soron úgy összegezhetem véleményemet, hogy a könyv megjelenése fontos esemény; de a kötet elkészítése sokkal nagyobb
figyelmet és több hozzáértést kívánt volna az
összeállítóktól,
akiknek vállalni uk kellett volna a szerkesztői autonómia minden örömét és
gondját is. Lehet, bogy utopisztikus a jasvaslatom, de azért leírom: az ügy fontosságára való
tekintettel a kötet gondozóinak máris hozzá
kellene látniuk a második, átdolgozott (de ném
bővített, hanem sokkal szerényebb terjedelmű,
ám annál inkább "ütőképes")
kiadáshoz. Az
eddig szerzett tapasztalatok
és az időközben
- remélhetőleg - fölgyülemlett újabb forrásmunkák birtokában ez már nem is lenne olyan
nehéz.
(A latin-amerikai
filmművészet
antológiája.
Összeáll.,
Páldy Tamásné és Péter Sándor.
Magyar Filmtudományi
Intézet és Filmarchivum. Budapest 1983.)
Todero Frigyes

Egy műfaj paradoxonai
Nemes Károly: A szovjet filmelmélet története
Úttörő vállalkozás ez a könyv: szerzője azt tűzte ki célul. hogy alig háromszáz oldalon áttekinti a mind mennyiségre, mind jelentőségre
nézve hatalmas szovjet filmelméletet. Egyszersmind egy úttörő vállalkozássorozat kezdete.
A Magyar Filmtudományi Intézet kutatógárdája a teljes magyar filmtörténet megírása után
most azon dolgozik, hogy az egyetemes filmtudomány eredményeit összegezze és közvetítse
a magyar filmkultúra számára. E munka egyik
része - a szélesebb értelemben vett filmkultúra különböző ágazatainak (filmtípusok és
filmműfajok vizsgálata, a film és a közönség
viszonyának kutatása, a filmszociológia, a kommuníkácíóelmélet)
elméleti megalapozása mellett - az, hogy áttek'ntések készülnek az egyes
nemzeti kultúrák, illetve nyelvterűletek
(francia, lengyel. német, olasz, angol-amerikai) filmelméletéről. Elsőként a szovjet filmelmélet őszszegezése jelent meg Nemes Károly tollából.
A könyv a műfaj problémáival való szembenézésre, a módszertani kérdések végiggondolására is késztet.
Lehetséges-e egyáltalán elmélettörténeti áttekintést írni? Nagyon nehéz feladat. A nemzetközi filmszakirodalomban ís kevesen vállalkoztak rá (a lengyel ]ackiewicz mellett az
olasz Aristarco, akinek könyve, A filmelméletek története magyarul is olvasha.tó). A magyar
szakirodalomban csak Nemes Károly tett erre
kísérletet korábbi könyvében (A filmelmélet
változásai, Akadémiai Kiadó, 1981). A szerzőnek a korrekt ismertetés és történeti értékelés
mellett mérlegelnie kell az egyes teoretikusok
és problémák tárgyalásának terjedelmét, arányait, egyeztetni a történeti és az aktuális értékrendet. Egy nemzeti filmelmélet összegezésekor a szerzőnek el kell döntenie azt is, milyen mértékben vegye figyelembe az elmélet és
az adott társadalom, a filmelmélet és a nemzeti
filmművészet, a vizsgált elmélet és az egyetemes filmelmélet viszonyát. Egy nemzeti filmelmélet összefoglalója - a műfajból adódóan
- számos dilemma elé kerül. Tudományos alaposságú, nagy anyagra támaszkodó, filológiailag megbízható művet kell írnia, melynek mégsem az a célja, hogy új tudományos kutatási
eredményeket közöljön. hanem az, hogy összefoglalja, ismertesse az eddigieket. Legyen rész-

Ietes, konkrét, tárgyszerű, de ne vesszen el a.
részletekben. Vegye figyelembe az adott társadalom és nemzeti kultúra történeti fejlődésének
sajátosságait, de ne veszítse szem elől a jelent,
az aktuális szempontokat. az egyetemes filmtudomány fejlettségi szintjét. Csaknem teljesíthetetlen követelmények ezek. Ezt bizonyítja az.
a tény is, hogy magában a szovjet szakirodalomban sincs ilyen igényű, ilyen műfajú, őszszegező könyv a szovjet filmelmélet egészéről.
Alapos, tudományos módszerű monográfia készült egy korszakról. a húszas évekről (Széleznyeváé), másrészt tanulmányok, esszék elemeznek egyes elméleti kérdéseket egy korszakban
vagy különböző időszakokban.
Nemes Károly könyve megfelel a csaknem
teljesíthetetlen követelményeknek. Következetesen érvényesített szempontok. biztos értékrend alapján összegezi a szovjet filmelméletet.
Ismerteti a fontosabb szerzőket, műveket, gondolatokat. jelentőségüknek megfelelő arányban.
Itt és most, bizonyos történeti távlatból értékel. így érvényesül a történetiség szempontja
is, az aktualitás is. Megkülönböztethető az ismertetett szerző álláspontja, korabeli és mai
megítélése. Az összképen belül kirajzolódnak
a filmelmélet mozqásfolyamatai, fő tendencíái.
Nemes Károly felvázolja az orosz elméleti
előzményeket, a szovjet filmelmélet kezdeteit
és forrásait (a korabeli pszichológiát; a reflexiológiát, Vigotszkijt; a nyelvészetet, a formalista irodalomtudományi iskolát). majd ismerteti a húszas évek kiemelkedő teoretikusait, Kulesovot, Vertovot, Eizenstejnt, az irodalomtudósokat ; valamint azokat a teoretikusokat
is, akiknek a tevékenysége
nem bizonyult
ugyan ennyire kiemelkedőnek és eredetinek.
de saját korukban fontos volt (Aristarco "népszerűsítőknek" hívja ezt a típust; ők alkotják
a "közeget" - írja Nemes): Pudovkint, Tyimosenköt. Kozíncevet és Trauberget, Turkint. így
bontakoznak ki az összkép helyes arányai. Nagyon jól sikerült és fontos a .mépszerűsítök"
bemutatása, mivel munkásságuk alig ismert
még a magyar szakmai közvéleményben is. Kulesov, Vertov, Eizenstejn nézeteinek ismertetése kevesebb meglepetéssel fog szolgálni az oroszul nem olvasók számára, híszen több tanulmányuk illetve válogatott kötet ük, másrészt a
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róluk szóló irodalom néhány írása is megjelent
magyarul, és műveik köztudottan a filmelmélet alapművei közé tartoznak (az irodalomtudósok filmelméleti munkássága még nem enynyire közismert. de kezd ismertté válni). A
nagy ismert teoretikusokkal kapcsolatban csakis nézeteik korrekt
összefoglalása
lehetett a
könyv célja. Ez meg is valósult. (Az elemzés
gyakorlata igazolja még azt az - első említéskor igencsak vitathatónak látszó - elvet is, miszerint gondolataikat
a szerző nem mindig a
húszas években írt cikkeik. hanem néhol későbbi műveik összefoglalása alapján ismerteti.)
Ha vannak is természetesen Nemes értékelésének vitatható részletkérdései. ezek jobbára az
elemzett gondolatok gazdagságát, nyitottságát,
aktualitását bizonyítják. Vertov elméleti megnyilatkozásainak értelmezése mindig is kemény
diónak
bizonyult
interpretátorai,
a későbbi
teoretikusok
számára.
(Nemes elemzésében
csak az bírálható ennél több joggal, hogy nem
választja elég határozottan szét Vertov elveit
és filmjeit, művészeti elméletét és gyakorlatát,
holott viszonyuk bonyolult és ellentmondásos;
nem egyszerű megfelelés van.) Eizenstejn rendkívüli intellektusának követéséről minden öszszefoglaló mű szerzőjének le kell mondania, s
a szelektálás mindig kétségeket támaszt, mindig vitára ingerel.
Nemes Károly a szovjet filmelmélet legkiemelkedőbb korszakának, a húszas éveknek az
elemzése után rátér a filmelméleti szempontból jelentős eredményeket nem hozó harmincas-negyvenes évekre. A lényeges gondolatok
két szakmai tanácskozáson
(1933-ban, 1935ben) elhangzott hozzászólásokban, valamint Lebegyev és Eizenstejn ekkori elméleti munkássága alapján foglalhatók össze. A kor gondolkodásának jellemzése hiteles, a hozzászólások
összefoglalása találó. Az azonban kevésbé szerenesés. hogy mivel itt csak Lebegyevről és
Eizenstejnről esik szó, a két teoretikus ekkori
elméleti tevékenysége majdnem egy szintre kerül. Az előadásmód, a stílus sem jelzi a kv alitásbeli különbséget. Nemes helyesen és az
egész könyv koncepciójának
megfelelően
jár
el, amikor nem részletezi és nem értékeli Eizenstejn montázselméletének más művészetekre
való kiterjesztését, hiszen ez máig is vitatott,
nyitott kérdés. De míg a húszas évek jóval gazdagabb anyagában hol nyíl tan, hol a stílussal
indírekten jelezte az egyes szerzők színvonalának különbségét, addig ez itt elmarad.
A negyvenes és az ötvenes évek apálya után
- a társadalmi változásokkal és a filraművé96

szet megújulásával összhangban - az ötvenes
évek végén lendül fel újra a szovjet filmelmélet. Nemes Károly részletesen bemutatja ennek
a máig tartó korszaknak a jelentősebb gondolkodóit és gondolatait. A korábbi szakaszok értékelését a történelmi távlat teszi lehetővé. Kialakult az értékrend, látszanak az erővonalak
és a haladás iránya. Az utolsó, napjainkig tartó, nem lezárt korszak értékeléséhez hiányzik
a távlat, nincs megbízható iránytű. Nemes könyvének ez a része azért nagyon jó, mert mégis
talál két viszonyítási pontot, és történeti folyamatként tárgyalja szerteágazó anyagát. Módszere a korábbiakhoz képest változott, mégis
történeti maradt.
A két viszonyítási pont: a korábbi művészeti
és politikai gyakorlatnak
s elméleti kenzekvenciáinak (az illusztratív-sematikus
ábrázolásnak, a konfliktus-mentesség
követelményének) a legyőzése; másrészt a modern filmművészet és az újabb nyugati filmelméletek kihívása. A korszakon belül áthelyeződik a súlypont: eleinte a sematizmus (nem verbális, hanem érdemi) meghaladásának
szükségessége
dominál, később egyre inkább az új (befogadáspszichológiai, szociológiai, szemiotikai, kommuníkácíóelméletí)
megközelítések
ösztönöznek, késztetnek
további gondolkodásra.
De
mindenképpen vitákban; a korábbi nézetekkel
vagy a vitapartnerekkel
való szembesítés során születnek új gondolatok. Nemes úgy ismerteti Vartanov, Drobasenko, Pondepulo. Sabrov,
Martinyenko.
Szaporov, Gincburg,
Ognyev,
Tarkovszkij,
Dobiri.
Mejlah, Razlogov, Jampolszkij, Lotman gondolatait, hogy érzékelteti:
ezek új szempontok elfogulatlan végiggondolása nyomán születtek. Különböző
koncepciók
- világnézeti előfeltevéseik elfogadása nélkül
- termékenyek lehetnek, értékes gondolatokat
inspirálhatnak. Az áttekintés módszere mellett
természetesen
számos,
itt fel nem sorolható
gondolat is figyelemre méltó és új lesz a magyar olvasó számára.
Nemes Károly nemcsak könyve utolsó fejezetében elemzi a szovjet film tudományt a ny ugatival való összefüggésben. Egyik legnagyobb
értéke, hogy végig szem előtt tartja az egyetemes filmelmélet fejlődését. következetesen
ahhoz viszonyít. A kezdetek bemutatásakor is
(a nyugat-európai
avantqarde-okhoz}:
akkor
is, amikor a szovjet filmelmélet a világ élvonalában van (a húszas években), és akkor is,
amikor hullámvölgyben van (a harmincas években). Hangsúlyozza, hogya művészet és a társadalom
kapcsolatának előtérbe kerülése,
a

