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Dedinszky Erika:
hotel royal

agyagos elefánt-évek
cammognak a semmi felé
- néha csak öt nap az élet
liftajtó kerített együvé

(símán
sikló zárkába) az élet első napján
liftajtó lökött ki gorombán a pribék
másnap elé (százhúsz órával később)
éjjeli három volt a tompán távoli körút felett
lassan ringott a hó zöld szárnyuk a második emelet
legyezőpálmái forró narancsszín burák alatt szárítgatták
tudtuk: a harangkötéibe ragaszkodót
felránt ja az idő a pezsgő ár ellen menetelőt
mammut-rákok ollója szeli ketté és
mi mégis
vártunk
s hogy mi émelyített jobban:
cigarettafüstöd vagy a búcsú
tudom már

sűrű
nem

IS

a filmszemle elmúlt és jól végződött minden:
istván az úr nevében négyfelé tépette koppány testét
a telipofájú pesti vagányról kiderült: a lelke csupa könny
s a katonás kőkorszak krónikását pezsgővel díjazták a vendégek
halkan surrogva csak saját játékfilmünk utolsó jelenete
zajlott még (s be-bevillantak a kezdő képek)
izzadt ingek a bárban
ritmus ruganyos hálójában pörgő légy
most az egyszer erős várunk az isten
szerencséd hogy öreganyádnak szólítottál
határok ragacsos hálójában vergődő légy
uram irgalmas szép szótól bársony
ujjhegy től svéd gyufafejtől óvj meg mert jaj

s
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a kaucsukbaba horpadt álla véres!)

némán ültünk a mogorva liftajtókkal szemben
valamivel odébb roggyant fotel ölén egy szeszdús
zárófogadástól ájult úr húzta a lóbőrt vad hang-harapások
kaffogtak reccsentek a párnás csendben
percenként állt meg a szellemlift rándult félre a
súlyos vas-harmonika de az érkezés sárgán sugárzó dobozából
nem lépett ki senki
érted jött? hogy végleg magával szippantson
a kocka-alakú pofazacskó ?
(amit az Űr ad el is veszi az Űr)
értem?
jaj nem! hisz én szédültem volna pokolra ezer örömmel utólszor
is még ha te (szent önfegyelmed jégcsap-tüskés máglyájára)
fel nem ültetsz! árnyék-iszonyodban már nem csak lámpát:
napot is oltogató aszkéta!
hajnalodott
felálltál és
,te ne állj fel!' súgtad ,mert
nem akarom látni ahogy elmégy!'
(nem álltam fel) te azután
elmentél
reggelre a lift áldott állapotban szánkázott ismét
s amint (valaha régen párás mellemre gyereket)
a telefont ágyamba beemeltem a kagylóból
rohanó autósztrádák hó-lucskos zaja buggyant:
hangod helyett
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KRITIKÁK

Érvényes látlelet
Mészáros Márta: Napló gyermekeimnek
Sokasodnak
az ötvenes évekről szóló
filmek. Az elhamarkodott ítélkezés mármár divathullámról beszél, pedig csak arról lehet szó, hogy a történelemnek ez a
mindmáig feltáratlan,
homályos szakasza
- éppen megvilágítatlansága
okán - kihívó. Ambíció, becsvágy és képesség dolga,
hogy ki milyen mélységben és hitelességgel képes az önszernbenézés, az eseményfeltárás, a történeti oknyomozás fáradságos
és felelősségteljes munkájának elvégzésére.
Mészáros
Márta egyike azoknak,
akik
szerencsésen közelítettek a tragikus ötvenes évekhez. Talán az is megkockáztatható: a Napló gyermekeimnek
az egyik legérvényesebb mű, amely a korszak tárgyalására vállalkozott. Ez a film egyebekben
abban különbözik sikeresebb tématársaitól.
hogy nem bíbelődik
rész-jelenségekkel,
nem veszi görcsösen sorra a paranoiás hatalom tünetcsoport jait, hanem a személyi
kultusz eredetvidékét kutatja.
A naptár 1947-et mutat. Kopott személyszállító repülőgép érkezik Budapestre. Juli, nevelő nagyszülei és Magda szállnak ki
a gép ből. A jövevényeket - akik a Szovjetunióból tértek meg - szépen berendezett
lakás várja a fővárosban.
Mindez Magdának, a nevelőnagyapa
édes húgának köszönhető, aki jól fizetett lapszerkesztő. később pedig börtönparancsnok. Juli a veze-

tők elitiskolájába jár, de tanulás helyett inkább a mozikat részesíti előnyben. A sajátos összetétélű család baráti köréhez tartozik egy főmérnök is, aki a franciaországi
ellenállás harcosa volt. Juli - mert édesszüleit elvesztette - barátot, apát lát a nyílt
szivű, jó kedélyű férfiban. A mind jobban
eluralkodó
személyi kultusz
elszakítja
egymástól a család tagjait; Juli mind jobban eltávolodik nevelőanyjától. az emigrációból hazatért öregekben az egyszer már
átélt félelem támad fel, a kamaszlány megszökik hazulról, Jánost, a főmérnököt letartóztatják.
A nyiladozó
értelmű Juli
eközben pedig szenvedélyesen kutatja: mi
is történt valójában édesapjával, az ismert
szobrászművésszel.
Felismerései megóvják
az önfeladás veszélyétől.
Ez a cselekményvázlat kísértetiesen hasonlít egy életrajz-töredékre,
amelyben az
áll, hogy Mészáros László kommunista
szobrászművész
a harmincas évek derekán
letelepedik a Szovjetunióban. Márta ekkor
négyesztendős.
Néhány év elteltével a törvénytelenség börtönbe veti az apát; később
az édesanya is meghal. Mártát és két testvérét magyar és orosz családok nevelték,
mígnem a felszabadulás után hazatérhettek
Magyarországra. A Napló gyermekeimnek
a hazatérés pillanatától követi nyomon kűlönleges sorsú hőseit.
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Mészáros Márta tizenharmadik
játékfilmje önéletrajzi ihletésű, amelynek motívumai korábbi filmjeiben már jelen voltak.
Az Eltávozott nap Erzsikéje. az Örökbefogadás és a Kilenc hónap nőalakjai,
de
szinte minden jelentős
figura Mészáros
Márta kűzdelmes életéből lépett elő.
Eltűnődhetűnk
azon: vajon miért éppen
most került filmvászonra ez a balladai szomorúsággal elmondott történet?
Egy korábbi megjelenéssel lekörözhette volna az
ötvenes évekkel foglalkozó filmes kortársait. Egy kedvező lélektani pillanatban
megszűlető Napló útját állhatta volna a
gáncsoskodásnak, a kritikai értetlenségnek.
Talán elkerülhető lett volna a "feminista"
stigma, s meglehet, nem egykönnyen kiáltják ki a "férfiak nélküli női lét" idealizálójának.
Lehetséges, hiányában voltunk a kedvező
történelmi pillanatnak, s mindezzel egyűtt
Mészáros Mártában sem volt még "kész"
a történet. A tűnődés kereteit talán még az
a feltételezés sem feszíti szét, amely az önéletrajzi
művek szokásos elbátortalanító
kelepcéjére tereli a gyanút: vajon az éntörténetben rejlik-e nyalábra való szétsugárzó erő, megérint-e másokat is ez a tragikus sorsfűzér?
Bármi motiválja is a várakozást, a lassú
, érés hasznára vált a film következetes logikájának. A Napló gyermekeimnek
hitel ét,
őszinteségét megéltsége szavatolja. Művészi erejét pedig az a tárgyilagos előadásmód, amelyben a lélek állapotának kisszerűsége nyomokban sincs jelen. A film dramaturgiai építménye meglehetősen hagyományos, geometrikus törvényszerüségeket
követ. Mészáros Márta ügyel rá: ne legyenek figyelem-megvonó ágak-bogak, ne térítse el a nézői érdeklődést semmiféle képi
trükk. Az operatőr - ifj. Jancsó Miklós mellőzi az imaginális díszeket, kamerája
realista elbeszélésmódot követ. A megidézett emlékképek - bár erneltebbek. líraibbak a törzsanyagnál - egy történet foly to8

nosságát, szervi kapcsolódását hangsúlyozzák. A film minden szereplőjének külön
"belépője" van; a feltarható titkok fontossági sorrendben pattannak fel, a viszonylatrendszerek szigorú logikával épülnek, az.
információkat kellő adagban és ütemben
adagolja a rendező. Ezzel biztositva a cselekmény fokozatos izgalmát, gondolati érdekességét.
Juli, a főhős nem konvencionális kamasz-lázadó. Nemzedéktársaitól
az kűlönbözteti meg, hogyellenszegüléseit
nem
marginális
ügyek táplálják,
hanem az,
igazság-hazugság működésének
mechanizmusa izgatja. Készséggel elismerhető, ez a
program még az átlag-felnőtt érdeklődési
kőrét is meghaladja. Am Juli nem mindennapi sors hordozója.
Otthon széthullott
a családja,
itthon kétségbeesett kísérletet
tesznek az alig-család kohéziójára.
Magda
- mert szeretné örökbefogadni a kislányt ajándékokkal.
ígéretekkel halmozza el 3
kamaszgyereket. Juli ellenáll a kedveskedő
megkísértésnek ; szuverén életre vágyik.
Ebben a kudarcokkal terhes, de mégis öntörvényű világban sokasodnak a kérdések,
amelyekre sem a tegnapi hangvételű filmek (Juli imádja a mozit), sem a felnőtttársadalom nem képesek tisztességes válaszokat adni. Az iskola, ahova Juli jár, az
önfeladás intézménye;
itt a gondolatot
nagy műgonddal esztergálják. Alkollektivizmus érvényesül. nagy erővel burjánzik
az önzés, a szubjektivizrnus.
Az életnek
ezen a fontos terrénumán nem kap választ
a kérdező. Magda ideges türelmetlenséggel
inti le a lányt, amidőn eltűnt édesapja sorsa felől érdeklődik.
Nevelő nagyszülei vacogó félelemmel térnek ki kérdései elől.
Különösen nagyapa tartózkodik a múlt bevallásától; az idős kommunista bár vágy ja
az igazság kimondását,
de életösztöne végül is elnémítja.
Juli magára marad kérdéseivel és kétségeivel. S ahogy az idő halad és keményedik a politika, Juli tanácstalansága, zavaro-

(Mertz Loránd felvétele)
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dottsága nőttön-nő.
A működö személyi
kultusz éveibe már tizenévesként lép; ösztönein átzúg a megérthetetlen. Amul, amikor születésnapi zsúrra hívja egyik jól szituált
osztálytársa;
megmotozzák a villa
kapujában,
virágcsokrát
átvizsgálják.
A
villa közelebbről palotává tágul, amelynek
halljában dúsan terített, banán füzérrel díszített asztal várja az ünneplésre kiválasztott, nem túl nagy létszámú osztály társakat.
Abszurdnak
és felfoghatatlannak
ítéli,
hogy az egyik napon beengedik
abba a
gyárba, ahol barátja és "pótpapája", János
a főmérnök, ám egy másik napon - János
menesztése után - gorombán rávágják
a
porta vaskapuját.
Ebben a légkörben és ebben a torzító
helyzetben a korosztály szerinti behódolás,
vagy a félelemmel páros hallgatás gyorsan
müködésbe lép. Juli határeset.
Annyira
még nem felnőtt, hogya hitét hitközpontúvá tegyék, viszont már nem gyerek; jó esélyei vannak egyéni karakterének
kikűzdésére. (Aligha szorul bizonyításra:
ez a tizenéves mai talajban is gyors erőre kapna.)
Innen nézve is igen találó Juli személye,
mert könnyűszerrel következtethetünk
rá:
minden bizonnyal ez a korosztály volt a
személyi kultusz legintaktabb - önmagát
őrző - csoportja, a későbbiek során az ő
soraikból kerültek ki a közelmúlt történelmének leghitelesebb kutatói.
Már szóltunk róla: Mészáros Márta e
filmjében nincs helye az üres moralizálásnak. A tények szigorú láncolatán halad a
cselekmény. Tudatos lépésváltás és forgatókönyvírói "engedékenység" csak Magda
jellemrajza lförül észlelhető.
Itt némileg
gyengül az életrajzi szál; Magdát börtönparancsnoknak
teszi meg az író-rendező.
Jó oka van erre: a figura foglalkozása ily
módon nem egy a sok kőzül, hanem jelkép,
egyelrajzolódott
kor szimbóluma. Az idős,
betegségeivel küszkődő
nagyapa (aki az
emigráció esztendeiben
kétkezi munkás
10

volt) Magda kinevezését mélyen ellenzi.
Nála működésbe lépnek a félelem-reflexek;
hirtelen haragjában tettlegességgel szeretné
húgát jobb belátásra bírni. Magda, aki már
egyszer átélte a bizalom lehangoló sorvadását, másodszor is az ügyért rossz módszerekkel,
tisztátalan
eszközökkel kűzdő
hatalom mellé áll. (A bizalmatlanság hálója ismét nem az igazi, hanem a kinevezett
ellenséget, a hatalommal
azonos platformon levő kommunistákat ejti foglyul.)
Magda személye körül titkok lappanganak. Gyanítható: itt mesterségesen létrehozott rejtélyességről van szó. Nagyapa és az
egyik igen magas beosztású funkcionárius
ugyan elmondja, hogy Magda derék, hűséges forradalmár, aki sokat szenvedett
az
elvei ért. A néző - történelmi
ismeretei
alapján - becsületszóra elhiszi Magda eme
tulajdonságait,
de bizalma csak addig érvényes Magdával kapcsolatban, amíg ott
meg nem kezdődtek a koncepciós perek.
Julival együtt a néző is felteszi a kérdést:
miért éppen Magda a túlélő? Juli szebrászművész édesapját milyen indok alapján vetette börtönbe a hatalom, hiszen Juli apja
is kommunista volt. Mi menthette
meg
Magdát? Az árulás vagy az inkvizíciós vakhit? Felelet nincs, csak sejtetés. És a rokonszenvnek pisla fénye, mert végül is Mészáros Márta nemcsak rideg színeket kölcsönzött Magdának.
A kemény, határozott,
energikus nő időnként ellágyul, szeretetre
és családra vágyik. Ez a szigorú asszony
oldottabb pillanataiban az Örökbefogadás
magányos hősnőjére is emlékeztet.
A forradalmár-sors másik "pólusán" János áll, aki fiatal mérnökként Franciaországba emigrált, bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba.
Korábban
Magdával
együtt részt vett a hazai illegális munkában. János is kiváló emberként emlékezik
az egykori, az emigráció előtti Magdára. A
felszabadulás utáni barátságuknak is ez a
közös múlt a meghatározója.
A személyi
kultusz felerősödése a nyitott, a demokrati-

kus játékszabályokban
járatosabb Jánosnak nem kedvez. A dolgok logikája szerint
buknia kell. A rendező - dicséretes ötlettel
- egy személlyel, a kitűnő színész-munkatárssal, Jan Nowickival játszat ja Jánost és
a Juli emlékképeiben
megjelenő édesapát.
Azonos tőről fakadó, szókimondó (a nehéz
időkben mindig vesztes) karakterekről van
szó. Ezért is telitalálat
a két figura "egymásba kopírozása" .
A XIV. Magyar Játékfilmszemle Mészáros Márta alkotását - megérdemelten
nagydíjjal jutalmazta. E filmben a hatalom
torzításait nem spekulatív módon juttatják
el a szereplőkig ; a sérülés az idegekben
vibrál. Az író-rendező - mert szláv kultúrán nevelkedett
- a kelet-európaiságnak
(természetesen az adott időszakra vonatkozó) olyan látleletét adja, amely a szokásos
közérzet-jelentések fölé magasodik.
Mindazonáltal a film nem hibátlan.
A
nagyszülők - különösen a Szemes Mari
alakította nagymama - rajza halvány. De
Magda itthoni, újsütetű barátai,
az ujonnan kinevezett mongol nagykövet
és felesége sem kapott túl nagy figyelmet a forgatókönyvben. A dialógusok is túlzóan szűkre szabottak. félő, hogya visszafelé magyarázó film összefüggései a kevésbé figyelmes nézőkben szakadozottak
lesznek.
A Napló gyermekeimnek
legendát is
oszlat. Juli életútja, elszánt lázadása a rendezőnő egész eddigi életútját, filmjeinek
vezérlő elveit visszamenőleg
is magyarázza. Igaztalan tehát, hogy Mészáros Mártát
a férfiak által uralt világ izgatja. Annál in-:'

kább az aktív, a céltudatos nő lehetősége a
jól vagy kevésbé jól megépített
világban.
A színész-munkatársak
kiválasztásában
Mészáros Márta iskolát teremtett. Net;l azzal, hogy külföldről is szerződtetett szerepIőket, hanem a szerep és szereplő tökéletes
találkoztatása révén. Mészáros Márta filmjeit sok mindennel vádolták. de azt senki
sem állíthatta, hogy színészválasztása elhibázott volt. Lám, most is: Anna Polony
Magdája utánozhatatlan.
Benne apró feszültségekből
torlódik össze az a gyúanyag, amely hangosan sohasem robban.
Czinkóczi Zsuzsa kamaszlánya is a lelki
vibrációt részesíti előnyben a hangos - netán zokogással párosuló - kitöréssel szemben. Zolnay Pál barázdás,
szenvedő arca
történelmi küzdelem
és ideg kopá s lenyomatát érzékelteti. Jan Nowicki mérnökként
is egy kicsit művész , kettős szerepében
Mészáros Márta filmjeinek legárnyaltabb
férfialakítását produkálja.
A Napló - ez minden bizonnyal közhelyszerű - nemcsak Mészáros Márta gyermekeinek szóló üzeneteket, lélekmegszólításokat közvetít. S nemcsak a múlt tisztességes átgondolására inspirál. Jelen dolgainkhoz is biztos fogódzó ez a film. Sándor
Iván írja egyik esszéjében:
"A múlt megválaszolatlanságai a jelen névhiányosságainak sarkába lépnek. Létrejön a félmegoldások, őnfelmentések,
megbocsátások, szemlesütések közmegegyezése,
kialakul az elhallgatások egymásra rétegződő szerkezete
és a lefutott konfliktusok kritikai kezelése,
az új konfliktusok elmosásáért cserében."
Párkány László

A film a Cannes-i Filmfesztiválon

a zsüri "Grand Prix Spécial't-diját

nyerte el.

NAPLO GYERMEKEIMNEK
színes, magyar, Budapest Filmstúdió
1984. t. és R.: Mészáros
Márta; O.: ifj. Jancsó Miklós; Z.: Döme Zsolt; D.: Martin Éva; J.: Kemenes Fanni; Sz.: Czinkóczi Zsuzsa, Anna Polony, Jan Nowleki. Szemes Mari, Zolnay Pál, Bánsági Ildikó, Szabó Éva.
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Kijelölt vagy kikerülhetetlen út
Robert Bresson: A pénz
Csak a kezek és csak a lábak. Az arcok
egészen közelről. a képkivágat által részben levágott fejek. A papírpénz csörgése,
léptek koppanása, s a film vége felé, a
"dramaturgiai csúcson" egy lágy zongorafutam hátborzongató
idillje a véres tett
előtt. Egy autó visszapillantó
tükrében
baljósan széttöredezett
világ képe rémlik
fel. Börtönrácsok, zárak kongó kattanása.
"Szintelen" színek. penész-zöld
és mélykék. A képek, események dísztelenűl, rideg monotóniával sorjáznak egymás után,
föltárva egy, a lét peremére sodródott tévelygő lélek természetrajzát.
a gyilkolás
pszichés mechanizmusának fízikáját. Hidegen tökélyre emelt formában láthatóvá válik az emberben az állat, s ebben az elállatiasodott világban az ember lehetősége/lehetetlensége a "kegyelemre", a "megváltásra" , az emberi tényező princípiummá
emelésére. És az ajtók: ahogy nyílnak és
csukódnak ! Lakásajtók.
üzletajtók.
börtönajtók. Egyetlen pontos, szúró pillantás,
s
föltárulnak
életek, világok, hogy azután,
mint a börtön rácsa, be is záródjanak a szó
konkrét és metaforikus jelentésében
egyaránt. Létay Vera a múlt évi cannes-i beszámolójában (Filmvilág 83/8) egyebek között ezt írta A pénzről: "A jelenetek rendszerint úgy kezdődnek, hogy valaki lenyom egy kilincset és belép az ajtón. Ha
másodszor is megnézhetném a filmet, kedvem volna megszámolní.
hányszor szere-

pel az ajtó-szimbólum , bizonyára meglep ö
számot kapnánk." Lehet, hogy vétséget követtem el, amiért én sem számoltam meg,
mert Létay Verának teljesen igaza van az
ajtó-motívum jelentőségének hangsúlyozásában. Nyílik a szobaajtó, a fiú havi zsebpénzét és ráadásként előleget kér apjától: a
visszafordíthatatlanná
váló folyamat elindul. Nyílik az üzletajtó : a tragédiához vezető út mint elemi ok konkretizálódik,
vagyis a két diák fölváltja a hamisított
pénzt. Nyílik ugyanaz az üzletajtó, sbelép
Yvon, a film főhőse, akinek "átpasszolják" a hamis bankjegyet: ezzel a mozzanattal a történet nyílegyenesen, Yvon sorsa
"eleve elrendelten" halad a tragédia beteljesülése felé. Nyílik a vendéglő ajtaja, ahol
a pincér észreveszi, hogya pénz hamis:
Yvon jogos felháborodása,
tiltakozása,
igazságkeresése már nem segít. Nyitott ajtón keresztül látjuk feleségét és gyermekét ... nyílik a rabszállító autó ajtaja, s
mások közott Yvon száll ki a kocsiból ...
nyitja a ház ajtajait, balta a kezében, hogy
utolsó, irtózatos tettét végrehajtsa. .. S
mindegyik ajtó bezáródik,
mintha önnön
börtönükbe záródnának a lelkek és sorsok.

Bresson és Bresson
Az előbb mondottakat azért is kell hangsúlyoznunk, mert az ajtó-motívum különös
jelentőséggel
bír az eddigi Bresson-élet-

műben. Gondoljunk csak például első Jatékfilmjének.
az 1943-as A bűn angyalainak börtön- és zárdajeleneteire
vagy az
1956-ban készült Egy halálraítélt megszőkőttben a börtönajtó metaforájára,
akárcsak a Jeanne d'Arc perében stb. Bresson
világa olyan következetes,
öntörvenyű.
mint hőseié.
Egész életműve arra irányul,
hogy egy vigasztalan világban megtalálja a
vigaszt, egy "megváltatlan" világban megtalálja a "megváltást", a mindenkori
"kegyelmet"
az ember számára. Művészete,
Bresson katolicizmusa,
vallásos érzülete
mellett, vagy még inkább, azon túl, az egyetemes emberi princípium keresésében rejlik. S ha műveiről lefejtjűk a katolikus ideológia - egyébként kétségkívül meglevő szövetét, akkor egy olyan művész alakjának
körvonalai rajzolódnak ki előttünk, aki a
lehetséges Jó és a lehetséges Rossz határait
kutatja minden mellébeszélés,
figyelmet elvonó ornamentika, bonyolult cselekményszövés nélkül. Metafizikus és predesztináClOS világképét,
egyetlen szenvedélytől
végletesen túlfűtött hőseit fagyosan zárt
formába zárja, ahol nincs más kiút, nincs
más alternatíva: eljutni a "kegyelemig" , az
emberi tényező felismeréséig, átéléséig. Azt
kutatja, tud-e az ember a "zárt ajtók" mögött "ablakot nyitni" egy valóban emberi
horizontra.
A pénzben az abszolút irracionális tárul
fel az abszolút racionálisban. Hiszen a kérdés az, hogy Yvon gyilkosságsorozata-e az
individuális irracionalizmus, vagy a világ,
az emberi- és pénzviszonyok
irracionalizmusának
szükségszerű
következménye-e
Yvon magatartása, s ha igen, akkor nem
irracionális. Bresson egyébként előző műveinek jó részében nagyon is konkrét, esetenként dokumentáris hűségű történelmi és
individuális léthelyzetet
"fényképez·'
le.
(Például: az Egy halálraítélt megszőkőltben egy valóságosan megtörtént
szökést
rekonstruált, s az esetet átélt volt fogoly
végig ott volt a forgatá son, hogy minden

részlet pontosan
úgy legyen kidolgozva,
ahogyan az a valóságban
megtörtént;
a
Jeanne d'Arc pere az eredeti korabeli bírósági tárgyalás jegyzőkönyvei alapján
készült.) Ezeket a léthelyzeteket Bresson egy
abszolútumhoz való viszonyukban vizsgálja. Yvon, A pénz főhőse látszólag semmiféle tragikus vétséget nem követ el, hacsak
azt nem, hogyabankjegyhamisítás
lehetősége, illetve ténye eszébe sem jut, hogy őt
ezzel becsaphatják, megvádolhatják
pénzhamisítással. hogy igazságát nem tudja érvényesíteni, hogy SOI:saegy "kijelölt", kikerülhetetlen
útra tévedt. Artatlanságában vétkezett. így a filmben a valóság föl
nem ismerése vagy késői felismerése
az
eleve elrendeltség arculatát ölti, esztétikailag sorstragédiává formálódik. Eredeti, a
mindennapok
világa által kormányzott
"munkásléte"
váratlanul csak egy abszolútumhoz, a bűnhöz és az erkölcshöz való
viszonyában válik értelmezhetövé.
Yvonnak a pénzhez való viszonya - az.
őt ért sérelmek hatására - betegessé válik.
A gimnazista fiúk pénzhamisítása
"csak"
deviáns. Az üzlettulajdonos
cselekedete,
aki - tudván a bankjegy hamis voltáról becsapja Yvont, szintén "csak" deviáns viselkedési forma, akárcsak a segéd hamis
tanúzása
(bár az ő viszonya a pénzhez a
későbbiek folyamán szintén deformálódik,
ha más irányban is, mint Yvoné). A főhős
személyiség képe azonban teljesen patologikussá torzul. A normális pszichés folyamatok, s az ezeknek megfelelő konkrét
reakciók, magatartás az ő esetében áttolódnak egy eszelős, abnormis dimenzióba. Tűrőképessége megroppan az őt ért hatások
alatt:
börtönbe kerül, gyermeke meghal,
felesége elhagyja, s ráadásul ott, a bőrtőnben találkozik össze - mint élő mementóval - azzal a Luciennel, a boltosseqéddel,
akinek hamis tanúzása közvetlen kiváltó
oka volt annak, hogy a bűn útjára lépjen.
(Egy rablásban való "passzív"
részvétel:
"Kö!csönadni nem tudok" - mondja isme13

való viszonyában. A normális létben az abnormitás fölülkerekedése. A hétköznapokban a fenyegetettség elhatalmasodása. Az
emberi lélek mélységeinek kiszámíthatatlan, váratlan örvényei. Akár hitchcocki
gondolatnak is fölfoghat juk, bár összehasonlításuk bizonyára komolytalanság lenne.
De hol van e lélek gravitációs mozgásának vég- vagy holtpont ja? Van-e egyáltalán ilyen? [ Részesülhet-e egy ilyen dosztojevszkiji, őrültté vált, gyilkos lélek a tolsztoji, krisztusi megbocsájtásban ?
Az eddigi bressoni életmű öntörvényéből
adódóan eljutottunk a már említett "kegyelem" gondolatához, a "megváltás" kérdéséhez - ahogyan ezt a mester látja. A pénzben egy idős asszony "váltja" meg Yvont.
Az ő szavai, tekintete, egész magatartása
hozza meg a "kegyelmet" számára, "Ha én
Isten lennék - mondja az asszony - mindenkinek megbocsájtanék." S Yvon ott áll,
baltával a kezében e megbocsájtó öregaszszony ágya előtt, tekintetének tiszta emberrőse. "De van egyajánlatom".
Térképet
vesz elő, s rámutat. ,,Itt megállsz" - ma- sége szinte megbűvöli, utolsó véres tettét
gyarázza, s Yvon sorsa végképp megpecsé- azonban - már talán nem is 6, hanem - a
telődött.)
Yvon számára a pénz bűvöleté- kezében levő balta tehetetlenségi ereje elnek őrűlt köreiben úgy tűnik, nem marad végzi. S ezzel ez a hagymázas gravitációs
mozgás a végéhez érkezett. Yvon föladja
más hátra, mint az esztelen gyilkosságok
magát,
bressonian tömören, dísztelenűl,
sora. Tetteit mintha már nem ő irányítaná. •.
hanem egy révült állapot öntörvényei sze- mindennelleszámoltan : "Én öltem meg a
fogadós házaspárt, és most irtottam ki egy
rint cselekedne. S ez nem a gyilkosságok
apologetikája, ellenkezőleg: a pénznek és a egész családot." A mindennapok világából
nem-emberi viszonyoknak az emberi lélek- átlépett az abszolút bűn, most pedig a "keben tett szőrnyű pusztításának feltárása, az gyelem" és "vezeklés" birodalmába. Bresállatiság előhívása elleni vádirat. Mindez son mindezt megfosztotta a tételes katolikus doktrináktól.
s a krisztusi jóság leheegy emberi sors szörnyű gravitációjának
tőségét
egy
evilági
asszony földi létezéséfölmutatásával. A lét hirtelen sötét arculatát mutatja meg: "a pénz köret" az állati- be, tekintetébe helyezte. Az emberi principium fölülkerekedett az állatival szemben.
ság és az emberi morál viszonylatában.
Nem arról van szó, hogy Bresson naivul
megfogalmaz egy elvont tételt a pénz ördö- Bresson és Tolsztoj
gi hatalmáról,
hanem arról, hogy miképp
Természetesen meg sem kísérlern e nagy
viselkedik egy nem mindennapi terheléseknek kitett lélek (egyébként nagyon is min- formátumú filmrendező és a klasszikus
életművének
összehasonlítását,
dennapi személyiség) az abszolút rosszhoz íróóriás
14

ugyanakkor
kikerülhetetlen Tolsztoj világának, illetve leszűkítve, A hamis szelvény
című elbeszélésének idézése, melynek alapján Bresson elkészítette A pénz című művét. Tisztában vagyok minden ilyenfajta
kísérlet - irodalmi alapanyag és ennek filmi adaptációja
összehasonlítása - buktatóival. De ez esetben szinte kínálja magát
a mások által is kimutatott bressoni módszer jellemzésének lehetősége:
a minden
fölöslegestől való "megfosztás", _a .Jecsupaszítás"
művészetének
konkrét megragadása. Igaz, minden szépirodalmi alapanyag
filmi feldolgozása
esetében szükségszerű,
hogya forgatókönyvíró
és rendező tömörítsen, kihagy jon, néhány új motívummal
gazdagítsa a művet. Bresson stílusára azonban sajátosan jellemző az "elhagyások"
mennyisége és az alapmű új minőségbe való szervezése. Ahogy a tolsztoji XIX. századi világot - amiképp előző műveiben egyebek között Pascal, Diderot, Dosztojevszkij
szellem ét idézi - áterneli a XX. századi fogyasztói társadalom
viszonyai közé. Az
absztrakcióra,
tömörítésre való hajlamára
jellemző, hogy A pénzben egy dosztojevszkiji sodrású,
gondolatú figurán keresztül
nyúl vissza Tolsztojhoz.
Tolsztoj A hamis szelvényben így exponálja ezt a bonyolultan összefüggő,
valamilyen formában egymáshoz ok-okozatilag
körkörösen
kapcsolódó,
gyilkosságokkal
terhes és "megtérésekkel"
föloldott történetet (Szőllősy Klára fordításában) :
"Fjodor Mihajlovics Szmokovnyikov,
a
pénzügyigazgatóság
elnöke, megvesztegethetetlenül becsületes ember volt (s kellőképpen büszke is erre); mint komoran és
kérlelhetetlenül
liberális elme - nemcsak
afféle szabadgondolkodó - gyűlölte a vallásosság minden megnyilvánulását,
amelyet babonás elmaradottságnak tartott."
(Belép szobájába 15 éves fia, Mitya.)
,,- Mi kell?
- Ma elseje van.
- Ahá, a pénzedért jöttél?!"

LAz volt a szokás ... " - és Tolsztoj leírja, mi volt a szokás ebben a családban, s
azt is motiválja, hogy ezen a napon miért
volt oly rosszkedvű a pénzügyigazgatóság
elnöke, miért volt fia iránt ingerült, elutasító.)
A párbeszéd folytatódik:
- Papa, kérlek, adj előleget!
- Mit?
- Nem kérn ék, de kö1csönvettem becsűletszóra,
megígértem ...
(A jelenet folytatódik a fiú hosszú magyarázkodásával,
további párbeszéddel.)
,,- A barátaim
valamennyien
többet
kapnak. Petrov meg Ivanyickij ötven rubelt kapnak."
(ts ismét további párbeszéd.)
Tolsztoj leír, jellemez, mctivál. megjelenít, összegez. Ugyanez bressoni módon, filmen: kemény vágásokkal,
kurta dialógusokkal jelez egy szituációt, hideg színekkel, zárt kompozícióval érzékeltet egy jómódú apa és gimnazista
fia közőtti mármár szertartásosan hideg, gyengédség nélküli viszonyt, az emberi kapcsolat hiányát.
Ajtónyitás.
a fiú belép.
Mi van?
- Elseje. Tartozom egy barátomnak is.
Mindenkinek több zsebpénze van.
- Hagyj ál békén!"
Bresson csak jelez, fölvillant. tényszerűen közöl, elhagyja az indítékokat, a társadalmi háttérre
csak a szoba miliője utal.
Tolsztojnál a "klasszikus" epika szabályai
szerint kezdenek el hömpölyögni az események. Bressonnál csak a színtelenül hulló
szavak, a gesztusok visszafogottsága, a szigorúan funkcionálisan elhelyezett kameraállás adnak információt
és atmoszférikus
töltést a jelenetnek.
Szinte metafizikussá
emelt ridegség szele csapja meg a nézőt. Ez
a kezdő képsor is jelzi, hogy Bresson nem
oknycmozást, inditék-kutatást akar folytatni, pontosabban
szólva, az okok és indítékok csak a film egészében, a végső összefüggésekben
tárulnak fel, nyerik el értelrr

.r:
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műket, különös jelentésüket. Tényszerüen
létezik az eseményeket közvetlenül kiváltó
ok, azután a hatásmechanizmus precíz anaIízise,
Tolsztoj "óúsítja" a cselekményt. Mindig
új és új figurák lépnek a színre. leírva,
megjelenítve jellemüket, gondolkodásmódjukat, politikai és emberi hovatartozásukat.
A társadalmi szerkezet és e hierarchia pontosan kijelölhető státuszán elhelyezkedő
hősök létállapota egy egymást kölcsönösen
feltételező rendszerbe
szerveződnek, személyiségük kisugárzása, tetteik többszörösen kauzális összefüggésben jelennek meg.
A gyilkosságok szerteágazóan egymásból
fakadnak. A sorsok és bünök ösvényeinek
találkozási pont jaiból egy részletező en és
érzékletesen
strukturált
társadalomkép
bontakozik ki.
Bresson viszont az expozíció után inkább
"szűkít". A "dúsítás", a "körkörös" szerkezet helyett Yvon predesztinált
sorsára
koncentrál. Érdekes, ahogy a tolsztoji sok16

szálúan építkező narrációból elhagy vagy
átvesz motívumokat,
sokféle figurájából
elhagy vagy összegyúr személyiségeket. A
fényképész-kellék kereskedő A hamis szelvényben egy parasztnak, Ivan Mironovnak
(Yvon 1.) fizeti ki a hamisított pénzt, akiből lótolvaj lesz, s ő az, aki a becsületes
muzsiktól.
Sztyepan Pelagejuskintól (Yvon
2.) is lop. Amikor pedig a kárvallott parasztok meglincselik a lótelvajt. ez a Pelagejuskin az, aki megadja Mironovnak a
"kegyelemdöfést".
("Sztyepan ekkor követ
ragadott fel és beverte Mironov fejét.")
Ivanból és Sztyepanból gyúrta össze Bresson ezt az egy tömbbé faragott figurát, a
filmbéli Yvont. Megőrizte a tolsztoji szociális érzékenységet (a pénz eredendő áldozata a muzsik, illetve a munkás, az urak
pedig megússzák), eggyé olvasztotta Ivan
paraszti egyszerűségét, naivságát és Sztyepan megszállottságra
hajlamos lelkületét.
A tolsztoji bűnösökből formálja meg Bresson a dosztojevszkiji Bűn gravitációs mozgását Yvon személyében, sorsában.
Semmiképp nem tekinthető véletlennek,
hogy a "megfosztások" , "elhagyások" mellett egy ponton a lényeget illetően szinte
alázatos hűséggel követi Tolsztoj elbeszélését. Az idős asszonyról van szó és a
"megtérés" , a "kegyelem" pillanatáról.
Tolsztoj így ír: "Marja Szemjonovna
ágyában feküdt; fölült, riadt, szelíd pillantással tekintett Sztyepanra és keresztet vetett. Tekintete megint megrémítette Sztyepant ; lesütötte a szemét.
- Hol a pénz? - kérdezte anélkül, hogy
az asszonyra nézett volna. Marja Szernjoncvna nem felelt.
- Hol a pénz? - ismételte Sztyepan, és
megmutatta neki a kést.
- Mit akarsz? Hát szabad ezt? - suttogta az asszony.
- Úgy látszik, szabad.
- Ö milyen szörnyű bűnt akarsz elkövetni. Légy irgalmas önmagad iránt [ Azt
hiszed, másokat ölsz meg, pedig a saját lel-

kedet döntöd kárhozatba...
Ja-a-aaj! hördült feL"
Bresson persze ezt a jelenetet is kegyetlenül a minimumra redukálja, de kétségkívül, filmje egészén belül a viszonylag legrészletezőbbé.
leghangsúlyosabbá teszi, hiszen művének szerkezetí Íve éppen ehhez
a végső ponthoz tartott, a legszörnyűbb bűn
elkövetésének és a ;,kegyelem" -nek az egybeesési pont jához. Tolsztojnál folytatódik
a történet, Sztyepan "szent ember" -ré válásávaI. A pénzben viszont Yvon - túl lévén
az Abszolút Bűn elkövetésén - "egykedvűen" föladja magát, olyan nyugalommal,
amelyről Tolsztoj is Ír Sztyepan bírósági
tárgyalásánál.