realizmus problémája nemcsak a szovjet valóság változásaival függött össze, hanem szinkronban volt a világ filmelméletének akkori tendenciáival is (Rotha és Grierson dokumentumfilmelméletével. Umberto Barbaro munkásságával) . Az újabb szovjet koncepciók ismertetése során mindenütt utal arra, hogya jelentős
nyugati teoretikusok közül mikor, kinél és milyen összefüggésben merült fel hasonló elméleti
probléma, (ott is, ahol az ismertetett tanulmány
nem kifejezetten polemikus jellegű, mint például a pszichoanalitikus strukturalizmus,
Metz,
Baudry, Barthes kritikai analízise) : a befogadás
Morinnél, a film sajátosságának kutatása Cohen+Seat-nél, a hitelesség, tény, dokumentumprobléma Bazinnél és Kracauernél, a szemlotikai megközelítés, a film mint nyelv elemzése
Metznél, Garroninál,
Econél. Mitrynél (s e
szemlélet kezdete Jacobsonnál, Mukarovszkinál).
Egy nemzeti filmelmélet összegezése során
ezt az elméletet viszonyítani kell az egyetemes
filmtudomány eredményei mellett a kor filmművészetéhez is, más rnűvészeti ágak elméletéhez, esetenként a társadalomtudományok valamelyik ágához. A műfaj paradoxona, hogy
ezeket az összefüggéseket nem lehet ismertetni,
kifejteni, részlétezni. mégis mindezeknek viszonyítási pontként, összehasonlítási alapként
kimondatlanul jelen kell lenniük. S ugyanígy a fontosabb társadalmi
változásoknak
s
ezek politikai, elméleti, filozófiai következményeinek. Nemes könyvében háttérként mindig
ott érezzük ezt az összefüggésrendszert. Nem
téveszti szem elől, de nem is bonyolódik bele
túlzottan a részletezésbe. Röviden utal azokra
a társadalmi-történelmi tényekre, melyek ismerete az adott probléma szempontjából nélkülözhetetlen; azokra a tudományos eredményekre, melyekre a filmelmélet egy adott pillanatban támaszkodott (például a pszichológián belül a kezdeteknél a reflexiológiára, másutt az
újabb pszichoanalitikus
koncepcióra) ; akkor
hivatkozik az irodalom és az írodalomelméletre, amikor ez megvilágítja az elemzett változást. Végig kézben tudja tartani ezt a hatalmas
anyagot, csak annyit említ belőle, amennyi feltétlenül szükséges, vagy ami segít megérteni
a leírtakat. Ez a lényeges - csak egyes részletmegoldások vitathatók. Például a harmincas
években az áttérést a montázsfilmről az elbeszélőfilmre, a tömeg ről mint hősről "az élő
ember" ábrázolására, az egyéni hősre, s az áttérés belső szükségességét (nemcsak felülről
elrendelve, a kultúrpolitika nyomására történt

ez így) jobban megvilágítaná egy utalás arra,
hogy hasonló folyamat zajlott le ugyanakkor az
irodalomban is, (nem csak az irodalomelmélétben) . Mindkét művészetí
ágban ugyanaz a
korszakváltás zajlott, a társadalmi háttér közös
volt: a valóságban kezdett előtérbe kerülni az
egyes ember, a személyiség problémái a tömegek közvetlen történelemalakító, forradalmi
szerepe után.
A műfaj paradoxonához tartozik az, hogy a
művészet és a társadalom, a müvészetelmélet
és a művészeti gyakorlat bonyolult, közvetítésekben gazdag kapcsolatát érzékeltetui kell.
Nemes néha túl rövidre zárja a filmelmélet és
a filmművészet kapcsolatát - hogy megalapozza a filmelmélet
szükségességét.
Például a
könyv elején, amikor kevesli, hogy a korai
filmelméletek csak "passzívan
regisztrálják"
azt, ami a filmben történik, "késésben" vannak,
és különösen "A filmtudomány társadalmi szerepéről"
szóló önálló fejezetben. "Nem kizárólagos okként, de a filmtudomány elszegényedését követte a filmművészet
elsehélyesedése,
tulajdonképpeni művészeti jellegének megsemmisülése." Ez nem csupán vitatható részletkérdés, hanem a mű egészén végighúzódó, vitatandó szemléleti kérdés. Véleményem szerint
a filmművészet
apálya mélyebb társadalmi,
esztétikai okokra vezethető vissza, a filmtudomány elszegényedése is valószínűleg ugyanezeknek az okoknak az okozata. 1::s nemcsak
a közvetlen célok szolgálatában álló esztétika
tö10ti be hivatását. A művészetelméletek ritkán
előzik meg az egyes művészeti ágak fejlődését (s a programadó manifesztumok - avantgarde-ok - nem az esztétika csúcsteljesitrnényei) , kivételes esetekben egyidejűek a művészettel és szolgálnak közvetlenül művészeti
célokat (pl. egy rnűvészeti ág önállósulását, bizonyos tendenciák tudatosulását) , mint Diderot
vagy Lessing drámaelmélete. Többnyire utólag
elemzik, általánosít ják a művészet sajátosságait - s ezek a legmaradandóbb, legértékesebb
esztétíkák,
pl. Arisztotelészé, Hegelé. A filmtudomány sem csak akkor igazolja létjogosultságát, ha közvetlenül
segíti a filmművészet
előtt álló kérdések megoldását.
A filmtudomány szerepének ez a túlbecsüIése, a filmelmélet és a filmművészet túl közvetlen kapcsolata csak ott fogalmazódik meg
ilyen egyértelműen Nemes könyvében, ahol a
filmtudomány szerepének. tézisszerű megfogalmazását kísérli meg, ahol külön fejezetet szentel ennek - éppen a filmelmélet hullámvölgyének, a harmincas-negyvenes éveknek az ismer97

tetésekor. A közvetlenség, direktség oldódik a
magas színvona 1Ú elméletek magas színvonalú
összefoglalásakor:
a húszas évek és az ötvenes
évek végétől máig terjedő korszak bemutatásakor.
Hézagpótló mű Nemes könyve: ismerteti és
értékeli a szovjet filmelméletet. Egyúttal azt is
példázza, hogy megoldhatók a műfaj - egy
nemzeti kultúra filmelméletének áttekintése -

szinte megoldhatatlan
dilemmái. Lehet egy
könyvben áttekintést nyújtani a főbb folyamatokról. szem előtt tartva a művészet és a társadalom, a művészet és az elmélet, a film és
a többi művészet bonyolult összefüggésrendszerét. (Nemes Károly: A szovjet filmelmélet
története, Filmművészeti
Könyvtár 13., Filmtudományi Intézet és Eilmarchioum, Budapest,
1983.)
Bárdos Judit

Egy másfajta sztár
Nem/aha György: Jean Gabin
kifejlesztő
par excellence film színésznek. A
Meglehetősen ritka, hogy egy filmszínész négy
évtizeden keresztül (művészileg és népszerűsé"költői realizmus" sztárjának természetes emberformálása harmonizál e jelentős mai színészgét tekintve egyaránt) a csúcson legyen anélkül.
hogy játékstílusának
lényeges
módosítására
személyiségek stílusával. Ök hárman "másfajta
sztárok",
kényszerülne. Márpedig Jean Gabin első igazán
Mára kialakult a film színészi játék olyan terjelentős filmszerepei (1936) és halála Között
mészetessége, amely a harmincas években kopontosan negyven év telt el. Gondoljuk csak
rántsem volt gyakori. De eszköztelen-e ez a
el. milyen óriási különbség van a harmincas
színjátszás? Igaza van Nemlaha Györgynek:
és a hetvenes évek Hollywoodjának
sztárjai
"Gabinről éppen elégszer mondták, hogy sem(mondjuk Robert Taylor, Cary Grant, illetve
mit sem csinál ... , csakhogy ez siralmas téveGene Hackman, Dustin Hoffman) között. Gabinnek (a természetes és állandó művészi megdés
Gabin látszólag valóban meg sem moccan,
és mégis csodát tesz, egyszeruen azzal.
újuláson túl) nem volt szüksége radikális válahogyan ... meg szívja cigarettáját."
Nemlaha
toztatásra. A "költői realizmus"
időszakában
több oldalról próbálkozik Gabin személyiségékialakult játékmódja korszeru maradt a hetvenek leírásával, (Bazin gondolatainak segítségénes évekre is. Ezért is "másfajta sztár",
vel is) nagyjából sikerrel. hiányérzet ünk mégis
Nemlaha György (helyesen) nagy teret szenmarad. Az "eszköztelenség" megragadása ugyatel könyvében Gabin kapcsolatának a hatvanas
nis csak konkrét lehet és elemző: a stílus abban
évek francia "ikercsillagaival" : az idős műáll, hogyan szívja meg Gabin a cigarettáját.
vésznek Belmondo egy, Delon három filmben
Nemlaha könyvének IV. fejezetében megadja a
volt partnere. Valóban összeköti hármójukat a
közös nézet: "csak az a jó film, amit a közön- . harmincas évek Gabin-típusának általános jellemzőit, de adós marad a részletesebb film- és
ség szívesen fogad." Ebből az elv ből is adódik,
szerepelemzésekkel.
Annak ellenére, hogy dihogy Gabin az ötvenes évektől (néhány kivételcséretre méltó és (sokfilmes színészeknél) pálel) szinte csak művészileg jelentéktelen proratlan módon végighalad
szövegében Gabin
dukciókban szerepel. Ennek ellenére még mélyebb rokonságot érzek' Gabin .és az újabb
szinte valamennyi filmjén.
E könyv megítélésében nagy szerepet játszik
"ikercsillag" -nemzedék között. Az 1982-ben
az, milyen igényekkel közelítünk hozzá. Ha 01harmincöt évesen elhunyt Patrick Dewaere-nek
vasmányos életregényre számítunk, Gabin szeugyan nem volt közös filmje Gabirinel. Gérard
relmeinek, házasságainak, a nácik elleni harcáDepardieu-nek
azonban kettő is (A Dominici
nak, birtokos sá válásának történetére, bőséges
ügy, Két férfi a városban). Úgy vélem, a művéfilmtörténeti kitekintéssel. nem lehetünk elégeszi és kommersz darabokban is jeleset nyújtó
detlenek. Ez esetben Nemlaha könyve betölti
Depardieu és Dewaere az igazi örökösei Gabirifeladatát. Csakhogy a Filmbarátok Kiskönyvtánek, e saját egyéniségéből alakok egész sorát
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rának váltakozó színvonalú kötetei nem ehhez
szoktatták hozzá olvasóikat. A filmművészet
iránti mélyebb igények ezúttal kielégítetlenek
maradnak. Amennyire átélhetően
sikerült például Nemlahának érzékeltetnie a francia filmben lejátszódó folyamatokat, s bennük Gabin
szerepét, olyannyira hiányoznak a mélyre hatoló elemzések.
A jelentéktelen filmeknél érthető, hogy legfeljebb a rendező, a Gabin-szerep és d partnerek nevét tudjuk meg. Az azonban sajnálatos,
hogy kiemelkedő művek ilyen ismertetést kapnak:
A nagy ábránd: nehézségek a producer megtaIásásában,
rövid tartalom, Sadoul-idézet
és
egy mondat értékelés: "Sokunknak A nagy
ábránd - ma is - a Film."
Ködös utak: Carné-idézet, Fallaci-idézet, a Gabin - Michele Morgan - Pierre Brasseur háromszög leírása.
A legrosszabbul a Mire megvirrad jár a következő egyetlen mondattal: "A film a maga sajátos időbontásával teljesen összezavarja a nézőket - meg a kritikusokat."
A könyvben nem sok a tárgyi tévedés: Michel Audiard forgatókönyvírónak
már 1971-ben
sem a Fekete zászló leng ... az egyetlen rendezése (például A hölgy nem iszik, nem dohányzik ... , Özvegy aranyban). Az L fejezet és

a filmográfia szerint is 1930-ban készült Gabiri
első filmje, színpadi pályafutása pedig még korábban kezdődött, a befejezésben ezt olvashatjuk: " ... pályakezdése, 1935 óta ... " Nem sokkal ezután pedig: "Kilencvennégy filmje közül ... " A filmográfiában 95 film szerepel. Zavaró, hogy a szövegben (a filmográfiában nem!)
a Halálos ölelés csak az eredeti eimén (Martin
Roumaqnac) említtetik, s ez megnehezíti az 01vasénak. hogy azonositsa azzal a filmmel, amit
1980-ban láthatott a Televízió Marlene Dietrich
sorozatában.
Valószínűleg a sajtóhibáknak (is) köszönhetően a könyv nyelvileg gyakran kelt rossz benyomást. Hol hiányoznak a vesszők ("Belmondót a hatvanas évek rosszfiúját - 61. old.,
"Amikor játszottam az az érzésem támadt" 34. old. stb.), hol feleslegesen jelennek meg
("Nem lenne a Sors, Sors" - 24. old. stb.).
Lépten-nyomon
effélék ötlenek szemünkbe
"jeleskedtek
ebben a ... filmbe" (50. old.).

"romatikus," (55. old.), sőt "romaticizmus"
(25. old.), Oriana Fallaci "Fallacci" -ként tűnik
elénk (30. old.). Akad egy meglepővé torzult
mondat is: "Ez nem éppen sikerül neki, 'úgy
beállít egy híres, drága ügyvédhez ... " (58.
old.) úgy tűnik, a sajtő ördöge főmunkatársa
volt ennek az informatív kötetnek.
Harmat György

Fellini nyilatkozik új filmjéről
"Tizennégy hétig forg att am A
hajót, százhúsz színésszel és
több száz statisztával, Cinecitta nyolc műtermében,
amelyekben negyven díszletet építettünk fel. 64 OOO méter nyersanyagot használt am el. A film
időtartama
két óra tizenkét
perc, hossza 3650 méter" egyebek között ezekkel
az
adatokkal mutatta be Fellini a
sajtónak leg új abb, immár tizennyolcadik
filmjét,
eleget
téve a szokásoknak és elébe
menve a jól ismert kérdéseknek. Am a bemutatást korántsem e győzelmi jelentésbe illő
adatok
jellemzik,
hanem az

ugyancsak jól ismert "fellinis"
megnyilatkozások
az új mű
megszületésének körülményeiről, jelentéséről,
alkotójának
hozzá való viszonyáról, eleve
elhárítva a film minden olcsó
besorolását és kissé a spontán
alkotásmód jótékony, felmentést ígérő függönye mögé rejtőzve. ,,1::s ahogy ez már lenni
szekott. amikor túlságosan sokáig foglalkozom egy megvalósítandó
filmmel, végül is
meggyúlölöm, próbálom kiirtani magamból, már nem akarom megcsinálni...
Most pedig, hogy elkészült, már nem
tudom megmondani, mi is volt

az eredeti elképzelésem. Már
csak a megvalósult film létezik; az, hogy mit akartam csinálni, szertefoszlott ... Emlékszem, arról beszéltem,
hogy
ugyanolyan
stílusú
filmet
akarok csinálni, mint amilyenek az első filmjeim voltak,
tehát fekete-fehérben, vagy inkább csíkozottan. olyan nedvességfoltokkal,
mint az archívumi filmeken. Egy hamisítványt végső soron, ez csábított engem, mert azt hiszem,
az igazi mozinak ilyennek kell
lennie ... e r
Fellini "nem tudja, mí valósult meg az eredeti szándékok99
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ból. mert a forgatás során,
mint mindig, a dolgokat a
gondviselés alakítja". Am a
"gondviselés" nem az egyetlen
forrása a dolgok véletlen alakulásának, legalábbis ha így
értelmezzük például a színészkiválasztás Fellini által gyakorolt módszerét. Mint egyik
írásában elmondja,
legtöbbször fényképeik után válogatja
ki filmjeinek szereplőit, ezenkívül némileg a személyes találkozások benyomásai ra támaszkodhat, legkevésbé pedig
filmemlékeit hívhat ja segítségül. mivelhogy ilyenek szerinte alig vannak. Mulatságos,
önironikus beszámolóban idézi
fel A hajóval kapcsolatos színészválogatását. amikor Londonban adott találkozót jó néhány, fényképek alapján kiszemelt hírneves és ismeretlen
profi filmszínésznek.
"Londonban vagyok, a William Morris-cég irodájában.
Hajszálpontosan, kilenckor érkezik az első szmesz. J. K.
Amikor Guidarino Guidi bevezeti, tökéletes angol kiejtésemről mond fellengzős szavakat.
Sir Reginald Dongby szerepével kapcsolatban
gondoltam
rá. Félelmetes filmarca van,
egyik szeme félig csukott, talán üvegből van. Nagyon félénk, a szék szélére ül, némán
fixíroz engem. Egy kicsit félek
tőle, Boris Karloffra emlékeztet
Frankenstein-szörnyként.
Volt egy kis szerepe a Casanovában, ő volt az okkultista
fivér, aki Urfé márkinő ebédje alatt epileptikus transzba
esett. A forgatáson még a
"stop" után is tovább dobáita
magát dűhösen,
alig lehetett
őt megnyugtatni.
Ebben a
filmben aligha lesz valami
dolga.
Majdnem
egyszerre
mondjuk,
hogy
Londonban
enyhébb az időjárás, mint Rómában, aztán Guidarino
kopogtat, szemét az ég felé for100

dítva belép, és kőzli, hogy a
beszélgetésnek vége."
Gyors egymásutánban jönnek a meghívottak.
"Norma West . kitűnő Madame Dongby. Elmondom neki
a szerepet és a kecses szőkeség kedves, intelligens kis arca a szemem előtt alakul át
mindent elrejtő, sötét maszkká, amelyről ideges érzékenység árad. Megemlítem, hogy a
figura hirtelen támadt érzéki
vágyát orrcimpájának rángása
jelzi, mire Madame
West
nyomban rezegtetni kezdi jobb
orrcimpáját,
mint egy minikovácsfújtatót. Feszesen ül velem szemben, arcán kis mosollyal, ami azt jelenti: .Nos,
egyetértünk? Ez vagyok én:
Valóban lelkesedésbe hoz. Logikusan rögtön szerződtetnem
kellene. Tény azonban, hogy
nem vagyok egészen tisztában
önmagammal. és aztán várni
szerétnék.
látni a többi megoldási lehetőséget."
"Itt van Corinno Redgrave,
a világhírű Vanessa bátyja, a
tekintélyes Michel Redgrave
fia, aki előkelő színész. mint
Gielgoud és Olivier, és hozzájuk hasonlóan kivételesen nagy
Shakespeare-interpretátor.
Szép, szőke,
nemes, büszke.
Egy kicsit zavarban vagyok,
már háromszor vagy négyszer
hívtam meg őt az utóbbi években mindannyiszor
rengeteg
bókot mondtam neki. éppen
azt, hogy szép, nemes, büszke,
és aztán mindig más valaki
mellett döntöttem. Le vagyok
sújtva, mert a dolog ezúttal ís
így fog végződni. Mert hogy
túlságosan
szép,
túlságosan
szőke, túlságosan...
(Talán
egyik karmester lehetne? Egy
fiatal von Karajan?)"
"Barbara lefford:
amikor
Guidarino bevezti őt, fontoskodva közli velem, hogy ez
egy vlP (Very Important Person = nagyon jelentős köz-