Végső soron Tolsztojnak az emberek
iránti szeretetteljes, szinte "messiánisztikus" gyengédségét és megértését Bresson
szívszorítóan vakító reflektorfénye váltja
fel. Tolsztoj tág horizontú, részletező társadalom- és lélekrajzát Bresson fagyosan
zárt burokba zárja, az emberi és pénzviszonyok ólomburkába,
amin belül ott izzanak
a szenvedélyék, az "elkárhozott" és "megváltott" lelkek konokul járják "krisztusi"
kálváriájukat. S Bresson ebben az ijesztő
világban az emberi megértés, amorális
imperativus mellett tesz hitet.
Bíró Gyula

A PÉNZ (L'arqent) színes francia, Eos Film és Marian Film FR3, 1982.
t. és R.: Robert Bresson; O.: Emmanuel Machnel és Pasqualino de Santis; Hangeffektusok :
Daniel Couteau; D.: Pierre Guffroy; ].: Thi Loan Ngoyen; Sz.: Cristian Patey, Sylvíe Van den
Elsen, Michel Briguet, Carolíne Lang, Vincent Risterucci, Beatrice Tabourin, Didier Baussy,
Marc Ernest Forneau. Bruno Lapeyre.
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Egy kézműves filmművész etikája
Gaál István filmjeiről
"Úgy készítem

mindegyik filmemet. ahogyasienai
kismesterek csinálták képeiket: művészek voltak. s ugyanakkor o
szó nemes értelmében mesteremberek
is. Maguk kutatták
fel o földpátot. maguk gyártották o festéket. maguk csiszolták le o deszkát. melyre festettek aztán. maguk fűrészelték o
keretet. Ugyanígy teszek én is: írom a forgatókönyvet. rendezek. magom vágok. Vagyis háromszor szűröm át magamon o film eszméjét. Alkalmanként
operatőrködöm
is.
Ugyanakkor nem tartom magom se forgatókönyvíró nak. se
rendezőnek. se vágónak. se operatőrnek. Egyszerűen csak
kép-író vagyok. vagy ho szabad. kép-írás-tudó."
(Gaál István)

A Film Színház Muzsika 1964-es évfolyamát böngészve nevezetes kép bukkan
elém: Gaál István és Sára Sándor veszik át
a Karlovy Vary-i fesztivál egyik fődíját
Sodrásban cimű filmjükért.
Tűnődjűnk el egy kicsit a múlt idő e bebalzsamozott pillanatán.
Jeles napjait éli az európai film. Még
ide hallatszik a francia új hullám moraja,
miközben egyre-másra új filmfővarosok
születnek. Ma Prága ejti ámulatba a hetedik művészet barátait. de Budapest is évek
óta lázas készülödések
színhelye. A megújhodás egyik műhelyét jelentő Balázs Béla
Stúdióban tucatnyi fiatalember várja, hogy
etűdök, kisfilm ek, dokumentumfilmek után
végre a játékfilmben is megmérettessék.
Az első kiválasztott tehát fényesen igazolja a bizalmat. a Sodrásban egycsapásra
a magyar filmművészeti föllendülés szimbólurna lesz. A folytatás ismert. Szabó Ist18

ván rövidesen elkészül az Almodozások kozum az övé, amelyben még a kevésbé kiérrával, a Sodrásban első asszisztense, Hu- lelt vagy vitatható részeket is áthatja a teszárik Zoltán Elégia CÍmmel tervez filmet,
hetség ereje. Érdektelen, jellegtelen film
Sára Sándort pedig a fesztivált követő hé- sohasem került ki keze alól, az egyesek álten máris újabb feladat várja: a Tízezer
tal fiaskónak tekintett Holt vidéket mások,
napnak lesz az operatőre.
tekintélyes külhoni kritikusok, mcsterműA Karlevy Vary-i szemle óta húsz eszten- ként tartják számon. Filmjei különböző
dő telt el. Kik egykor csapattá kovácsolódfesztiválokon nyertek díjakat, munkássátak, ma külön utakon járnak. Sára Sándor, gát mind idehaza, mind külföldön szép száa társíró Gyöngyössy Imre vagy a tra- mú tanulmány elemzi.
gikusan korán elhunyt Huszárik Zoltán A megnevezés és a kifejezés,
munkássága
külön bemutatást igényel.
És Gaál Istváné? Hét játékfilm, három a konkrét és az elvont
tévéfilm és néhány dokumentumfilm az elmúlt két évtized számtani summája - mint- közötti kényes egyensúly megteremtésének
ha egyenesen nemzedéke útját kívánná mo- igénye tükröződik az indulás korszakádellezni. Volt fényben és árnyékban, gyak- ban, amelyhez olyan filmek tartoznak, mint
ran dícsérték,
nem ritkán elmarasztalták.
aPályamunkások
(1957), a római CentroÚgy tűnik, nálunk nem kifizetődő mindjárt
Sperimentalén készített Etude (1961), valaaz elején tízest lőni, aki ennek ellenére
mint az Oda-vissza (1962), a Tisza - őszi
mégis fönt kezdi a pályát, magára vessen, vázlatok (1963) és mindezek megkoronáha a további remekműveket követelő bírá- zásaként a Sodrásban (1964). Erre az időlók ezentúl még a nyolcvan százalékos tel- szakra esik Sárához fűződő alkotót szövetjesítményeit is egy szórakozottan odavetett
sége, többnyire Gaál rendez és vág, Sára
"volt jóbbal" konstatálják.
fotografál, de a szerepeket valójában minPedig a diadalmas indulást - a Sodrásdig az előttük álló feladat szabja meg. Renban azon melegében kőzépiskolai
tananyag
dezőnk is gyakran áll a felvevógép mögé, a
lett - figyelemre méltó munkák sora köve- Cigányokat például operatőrként ő jegyzi.
ti. Amikor azonban filmművészetünk Tulajdonképpen a Pályamunkások,
ez az
nem kevés kűlső körülmény hatására alig néhány perces főiskolai vizsgaetűd az
kezdi elveszíteni vezető szerep ét kultú- egyik kiindulópontja annak az egyszerre
ránkban.
s ráadásul repertoárja is frissí- költői és dokumentarista indíttatású
szemtésre szorul. hosszú csönd áll be rendezőnk
léleti-nyelvi forradalomnak. amely majd a
pályáján. Évek telnek el munka nélkül, de Cigányokkal jut fel a remekmű szintjére.
annál több önvizsgálattal, belső küszködésMi jellemzi Gaálék formakoncepcióját?
sel, hogy aztán a 70-es évek második felé- Mindenekelőtt az, hogy élesen tagadva
ben - híveinek örömére - ismét a felvevő- mind a sematizmus kánonjait," mind az ekgép mellé álljon.
kortájt divatos cinéma vérité pongyola sá"A műalkotások - írja Rilke - határtagát, az "ellesés", a jelenségvilág spontán
lanul magányosak, s talán a kritikával kö- rögzítése helyett a jelentés igazságára tözelíthetők meg a legkevésbé. Csak a szere- rekszenek.
tet foghatja fel, tarthatja meg őket, s lehet
Számukra a tárgyválasztás csupán kiigazságos hozzájuk." Vonatkozik ez termé- indulás a polifon műegész megteremtésészetesen az életművekre is, kűlőnősen.
ha hez. Először csak "körbegyalogolják" a téolyan jelentékenyalkotókról
szólunk. mint
mát, s a tanulmányozás során kikristályoGaál István. Sokfelé ágazó, tágas univer- sított koncepció birtokában látnak hozzá a
1~

Sodrásban (1963)
forgatáshoz. Szigorúan megterveznek mindent, aggályos gonddal választják ki a
helyszínt, a gépállást és a megfelelő objektívet, náluk a valóság föltárásának igénye korántsem zárja ki a beállítások alkalmasint képzőművészeti tökélyű megkomponáltságát.
Vegyük például aPályamunkásokat,
amelyben a formálás fegyelme, a mérnöki
pontosságú konstrukció már-már legyűri a
matériát. Krampácsolókat látunk. Totálképpel indul a film, majd fokozatosan rövidülnek a beállítások, szűkülnek a plán ok,
miközben a hangerő egyfolytában növekszik. A feszültség tetőfokán gördül a képbe
a vonat, amely a maga nyújtott mozgásával
elvágja a végletekig feszített dinamikai
szálakat. A cezúra után kien.ged a film, és
a téma visszatér a kiindulóponthoz. Gaál
etűdjében az ember kizárólag munkásként
definiálódik, aki szükségképpen lemarad
valamiről. Éppen az elzúgó vonat jelenti itt
a "másik világ", a hiány szimbólumát.
Ugyanez a mívesség hatja át az Oda-vissza
20

és a Tisza című filmeket. Az előbbi az ingázó emberek rideg életformájáról tudósít,
de rendezőnk most sem éri be az orvoslásra váró társadalmi jelenség megnevezésével, nem leír, hanem kifejez, a mozgóképi
eszközök egész. arzenálját állítja a szabatos artikuláció szolgálatába. Nincs megmunkálatlan felület a vásznon, minden
beszédes: a sötét, füstös vagonok, az ideges
ritmusban kígyózó sínek csakúgy, mint a
fáradt munkáskezek. Gaál poetizálja az.
életanyagot. A költői stilizálás módjából
következik a fotografikus alakító eszközök
kitüntetett szerepe, mely utóbbi egyébként
- ha alkotónként más és más módon is oly jellemző az egész "balázsbélás" nemzedékre. Képi kifejezőerő. zenei futamokra
képes vágástechnika, tőmondatokból építkező, katonásan fegyelmezett stílus - minden készen áll már a nagyobb léptékű hódításokhcz.

Válságok és választások
Elég egy távoli pillantást vetni a hét játékfilmre, hogy néhány alapvető vonás azonnal szemünkbe tűnjön. Gaál István rendszerint a mindennapi élet válsághelyzeteiben ábrázolja hőseit, amikor vagy ők kerülnek ismeretlen szituációba, vagy a megszokott közeg nyugalmát korbácsolja fel valamilyen váratlan esemény. Gabi meghal
(Sodrás ban), Ostoros Marci egyetemre kerül (Zöldár), Gócza Menyhért hosszú idő
után először látogat haza (Keresztelő), a fiú
bekerül a solymásztelepre (Magasiskola),
elnéptelenedik a falu (Holt vidék), a nyaralni készülő Gajzágó az apja ismeretlen emlékeivel találkozik (Legato), Vígh Andrástól elveszik munkáját (Cserepek). Csupa
disszonáns, választásra kényszerítő helyzet,
amelyben lehet győzni vagy elbukni, embernek maradni vagy meghasonIani. Meglehet, az idő kizökkenés e csapásként, de
legalábbis váratlanul éri a hősöket, valójában azonban a véletlen köntösében megj e-

Sodrásban (1963)
lenő "új helyzet" szervesen következik korábbi életvezetési stratégiájukból. Gondoljunk csak a Sodrásbanra, ahol a katasztrófa óhatatlanul is összefügg a fiatalok ostoba játékaival. De utalhatunk a Keresztelőre, vagy a Legatóra is, míndkettőben a
felgyülemlett múlt, a tegnapi tévedések, az
összetorlódott hiányok szolgálnak a kollízió alapjául. Ezeken a kíméletlen vizsgákon nincs kibúvó, szigorúan megmérettetik valamennyi jellem és sors, a helytállásra éppúgy fény derül, mint annak elmulasztására. Az önmagukkal való szembesítés rendre a változtatás szükségességére
döbbenti rá a hősöket. Nemcsak a Sodrásban fiataljai indulnak el ezzel a belső késztetéssel a holnapok felé, a Zöldár Marcíja.
a Keresztelő Góczája és Fodor Andrása, a
Cserepek mérnöke egyaránt arra ébred rá,
hogy így nem mehet tovább. Ahol a felismerés elmarad, vagy valamilyen oknál
fogva nem párosul cselekvéssel, ahol tehát
az ember rosszul dönt, ott jóvátehetetlenül
beteljesedik a törvény (Holt vidék).

Műalkotásról lévén szó, a vizsgálat elsősorban a jellemek erkölcsi készségeire irányul, ám tegyük nyomban hozzá, hogy az
etikai érdeklődés primátusa sosem öncél,
rajta keresztül mindig a társadalom állapotáról kapunk képet. Persze, hibát követnénk el, ha nem vennénk észre a vizsgálati
szempontok. nemkülönben a témák és a
motívumok szüntelen helycseréjét, hisz mi
sem áll távolabb GaálIstvántól, mint az
egyszer már bevált patronok mechanikus
ismétlése.
Amíg például a Sodrásban, a Zöldár és
a Keresztelő - ha filmenként kűlönböző
aspektusokból is, de - egyaránt az egyénnek a közösséggel szembeni felelősségére
szólít fel, a Magasiskola a Zöldárban elkezdett struktúraelemzést viszi tovább. míg
a Holt vidék férfihősének közösségi kötelékeket elszakító magatartása Gócza kiüresedésére rímel.
Puritánság, racionalitással palástolt érzelmesség, gazdag, de mindig a funkcionalitásnak alárendelt formakultúra jellemzi
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Zöldár (1965)

Gaál munkáit, amelyeket bírálói előszeretettel sorolnak a szerzöí film kategóriájába.
Jóllehet a szerzői ség fogalma korántsem
merül ki a forgatókönyvíró és a rendező
személyének azonosságában, a szóban forgó jelző esetünkben mégis találó, hisz a
rendező bensőséges viszonyban van a fílmmédiummal. Ez a személyesség egyaránt
vonatkozik a művek üzenetére és az alkotómunka - mottónkban vázolt - "kézműves" jellegére. Gaál István elbeszélő technikája megtartja ugyan a mesét. ám a jelentésszerkezet
sohasem redukálódik
a
sztori "tartalmára",
a lineáris cselekményt
nyelvileg aprólékosan megmunkált, polifon
hangzású vertikális kompozícíók övezik.
Folytonosan előre és hátra utaló szimultán
történések - ez fedezhető fel Gaál minden
egyes kockáján.
Hangos mozgóképről levén szó, szigorú
mívesség uralkodik a művek hangzásvilágában is. Elég itt csupán a zenére gondolni, amely a legváltozatosabb módon vesz
22

részt a felidézésben. Egyszer cselekményzene, máskor kíséretként egészíti ki vagy
épp ellenpontozza a vizuális főtémát. Sohasem ismétel, mindig többletet hoz. A Legatóban valamennyi szereplőt más és más
hangszer jellemez. Az is előfordul, hogy
anyagszervező
feladatot kap, ilyenkor a
szereplök és a kamera mozgásritmusától a
vágásig minden a zenei vezérlésnek rendelődik alá (pl. Sodrásban. Tíz éves Kuba).
Véletlen-e ezek után, hogya leghűségesebb
alkotótárs az a Szöllősy András, akinek nevéhez fűződik a Tisza - őszi vázlatok óta
valamennyi Gaál-film zenei anyaga?
Itt kell szólnunk a természetről, amely
rendezőnknél
nem egyszeruen hangulati
elem, nem is csupán tanúj a az emberi létezésnek, hanem a művészi világalkotás antropomorf tartalmakat
hordozó tényezője.
Ebben a világképben az ember a természet
része, ezért üdvözülése érdekében harmóniában kell lennie a natúrával. A természethez való viszony minősége rendre "le-

Zöldár (1965)

fordítódik" az erkölcsi értékek nyelvére a
humánum, az emberi kiteljesedés Képviselői közel állnak a természethez (természetes emberek), míg az ellenkező oldalon
állók megszegik alaptörvényeit)
(nem-természetesek). A Sodrásban című filmben
még egy példaértékű világmagyarázat
bázisaként jelent meg a természethez közel
álló paraszti kultúra. s jóllehet ebben a teljességében később már nem találkozunk
vele, egyes motívumai újra és újra visszatérnek rendezőnk szimbolikájában
(gondoljunk csak a tisztaságot,
az újjászületést
szimbolizáló esőre, amely szinte végigmossa a filmeket.) Vagy vegyük a Magasiskolát, amelyben a nem-természetes és az embertelen mindvégig egymást magyarázza.
Gaál látszólag nem politizál,
valójában
azonban a közösség alapvető gondjai foglalkoztatják valamennyi filmjében. Szó se
róla, mivel életminőségeket ábrázol, kritikája feloldódik az anyagban; a néptribun
vagy e-próféta szerepét meghagyja másnak.

Az éden elvesztése
Mindjárt az első film a felelősség drámája.
A színhely a Tisza cimű kisfilmből ismert
árteres. ligetes folyópart. Az ifjúság aranyKorának nomád birodalma ez. Az önfeledt
bolondozás harsány idilljét brutálisan töri
meg Gabi eltünése. A halál a létezés tragikumával szembesíti a hősöket, akik életükben először kényszerülnek átélni az elmúlás katarzisát. A katasztrófa,
amely
csupán alkalom a jellemvizsgálathoz. bombaként veti szét a szilárdnak vélt baráti közösséget: felbomlanak a látszatkapcsclatok,
az önvizsgálat terhe alatt majdani életelvek
és életfilozófiák magzanak föl. Mert a személyes felelősség oszthatatlan, kinek-kinek
egyedül kell tisztáznia viszonyát a másik
emberhez, a környezethez, az élethez és a
halálhoz. Az egyik hősiesen állja a próbát,
míg a másik a tudomány absztrakt valóságába menekül vagy saját hőstörténetévé hazudja az eseményeket.
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Keresztelő

(1967)

A fiatalok világának érzelmi ellenpontját Anna néni alakja képezi, aki az elmúlá sában is fenséges paraszti kultára nyelvén artikulálja a bánat egyszerre személyes
és közösségi voltát. Gaál magától értetődően kapcsolja egymáshoz a tárgyi-szellemi örökséget és a jelen valóságát, tudván,
hogya múlt értékei nélkül minden jövő
gyökértelen. Ne feledjük, a bartóki (és a
József Attila-i) életmű elsajátításának kezdetén vagyunk: filmesek és költők, zenészek és építészek próbálják a maguk területére adaptálni a nagy zeneköltő tanítását.
Gaál István ugyancsak rátalál, ráébred erre a formakincsre. nála még nem válik
modorrá a folklór felhasználása. (Hogy
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mennyire elementáris rendezőnknél a Bartók-hatás, arról különben Az éjszaka zenéje cimű, 1970-es remek parafrázis is tanúskodik.)
A Sodrásban hajszálpontosan rögzíti azt
a történelmi pillanatot, amikor az eleven
tradíció reális létszféraként találkozhatott
a tudományos-technikai forradalom nyitányával. Az orvosfiú legényszobájában egyazon személyiség belső világának kivetüléseként látjuk az évszázados hangszert,
Henry Moore szobrainak reprodukcióit és
az űrrakéta modelljét, mint ahogy békésen
megfér egymással Vivaldi, Frescobaldi zenéje és a dzsesszmuzsika. Minden kép az
elmúlás és a szűletés, a már nem és a még

nem élményét sűríti magába. Lujáék fehérre meszelt, kontyos háza mögött a közeli
erőmű sudár kéményei magasodnak, s ez a
tárgynyelvi kontraszt óhatatlanul is a társadalom makromozgásaihoz köti a történetet. Sára többterű. mélységben tagolt beállításai a vizualitás révén lehetséges információk maximumát hordozzák. Ebben a
kép vezérelte formakoncepcióban
minden
cselekményértékű:
a tárgyak vagy a természet éppúgy, mint a síkok és térfogatok
plasztikai történései.
A Sodrásban olyan "nemzedéki belépő",
amely igazi művészi dokumentumként tükrözi korának létproblémáit. Amikor Gaál
István a személyes ielelősségtudatot
kéri
számon hőseitől.
szellemi életünk egyik
legfontosabb programját vállalja föl. Ismeretes, hogy az etikai választás sal összefüggő kérdések ez idő tájt a közfigyelem centrumában állnak: tudományos eszmefuttatások és műalkotások - köztük nem kevés
film - gyúanyagát képezik jó ideig. A
hatvanas évek mozijának etikussága mögött az az össztársadalmi lendület és (messianisztikus illúziókkal vegyülő) bizakodás
munkál, amely a gazdaság és a szernélyiség, a kint és a bent együttes lorradalmától reméli összes gondunk gyors orvosI ásáto A legyen vezérelte morális érzékenység kitüntetett jelenléte az előző évtizedek
súlyos értékzavarainak kritikájaként is értelmezhető, míg a líraiság dominanciája
egyszerre következik a filmnyelv friss hódításaiból és a kulturális hagyomány kincs
karakteréből.

A Sodrásban fiataljait egyetlen megrázkódtatás szakítja ki a kamaszkor napfényes paradicsoméból. a Zöldár (1965) főalakjának
eszmélődese
viszont egy ridegebb kor komisz labirintusában zajlik. Koraőszi hajnalen Ostoros Márton. szüleinek
kilencedik gyermeke fehér inget. ünneplő
ruhát húz, aztán elköszönve apjától-anyjától, elindul, hogy alávesse magát a legkisebb fiúkra váró próbáknak.
Ezerkilenc-

százötvenegyet írunk. Még tart az új társadalmi
honfoglalás,
szeptember
táján
rnunkás- és parasztivadékok ezrei szállnak
fel a fa pados vonatra, hogy főiskolásként,
egyetemistaként birtokba vegyék történelmi jussukat. Kezükben madzaggal átkötött
családi bőrönd, génjeikben
megnyomoritott életű ősök titkos üzenete. így, ezzel
a poggyásszal vágott neki az útnak annak
idején Gaál István is, hogy most nemzedékéből elsőnek tegyen költői tanúságot ifjúságának földrengéses esztendőiről. Orvosnak készülő hősét már a megérkezés pillanatában váratlan hír fogadja: mivel a francia intézetben dúl az osztályharc, többedmagával ide irányították át. Olyan világba
kerültünk tehát, ahol bármi megtörténhet,
ahol az egyes ember élete teljes egészében
alá van rendelve a napi politika csapongásainak. De az átirányítás legyen a legnagyobb baj, hisz tanulni, értelmiségivé válni
a bölcsészkaron is lehet. Sokkal elemibb a
magafajtájúak
hite a szocializmus eszméjében, semhogy egy - ráadásul kezdetben
egyértelműen megbízatásnak tűnő - pályakorrekció kikezdhetné. A felemelkedés mámorító érzése fogalmazódik meg abban a
jelenetben, amikor Marci a kollégium fürdőjében kinyitja az összes csapot, és nem
a testével, de a szemével élvezi ezt a fölséges komfortot. Kívánhat-e többet ennél az,
ki reggel még Iavórban-kútvizben
mosdott?
Éppen ez a magával hozott, természetes hit
kerül majd veszélybe az elkövetkező évek
során.
Gaál belülről láttatja a jégkorszak valóságát, nem "beszél ki" anyagából, ítélete
feloldódik a hősök vargabetúiben. Tartózkodik a klisék től, a Zöldárban még nincs
Rákosi-portré - amit pedig másfél évtizeddel később kézről kézre adnak egymásnak
rendezőink =, a sikolyokból és ajajokból
is csupán annyit mutat meg, amennyi ebben
az egyetemi univerzumban szűkséqszerűen
megjelent. Bölcsen tudja: a megcsúfolt hitek, az emberek belső roncsolódásai sem25

Keresztelő

(1967)

mivel sem kevésbé vádlóak az oktalan letartóztatásoknál. Az ábrázolás hitelét épp
az adja, hogy e tékozló kor szerkezete
Marci személyes kalandjaiban tárul fel.
Vele éljük át a kezdet népmesébe illő gyönyörűséqét
és a kálváriajárás keserveit; szerelmét zárják ki igazságtalanul a kollégiumból majd az egyetemről, mégpedig annak az Acs Lacinak a kezdeményezésére,
akit barátjának tudhatott. De hát miért zárhatták ki Borit az egyetemről is? Vajon ez
is Laci bűne, vagy erről már ő sem tehetett?
És Lacit miért vitték el?
Nincs visszaút, az otthon már nem
ugyanaz, mint amit otthagyott: megromlott
a családi béke, a népnevelők zaklatásai
nyomán mindenütt félelem és tanácstalanság honol. Gaáltól távol áll a nép, az értelmiségivé lett parasztivadékok idealizálása ; Bori jellemgyengesége vagy Acs Laci
törvénytelenségbe
csapó
túlbuzgósága
ugyanis éppen a rend szabadságát erősítik.
Aligha véletlen, hogy a DISZ-titkár Acsot
26

majd az a mechanizmus tünteti el, amelynek kiépítésében maga is aktívan részt
vett.
Szó se róla, nem hibátlan film a Zöldár.
Megoldatlanságai nagyrészt onnan fakadnak, ahonnan erényei. Valószínűleg a
történet önéletrajzi ihletettségére vezethető
vissza, hogy Gaál mindvégig áhítattal láttatja hősét, akkor is magához öleli, amikor
pörölnie kellene vele. Mert távolról sem
vétlen angyal Ostoros; olykor gőgös, máskor érzéketlen, még tulajdon nővérének
panaszszavait sem képes meghallani. Ismeretes, hogya filmet bemutatásakor meglehetősen tartózkodóan fogadták, és csak az
utóbbi években történt kísérlet rehabilitálására. (Mindenekelőtt Szabó György Gaál
Istvánról írott kismonográfiájára, valamint
Fábián László A történelmiség látszata című, a Filmkultúra 1983/3 számában megjelent dolgozatára gondolunk.) A perújrafelvételt nemcsak a rnű tematikai értelemben vett pionír volta teszi jogosulttá,

Magasiskola

(1970)

ennél lényegesebb az, ami benne ma is felhívó: a plebejus elkötelezettségen
alapuló
emberközpontúság.
Véletlen-e, hogy jó tíz
évvel később lényegében a Zöldárral elkezdett utat folytatja az Angi Verát rendező Gábor Pál?
Amíg az előbbi nevelődéstörténetek a
honnan jöttünk, kik vagyunk kérdésköréhez kapcsolódtak, a nemzedéki trilógiát lezáró Keresztelő (1968) máris mérlegkészítésre vállalkozik. Mi lett a világmegváltó
álmokból. mivé lettek az Ostoros Marcik?
- kérdi rendezőnk. Két. egy tőről fakadt.
de ellentétes magatartás konfrontálódik a
filmben. Gócza Menyhért szobrászművész
és gyerekkori barátja, Fodor András tanár
éppúgy a szegénysorról indult el valaha,
mint Marci.
Gaál egyetlen nap eseményeibe sűriti az
egyszerre társadalmi és generációs számvetést. ám a drámai történés mégsem szűkül
Ie a jelenbeli vitára, a hősök hol érvként.
hol cáfolatul újra és újra a múltba kapa sz-

kodnak. A visszavágásos technika a térben
és időben tárgyiasuló teljes személyiség
megragadását szolgálja, a nyugtalanul villódzó képek ugyanakkor hangulatilag is
segítik átélni a két eltorzult karakter szenvedélyes önigazolási kísérletét.
Gaál nem egyszerűsít, de mindent a végletekig kiélez és felfokoz. Menyus luxuskocsin, luxusszeretővel utazik rokonaihoz
keresztelőre. Már elfelejtette hazafelé az
utat, idegenként kérdezősködik egy paraszterubertől. s miután az csak felibe-harmadába tudja eliqazítani, durván letorkolja. Latinovits Zoltán az eszközök széles
skáláját mozgósítva játssza el Gócza szerepét. Ifjúként nagyapját akarja kifaragni
fehér márványból. Lenint pedig bronzból,
ám túlságosan gyenge jellem ahhoz, hogy
az érvényesülési harcban is hű maradjon
álmaihoz. Könnyen elárulta tehet'ségét. a
valamikori tiszta hitek helyét a sikeres művész szerep kellékei töltik ki. Gátlástalanul
csal és hazudik, amikor egy tévéinterjúban
)
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Pályamunkás című szobráról faggat ják, azt
mondja, hogy krampácsoló volt, jóllehet
barátja dolgozott avasútnál.
Menyussal
szemben a falujában maradó András látszólag maga a megtestesült erkölcsi eszmény. Bár az ötvenes években törvénytelenül elítélték - nem vallott évfolyamtársa.
Acs Laci ellen (finom utalás a Zöldárra) 56-ban mégsem Ő, a büntetlenül meghurcolt próbál disszidálni, hanem barátja. Ezt
követően viszont Menyus kerüli a rokonsáqot, nehogy a kapcsolat kárt okozzon
időközben felfelé ívelő karrierjében. András is tehetséges, belőle is lehetne sikeres
ember - börtönnaplójáról
elragadtatással
nyilatkozik egy szerkesztő, s némi változtatással ki is adnák =, csakhogy hősünk
centiméternyi kompromisszumra sem hajlandó. Mást se lát, csak a maga önfelégető
mércéjét - vágja a szemébe felesége. Amíg
Menyus tehetségét eltékozol va, emberségét
elárulva pojácává züllik, András az etikum
nevében kenyérre és vízre ítéli magát. Noha rokonszenvünk egyértelműen a tanár felé húz, valójában azonban mindhét életelv
meddő. Az egyik a romlottsága okán, a másik mert csak tagadni képes.
A főalakok csődjét az idősebb és a fiatalabb generáció néma közönye övezi. Az
apa saját emlékeinek foglya, az ifjabb Góczát viszont láthatóan csak az elegáns Citroén nyűgözi le. Ennek a szocializmusban
eszmélt nemzedéknek a gondjai - mondja
Gaál - függetlenek a múlttól, nem adhatók
át a jövőnek sem, orvoslásukat magunknak
kell elvégezni. (Éppen a nemzedékek közti
kommunikációs zavar, a történelmi élmények "átadhatatlansága" lesz majd a főtémája a Legatónak.)
A két főalak kegyetlen vitája a film végén vad verekedésbe torkoll. Vád és önvád, panasz és düh kavarog ebben a kétségbeesett birkózásban. "Nem hagyom magam többet" - sziszegi eltökélten András,
de Menyus is tudja már, hogy eltévedt. Két
zátonyra futott élet - egy nemzedék ku28

darca. Tiszta munka a Keresztelő, jóllehet
nyelvi egység tekintetében sem ez, sem a
Zöldár nem ér föl a Sodrásban bravúrjához. Az egyenetlenség részben a stílusváltással magyarázható, ugyanis e két utóbbi
mű kornpozíciós rendszerében a fotográfiai
alakító eszközök "csillogását" egy dísztelen, puritán képstruktúra váltja fel.
A Keresztelővel
lezárul a nemzedéki
életrajz trilógiája. Amíg az eddigi filmek
az esztétikai értelemben vett egyedihez álltak közel; s nyelvüket a lírai személyesség
határozta meg, a Magasiskolával
(1970)
GaálIstvánnál is megjelenik az elvontabb
fogalmazás igénye.