életi személyiség), akitől JO
lesz óvakednom. ne legyek bizalmas vele. . .. A VlP-nek
szép nagy arca van, mint egy
rossz királynénak, nekem úgy
tűnik, megvan benne Cuffari
tekintélyessége, mogorvasága,
arroganciája, páváskodó gőgje. Föltétlenül
emlékeznem
kellene, hol és mikor tett rám
oly kitűnő benyomást. Sajnos,
vizuális memóriám gyengül;
egyre
gyakrabban
történik
meg velem, hogy egy színész
fényképét látva, türelmetlenül
kérem
az
asszisztenseimet.
hogy hívják meg őt hozzám,
ők pedig finom, zavart mcsolylyal a végén közlik velem,
hogy ezzel a színésszel éppen
a múlt héten találkoztam. Súlyos dolog ez? Talán az én
mesterségemben az."
A
filmsztároknak
sincs
könnyű dolguk Fellinivel.
"Norman
Wisdom.
Filmsztár.
Igen
híres
szmesz,
mondják
nekem, mint amilyen
Eddie Cantor. Bob Hope, Danny Kaye volt. Angliában száz
filmben szerepelt, az USA-ban
vagy harmincban. A közönség
kedvence. tn azonban nem
emlékszem rá. Néznek rám,
elképedve, meglepetten. Kapkodva fiImcimeket sorolnak
fel, számukra lehetetlennek tűnik, hogy nem hallottam Norman Wisdomról. Végül is úgy
teszek, mintha hirtelen emlékezni kezdenék, bedobok kéthárom cimet, amelyeket a többiek lelkesen igazolnak és nevetnek. Wisdom rokonszenves
kis emberke, olyan, mint egy
cirkuszi bohóc. Erős, izmos
testalkatú. mint aki akrobata,
ugró és műlovas egyszemélyben, talán még boxoló is, az
orra elferdült, betört. Nem tudom, mit mondjak neki, makogok valamit arról a háláról.
amivel mindnyájan tartozunk
a komikus
színészeknek ...
Megpróbálom leírni Orlando

egyéniségét, elmondom, hogy
egy hatvanas éveiben járó férfiról van szó, akit az élet kissé megtört, egy kicsit csibész,
ravasz, de ártatlan; azt hajtogatom, hogya szemeinek olyanoknak kell lenniök, mint egy
gyermekéi, és Wisdom rögtön
olyan ártatlan kifejezést ölt,
hogy az arca olyan lesz, mint
egy szegény idiótáé ... "
Végül is Norman Wisdom
kimaraat
a szereposztásból,
Orlando, az újságíró-narrátor
szerepét Freddie Jones kapta,
aki pedig nem a William Mor-'
ris-cég irodájában kereste fel
a rendezőt, hanem már a hotel
ebédlőjében, elutazása előtt, s
egy az esőköpenyben csúsztatott fényképe emlékezteti majd
Fellinit egyelőre "túlságosan
vörösnek.
túlságosan
írnek"
tűnő figurájára. Barbara J efford valóban Cuffarit alakítja,
Norma West pedig Madame
Dongbyt. De mire mindez tisztázódik ( "Micsoda gyötrelem
a döntés kényszere ("
Elkészült tehát A hajó és
Ornella Volta szerint "soha
szellemesebbet,
mértéktartóbbat és könnyed mókázása ellenére is melankolikusabbat,
mint ez a film". A hajó utasai
a nemzetközi művészí
körök
előkelő személyiségei, a Metropolitan. a Scala, a Covent
igazgatói, világhírű énekesek
és irnpresszárióik. valamint néhány
operakedvelő
herceg,
akik azért vannak itt, hogy
teljesítsék egy most elhunyt,
nagy énekesnő - Edmée Tétua
- utolsó kivánságát, tudniillik
hogy hamvait csodálóinak jelenlétében szórják az Adriaitengerbe szülőhelyének közelében. Történik pedig mindez
1914 júliusában.
A Gloria N nevű luxus-óceánjáró kellemes utazást igér
még ilyen komor, ünnepélyes
alkalomból is, ám a békés hajókázást váratlan esemény za-

varja meg: mialatt ugyanis a
hajó távol mindentől - a partoktól, az élet kűzdelmeitől,
valahogy téren és időn kivül
úszik a tengeren,
Ferenc
Ferdinánd
Habsburg-főherceget megölik Szarajevóban, kitör az első világháború, Ausztria megtámadja
Szerbiát,
a
szerb parasztok
a tengerbe
vetve magukat menekulnek a
támodók elől, a Gloria N parancsnoka pedig egy hajnalban a menekülők közül a hajóra vesz fel egy csoportot.
A luxushajó
elegáns utasai
persze irtóznak a kétes külsejű emberektől,
távol tartják
magukat tőlük, és elrejtik ékszereiket,
az éj leszálltával
azonban a menekültek különös

énekeinek igézete lassan eluralkodik mindenkin, az előítéletek ideiglenesen félretétetnek, és az utasokat - arisztokratákat és parasztokat egyaránt - féktelen tánc, együttes
érzelmi lángolás ragadja magával. Am a háború engesztelhetetlenül folytatódik, a hajó
előkelőségeinek már nincs idejük az elhatározott temetési ritus végrehajtására:
a Gloria N
egy osztrák cirkáló lövéseitől
találva elsüllyed, majd a hadihajó maga is felrobban. A katasztrófát egyvalaki éli túl:
egy újságíró, a film narrátora,
akit Orlandónak hívnak, mint
az olasz televízió egyik műsorvezetőjét és Ariosto egyik hősét. Azzal, hogy megmenekült
a hajótörésből.
olyan emberré
vált, aki egyre gyakrabban teszi fel önmagának a kérdést
tevékenységének értelme felől.
Mint minden "újságíró", gyakran csapja be önmagát azokkal az információkkal,
amelyekkel másokat kell szolgálnia, nem ismeri azt, amit másokkal kellene megismertetnie,
beszél arról, amiről nincs tudomása és mindenképpen meg
van győződve arról, hogy va-

lójában senki sem tudja, hogyan is mennek végbe ténylegesen a dolgok. Ráadásul még
azok is lenézik és birálják,
akik rá vannak utalva az ő
közvetítő munkájára.
ő azonban megőrzi mosolyát.
ezt a
melankolikus mosolyt, ezt a rokonszenves, néha szinte klauni önkifejezést.
Ebben a filmben gyakorlatilag egyik szereplő sem fontosabb a másiknál. Mint egy
faliszőnyeg motívumai, egyes
figurák körvonalai párhuzamosan futnak, egyesülnek, különválnak : egy komikus színészéi, aki rossz a gyerekekhez;
egy vívótanáréi.
aki d' Ann unzio-fejet csinált magának; egy
nagyhercegéi, aki éppolyan terebélyes, mint egy Fellini-féle
nőfigura (amilyen ezúttal nincs
a filmben); egy sanda nézésű
baritonénekeséi. aki képes tyúkokat hipnotizálni...
De van
mégis egy szereplő, aki a hajó
minden szegletében,
a film
minden plán ján jelen van, ott
kisért: Edmée Tétua, a sohasem látható árnyalak, a nagy
énekesnőé.
akit inkább csak
azóta szeretnek,
mióta már
csak
fényképen
csodálható
meg. Amig élt, ő maga is tudta, hogy csak a hangja által
létezik, ez a hang többet jelent őnála, ő csupán eszköze,
hangszere volt ennek a hangnak ...
Ez a művészeszköz és ez a
narrator vajon nem A hajó
rendezőjének két arca, két álruhája?
Mindezen túl a film egyfajta rövidített filmtörténetet is
magában foglal. Mig A nők
városa a hajdani filmművészet
varázslatát idézte fel, az egykori nézők élményét, a mozivászon és a bűvöleres filmsztárok igézetét, itt mintegy a
filmalkotók
szemével tekinthetjük át a film technikai fejlődését.
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A hajó első képsorai a némafilm módszerével vannak
felvéve: másodpercenként 16
képkocka, a dialógus pedig
feliratokon látható. A feketefehér filmszalagot mintha a
múló idő sárgította volna el.
A film első planján bámészkodókat látunk, akik odaállnak
a kamera elé, hogy lefilmezzék őket: az emberek felfedezik a lehetőséget, hogy az utókorra
hagyhat ják
képüket.
Csak később válik világossá,
hogy a kép lesz fontosabb az
utókor számára, mint az ábrázoltak, létezésük és személyiségük.
Néhány perc múlva a film
hangossá válik: a hajó indulást jelző szirénáját halljuk, s
ez a késedelmes hangosítás
éppolyan
varázslatos
kíván
lenni, mint a [azzénehes megszólalása a mozivásznon 1929ben. Egy évtizedet jelentő
"filmidő" után halvány színekkel festődik meg a vetítővászon, amelyek később telítettebbé válnak, vagy éppen homályosabbá, a szükség szerint.
Miután a film meg szerezte
mindazokat a kifejezési eszközöket, amelyeket napjainkban
sajátjának tekinthetünk, "a hajó és a film útnak indulhat".
Most veszi kezdetét tehát az
utazás, vág neki a hajó utasaival az Adriának , de csak a
film végén kapunk világos képet a filmkifejezés eszköztáráról, mai technikai lehetőségeiről: széles körű panorámázás
teszi láthatóvá a műterem belső technikai apparátusát, majd
az utolsó előtti plan tudatára
ébreszt, hogy az ég és a tenger, a nap és a hold, és maga
a tengerjáró hajó mind-mind
Cinecittában "készült" és került filmre.
És még ezzel sincs vége.
Mert a "képek története" - a
filmen túl - még tovább folytatódik, és a végső plan már
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tévénézői gyakorlatunk kialakulását veszi célba.
Fellini - enyhén szólva nem kényeztet i el az iránta érdeklődő tol1forgatókat, főként
nem az interjúkat
kérőket.
Mint köztudott. a legtöbbször
"elvicceli" a beszélgetést, kitér a faggatózás elől, mindenről szívesebben beszél, mint
hogy saját filmjét magyarázza,
sz' mbólumait
"megfejtse".
Jean Chouquet-nak és Ornella
Voltának sem sikerült ilyesmire rábírni őt: A hajó témájáról mindössze annyit volt
hajlandó mondani, hogy egy
utazás történetéről van szó, s
ennek az utazásnak az a célja,
hogy egy rituális kötelezettségnek tegyenek eleget. Mert a
ritusoknak megvan a maguk
fontos szerepe és jelentősége
az emberek életében. "Azt hiszem, hogy megszenvedjük a
rítusok hiányát; annak, hogy a
kultúránkban korábban meghonosodott rítusok elvesztették
jelképes jelentésüket, belső világunk, önmagunkhoz való viszonyunk látja kárát. .. Most
hatvanévesen jutottam el odáig, hogy megkérdezzem magamtól, vajon a kigúnyolt rítusok, amelyeket
kiiktatt unk
szokásaink közül, nem adnának-e nekünk szilárdabb öntudatot,
életünknek
nagyobb
méltóságot ?"
A film velencei bemutatója
előtt szóbeszéd tárgya volt,
hogy "a nagy olasz rendező új
pofozógépe a tömegkommunikációs eszközök lettek", tekintettel A hajó újságíró-főszereplőjére. Fölösleges. aggodalom volt. "Sohasem támadok
senkit filmjeimben. azt hiszem,
sohasem csináltam valami ellen filmet, inkább valami érdekében. Filmjeim már csak
azért is igen tárgyilagos tanúságtételek, mivel mindenekelőtt szerzőjük bizonytalanságáról és zavaráról adnak szá-

mot. Nincs szó tehát az újságírók elleni támadásról. csupán
egy kísérletről. hogy, mondjuk, a humoros oldaláról nézzük az újságíró-foglalkozásnak
azt az átkát, amely arra kényszerít, hogy minden áron és
minél részletesebb információval szolgáljanak ... Olyan korban élünk, amikor a televízió,
a rádió, a sajtó információk
tömegével bombáz bennünket
- mintha újra és újra megbotoznának =, úgyhogy a valóság egyfajta ködbe burkolva
tűnik fel előttünk ... Ebben a
filmben tehát megpróbáljuk
bizonyos iróniával nézni a túlinformálás veszélyét."
De a filmnek nem ez a témája, hanem a tengeri utazás
egy szertartás végrehajtása érdekében, ez pedig mély nesztaigiáról
árulkodik
valami
iránt, ami már nem létezik ...
Mindennek ellenére "a magam
részéről meg vagyok győződve, hogy A hajó nagyon mulatságos film ... "
A film színei és zenei világa . . . mindkettőben
újat,
sajátosat
alkotott
Fe11ini.
"Amikor elhatároztam, hogy
színesben forgatom a filmet,
az volt az elképzelésem, hogy
a színeknek a fényképezés
kezdeteinek légkörét kell szuggerálniuk, amikor a szépiafürdőket csinálták, amikor a feketék súlyosak, komorak voltak
a fehérek túlságosan fehérek,
minden árnyalat nélkül, amikor még nem léteztek azok a
kromatikus finomságok, amelyeket a technika fejlődese tett
lehetővé. Mivelhogy ez a film
tulajdonképpen egy régi dokumentumfilm,
egy csodálatos
módon megtalált korabeli dokumentum, vagyis inkább egy
hamis dokumentum.
Egyébként leginkább ez vonzott a
feladatban,
a mesterségbeli
oldal, mert a film mesterség."
Ami a film zenei részét ille-

ti. az egyik meghatározó körülmény az volt. hogy e hajó
utasai nagyrészt muzsikusok.
énekesek. karmesterek. tehát
az ő mesterségüknek szóló
tisztelgésként a film egyes részeit éneklik. Egyébként az a
zenei megoldás. hogy Verdi és
Rossini operáinak ismert dallamaira a szereplők az eredeti
librettószöveg helyett a költő
Andrea Zanzotto verseit adják
elő. az operabarátok szemében
valószínűleg
"szentségtörésnek" • profanizálásnak számit,
még ha a költőnek csodálatosan sikerült is beleilleszkednie
az eredeti időmértékbe és kifejezni az elbeszélés szándékait. Fellini "merész zenei kalandnak" nevezi ezt a Gianfranco Plenizio szakértelme által ellenőrzött eljárást. amely
különben a rendező ötlete volt.
és amely főként az ő Verdi
iránti szenvedélyes lelkesedésébál fakadt.
"Szemérmetlenül.
még
a
változtatástól sem riadva viszsza. használtam föl a filmben
Verdi dallamait.
amelyeket
mindig szórakozottan hallgattam. .. Gyermekként ismertem meg őket, a mosónőtől.
aki a Traviatát énekelte. a vilIanyszerelőtől, aki a csengőt
megjavítani jött el hozzánk.
vagy a kárpitostól. akí a Di
quell' amor. di quell' amor ehe
palpita-t
harsogta sóhajtozva . .. Az opera mindig az
olasz élet integráns részének
tűnt előttem. olyannak. mint
a vasárnapi harangzúgás. mint
a polgári otthonok fogadószobája : ebben nőttünk fel. ebben
nevelkedtünk. Olyannak éreztük az operát. mint a közmon-

dásokat. és a sorsa is ezekéhez
hasonló lett: már nem nagyon
halljuk ezeket a dallamokat ... "
"De A hajó esetében mégis
valami másról volt szó, Amikor ezekkel a melódiákkal
foglalkoztam.
zongorán
is
megszólaItatva őket. és a szakember segítségével megpróbálva a film képsoraihoz illeszteni. mintha egy katedrális
belseje tárult volna föl előttem. Megérezhettem azt a végtelen tudást és tehetséget. azt a
döbbenetes ihlető erőt. amely
az alkotó művészt fűtötte. akit
én a legnagyobbak között látok ... Olyan nagynak. mint
Shakespeare-t. mint Dantét ...
Giuseppe
Verdiről
beszélek ... "
Már a film bemutatása előtt
kiszivárgott. hogy az ismerteken kívül van még egy utasa
e rendkívüli úticélú hajónak.
ez nagy titokban. csupán őrzőjének és a hajó parancsnokának tudtával jutott a fedélzetre. mindvégig megőrizve jelenléte titkát. Bár betegen érkezett. az újságírón kívül mégis ő menekült meg még a teljes pusztulásból. ugyanazon a
gumicsónakon. Ki ez a titokzatos utas és mi a szerepe.
küldetése'? Egy rinocerosz. ám
a szerepére vonatkozó kérdés
megválaszolatlan maradt.
"Csupán a valóság
iránti
tiszteletből. hogy hű legyek a
tengerész szokásokhoz - ezért
kapott helyet a hajón. Felvilágosítottak. hogy ebben az időben mindig volt egy rinocerosz mindenféle hajón. Kötelező tartozéka volt bármely utazásnak ... Olyan ez. mintha

azt kérdeznék tőlem: "Egy hajón játszódik ez a történet'? Igen. - És miért van kormánya ennek a hajónak?" Csak
azt tudom felelni: A kormány
a hajó részét alkotja ... "
Egy másik interjúban "ravaszabbul" próbálták Fellinit a
rinocerosz jelképének megmagyarázására rábírni. azt kérdezvén. van-e valami kapcsolat Az édes élet tengeri szörnye és A hajó rinocerosza között. A válasz így hangzott:
"Nem hiszem, hogy lenne
kapcsolat közöttük. A szimbólumoknak az a tulajdonsága.
hogy nem tűrik a racionális
magyarázatot. Miért kellene
magyarázkodnom erről'? De
bárhogy is van. ha ez a rinocerosz jelent is valamit. mindenesetre egészen mást jelent.
mint amit Az édes élet szörnyének tulajdonítanak. amely
csupán a főszereplő degenerálódását tükrözte. Itt viszont a
rinocerosz jelenléte azt a gondolatot sugalmazhatná. hogy
az egyetlen lehetőség a kataszrófa elkerülésére. a teljes
pusztulásból való megmenekülésre az lenne. ha vissza tudnánk szerezni önmagunk öntudatlan. mély, egészséges. érintetlen természetét . .. De ez.
kétségtelenül. ügyetlen magyarázat volna. mint ahogy ügyetlen dolog a rinoceroszt és Az
édes élet szörnyét kapcsolatba
hozni . .. A rinocerosz a világ
egyik legelbűvölőbb
állata,
egyike az élet őseredeti formáinak ... egy rendkivüli. rejtélyes. misztikus, ősrégi teteremtmény ... "
(A Positif
1983. októberi száma alapján
- Sallay Gergely)
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Fanny és Alexander
A Cahiers du Cinéma 1984.
évi első számában felkérték az
ország legismertebb filmkritikusait és rendezőit,
állítsák
össze. szerintük
melyik
az
1983. év legjobb tíz filmje. Az
összesítés alapján Robert Bresson A pénz című műve került
az élre, míg a tizedik helyre
Ingmar Bergman legújabb alkotása, a Fanny és Alexander
került.
Bergman a film elkészül te
után azt nyilatkozta az újságíróknak. hogy ez volt az utolsó filmje, végleg búcsút kíván
venni a filmezéstől. (Bár itt
meg kell jegyeznünk, hogy a
"Bergman a filmművészetről"
círnű, Björkman által összeá L
litott interjúkötetben
a rendező következő megjegyzését olvashatjuk:
"Ha' filmet készítek, mindig
úgy csinálom.
mintha az lenne az utolsó.")
Bergman e filmjét eddigi rendezői munkássága összegzésének tartja. A film bemutatóját
sok mendemonda előzte meg.
"Önéletrajz"
- jellemzi
az
egyik kritikus, "testamentum"
- mondja a másik.
,,- A filmet nem tekinthetjük mechanikus
önéletrajznak." - állapítja meg JeanPierre Jeancolas. a Positif eimű francia
lap kritikusa.
,,Ingmar nem Alexander." A
valóság az. hogy Alexander a
gyermek Bergman sok vonását
őrzi. még ha egy generáció el
is választja
őket. Bergman
1928-ban volt 10 éves, míg
Alexander 1907-ben. a történet
kezdetén.
A Fanny és Alexander Bergmanja egy más Bergman, más
életkorú.
vagy
mondhatjuk
úgy is; két kor: a gyermekkor
és az öregkor
Bergmanja.
"Öregek vagyunk és ugyanakkor gyerekek is." .- mondja a
104

film egyik szereplője. - " ...
és nem értjük, hogy hova tűnhetett az az idő, melyet oly
fontosnak tartottunk."
Ez az
"öreg" Bergman már egy lehiggadt, csaknem derüs világú rendező, fölényes mesterségbeli tudással. A Fanny és
Alexander.
mely kétségkívül
bergmani technikájú film. igazi meglepetés. Nem kapcsolódik sem az ötvenes években
keletkezett úgynevezett "nyári filmek" vonalához. s nem
jellemző rá a Csend, a Suttogások és sikolyok, vagy a Jelenetek a bábole életéből című
filmek elviselhetetlen
kegyetlensége. Itt nincs vér. nincs
csonkítás. Helena Ekdahl ordítása fia halálakor nem haladja
meg a romantikus regények,
mondjuk
a balzaci tradíció
mértékét. A püspök elkeseredett dühe. hogy megtörje Alexander mostohafia ellenállását.
először pálcával. majd ricinusolajjal, végül a sötét szobába
zárással. nem haladja meg egy
Dickens. vagy Hector Maloszereplő gonoszságát. A Fanny
és Alexander Bergmanja egy
nyugodt Bergman, aki láthatólag élvezetet talál e történet
elmesélésében.
A történet 1907 karácsony
estéjén kezdődik és kb. 18 hónapig követi nyomon hősei
sorsát. Az idő múlását a film
az évszakok változásával érzékelteti.
Az első nyáron Emilie Ekdahl, Fanny és Alexander anyja férjhez megy Vergerus püspökhöz. A második tél a gyermekek számára maga a börtön
mostohaapjuknál,
a püspöki
palota vastag falai mögött. Végül egy tavasz és egy új nyár
jön, mely meghozza a gyerekeknek a szabadulást, s a püspöknek a halált. A családi kör

ujra egyesül két bölcső felett,
mely egyúttal kétféle útkeresést szimbolizál:
az egyik
gyermek anyja. a sánta szelgáló, Maj kiválva az Ekdahl
családból beköltözik a városba, míg a másik. a püspöktől
származó gyermek anyja, EmiIie újra a színjátszással kezd
foglalkozni.
Az Ekdahlok világában a
férfiak
keveset
számítanak.
Nem tudunk semmít 'az első
Oscarról. aki építtette a színházat, s amit aztán halálakor
özvegyére és fiaira hagyott. A
három fiú: a második Oscar
- középszerű színész, a gyerekek apja. aki Hamlet atyjának
szellem ét próbál va halt meg.
s aki időről időre újjáéled szomorú
jelenkori
szellemként
fiának és anyjának képzeletében; Carl. a lecsúszott, tehetségtelen ember és GustavAdolf, a kedvesen felelőtlen,
felszínes bonvíván üzletember.
aki a film végefelé hosszan
kifejti epikureista nézeteit. mind e férfiszereplők nélkülözik a mélységet.
Bergman műveiben a gyerekek általában nem játszanak
szerepet. (Két nevezetes kivétel Gunnel Lindbíorn fia a
Csendben, vagy a Farkasok
órájaoan a gyerek. akit Max
von Sydow megöl.) Ebben a
filmben a gyerekek olyannyira jelen vannak, hogy még a
film eimét is az ő nevük adja.
"Ennek ellenére
- állapítja
meg Jeancolas a Positifban kevésbé léteznek, mint a felnőttek. Kevésbé. mint Helena.
vagy Emilie, s kevésbé, mint
a külvilág
két ellenpólusát
megtestesítő Edvard Vergerus
püspök és a zsidó Jacobi."
Tudjuk, hogy Bergman nem
véletlenül választja ki a szereplői
nevét.
Életművében