Hangváltás jegyében
A hatvanas évek végén, a hetvenes évek
elején kijózanító, alkalmasint kiábrándító
események sora vet véget az álmodozások
korának. Szokás a változások nyitányát az
1968-as esztendőhöz kötni, hiszen a nyugati baloldal kudarca, a munkásmozgalom ban
jelentkező feszültségek, valamint idehaza a
gazdasági reform bevezetése, majd Későbbi
visszafogása csakugyan újfajta ellentmondásokat hívnak életre. Egyes rétegek életmódját hatalmas átalakulások jellemzik, s
a változásokra
sokan felkészületlenek.
Csökken a társadalmi mobilitás lehetősége,
zavar támad az érték- és érdekviszonyokban, orvoslandó gond lesz a prívatizálódás
és amorális kiüresedés. A tágabb értelemben vett kultúra belső átalakulása nyomán
filmművészetünk vezető pozíciója megrendül, tartalmi és ezzel egyidejűleg nyelvi
készlete is gazdagításra szorul. A társadalmi és művészeti felszólításokra adott válaszok egyik jellegzetessége a parabolikus,
esetenként allegorikus felidézési formák
térhódítása, melyeken az esztétikai mozgástérnek az általános irányába történő eltolódását értjük. A fent említett élménybeli és poétikai kihívások letagadhatatlanul

Holt vidék (1911)

jelen vannak Gaál István "fígyelemcentrumának" módosulásában. A váltás nem feltétlenül jár együtt művészi kapitulációval.
sőt, esetünkben egyenesen a pálya egyik
csúcsához vezet. Bár a kihívások léte tény,
mégsem hihetünk azoknak, akik szerint alkatától idegen terepre merészkedett Gaál,
amikor Mészöly Miklós kisregényéhez
nyúlt. Emlékszünk, már főiskolai vizsgafilmjét is a tárgyiasság és a stilizálás versengése határozta meg. APályamunkások

megszüntetve megőrzött fegyelme végig ott
munkál a Magasiskola feszes, üresjáratot
nem ismerő képsoraiban.
Világtól elzárt solymásztelepen vagyunk,
ahol Lilik vezetésével a sólymokból afféle
"csendőrcsapatot" nevelnek a mezőgazdasági szempontból kártékony madarak elpusztítására. Lilik a szakmájának megszállottja, fanatikus szenvedél1yel alkotja meg
az anarchia megfékezésére hivatott Rendet, amelyben csak annak van joga a léte29

Holt vidék (1971)

zéshez, aki még rögtönzéseit is a parancs
szelleméhez igazítja. Valamennyi faj életterének és rendeltetésének szigorú piramisszerkezet szab törvényt, fönt a kiválasztott
kevesek, alul a külőnböző
prédaállatok.
Igaz, a sólymok vannak pórázon, a terror
azonban a terror gyakorlóit is megfosztja
a szabadságtól. Katonás fegyelem szabályozza amindennapokat
: a formalizált étkezési alkalmakkor Lilik ül az asztalfőn,
kenyeret oszt, utasításaira a legények egy
alázatos igenis sel felelnek. Még az egyetlen női alkalmazott "használatát" is ilyen
érzelem nélküli rituálé jellemzi. Éppen a
drill az, ami a telepre érkező fiút lázadásra, később pedig menekülésre készteti.
Kétségtelen, nem természetfilmet látunk,
ebben a furcsa rezervátumban Gaál István
századunk vissza-visszatérő
emberi létélményeiről tart anatómiaórát. A személyiség
és a hatalom viszonyát, egyáltalán, a hatalmi mechanizmusok torzulásait jó néhány
jeles alkotónk elemezte, Jancsó Miklósról
30

most nem is beszélve, akinél ez a témakör
immár életművé terebélyesedett.
Noha a
hatalomgyakorlás
szélsősége áll a Magasiskola gondolati centrumában, itt a terror
mégsem abszolutizálódik egy világmagyarázat alfájává és emegájává.
nem örök
sors, hanem elfajulás, nem totalitás, csupán rész. Az önfeladás szélsőségét megtestesítő Teréz például valaha szobrásznőnek készült, s most is él benne valamiféle
definiálatlan
nosztalgia az értelmes élet
iránt, ám a szakításhoz már nincs ereje.
Lilik birodalma sziget. Környezete gyűlöli,
amit többek között az általa felállított jerzőtáblák
rendszeres kidöntésével hoznak
tudomására. Egy ízben egy Népszabadság
tűnik fel a filmben, címoldalán a Holdra
szálló ember fotójával. Nem egyszerűen ellenpontok ezek, általuk éppen a mindenséget, az egyetemességet jelzi rendezőnk, aki
a dresszúrat. az embertelenséget - jelenjék meg bárhol, legyen bármilyen szörnyűséges is - végső soron kisszerű és anakro-

nisztikus valóságként fogja fel. Gaál István
filmje nem titkosírás, nem az 1970-es Magyarország allegóriája - mint ahogy az
említett Népszabadság-példány alapján ezt
sokan gondolták =, ellenkezőleg, szerzőnk
a történetet mindvégig a stílusrealizmus
eszközeivel beszéli el. Érzéki valóságot
idéz fel, minden azonos önmagával, még ha
a modell belső viszonylatai társadalmi-emberi jelentést hordoznak is. Gaál tehát állta
a próbát, mégis, a Magasiskola a maga
végsőkig legallyazott, puritán stílusával inkább tetszik egy út végének, mintsem egy
formakereső periódus nyitányának. Nem is
kutat tovább ebben az irányban. Szorosan
ide tartozik, hogya Magasiskola erényeit
nem sietett elismerni a kritika, a nemzetközi figyelmet kifejező cannes-i különdíj amit más esetben kultúránk diadalaként fogad az ítésznép - félreértések forrása lett.
A Holt vidék (1972) tehát ismét hangváltás, ezúttal a kamaradráma fele. Elhagyott, néma otthonok, bedeszkázott ablakok - egy pusztulófélben levő falu nyomasztó csendéletei. Megszűnik a tanács, a
bolt, pecsét kerül az iskolára, lassan az
utolsó lakók is elköltöznek. Pontosabban :
egyetlen család marad hátra. Az asszony
ugyan menni szeretne, ám férje valami
eszelős megszállottsággal hiszi, hogy pár
év alatt disznóhizlalással. üvegházzal öszszehozhatnak itt egy kis Kánaánt. Gaált mondanunk sem kell - nem az elnéptelenedés szociologikuma izgatja, e kivételes
helyzet csupán különös háttér a gyarapodás önpusztító szenvedélyének mikroanalíziséhez. A külvilág elsivatagosodása egyszerre katalizátora és tükre a hősök belső
kiüresedésének. A férj látszólag jámbor
fajta, jót akar, ám ez a szelídség végső soron embertelen létfilozófiát rejt: nem vállalja a második gyereket, s szinte semmit
sem fog fel felesége készülődő tragédiájából. Amíg ő napközben az erdészetben dolgozik, Julit - különösen Erzsi néni halála
után - szinte megfojtja az egyedüllét.

Ijesztővé válnak az üres házak, a nyikorgó
ajtók, a furcsa neszek, démoni arca lesz
mindennek. A pap azt mondja neki, hogy
térjen vissza Istenhez, de ez az "istenkereső pokoljárás" végül is szakadékba viszi.
Amilyen pontosan kidolgozott Juli alakja, annyira tisztázatlan a mellette álló férfié. Nincs megokolva, hogy miért egyetlen
út és egyetlen lehetőség számára a maradás, enélkül viszont nemcsak szellemi arca
lesz hiteltelen, de maga a konfliktus is veszít súlyából. Pedig a táblára fölírt képlet
igaz: miközben a 70-es évek magyar társadalma objektíve lehető vé teszi az életkörülmények jobbítását, a roppant terhek súlya a személyiség kiűresedésével,
az emberi
kapcsolatok megromlásával fenyeget.
Gaál filmjeiben újra és újra feltűnik az
önmagát egyetlen ügynek elkötelező fanatikus: Acs Laci a Zöldárban, Gócza és Fodor a Keresztelőben, Lilik a Magasiskolában, és most Anti. Jellemformátumuk
és
céljaik módfelett különbözőek ugyan, ám
önösségükkel mindannyian szenvedésre ítélik környezetüket.
A Holt vidékben ismét kitüntetett szerephez jut a tárgyi világ és a környezet; Juli
kétségbeesett küszködését a természet néma színjátéka
övezi. A díszeiket hullató
fák, a hervadó ligetek nyárvégi sárgája,
majd az ősz aranyai és barnái mind-mind
a halál elkerülhetetlenségét hangsúlyozzák.
Meglehet, nem ez a film jelenti Gaál István
pályáján a kiteljesedés csúcsát, a Holt vidék így is részértékek sorával bíró mű,
A megoldatlan ságok azonban most mintha alkotói válságra is utalnának. "hét szűk
esztendő" telik el forgatás nélkül. Amíg
egy író vagy egy zeneszerző esetében az
önvizsgálat ritkán párosul a mesterség
rendszeres gyakorlásának felfüggesztésével. a filmkészítő életében szó szerint kell
venni a munkanélküliség éveit. Kockázatos
vállalkozás az ilyesmi: a napi edzés hiánya
- példák bizonyítják - az ujjak megmerevedésével fenyeget. Szerencsére Gaál Ist31

semmit sem tudnak róla, szükségszerűen
ván teljes fegyverzetben lép újra a porondra. A televízióban készített két remek Gor- védtelenné és kiszolgáltatottá válnak, az
kij-adaptáció (Vámhatár, Naponta két vo- idősebbek viszont feldolgozatlanul kényszerültek "túllépni" rajta. Semmit sem tudnat, 1977) után forgatja le a Legatót
(1978), amelynek forgatókönyve Szász Im- tak végérvényesen lezárni, ez a tisztázási
igény fogalmazódik meg Ervin vallomásre színművéből
született.
kényszerében. a tanácselnök által küldőtt
Ismét a fiatalok, ismét a történelem konyakban csakúgy, mint Rózsika és Amálmondhatnánk. Csakhogy ezúttal az utóbbi
nem a hősök küzdelmét meghatározó erő- ka rivalizálásában. Gaált nem annyira a
tér, mint volt Ostoros Marci számára, ha- múlt hístorikuma izgatja, sokkal inkább az
torlódott
elintézetlenségekből
nem titok és idegenség, amit a néhai Gaj- egymásra
zágó szentélyként óvott egykori dolgozó- származó tudatzavarok.
Hogy a Legato mégsem lett a felismerészobája oly beszédes en szimbolizá1. Bár a
sek drámája, annak oka elsősorban az,
fiatalok babát várnak, Apa birodalmának
használatbavételéről szó sem lehet. De hát hogya fiatalok túlságosan kis formátumú
mi is ez a titok? Felderítéséhez egy furcsa jellemek a szembesítés katarzisának közvevéletlen segíti hozzá az ifjú házaspárt. Ép- títéséhez. Csak annyit fognak fel a történpen nyaralni készülnek, amikor a fiú édes- tekből. amennyi valamilyen összefüggésben
anyja arra kéri őket, hogy ugorjanak be van napi problémáikkal (lakáshiány), felisNemesbérere. s kérdezzék meg a tanács- merő megrendülésre képtelenek.
A Legato erénye elsősorban szemléleti.
elnököt, mikor készül már el Apa emlékjelesül, hogy benne a múlt nem holt vidék,
táblája. Mivel Gajzágó András túlságosan
nem is csupán talányok dzsungele, hanem
keveset tud apjáról, gyanútlanul "csapdáa
jelen emberének kiteljesedését valóságoba" kerü1. Nem tudhatja, hogy ebben a
san meghatározó univerzum. Ha a múltkép
faluban sokan emlékeznek apjára, aki partizánként a háború végén ugyanabban a hiányos, saját világunkat sem birtokolhatZorkóczy-villában
húzódott meg, ahol ma- juk igazán. Meglehet, az utóbbi jó néhány
film vállalkozott a közelmúlt feltárására;
guk is éjszakázni fognak. A találkozások
nyomán izgalmassá és elevenné válik az ed- jelen és múlt szetues összekapcsolására
azonban Wajdán kívül (Márványember)
digi közhelyes és monumentalitásában
unalmas apakép : kiderül, hogy Gajzágó La- csupán Gaál István tett kísérletet.
jos nemcsak hős partizán volt, de embert
is ölt, a nőket is szerette. s ha Amálkatól
Új szintézis felé
nem veszik el tőle való gyerekét, az most
Vessünk most egy pillantást az eddigi műalighanem akkora lenne, mint András.
Mindenki őriz valamilyen személyes él- vekre. Mintha valamennyi egy kozmikus
veszteségfolyam
fázisait próbálná megöröményt apáró1. Ervin, a tanár, aki sógora
kíteni. Felbomlik a közösséq, veszélybe kevolt a lelőtt állomásfőnöknek,
a tanacselnők. aki az ötvenes években hamisan ta- rül a hit amelyről kiderül, hogy illúzió volt
csupán, a barátokból ellenségek lesznek, az
núskodott ellene, s ráadásul - az egykori
érzelmek tartósításával - mindeddig sza- egykori szeretőkből érzéketlen fabábok. És
végül? "Az ember végül homokos I szomobotálta az emléktábla ügyét; és természerú, vizes síkra ér, I szétnéz merengve és
tesen a Zorkóczy-villa három öreg hölgye.
okos
I fejével biccent nem remél." József
Gaál István filmjében a múlt: rendezetlenségénél fogva jelent deformáló való- Attila sorai akár a Cserepek (1981) mottóság. A fiatalok számára azért, meri mivel jául is beillenének.
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Legato (1976)

Ismét generációs számvetés. akárcsak
a Keresztelőben. De hol van már a Sodrásban döbbenete, vagy az a tépettségében is
lobogó vitalitás, ahogy András és Menyus
egymásnak esett?
Hová tűnt a szenvedély?
Vigh András ötven körüli iparművész álmaiban egymásba futó vagonok űtközői
közt látja magát, kimerülten ébred, rágyújt,
s naphosszat oly legyőzötten bolyong az
idegenné lett városban, mint aki elől elfogytak az utak. A rezignáció lovagja. De
hát honnan ez az üresség? Magyarázat persze van: családja felbomlott, munkáját míg ő külföldön tartózkodik - elveszik tőle, s ráadásul most a megalkuvásmentesség
illúziójával sem vigasztalódhat, hisz nem
is oly rég az antwerpeni betyárcsárda tervének honoráriumából
vett lakást, kocsit.
Mégis, a váratlan mellőzés felkorbácsolja
szenvedéstudatát : kórházba vonul, ráérősen kitölti a betegszabadságot,
a fölöslegességérzet azonban bajosan gyógyítható

a medicina eszközeivel. Semmi kétség, hősünk valamelyest élvezi is marginalizálódását, ezért mondja neki volt felesége, hogy
az lenne számára az igazi terápia, ha tényleg üldöznék egyszer. Vigh persze annak
rendje és módja szerint elzarándokol a
meg váltással kecsegtető balatoni piknikre,
ahonnan nyomban vissza is fordul; nőkkel
próbálkozik, de aki vonzódna hozzá, attól
rnenekül, akihez viszont ő kőzeledne, az
már nem lát benne perspektívát. Hazautazik. Visszatérünk tehát a Zöldárból ismert
nógrádi szűlőfőldre, ahonnan ama bizonyos
hajnaIon Ostoros Marcival együtt Vígh
András is elindult szerencsét próbálni.
Csakhogy jelenthetnek-e gyógyírt a tékozló
fiú sebeire az itteni találkozások.
oldhat jae bénultságát a régi cimborákkal átmulatott éjszaka, a kiábrándító ébredés ifjúkori
szerelme karjában?
Az egyetlen felhívó
példa apja lehetne, aki élete alkonyán is
méltósággal teszi a dolgát, ám éppen ez a
tartás az, ami a legelérhetetlenebb hősünk
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számára. Bárhova megy, bármihez kezd,
rezignáltságából semmi sem képes kimozdítani. Csupán egyetlen alkalommal jelenik
meg arcán az öröm, amikor fiát nézi a kézilabdaedzésen. Mivel azonban Zolihoz fűződő viszonya is felszínes, az alkalmankénti
apai büszkeségnél többet ez a kapcsolat
sem jelenthet neki. Szó se róla, a krízis tartósan elhúzódhat ugyan, de ez még korántsem maga a vég, csupán állapot.
Amikor a film végén elered a zápor, s
átellenben egy nénike éppen egy terebélyes
virágot próbál a szuterénból az esőre cipelni, hősünk tüstént odaszalad, s a napi
jócselekedet varázslatában színte biológiailag egyesül a természettel. Minden sejtje
beleolvad az eső és a virágok e kűlönös
tündéri
univerzumába.
(Emlékszünk,
a
Zöldár záróképében a küzdelem színhelyére visszatérő Marci egyesült így a természettel.) "Egyszerre távolivá zsugorodnak
a vélt vagy valódi sérelmek, s kicsinyes panasziádák,
a belső ajtók és ablakok kitárulnak, s a fül érzékenyen figyelni kezd a
világ beszűrődő, értelmes, eleven hangjaira" - értelmezi Létay Vera a fenti záróképet. A negatív bizonyosság utáni illúziómentes derű csíllan át a képeken. Annyi
gyötrelmes kálváriajárás után most először
jelenik meg GaálIstvánnál
az aktivitás és
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a "konspiráció
nélküli" közösiégkeresés
motívuma. Igaz, csak egy villanás erejéig,
de annál hangsúlyosabb helyen.
Bárhogy ítéljük is meg a Cserepeket nem kevés dicséret, hogy i98l-ben hivatalos versenyfilmként meghívták a cannes-i
fesztiváira =, az nehezen vitatható, hogy
egy újabb minőség felé mutat. A kűlönböző irányba tett - igencsak termékeny - kalandozások után Gaál István itt visszatért
a személyes élménykör fedezékébe. oda tehát, ahol korábban valóságos kincsesbányára lelt. Hangja ismét tisztán szól, a poétikai eszközök lenyűgöző gazdagsága mintha egy nagy mű készülődését sejtetné.
Mert rendezőnk esetében a gyarló nézői
óhaj - még ha leírva bombasztikusnak hat
is - nem adhatja alább a nagy formátumnál. Abban sem kételkedem, hogy jó ideje
iszonyú küzdelmet folytat magával. Az emberségnek és az eszközöknek birtokában a
varázslathoz még mindig egy kis szerencse
is szükségeltetik olyan mesterség esetében,
mint a film.
Gaál István e sorok írásakor Gluck Orfeusz és Euridikéjéből forgatandó operafilmjét készíti elő. A filmet a RAl és a Budapest Stúdió finanszírozza.
Lehet, hogy varázslat készül?
Pörös Géza

ALKOTÓMűHELY

Kollektív jelentésmeghatározási kísérlet
Xantus János: Eszkimó asszony fázik cimű filmjéről
A következőkben
közreadott
kerekasztal beszélgetés azért készült, hogy egy több jelentésű és a magyar filmben szokatlan hangvételű
elsőlilm bemutatására vállalkozzék.
A szokásostól eltérően most nem az alkotókat kérdezzük arról, hogy mii, milyen megfontolások
alapján és milyen célból ábrázolnak. A befogadó, nevezetesen
Alexa Károly irodalomtörténész-hritihus,
Antal István hritihus, Mátyás
Győző kritikus-szerkesztő,
Veres András itodalomtörténész-szociológus
benyomásait, majd
a beszélgetés során egyre határozottabbá váló
véleményét tesszük közzé. A gondolatmenet a
témától az értékek irányában halad.

A téma
- Az első választa váró kérdés tehát, hogy miről szál ez a hagyományos formában történetet
elbeszélő film?
Veres András:
- A film története sokféleképpen elbeszélhető,
pl. úgy is, ahogyan a rendező beszélte el egy
interjú során (Filmvilág, 1984. 2. sz.}: "Vető
László hírneves fiatal zongoraművész
egyik
koncertje
után megismerkedik
egy különös,
szőke nővel, Marival, aki ről hamarosan kiderül, hogy énekesnőnek készül és férjnél van,
mégpedig egy süketnéma férfivel él együtt, aki
az Allatkertben ápoló. Mari hamarosan elhagyja férjét, Jánost, összeköltözik Lacival. énekesnő lesz egy közösen alakított new wave együttesben. Új élet kezdődhetne az asszony számára. Mari azonban nem tud, nem is akar szakítani Jánossal, így aztán volt férje hamarosan
feltűnik előbb a zenekarban, majd pedig Mari ék új lakásának lakójaként is. Az idilli eqyűtt-

lét nem tart soká: János fokozódó aqresszrvitása miatt Mari és Laci kénytelenek átköltözni
Laci szüleihez. Mari énekesnői pályája mind
magasabbra ível, Amerikába indul koncertezni.
Az otthon maradó Lacit a felesége elvesztésébe beletörődni képtelen János megöli. Egyébként ez a film nyitójelenete."
Lehet, persze, a történetet másképp is elmondani. Számomra például egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy Mari - Lacival való megismerkedése előtt már - énekesnői ambíciókat táplált volna s a film homályban hagyja azt is,
hogyan jut ki egyáltalán Amerikába. Az viszont kétségtelen, hogy egy szerelmi háromszög-történetről
van szó. s ez is csupán az
egyik rétege a filmnek. Bármennyire
egyenrangúak is a történetben a főszereplők s bármennyire elideqeníti, kívülről láttatja is őket
a film, mégis - úgy tűnik - elsősorban a Boguslaw Linda alakította zongoraművész,
Laci
nézőpontjából látjuk az eseményeket. Laci pedig nemcsak szerelmi társat keres és talál Mariban (Méhes Marietta), hanem egyúttal sorsdöntő életformaváltást
él meg, amelynek igénye föltehetően már korábban is fölmerül t benne. Torkig van mindazzal, amit csinál, az előírásszerűen
megvalósuló
zongoraművész-karrierrel s a velejáró önmagába záruló életformával. Megpróbál valami mást csinálni, kitörni
ebből a szűkősnek érzett léthelyzetből. Nem
csupán arról van szó, hogy a komoly zenétől a
könnyű zenéhez pártol - jóval nagyobb a tét
számára.
Az életformaváltás
sok gyötrelemmel jár.
Végül is Laci egy biztos egzisztenciát ad föl,
nagy kockázatot vállal. Hogy miből él Pesten,
miből fedezi az új pálya költségeit, az nem
derül ki a filmben. Ambivalens az életformaváltás és a szerelmi szál kapcsolata is: nem
35

dönthet o el, hogya lánnyal való találkozás csupán ürügy vagy éppen a meghatározó erejű indíték az életformaváltáshoz. A helyzetet még
bonyolítja, hogy nemcsak Laci, hanem Mari is
életformát vált, s az utóbbi sikeressége azt sugallja, mintha kettőjük
szerepcseréjéről lenne
szó.
Alexa Károly:
- A film "megfejtését" én más irányból közelíteném, noha az alapképlet számomra is egyértelmű: háromszöget alkotó szereptörténetről
van szó. Archaikus, mitologikusan egyszerű,
ősi ez a szereptörténet, a mitologikus szót alá
is húznám. Két motívumra utalok csak most,
amelyik ezt az értelmezést támogatja: a tengermítosz visszatérő megjelenítésére, valamint a
hal motívumra (üvegbe zárt haJak a süketnéma
férfi környezetében, az elveszített hal alakú
ékszer a tengerparton stb.). Innen indulva a
történet számomra mélyebb értelmezési lehetoséget enged meg. Három jelentést érzek egyidejűnek és nyomon követhetőnek. az egyik a
pszichológiai, a beavatkozás problémája. Onmagában is klasszikus cselekményszervező motívum. A két ember életébe való beavatkozás
itt tragikumforrás : az egyiket külföldre küldi,
teljes leszakadásra készteti, a másikat pedig
bűnőzővé,
vagyis gyilkossá teszi. Ösi művészi
36

sztereotípia, hogya beavatkozás akaratlanul is
beláthatatlan veszélyeket okoz. Atalakít, megváltoztat. A második jelentést, amely az életformaváltáshoz kapcsolódik, nem tartom olyan
súlyosnak. Inkább úgy tűnik, hogy egy művész
kalandjáról van szó. amely konzekvenciáit illetően (nagyon távolról) a Halál Velencében
alaphelyzetét asszociál ja: hogy valaki felülrot
az éterikus művészet magasságából leszáll ebbe
a "talmi", idegen, s épp ezért oly vonzó világba. Eközben pedig nem teszi kockára teljes önmagát. Nem lehet pontosan tudni, hogy miből
él ez a zongoraművész, de látunk egy jelenetet,
amikor hozzák neki az ennivalót és az italt.
Tehát a film elején jelzett szociális. környezetí
háttér nem számolódik fel radikalisan. ez azember nem szakadt el, végig kapcsolatot tart
eredeti környezetével. A történet vége a film
kezdete, a zongorista végül klasszikust játszik ..
Antal István:
- Nem klasszikust játszik, hanem az egyik
Trabant szám klasszikus zongoraátiratát, amit
késobb szimfónikus zenekartól is hallunk, éppen ez benne a dramaturgiai telitalálat.
Alexa Károly:
- Tehát, és ez lényeges, mást játszik, mint a
film elején, nem az újonnan alakult new wave

együttes zenéjét, nem a nekik írt dalokat adja
elő. A harmadik jelentés pedig a másik kettő
feletti, mitologikus, amelyik a filmben a legmélyebb, nevezetesen, hogya magasan kvalífikált érzelmi szférában élő ember számára erős
a vonzódás a brutális, animálisan létező iránt.
Ez a kaland, ez a vállalkozás a Boguslaw Linda
alakította figura részéről valami felé való engedés. Eközben pedig nem tesz kevesebbet,
mint hogy a másik két ember sorsát kockáztatja. Az, hogy őt is elpusztítják, az igazságszolgáltatás, a gondviselés megjelenő motívuma.
Antal István:
- Nem tartom elhanyagolhatónak
azt a körülményt, hogy Xantus János 79-ben végzett a Főiskolán. Akkor tehát, amikor a magyar filmben
egyre erősebbé vált az érdeklődés a klasszikus
"kommersz"
különböző
korszakai
iránt.
Már kifáradt a Budapesti Iskolának nevezett
dokumentarizmus,
amelynek legjobb képviselői dokumentumjátékfílmeket
vagy hagyományos értelemben vett játékfilmeket kezdtek készíteni. A kísérleti filmezés területén pedig a
szintetizálás
igényével a korábbiaktól
eltérő
törekvések jelentek meg. A 79-es főiskolás évfolyam két osztályából eddig bemutatkozott
rendezők - Almási Tamás, Koltay Gábor, Sólyom András és a szóban forgó Xantus - a
filmezésnek valamilyen speciális, érdekesen sajátos formáját választották. A filmmel való foglalkozást számukra a játékfilm kizárólagos választása jelentette. Xantus esetében ez úgy módosult, hogy elfogadott egy "klasszikus" formát. Rátérve a jelentés-értelmezésére:
a háromszög-helyzet bemutatása visszanyúl korábbi
filmes formákhoz. nevezetesen ahhoz, amit annak idején a nouvelle vague, de leginkább Godard felvállalt. Tehát, egyik szerepiővel sem
kell azonosulnunk. hanem a történet elmesélőjének a gondolkozásmódját,
alapállását. módszerét kell megítélnünk. A szereplők, ebben a
tekintetben, mozgatható sakkfigurák.
- A filmnek egyik jelenete a "klasszikus" forma-értelmezésének
ellentmond.
A Boguslaw
Linda alakította Laci Londonban mást játszik,
mint amit a közönség vár, nem a hagyományosan klasszikus Debussy t, hanem Erik Satie darabokat.
Antal István:
- Megteheti, ez nem formabontás. Erik Satie
félévszázada a klasszikus könnyüzenében majdnem olyan népszerű, mint a slágerszerzők.

Xantus János általában a szokványos helyzeteket extravagáns formában adja elő. Például a
Főiskolán készített Wertherre gondolok. Korábbi munkáihoz kapcsolódik ez a történet is,
ahol megjelenik
egy szerelmi
háromszög,
amelybe beemeli a süketnéma kiszolgáltatottságát, aki ráadásul kétszeresen is sújtva van:
biológiailag, illetve mert a történetben őt hagyják el. A totális kiszolgáltatottsággal
helyezi
élesen szembe a sikeres' komolyzenei
sztárt.
Alakjával a film logikája ellenpontozza a teljes kiszolgáltatottságot,
másrészt ellensúlyozni
kívánja azt a fajta szubkultúrát is, amelyik a
Méhes Marietta alakította
lányt fokozatosan
körülveszi.
A szubkultúrák
bemutatásának
igénye a hatvanas évek óta jelen van a világban, Magyarországon most lett divatos téma.
a new wave és punk csoportok, és a hozzájuk
csapódó slepp. Egyenesvonalú a dramaturgiai
képlet: mindhárom alapvető pontja meg van
erősítve egy figurával, illetve a lány esetében
a "szubkulturális·' csoporttal.
Mátyás Győző:
- Magam is azt hiszem; rendkívül fontos tény,
hogya rendező egy jószerivel ősi, közismert
"alaptoposzt" használ fel filmjében, hiszen ez,
aktuális és konkrét megjelenési módján túl utal
valami állandóra. Ugyanakkor legalább ilyen
fontos az is, hogy ez az archetipikus, kis túlzással "öröktől fogva adott" szituáció mílyen,
napjainkhoz
igazított formában jelenik meg,
hiszen Xantus filmje a háromszög-történet meghatározott értelmezési variációja. Ez az alkotás
már a kezdet kezdetén a groteszk, a fantasztikum szintjén indítja a háromszög-történet
elbeszélését - gondoljunk csak Mari és László
találkozásának jelenetére =, vagyis a tulajdonképpen banális, sőt melodramatikus - s a filmben Így is megjelenített - történetet mindvégig
ellenpontozza a groteszkbe hajló ábrázolása. A
kűlönbőző,
egymástól elkülönülő
szférákban
élő hősök megválasztása ugyancsak alkalmas
arra, hogy egyrészt valami különös, extrém
színt vigyen a történetbe, másrészt ez a szélsőség ki is emeli az alaptémában rejlő állandóságot. A hősök megválasztásában lévő sajátosság vezet el ahhoz a másik jelentéshez, amit
Alexa Károly szintén érintett. Valóban megfigyelhető az a különös vonzalom, ahogy némelykor a Túlfinomult a Primitívhez. a hipérintellektuális a bornírtan Olcsóhoz. köznapihoz viszonyul, bár erre a jelenségre racionális magyarázat aHg adható. Xantus filmjében meg is
jelenik ez az ellentétes szférák közötti vonzó37

dás, de itt mégsem pusztán kalandkeresésről.
az élet sűrűjébe való "belemerülésről" van
szó, hiszen Laci azzal együtt, hogy vonzódik
a szokatlanhoz, felismeri a szituáció ellentmondásosságát. Nem az ő tudatos "alászállásának"
vagyunk tehát tanúi, hanem inkább annak,
hogy fokozatosan "elnyeli" őt a számára addig
jórészt ismeretlen közeg. S tulajdonképpen ez
az elnyeletés vagy bukás utal arra, hogy a rész-,
vételnek. a "más" létszférával való találkozásnak számára is van tétje.
- A megállapítások a megvalósÍtás lelé mutatnak, ugyanakkor még a témát jellemzik. Értelmezhető talán ez a film úgy is, mint egyetlen
kimerevített pillanatnak, a halálnak a története.
Hagyományos
történet elbeszélésével
olyan
szerhezeiű, mint a Mennyei seregek, más szempontból emlékeztet Robert Etitico Bagoly folyójára.
Mátyás Győző:
- Lehet több módon értelmezni a filmet, halálélményként is, de az a kérdés, hogy a megoldásokban hogyan vetülnek vissza a filmet indító akció előképei.
Alexa Károly:
- Az álomszerűségnek befolyásolnia kellene a
történet felmondasát is, félkábult. félholt embernek kellene a történetet visszaálmodnia.
hogy ez az értelmezés elfogadható legyen.
Veres András:
- Kell lennie valaminő kódutasításnak a műben ahhoz, hogy ez a felfogás értelmezhető legyen.
- A halálra a iilm elején kívül egyetlen későbbi jelenet utal, amikor Laci átmegy a Szabadság hídon és az arra járó rendőr szemügyre veszi az ott ácsorgó férfit. "Elnézést, nem
érzem jól magam" - mondja a férfi, és azután
a rendőr megkérdezi: "De azért nem akar itt
öngyilkosságot elkövetni"?

A háttér
Veres András:
- Az az igazság, hogy nem állunk egymástól
távol a film értelmezésében. Még az álom szerűségben is 'látok racionális lehetőséget. Föltűnő
azonban, hogy Xantus filmjében mennyire nincs
a társadalmi tagozódásnak, hierarchiának semmiféle szerepe. A különféle szinterek - az ál38

latkerti barlang-lakás, a lakótelep, a belvárosi
otthon, a kertes villanegyed - magától értetődő természetességgel kerülnek egymás mellé.
A filmben megjelenő társadalom egyneműnek
és absztraktnak mutatkozik, az emlékezetes
rendőr-jelenettel együtt (melynek során értelmezésem szerint az öngyilkossági szándékra
következtető rendőr leparancsolja Lacit a Szabadság hídról) színte semmi sem emlékeztet kifejezetten Kelet-Európára. Számomra már az
sem magától értetődő, hogy egy Mari-féle szőkeség éppen egy komoly zenei koncerten találhat rá Lacira (vagy fordítva). Nézőpont kérdése, hogy mit hangsúlyoz és mit nem a film. Lehet a szociológiai hitelesség kevésbé fontos,
mint a fullasztó térbezártság élményének érzékelteté-e (pl. a lakótelepi lakás esetében). De a
filmben szinte semmi szerepe sincs a társadalmi
távolságnak - a lány nem tud különösebben
disztingválni egy pár szép cipő és egy ékszer
értéke között. Am Lászlót vagy Jánost sem feszélyezi társadalmi helyzetük különbsége: mintha valamennyien kívül és fölötte lennének ilyesfajta dőreségeknek. Döbbenetes, hogy mennyire a párkapcsolat válik kizárólagossá a film
egyébként bonyolult kommunikációs rendszerében. A háromszöq-tőrténet, persze, régi hagyomány, amelynek melodramatikus feldolgozása óhatatlanul következményekkel jár.
Alexa Károly:
- Mielőtt még rátérnénk a kommunikáció
problémájára - tegyük hozzá, hogy a film, s
általában az újabb művészet
alapproblémája
ez
a társadalmi meghatározottságok kérdésében ellentmondanék. Elsősorban a színtereknek is köszönhető az eredmény, ami miatt érdekes és - számomra - mitologikus mélységű
ez a film. Érdemes megfigyelni, hogya régi
szerkezetű, ez esetben talminak tűnő históriát
hogyan tudja megemelni a színhelyek váltakozása; a lekopott balatoni, velencei helyszínektől a távoli, választékos londoni enteriőrig, a
berakott faburkolatú koncertteremig. Minden
terepen hosszan elidőz a kamera. A Duna part
horgászai között, az állatkert titkos barlangjaiban és másutt megenged egy "rái smerés" -élményt a film. Kelet-európaiak vagy sem ezek a
helyszínek, a maguk jobb szó híján sna.sszságában a magyar néző számára jellegzetesek. Az
ellenpontozás technikája a színterekben : a
mélynek és emelkedettnek. az állandónak és
változónak, a szépnek és elesettnek. a kiüresedett csillogásnak és televényesen életszerűnek
ellentétei asszociációs jelentések megfogalma+,

ösztönözik a nézőt. Ha elfogadom, hogy
a művészet nyelve - különösen a filmé - metaforikus, akkor nem tartom minden 'esetben hibának, ha elmarad vagy halvány a bemutatott
élet mint közeg szociális strukturálása.

zására

Veres András:
- Amit korábban álomszerűségnek neveztünk,
és amit én a társadalmi tér nem kellő strukturálásával magyaráztam,
azt Xantus főiskolai
vizsgafilmjében (Igy és ekképp tovább) a következőképpen
indokolta az egyik szereplő :
"Mivel csak egymást értjük, a környezet csak
háttér a beszélgetéseinkhez ... A világ, bárhol
is vagyunk, csak háttér nekünk. Csak az a fontos, hogy a háttér esztétikus legyen." Kérdés,
persze, hogy ez az indoklás elfogadtathatja-e
a "háttér" elvont ábrázolását.
Alexa Károly:
- A sztori mőqőtt, a sztorin túl mitologikus
alapfigurákat jellemeznek a helyzetek és terepek. Asszociációkat szikráztatnak, ősi keresztény és keleti toposzokra "hivatkoznak". Ilyen
értelemben ennek a filmnek a topográfiája,

helyrajza több mint háttér, ugyanúgy, ahogy
szerintem az emlegetett kisfilmben is több volt.
Mátyás Győző:
- Azt hiszem, ebben a filmben rendkívül nagy
szerepe van annak, hogya különböző dolgok,
szereplők "magukkal hozzák" a filmen kívüli
meghatározottságaikat,
illetve egy-egy helyzet,
jelenség nyomán .a néző gyakran saját tapasztalataival hasonlítgatja össze a látottakat, hiszen az alkotás nem elsősorban arra törekszik,
hogya
társadalmi
jellemzőket
is ábrázolja.
Ezért aztán a néző szükségképpen hozzáadja a
helyzetekhez, figurákhoz saját élményeit, s ez
néha azt eredményezi, hogyamegjelenítés
által sugallt logika ellentétbe kerül a néző tapasztalatával.
Veres András:
- Azt is mondhatnánk, túlzott iróniával, hogy
a f'Im szerint Kelet-Európa a korlátlan lehetőségek világa. 'Hadd emlékeztessek egy fontos
szembeállításra
is, ami László szájából hangzik el: a világ más tájain. például Greenwichben reggel muszáj felkelni, nálunk viszont az
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ember lelkiismeretére van bízva, hogy felkel-e
vagy sem. "Ki korán kel, aranyat lel." Természetesen ez fölfogható iróniának.
még ha Laci
teljes határozottsággal mondja is a magnetofonba. A teljes mellérendelés, a társadalmi távolságok hiánya olyan hátteret ad e megnyilatkozásnak is, hogya szövegnek nem az ironikus értelme érvényesül.
Antal István:
- Ellentmondok: nekem is van ilyen magnetofonom, mint Lacinak. és "jegyzetfüzetként"
használom. Tanúsíthatom. hogy az a kommunikációs közelség, amelyben együttélek vele,
többnyire ilyen közhelyek kimondásához vezet.
A szinterekről mondottakhoz viszont a következőket fűzöm hozzá: amikor felmegy a süketnéma férfi Laci és Mari lakására, és beszélgetni próbálnak, akkor a szoba ablakában
gyönyörű vörös betűkkel az Újpesti Aruház
felirata jelenik meg. Nem mellékes, hogy ez a
fiú honnan jött ide, hová megy vissza és hogy
most Újpesten vagyunk. A környezet erőteljes
és látványos vizuális jelekben van jelen. Háttereit illetően összességében Xantus János filmje egyfajta házilagos Pop-Art ikonográfiát próbál sugallni.
- Fontosnak tartom a film szetkezete vonatkozásában, hogya
"sikeres", a "kiszolgáltatott"
40

és harmadiknak a "nő", az élet dolgaira egyaránt immunis figurák. Az egyik meghurcolt és
szerencsétlen, a másik megcsömörlött, belefáradt, - amíg a harmadik figura - a "nő" vegetatív lény. A vegetatív ösztönvilág az ő alakjában fogalmazódik
meg a legerőteljesebben.
Ezzel az ösztönvilággal találkozik, ezzel szembesül a Boguslaw Linda alakította Laci. Xantus,
úgy gondolom, érdekesen és jól fogalmazza
meg ezt az öntudattalanságot.
Antal István:
- Számomra a film mondanivalóját az egyik
Méhes Marietta dal szövege tartalmazza legpontosabban: "nyáron alszom téli álmot". Ennek az ösztönvilágnak a megvilágítása és beemelése a tömegkultúrába jó felismerése a
filmnek. Persze, lehet erre a kultúrára
azt
mondani, hogy házilagos, hogy provinciálisabb
és megkésettebb a kelleténél, hogy valaminek
nem is a tiszta formája, mindenesetre tény,
hogy felvállalását a punk ideológia hozta annak
idején a felszínre.
Mátyás Győző:
- Én azt mondanám azért, hogy ami - fogalmazhatunk így - Nyugaton "pánk", az nálunk
punk.

Antal István:
- Igen, de amit a "nő" figurája jelent, mégis
érdekes és jellemző, bánninek
nevezzük is.
Zárójelben jegyzem meg, hogy megjelenés. előtt
áll Méhes Marietta kislemeze. "Az élet utánozta a filmet", mondhatnánk közhelyszerűen.

A kommunikáció
Veres András:
- A párkapcsolatok középponti szerep ével és
a bizonytalan szociális háttárrel szeros összefüggésben jelentkezik a kommunikáció drámája a filmben. Talán nem túlzás drámáról beszélni ebben az esetben.
- Kiscsoportos ösztönös és expresszív kommunikációról van szó, amely nem vezet a célracionális cselekvés irányába. A kommunikáció drámája ehelyett az ösztönvilág mélyébe enged
betekintést.
Alexa Károly:
- A három szereplő életútjára szeretnék viszszatérni. Mi a tét jük ebben a játékban? Két
férfi elpusztul, az egyik fizikailag is, a másik
morálisan. Az egyik csak befelé él (Lukáts Andor), a másik művészi szinten kommunikál a
világgal. A nőnek bizonytalanok a pszichológiai vonásai és morálja, Tettei nélkülözni látszanak bánniféle önreflexiót. És ő marad életben. Elgondolkodtató,
hogy vajon a huszadik
században, a film felfogása szerint olyan brutális szintű a létezés, hogy csak az efféle tudattalan, egzisztáló lény képes továbbmenni. És
most a film eniqmatikus címének magyarázatához érkezünk, amit a nő elmakoq a film végén
az angol szótárból. .Eskímo woman is cold", és
megy Dower felé vagy Amerikába. Az lenne a
film "üzenete", hogy kizárólag ez a primitív,
vegetativ szintű létezés képes a túlélésre, kicsit
sírva, kicsit sérűlve, de megingathatatlanul?
- Elképzelhető, hogy a Boguslaw Linda alakította figura nem archaikus vonzódásból vonzódik az "ösztönöshöz", ahogyan elhangzott. Becsapottságot is érzele a figura sorsában. Csapdát. Amikor valaki a bartóki, debussy-i értékrendből, amelyet a környezet és szituáciá is jelez, aláhullik egy alacsonyabb rendű és születő
értékvilágba. A hagyományosan
értelmezhető
devalválódik és helyére bezúdul a tömegkultúra.
Antal István:
- Ugyanakkor

mégis milyen fontos - a film

legjobb
jelenete =, amikor a főszereplők
együtt muzsikálnak.
A zene az internacionális
szuper- és szubkommunikáció általános nyelve.
Aztán kilépnek ebből a szűkre zárt kőzegből,
már közönségnek
játszanak, és a süketnéma
férfi a közös élménybe belefeledkezve dobol.
Kitűnő a két férfi együttműködése, ahogy Linda megmutatja Lukátsnak, hogyan és mint kell
ütnie a hangszert. A zene ebben a kommunikácíós drámában
a legközvetlenebb fonna, és bizonyos szinten a legkönnyebben elsajátítható.
A film sejtetni engedi Lacinak. a különben
legkevésbé motiváIt figurának a múltját is:
matrózblúzos bevágással. amire később szépen
rímel Marietta eszkimó zoknijának
verbális
emlékképe. Nem tartom véletlennek ugyanis,
hogy Laci zenész. Azok a művészek, akik fiatalon világhírű és jónevű zenészek lesznek, szigorú bezártságban élnek - és itt általános recept szerint gondolkozik a rendező, nem fedez
fel semmi újat =, tehát nem ismerik az Életet.
Veres András:
- Valóban, kitaposott útjuk van. László világhírű művész lehet úgy is, hogy még nincsenek
sorsformáló tapasztalatai, azaz még nincs fölkészülve az életre. Ez nem jelenti azt, hogy ne
az ő nézőpontja legyen a legfontosabb a film41

ben. Végül is az ő választása dönti el a többiek
sorsát is, ő a ••harmadik", aki belép a másik
kettő életébe, vele kezdődik és vele végződik
a történet, az ő halálával válik befejezetté hármójuk drámája.
A film kommunikációs rendszerét én szélesebb értelemben fognám fel, mint Antal István.
Nemcsak a verbális kommunikáció megléte és
hiánya, valamint a közösséget teremtő zenei
nyelv fontos a filmben, hanem a gesztusok, a
metakommunikációs eszközök s maga a szex is.
A háromszög-történet
szereplőinek
eltérő esélyeit eleve jelzi kommunikációs lehetőségeik
egyenlőtlensége. János ki is mondja, hogy el
kell vesztenie a nőt, minthogy
ő süketnéma.
Hármójuk közül a lány az. aki leginkább képes verbálisan is kapcsolódni a környezethez,
már csak azért is, mert nő. s mert hitelesnek
fogadják el érzelmes frázisait. Ha hihetünk
filmbeli karrierjében.
azt kell mondanunk:
egyedül a banalitások
képviselhetnek
közös
nyelvet az itt ábrázolt világban. Kommunikációs dráma ez a film a zenétől az állat hangokig.
Alexa Károly:
- A lány különös módon kommunikál.
közönséget tud szerezni magának, ö a "költő" is,
a banalitás, a frázis költészetével lép a tömegek elé. Azt adja, ami ennek a közönségnek
kell.
Veres András:
- Az 1:. fantasztikusan ügyes a filmben, hogy
a süketnéma férfi kifejezései lényegre utalóak.
ugyanarra a dologra irányulnak. mint a lány
banalitásai. Mégis, mennyire különböző a súlya a kettőnek, mert a férfi mögött erőteljesen
a sorsa áll, sorsa van ugyanis, amikor eleve
vesztesként indul. érdekes, én mégsem őt tartom
vesztesnek.
Alexa Károly:
- A verbális
kommunikáció
fantasztikusan
szűk regiszteren szólal meg. Nyolcvan szóból
felállítható ennek a filmnek a szótára.
Antal István:
- Az 19y és ekképp tovább círnű kisfilmben.
ahol a két süketnéma szövegét női hang tolmácsolja - köztudott. hogy abban a jelrendszerben nem lehet elvont fogalmakat közölni
=, barátságról,
szerelemről. halálról és hűségről beszélnek. Lukáts Andor most megtanult és
bemutatott kifejezésmódja
valóságos süketné42

ma nyelv. Nem az a funkcíé]a. hogya közlésmód furcsaságaival
dominálion. szűkre zárt,
speciális formája a kapcsolatteremtésnek.
Veres András:
- A
süketnéma
szereplő
kommunikációs
küzdelme tehát kudarccal végződik. Nagy ötletnek tartom, hogya
máshol óhatatlanul nevetségesnek ható széles gesztusok itt, egy sitketnéma ember kényszerű megnyilvánulásaiban, természetesként
fogadtat ják el magukat.
Alexa Károly:
- Ez a film - amely a jelenlevők közűl talán nekem tetszett a legjobban - elsősorban
azért volt élmény a számomra, mert a kommunikáció, a kapcsolatteremtés
hallatlanul széles és invenciózus skáláját adja. A süketnéma
gesztusnyelv, a lány "fordítása",
az idegen
nyelvű fragmentumok,
a zenélés, stb. különkülön és együtt is a zavarról.
a kiüresedő létről vallanak, néhol szívet szorító módon.

Értékek-értékigény
Mátyás Győző:
- A zongoraművész a film meghatározatlanul
meqhatározott
világába más érték struktúrával
érkezik, kérdés, hogy itt valóban a nagybetűs
Élet jelenik-e meg, vagy csak arról van szó,
hogy a kűlőnbőző
szekvenciájú valóságstruktúrák egymás mellett élve mintegy mellérendelődnek a filmben. S itt utalnék arra, amit az
ábrázolt tárgyak, szereplők "hozott aurájáról"
mondtam. Méhes Marietta például bizonyos értelemben egy másik műből, Bódy Gábor a Kutya éji dala című filmjéből érkezett ebbe az alkotásba. Ez egyfajta jelentést ad az imágónak.
Veres András:
- Egyetértek ezzel a felfogással.
Mátyás Győző:
- Az álomszerűség mint lehetséges
felfogás
nem befolyásolja azt, hogy milyen a film valóságképe. Ránk van bízva, hogy milyen preferenciákat fedezünk fel a filmben, és hogyan
rendezzük azokat. Ugyanakkor a szimbolikusnak is felfogható háromszög ábrázolása feltétlenül valami biztosat, állandót jelent a megelevenitett variáció fölött.
Veres András:
- A film talán túlságosan

is sokat bíz előzetes

ismereteinkre. A helyszínek különbözőségében
nekünk kell fölismernünk. a világ heterogén
elrendezését, s ugyanakkor - paradox módon
- hinnünk kell a szereplők esélyegyenlőség ét is.
Mátyás Győző:
- A film szemlélete teremti meg ezt az esélyegyenlőséget, ami egy tagolt valóságban nem
így van.
Veres András:
- Tévedés ne essék, nem a vulgárrealizmust
kérjük számon. A pszichológiai és szociológiai
hitelességet nem föltétlenül naturalista módon
kell megteremteni. A film lélektani szempontbé 1 sokkal sikerültebb, mint szociológiai információiban. Telitalálat például az a jelenet. amikor a két pár egyforma cipővel jelzi az intézeti
élet következményeként
a lány szegénységhez,
uniformizáltsághoz
szokott mentalitását.
- A cipő "kódja", azt hiszem, mást is jelez:
olyan értékeket, amelyek sokszorosíthatóak.
Antal István:
- A film szerkezete a harmincas-negyvenes
évek amerikai filmjeinek, leginkább a westerneknek a dramaturgiai szabályait követi. John
Fordnál például az egyik cowboy elveszi a másiktól a szerelmét, és megtanítja a lányt olvasni. Amikor újra találkoznak, a férfi, akit elhagytak, azt mondja a másiknak: ha már megtanítottad olvasni, akkor legalább rólad olvasson az újságban.
Tehát, minden gesztusnak
értéke van.
Ugyanez a helyzet itt is. A Lukáts Andorféle figura az első háromszereplős
jelenetben
azt mondja, hogy te hallasz, te beszélsz, úgyis
tudom, hogy el foglak veszíteni. Látszólag Boguslaw Lindának rnondja. valójában azonban a
lányhoz szól, akit érzelmileg meg kellene hogy
érintsen ez a megnyilvánulás. Ebben a jelenetben fogalmazódik meg először a süketnéma férfi tragikuma, ami a gyermeki megalázottságig
erősödik a süketnémák szövetségében játszódó
jelenetben. A férfi nem tudja megtartani a nőt,
és elveszítésének
felismerésével
azt is felismeri, hogy a világ sokdimenziós és összetett.
Veres András:
- Külön kérdés, hogy László miért nem tartja
maga mellett a lányt.
Antal István:
- Ez a női figura Méhes Marietta

alakításában

olyan, hogy nem is lehet magtartani. Nem Marylin Monroe, nem Brigitte Bardet. ez egy
Népköztársaság
úti vamp. Az immunitás
az
alak fő jellemzője. Az élet által megérinthetetlen.
Mátyás Győző:
- Inkább azt mondanám,
másként reagál a valóságra mint a két férfi, ugyanakkor más az
életélménye
is.
Alexa Károly:
- Ez a nőalak kívül él mindenféle konvención,
tehát megítélhetetlen
"médium".
Veres András:
- Félelmetes elvágyódást jelez a film végén a
lány monológja. Idézem : "Vehetnénk egy házat vidéken és akkor ott élnék. Lennének kecskék, gidák is, meg baromfi. Tyúkok, kakas, libák, pulyka és galambok". Groteszk hatású szőveg, hiszen mindezt Amerikába való elutazása
előtt mondja. Nem tudom eldönteni, mennyire
őszinte. Az mindenesetre
figyelemre
méltó,
hogy verbálisan nem Amerika képviseli számára az elérhetetlen egzotikumot.
Antal István:
- Ez a nő a film logikája szerint el sem tudja
képzelni azt, hogy őt ne várják. Ezért fölöslegesnek tartom azt a jelenetet, amikor a Kűlönlegességi cukrászdából felhívja Lászlót telefonon, és megvárja, amíg a kagyló ba beleszólnak. Számomra nem érdekes, hogy jut el László lakására, majd újra Jánoshoz: egyszeruen
csak ott van. Nem érdekel. hogy kerül arra a
koncertre, ahol azt mondja, hogy azt a számot
amit a Párduc énekelt, ő is el tudná énekelni.
El is énekli ott, és ha úgy látja, hogy Amerikában nyílik lehetősége arra a karrierre, amire
gondol. hát elmegy Amerikába. Pillanatnyi karakter.
Ez a fajta intaktság ismerős, láthattunk hasonló nőalakokat Godard 1952 és 58 között készített filmjeiben - az Eli az életétben, a Férjes asszonyban például. Az Anna Karina vagy
Marina Vlady által immunisnak jelzett nőtípus
ez, akit a rendező lakmuszpapírként
lógat bele abba a közegbe, amelyet ábrázolni akar. És
itt, gondolom,
visszakanyarodunk
a "háttér"
kérdéséhez.
Véleményem szerint a film szinuonala felülmúlja az utóbbi évek magyar elsőfilmjeit. Még
akkor is, ha helyenként
hullámzó a teljesítmény. Bizonyos helyzetekben
Xantus mégis
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{Jávor István felvételei}
meglepően keveset tud az emberekről, például
amikor intim beszélgetések folynak. Számomra például bántó volt a Marinak Lacihoz történő visszatérését követő dialógusnak a színvonala. A "Na, és milyen volt a fagylalt?" jellegú mondatokra gondolok.
Mátyás Győző:
- Ebben a jelenetértékelésben
nem értünk
egyet, hiszen nem a fagylaltról van szó, a másik kapcsolat milyenségére vonatkozó kérdés
fogalmazódik itt meg.
Alexa Károly:
- A dialógusok, említettem, kétségtelenül szúk
regiszteren szólalnak meg, én finom pszichológiai poénnak tartom a "fagylalt dialógust",
a "legdrámaibb" beszélgetésnek az egész film
során. Amikor valaki nem mer rákérdezni a lényegesre és egy mellékmotívumot addig sulykol, addig ismétel, amíg az a lényegeset nem
hordozza. Megint a kommunikáció csődje,
kényszerpálya, és éppen ezért fejezi ki oly drámaian két ember kapcsolatát.
Mátyás Győző:
- Sok olyan dialógus hangzik el, amelyik csak
az adott kontextusban
él, és valamilyen más
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kifejezőeszköz helyett használja a film a szavakat. Egy adott szituációban lehetséges érdemi
kommunikációhoz
képest - például, amikor a
lány az állatkertbe visszamegy a férjéhez gyengének érzem a dialógust.
Veres András:
- Akkor pergő a dialógus, amikor erősen formalizált, mint például amikor Laci az impreszszárióval beszél. Amikor nincsenek kész vagy
félkész klisék, nyomban bizonytalanná válik.
- Az érdemi kommunikáció szúkösségét tehát
elfogadjuk, de nem mindig írjuk javára a filmnek.
Veres András:
- A film világa első látásra igen széles. A rendező mellérendeló gesztusa azonban túlságosan közel hozza egymáshoz az eltérő egzisztenciájú szereplőket s némiképp egymás "hasonmásaként" láttatja őket. Talán azért történik ez, mert nélkülözi azt, amit Antal István
"emberismeret" -nek nevezett. De nem kevés
üresjárat is található a filmben. Ilyen megoldásnak tartom a vitorlázás utáni bolyongást a
szigeten, Laci és Mari szexuális egymásra találásának harsány körülményeit; különösen a

szamár szerepeltetése:
gória.

ijesztően harsány alle-

- Kérdés azonban, hogy komolyan kell-e vennünk a filmnek minden jelenetét akkor, amikor a bemutatott életanyag a harsányságig eltúlzott, önmagát szándékosan reprodukáló, karikitozá, hiszen ilyenek a dialógusok, a szinészi gesztusok is. Az ábrázolás
eltúlzásában
szándék van: a felhőtlen illúzió kiligurázása a
hatsánysáqqal, a sohszotosithatáan talmi, rikítóan bántó, a giccs bemutatásával. A tnű ábrázolási matériája a giccs, de vajon ilyenkor maga a mű is giccses-e?

Camp
Mátyás Győző:
- Nem, ha tudatosan allegorizál. ha az ábrázolá sba tudatosan emeli be a giccset vagy a bornírt mindennapiságot, s ennek megfelelően
megteremti annak sajátos szerkezetét is. Ha az
alkotók a bornírt, a giccses, a szőrnyű, az olcsó ábrázolásához megtalál ták volna a megfelelő kifejezési eszközöket, akkor ez a film lehetett volna Susan Sontag kategóriájával élve
a camp. A travesztia, az elszemélytelenítés és
a megfelelő színpadiasság azonban hiányzik ehhez. Nem elég erős vagy jól látható az alkotói
szemlélet által feltett. kirakott idézőjel. Éreznünk kellene az ábrázolási struktúra kétértelműségét. 'Bizonyos régebben létező tárgyak, alkotások, függetlenül eredeti rendeltetésük től.
camppé válhatnak, mert az átalakuló esztétikai
ítélet ennek tekinti őket, ugyanakkor ez nem
vonatkozik minden giccses vagy szörnyű tárgyra, jelenségre. Bármilyen paradoxul hangzik,
hogy az újonnan keletkező alkotásoknak. persze csak ha campként akarnak hatni, már bizonyos, a campre jellemző műfaji követelményeknek kell eleget tenniük.
Veres András:
- Nem vehető komolyan a szamaras jelenet,
egyetértek. De mennyivel lennének jobbak
azok a részek, amikor a szereplők csupa mélyértelmű gondolatra ragadtat ják magukat s ezek
a gondolatok nem különösebben érdekesek,
így például merő szópufogtatásnak érzem János tépelődését azon, hogy az élet megértéséhez ismernie kell a halált, ehhez pedig gyilkolnia muszáj. A történés színtjén van értelme
cselekedetének, így - "kibeszélve" - nincs. Jó
viszont a címválasztás. Enigmatikus. "Eszkimó

asszony fázik". A filmben elmondott történet
az eszkimózokniról kicsit vérszegény, de a kép
jelentése tovább bővül. Benne van az immunitás, az intaktság, a dolgokon való kívülmaradás értelme is.
Antal István:
- Nagyon jellemző nek és jónak tartom a nő
bemutatása szempontjából a hajókirándulásnak
azt a jelenetét. amikor szélörvénybe keverednek, és Laci a kajütbe küldi Marit. Nem véletlen, hogy a nő nem megy le: neki ne rnondja
meg senki, hogy mit csináljon. Jobb lenne lent,
nem nagyon érti, hogy mi történik, fúj a szél,
fázik, de ottmarad.
Veres András:
- Mindig fázik.
Mátyás Győző:
- Legnagyobb nehézség az, hogya dolgoknak
ezt az ironikus ábrázolatát is meg kell csinálni.
Veres András:
- Ilyennek tartom azt a jelenetet is, amikor
a lány visszatér Jánoshoz, ekkor a majmok
jutnak jelképes szerephez. Más kérdés amiről
nem beszéltünk, hogy László, aki annyira ragaszkodik a lányhoz, végül miért engedi el?
Az világos, hogy János nem azért öli meg Lacit, mert elvette tőle a lányt, hanem azért, mert
olyan karrier útján indította el. amely végül
mindkettőjűk számára elérhetetlenné teszi.
Antal István:
- A filmben az nincs benne, hogya zongorista
elengedi a lányt. Nagyon lényeges dolog: nem
elengedte, elveszítette. Ezért is kell meghalnia: János megöli őt, mert nem tudta a lányt
megtartani. Nem véletlenül adta oda búcsúzáskor az amulett jét.
Mátyás Győző:
- Amit a nő képvisel, az maga a reflektálatlan
lét, és kétféle reflektáltság áll vele szemben:
az értelmiségi önreflexió és a befelé néző ősztönélet. A nő az, aki mozog a világban, tervei,
intenciói vannak, de valóban leperegnek, elpusztulnak róla a dolgok és a kapcsolatok,
mert nincs hozzájuk affinitása, mert az értékeket nem tudja felmérrii. Csak az önmagukért
való célokat látja, amelyek személyes "értékrendjében" előfordulnak.
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Antal István:
- Ha az a kérdés, hogy karriertörténet-e amit
láttunk, arra az a válasz, hogy helybenjárás.
Alexa Károly:
- A film világa eleve értékhiányos miliő. Minden felbukkanó lehetséges érték lefoszlik a
környezetben: a szerelem értéke, a szerétet értéke, a hála, az élet és halál értelmezhetősége.
De egyedül a "nő" alakjából mégsem olvashatjuk ki a film egészét. Az biztos, hogy nem
tudjuk pontosan, hogy ez a lány mit akar elérni. személyes ambíciói vannak, énekesnő akar
lenni vagy pénzre vágyik, még egy férfit, még
egy pár cipőt akar ...
- Vagy illúziókkal szeretné feledtetni valaminek a hiányát. Korábban nem volt cipője és
most kettőt vesz belőle. Túl szépet, használliaiatlanul kényelmetlent,
funkcióját
veszitettet.
A giccset igényli. Ez az igény pedig általában
akkor jelentkezik, amikor a hagyományosan elfogadott
értékrend, az esztétikai
égboltozat
megrepedezett - ha már be nem szakadt =, és
a hiányzó értékek helyébe belép a giccs. Erőteljes bemutatásuk azonban új értékigényt ébreszthet.
Antal István:
- Jelenleg nagyon sekélyes és nívótlan korszakában van a filmtörténet. Giccsdömping van a
világon mindenűtt, és ez megjelent a magyar
filmekben is. Érezhető és erős az ilyen jellegű
"elvárás". Nem kennyű tehát az 1979-ben végzett két főiskolás osztály tagjainak a helyzete,
amikor pályájukat kezdik. Nem akarom dramatizálni a helyzetüket, de tény, hogy nem
egyértelmű elvárásokkal szembesülnek.
Xantus János filmjének esetében, úgy látom, a
szakmai elvárások és a generációs, személyes
élmények harmonikus és színvonalas formában
találkoztak.
Veres András:
- A kommersz igénye valóban létezik ...

Mátyás Győző:
- ... igen, csakhogy az ilyen elvárások beteljesítésére nyilván jobban megfelelt volna egy
minden ízében kommersz film. Ha feltételezem,
hogy Xantus meg akart felelni a fent nevezett
"elvárások"-nak,
még akkor is felfedezhető
munkájában a szándék, hogy ironizáljon azok
felett. Azért hangsúlyozom, hogy szándék, mert
a megvalósítást nem tartom maradéktalanul
jónak. Egy "rosszul sikerűlt" camp nem elégíti
ki a giccs iránti igényt, de nem is leplezi le
azt.
Alexa Károly:
- Neokonzervativizmusában
herens a film.

megoldott és ko-

Veres András:
- Én is elégedetlen vagyok a film neokonzervatív beállítottság ával. Ez nem jelenti azt. hogy
a hagyományos megoldások eleve rosszak lennének. Éppen abban látom a hetvenes évek
művészetének egyik jelentős újdonságát, hogy
megkísérli a hagyományos értékeket újra szalonképessé tenni. Persze ahhoz, hogy elfogadjuk ezeket, új értékkontextus
szükségeltetik,
így például az - ami Xantus filmjében is megjelenik =, hogy az egyéni boldogulás tere immár nem kizárólagosan a társadalom intézményes keretein belül. hanem gyakran azon kívül
helyezkedik el. A tradicionális értékek modernizálása azonban aligha oldható meg a régi és
az új közhelyek mechanikus összekapcsolása
révén.
Félek attól, hogya feltételezett alkotói szándék a közönség különféle rétegeinek integrálását illetően nem fog telj esülni az Eszkimó
asszony: fázik cirnű film esetében. A hagyományos és avantgarde megoldások nem fogadtatják el egymást sem az egyik, sem a másik
iránt elfogult befogadóval. Ami engem illet.
én az elfogadás. és elutasítás élményét a film
nézése közben együtt, egyszerre éltem át.
E. M.

ESZKIMÓ ASSZONY FAzIK színes, magyar, Dialóg Stúdió 1984. 1. és R.: Xantus János;
O.: Mátkócsik András; D.: Bachmann Gábor; J.: Koppány Gizella; Z.: Lukin Gábor (zongor
Kiss Gyula); Sz.: Boguslaw Linda, Lukáts Andor, Méhes Marietta, Kállai Ilona.
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MÉRLEG

Maurer Dóra experimentális filmjei
Maurer Dóra lassan több mint másfél évtizede
készít képzőművészeti munkásságával párhuzamosan filmeket, ő az egyik leghatározottabb
karakteru
kísérleti filmes Magyarországon.
Egy film elemzése helyett egy ilyen majdneméletműről
írni különösen nehéz feladat számomra, mert az az érzésem, hogy egyáltalán
filmről csak vágóasztal mellett volna szabad
írni, különben az ember nem a filmről nyilatkozik, hanem az emlékeiről. Abszolút rnemóriám pedig nekem nincsen. Szerencsére Maurer a jegyzeteivel sietett a segítségemre - tulajdonképpen egy rögtönzött, de nagyon pontos filmográfiával, mely annyira érzékeny megjegyzésekkel van tele, hogy ennek teljes közlése jobban megfelelne a célnak, mint az én
dolgozatom. Mindenesetre, ahol lehet, idézek
belőle.
A második bevezető megjegyzés magát a kísérleti filmműfajt illeti. Magyarországi kontextusban, helyesebben általában mozinézéshez
szekott közönség előtt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogya kísérleti film nem "produkció" és nem dramaturgiailag
hierarchikusan
felépített,
katartikus
látványosság,
hanem
mindenekelőtt érvényes mozgóképi lehetőségek
kipróbálása. Kísérlet, nem abban az értelemben, hogy "vagy sikerül, vagy nem", hanem
kísérlet eddig nem látott, csupán előre elképzelt képalkotási és mozgáslehetőségek létrehozására. Ilyen értelemben minden megvalósult képsor érvényesnek
tekinthető. Gyakran
előfordul, hogya mozi hoz szoktatott szem, sőt
sokszor a szakértő számára is a kísérleti film
egyes látványelemei semmitmondónak tűnnek,
összmozgásélménye pedig (az időhasználat miatt) unalmasnak. Ez a "semmitmondás" és "una-

lom" nem azonos a játékfilmével.
inkább ahhoz az egyhangúsághoz hasonlítható, amilyennek a Hold felszíne jelenhetett meg az űrhajósok szemében, vagy ahhoz a folyamathoz.
melynek során egy kísérleti növény a táp 01datban kihajt. Maurer Dóránál is gyakran fölmerülnek a kísérleti filmnek ezek az alapkérdései, annál is inkább, mert összes filmjeiben
következetesen a saját kérdéseire akar választ
kapni (s ezek nem feltétlenül esnek egybe a
nezo érdeklődésével) ; nem akar "élményt
nyújtani", nem akarja "magát kifejezni", sem
pedig azt bemutatni, hogy "ő hogyan látja a
valóságot". A környező valósággal egyébként
ő is olyan bonyolultan egyéni kapcsolatban áll,
mint bárki más - alkotó, vagy nem alkotó -,
ő azonban saját bevallása szerint elsősorban arra akarja használni a kívülről jövő impulzusokat, hogy mintegy kűlső terepről kontrollálja saját útjának helyességét.
Természetesen jóval bonyolultabb elméleti
problémák is meghúzódnak a fenti kérdések
mögött. Melyik a "filmszerubb" film, a kísérleti vagy a játékfilm? (Érzésem szerint e
tekintetben Maurer gyakran állja a pröbát.)
Hogyan lehet azt megfogalmazni, hogy a kísérleti film hibalehetőségei eleve más természetűek, mint a játékfilmé? (Ugyanis egyáltalán
nem érzem magam elfogultnak Maurer filmjeivel szemben.) Végül, egyelőre elméleti kérdés
marad az is, hogy csak egyetlen filmművészet
létezik, melynek most különböző
pályáit látjuk, s nem kizárt a pályák bármikori összetalálkozása.
Harmadszorra, világosan látnunk kell azokat
a képzőművészeti törekvéseket is, melyekből
Maurer a filmjeit továbbfejlesztette.
A leg fon-
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tos abb ebből a szempontból az eltolódás elvének sokoldalú megjelenítése (rézkarcon a nyomólemez fokozatos elváltoztatása,
festményen
az elemek fizikai értelemben történő helyváltoztatása,
vagy fokozatosan módosuló elemekből szériák létrehozása, fotón minimális eltérések kimutatása képpárok között, nézőpontvagy helyzetváltoztatásból
eredő szekvenciák,
vagy akár egészen komplikált, kűlönböző
médiumokat egymásra utaló eltolódáskonstrukciók) . A film e tekintetben nem más, mint a
kontinuitás megjelenése a képzőművészeti eltolódások statikus fázisai között. Attételesebben ugyan, de a nyomhagyás, a lenyomat elve
is vonatkoztatható a filmekre. különösen az eltolódással kombinálva. A képzőművész számára végső soron minden lenyomatnak számít, az
ecsetvonás éppúgy, mint a grafikai
nyomat.
Maurer néhány korai munkája azonban olyan
nyomalkotási folyamatokat vizsgál, melyekben
a folyamatosan
ismétlődő
mozgás hoz létre
-először alig észrevehető, majd lassan határozottá váló lenyomatokat (ilyenek a "pedotípiák", vagyis lábnyomok), máskor minimális természeti változások sora, amit csak rögzíteni
kell. Ez a rögzítés természetesen nemcsak fotó, hanem mozgófilm is lehet. Mint képzőművész, Mauer az az alkotó, akit a "kis dolgok",
kis eltérések, alig észrevehető mozzanatok ösztönöznek alkotásra; ezeknek mennyiségi őszszefüggései, mérhetőségük feltételei vezetik el
ahhoz a módszerhez. hogy többé-kevésbé szervezetlen jelenségekre szigorú (számtani, geometriai, logikai) struktúrákat
illesszen rá. Innen egy lépés a strukturális tilmalkotás, s megfordítva, Maurer filmjeinek éppen az az egyik
leqmeqraqadóbb vonása, hogya
szigorú szerkezetet többnyire oldja a hordozóul választott
téma (látvány) kisszerűsége vagy esendősége.
A kezdet jellegzetesen amatőrmódra történt
(1970-ben),
messzernenő
következtetéseket
még nem lehetett volna levonni belőle. "Amikor megvettük az .Auróra' tipusú szovjet N
8-as kamerát a Váci utcában, a Vörösmarty
téren mindjárt kipróbáltuk.
Tárgy:
nyüzsgő
verebek az egyik fán. Később lett .filmmé' kinevezve ez a felvétel. Terveztem egy egész sor
.minimális mozgást' filmen, például rezgő levelet egy fán, míg a többi levél mozdulatlan.
utcapiszkot, amely forog a szélben az épületek
zugaiban, vízhullámon mozgó tárgyakat stb."
Mindössze 1 méteres filmszalagról volt szó,
amit Maurer végtelenített szalagként vetített,
Minimális mozgások címmel.
Az 1973-as, 16 mm-es Megtanult önkéntelen

Időmérés

Időmérés

(1913-1980)

mozgások már meglehetősen felkészülten dolgozza fel egy sereg apró mozdulat "elcsúsztatásának" lehetőségeit. Ekkor már számos fotószekvenciát tudhatott maga mögött
(önálló
képzőművészeti alkotások, ugyanakkor előtanulmányok a filmhez), illetve azt a tanulságot,
hogy egy mozgás fázisait tetszőleges sorrendbe
állítva, tetszőleges irányú és jelentésű mozqássorokat nyerhetünk. A film leírása: "B. egy
József AttiIáról szóló könyvet olvas, rendetlen környezetben, asztalra tehénkedve. Száját
rágdossa, gúnyosan mosolyog egy résznél és

lapozás után lecsúszik a székre, tehát. hátrább
húzza a könyvet a kamera elől, baját csavargatja. Az olvasás az ő időmértéke. a mozdulatokat (amelyek először valóban önkéntelenek
voltak, s fotóval rögzítettem, illetve órával lemértem őket) minőség és mennyiség szerint
elég pontosan megismétli a mozgás elejétől,
növekvő hosszúságú
tartamokkal." Az időstruktúra ezután kezd bonyolódni: a vágás során 15 mp-ként egymás mögé kerül az eredeti
mozgás és a kópiája, majd a vászon négy részre
oszlik, és ugyanannak a mozdulatnak egyszer-
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re indítva, négy különböző
hosszúságú kivitelezését látjuk. Már ezen a szinten is meghatározó lehet a kísérleti filmes választása, mert
először mindenképpen érdekes lehet egy önmagát reprodukálni próbáló - ám "komolytalanul" viselkedő =, szép, fiatal nő mozgása, de
másodszorra már nem közömbös, hogy egymás
után, vagy egymás mellett, szinkronban látjuk
a megfelelő
snitteket. Véletlen elcsúszások,
vagy véletlen egybeesések kellemes meglepetései lehetnek az ilyen filmnek, éppúgy, mint
a repetitív zenében, de csak azon az áron, ha
viszonylag hosszú "üresjáratokkal"
dolgozunk.
Az ismét (lőd) és és a rekonstrukció elve melyekkortájt
különösen foglalkoztat más magyar avantgardistákat
is (Erdély Miklós) először itt jelenik meg Maurer Dóránál. Lazább, poentírozottabb
alkalmazására
az 1977es Emlékezésben került sor. Alcíme "Civilmekbet", mert a film tulajdonképpen
a Civil a
pályán és a Macbeth
bizonyos
jeleneteinek
kontarninációja,
melyeket amatőrszínészek újrajátszanak. Nem bizonyult különösebben maradandónak, talán azért, mert a hármas párhuzamok és ellentétek (kép- és hang viszonyában)
túlbonyolítottnak
bizonyultak. Holott a lehetőség továbbra is nyitva áll - például egy új narratív filmtípus számára.
1973-ban indult el a Balázs Béla Stúdióban
az immár történetinek számító Filmnyelvi Sorozat, melyben
Maurer a Relatív lengése kkel
szerepelt. Ez a film kiváló oktatófilm is lehetne a megvilágítás, a kameramozgás és a kamera előtti mozgás viszonyáról, ha nem lenne ennél jóval több: egy új filmi mozgásforma megvalósítása. Szereplői egy felfüggesztett lámpa
és az általa megvilágított,
ugyancsak
felfüggesztett
fala pon álló papírhenger,
valamint
maga a kamera, mindegyik nyugalmi állapotban, vagy ingamozgás közben. A lehetséges
kombinációk: álló kamera, mozgó lámpa (oldalról, alulról); mozgó karnera. mozgó lámpa;
mozgó kamera, álló henger stb., stb. A megosztott vászon egyik oldalán a kamera által felvett filmet látjuk, a másikon az egész felvételi
szituációt, szinkronban. így nemcsak különösen
formált
látványokban van részünk - mozgó
henger, a megszokottól eltérő módon változó
vetett árnyékkal, mert a lámpa ugyancsak mozog fölötte; furcsán "álló", de változó lámpatest, mert vele párhuzamosan a kamera is mozog =, nemcsak, hogy egyidejűleg ellenőrizhetjük, miképp keletkezett ez a látvány, hanem
ráadásul a szinkron képsávok mozgásai még
összegződnek is.