egy Jacobi- és
egy Vergerus-vonal. A Jacobik
(Gunnar Björnstrand
a Szégyenben, Erland Josephson a
Szemtől szembenben)
misztikusabbak, de "pozitív elektromossággal teliek". A Vergerusok, ahogy Michel Sineux megállapította a Kígyótojás egyik
szereplőjének,
a náci orvosnak kapcsán a Positif 204. számában, Mabuse-re utalnak. Az
Arcban (Gunnar Bjőrnstrand),
a Szenvedélyben
(Erland Josephson), a Lienban (Max von
Sydow) a Vergerusok egyszerre képviselik a "rossz szellemet" és ugyanakkor a bűntudatot, melyet "Bergman jó puritánként a tudás iránt táplál,
mely sohasem ártatlan"
(Sineaux).
A Fanny és Alexanderban a
bűntudat eltűnt. Bergman harminc év alatt a gyötrődő, patetikus papok egész gyűjtemé- .
nyét vonult atta fel műveiben.
kiknek kínlódásában és belső
bizonytalanságában
saját belső
válságát ábrázolta. Alexanderhez hasonlóan Bergman is éveket töltött pap atyja házában
és ez nyilvánvalóan örök emléket hagyott benne.
A "Bergman a filmművészetről"
című
kötetben
(Seghers 1973.) a rendező a következőképpen emlékszik viszsza gyennekkorára : - Az az
érzés, me ly leginkább jellemezte gyermekkoromat, s melyre a
legjobban 'visszaemlékszem
a
megaláztatás, megalázva lenni
fizikailag,
szóval.
vagy egy
adott szituécíóban."
Vagy másutt: "Élénken kritizáltam
a
kereszténységet, elsősorban éppen azért, mert a megalázás
motívuma nagyon erősen jelen
van benne, csaknem a kereszténység velejárója." "A borzalom, a kegyetlenség, a hisztéria és a szadizmus vert fészket

meotalálható

abban a házban, amelynek Isten házának kellene lennie." jellemzi a püspök otthonát a
Le Monde kritikusa,
Jacques
Siclier. És állítólag a filmből
kivágott egyetlen fontos jelenetben Vergerus püspök maga
az ördög.
"Három családot ismerhetünk meg a filmben" - írja a
Newsweek kritikusa, Edward
Behr. - Az Ekdahl-család az
élvhajhász, pogány testiséget
képviseli, Vergerus püspök azt
a szűklátókőrű
protestáns erkölcsiséget testesíti meg, me ly
oly gyűlöletes Bergman számára és a harmadik Isak Jacobi,
a zsidó, Bergman szeretett Góleme, a varázsló, akinek természetfeletti
ereje legyőzi a
püspököt."
"Bergman Isak Jacobit és
környezetét olyan szemmel látja - írja Jeancolas - ahogy
annakidején
Rembrandt
az
amszterdami
zsidókat."
Sem
Bergman, sem Rembrandt nem
látnak a zsidó kultúrában egy
másik vallást, nem értik a zsidó kultúrát. "Ök a zsidókban.
akikkel
együtt
élnek,
egy
olyan pozitív különbözőséget
látnak, me ly mindarra képes,
amit a papok hatalma megsemmisített. Bergman a zsidó
kultúrát azzal a zavaros és bizonytalan kultúrával azonosítja, melynek hallucinatív képei
Jacobi kristálygömbjeiben
jelennek meg.
Isten
halott,
a gyermek
Alexander megölte önmagában
azzal az obszcén litáníával.
melyet apja temetésén mormol
magában:
"szar, fasz, segg,
pokol,
sátán stb." Amikor
Aron bábúja a lábához gurul,
a fiatal zsidó azt mondja magáról, hogy ateista, "de sok
különös dolog van, amit nem
lehet megmagyarázni."
"Az
egyik jelenetben Isten hangját

is hallhatjuk - írja John Pym
a Sight and Soundban. - Alexander is hallja, válaszol is
neki, ez az Isten azonban csak
egy hatalmas, tehetetlen bábu."
"Ez már nem A nap vége
korszaka - mondja a filmről
Jacques Siclier a Le Mondeban - amikor még Bergman
szorongató kérdéseket tett fel
Isten létezéséről. A filmrendező láthatólag kedvét leli abban, hogy idézeteket szór el, s
azokkal azután teljesen leszámol."
"Jacobi
régiségkereskedése
- írja Franccis Ramasse a
Positif-ban - mint a tudattalan metaforája,
a püspökség
pedig a tudatos, vagy felettes
én metaforája jelenik meg." A
püspökségben töltött nyomasztó hónapokra
utalva jegyzi
meg Edward Behr, hogy "A
Fanny és Alexander helyenként legalább annyira félelmetes, mint Stanley Kubrick filmje, a Shininq, s a könnyedség
csak a rendező még komorabb
filmjeihez viszonyítva
értendő."
"A Fanny és Alexander nem
kifogástalan alkotás, - foglalja össze a véleményét a Sight
and Sound-ban John Pym. (... ) A filmből hiányzik a Jelenetek a bábok életéből koncentrált szigorúsága. A hosszú.
bevezetés
időnként
zavaros.
Mégis, egészében véve szűntelen győzelem (... ) Kifejezhetetlen megkönnyebbülés
azok
számára,
akik
megőrizték
Bergmanba
vetett
hitüket,
hogy végül is nem a kétségbeesés győzedelmeskedett."
(Positii 1983 nyári számai, Sight
and Sound 1983, tavasz, Newsweek, 1983. ápr. 4., Le Monde
1983 márciusi számok - Barabás Klára)
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A Filmkritik interjúja Raoul Coutard-ral
A Filmkritik 1983 júliusi száma Mgy tetjedelmű cikket közöt amelyet Raoul Coutardral, a híres operatórrel Nyugat-Berlinben folytatott beszélgetések alapján állítottak öszsze. A szöveget rövidítve közöljük.
Az indokínai háború előtt egy
fotólaboratóriumban
dolgoztam, fotós akartam lenni. Utána katona voltam, és egyszer
csak a hadsereg sajtórészlegében találtam magam. Ott forgattam is egy keveset, haditudósításokat.
Amikor a háború után viszszatértem Franciaországba, a
Life és a Paris Match tudósítója lettem.
1956-ban Pierre Sehoendortfer megkérdezte, nem lennék-e
a Than le pecheur CÍJnú filmjének operatőre. Mivel Franciaországban még szigorú feltételekhez kötik, hogy ki rnilyen végzettség és gyakorlat
birtokában készíthet filmeket,
engedélyt kellett kérnem, amit
aztán meg is kaptam.
Truffaut, Chabrol és Godard
akkoriban még a Cahiers du
Cinémánál dolgoztak és az olvasókat gyakran megnevettették gyilkos kritikáikkal. Godard ismerte de Beauregard-t
és egy nap megjelent nála egy
forgatókönyvvel,
jobban
mondva egy darab papírral,
amin alig állt valami, és egy
újságcikkel, amelynek szélére
Truffaut ráírta: nézd meg, jó
ötlet lenne egy forgatókönyvhöz. De Beauregard, akinek
mindig jó szimata volt. Truffaut és Chabrol hozzájárulásával forgatókönyvírónak Truffaut-t, technikai tanácsadónak
pedig Chabrolt jelölte meg.
Mivel ez volt Godard első játékfilmje. természetesen biz106

tosra akartak menni. Chabrol
filmje, A szép Setqe, és Truffaut műve, a Négyszáz csapás
akkorra már pénzügyi és esztétikai sikert aratott, tehát de
Beauregard ezzel a két névvel
össze tudta szedni a pénzt,
amiből a Kifulladásig készült.
Mivel én voltam az egyedüli
operatőr. akit de Beauregard
igazából ismert, én lettem jóformán a véletlen akaratából
- a film operatőre.
A Kifulladásigot
eredeti
helyszineken forgattuk, nem
voltak problémák a díszlettel
stb., az egész előkészület nagyon egyszeru volt.
Amikor elkezdtünk forgatni,
mindenki csodálkozott Godard
munkamódszerén. Annak idején Jean-Luc sosem nézett a
kamerába - már csak azért
sem, mert mindent kézikamerával forgattunk, alig használtunk stativot. Mindig negatív
utasításokat adott, ő már csak
ilyen. Azt mondja . azt akarom,
hogy ezt és ezt ne lehessen
látni, és így körülbelül sejteni
lehet. .. Ha például egy közelit akart, azt mondta: nem
akarom az ingen a zsebet;
vagy mást, de mindiq : csak
nem. .. A Kifulladásig forgatásánál
Jean-Luc
eltökélte,
hogy teljesen kitör a hagyományos film kereteiből, ez azt
jelenti, hogy mindent úgy csinált, ahogy akart. Például ha
két-három ember beszélgetését
kellett felvenni ellenfényben,
megkérdezte a scriptest. hogy
a kamerát általában melyik oldalra állitják. A scriptes azt
mondta, ide, erre az oldalra,
s akkor ő a másik oldalra állította.
A Kifulladásig a maga módján valami egészen új volt, de
a fogadtatásba a kritika sznobizmusa is belejátszott. Erről

eszembe jut valami jópofa: a
filmet mi normál méretben forgattuk és az első vetítésben a
vetítőgépről véletlenül lemaradt az 1 :1.66 kapu. Ez volt az
első
nyilvános
bemutató!
Négyszáz helyből kétszáz le
volt foglalva avendégeknek,
a többi jegyet eladták. A vetítés alatt borzasztóan idegeskedtünk - minden kép le volt
vágva. És a film végén jöttek
az emberek és gratuláltak milyen nagyszeru, ez a bátorság - mindent levágni. A Le
petit sol dat (Kis katona) csalódást okozott, nem volt olyan
siker, mint a Kilulladásiq,
őszintén szólva nem is volt
olyan jó. A történet afféle első, némileg politikai próbálkozás volt, de azzal a politikai
zűrzavarral átitatva, ami JeanLuc-őt mindig jellemezte.
Godard sosem dolgozott forgatókönyv alapján. A forgatókönyv nála mindig csak egy
fecni volt, aminek csak a
csücskére írt valamit. Csak sejteni lehetett, mit fog csinálni.
Reggelente nagy vonalakban
elmondta, mit akar csinálni, és
napközben mindig valami más
lett belőle. Minden nap olyan
volt, mint egy happening.
Franciaországban
ahhoz,
hogy a filmeket anyagilag is
támogassák,
forgatókönyvet
kell benyújtani a Centre du
Cinémához. Mivel Godard sosem írt forgatókönyvet, egy
hónappal a beadás előtt keresett valakit, akinek elmesélte a
történetet és az ennek alapján
megírta a forgatókönyvet. Ezt
aztán Godard benyújtotta, és
mindig valami mást csinált.
Egyedül a Le méptis (Megvetés) cimű filmnek volt forgatókönyve. Ez azonban elkerülhetetlen volt, részben a színészek - Bardot és Palance -,

de főleg az amerikai
pénz
miatt. Az amerikai prod ukcióknál azt kell elkészíteni.
ami a forgatókönyv ben áll, kűlönben kap az ember a fejére.
Godard szívesen beszélget.
de mindig csak olyasmiről.
aminek semmi köze éppen készülő filmjéhez - hiszen sosem tudja. mi adódik a forgatáson. A Passion forgatásán
például.
néha beszélgettünk
ugyan szakmai kérdésekről. de
jobban szeretett másról. politikáról. viccekről. Svájc történelméről vagy hasonlókról beszélni. Különösen az idegesíti.
ha valaki előre akarja tudni.
mi történik később. mivel ezt
talán még ő maga sem tudja
és nem tud válaszolni. Vele
kapcsolatban azt kell tudni nem szabad sürgetni. nem szabad firtatni...
A dolgoknak
először
ki kell alakulniuk.
Természetesen ez terhes is. hiszen ahhoz biztosat kell tudni.
hogy az ember felkészülhessen. mert esetleg odajön és azt
mondja: figyelj, milyen fényt
csináltál. vidd el innen! Az
ilyesmi dühiti az embert. mert
Godard olyan területre
merészkedik, ami másnak a birodalma. Mégis azt gondolom,
hogy a saját munkánkban is
rugalmasaknak
kell maradnunk.
Godard filmjeiben
mindig
van egy sor elem, ami ujra és
újra előjön. A Kilulladásiq, a
Kis katona és az Une iemme
est une iemme (Egy asszony.
az egy asszony) című filmekben elmesél valamit. Más filmjei teljesen más módon épülnek fel - mondjuk, mint egy
krónika. Kezdet és vég nélkül.
bizonyos dolgok egyszeruen
történnek.
Mindenesetre
két
dolog mindig felbukkan:
a
szerelem és a halál. a beteljesületlen vagy a csalódott szerelem.
Godard filmjeiben egyálta-

lán nincs történet - tehát pl.
a Passion témája. ahol a rendező folyton azt kérdezi: Miért is van szükségünk történetre? de nem meséli el. Godard
majdnem olyan. mint az újsághírek; részek. pillanatok
az
életből. de sosem logikus sorrendben. Pillanatok.
amelyek
önmagukban megjelennek.
és
önálló megjelenésükben
szétszakadnak egymástól. Ezt a
szétszakítottságot
szükségképpen fényben is és hangban
is éreztetni kell.
Godard nagyon jól ismeri a
technikát. Gyakran beleavatkozik a fényképezés technikai
részébe. Azt mondja : milyen
fényt csináltál. kapcsold ki a
fényszórót. .. milyen blendével dolgozol. nem. nem. inkább ezt akarom ... és így tovább. Mindig pontosan meg
kell neki mondani, mit rniért
csinálunk. Pontosnak kell lennünk. mert ha egyetlen lehetőség is van arra. hogy másképp csináljuk. ő ezt megtalálja.
Nagyon sajnálom.
hogy a
kitüntetésekkel sosem a felvétel technikai részét. hanem
mindig csak a szép fényképezést díjazzák. Nem az elvégzett munkát dicsérik. hanem a
kész film sikerét ismerik el.
Azt hiszem. ha nem készítettem volna el a Kifulladásigot.
sosem futottam volna be ezt a
karriert. Ez az egész egyszerűen a véletlen műve ...
Nemrég
kaptam
díjat
Schoendorffer filmjéért. a Le
Crabe tambour című műért.
Ebben a tenger szép, ez szép
film. de fény képez ni egyáltalán nem volt nehéz. Vagy a
Passionért is kaptam díjat. de
csak
Godard
neve
miatt.
Ugyanakkor
például
CostaGavras filmje. a L'Aveu számomra
technikailag
nagyon
bonyolult
volt. Igen
rossz
fényviszonyok
kőzött forgat-

tuk. gyakran árnyékban voltak
az emberek - nagyon nehéz
volt. Mégsem hallottam egyetlen kritikustól
sem. hogy a
film fényképezése ezek miatt
volt érdekes.
Az emberek
számára ez egészen magától
értetődő. holott a legnehezebb
dolgok közé tartozik.
Az a véleményem. hogy az
operatőrnek
alá kell vetnie
magát a rendezőnek. Nem szabad saját elképzelései szerint
dolgoznia. hanem azt kell csinálnia. amit a rendező akar.
Hiszen a rendező az egész gépezet irányitója, s az egyetlen.
akinek elképzelése van arról.
milyen lesz a végeredmény.
Ami a filmet mint művészetet illeti, gyakran tesznek kűlönbséget: ez a film művészfilm. a másik meg kommersz.
Szerintem ez nem így van. mivel a mozi ipar. amelynek az
a célja. hogy szórakoztassa a
nézőket. Én pl. nem látok nagy
különbséget
Godard és Verneuil filmjei között: ugyanis
a cél mindig ugyanaz. Senki
sem akarja. hogy filmjét csak
20 ember lássa. hanem azt szeretné, hogy milliók nézzék
meg.
A Roa Binhért sok díjat
kaptam. A filmnek ugyan nem
volt sok nézője. viszont annál
több díjat kapott. A pénzt a
producernek adtam. mivel sokat veszített a filmen.
Becsvágyam arra ösztönöz.
hogy jó munkát végezzek nem arra vágyom. hogy a világot megrengessem. Szívesen
vagyok operatőr. nem értek
egyet azzal az osztályozással.
hogya rendező áll a legmagasabban. és ha az ember operatőr. akkor egy lépcsőfokkal
lejjebb van. Számomra mindenki fontos egy filmnél. a
fahrtmester,
a világosító. hiszen mindenkinek
megvan a
maga fontos funkciója. A film
azon kevés szakmák egyike.
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ahol még igazi hivatástudat
tisztelet van. Ha a filmnél valami nem funkcionál. az mindenkit mélyen érint. Az emberek még szerétettel dolgoznak.
Természetesen nagyon kűlönbözően oszlik meg a felelősség: ha a fahrtmester rosszul
csinál egy Iahrtot, azt rögtön
korrigálni lehet. Ha az operatőr hibázik, azt először csak a
muszteren lehet látni. és már
ez is katasztrófa. A rendező viszont az egész filmért felelős.
Mivel részt vettem a háborúban, mindenki azt mondja,
hogy fasiszta vagyok. Szerintem ez nagyon vicces. mivel a
filmszakmában
mindenki balos, még a gazdagok és a polgári életet élők is, s így legalább kiválok közülük. Igaz,
hogya film és a katonaság. a
háboru között sok párhuzamot
látok. A cél mindkét esetben
ugyanaz: a csatát meg kell
nyerni. Osztom Clausewitz álláspontját. hogy ha egy hadműveletet elhatároztunk,
azt
végre is kell hajtani. Ha külső

felvételt akarunk csinálni, akkor rossz időben is ki kell
mennünk, s nem belsőben forgatni. A filmgyártásban
az
kell, hogy az ember mindig
jobban akarja csinálni, mint
legutoljára. Mint a filmnél. a
hadseregben is szolidaritásnak
kell lenni. Mindenki dönt a
maga terület én, ugyanakkor
fegyelem uralkodik,
hogy a
tábornok az adott időpontban
dönthessen.
Mindenesetre, ha azt mondják rólam, hogy fasiszta vagyok, akkor csak egyetlen egy
jobbos
filmet
mutassanak,
amit én csináltam. A kilencven
film közott. amelyekben dolgoztam, mindössze két háborús
film van, és ezek közül a Hoa
Binh címe: Béke.
Nem tartozom azok közé.
akik a filmmel
"üzenetet"
akarnak közvetíteni. de a Hoa
Binh
társadalmi
problémát
ábrázol: a vietnami helyzetet.
A felnőttek háborúznak; jó, ha
örömet okoz nekik. háborúzza-

nak. De a gyerekek áldozatok.
Egy ilyen. 30 évig tartó háborúban, mint a vietnami, egy
húsz éves nem tudja, mit jelent
a "béke" szó. Sosem élt békében, nem tudja, milyen nagy
érték. A Hoa Binh egy kicsit
erről szél, Második filmernben, a La Légion saute: sur
Kolweziben inkább a westernaspektus
érdekelt.
Ahogyan
egy indián támadáskor a falu
lakói a lovasságra várnak, úgy
várják itt a légiót. Felmerül
azonban az ártatlanok. áldozatok problémája is. Az összes
külföldi, a belgák, a svájciak.
akik az aknában dolgoztak, bizonyos értelemben a helyzet
áldozatai voltak. hiszen a háborúnak semmi dolga nem volt
velük.
A harmadik általam rendezett film. az S. A. S. Malko
szórakoztató
film. Egyáltalán
nincs üzenet. nincs szándék,
csak az. hogya közönség jól
mulasson.
(Filmkritik
319.,
1983. július - Sudár Erzsébet)

E.T., ne telefonál], hanem menj haza!
Lehetséges, az a baj, hogy toleranciám az antropomorfizmusok iránt megállt azon a
szinten, hogy kutyákkal
beszélgetek, de annak a lépésnek
a meg tételére már képtelen
vagyok. hogy intergalaktikus
látogatókkal társalogjak, akik
szeretik a Coors sört és Reese
pogácsáit. Vagy talán az is baj
lehet, hogy megmakacsolom
magam, ha valamilyen nagy
sikerdarab hul1ámai próbálnak
magukkal ragadni. Bármi legyen is az oka, tény, hogy valamelyik nap kétszer is meg108

néztem az E. T.-t, és mindkét
alkalommal
szégyentelenül
csöpögősnek.
szemérmesnek.
kiagyaltnak és manipulatívnak
találtam, szívét-lelkét
annyira
érzelgősnek és hamisnak, mint
a piros villanykörtét, amelyik
Steven Spielberg üveggyantából és habszivacsból
készült
hősének mellében izzik.
Bár az egyik profi megfigyelő jó előre figyelmeztetett,
hogy az E. T. "tíz zsebkendős"
mozi, mégis felkészületlenül
ért, és zavarba hozott a szipogásnak és a lelkes ünneplés-

nek az a lehangoló keveredése,
ami a film végét fogadta azon
az előzetes vetítésen,
amelyiken magam is részt vettem.
Egy hölgy, aki osztotta értetlenségemet, úgy vélte, hogy
valószínűleg mindenki hirtelen
náthás lett. Hogy a csudába lehetséges, hogy ez az alapvetően banális és kiszámítható
tömegtermék
ennyire elsöprő
hatást gyakorolt még az edzett
publikumra is? - találgattuk.
Ezután megnéztem az E. T.-t
Ujra, egy Broadway moziban,
igazi közönséggel. és a hatás