Emlékezés

(Civilmekbet)

(1911)

Időrendben távolabb esik, szellemében viszont egy tőről fakad a Relatív lengésekkel a
Trioláh. mely az előzőnek mintegy komplementer darabja. (A bemutatás éve 1981, de a vázlata már 1977-ben elkészült. Ennél jóval tovább elhúzódó film is található Maurer Dóra,
illetve a Balázs Béla Stúdió filmográfiájában.)
Az osztott képmező itt is megmaradt, de vízszintesre váltott (az egész experimentális film
történetében
ritka
megoldásként), a kamera
lengése pedig oldalirányú, ritmikus kimozdu51

lá sokba. Maurer szikár leírása szerint . ,,30
mp-es téma- és mozgásvariációk sora. 16 mmes kamerák maszkokkal harmadolt képe, vízszintes rövidebb-hosszabb svenkek oda-vissza,
az indulás egyszerre történik minden képrészletben. A képrészek és a hangszólamok egyaránt .vakon'. azaz utólagos összekopírozással

rer 1981-ben fejezi be Jeney Zoltánnal a Kalahot, az aleatórikus
kép-hang
komponálás
olyannyira tiszta példáját, hogy már nem is
annyira film ről, mint legfeljebb a valószínűségszámítás törvényeivel meghatározott,
szabálytalanul pulzáló fény- és hangzásfolyamatról kellene beszélnünk.
72 Hammond-orgona

KaZah (1980)

kerültek egymás mellé." Tegyük hozzá, hogya
helyszín egy jellegtelen, üres szoba belső. Az
énekesnő szabadon improvizált a külön-külön
vetített mozgó képharmadokra ; az összhangzatot éppúgy, mint az osszképet csak az aleatória
határozza meg.
A film zenei strukturálása legalább a Filmnyelvi sorozat óta élő probléma a Balázs Béla
Stúdióban. Nem véletlen, hogy a Triolák első
változatában Jeney Zoltán műkődik
közre. aki
1975-ben mutatta be a Roundot, 12 hangnak
megfelelő 12 függőleges képmezőben.
maszkolásos megoldással, aleatórikus kép-hang összefüggésekkel. Bizonyos megszoritásokkal aleatórikusnak tekinthető Vidovszky László Aldrinja is (1976). O a munkatársa Háy Agnesnek a
Várakozásban (1981), ebben a kockaszámokat
hangzáshosszoknak virtuóz módon megfeleltető
filmben. Velük szemben Erdély Miklós elsősorban a zenei dramaturgiából kiinduló filmvágás
híve (Partita 1974, Alommásolatok 1977). Mau52

hangnak 72 vizuális jel felel meg: 12 szín. felosztva 6-6 fokozatra. melyek a fekete alapon
elhelyezett apró, központi téglalaptól a kitöltött képmezőig terjednek.
Egy-egy jelet két
filmkocka hordoz, filmidőben ez jelenti a megkülönböztethetőség határát. A kép és a hang
egymásnak
megfeleItetése
abszolút
pontos,
azonban egymásutániságukat
kizárólag egyetlen kalahjátszma esetlegessége határozza meg.
Ezt az arab játékot ugyanis 72 kő rakosgatásával játsszák, s a játszma addig tart, míg a kövek mind a bankokba nem kerülnek.
Ez a film hordozza mindazokat a problémákat, melyeken mindenfajta stochasztikus módszerrel komponált zenemű is áll vagy bukik.
Amennyiben elfogadjuk, hogy egy előre megadott szabályrendszer jelölheti ki a hangzásokat, minden aktuális előadás "érvényes" -nek
számít. Más kérdés, hogy a szabályok előzetes
ismerete nélkül a befogadó magából a darabból fel tudja-e ismerni azokat, illetve szűksé-

Hétpróba

(1981-1982)

ges-e egyáltalán ez a "megfejtés". Jelentkezik
ez a probléma már a képek által generált hangoknál. illetve a hangok által generált képeknél is, de még határozottabban fellép ott, ahol
- mint a Kalahnál is - mindkét tényező alakulásáért egy harmadik, kívülről vett szabálytalan rendszer a felelős. Nézetem szerint az alkotónak két lehetőség közül kell választania:
elindítja a rendszert és "magára hagyja" (így
az eredmény dramaturgiai kiemelésektől mentes, időbeli "állapottá"
válik, lásd KaZah),
vagy pedig addig próbálgatja, addig "kísérti a
véletlent" , míg "csodával határos módon" valamilyen előre nem látott összefüggés nem bontakozik ki. Nézőként az utóbbit vagyok hajlamos előnyben részesíteni.
A filmi mozgás strukturálása szempontjából
Maurer legkiemelkedőbb, s jelentésében is a
legösszetettebb filmjének az Időmérést tartom.
(Terve már 1973-ban elkészült, de a megvalósítás 19S0-ig váratott magára.) Időben szubjek-

tiv, térben objektív mérésről van szó. melynek
egysége "egy lepedőhajtás" : a lepedő a képkivágás méretével egyezik, illetve a filmvászonnak felel meg. Optimális esetben a felvételnél
szereplő lepedőre kellene vetíteni, akciók ént.
A lepedő hétszeri félbehajtogatása során a
"kép"· fokozatosan eltűnik, és a (film)vásznon
csak sötétség marad. Ezután kettéosztott képmezőn ismétlődik meg ugyanez a folyamat, némi fáziseltolódással. mert valójában két egymásutáni művelet fele kerűlt egymás mellé
(maszkolással). A képmező ezután négy, majd
nyolc részre oszlik - négy, nyolc, hasonló esemény negyed-, illetve nyolcadrésze fut egymás
mellett a vásznon.
kűlönős aszinkronitással,
míg a vászon "el nem fogy". Arról nem is beszélve, hogy az Időmérés a festővászon és a
filmvászon azonosításának metaforája, eszünkbe juthat, hogy Maurer a 70-es évek elején
rézkarc sorozatokat is készített a nyomólemez
hajtogatásával. Egy másik "időmérő" film, az
S3

Hétpróba

(trükkterv )

Antizoetrop sajnos tanulmányszinten félbemaradt 1980 táján - .a múlt századi forgódobos
mozgóképkísérletek elve alapján s a modern
perforációs filmtovábbítást kihasználva, külőnös maszk-effektusokat,
képkioltásokat.
vízszintes irányú .Jcépcsúsakálásokat"
hozott volna létre. Az utóbbiak szintén "eltolódások" !
Ezt az elvet - a kép ide-oda vándoroltatása
formájában - felhasználja Maurer a Hétpróbában (1981-1982), mindeddig legnagyobbszabású, legizgalmasabb
és legproblematikusabb
filmjében. A Hétpróba egyszersmind jó példa
arra is, hogya strukturális filmkészítői stratégiát hogyan .zavarja meg" a téma, mely egy
ponton lerázza magáról a formális megkötöttségeket, s a továbbiakban
domináns sá válik.
Erre a lehetőségre céloztam már a Kalahnál is
- a véletlen ajándékának lehetőségére.
A film strukturális keretét ezúttal nem időbeli vagy térbeli számítások adják, hanem előre meqkonstruálr "viselkedéslélektani" helyze54

Térlestés

(1983)

tek: a "próbák". Végső soron "genetikai vizsgálódásoknak"
is nevezhetnénk őket, hiszen
kezdetben arról van szó. hogy egy anya és
négy gyönyörű gyermeke - három lány, köztük egy ikerpár. valamint egy kisfiú - hogyan
reagálnak, egymástól függetlenül, azonos szituációkban. A feladatok nem mindig a legszellemesebbek.
néha laposak, néha poénkodók:
bejönni, leülni, beugratós kérdésekre válaszolni, enni-inni, fogkrémes tortába harapni, kosztümöt vagy parókát próbálni stb. Olykor a kamera mögül elhangzó fesztelen megjegyzésekben, nevetgélésekben is van valami zavaró. A
kísérleti alanyok reakciói között néha tényleg
frappáns egybeeséseket figyelhetünk meg, néha a hatás elmarad. Nyugtalanítóvá csak akkor
kezd válni a "kísérletezés", mikor egy véletlen
elszólás történik, majd a további kérdezősködésből.
elejtett megjegyzésekből lassan összeáll egy nemrég lezajlott reális történet, az
egyik kislány öngyilkossági kísérlete. A továb-

bi viccelődések, tükör előtti ruhapróbák. a szereplők szembesítésének komikus jelenetei ettől
kezdve akaratlanul is tragikus felhangot kapnak. A szigorúnak szánt filmi struktúrát megint
egy külső tényező,
a "valóság" lazította fel.
Problematikusnak a filmben azt tartom,
hogy
Maurer a korábban jól bevált experimentalista
eszközöket nem tudta maradéktalanul a felmerűlt új motívummal összhangba hozni. Önmagában rendkívül leleményes lehet a szereplők
egymásra exponálása (különösen, ha mozdulataik egybeesnek) , a beszédhang elcsúsztatása, a
vásznon egymás mellett futó képsorok párhuzama, és nem utolsósorban
kereszteződéses
helycseréjük!
Ha már azonban felmerült egy
náluk is fontosabb mozzanat. egyértelmúen ennek szolgálatába kellett volna állítani őket. 19y
a próbatételt maga a film nem állta ki száz szá-

zalékosan,
azonban mint az experimentalista
mádszet és a (nálunk általában dokumentarista eszközökkel
megközelíteni
szokott) téma
konfliktusának
nyílt bemutatása, továbbá is
hallatlanul érdekes marad.
Maurer Dóra legújabb filmjén. a Térfestésen
jelenleg még az utómunkálatokat
végzi. Egy
szabálytalan alaprajzú terem szín-térré alakítása a téma, olymódon, hogy a festő megintcsak
a saját szigorú szín sáv-rendszerét illeszti rá a
szabálytalan architektúrára.
Ez a film azonban
kissé eltér a ,Jilmszeru filmek" vonulatától. inkább képzőművészeti kisfilmnek tekinthető. (A
cél is ez volt: mindenekelőtt egy mű létrejöttének dokumentálása.)
A további lehetőségeket
szívesen jelölném meg a filmi tér-idő problémájának elmélyítésében,
s az imént említett
konfliktus megoldásában.
Beke László

Filmográfia
Minimális mozgások 1970. N8, ff, végtelenített szalag.
Megtanult önkéntelen mozgás (Moving perfunctorily) 16 mm, néma.
1973. Kamera: Gulyás János, szereplő . Buchmüller Éva,
A rövidített változat kb. 10'.
Relatio lenqések 1973. 35 mm, ft fényhangos, 12'
BBS Filmnyelvi Sorozat. Kamera: Gulyás János.
Keressük Dózsát 35 mrn, 6' fényhangos,
1973. BBS. Kamera: Gulyás János, zene: Jeney Zoltán
Emlékezés (Civilmekbet). 1977. 35 mrn, fényhangos, 20'
BBS. Karnera.
Gulyás János. Keleti Márton "Civil a pályán" -jának
felhasználásával.
Shakespeare Macbeth-jéből kivonatot készített Poór Péter. Szereplők . a Ganz-Mávag Kreativitási Gyakorlatok szakkör tagjai, valamint barátok. (rövidített változat kb. 14')
Időmérés (Timing) 16 mm, ff, néma, 10'. Ötlet: 1973, vázlat 1977 (Erdély György és Gulyás
János közreműködésével).
Végleges változat: 1980 (Gulyás János és Stocker Károly közreműködésével).
Antizoetrop (tanulmány). 1980. S8, sz, 9'.
Triolák (18 variáció 3 objektívre és énekhanqr a), 35 mrn, ff, fényhangos.
Vázlat: 1977. BBS. Gulyás János és Erdély György közreműködésével. 3 kamerával (imitálva). 3 helyszínen. 16 mm, ff. Hang: brácsa, Jeney Zoltán közreműködésével. Végleges változat: 1980. BBS. Karnera. Ferenczy Béla (16 mm-es felvételek). Hang: Póka Eszter (ének).
Trükk: Timár Péter (átírás).
Kalali 1980-81. 35 mm, sz, 10'. Szélesvászonra vetítendő. Pannónia Filmstúdió.
Hang: Jeney Zoltán
Hétpróba 1981-82. 35 rnm, ft fényhangos, 56'. BBS.
Kamera: Ferenczy Béla (16 mm-es kamera). Felnagyítás, trükk: Pallos-Varga.
Tér/estés (1983-ban munka alatt) BBS. Saját S 8-as felvételek felnagyítva 16 mm-re, sz, 30'.
Hang: Sipos István.
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Néhány jellegzetesség a magyar kísérleti filmben
Umberto Eco szerint az experimentalista
művész tagadja mindazokat az ismereteket, melyeket ráhagyományoztak elődei a művészet alkotási módját illetően, és úgy próbál meg alkotni, mintha vele kezdődnek minden a rnűvészet területén. Ez a megállapítás érvényesnek
látszik a film szempontjából is. Az experimentalista film a film lényegi eszközeinek a vizsgálata. A kísérleti filmezés - és ide sorolható
az avantgarde film is - a filmtörténet folyamán
mindig akkor válik lényeges irányzattá,
amikor
a film korábbi eszközei elvesztik újdonságukat. elvesztik érvényüket. így volt ez a húszas
évek avantgarde filmjeinél. így van a hatvanas
években, és így a hetvenes évek kísérleti filmjeinél is. A kísérleti filmek egyes eredményei
időnként beépülnek a hagyományos filmgyártásba is, és ettől kezdve már nem érezzük a
filmet experimentális filmnek. Ez tőrtént nálunk Huszárik Zoltán rövidfilmjeivel és Tóth
János némely filmjével. Az a tény, hogy egy
experimentális film eszközeit mikor aknázza ki
a hagyományos filmgyártás, nincs kapcsolatban
esztétikai értékekkel. de még az eszköz újdonságerejével sem. Novák Márk két évtizede készített filmje - a Csendélet (1962) - megmaradt mindmáig experimentalista filmként. A hagyományos film és az experimentalista
film
közötti hatást sosem szabad egyirányúnak tekinteni: bizonyos esetekben a hagyományos
filmezés is éppúgy hat a kísérleti filmre, mint
ahogy fordítva is történik. A kísérleti film nagyon sokszor nem azért kisérleti, mert új film i
kódot alkalmaz, hanem azért, mert a meglévő
filmi kódokat új megvilágításba helyezi.
A hatvanas években a magyar kísérleti film
közelebb áll a hagyományos
filmkészítéshez,
mint az ezt követő évtizedben. Míg a hatvanas
években a formanyelv tágítása etűdökben és
kisjátékfilmekben
történik, addig a hetvenes
évek kísérleti filmje továbbmegy a hagyományos formák elutasítása terén, és a filmnyelv
addig kevésbé használt eszközeit próbálja a
maga számára föltérképezni és leírni. A hetvenes évek során a magyar kísérleti filmezés a
mozgókép minden lehetséges elem ét bevonja a
vizsgálatába. A filmmel való foglalkozás során
egyes filmi eszközöket kiemel a többi közül,
és ezt a maga számára mint lényegi eszközt,
mint lényegi kódot használja fel. Ez a lényegi
kód lehet a mozgás, az idő, a montázs, a képfelbontás stb.
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Fotó, dokumentum, valóság
Novák Márk Csendélet című filmje a plakátfilm
egyszeruségével állítja elénk fotónak és filmnek
egymásba való átmenetét. A kimerevített fotó a csendélet - megmozdul. és az erős vihar nyomán bekövetkezik a tragédia. A filmben csak
fotókat látunk az egy megmozduló csendélet kivételével. mégis valamiféle kettős szerkezettel
találkozunk. Van a filmnek egy lineáris dramatikus síkja - hiszen egy tragikus esemény
megtörténik a film ideje alatt -, ugyanakkor
van egy önmagába záródó keretes szerkezet; a
fotókon jelenlévő szereplők világa, akiknek ellenére és akik fölött a tragikus esemény bekövetkezík. Mindkét síkot a fotók metonimikus
kapcsolata hordozza, ugyanakkor a két sík is
metonimikusan kapcsolódik egymáshoz. Ezt a
filmet érdemes összehasonlítani
Grünwalszky
Ferenc Seregszemle (1972) círnű filmjével. A
két film szerkezete analóg, annak ellenére,
hogy itt a szerkezet egy lineáris dramaturgiai
vonalat követ. Az archív filmdokumentum olyan
tényanyagként jelenik meg, amelyet a szemlelő
szereplő arca értelmez. Itt a rendező a dokumentumot médiumként használja, és ezáltal túl
is lép a dokumentálandó
valóság közegén. A
film mást tár fel a világból. mint az egyszeru
valóságrögzítés.
A filmdokumentum
médiummá alakításával az idő szerepe változik meg a
filmben. A néző úgy éli meg a történteket,
mintha a Seregszemle felvonulói az időtlenségben lovagolnának. Az idő szerepe nagyon lényegessé válik mindig, amikor archív anyag
kerül fölhasználásra dokumentumbetétként.
Ez
a sajátosság a film azon tulajdonságából
adódik, hogy a celluloidon megjelenő valóság a
többi művészetnél jóval erősebben van kitéve
az idő hatásának. Az archív anyag úgy jelenik
meg a néző előtt, mintha nem is dokumentum
lenne, hanem valami időn kívüli valóság. Ez a
hatás jut érvényre Bódy Gábor Privát történelem (1978) című filmjében is, ahol az alkotó
a film végén lassítva mutatja be az archív anyagoto Itt a lassított fölvélelek még erősítik is az
időtlenség hatását.
A fölhasznált dokumentumanyag művészi átalakításával
éri el Sára Sándor Pro Patria
(1970) cirnű filmjében, hogy az archív dokumentumok eredeti céljukkal ellentétes hatást
fejezzenek ki az utókor számára. A film legdrámaibb pillanataiban a hangháttér kikapesc-

lá sa fokozza a drámaiságot. Hasonló módon
szolgálja ez az eszköz a feszültség fokozását
Grünwalszky Seregszemléjében
is.
Nem tartozik a dokumentumot
eszközként
használó filmek közé Bódy Gábor Amerikai anzix (1915) círnű filmje, mégsem mehetünk el
amellett, hogy érdekes párhuzam kínálkozik az
Amerikai anzix és a Privát történelem között.
Azt hiszem, nem véletlen, hogy az Amerikai
anzix alkotójánál fogalmazódhat meg a Privát
történelem elkészítésének igénye. Módszer tekintetében van egy alapvető sajátosság a két
filmben: a Privát történelem dokumentumot
stilizál. az Amerikai
anzix stilizált módon
mesterségesen
megteremt egy világot, és ezt
mutatja meg mint egy sosem létezett dokumentumot.
Az eddig tárgyalt filmek esetében az alkotók
a kűlönböző
dokumentumokat
(fotót, plakátot,
archív filmet stb.) felhasználták mint filmi médiumot a maguk számára, és ezzel a dokumentum a kísérleti film közegeként jelent meg. Ezzel szemben találunk olyan kísérleti dokumentumfilmet. ahol a dokumentum anyagkezelése
viszi el a dokumentumfilmet
a kísérleti filmezés irányába. Olyan filmek sorolhatók ide,
mint Grünwalszky Ferenc Anyaság (1912). valamint Jeles András Montázs (1919) círnű filmje. Az ember és az emberi környezet leírása az
Anyaság esetében nem a megszokott dokumentarista módon történik. A film nem más, mint
az emberi belső világ és a külvilág kapcsolata,
viszonya. A környezetről egy szó sem hangzik
el a filmben, a környezetről beszél a látvány, a
kamera. A belső világról a szereplők maguk
vallanak. Tragikus, mennyire szinkronban van
a két világ egymással. Az emberi belső világ
is tükörképe mindannak, ami a környezetben
jelen van. A filmben a kamera csak azt az
egyetlen dolgot valósítja meg szigorú következetességgel. ami a lényegi funkciója; mindannak a leírását, ami a kűlső világhoz tartozik. Ez
a film szenvtelenebb formában folytatása annak
a dokumentarizmusnak,
amit a hatvanas évek
elején Sára Sándor valósított meg, és sokban
előzménye Jeles András Kis Valentinájának
(1919) .

Az idő mint korunk
megfoghatatlannak látszó közege
Már a festészet számára is alapvető volt a pillanat megragadása, és ugyanez elsődleges szem-

pont a fotó esetében is. A festészet, a szobrászat az időt összesűrítette az adott pillanatba,
a fotó megpróbálja megragadni az adott pillanatot. A múlt században a fotó a festészet mintájára jött létre, az időhöz való viszonya szempontjából a fotó megpróbált közeliteni a festészethez, megpróbálta az időt sűríteni. Ezért van
az, hogya mai ember számára a múlt századi
fotó olyan méltóságot fejez ki. melyet már nem
érzékel napjaink világában. A két korszak közötti különbség nem más, mint az időhöz való
viszony közötti különbség. A film feltalálásával
változás következik be az időhöz való viszony
tekintetében is. Világunk lényege változott, ezáltal változott az idő és a pillanat egymáshoz
való viszonya is. Az idő megörökítésének lényege is megváltozik az idő lényegének megváltozásával. Ez tükröződik a fotó szerepének átértékelésében is. Ennek a két típusú időviszonynak szembeállítása jellemzi Tóth János Aréna
(1910) című filmjét. A filmben egymás mellé
rendelődnek a freskók, múlt századi fotók és
napjaink rohanó világának sportfotói. Amíg a
korábbiak az utókor számára is készültek, addig a sport szenzációi csak a következő versenynapig élnek, amikor is új sikereket, új gólokat vár az egybegyűlt közönség. Az arénába n
már a fotónak a méltósága is eltörpül a mérközések izgalma mellett. A mérkőzések során
a stadion nagy órájának sem az idő múlásának
a mérése az elsődleges funkciója, hanem az idő
egy meghatározott részének - a mérkőzés
idejének - a behatárolása. Az idő a rnérkőzések
során átalakul a játék idejévé. Atalakulás játszódik le a kommunikációs lehetőségek lényegét illetően is. A kapuk mögött lévő fotóriportereket éppúgy csak mozgó bevillanások idejére látjuk, mint a mérkőzések
egyes jeleneteit
vagy a mérkőzésről
megjelenő sporttudósításokat, sportfotókat. Sajnos, korunkban nincs
mód, nincs idő a hajdan volt festmény és a
hajdan volt fotó méltóságának a megragadására.

Kísérlet a valóság leképezésére
Már az eddigiekböl is kitűnik, hogy korunkban
kérdésessé vált az idő megragadhatósága.
A
magyar film is foglalkozott ezzel a problémával. mint ahogy Tóth János Aréna című filmje
ezt a kérdést fölvetette. A hetvenes évek elejétől a magyar kísérleti film többször megpróbálkozik egy lényeges ismeretelméleti
kérdés
megragadásával : leírható-e, és ha igen, hogyan
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írható le a valóság? Ennek a kérdésnek a körüljárása
jellemezte a K3 csoport jó néhány
filmjét. (Érdekes, hogyafilmkészítés
gyakorlatával foglalkozók körében is hasonló kérdések vetődtek fel. mint az elméleti tudományokkal foglalkozók: a filmtudomány.
a nyelvészet,
a kommunikációelmélet
szakemberei körében.)
A hetvenes években a filmelméletben egyre jobban teret hódít a kommunikációs módok egzakt
leírásának lehetősége, és ezzel párhuzamosan a
kísérleti filmekben is megjelennek az egzakt
formák, mégpedig a kétkedes. a hitelvesztés kifejezésére, amelyet a filmes az egzaktság valóságfeltáró szerepét illetően érez. Mindazok az
új formák, melyek feltárására a kísérleti filmes
vállalkozik, egyfajta tagadásból jönnek létre. A
kísérleti filmest is hasonló szándék vezérli,
mint a kora beli dokumentarista
csoportot: a
korábban elhasználódott filmes kifejezési eszköz megújítása. Maurer Dóra Keressük Dózsát!
(1975) cirnű filmje leegyszerűsített jelrendszer
segítségével próbálja a valós Dózsa-arcképet
kirajzolni. Az arcrészle-tek állandó mozgatása
közben egy pillanat sincs a filmben, amikor egy
teljes arc kirajzolódna a vásznon. A valóság
bonyolultabb, minthogy leírható lenne pár valóságelem elmozgatásával;
és mégis ebben a
gesztusban valahol bennerejtőzik
az a valóság, amelynek sajátja a kifejezőeszközeink
nehézkességéből
adódó megragadhatatlanság.
A leíró módszereknek ugyanez a viszonylagossága jelenik meg később az alkotó Relatív lengések (1975) cimű filmjében is.
A valóság megragadásának különböző formái
hogyan jelennek meg a film közegén keresztül?
- ezt vizsgálja több megközelítésben Bódy Gábor a Négy bagatelle (1975) cimű filmjében.
A négy megközelítési mód mindegyike önmagában is a megismerés határait feszegeti. de a
válaszok egymás mögé helyezésével egyre lehetetlenebb az egyértelműség megtalálása oly
módon. ahogy a konkrét, az egyszerű eset felől
haladunk az egyre elvontabb valóság irányába.
A filmet mindig többszörös áttételen keresztül
érzékeljük, és az áttétel is minden esetben hozzáadódik a valósághoz. A valóság a film esetében csak a hordozó közeg hozzáadásával érzékelhető. "Melyik tükröz elsődleges valóságot?"'
- a filmben elhangzó kérdésre nincs egyértelmű válasz, hiszen a film is minden esetben a
valóság és a tükrözés együtteséből adódik. Ez
a film természete.
Hasonló szemléletet
tükröz Jeney Zoltán
Round (1975) című filmje. A zenében fölépített
rend és a mögöttes filmre rögzített valóság kö58

zött feszülő ellentmondás tűnik fel elöször a
film nézése során. Hosszabb időnek kell eltelnie, míg a néző azt érzékeli, hogy a valóságban
létező rendetlenség csak látszólagos. A Baross
téri aluljáró forgalma is valamiféle rendre
utal. a tömeg útvonala az aluljáróban bizonyos
irányokban
meghatározott. Száva Gyula Eset
(1981) círnű filmje a megismerés viszonylagosságát fogalmazza meg, mint ahogy tette ezt
Maurer Dóra korábban már említett filmjeiben.
A képen megjelenő tárgy és a hátteret képező
mező egymáshoz viszonyított helyzete a néző
tudatának függvénye. A film során a tárgy önmaga végtelen számú megsokszorozása után átváltozik hátteret alkotó mezővé, majd ·a hátteret alkotó mezőről kiderül. hogy nem más,
mint egy konkrét tárgy. Ahogy leírható világképünk határai nem mások. mint a megismerés
határai; ez esetben a néző tudatának határai
sem mások, mint a filmvászon adta szemléleti
lehetőség határai.

Álom, film, szembesítetlen valóság
Képzelet. álom, film és valóság viszonyát Christian Metz több tanulmányában vizsgálta. Ezt a
viszonyt járja körül Erdély Miklós A/ommásolat (1977) című filmje. Most is a már több
film kapcsán megfigyelt belső pszichikus folyamatok külsővé tételéről van szó. Azonos marade az álom, ha leírjuk verbálisan vagy ha átformáljuk filmmé? Mit ad vissza a verbalizmus,
és mit ad vissza a film egy olyan belső pszichikus folyamatból. mint az álom? Leírhatók-e
közvetítő közeg segítségével az emberi belső
indítékok? Ilyen és ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják a nézőt a film ideje alatt, miközben a film különböző módokon megpróbálkozik a másolat rekonstruálásával.
A film során
a kép és a hang viszonya állandó párhuzamba
kerül egymással, a verbális visszapörgetésnek
a filmi visszapörgetés, a verbális szaggatottságnak a képi szaggatottság felel meg, és ugyanakkor mindkettő megfelel az álom természetének is. Egy külön hosszabb tanulmányt igényeIne annak bemutatása, hogy e film kapcsán milyen viszonyrendszer állítható föl álom, film,
verbális közlés és a valóság között. A film legérdekfeszítöbb
része a kommunikáció a film
és a valóság közott. az átjárás a két szféra, a
film és a valóság világa között. Létrejöhet-e
va'óságos kommunikáció a vászon két oldalán,
vagy ez csak a kommunikációnak az az esete,
am't az egyén önmagával. a saját álmaival foly-

tat, és ebben az esetben már a kommunikáció
nem is kommunikáció, mert hiányzik az egyéntől független másik egyén. A filmben végül a
vásznon jelenlévő egyén átszakítja a vásznat.
létrejön a valódi megismerkedés, de a következő pillanatban rájövünk, hogy ez a jelenet is a
vásznon zajlik. a kommunikáció két filmszereplő között jön létre. Megtörténik, amire vártunk.
s'kerűlt lépre csalni a nézőt, hiszen a művészetnek valamilyen formában valósnak kell elfogadtatnia a saját világát. Enélkül nem létezhet.

Új keresések: a vizuális ritmus
A filmnek, amióta csak létezik, mindig volt valamilyen vizuális ritmusa. Ezt a ritmust nagyrészt a montázs határozza meg. de más filmes
eszköz is szerepet játszhat a létrejöttében: kameramozgás, fény-árnyék egymáshoz való viszonya stb. A filmtörténet bizonyos korszakaiban - főleg a montázsra épülő filmek esetében
- a ritmus lényegesebb szerepet kapott a film
többi eszközéhez képest. Ez jellemző volt az
avantgarde egyes filmjeire. de jellemző Huszárik Zoltán rövidfilmjeire is. Mielőtt belekezdenénk a vizuális ritmus konkrét filmekben történő jelentkezésének tárgyalásába. le kell szőgeznünk, hogy minden filmnek van vizuális ritmusa. Itt most azon filmek problémáit érintern.
amelyek fonnai jegyeit alapvetően meghatározza a képi ritmus. Szirtes András korábbi filmjei {Madarak (1976). Gravitáció (1981)) vizuális ritmus tekintetében összegzései voltak a
filmművészet addig közkeletűvé vált eredményeinek. Ezeknek a filmeknek a ritmusát zenei
szóval élve a harmónia jellemzi. Amint a versírásnak fonnai szabályai vannak. itt is a vágások. a kameramozgások. a szekvenciák hosszúsága kialakít egy bizonyos fonnai szabályt. és
a film végig ezt követi. Az előbb említett hagyományosabb ritmust követő filmjeivel szemben Szirtes A pronuma bolyok története (1983)
cimű filmjében látszólag fö1rúg minden lejáratott fonnai szabályt. Itt a váratlan, a meglepetésszerű válik szabályozó elvvé. A vágásoknak
nem ott van vége. ahol várható lenne; a szekvenciák nem olyan hosszúságúak, mint az a
filmkészítés gyakorlatában meqszokott, Persze.
jól tudjuk. a filmtörténetben minden addig újszerű. amíg ki nem aknázzák eszközeit. Hogy
ez A pronuma bolyok történetével megtörténik-e, és mikor, az a jövő kérdése.