nagyjából ugyanaz volt. Nyerítő nevetés, az öröm és a szomorúság fojtogató váltakozása,
majd a végén boldog tapsvihar.
Természetesen világos számomra, hogy ez a fajta reagálás a dolgokra valójában egy
nemzeti karakter
jellegzetessége, amely hamarosan globális lesz, és hogy óvatos kétségeim nevetségesen
különböznek a többség véleményétől.
Az E. T. mindent elsöprő üzleti siker, és rekordokat döntöget mindenfelé.
Csupán a
július
negyedikei
víkenden
17 millió dollár bevételt csinált az ország jegypénztáraiban, és ez a legmagasabb bevétel Hollywood történetében,
amit egy film ilyen rövid idő
alatt elért. Semmi okunk azt
hinni, hogy az a pénzzuhatag,
amit az E. T. elindított. (100
millió dollár július közepéig)
lecsendesedne a közeljövőben.
Minthogy
ezt a csodálatos
pénzözönt Spielberg
relatíve
alacsony, 11 millió dolláros
áron tette lehetövé, és miután
előző sikerfilmjeivel
(Cápa,
Harmadik tipusú találhozások.
Raiders of the Lost Ark) már
közel T billió dollárt keresett,
bizonyos, hogy úgy tisztelik
majd, mint minden idők egyik
kiemelkedő filmóriását, a legmesésebb 34 éves férfit, mondjuk Wolfgang Amadeus Mozart óta.
Mik az összetevői ennek a
meghökkentő
sikernek?
Az
egyik,
természetesen
maga
Spielberg, aki autentikus és
félelmetes zseni olyan mozik
készítésében, amelyek jó képregények is lehetnének. Nemcsak ügyes és a legszélesebb
technikákban
jártas szakember, hanem ahogy filmjei mutatják. különleges
tehetsége
van a gyermekekkel kapcsolatos munkákhoz. Annak ellenére, hogy felháborítóan játszik

túl bizonyos könnyzacskót bizsergető fogásokat (ilyen például, hogy a film végén, mikor már minden néző érzelmi
erejének fogytán van, az E. T.vel távozó űrhajó szivárványt
hagy maga után az égbolton) ,
Spielberg halálos biztonsággal
tudja, hogyan kell egy film feszültségeit fenntartani.
Ami E. T. személyét illeti (a forgatókönyv
biztosít
mindenkit,
hogy
hímnemű
lényről van szó), felbecsülhetetlen értékű vagyontárgy, és
bőven megéri azt a másfél millió dollárt, amit a megtervezésébe és a megvalósitásába fektettek. A művész és specialeffect szakember, Carlo Rambaldi alkalmazkodott Spielberg
általános
elképzeléséhez
egy
olyan
"szörnyetegről",
aki
azért .Jcülönös, humanoid és
átélhető figura a leqfiatalabbak számára". Rambaldi két
ellenőrző rendszert - egy mechanikusat és egy elektronikusat - dolgozott ki a figura
mozgó részeinek műkődtetésére. Ezek közé tartozik a ráncos orr, a felfújható mellkas, a
forgó szemek (amelyeket egy
üvegszemgolyó specialista készített) , és az egymástól függetlenül mozgatható szemöldökök. E. T. mozgathatóságának
csodái ellenére Spielberg kénytelen volt néhány hosszú beállításban visszatérni az ősi és
kipróbált hollywoodi módszerhez, és rádió adó-vevővel irányított törpét bújtatott E. T.
jelmeze alá.
Az ügyesen
felkorbácsolt
érdeklődés eleve sodorta az
egész filmet magával. Már jóval a film bemutatója
előtt
riadóztatták a propagandaügynökségek az ország vezető moziprogram szerkesztőit és beharangozták
nekik, hogy az
E. T. bemutatása valóban különleges esemény lesz, nagyon
nagy esemény. Bár a kampány

nem érte el például az Annie
című filmet, a szervezés kívánatos világot készített elő, tele
E. T. trikókkal.
babákkal,
gombokkal,
rágógumival
és
E. T. fejű ébresztőórákkal.
amelyek vörös fénnyel világítanak sötétben.
Említésre méltó
ötlet volt
még a könyv megjelentetése,
ami Melissa Mathison forgatókönyve alapján
készült. Az
ilyenféle, a film sikerét követő
irodalmi produktumok megjelenése napjainkban divatos. Ez
esetben azonban a stúdió nem
egy névtelen senkit kért fel.
hanem
William
Kotzwinkle
írót, hogy írjon regényt az
anyagból. Kotzwinkle díjnyertes író, aki sok könyvet
írt
már gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, és jó néhány korábbi munkája kapott már elismerő kritikát.
Akárcsak a
filmvásznon megjelenő Ielmenője, Kotzwinkle E. T.-je is
nagy sikert aratott, több mint
150 OOO példányt adtak el a
keményboritású
és egymillió
példányt a paperback kötetekből idáig. Saját véleményemet
hadd fogalmazzam meg a halhatatlan E. T. szavával: "Jaj!"
A himnuszek. amelyeket a
fiImkritikusok írtak a filmhez,
szintén
olyan
lenyűgözően
egybehangzóak
voltak, mint
emlékezetem szerint soha: Az
egyik magazin így fuvolázott:
"A maga visszafogott módján
felnő a film ahhoz az irodalmi
előzmény hez, amelyre leginkább emlékeztet, Kipling remekművéhez, aKimhez ... Ez
Spielberg
legjobb
munkája,
valóban
minden korosztályhoz
megtalálta az utat ... Az E. T.
csak magához mérhetően gyönyörű, megkoronázta a versengést . .. Az édes komédia és
a metodráma
tökéletes keveréke a halálról és a feltámadásról és a barátságról. amit olyan
tisztán és olyan erővel ábrá109

zol, hogy idealizált szerelemnek látjuk." A többi kommentátor "varázslatról" és "kl aszszikus értékről" beszél "alap·vető eredményekről
a komplex érzésekről és érzelmekről
való kommunikáció terűletén".
A több órányi interjukban.
amit oly boldogan adott mindenkinek. aki csak beszélgetni
akart vele az E. T.-ről, maga
a reklámagyú Spielberg sem
beszélhetett volna jobban.
Bevállom.
elképzelhetőnek
tartom, hogyelragadtatásom
ilyen mértékű hiánya a film
iránt esetleg túlzás. Úgy értem, lehetséges, hogy Spielberg "nyolcvanas évekre készített tűndérmeséjének"
vannak nyomós értékei. Végtére
is, merészen kiáll a szerétet.
a gyerekek, a barátság és a békák felszabadítása mellett. Abban azonban halálosan biztos
vagyok, hogy a sok dicséretben túlhízlalt írás, ami megjelent az E. T.-ről, túllőtt a célon és kritikai
szempontból

nem értékelhető.
A legtöbb
írásban ez a mozgalmas szórakoztató darab, ez a család egésze számára készített, jól és
tisztán
megcsinált,
erőszakmentes film valahogy áttévedt
a történelmi értékek, a MŰVÉSZET területére. Ez minimum azt eredményezheti, hogy
tájékozatlan
emberek,
akik
előbb az újságokat
olvassák
el, túlfokozott
várakozással
mennek moziba. Elkerülhetetlen továbbá, hogy a dicséretek puszta mennyiségével ne
félemlítsék meg a közönséget.
Ilyen ünneplés közepette ki
mer ásítani egy remekmű vetítésén? Ki mer nemet mondani egy klasszikus értékre?
Spielberg képes tőkét csinálni egy valóban okos felismerésből, Világosan felrnérhető igény mutatkozik új, kívülről jövő mítoszok iránt, friss
és biztató mesék iránt, amelyek majd tompít ják a gyűlölet és a rettegés vibrálásat. ami

jelenlegi világunkat olyan fenyegetővé teszi. Túl saját gyermekkorán, a filmek és a történetek alapján, amiket kissrácként olyan nagyon szeretett, Spielberg megteremtette
saját korának egyik meséjét.
Egyesek talán jobban szeretik,
mint mások, de nyilvánvalóan,
fogyatékosságai ellenére, megvan benne a képesség,
hogy
egy csomó emberben meleg érzéseket keltsen. Nem lehet eleve rossz. Fiatalabbik
lányom
25 éves, és imádja a filmet.
Azt mondta, mindig vágyott
arra, hogy legyen egy olyan
titkos barátja, mint E. T. Tudom, hogy mire gondol: egy
olyan barátra, aki szereti és
megérti az embert, függetlenül
attól, hogy miről van szó.
Jack-kel, a kutyámmal éppen
erről beszélgettünk valamelyik
nap. (A Life 1982. augusztusi
száma,
Loudon
Wainwright
cikke. Fordította: Antal Istuán.)

Üzenetek
Szép Zsolt, Budapest: Érdeklődessel olvastuk
rokonszenves és mély filmismeretre. jó ízlésre
valló levelét. A legnagyobb mértékig egyetértünk véleményével, mely szerint korunk kihívásaira, válságjelenségeire
csak néhány filmalkotó volt képes maradandó érvénnyel reagálni: Fellini. Bergman, Pasolini, Jancsó, Tarkovszkij.
Élvezetesen elemzi Ön Jancsó Miklós Budapestről készített - tavaly a képernyőn bemutatott - filmjét, és sok igazság van mindabban.
amit - dicsérőleg - Sándor Pál Szerenesés Dánieljéről.
Révész György Hanyatt-homlok című
alkotásáról ír. Egész gondolatmenetének
lényege: a "forradalmi film" - Ön használja ezt a
kifejezést - helyzete, jelen - és jövőbeli esélyei. Másrészt "gondolatfilm" -nek nevezi Ön
azt a filmműfajt, amely napjainkban a legtöbbet tehetné az ember - a néző - megváltoztatásáért. a világ jobbításáért.
Megintcsak találó

uo

észrevételek egész sora olvasható a levelében
ezzel kapcsolatban.
Ön egy forgatókönyv-vázlatot
is mellékel sűrun gépelt leveléhez. S íme, kiderül megint:
milyen nehéz a teória s a gyakorlat szintjén
ugyanazt a színvonalat
elérni I Elmélettel
is
foglalkozó művészek, művészettel is foglalkozó elméleti szakemberek egyaránt tapasztalták
a saját bőrükön ezt az ellentmondást. Maradjunk annyiban, hogy az Ön forgatókönyv-vázlatában kétségkívül vannak tehetséges mozzanatok. de eredetietlen és utánérzésre valló elemek is bőséggel. Mindenesetre, ha volna stúdiónk és pénzünk, megadnók a lehetőséget, hogy
kipróbálja magát mint rendező. Nem akarjuk
semmiképp sem a kedvét szegni, s nem hiszszük írása olvastán sem, hogy "ez az egész
forradalmi film - hülyeség".
Eizenstein
óta
számosan bizonyították az ellenkezőjét.
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