Kód, üzenet, kódüzenet
A hagyományos filmeken nevelkedett néző a
hetvenes évek kísérleti filmjeit úgy érzékeli,
mint ahol csak kód szerepel valódi üzenet helyett. A kód a néző számára mindaddig érdektelen. amíg a maga számára formálódó üzenetként nem tudja érzékelni. A kísérleti filmekből
többnyire eltűnik a filmet hosszú időn keresztül meghatározó narrációs fonna. Az experimentalista filmes meg szünteti a hollywoodi stílusban ma is uralkodó story t, és a film többnyire rejtett szimbólumjelleget hordoz. Valójában
arról van szó, hogy a kód és az üzenet eggyéolvad. a filmes számára a kód válik üzenetté,
és most már olyan kódüzenetként létezik. mely
a nézők többsége számára nem hordoz üzenetet.
Najmányi László A császár üzenete (1975) című filmje csupán szimbolikus tartalommal rendelkezik, szavakkal elmesélhető
története valójában alig van. A filmi kódokból fölépülő
képesemény csak akkor válik érthetővé. ha a
képek mögötti szimbólum a befogadó szempontjából üzenetté alakul. A film végén megjelenő
mai Budapest látképe maga is mintegy szirnbolikusan kiemeli. hogy kiknek szól a filmben kifejtett szimbolikus üzenet. A film eszközeiben
a szimbolikus ábrázolás konzekvens lehetőségeit keresi akkor is. amikor megeleveníti, játékfilmes módon rekonstruálja azt a jelenetet. aminek az eredetije dokumentumbetétként már szerepelt Magyar Dezső Agitátorok (1969) és Sára Sándor Pro Patria című filmjében. Ami már
dokumentumbetétként szimbolikusan hatott. itt
mig inkább úgy hat.
Befejezésül. félretéve minden elméleti fejtegetést. szembe kellene néznünk azzal a kérdéssel. hogy mi jut el a ma nézői hez a kísérleti
filmek kódüzeneteiből ? Vidovszky Lászfó Aldtin (1976) című filmjében a képmező két részre osztva látható. A kép baloldalán
a ·tiszta
egyszólamúság
dallamviIágában
megszólalva
találkozunk az első holdraszállás egyik résztvevőjének.
Aldrinnak az üzenetével; a képmező
másik oldalán csak érthetetlen betűfoszlányok
olvashatók ebből az üzenetből.
Vajon a ma
filmalkotója és a ma nézője közötti kommunikáció a képmező melyik oldalán található? A
kérdést a jövő fogja megválaszolni.
Zana Ferenc
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A dolgok összeférhetetlen összhangja
A második amerikai filmes avantgarde története
Friedrich Nietzsche írja "A vidám tudomány"«
ban az intellektuális lelkiismeretről elmélkedve: "De ennek a rerum concordia discors-nak
(a dolgok összeférhetetlen
összhangjának) a
kellős közepén s a létnek ebben az egész csodálatos kétességében és sokértelműségében
állani. és nem kérdezni, nem remegni a kérdezés
vágyától és gyönyörétől,
- ez az, amit
megvetendőnek
érzek, és legelőször is ezt az
érzést keresem mindenkiben - valamiféle bolondság mindig meggyőz arról, hogy mint emberben, mindenkiben megvan ez az érzés."
Nem csoda, hogya
szerző állandóan jelen
van a filozófiai és művészeti
"köztudatban",
gondolatai frissek és ma is aktuálisak. Ezért is
válhatott a második amerikai avantgarde-hullám apostolává, méghozzá olyan korszakban,
amikor Európában éppen tudatosan félremagyarázták műveit. Feltehető, hogya
fasizmus
elől az Egyesült Allamokba emigrálók közül
sok német művész nevelkedett
a klasszikus
kanti, hegeli filozófián.
s az avantgarde-dal
kapcsolatba kerülve ösztönösen választották e
"renegát" gondolkodót eszmei tiltakozásuk kifejezéséhez. Hogy jól vagy rosszul éltek-e az
örökség adta lehetőséggeI. elemzéseink során
ki fog derülni.
Mit tudunk az amerikai avantgarde irányzatokról? Rendkívül keveset, szinte semmit. Ezért
örvendhettünk - kevesen - az Egyetemi Szinpad rendezvényének;
az American Federation
of Arts és a Balázs Béla Stúdió csereakciójának
keretében filmösszeállítást láthattunk az amerikai avantgarde második korszakának terméséből.
Korszak, vonulat, mozgalom? Bízvást az
utóbbira szavazhatunk, hiszen oly hatalmas, térben és időben egymásra reflektáló művekről
van szó, mint Maya Deren, Jonas Mekas, Sidney Petersen. Kenneth Anger, Andy Warhol.
Curtis Harrington, James Broughton, Willard
Maas, Christopher McLaine, Stan Brakhage,
Ken Jacobs, Harry Smith és társainak alkotásai. s az alkotásokból kibontakozó - néhol eklektikusnak tűnő - új esztétikai rendszerről.
Nem másról. mint a húszas, harmincas évek
amerikai avantgarde hullámát követő. és a New
American Cinemát előkészítő (köztesnek nem
nevezhető, le nem fokozható) önálló alkotói periódusról,
a második amerikai avantgarde-ról.
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Ha köznapi esztétikai észlelésünk még nem
tökéletesen, de a képzett filmfilológusok teoretikus tudása már képes arra, hogy kűlönbséget tegyen az auaniqatde, az experimentális
(kisérleti) és az underground filmek között. A
feladat ugyanolyan nehéz, mint a neoavantgarde
arte-povera, beha.viour art, concept-art, fluxus,
happening, mixed media, project-art stb. fogalombozótjában való úttörés, de a közel 40 év,
amely M. Deren korszaknyitó filmjének bemutatása óta eltelt. meghozta gyümölcsét: az osztályozás lehetőségét.
Az avantgarde filmek befogadása vetekszik
a Finnegan's Wake "olvashatóságával",
így nehéz leckét kapott az, aki végigülte az Egyetemi
Színpad bemutatóját. Az összeállítás feltehetően a beszerezhető és bemutatható állapotban
lévő kópiákhoz igazodhatott, a szerkesztői elveket nem az esztétikumnak.
hanem a kópiagazdálkodásnak kellett alárendelni. így is sok új
információ birtokába jutottunk, s bevezettettünk a Magyarországon
eddig csak monográfiákból. lexikonok ból ismert amerikai av antgarde filmek képi világába. A 70-es évek elején
láthattunk csak a Színház és Filmművészeti Főiskolán hasonló műsort, azóta semmilyent. EIszomorító, hogy még a korai európai kísérleti
filmeket is - tudtommal - csak az ELTE Egyetemi Fílmtárlata tartja műsorán. de azokat sem
a nagyközönség számára vetítik. Ezért a kisérleti filmek ritkán láthatósága - néha indok nélkül - "felveri" értéküket.
Milyen filmtörténeti előzményei vannak az
amerikai avantgarde
irányzatnak? A klasszikus értelemben vett avantgarde filmek egyidősek az európai mozgalommal. Már 1900-ban
megszületik a szubjektív karnera elmélete (és
gyakorlata). 1910-ben Ginna és Corra bemutatja első avantgarde filmjét, Canudo meghirdeti
"a film a hetedik művészet" jelszavát. 1912-ben
meg születik a futurista .xinematizmus" ; az
absztrakt művészet "optofonetikus"
kísérleteit
végzi. Survage animációs filmet készít ritmikus
színekből. Marcel Duchamp megalkotja
első
mobilját,
Németországban
és Oroszországban
"fél-avantgarde"
filmek, Franciaországban
futurista filmek születnek. Kialakul a szürrealista film. 1917-töl az "agitkákkal"
ismerkedik a közönség. A Bauhaus is nagyot lendít
a filmművészeten, Moholy-Nagy és társai szín-

Andy Warhol: The Chelsea Girls (1966)
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Robert Florey: The Love of Zeto (1928)
ház-, filmteóriái beépülnek a filmkészítők
gyakorlatába. A húszas éveket a nagy áttörés jellemzi, a mozgalom kitellrebélyesedik, kiérlelt alkotások sorát regisztrálja a filmtörténet. Ruttmann, Kulesov, Oskar Fischinger, Hans
Richter. Léqer, Len Lye, Henri Chomette, Man
Ray filmjeinek hosszú sorát idézhetnénk. A
legkiemelkedőbbek: Léger: Mechanikus balettje, Clair: Feluonásköze, majd később Bufiuel :
Andalúziai kutyája, Aranykora, Cocteau: A költő vére című filmje.
Az amerikai avantgarde részint a dokumentarizmusból, részint az "outsider", a kívülálló
nem hommetciális irányzatból ered. A dokumentarizmus atyja, J. Robert Flaherty, Nanuh,
az eszkimó című műve a legkitűnőbb példa az
irányzat társadalmi és emberi elkötelezettségére. Flaherty 1928-ban F. W. Murnauval közös
céget alapít, kettejük alkotása a Tabu, mely a
mai kultúrantropológusoknak
is tananyaguI
szolgálhat. CAfilm nem a klasszikus freudi értelemben vett vizsgálódás, inkább Margaret
Mead, Franz Boas, Morgan antropológiájához
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áll közelebb.) A vizsgálódást tovább folytatja
ez ügyben Maya Deren, de Kenneth Anger is,
igaz, ő a keresztény mítoszt és a fasiszta propagandát vizsgálja.
.
Ruttmannhoz hasonlóan az amerikaiak is felfedezik a nagyvárosi, például Weinberg a City
Symphonyban (1929), Jay Leyda a Bronx Morningban (1931) és Irving Browning a City ot
Contrastsban (1932). Tudjuk, hogya dinamikus kifejezési formákon túl a szociális érzékenység is jellemzője e filmeknek. Már Ruttmann is elkötelezte magát az új irányzatoknak:
két filmepizódban Piscator társrendezője volt.
A dráma/film ismert: Ernst Toller: Hoppla,
wir leben. Ezt az Új Tárgyilagosságot emelték
át az amerikai dokumentaristák, illetve av antgarde művészek, egészen acinéma
uérité-ig
folytatva munkásságukat. A művészet
furcsa
grimaszaként is értékelhető esemény: az egyik
jelentős amerikai avantgarde-film alkotója a
magyar Fejős Pál. 1927-28-ban készíti el Az
utolsó pillanat című művét, melyben egy öngyilkos vízió i elevenednek meg. (Deren és An-

ger vizronanus világának előhírnöke e mű.)
Ugyanekkor készül el Robert Florey két filmje:
Life and Death of 9413, ill. The Love of Zeto,
Mindkettő a német expresszionista törekvések
szellemében, "caligaris" díszletek és pantomímmozgás vegyület ével.
Az amerikai avantgarde-film első önálló korszaka Marcel Duchampnak és Man Ray-nek
köszönhető. Ck alapították az amerikai "dadát"
New Yorkban. Az első korszak filmjei között
találhat juk a sztereoszkopikus
filmi kísérleteket, majd Warren Newcombe rajzfilmjét The
Enehanted City (1922) címmel. Ebben a filmben már a misztikus, szimbolikus formák birodalmába érünk, oda, ahova sűrűn látogat el a
legtöbb avantgarde-film
rendezője. A misztikum és a poszt-szürreális ábrázolás esetenként
összefonódik, mint például Watson és Webber
Poe-adaptácíójában
(The Fall of the House ot
Usher) vagy aLot in Sodomban. De romantikus fílmpoémák is készülnek, mint Emlen Etting Oromunde (1931), Poem 8 (1932) alkotásai.
1937-ben szürreális szatírát alkot Roger Barlow
társaival Euen as You and I címmel. Az absztrakciók világát a fotós Ralph Steiner kezdi megismertetni nézőivel. extrém nagyítású tárgy- és
természeti képein keresztül (H 20 - 1929).
Mary Ellen Bute és Lewis Jacobs U. Schillingerrel együtt) 1934-ben jelentős művel áll elő:
a Svnchronisation a "ritmus és mozgás princípiumának illusztrálása". (A második hullámban
Harry Smith Korai absztrakciók című filmje
követi ezt az irányt.) A Synchronisation a kritikusok szerint "vizuális szimfónia", "láthatóhallható szinkrónia". Az opus különleges technikát csiIlogtatott meg. Nagy látószögű optikával dolgoztak: prizrnákat. torzitókat használtak,
háromdimenziós hatásra törekedtek stb. (Fontos
adat: Bute 1965-ben játékfilmet
rendezett Joyce
Einneqan' s Wake-jéből.)
Douglas Crockwell tasiszta kompozícíói már
az amerikai avantgarde másoaik korszakába
vezetnek bennünket.
Milyen tendenciákkal
találkozunk 1940 és
1960 között? Az absztrakt, az animációs, a kézzel készített (handmade) filmek ugyanúgy megtalálhatók, mint a szűrrealista, pszichoanalitikus orientációjú művek, az álommisztikát kutató alkotások. A második amerikai avantgarde
részint az első kibontakozásából.
részint (az
európai emigránsok felfrissítő hatására) új irányok kijelöléséből tevődik össze. Abel Gance,
Salvador Dali és a német romantika egyaránt
felszívódik a későbbi alkotásokban. Nietzsche
posztulátuma,
amelyet j.A tragédia eredeté" -

ben ír le, a Dionüszosz-Apolló
ellentét mint
"forma-tartalom
dichotómia" alapjává válik az
avantgarde alkotásainak. Dionüszosz - e sajátos germán klasszika-filológiai
felfogásban - a
mértéktelenség, a misztikus, irracionalista extázis istene, az ösztön kifejezője. A dionüszoszi
vadság témájából ered a sparaqtnos, ez a lefordíthatatlan fogalom, amely a film testének felszabdalásától az emberi test szétmarcongolásáig, a forma, tér, idő bontásáig mindent jelenthet az új eszméktől terhes korszakban.
A rajz-, trükk-, animációsfilmek közül Harry
Smith művei a legjelentősebbek.
Smith festő,
alkimista, szülei okkultisták voltak, ő maga a
salish indiánok között nőtt fel. Filmjeinek naivitása az előző korszakból ered, de kérdésfelvetései időnként már a harmadik korszakhoz, a
New American Cinemához is közelítik. Az első
három filmje (No 1-3) "handmade" film, kamera nélkül készült, a celluloid szalag megmunkálásával. Alkotásaiban kőrök, négyzetek,
foltok, egyszeru minták és absztrakt képek váltogatják egymást, igen gyors egymásutánban.
Norman McLaren már Angliában készített hasonló darabokat, pl. a Colour Cocktailt, vagy a
Camera Makes Woopee-t. Smith-t a zene több
ízben megihlette: mind Dizzy Gillespie, mind a
Beatles-számok alapjául szolgáltak etűdjeinek.
A tartalom és a zene között ritkán találunk
összefüggést, a zenének csak kisérő jellege van.
A No 4-től már kamerával
dolgozik Smith,
egyéni rajzait. képi világát eleveníti meg. ,,:t::n
többnyire
festő voltam, és a filmek kissé a
festményeimnek tulajdoníthatók"
- nyilatkozta P. Adams Sítney-nek, a vele készített interjúban. Megfilmesített
képkivágásokat,
festményrészleteket,
fényeket, montázsokat láthatunk, egyre inkább a tasiszta stílus jegyében.
Smith geometrikus formáival, tasiszta montázsaival az op-art felé közeledik művészetében.
Absztrakt filmjeihez maga készíti a vásznat,
amelyet bemázol, mint korábban filmjeit.
Az ötvenes években Smith drogokkal kísérletezik, a pszichedelikus {látomásos) film felé
fordul. Okkult irányzatokat
követ, a No 10
(1956) már buddhista és kabbalisztikus témák
kollázsa. Festészetében és filmjeiben virágmotívumok, geometrikus
ábrák. Földszimbólumok,
fantasztikus alakok keverednek egymással. Egyre inkább tért hódít a privát mitológia, melyben az ,,Ismeretlen Hangját" közvetHi. A No
ts-ben (1964) "a színek" - írja Smith - "a
kezdetben sötétek, a közepén egész világosok.
A séma az 122333221 szisztémára épül".
Stan Brakhaqe az európai és amerikai avant63
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garde örökségét egyesíti műveiben. Eleinte kamera nélkül dolgozik (akárcsak Smith), közvetlenül a filmre applikál tárgyakat, pl. pilleszárnyat, virágokat stb. Filmjeit telerajzolja. átlyukaszt ja, karcolja őket. (Mothlight-1963, Dog
Star Man-1961/64.) Brakhage megteremti
az
"új tudatosság" moziját. "A forma, az alak soha nem több, mint a tartalom kiterjesztése" írja. Az alak soha nem tartalom, hanem
következménye
a tartalomnak - nyilatkozza.
Vizionárius filmkészítő,
nála belső kényszer a
szenzibilitásból a külső forma felé vezető úton
járás. Ironikusan így jellemezte egyik kortársa:
.Brakhaqe már önmaga is úgy fest, mint vizióinak médiuma."
Brakhage a romantikus képzetről mint munkamódszerről ír, s a revelációkon, kinyilatkoztatásain keresztül állítja magát elénk. E prófétik us művész a tudatalattiját, víziőit, hallucináeiéit akarja a felszínre hozni. így kötődik szervesen a misztíkusok, posztszürreálisok
másik
nagy csoport jához.
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Marie Menken (Willard Maas rendező felesége) az underground karakterisztikus
színésznője volt. Filmjeinek száma közel húsz, de inkább operatőrként ismerjük; a naiv amatőrfilmesek alkotógárdájának
tagja. Filmjeiről Jonas
Mekas írja: "ez a film játékhoz hasonlít ...
semmi nagy intellektus, semmi kimondanivaló ... sem intenció, sem jelentőség, úgy tűnik,
hogy csak önmagáért van mínden , . . hol és mi
a mélyebb ezekben a játékokban ... ?"
Menken 1957-es Hurty, Hurryjában erőteljesen megvilágított spermákat mutat be, melyek
megtermékenyítendő
pete sejtet keresnek. A
hang, amely szól, bombázót imitál. A Dwightaniában kövek, ecsetek, ceruzák animációját képezi le, az 1963-as Go, Go, Go New Yorkot tárja elénk gyorsított felvételek segítségével. Andy
Warholról készült filmje is trükkökre épül, erőteljes svenkekkel örökíti meg á mester munkamódszerét,
alkotásainak születését, tárgyi környezetét. A filmben látható Brillo dobozok felhalmozása (tulajdonképpen:
akkumulálásaf)
a
fogyasztói tömegkultúra radikális kritikája, a

James Brouqhton:

Mothet's Day (1948)

junk-culture aktusa. A filmben a Warhol-kiálIítások műtárgy ai ugyanúgy
bemutattatnak.
mint a látogatók. A film formailag főleg a trükkökre épit, de a szitanyomatok
születésének
megörökítése tartalmilag már artisztikus dokumentumfilm.
Bátran nevezhetjük
avantgarde
dokumentumfilmnek.
A kísérleti filmek után, a trükkök. animációk
birodalmából az intellektuális formabontás territóriurnába érkezünk. Will ard Maas 1943-ban
rendezett Geography of the Body című művében a test titkait kutatja. Bemutatja a sz erelmese testét. valamennyi testrészét (természetesen szuperplánokkal !). Látjuk a bőr redőit, a
testnyílásokat. a fület. szemeket, a nyálkahartyát, az orrlyukakat.
a végbélnyílást. A film
szinte a fúga művészetéhez hasonló módon építkezik: a szuperplánok hatása majdnem a degusztáltság határáig fokozzák le az emberi test
arányai t. harmóniáját. szépségét. A könyörtelen
objektív a tudományos "új tárgyilagosság" nevében a torzítás küszöbéig jut el. de a képek
szemlélése közben felhangzó gyors, patetikus

szerelmi textus kiválóari ellenpontozza a látványt. A fúga lezárásaként
diadalmasan
felhangzik: "ez ő, és én őt szeretem l". Kiemelendő a mű lendületes, sodró fényképezese.
A második amerikai avantgarde egyik központi alakja, a mozgalom indít6ja Maya Deren.
Meshes of the Afternoon (1943) círnű filmjével
a legkitűnőbb szürrealista mesterek nyomdokában halad. A sparagmos szisztematikus felhasználója, ötleteit az Andalúziai kutya borotvával
elmetszett szem-, illetve A költö vére öngyilkosságjelenete ihlették. Deren, Harrington, Petersen. Anger, Markopoulos. Broughton filmjeit
szinte pszichodrámaként
kell szemlélnűnk, a
központi figura, a főszereplő (a. Protagonista)
legtöbbjükben
a rendezők altereg6ja, hasonmása, énjük kivetitése. Már a német romantika
óta ismerjük a Doppelgiinger szerepkört. az cn
megkettőzésének,
a tükör-effektusnak
a jelentőségét. A Meshes ... ben Deren (maga alakítja
a főszerepet) egy karosszékben ül. vele szemben hasonmása. Az álom elkezdődik. az alvót
szimbolikus tárgyak veszik körül: kés, kulcs,
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telefon, lemezjátszó, azaz az agresszió, gyilkosság, a titkok, a miszticizmus és a kommunikáció jelképei. Deren önmagát kergeti egy késsel.
másik énjét (önmagát) arconszúrja stb. Az álom
keretei a valóságban: a házastárs elképzelt halála és a bűntudat, az önmaga ellen forduló
agresszió filmdrámája.
Deren a Meshes ... ben
utat nyit a transz-film felé, ennek távoli rokona
lesz később a pszichedelikus
film. A transzfilmekben sok szó esik a szexualitásról,
de
egyelőre a normális és nem a patologikus szexusról van szó. Majd ~ New American Cinema
filmjeiben öntik el a vásznat a perverziók pro
és kontra ábrázolásai. Következő filmjében Deren, az At Landben, előző filmjének befejezésével, a tenger-szimbólummal
indít. Itt is a
Protagonista álma elevenedik meg, de míg az
előbbiekben Deren és férje A. Hammid együttes pszichodrámájának voltunk tanúi, itt általánosabb síkon folyik a játék: a férfi és női szerepek cserélgetéséről van szó, a hétköznapi
transz-szexualizmusról. Az At Land mítoszteremtő film, a csodák és metaforák hálója csapdába ejti a személyiséget.
Deren esszéjében így ír: "A forma a mozgáson és a vizuálison alapszik ... amely hasonló egy rítushoz. s nem a líra és próza verbális kifejezése". Önmagát mint klasszicistát
jellemzi, a szürrealizmus romantikus irracionalistájának vallja magát. A Study in Choreograplty for Camera című munkájában a táncot
tisztán filmes eszközökkel teremti meg. Deren
rituális, effektusokkal telített táncstilizációi közül kiemelkedik a Ritual in Transfigured Time
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(1946), illetve a japán táncművészetet megörökítő Meditation on Violence (1948).
Az univerzumtól való elidegenedés jellemzi
Peterson "mandala" filmjeit, e művek meditációs tárgyak. A Potted Psalmban (1946) az oidipuszi konfliktusokkal foglalkozik Petersen. a
Cage (1947), Clair és Cocteau filmjeinek parafrázisa. Peter Weibel így ír róla: "A kommunikáció elvesztése a szem elvesztésén keresztül."
Egy skizofrén festő és szomszédja fegyverrel
kerget egy elveszett szemet a forgalom közepén
- foglalhatnánk össze a történést. A mű dadaista, kvázi-narratív alkotás, a művészi személyiség allegóriája. ]ellemzője a szubjektív kamerázás és Clair filmnyelvi paradoxiáinak használata. A Mr. Frenhofer and the Minotaur (1949)
egy kisgyermek torz, groteszk vasárnapi idilljét
ábrázolja az idegenné vált világban, a Halál
metaforáját bont va ki. Peterson technikáját legjobban a The Lead Shoes (1949) példázza: fotoqráfiái, ritmikus közbevágásai dinamikussá
teszik a filmet, de nem a montázsok alkotják a
képek, célzások javarészét, hanem a szimbólumrendszer (pl.: egy jelenetben vérből cipót
vesznek elő, ez célzás a bibliai metamorfózisra,
Krisztus átlényegülésére.)
Míg Deren a magánmitológiát ábrázolta, vízióit bemutatta, Brakhage későbbi műveiben továbbmegy: a film törvényszerűségeirerákényszeríti a realitást. Az "új tudatosság" mellett
meg születik a "brain movíes", amely a csukott
szemek vízióiból eredeztethető. Legjobban a
Wedlock House: An Intercourse (1959), illetve
a Window Water Babyben jelentkezik Brak-

hage törekvése, a szemek poétikájának tónusairól pedig a Scenes from Under Childhood
(1968/70) győz meg.
Néhány kisebb mestert is meg kell emliteni,
akik a pszichodráma felé orientáló műfajban
alkottak : Joseph Vogel House ot Cards című
művét idézhetnénk, Robert Vickerey Oedipusa
is jelentős, vagy a Miracle lor Sale Cheap, de
Weldon Kees. Richard S. Brummer nevei is
méltóak a megörökítésre.
A második vonalhoz tartoznak az impresszionista, szürrealista, misztikus elemeket keverő
dokumentumfilmesek
(Ian Hugo), a lírikuspoétikus táncetűd készítők
(Sarah Arledge,
Yael Woll, Shirley Clarke), az optikai kísérletezők (Francis Thompson).
az absztrakt
és
poszt-, neoszürrealisták
(a Whitney testvérek),
a pszichedelikus filmesek. a komputerrel kísérletezők. 1945 után kiterebélyesedik a dokumentumfilmes mozgalom, az olasz neorealizmus hatására sorra készülnek az alkotások (Helen Levitt: In the Street, - 1948, Sidney Meyers: The
Ouiet One - 1949, Morris Engel: The Littie Fugitive - 1953, Jonas Mekas: Silent [ouiney 1955 stb.). E hasábokon nem tudjuk bemutatni
a New York-i Iskola munkásságát, de jelezzük
kapcsolatát az avantqarde-dal,
Az amerikai avantgarde második korszaka,
a beatnemzedék fellépte, az off-Hollywood filmek, az underground filmek és az avantgarde
harmadik (New American Cinema) korszaka
kezdetének koronázatlan királya Kenneth Anger, aki Andy Warhol mellett a legjelentősebb
alkotó. Anger fenegyerek,
nem Coppola és
Spielberg mintájára,
inkább Greg.ory Corso és
Jack Kerouac késői és anarchisztikusabb
utóda,
Jean Genet "unokatestvére".
Már 1942-es Tinsel Treejében megmutatkozik radikális antiklerikalizmusa, a karácsonyfaégetés
jelenetében
(Bufíuel példáját követve) szétrombolja a kereszténység mítoszát. Angert a rítusok és a rítus
travesztia élteti, mind a Fireworkban, mind a
Scorpío Risingban. Sokat alapoz a ruhákra, a
nem verbális kommunikáció jegyeire. A ruhák
a rítus alapjai, viselkedésstruktúrákat
határoznak meg,.de a film szerkezetét is megszabják.
A fekete börruha - a már szokványos sá vált
lázadó egyenruha - esetenként a homoszexuális, transzvesztita viselkedés megjelenési
formája.
A Scorpio Risinq (1963) Warhol Chelsea Girljével egyetemben a bal- és jobboldali kritika
kereszttüzébe került. A baloldal fasisztoid tendenciáit, a jobboldal túlzott antiklerikalizmusát
vélte tarthatatlannak
és tűrhetetlennek.
(Nap-

jainkban Fassbinder Ouerelle-je vált ki hasonló
vitát.) A Scorpióban a központ az amerikai motorosok prototípusának
(tulajdonképpen:
mitologizált archetípusának) pozitív és negatív pólusok köré épített modellálása : Krisztus és Hitler
dichotómiája. A film az USA szub- és popkultúrájanak
legfontosabb
dokumentuma.
Harmincegy perce szigorúan komponált, szekvenciáit megszabja a hozzárendelt songok világa.
Egy garázsban vagyunk: megtörténik a "beöltözés", a bőrruha felvétele, egyben a homoerotikus stílus megjelenése. A főhős - Skorpió az ágyban fekszik és képregény t olvas, a falon
James Dean fényképe és náci emblémák függenek. A tévében Stanley Kramer The Wild One
círnű filmje pereg, Marlon Brando, Dean és
Skorpió (Bruce Byron alakítja) képei egymás
mellé kopírozódnak. Skorpió a garázsba indul,
a tévében egy "régi" Krisztus film megy, a The
King ol Kinqs, Nicholas Ray filmje. Skorpió Jézushoz hasonlóan - tanítványaihoz megy, a
tanítványok arca homoszexuálisra van maszkírozva. Mo'orkerékpár-versenyt
látunk, Jézus a
verseny st art jánál áll, szamáron. Skorpió egy
oltár előtt agitál, háta mögött horogkeresztes
zászló. Közbeváqás.
Hitler és Göring képe.'
Skorpió belevizel katonasisakjába
és a tömeg
közé vágja. Skorpió filmbeli szerepe rávilágít
mindeniéle kultusz és mítosz kifordíthatóságára, hiszen a papok mint kufárok láthatók, az
egyházi és fasiszta vezetők egy porondon (oltár) állnak stb. Anger nem az agresszióval rokonszenvez, hanem a vulgarizált
és meghamisított szimbólumok demagóg iá ját (legyen az
náci vagy katolikus dogma) mútatja be.
Anger komikus, abszurd (kétségtelen: szabados és szélsőséges hangvételű) opusában már
megteremti a New American Cinema alaplilmjét. Mágikus szertartásai, álarcosbáljai Pánnál.
Lord Shiva és Lady Kali "partyja" , a Firework
kabbalisztikus jelei, jegyei esetenként megakadályoznak bennünket az utalásrendszer megfejtésében. Egy jelenet Dante Infernójából.
egy
kirakati baba, zenélő körmenetek, mágikus körtáncot lejtő helikopter, a logikával már nehezen követhető szimbolika új korszakának hajnalát jelzik. Túl vagyunk a privát mitológiák
korán, új filmnyelvvel ismerkedünk, új világ
vendégei leszünk. De ez a világ nem a felfedező
avantgarcle világa. Radikálisabb idők következnek. Szétszórt,
kusza, morbid és patologikus
filmek sora jön, de tudjuk - és ezért tekintjük
értéknek - hogy egyik rendező sem ok nélkül
lázad. '
Sajóhelyi Gábor
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FILM ÉS TÁRSADALOM

Faustus doktor boldogságos pokoljárása
Jancsó Miklás tévésorozatának közönségvisszhangjáról
1983 nyarán merült fel a Magyar Televízió részéről az az igény, hogya
sorozat műsorra
tűzését előzze meg olyan vizsgálat, mely a kőzönségvisszhang előrejelzésére hivatott, és támpontokkal szolgál a sorozat műsorstruktúrába
történő elhelyezéséhez.
a kezdési időpontok
optimális meghatározásához.
A feladattal
a
Tömegkommunikációs
Kutatóközpontot
bízták
meg.

Veszprém-kábeltelevízió
Felmérésünket Veszprémbe telepítettük - ezt a
döntést két tényező motiválta. A veszprémi tévétalálkozók hosszú múlt ra visszatekintő hagyományai következtében a város lakossága számára a televíziós közönség találkozók bármely
formája természetes közeg, szívesen fogadják
a televíziós kísérletezést. A másik tényező műszaki-technikai jellegű volt: Veszprémben kiterjedt kábeltelevíziós hálózat működik, s így
meg tudtuk valósítani azt, hogy a Felszabadulás úti lakótelep valamennyi tévékészülékén az
érdeklődők figyelemmel kisérhessék az egész
sorozatot.! így próbáltuk szimulálni társadalmi
méretekben az otthoni tévénézés természetes
közegét: fesztelenségét, oldott lazasáqát.?
A vetitésekre hétfői napokon került sor, amikor a Magyar Televízió nem sugároz adást.
Mindazonáltal Jancsó Miklós sorozata még így
sem került "monopolhelyzetbe" , hiszen Veszprémben a szomszédos országok valamennyi tévé adása nézhető, s hétfönként
az osztrák televízió sportműsorai nem egyszer "csábították
el" vizsgálatunk résztvevőit. A vetítések 1983
októberének közepén kezdődtek: minden hétfőn két-két epizódot tűztünk műsorra - az el68

sőt 20 órakor, a másodikat 21 órakor. November 7-én "kísérleti adásunk" az ünnepre való
tekintettel szünetelt; megelőzendő a radikális
lemorzsolódást, azon a héten egy figyelem felhívó képeslapot küldtünk ki vizsgálatunk résztvevőinek. mely tájékoztatott a következő adás
kezdési időpontjáról.
A vetítést kérdőíves felmérés előzte meg,
melynek alkalmával a Felszabadulás úti lakótelepen 300 embert kértünk fel arra, hogy vegyenek részt vizsgálatunk ban. Akik hajlandónak bizonyultak, minden epizódhoz kaptak egyegyadatlapot,
amelyet a hétfői vetitéseket követően postán küldtek vissza Kutatóközpontunk címére.f Az utolsó vetítés után egy újabb
kérdőíves felmérésben érdeklődtünk a sorozattal kapcsolatos összbenyomásokról
azok körében, akik legalább egyszer visszaküldték
az
epizódok hoz kapcsolódó adatlapokat.é
A lakótelepen lakókon kívül megcéloztunk
még egy közösséget: az Oktatási Igazgatóság
javarészt bentlakásos
tanfolyamain
résztvevő
tanácsi
szakalkalmazottakat.
középvezetőket.
pártfunkcionáriusokat.
akik ideológiai továbbképzésben részesültek felmérésünk idején. Körükben három egymást követő napon szerveztünk vetítéseket : minden alkalommal háromhárom epizódot néztek meg és az epizódok közötti szűnetekben kitöltötték
ugyanazokat az
adatlapokat,
amelyeket a lakótelepen
lakók
postán küldtek vissza. Az utolsó vetítést vita
követte, amelyet magnetofonnal rögzítettünk.
Vállalkozásunk
kisérleti jellegű volt: egyrészt, mert
a közönségvisszhang
előrejelzésére tett kísérletet (amire eddig még nem volt
példa), másrészt, mert megpróbálta követni az
érdeklődés. epizódonkénti
ingadozását, a közönségfogadtatás részenkénti dinamikáját.

Benyomások a sorozat egészéről
"Mi a véleménye a sorozatról ?" - tettük fel a
kérdést a lakótelepen lakóknak a vetítést követően. A válaszolók 10 százaléka alapvetően pozitiv, 36 százaléka inkább negatív értékelést
adott a tévésorozat egészéről. Minden második
válasz pozitív és negatív válaszelemeket egyaránt tartalmazott. 4 százalék volt az értékelést nem tartalmazó válaszok aránya. Elöljáróban nézzünk néhány értékelést:
"Nagyon szépen kidolgozott film. Tetszettek
a színhatások ... Néha éreztem, hogy húzzák
egy hicsit. Úgy érzem, hogy történelmileg hiteles volt. Csodálhoztam. hogy Jancsó ilyen filmet is tud rendezni. Eddig úgy voltam vele, ha
Jancsó, nem nézem meg." (30 éves gépírónő)
"Azért, mert háborús filc, nem tetszik. 6
éves voltam, amikor volt 45-ben a háború, és
nekem elég volt. Nem tudtam megérteni, amikor az egész világ a háború ellen van, akkor
nekünk ilyent kell néznünk. .. Volt az a rész,
ami a Balatonon játszódott le, azt megnéztük.
Ha a tévé színes lett volna, akkor nagyon szép
lett volna. Nekem az a rész tetszett. Nemcsak
a tájak miatt. hanem a Kozák András akkor
boldog volt .... " (45 éves telefonkezelő)
A sorozat értékelése három fő szempont köré
rendeződött: a) a témaválasztás; b) a rendezői
megvalósítás ; c) a kiváltott hatás.
A korábrázaIásnak, az elmúlt 3-4 évtized
történelmi áttekintésének igényét válaszadóink
általában ígéretes kezdeményezésként
értékelték. Különösen az ötvenes éveket bemutató részek váltottak ki érdeklődést,
ugyanakkor a
hatvanas-hetvenes évek ábrázolása nem váltotta
be az előző részek által táplált reményeket: az
utóbbi részeket a nézők kevésbé kidolgozottnak, elnagyoltnak tartották:
"A gondolatfelvetés tetszett, hogy az 1940-es
évektől napjainkig feldolgozta a fontosabb történelmi eseményeket."
(30 éves közgazdász)
"Nem tetszett az, hogy az 56 utáni társadalom ábrázolása fakó volt. A 60-as évek társadalomábrázolása hiányzott, pedig az is megérdemelte volna. Nem mondott semmit a 60-as
évekről." (31 éves vegyészmérnök)
"Nekem tetszett, meg is írtam. Én ezeket
mind
átéltem. olyan szemmel tudtam nézni,
mint aki benne volt. Nem tudtam eddig, hogy
miért tört ki a forradalom, hogy miért hullott
szét a párt. Az én férjemet is elvitte akkoriban
az Ava, aztán rehabilitálták. Most már látom,
hogyan volt ez az egész, most már értem." (58
éves óvónő)

Ugyanakkor a rendezői megvalósítás számos
ponton ellenkezesre. tiItakozásra adott okot. A
legnagyobb ellenérzést a narrátori megoldás
váltotta ki. Nem látták művészi funkcióját hiányolták a dialógusokat, az aktív színészi játékot. Néhányan az előző részek tartalmát öszszefoglaló írógép kattogását idegesítőnek vélték. Sokan elismerték a képbeállítások művészi voltát, magas esztétikai értékét. a tükörkompozíciók kifinomultságát,
ugyanakkor sajnálatukat fejezték ki, hogya Jancsó életművében szimbolikus értékkel bíró mesteri színkompozíciókat fekete-fehér tévékészülékeiken
nem
igazán élvezhették. Nézzünk
illusztrálásul néhány példát:
"Ismerve a regényt, illetve a rendezőt, a film
meglepetést nem okozott. Tetszettek az időnkénti műuészi hépsorai, nem tetszettek a vontatott, párbeszéd nélküli részek." (31 éves orvos)
"A film megvalósítása, helyesebben a képi
megvalósítás, tetszett. A rendező megalkudott
önmagával. Tömegfilmet
akar, nem elégedett
meg azzal, hogy a kép elmondja, amit akar,
hanem alatta volt a narrátori szöveg...
A
könyv rossz. Nagyon direkt. Nem lehet filmet,
szépirodalmi művet direkt mádon, meg politikusan csinálni. Még egyszer, nem Jancsóról
van szó, itt a Gyurkóról van szö." (28 éves tanár)
"Jó véleményem van róla, reálisnak tartom.
Úgy lett feldolgoz va, hogy történelmileg
hiteles, a szereplők kiválasztása is tetszett, s a rendezés is. Ami idegesített, az elején a gépírás."
(45 éves röntgenasszisztens)
Közönségkutatások
és szociálpszichológiai
vizsgálatok szerint egy film vagy egy filmsorozat akkor számíthat igazi sikerre, ha olyan
egyértelműen pozitív hős a főszereplője. akivel
a nézők többsége azonosulhat. Válaszadóink
szerint ifj. Szabados György nem ilyen pozitív
főhős: ígéretesnek induló pályája individualizmusba torkollik; miközben menekül önmaga
elől, egy új élet lehetőségeit keresve, otthagyja családját - mindez a hagyományos értékeket
valló tévénézők többsége számára nehezen elfogadható. Ifj. Szabados György családi-barátiszexuális kapcsolatai válaszolóink körében gyakorta averziót váltottak ki - a szexuális töltésű
testvéri-baráti
simogatások, ölelkezések, összeborulasok a tévénézők
szemében nem egyszer
az incestus határát súrolták. Nem nézték jó
szemmel a főhős életében bekövetkezett változást, illetve annak külsődleges, kisérő jegyeit:
az alkoholizmusba
hajló szeszfogyasztást;
az
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újabb és újabb szexuális kapcsolatokat; a mindenütt ottlévő. áthatolhatatlan
cigarettafüstöt.
L'art pour l'art megoldásnak találták a szereplőcserét : feleslegesnek, zavarónak. érthetetlennek. Ifj. Szabados György magába fordulását
- mint rossz mintát - elvetették. Volt akit maga a "védencem" elnevezés irritált. Mindezek
illusztrálására következzék néhány idézet:
-"Ez egy történelmi eseményt dolgozott fel,
és azzal egyáltalán nem foglalkozott, hogy mi
a politikai munha, amit végzett, inkább a magánéletével foglalkozott.
Ez volt, ami el volt
rontva. A legjobb barátja, a Petrik munhásmozgalmi tevékenységével
jobban foglalkozott. A
tendezéssel
kapcsolatban
nem tetszett, hogy
ketten játsszák a főszerepet. . .. Ez egy picit
zavart. Tetszett volna, ha számomra érthetőbben dolgozta volna fel ezt az időszakot. Jobban érdekeltek volna az 56-os események, hogy
konkrétabban mik voltak az események, hogy
mi volt a kiváltója. De lehet, hogy én nem értettem meg, mert olyan kuszált volt. Összességében nem volt rossz." (34 éves menetrendi
előadó)
..Bzeretet. emberi kapcsolatok megnyilvánulása. Majdnem beteges megnyilvánulások.
Apja a lánya vállát megpuszilta. Egymás szájába
fújták a füstöt. A testvérlány felajánlkozik
a
bátyjának. Nem tetszett. A történelmi rész tetszett, ezt meghallgatom, inkább megnézem, de
ez a körítés zavaróan hatott. Ez biztos, hogy
szimbolizált valamit, de az ember nem érti,
hogy mit akar szimbolizálni,"
(50 éves pénzügyi előadó)
"Nagyon vontatott volt az egész. A témaválasztás érdekelt engem. A feldolgozásmódja
nagyon nem tetszett. Az a sok szerelmi jelenet,
mi az ördögnek. Nem igaz, hogy minden funkcionárius ilyen lesz. Nem olyan pozitív hős, aki
fejlődik, hanem pontosan az ellenkezője. Nem
ilyen kell. Emberileg is negatív irányban fejlődött. Nagyon zavaró volt, hogy más eztnesz
játszotta az első részeket, nem lehetett így
maszkirozni. Nekem ez is törést jelentett, zavarólag hatott. Az eleje érdekesebb volt .... A
tanácselnök téma is langyos volt. Abból semmit sem láttunk, hogy mi az ő dolga." (48 éves
középiskolai tanár)
Válaszadóink
megpróbálták
felidézni, hogy
az általuk azonosítani vélt rendezői eszközök,
fogások milyen hatást válthattak ki belőlük.
Sokan unalmasnak, vontatottnak találták a sorozatot annak ellenére, hogy maga a téma felcsigázta érdeklődésüket. Úgy vélt ék, hogy ez a
"lassúság" a narrátori megoldás vétke - a dia70

lógusok, az aktív szinészi játék minden bizonynyal jobban pergették volna az eseményeket.
" ... olyan volt, mint egy hangjáték. Nem a
cselekményt hozta, hanem elmesélte" - volt a
válasz. Azokban a nézőkben, akik átélték a háboru borzalmait és az 50-es éveket, aktivizálódtak az emlékek, és belőlük ís.. akárcsak a fiatalokból. averziót váltottak ki az erőszakos jelenetek, a brutális kínzások.
túlságosan akinzásokkal
loqlalhoztah,
amit a Rákosi csinált." (45 éves villanyszerelő)
mi ezt a helyzetet végigéltük. Ogy felborzoZtak engem - én nem szeretem a háborús
dolgokat, így aztán nem is érdekelt tovább."
(56 éves telefonkezelő)
II'

II'





Vélemények a sorozat
várható közönségvisszhangjáról
Megkérdeztük
a nézők
véleményét arról is,
hogy szerintük lesz-e a sorozatnak közönségsikere vagy sem. 18 százalékuk szerint Jancsó
Miklós alkotása biztos sikerre számíthat. 35
százalék volt azoknak a válaszoknak az aránya,
amelyek részleges sikert jósoltak. de a többség
(46%) úgy gondolkodott, hogy a sorozat teljes
ellenállásba fog ütközni.
A biztos közönségsikerre
számítök
háromnegyed része a jó témaválasztásra hivatkozott.
Volt, aki úgy vélekedett, hogy" ... mindenhinek meg he'l mutatni - tanulsáqul", ugyanakkor elhangzott az is, hogy "inkább vitákat fog
kiváltani, de ez is siker". Azok, akik színes televízión nézték a sorozatot (arányuk 24% volt,
ami az országos átlagnak kb. háromszorosa),
aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogya feketefehér képernyőn a művészi képbeállítások és
színkompozíciók
minden bizonnyal
kevésbé
lesznek élvezhetők. Elhangzott olyan vélemény
is, hogy a rendező neve és a felvonultatott színészi gárda a garancia a biztos sikerre.
Azok, akik úgy gondolják, hogy bizonyára
lesznek olyanok, akiknek majd tetszeni fog
Jancsó Miklós sorozata, két közönségréteget
emeltek ki: az idősebbeket - "akik ezt a kort
átélt ék" - és azokat az "értő" film- és mozirajongókat,
akik elsősorban
Jancsó Miklós
kedvéért fogják figyelemmel kísérni a sorozatot.
Akik nem sok jót jósolnak a tévésorozatnak.
véleményük
indoklásakor
arra hívatkeztak.
hogy az érdekes és izgalmas témaválasztás tőkéjét a rendezés nem tudta kamatoztatni, sót
egyenesen elpocsékolta: "lehetett volna egy jó

filmet csinálni belőle" - mondták sokan. "Érdekes téma, monoton, egysíkú tendezéssel. Nem
fogta meg a lényeget." Ez a motívum merült
fel a negatív közönségvisszhang indoklásakor
a leggyakrabban (minden második válaszban).
A válaszolók szerint ennek a visszatetszést kiváltó rendezési módnak a következménye a
vontatottság, ami sok ember kedvét elve sz)
maju,

"Vontatott, nem egy egyszerű ember stílusához való az egész. Lehet, hogy a műoészlelhek
ezt valamire tartják, de azok is nagyrészt hóbottbál." (47 éves, MAV-személypénztáros)
"Többet vagy mást vártam volna, ha összesűrítve lett volna két részbe, talán ütőképesebb
lett volna." (43 éves mérnök)
Sokan hivatkoztak arra, hogy az emberek általában nem szeretik a háborút, az erőszakot és
a televízióközönség esténként szórakozásra,
kikapcsolódásra, politizálásra vágyik:
"Nem hiszem, hogy a nagyközönség igényelné ezt a korszakot ebben a feszült politikai
helyzetben."
(32 éves magánkereskedő)
"A közönség nem szokott hozzá az ilyen sorozatokhoz. Ezt csak úgy érdemes nézni, hogy
az ember oda is figyel. Inkább stúdió-hálózatban kéne bemutatni." (30 éves matematikus)
"Nem fogják megérteni, máshogy fogják kezelni. Hallottam, kedd reggel a buszon is fültanúja voltam, hogy mindenki elmarasztalóan
vélekedett. Nem nagyon értették meg a szituáciákat, a történelmi helyzetet."
(26 éves vegyészmérnök)

"Sova doktor nem lesz belőle,
de beszélni fognak róla"
Már az eddig leírtak alapján is látszik, hogy
Jancsó Miklós tévésorozata nem azzal a hagyományos eszköztárral kíván hatást gyakorolni a
nézők érzéseire. érzékei re, mint a "klasszikus"
értelemben vett siker-sorozatok. Abrázolása
árnyalt, bonyolult: szituációi ellentmondásokból épülnek fel. jellemábrázolása összetett nemcsak jók vagy rosszak vannak. A karakterek egyszerre jók és rosszak, sőt a jóság és a
rosszaság aránya széles skálán változik a kilenc
epizód során. Mindez intellektuális feldolgozást, nem érzelmi beleélést igényel. Megnéztük,
hogy az ilyen koncepciózus rendezéssel készült
tévésorozat milyen eséllyel indul a kedd esti
sikersorozatok mezőnyében.
Arra kértük kérd ezetteinket. hogy néhány általunk meghatározott
tévéfilmsorozat'' közűl
válasszák ki azokat,

amelyeket láttak, és rakják sorrendbe aszerint.
hogy azok mennyire tetszettek (az kerüljön az
első helyre, amelyekhez a legkedvesebb emlékek tapadnak). A pontszámok átlagolásával a
következő rangsor alakult ki:
Atlag6
1. Kórház a város szélén
2,9
2. Az Onedin család
4,2
3. Skarlát betű
4,8
5,4
4. DOKTOR FAUSTUS
5.. Alomkereskedők
6,7
6,9
6. Mint oldott kéve
7. Offenbach bolondozásai
7,0
Mint látható, legnagyobb sikere a Kórház a
város szélén c. sorozatnak volt: majdnem mínden második válaszoló (48%) választotta ki
először mint legjobban tetszőt. Nem véletlen,
hogy vizsgálatunk résztvevőiben nemegyszer
felmerült az összehasonlítás lehetősége: ", .. túlságosan bonyolult
a mondanivalója
ahhoz,
hogy olyan sikerfilm legyen, mint a Kórház a
város szélén". Mindazonáltal Doktor Faustus a
középmezőnybe került, ami biztató ajánlólevélnek bizonyult.

A tetszés epizódonkénti alakulása
A vizsgálat során arra kértük a nézőket, hogy
- az iskolai osztályzatoknak megfelelően osztályozzák az éppen látott epizódot aszerint,
hogy mennyire tetszett. A négyes-ötös osztályzatokat adók arányának epizódonkénti alakulását illusztrálja az alábbi ábra:
1. ábra: A négyes-ötös
epizódonként
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Az előző részben idézett szövegrészletekkel
részben egybecseng a most kapott eredmény: a
legkedvezőbb közönségvisszhangra a harmadik-negyedik-ötödik epizód talált e mutató szerint is. Ezek a részek dolgozzák fel az ötvenes
évek eseményeit: a koncepciós pereket, a párton belüli harcokat, az 1956 végén történteket.
A hatodik-hetedik résznél valamelyest csökkent a pozitív értékelést adók aránya, míg a
nyolcadik-kilencedik résznél kissé ismét nőtt.
A sorozat "életciklusának" szakaszai tehát a
következők: az első és a második epizód szolgáltatja a ieluezetéstlbeoezetést
(noha vontatottságuk sokak kedvét elvette a sorozat további figyelemmel kísérésétől) ; a harmadik, a negyedik és az ötödik epizód az alámerülés/beletemetkezés időszaka; a hatodik és a hetedik
epizódban a fáradás jelei mutatkoznak, végül
a nyolcadik és a kilencedik rész a beiejezésé,
az életsorsok. az események szálainak elvarrásáé. Nézzünk néhány véleményt:
(Az ötödik részről): .Élethűnek
tartom, érdekesebb-változatosabb
volt az előző részeknél.
Számomra ha nem is túl sokat, de nyújtott újat
e szomozú időszakról" (37 éves gépszerelő)
(Az ötödik részről r) "A mi generációnk számára kevés volt 1956 eseményeinek
bemutatása, ezért a film nem teljesen elégítette ki történelmi kíváncsiságunkat."
(Majd a hatodik
részről-) "Túl hosszú és vontatott volt a film
első része. A csehszlovák események bemutatása túlságosan elnagyolt volt, így érthetetlen
volt, mi is történt valójában." (24 éves könyvelő)
(A hetedik részről.) "Fokozatosan laposodik
a filmsorozat."
(A kilencedik részről) : "Nem tudom, hogy
.miből telik Magyarországnak ilyen IiImek készítésére. Lehet, hogy sok ilyen csavargó funkcionárius van az országban, de mégsem ez a
jellemző. Legalább a párttitkár vigyázzban állhatna az Internacionálé alatt a temetésen. Úgyis le van zűlloe ez az ország - nem kellene
ezt ilyen filmekkel tovább fokozni. Nem vagyok sem prűd, sem vallásos. 1950-53 között
39 hónapot ültem, majd felmentettek és rehabilitáltak. Egyáltalán nem jellemző a kilenc
részes film 90 százaléka." (60 éves geológus)
(A hetedik részről i) "Ez a rész, ha nem is
nyújtott különösebb műuészi élményt, legalább
szórakoztatott, de az ilyen "szórakoztató"
filmeket szoktuk másnapra elfelejteni." (A nyolcadik részről i) "Ha nincs mondanivalója
az
írónak, rendezőnek, előbb is be lehetne fejezni." (39 éves vegyészmérnök)
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A film befejezésével - Szabados György jelentős mennyiséqű pálinka és vörös bor elfogyasztása után a viharos Balatonon életmentő
akcióra indul és vízbe fullad - minden második néző értett egyet. Ok például így érveltek:
"Élete az árral sodródó, értelmetlen élet volt.
Méltó befejezése egy értelmetlen halál. Tulajdonképpen mit csinált egy életen át?" (51 éves
asszisztens)
További 29% úgy gondolta, hogy akkor lett
volna következetes a befejezés, ha Szabados
György öngyilkosságot követ el. 7% szerint a
Szabados György életéhez méltó befejezés az
lett volna, ha sikerül kimentenie a vízből a
bajbajutottakat, és ezáltal nagy dicsőségre tesz
szert. Volt, aki szabadon engedte fantáziáját,
és úgy gondolta, hogy "szívroham végez vele a
sok konyak és cigi míatt", de volt olyan is, aki
happyendinget
szánt "védencünknek":
.Bzabadost élve kimentik a vízből, felépülése
után rájön, hogy a kiegyensúlyozott családi élet
mind munkáját, mind közéleti tevékenységét,
szeteplését
sokkal jobban segíti, mint az állandó karból karba, ölbőI ölbe hajszolt élet. Ez
egészségét is alááshatja. Visszatér családjához,
s megbecsült emberként fejezi be életét." (69
éves nyugdíjas tanítónő)
A tetszést megpróbáltuk lebontani különböző attribútum okra. Megkértük a nézőket arra,
hogy az általunk kijelölt melléknevekről (unalmas, történelmileg hiteles, művészi, szornorú,
hazug, pergő, hosszú) mondják meg, hogy véleményük szerint azok mennyire illenek az
adott epizódra : adjanak ötöst, ha nagyon jellemzi a szóban forgó részt, és egyest, ha egyáltalán nem. A megadott nyolc jelző közül a válaszok alapján három - történelmileg hiteles,
művészi és érdekes - bizonyult alkalmasnak
arra, hogy átfogóan rninősítse a sorozatot. A
második ábra azok arányát mutatja be, akik
az adott epizódokat történelmileg leginkább
hitelesnek, leginkább művészinek és érdekesnek tartották (tehát négyessel vagy ötö ssel osztályoztak) .
Az ábrából láthatjuk, hogy az adott epizódokat művészinek, illetve érdekesnek találók aránya ellentétesen mozog: minél inkább művészinek tartanak valamely részt, annál kevésbé
válik érdekesnek - ez forditva is igaznak látszik. Ez a megállapítás különösen
az első, a
második és a hatodik epizódra vonatkozik - a
többi résznél e két attribútum egymás ellenére
megfigyelhető különbsége kisebb. A harmadik,
a negyedik és az ötödik rész pozitív közönségvisszhangja minden bizonnyal részben annak

tudható be, hogy a közönség egyszerre találta
ezeket az epizódokat művészinek és érdekesnek, sőt a történelmi hitelesség szempontjából
is ezek az epizódok kapták a legtöbb jó osztályzatot.

talan ság ellenére a személyes tapasztalattal rendelkezők körében majdnem valamennyi epizód
esetén nagyobb volt azoknak az aránya, akiknek tetszett az adott rész, mint a fiataloknál.
Ezeket az összefüggéseket szemlélteti a 3. ábra

2. ábra: Négyes-ötös osztályzatok aránya epizódonként a történelmi hűség, a művésziesség
és az érdekesség dimenzióiban

3. ábra: A négyes és az ötös osztályzatok aránya epizódonként a személyes tapasztalat szerint (%)
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A személyes tapasztalat hatása

A történelmi hűség, a művésziesség és az érdekesség dimenzióiban nem találtunk lényeges
eltéréseket e változó szerint.

A személyes tapasztalat hatása a vártnál kisebbnek mutatkozott. Ez az a közönségréteg, amelynél semmiféle előrejelzés nem adható arra vonatkozóan, hogy a sorozat által felidézett emlékek vajon pozitív vagy negatív irányba befolyásolják majd véleményüket - ez valószínűleg a mindenkori lelki prediszpozíció függvénye
lesz. A harmadik részt követően vizsgálatunk
egyik résztvevőjében például a következő gondolat merült fel:
"Akik átéltük, nem sziuesen emlékezünk,
akik nem élték át, nem hiszik, hogy ennyi
embertelenség megtörténhetett."
(69 éves tanítónő)
Valószínűleg nagyon sok ambivalens érzés munkál majd e közönségrétegben, ugyanakkor az
is valószínű, hogy ennek a .míndenen keresztűlmenők" bölcsességével kevésbé adnak majd
hangot, mint más közönségrétegek - maguk
sem tudják, hogyamúlttal
történő szembesülés
milyen hatást fog kiváltani belőlük. E bizony-

Javaslatok a műsorratűzés
időpontjára
Megkérdeztük vizsgálatunk résztvevőinek véleményét arról. hogy mikor és melyik csatornán kellene Jancsó Miklós sorozatát sugározni
a televízióban. Úgy gondoltuk, hogya műsorstruktúrában történő elhelyezés a közönséqfogadtatásnak egyik közvetett mérőszáma, ugyanis minél kedvezőbb a kérdezett véleménye, minél fontosabbnak tartja a sorozatot, annál kedvezőbb adásidőt szán bemutatására. A kérdezettek 15 százaléka vélekedett úgy, hogy Jancsó
Miklós alkotását egyáltalán nem kellene műsorra tűzni. "Sok emberben visszásságot vált
ki", " ... ebben tanulság egyáltalán nem volt.
Fel vagyok háborodva" - hozták fel indoklásuI.
Azoktól. akik a bemutatás mellett szavaz73

tak, megkérdeztük, hogy melyik csatornát találják a sorozat számára megfelelőnek. A vélemények megoszlottak : 42 százalék az első csa-tornát, 32 százalék a másodikat nevezte meg,
további 24% kitért a választás előt mondván,
hogy mindegy. Azok, akik az első műsorra szavaztak, azzal indokolták választásukat, hogy az
első program több ember számára hozzáférhető,
és "ennyi törté:ne1mi lecke kellene mindenkinek".
Akik a második csatornát választották, ezzel
valamelyest leminősítették a sorozatot, hiszen
a nézők szemében ez a "tartalék" csatorna,
mert általában "az első csatornán vannak a
jobb műsotoh", Mások úgy gondolták, hogy
Jancsó Miklós alkotása rétegfilm, amely az "intellektuális beállítottságú" kettes csatorna müsorstruktúrájába illene, és így csak azok néznék, akiket valóban érdekel: "kevesebben boszszankodnának" .
Megosz'ottak a válaszok a kezdési pontot illetően is: a kérdezettek 36 százaléka szerint a
sorozatot feltétlenül főműsoridőben kellene sugározni. Ok egyrészt azzal indokolták választásukat, hogy a közérdekű történelmi téma
miatt a sorozat széles körű érdeklődésre tarthat
számot, "hiteles és sok tanulsága van annak is,
aki megélte és annak is, aki nem élte meg".
Mindazonáltal sokan felhívták a figyelmet arra,
hogya kisgyerekek miatt minél későbbre kellene helyezni a kezdési időpontot. A kérdezettek 37 százaléka vélekedett úgy, hogy a sorozatot a főműsort követően, a késő esti órákban
lenne megfelelő elkezdeni, mível "a film tálalása csak szűkebb réteghez szó]". További
2SO/0gondolta úgy, hogy Jancsó Miklós alko-

tása a délutáni műsorstruktúrába illene megfelelően, 'egfőképpen
szombatonként,. amikor
"jobban ráér az ember", és "ebéd után még
békés hangulatban van". A kérdezettek 2 százaléka délelőtti időpontot javasolt, részben abból a meqfcntolásböl, hogy
"Amikor azt az időszakot tanítják az iskolában, egy magyarórán nézhesséli a gyerekek."
(40 éves árurevizor)

"
A veszprémi vizsgálatot követően 1984. január
23-tól péntekenként kezdte sugározni a Magyar Televízió a Faustus doktor boldogságos
pokoljárását- az előbbiekben ismertetett érvekellenérvek gondos mérlegelése után az első
csatorna mellett döntöttek, és az epizódok kezdési időpontját a 21.00-21.30 közötti időszakra tették. A Tömegkommunikációs Kutatóközpont Műsorfigyelő Szolgálatának adatai szerint
az egyes epizódokat átlagosan 2,3 millió ember
nézte meg: legtöbben az utolsó epizódot látták (mintegy 3 milliónyian), ami valószínűleg
a korábbi kezdési időpont miatt alakult így (ez
a rész még 21 óra előtt elkezdődött), míg legkevesebben (kb. 2 milliónyian) az 56-os eseményeket követő egy évtizedet bemutató hatodik részt.
A vizsgálatban résztvevők kőzűl azok, akik
láttak egy-egy epizódot. osztályozták is az iskolai osztályzatoknak megfelelően. Ezekből
számítjuk a tetszési indexet. amely tehát a nézöknek az adott műsorral (epizóddal) kapcsolatos véleményét sűríti egyetlen mutatószámba.
A túloldali ábrán néhány, a közelmúltban bemutatott tévésorozat 'tetszési indexeit foglaljuk
össze epizódonként.

JEGYZETEK:
1 Ezúton szeretnénk megköszönni a Megyei
Pártbizottság és a Napló vezetőinek támogatását. valamint az Országos Oktatástechnikai
Központ munkatársainak segítségét, akik a
vetítések műszaki-technikai
lebonyolítását
megoldották.
2 Az egész sorozat kábel televízión történő lejátszása egyik munkatársam, Szekfű András
ötlete volt.
3 Epizódonként a kitöltötten visszaérkezett
adatlapok száma a következőképpen alakult:
1.
145

74

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

125

105

103

91

91

60

57

43

4 A felkért minta a lakótelepi népesség társadalmi-demográfiai sajátosságainak megfelelően eltért a népesség egészének arányaitól :
egy olyan városi fiatalabb és iskolázottabb
csoportról van szö, akik aktiv munkavégzők
(a nyugdíjasok aránya mintánkban csupán
5%, míg egy országos reprezentatív mintában 23%. Körükben jóval alacsonyabb (25%)
a moziba egyáltalán nem járók aránya, mint
országosan
(54%). Ennek következtében
filmkultúrájuk az átlagosnál jobb: Jancsó
Miklós neve nem ismeretlen számukra és
mintegy kétharmad részük legalább egy Jancsó-filmet fel tudott idézni kérdésünkre. Tájékozottságuk eredményeképpen bátran véleményt tudtak formálni. sőt többségük a Jan-

csó-életmű egészébe is bele tudta helyezni a
vizsgált sorozatot vagy legalábbis össze tudta vetni a rendező korábbi filmjeivel. Mindazonáltal bizonyos nézői rétegek véleményalkotása közvetlenül is feltérképezhető vizsgálatunk alapján - például az idősebbeké -,
csupán az általánosításokat kell óvatosan kezelnünk.
A felkért 300 embemek mintegy 46 százaléka egyszer sem küldte vissza akitöltendő
adatlapot. Az ily nagymértékű
lemorzsolódás első látásra talán kissé meghökkentő,
de postai felmérések esetén teljesen norrná-

Tetszési

lis és általános. A továbbiakban annak a 163
embernek a válaszaira támaszkodunk, akik
több-kevesebb intenzitással figyelemmel kisérték a sorozatot és a vizsgálatot. Körükben
az iskolázottabbak (azaz a legalább érettségivel rendelkezők) aránya tovább nőtt az eredeti felkért mintához képest, s a nők inkább
lemorzsolódtak, mint a férfi~k.
5 Valamennyi sorozatot 1983-ban sugározta a
televízió.
6 Az átlag fordítottan arányos a nézők számával és a tetszés mértékével.
Lendvay Judit
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KITEKINTÉS

Európából Amerikába
Beszámoló Nyugat- Berlinből
A Berlinale szervezői nem tudták, de idén mintha nem is akarták volna eldönteni, hogy ennek
a fesztiválnak a programja az új művészi törekvéseknek vagy a látványos szórakoztatófilmeknek a szemléje legyen. Zavarukban - a magatartás ismerős - úgy tettek, mintha egyedill
őket nem érintené a "művészetet vagy mozit"
dilemmája, mert hogy a "a jó művészet úgyis
magas színvonalon és egyszerre sokakhoz képes
szólni". Elméletileg. A gyakorlat azonban mást
mutat, ezt tapasztalhattuk
most is, csalódottan
végignézve az igénytelen kalandfilmek. kosztümös történelmi históriák és könnyes családregények legújabb darabjait.
A bizonytalan célkitűzéseknek
pedig beláthatatlanok a következményei. Ha hiányzik a
személyes és elfogult jóízlés. a divat éppen aktuális hulláma nem enged utat a valódi értékeknek. Igaz, nincs kevesek által kijelölt út, de
igény és mérce kell hogy legyen, amit majd
sznobságával követhet a produceri had és a kereskedelem. A döntés -egyre inkább elodázhatatlan (és nemcsak itt a fesztiválon!), különben
végleg kaput nyithatnak az amerikai szórakoztató filmeknek az európai mozik.
Ez az érezhető tétovaság mindjárt a szemle
megnyitásakor, Ettore Scola A báljának esetében megbosszulta magát. Ez a film úgy kezdődik, mint korábban - a hatvanas évek elején Olmi nagyszeru Jegyesekje. Ridegen kongó kopár táncteremben foglalnak helyet egyenként a
magányosan szállingózó párok, hogy azután komótos készülődéssel
valami ismeretlenül régi és
lehetetlen zenébe fogva megszólaljon a mulatság kezdetét jelző foghíjas zenekar. Olmi délolasz tánctermében a munkáért északra vándorolt férfiak nélkül maradt vénkisasszonyok és
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kamaszlányok kapaszkodnak össze, a grotesz~
tánctermi jelenet pedig csupán bevezetője a
társadalmi gondokról, lelki vágyakról és örömökről megszólaló történetnek.
Scolát viszont csak a tánc érdekli, a fiktív
parkett, amelyen szavak nélkül, jelzésekkel és
a mozdulatok koreográfiájával
adható elő az
elmúlt ötven év története - csúnya emberekben
elbeszélve. A taszító vénlányok.
kikopott apacsok, stricik, egykor jobb napokat láthatott hölgyek és urak olyan marginális történetet táncolnak el 1936 és 83 időpontjai közé zárva,
amelyet csak formálisan érintett a fasizmus és
a háború végének felszabadultsága vagy az újrakezdés ismerős európai lendillete. A történelem mintha valahol a magasban elszállt volna
e táncparkett felett, és csak Jean Gabiri. Michele Morgan és Elvis Presley imitációja az
igénytelen koreográfiai feladat, amely a Theatre du Campagnol huszonhárom táncos színészének ezU'ttal jut. A kosztűrnők eltakarják a lényeget, a mulatságoson nem tud áttörni nemcsak
a mélyebb dráma, de sajnos semmiféle tartalom. Scola, a profi mester lehangolóan szimptomatikusnak
mutatkozott,
amikor olcsó és
könnyen elérhető hatásokra felszínesen törekedett. És ugyanezt láthattuk Bob Fosse, Louis
Malle, Roberto Russo, James L. Brooks új filmjeiben is. A kézenfekvően
könnyebb, hatásosabb és feltehetően jövede1mezőbb megoldást
választot-ták. Az igénytelen kommersz ilyen erőteljes megjelenése jellemezte az idei nyugatberlini mezőnyt. Nem változtatott a szórakoztató filmek túlsúlyán az az érezhető törekvés,
amely idén Rolland Emmerich, Jean-Marie
Straub,
Norbert
Kückelmann,
Maximilian
Schell és Peter Lilienthal új munkáinak vetíté-

Ettore Scala: A bál
sével a versenyprogramban
is helyet biztosított
az új német film bemutatkozásának.
Mintaként - mércét adva - levetitették Murnau 1922-ben készült nagyszerű Nosferatuját,
a kétségbeesésnek és sötétségnek ezt az Enno
Patalas által hitelesen rekonstruált szimfóniáját. Ehhez az alapműhőz lehetett aztán mérni a
német új filmnek a Forumon és a Steinplatzon
is bemutatkozó, összességében érdekes programját.
A nagy elődöt expresszivitásában
és szertelen avantgardizmusával
kívánta követni káprázatos látvány- és zenei hatásokkal dolgozó filmjében Ulrike Ottinger. ADorian
Gray a bulvársajtó tükrében extravagáns papírkulisszák
előtt Peer Raben zenéjével lejátszott modem
nagyopera, kísérlet a képzőművészeti és filmes
hatások újfajta filmes "gezammtkunsztos"
elegyítésére. A főszerep Dr. Mabuse asszonyé
(Delphine Seyrig). aki a nemzetközi sajtóközpont főnökeként az igényeknek megfelelően
formálja a szép, gazdag és fiatal hármas "tömegigénynek"
eleget tevő Dorian Gray (Veruschka von Lehndorf) karakterét. Az emberi
jellegzetességét,
nemét veszítő közép-európai

prototípust, a "különös" emberpéldányt. aki a
félelmetes sajtógépezet mindenre alkalmas ideális médiuma. Sorozatgyártásra várhat.
A kényszerű és irányított uniformizálódásnak
veszélyére figyelmeztet Ulrike Ottinger. Ez a
veszély anémet film nyomában jár. Ami a "hullámból" az elmúlt tíz esztendőben sajátosan
közép-európainak,
átűtően érdekesnek látszott,
az alapmintákat
követő epigonok filmjeiben
jól illeszkedik az észak- és dél-amerikai divathoz.
A müncheni Norbert Kückelmann Morgen in
Alabamája (Holnap Alabamában) a nyugatnémet terrorizmus sal foglalkozó témaválasztásával látszólag
szorosan
kapcsolódik
Volker
Schlöndorff, Margarethe von Trotta vagy Alexander Kluge korábbi munkáihoz. De Kückelmann esetében már nincs szó a jelenség teljes
racionális és érzelmi komplexitásában
történő
ábrázolásáról. didaktikus történetet
kapunk a
naiv és buta kamaszfiúról. aki nővére mesterkedésével egy ismeretlen és jelentéktelen terrorista csoport eszközévé válik. A politikai és
történelmi hátteret nélkülöző filmben a vádat
és védelmet egyszerre képviselő Landant főbíró
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szerepeben Maximilian Schell szavai üresen kopognak az anyagi javakért folytatott bűnözésről, a gyengébb felhasználhatóságáról : ma az
NSZK-ban, holnap talán Alabarnában ...
Vagy egy képzeletbeli banánköztársaságban,
ahova az Autogramm néger bokszolója és zenésze érkezik Peteer Lilienthal Oswaldo Sariano
regénye nyomán formálódó elképzelése szerint,
A két férfi először önként, aztán már kényszerűségből áll a katonai diktatúra szolgálatába, a
"kalandot" éppen hogy csak megússzák. A környezet és a díszletvilág Diegues és Rocha hires
filmjeire utal. a stílus és a történelmi szemlélet
hitelessége és tehetsége nélkül.
A menekülés és hontalanság kérdése változatlanul az a fájdalmas probléma, amely a német
'filmek többségét meghatározza, de a téma intenzitása csak korábban, Fassbindernél
vagy
Trottánál volt elég erős jó filmek invenciózus
megformálásához. Az amerikai pénz- és mozipiac egyre erőteljesebb megjelenése pedig eredményesen igyekszik felszippantani a bizonytalanná váló művészi törekvéseket. Filmrendezői
pályájának tragikumával élte meg az átalakulást Wim Wenders (a Hammet és A dolgok állása elkészítésekor). de úgy látszik, a művész
sorsa nem sokban tér el akisemberétőL
Hans Noever szállítómunkása (Julius Amerikába megy) a tíz éve elveszített barát és példakép elszánasát
szeretné követni, amikor a
nyolcvanas évek első harmadában életcélját abban látja, hogy kivándoroljon Amerikába. Ruhatárát a megfeleiőnek vélt cowboyosra cseréli
fel, angol nyelvleckéket magol. külsejében és
modorában egyszerre igyekszik megfelelni az
új hazának.
Feladja állását,
elbúcsúzik egy
lánytól. Az utolsó pillanatban
valami miatt
mégsem tudja rászánni magát a tengerentúli
hajó- vagy légiútra. Mi lehet ennek az oka?
Noever
azt a pszichológiai
tehetetlenségi
állapotot figyeli meg és analizálja, amely során
a lélek átalakulása a belső emigráció felé vezet, Julius azonban - gyengeségből. vagy indítékai, ereje fogytán - végül is nem tud kiszakadni életének mindennapi megszokásokból
formálódó keretei kőzül. Talán kevés az igazi
sérelem, kudarc és sikertelenség ahhoz, hogy
elhagyja munkáját és az országot. Az utánzás,
a boldogabb élet mintájának követése nem elég
a változtatáshoz. Tanácstalanul ül sivár szobájának posztere és képernyője közé zárva, majd
egy délelőtt azon kapja magát, hogy vágyódva
nézi a szomszédos piac rakodómunkásainak
életét. Az új érzés megszületésével leszámol az
anakronisztikus korábbi vággyal. A film keserű
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happyendje,
hogy amikor véletlenül barátaiba
botlik és lelepleződik gyáva itthonragadása
a kis csalások, amelyekkel a New Yorkba menő ismeretlen utazókkal anzikszokat küldetett
az "új hazából" - szégyelli magát, de mégis
megkönnyebbül. Az érdekes film egy ábrándvilág bemutatása közben magától értetődő egyszerűséggel arról is szól, hogy felesleges hajóra
szállni és a kontinenst elhagyni a maradéktalan és önkényes amerikanizációhoz,
amely az
embereket (akarva vagy akaratlan) észrevétlen
úgyis utoléri.
Hogy Amerikába menni mit jelent? Ahány
élettörténet, annyiféleképpen
mintázza a szerenesés vagy balsikerű
boldogulá st. Gondoljunk csak Elia Kazan nagyszerű filmjére. De
hogy mit is jelent a körülményeket.
szokásokat elhagyni, és ismeretlen renddel, minden átmenet nélkül új szokás- és osztályviszonyokkal
felcserélni azt anélkül, hogy dolgozószobájából
kímozdult volna, " huszadik századi művészetben legjobban Franz Kafka ismerte. LassanKént felfogjuk, milyen erővel és biztonsággal
élte át és tolmácsolta az élményt.
Az "Amerika" nyelvi és tartalmi anyagában
talán első pillanatra túlzottan is realistának
tűnő mű, amely elvont világképével mégis képes annak rendetlenségére
és abszurditására
utalni. A végzetes állapotra, amelyben a megszokott és erősnek hitt - félig velünk született
- osztályviszonyok felcserélődnek egy új, átláthatatlan és ezért kiismerhetetlen
kegyetlen
renddel. Kafka leírja a "lázadást a semmibe" ,
ahőgyan Ernst Fischer jellemezte a regényt.
Lázadást, de nem - ahogyan később sokan
félreértették a szerzőt - belehullást
akár
a
semmibe, akár a nihilbe.
A mű szociális, együttes pszichológiai és filozófiai tartalma - az osztályviszonyok szímbólumrendszere, a mélylélektani szimbolika és
a szerző személyes gondolatmenetének
filozófiája - Kafkánál a kiegészítő tartalmak polifóniájában nyilvánul meg. "Az Amerika talán
túlságosan is sok mindent: jelent ahhoz, hogy
egyetlen dolgot világosan és pontosan jelentsen", mondta Jean-Marie Straub, a kétségtelenül leegyszerúsítő
adaptációs
vállalkozásra
utalva. "A hármas szélesdimenziós
egységből
én egyedül az osztályviszonyok
kérdését kívántam előtérbe helyezni, ezek tárgyalásával
foglalkoztam. "
A határozott és személyes értelmezésű adaptáci óra Straub, mint korábban többször is, felesége, Daniele Huillet társaságában vállalkozott. Előtérbe helyezte a hőse számára átlátha-

Straub=Huilleti
tatlan. de művészileg mégis pontosan és jól érzékelhető osztályviszonyokat; háttérben tartva,
de nem lemondva a kafkai filozófia bemutatásáról érdekes, nem mindennapi filmet készített a cselédlány elcsábításáért száműzetésre
kényszerült tizenhat éves Karl Rossmann történetéről, A Karl életében megesettek bemutatására elsődleges jelentéshordozóvá válik a verbalitás. Maradéktalan
szöveghűséggel már-már
recitativo kerülnek előadásra a kafkai tömbökben megőrzött nagymonológok. Különös, expresszív dráma születik a regény nyomán,
amely kétségtelenül veszít elvontságából és felerősödik benne az együttérzés a munkaerejüket
bizalmukkal készségesen kölcsönző, szolgává
alacsonyított kiszolgáltatottak iránt. így megszólalhat az indulat az átláthatatlan
emberi
gépezettel szemben, amely gőgösen és szenvtelenül tud érvelni kendőzetlen érdeke védelmében. És ugyanilyen hidegen elutasít és megaláz.
Mindez Straub fekete-fehér filmjének geometrikus színtérvilágában játszódik, expreszszionista arc- és árnymegvilágítással. így om-

Osztályviszonyok

lik össze a "rend", az "elv" és az "erkölcs" korábban erősnek hitt és feltétlen tekintélynek
örvendő uralma. Karl Rossmann szeme előtt és
életében.
A kallódó fiúnak Amerikába való utazása fontos belső történésként
korszakváltást
megélő drámát hordoz. Maximális drámaisággal, maximális teatralitásban. A hosszú monológok hordozzák a naiv odaadás bizonyságtéteJeinek szűnni nem akaró sorát. Ezzel szemben
a képtelen és lehetetlen félreértések, tévesztések huszadik századi groteszk tragikomédiája
áll. Az eredmény: hogy száműzik Rossmannt
a Hotel Occidentalból.
Liftesfiúi állásának
megtartása - milyen
groteszk és nevetséges is a tét I =, amelyért
egyszerre perlekedik a tévedéseknek e különös
tragikomédiájában a főportás, a főpíncér és a
jóságosnak megismert (vagy vélt) főszakácsnő. "Lehetetlen védekezni, amikor hiányzik a
jóakarat", mondja Rossmann. szenvedélyes útvesztőjének egy világos pillanatában, és munkaadóival való bizonytalan kapcsolatát is látja: "Túl nagy a különbség helyzetünk között

Alexander

Kluge: Az érzelmek

hatalma

ahhoz, hogy szabadon tudnék velük beszélni."
A hierarchikus és minden "jóakaratot nélkülöző" kapcsolatok szakadékait befedik a ítéletek
szózuhatagai.
FOPORTAs: "Különben már téged is eléggé
ismerlek. Te vagy az egyetlen fiú, aki nekem
elvböl nem köszön. Voltaképpen mit képzelsz
te magadról? Mindenki, aki a portásfülke előtt
elmegy, köteles nekem köszönni. A többi portás sal uiselkedhetsz
úgy, ahogy jólesik én
azonban meqhiuánom, hogy köszöntsenek. Néha ugyan úgy teszek, mintha nem figyelnék, de
nyugodt lehetsz, te taknyos, nagyon is pontosan tudom, ki köszön és ki nem. Minden alkalommal köszönnöd kell nekem, kivétel nélkül
minden alkalommal, és egész idő alatt amur
velem beszélsz, a sapkadat kezedben
kell
tartanod és engem fóportás úrnak kell szóIítanod, és nem ,ön' -neh. Mindezt szigorúa n, minden egyes alkalommal."
A FOPINCÉR (telefonon): ,Yan egy liftesfiú,
név szetini Karl Rossmann. Ha jól emlékszem,
valamelyest érdeklődött iránta; sajnos, rosszul
hálálta meg a jóindulatát: engedély nélkül elhagyta a helyét, amivel nekem egyelőre belát80

hatatlan
kellemetlenségeket
okozott
emiatt
épp most, elbocsátottam. Remélern. nem fogja
föl tragikusan a dolgot. Hogy mondja? Elbocsátottam,
igen, elbocsátottam.
De hiszen
mondtam, hogy elhagyta a helyét. Nem, ebben
az esetben igazán nem enqedheteh, kedves főszaluicsasszony. A tekintélyem
forog kockán,
ez pedig nagy tét: egy ilyen fiú megrontja az
egész bandát. Épp a liftesfiúkkal szörnyen kell
vigyázni. Nem, nem, ezt a kívánságát igazán
nem teljesithetem,
bármennyire igyekszem is
mindig a kedvében járni. És ha a történtek ellenére mégis meghagynám a helyén, csupán
azért hogy az epémet működésben tartsa, Ön
miatt, igen, Önre való tekintettel nem maradhat fószakácsasszony."
FOSZAKACSNO: "Lehetséges, Karl, s úgy látszik ebben bízot hűlonben egyáltalán nem értenéleti meg, hogy egy vizsgálat néhány apróságban igazolhat téged. Miért is ne? Talán csakugyan köszöntél a főportásnah. Sót ezt el is hiszem. Azt is tudom, mit gondoljak a főportásrót látod, nyiltan beszélek hozzád. De ilyen
apró elégtétele k nem segíthetnek rajtad. A fópincér, ahinek emberismeretét sok éven át ta-

pasztaltam, és akit a legmegbízhatóbb embernek
ismetek. nyiltan nevén nevezte a vétkedet, s ez,
úgy látszik, hogy tagadhatatlan.
T alán csak
meggondolatlanul
cselekedtél, de az is lehet,
hogy csakugyan nem az vagy, akinek tartottalak. És mégis, még nem tudom meg szokni, hogy
téged ne tartsalak alapjában véve tisztességes,
rendes fiúnak."
A verbális anyaghoz - amely érzékeltetheti
a film tartaimát és stílusát - érdemes hozzátenni, hogyaszövegmondást
darabos, merev
mozdulatokkal dolgozó színészi játék kiséri.
Tétova mozdulatok indulnak, de nem jutnak el
céljaikhoz. Az arcok általában nem egymás felé, a képkáder homályából egy ismeretlen eredetű fényforrás felé fordulnak. Az Osztélvoiszonyoh. elkeseredett
fojtottságával
Murnau
híres filmjének alcím ét viselheti: a "szürkék
szimfóniája" .
Az adaptációban a stilizálás ellenére a jelzett helyszínekben is a környezet konkréttá felfoghatóvá, értelmezhetövé - válik, tárgyiasságot nyernek a ruhák, bútorok stb., és elveszti regénybeli kitüntetett absztraktumát a
meghatározott térhez kötődö és példaként felhozott verbalitás. Maradéktalan elvontságát kizárólag az idő őrzi meg, amikor az Osztályuiszonyok bizonytalanságban hagy a Karl Rossmann-nal megesett igazságtalanságok sorát illetően. Lehet, hogy néhány év, de az is előfordulhat, hogy mindössze néhány hónap a "kallódó
fiú" története. Még egyetlen epizódnyi esemény,
például a film elején a fűtővel való találkozás
is egyszerre érzékeltet néhány órát vagy napot.
Az időnek ez az elvont kezelése a film nézője
számára természetessé válik, és a kafkai mű
álomszerű, nyomasztó elvontságát hangsúlyozza. Bizonytalan, mekkora korszakot ölel fel a
rend és biztonság összeomlásának története, s
távoli, múltba vesző pillanatnak érezzük a film
kezdetét, amikor a hajóról nézve a szabadságszobor kardpengéjén Karl megvillanni látja a
felkelő napot.
Straub munkája jól illeszkedik abba a kollektív gondolatmenetbe, amellyel a német film
önmagáról és hazájának helyzetéről szól. Elvont, de legalábbis időben mindenképpen elhúzódó - a végét még nem ismerő - korszak
neutrális állapotáról van szó, amely valamikor
a háború utolsó pillanataiban
kezdődött,
és a "gazdasági csoda" fellendülő évein át egészen napjainkig tart. Marianne Rosenbaum a
Mentolos béke korszakának nevezi a háború
végét követő fél évtizedet. Gyermekszereplői
szagos, rágós és nyúló s semminek - ideológiá-

tól, gondolattól, szándéktól egyszerre mentesnek élik meg a fasizmus bukásától a koreai háború kitöréséig terjedő éveket. Mentolosak,
mint azok a rágógumik voltak, amiket az amerikai katonák valamennyiüknek
osztogattak.
Mentolosak és tömjénszagú-kámforosak.
Az
amerikai katona (Peter Fonda alakítja) hallatlanul vonzó férfi a lelkes és rászedhető gyerekek körében. Nézőpont jukat felvállalva mutatja be a film a német családok életét, régi leveleket, fényképeket, igazolványokat égetnek a
háborúból életben maradt apák, a kislányok és
fiúk pedig elbűvölt kíváncsisággal lesik meg a
szornszéd cselédlány és az amerikai katona szerelmét. Akárcsak Truffaut kamaszai a híres kisfilmben (A kölykök, 1958), a boldog happy
endért szurkolnak. Amikor ez elmarad, mert a
katonát Koreába kűldik, számukra véget ér a
mentolízű gyermekkor.
Alexander Kluge bonyolult szerkesztésmódú
és vágástechnikájú filmje jelenidejű történetbe
foglalja a német közérzetet. Az érzelmek hatalma híradókból.
dokumentumfelvételekból,
helyszíni riportokból, televíziós bejátszásokból
és megrendezett játékfilmes epizódokból építkezik. Kétségtelen az eklekticitás. Az idő:
1983. A helyszín:
Frankfurt.
Felhőkarcolók.
banknegyedek, a prostituáltak utcája, a Kaiserstrasse végében az új opera. Kluge ideális
nyugatnémet városra talál. Ez a gazdasági és
kulturális élet aktualitásaira
utaló politikai
pamflet meghatározott
pontokon felerősödik
Fritz Lang Nibelungjának bejátszott részleteivel és a megszólaló zenével, amely több alkalommal is ugyanaz, Wagner zenéjének egyetlen motívuma, nevezetesen: Krimhilda bosszúja.
Kluge. korábban Schlöndorff. Aust vagy éppen Fassbinder társaságában szívesen vett részt
kollektív filmek készítésében, most is ennek
a közös műfajnak a dramaturgiáját használja.
A sokféle anyagot feliratokkal rendezi székvenciákba. A film utolsó nagyepizódjának
címe:
Közös összefogással eltüntetni a gyilkosságok
nyomait. Megfejtése a következő: egy fiatal,
bűnőzésre hajlamos, de mindeddig büntetlen
pár lakásán meggyilkolnak egy gyémántkereskedőt. Sejthető, hogy kik voltak a gyilkosok.
A fiatalok azonban - a bűntény magától értetődő felfedése helyett, indokolatlan bűntudattal
- azt képzeli k. hogy talán ők maguk is lehettek volna a gyilkosok, a rendőrség és határőrség ravasz megkerülésével az igazságszolgáltatás elől két határon át csempészik ki az országból a hullát.
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A film csúcspontját jelentő "bűntudat"-sztori megvalósítása didaktikus: Az érzelmek hatalma elmarad Kluge korábbi filmjei mögött.
Fritz Lang emlegetése is önkényesnek látszik,
még ha azokról a híres bejátszásokról van is
szö, amelyeken Lang (Kluge egykori mestere)
a szélesvászon első hasznosításával próbálkozott.


Az idei fesztiválon az amerikai filmnek három
jelentős típusával találkozhattunk - és most
hangsúlyozottan nem szólunk arról a fílmkészítésről, amelyet az európaiak Hollywoodban,
vagy amerikai pénzen művelnek: a iilmshourval, a társadalmi regénnyel és a személyesebb
szerzői filmmel. Mindhármat illusztris alkotók
mutatták be: Bob Fesse, Ja:nes L. Brooks és
John Cassavetes.
Ami az első filmfajtát illeti, klasszikus megalapozásához a szerző. Fesse, maga is hozzájárult, és miközben pályatársa, Robert Altman
szívesebben művelte a műfaj szatirikus, társadalomkritikusabb változatát, ő komédiakereteibe zárt melodrámákat zanzásított.
zenésített
meg sok tánccal és énekkel. A Star '80-ból
ugyan ezúttal hiányoznak a korábban [Cabatet,
Mindhalálig zene) megszokott zenés-énekestáncos betétek. a show-formát a harsány és élesen vágott beállítások sora, a kollázsok biztosítják. A történet pedig melodramatikusan érzelmes, egy ponton túl sajnos megint elviselhetetlenül érzelgős. A vancouveri bolti eladólány karrierjéről szól, akit balszerencséje a fotóriporter dzsigolóval hoz össze, ami tulajdonképpen a film szerint szerencséjének kezdetét jelentené. Közös karrierjüket a Playboy
hasábjain futnák be. A modell és a tényképész
sorsa azonban kettéválik, a lány ugyanis lecseréli a fotóst egy fiatal filmrendezőre. A
szakmai és férfiúi hiúságában egyszerre sértett
dzsigolónak először a lánnyal, azután véres
képek során át önmagával is végeznie kell,
hogy Fosse ízlése szerint hatásos legyen a film.
Sokkolásban nincs hiány. Hárompercesnél
hosszabb snittet nem tűrnek meg. Élesek a színek, a felvillanó vakuk fényében jelennek meg
a meztelen női képek, a jelenetek, az aktok,
a készülő fotók. Harsányság és felszínesség érzékelteti a kemény és kőzőnséqes életet. A filmet mégsem a kamera nyers és mozgékony
stílusa teszi nézhetövé
(bár nagyszerű és önmagát megújító Sven Nykvíst), hanem a lenyűgöző szépségű női főszereplő, Mariel Hemingway játéka, aki könnyeden alakítja a butuska

libát, majd a jéghideg, szerepét magoló törtető sztárt.
James L. Brooks filmje, a Terms of Endearment Larry McMurtry regényéből készült
Oscar-várományos sztárparádé. A főszerepekben: Shirley Macl.aíne. Jack Nicholson és a
frissen felfedezett Debra Winger. ts ezzel a
százharminchét perces nyúlós családtörténetról
- anya és leánya megható kapcsolata - nagyjából már mindent el is mondtunk. Ami a színészeket illeti, semmi sem hibádzik. Poénokkal
építkezik és frappáns közhelyekkel operál a
dialógustechnika, amely mindig a helyzet- és
soha nem a jellem- vagy netalán mélyebb komikum lehetőségeire támaszkodik. Amíg egyáltalán komikumról van szó, Mert melodrámába
fullad az újabb gyerek megszűletésével változatossá már nem tehető családregény, és Debra
Winger a New York-i Lincoln kórházban (feltehetően elsőrendűen felszerelt egészségügyi
intézmény) húsz kemény percen keresztül rózsáspirosból
sárgásbarnába
váltva
(lásd:
maszkmesterek !) könnyek között haldoklik.
Cassavetes filmje, a Love Streams (ironikus
cím, talán Szerelmi árnak, vagy Szerelmi viharnak fordíthatnánk)
szintén az amerikai
nagyregényes formában indít. Hosszú és részletező nekifutásban ismerjük meg a két főszereplőt : a negyvenéves asszonyt (Gena Rowlands) és az ötvenen túli kiégett írót (John
Cassavetes), akinek élete harminc valahány
éve egyformán zajlik álmos délelőtt ök, lusta
délutánok és feléledő éjszakák, táncosnők. kétes pénzemberek. félprostituáltak alvilágában
a bárpult mellett. Másnapos ébredés egy ismeretlen és idegen ágyban, és azután minden kezdődik előről. Míndez pedig az író számára
nélkülözhetetlen fontos alámerülést jelent az
élet sűrűjében. Munkát, amely korábban még
irodalmi sikereket és némi vagyont is hozott.
Robert Harmon egykori vagyonának maradékából rendezte be azt a házat, amelyben majd
a cselekmény zajlik, s amelynek szobáiban többé-kevésbé sikerült konzerválnia az éi szakai
hangulatot.
A történet másik, távoli pontjáról indul az
asszony sorsa, aki a házassági bontóper vallató
asztalánál próbálja - nem túl sok sikerrel félig önmagának megmagyarázni, hogy milyen
jó feleség, rokon és önfeláldozó anya. De minél több az érv, annál nyilvánvalóbb és riasztóbb igazság, hogy Sarah férjével együtt kislányát is elveszíti, és egyedül marad. Pszichológusa tanácsára új életet kezd. Hatalmas bőröndökbe és rengeteg apró szatyorba csoma-

Bob Fosse: "Star 'SO"
golja holmiját, amikor elköltözik férje otthonaból, hogy gyógyító útra induljon Európába.
A filmnek talán legjobb jelenetét indítja a
csomaghegyet a fáradt és nevetséges asszonyalakkal egybefogó kép a repülőtéri megőrzőben, amikor minden egyes bőrönd azzal fenyeget, hogy tulajdonosát agyonnyomja. Sarah félig önkívületben vállalkozik az utazásra. Úgy
látjuk, végleg megadta magát, és többé már
nem képes az égvilágon semmilyen útra, amikor váratlan elszánással parancsolóan felsaolit egy taxisofőrt. hogy az egész zilált csomaghalmazt szállítsa a húsz éve nem látott Robert,
a híres író villájába.
A filmnek több mint harminc percébe kerül.
amíg a főszereplők az azonos játéktéren találkozhatnak. A rendező megengedi a nézőnek,
hogy felkészüljön az elkövetkezendő látniválökra, és időt hagy arra is, hogy gondolkodjunk: ezúttal mit akar Cassavetes? Talán a hazájában súlyos kudarcokat megélt rnűvész most
majd enged az "érzelgős" divatnak, és romantikus, hollywoodi "szabályos" történet elbeszélésébe fog, amelyben a válságukban magukra
maradt öregek szeretettel támogatják egymást?

Ilyesmi ígérkezik. De csakugyan? Cassavetes
a Love Streams különös állapotrajzában a szakadék szélén jár, csak egy lépés, és a sűrű és
ragadós giccsben vagyunk, de - mint valamilyen különös cirkuszi porondon - az utolsó
pillanatban visszafordul. Azután újra elindul a
szakadék felé.
Sarah beköltözik Robert Harmon házába,
aki a két évtizede nem látott asszonyt olyan
magától értetődő egykedvűséggel
fogadja,
mintha csak tegnap este váltak volna el. Robert azzal van elfoglalva, hogy egy futó kapcsolatából most váratlanul
nyakába szakadt
kisfiával új, egészséges és férfias életet kezdjenek. (Ez is nyilvánvaló hollywoodi filmlehetőség, talán ironikus idézet?)
"Nem akartam hollywoodi filmet készíteni,
sem pszichologizáló filmet, sem női filmet, pedig tudom, ezek a diuatosak" - mondta a rendező. "Az igazság az, hogy az égvilágon semmit sem tudok az asszonyokról. Semmit, állithatom. Nem is értem őket igazán. Fogalmam
sincs arról. hogy mii jelent nőnek lenni, bármit is írtak rólam a hriiihusok.
Amit ismerek, azok általában megoldhatat83

] ohn Cassavetes: "Love Streams"
lan kérdések, amelyek férfiakat és nőket általában egyformán érintenek. Ez az egyedüllét
elviselhetetlensége,
a megmagyarázhatatlan
szotonqás vagy az unalom és a fásultság. Hogy
mi van akkor, ha az embernek nincs gyereke,
és mit csináljon, ha gyereke van. A féltékenység például létező, körüljárható, és mégis megmagyarázhatatlan
érzés, csak egy bizonyos
pontig indokolható. ]ó barátok vagyunk, igen,
értjük egymás szavát, mégis egymás szavába
vágunk, amikor vitatkozunk, függetlenül attól,
hogy nők vagyunk-e vagy férfiak."
Robert Hannonnak meg kell bizonyosodnia
arról, hogy a legnagyobb
jóakarata
ellenére
sem képes tízéves fiával mit kezdeni, aki nem
partner egy italra, egy golfpartira, egy éjszakai csavargásra. Ö pedig képtelen bárkinek
barátja lenni vagy támasza, hiszen szorongásait is csak egy meghatározott
félhomályban
tudja elviselni, és nem tehet róla, de nem tud
egyedül aludni egy ágyban. Szörnyű állapotban, lélekben és fizikaiakban is megtépázva tér
haza Sarahoz.
A film utolsó hanninc perce, Rowlands és
Cassavetes színészi duója bámulatos analitikus
vallomás: "nyolc és feles" finálé. A kiégett és
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végleg csalódott férfi és nő - akár a létra két
tehetetlen szára - legalább az utolsó lépések
előtt próbálják megtartani egymást.
A játszma végének gondolatát a rendező
hangsúlyosan sugallja, többek között azzal az
ebédlő faláról dermesztően ránk meredő képpel, amely egy magányos, a semmivel farkasszemet néző sakkozót ábrázol, aki előtt a tábla úgyszólván üres. Jól kivehető: a parti vesztésre áll. Rowlands és Cassavetes ez előtt a
a kép előtt mozog, eszik, iszik, sétál, és vált
felesleges szavakat közömbös dolgokról. Hátra soha nem néznek. Amikor pedig nyilvánvaló, hogy Robert nem képes többé talpra állni,
Sarah újabb váratlan, és vad ötlethez folyamodik. Egy állatkereskedőhöz rohan most a
taxival, és gyorsan pónilovakat, }{utyát és vadkacsákat vásárol, velük akarja betölteni e kiüresedő házat. Hazahozza az állatokat, azután
összeesik.
A rendező a szélsőségek keresésében bámulatunkra odáig merészkedik, hogy meg meri
mutatni az álomba zuhanó beteg asszony színes álmát. A boldogság álmát, amely plasztikus rajza a kétségbeesett érzelmi kiürülésnek.
Az álom a következő: Sarah egykori villája

[ohn Cassavetes:

"Love Streams"

kertjében a hatalmas, világoskék úszómedence
szélén a ragyogó napsütésben csillogó üdítő
ltalokat fogyaszt férje és kislánya társaságában. Boldogan nevetnek és beszélgetnek, lefényképezik egymást, az asszony játékosan
színes papírkígyót fúj a férfi és a gyerek arcába, majd váratlan egy duplaszaltóval a medenzébe veti magát.
A tanácstalan és ápolásra képtelen Robert
legnagyobb meglepetésére Sarah magához tér.
Mintha csak csipkerózsika álomból ébredne,
a váratlanul megjelenő fiatal barát karján elhagyja a házat, Robértet. a pónilovakat. a kutyát, a vadkacsákat. Ez a film vége.
A "történet végének" elmesélése pedig ezúttal nem ízléstelenség, hiszen ebben a filmben
nincs is hagyományos történet,
végkifejlet
vagy zárópoén. A magasrendű hallgatásokból,
pianókból a fortissimo harsányságáig merészkedő színészi játék (egyszer Rowlands egyenesen énekelni kezd l) adja a film tartalmát.
Mindez leírhatatlan. Csak jelezhető, hogy az
elemzés tárgya egy korszakos emberi állapot
részletezőerr pontos és megrendítő elemzése.
Cassavetes már messze jár azon az úton,
amelyen egykor félamatőrként az amerikai fe-

kete film mélyéről a New York árnyaival elindult, és az avantgardizmus hullámán kiemelkedett. Már végérvényesen és maradéktalan
sikerrel "nagymozit" csinál.
A hatvanas évek óta változatlanul közönségét keresve él Amerikában a színesbőrűek
életével foglalkozó fekete filmes iskola. Elsősorban a "négernek lenni" problémáját és a faji
kérdéseket tárgyalja. Tavaly ugyanezen a fesztiválon volt látható a legismertebb rendező,
Haille Gerima filmje a Hamu és parázs, a Vietnamot megjárt és identitását veszített néger
katonáról. Idén első filmjével (Bless their littIe Hearts) Billy Woodbery mutatkozott be a
Forumon. A film címe katolikus néger zsoltársor. amely áldást kér a szívekre. A hangvétel azonban bár lírai, nem könyörgő. Háromgyerekes család otthonába látogat a kamera,
megfigyeli a hétköznapok boldogságát, a fáradtságot, a szomorúságot és a szegénységet.
Nagyszeru a családot összetartó, feltörekvő
asszony alakja - Kate Hardman alakítása =,
aki minduntalan férjének szemére hányja a tehetetlenséget, a lustaságot. A munkanélküli
Charly, amikor felesége és barátnője egyszerre
kötöttek útilaput a talpára, kiballag a város-
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Billy W oodbery: Bless their liule Hearts
széli folyóhoz, hogy halat
hazatér, döbbenten látja,
a városba vezető sztrádán
és a jégben tartott halat

fogjon. Amikor este
hogy élelmes társai
még a frissen fogott
is el tudják adni az

átutazóknak. Tehetetlenségében
ekkor Simi
kezd. Billy Woodbery magas rendű kritikai
realizmussal átszőtt etikája népének gyengéiről
is tud szólni.

Ember Marianne
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Miképp döbben rá az ember,
hogy ö már ősöreg konzervatív,
avagy
felelősség nélkül
rövidfiImet sem lehet csinálni
Jegyzetek Oberhausenből
A plakátokról tudom: harmincadik alkalommal rendezték meg az idén a Nyugatnémet Rövidfilm Napokat. Magam először vehettem
részt ezen az impozáns mennyiségű filmet felvonultató fesztiválon, melynek valódi és szemhatárt tágító jelszava immár hagyományosan Ot a szomszédohhoz,
Több ez jelmondatnál.
Megfogalmazza egyszersmind a fesztivál célját
és lényegét is. Mert igaz ugyan, hogy itt verseny is folyik, díjakat adnak át a záró cereménián - de a legfontosabb mégiscsak az a kép,
amit a világról látunk kirajzolódni a sok-sok
érdekes vagy rossz film nyomán.
És még hátratekinteni, összehasonlítani
is
módunkban áll: az elmúlt harminc év programjából nyújtott bőkezű válogatást a fesztivál
igazgatósága, s így a világ alakulását mérhettük. A haladást kevésbé - a változást regisztrálhattuk.
Ennek a retrospektív áttekintésnek
az is következménye lett persze, hogy nosztalgikusan figyeltük az ömlesztett versenyprogrammal szemben a válogatott mustra jóval
magasabb színvonalát - mégsem öngól az
ilyesmi. Nagyvonalú gesztus inkább.
Mindezt kiegészítették még bőséges kűlönprogramok is: láthattunk jazz-filmet, mely élő
jam sessionban folytatódott,
bemutatkozott a
Krakkói Rövidfilmfesztivál és ugyane város
animációs fílmstúdiója, láttunk filmet az afrikai
filmművészetről és válogatást az új amerikai
filmből. A világot láttuk tehát - és meglehetősen elborzasztott ábrázata.
A versenyprogramot tizenkét egységre osztották fel a rendezők. Egy-egy ilyen vetítési
szakasz tematikus rokonságot fedezett vagy fedeztetett föl az egyes filmek között. Sokszor
önkényesnek tűnt a felosztás, mégsem volt ha-

szontalan. Hiszen végül is ugyancsak a szembesítést erősítette amellérendeltség megteremtésével. a hangsúlyok előzetes kiemelésével.
Mert ha az nem biztos is, hogy a világ minden
pontján ugyanaz fáj, annyi kétségtelen, hogy
ugyanúgy tud fájni. Okozzon sebet akár politikai elnyomás, akár a mindennapok lélek- és
test-nyomorító robot ja, akár a háború veszélye,
akár csupán megküzdetlen emléke.
Természetesen nem azt jelenti mindez, hogy
csak azok a filmek maradtak - maradhattak emlékezetesek. melyek ilyen fájdalmakról szóltak. (Bár kétségtelen, s világunk állapot ját tekintve érthető, hogy a humor és a líra is legtöbbször ide torkollott.) Inkább arról van szó,
hogy ismét bebizonyosodott:
a világ bármely
pontján csak a beleszóló filmek tarthatnak számot érdeklődésre. Olyan művek, melyek nem
megkerülni akarják a maguk közegér.
hanem
felmutatni szerétnék azt. Persze ez a nehezebb
út. Mert a politikai izgalmasság nem jelent
egyúttal és automatikusan jó filmet is. Csupán
esélyt arra. Ugyanakkor ezt a sanszot az ezoterikus érdek ű filmek már szinte ab start elveszítik. Pedig egyre többet láthattunk ilyet. Eldönthetetlen: vajon a fesztivál szervezöí bölcs
maIíciával avagy komoly átéléssel csoportosították például a filmek egy részét a

művészet
címszó alá. Mindenesetre a szemle legbosszantóbb perceit. negyed- és félóráit szerezték ezek
a filmek.
Többféle tendencia figyelhető meg ezen álfilmek en belül. Az egyik - és talán a legjellemzőbb
a vide o-technika adta lehetőségek
kihasználása, pontosabban : a video-technika
+
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Toshio Matsumoto:

Formáció

adta trükklehetőségek
tartalommá
emelése.
Valójában tehát nem is filmekről van szó, hanem telerecording szalagok utólagos celluloid
szalagra másolásáról. A video megjelenése már
önmagában is felhígítja a kisfilmes mezőnyt,
hiszen gyakorlatilag korlátlan lehetőségeket
teremt. Bárki, akár egyedül. a legcsekélyebb
technikai vagy esztétikai tudás nélkül. olcsón
forgathat "filmet", bármely rémálmát a nagyérdemű elé tárhat ja. Ennek megfelelően a video alapú filmek élesen két részre tagolódnak :
a dilettáns egyszeruségűekre és a technikailag
imponálóan bonyolult dilettánsokra. Ez utóbbinak volt szép példája a Formáció cimet viselt
japán film, amely egy kabuki táncos-színész
arcfestését követte nyomon. Mindvégig ugyanazon képkivágást használva, a tükör- és elektronikus effekteket az unalomig ismételve. A
rendező, Toshio Matsumoto szándéka szerint
ugyan ez a film az ismétlésekből egy új tér-idő
viszonyt akart kibontani, valójában csak annyi
érdekességgel szolgált, hogy kilenc percben
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láthattuk egy érdekes emberi arc átalakulását,
önmaga megszüntetve megőrzését.
Christoph ]anetzko, nyugatnémet rendező
rejtélyes filmje, az SN szintén tér és idő viszonyát igyekszik megragadni - a térélményt elsősorban az üresség, az időfaktort a monoton
mozdulatlanság jelenti. Mindez két fikszen elhelyezett kamera képének váltogatásával mutattatik be. Nyilvánvaló, hogy képzőművészeti
élményre sarkall a film, nem értelmi megfejtésre. De mert hiányzik belőle az emberi, a
humánus elem, teljességgel hatástalan marad.
Vagy ami jobb szó rá - blöffnek tűnik. Ehhez
viszont túl komolyan veszi önmagát. Nevetséges.
A blöff ilyen mérvű megjelenése - hiszen
számos példát hozhatnék még: az osztrák Linda Christanell ujjgyakorlataiban egy fénykép,
néhány kitüntetés és egyéb asztali tárgy kezd
önálló, bizonnyal mély-jelentésű,
ám megfejthetetlen életet; az ausztrál Paul Winkler köveket és téglákat rendel egymás mellé, hogy leleplezze a fogyasztói társadalom álomház-épít-

kezeseit. a romániai Szilágyi Zoltán animációs
filmje egy sehonnai ember monológját szubjektivalja és objektíválja egyszerre, osztott
képmezőben. még figurálisan is alig felismerhetően, ha a jelentessel már nem hajlódom is
=, vagyis a blöff nyílt művészi programmá válása ezúttal semmilyen pozitívelőjelet
nem
hordoz. Úgy híszern. egyszeruen annak a folyamatnak a része ez is, melynek keretében évek
óta az avantgarde kiégését, kánonisztikusan
üressé szelídülését vagyunk kénytelenek tapasztalni. Utóvédharcok ezek már nemlétező
barikádokon.
Jó néhány rendező az álmait is bemutatta.
Művészi
rémálmait
experimentális
filmen.
(Mely mondatból csak a rémálmot szabad komolyan venni.) A tíz éve még magyar segédoperatőr. a szakmát jobban azóta sem tudó, viszont magyarul természetesen már törve beszélő dániai Farkas Jenő például egy Reggeli
gyomorfájásos fantázia-következményeit mutatta be lírainak szánt ostoba kis filmjében. Melyből megtudhattuk mindazt, amit Freud és Young
már szégyelltek volna leírni. A jugoszláviai
Kresimir Zimonié Album című animációs álmával sem jártunk sokkal jobban: egy lány nézegeti a családi fotóalbumot, hogy múltja, jelene
és jövője megjelenítésével egy rózsaszín leányszoba minden prűd obszcenitása polgárjogot
nyerjen ezáltal.
Ennek a kategóriának egyetlen érdekes filmjét az amerikai Molly Burgess produkálta Káprázat (Miraj) círnű alkotásával. Egy régi, lebontásra ítélt szállodaépületet preparált a rendező tükrökkel - és aztán útjára indította a
kamerát. Semmi nem történik ebben a filmben:
csak éppen furcsa rövidűlésekben.
váratlan
metszetekben látunk viszont egy-egy részletet,
csodálkozunk rá sokszor látott apróságokra.
Ennek a filmnek hangulata van. Rezonanciát
vált ki. Ez pedig művészi hatás. Érdekes egyébként, hogy a régi épületek milyen divatba n
voltak a fesztivál filmjeiben. Az NDK-beli, igen
tehetséges Helke Misselwitz főiskolás vizsgafilmje, sajátos kollázsa, a Ház. Asszonyok játékfilmes megoldásokkal
operálva egyetlen
színésznővel felidézi nemcsak egy épület és
egykori gazdáinak vélt és lehetséges sorsát,
hanem szűkre szabott negyedórájában korfestő
családnovellává is alakul. A francia Thierry
Thomas ugyancsak egy régi szállodát választott
kisjátékfilmje színhelyéül és tárgyául. A nizzai
Mediterrán
Palota története
dokumentumok
nélkül, két ember beszélgetésében és néhol abszurd, komikus fantáziálásában elevenedik meg.

Kár, hogy nem volt szíve a rendezőnek sűríteni
soványka mondanivalóját.
Bár nem .znűvészet" címszó alatt indult.
mégis talán a fesztivál legművészibb filmje a
holland Capriccio di Amsterdam, Piotr Aridrejew képes-zenés
vallomása volt. Andrejew
nyolc percen át csupán egy-két épületet mutat meg a holland városból, azt sem anziksz szerűen - különben csak arcokra. fintorokra. gesztusokra figyel. Ha valaki a film után úgy érzi,
hogy tökéletesen kiismeri magát Amszterdamban, nem érzéki csalódás áldozata - egy nagyszerű, és persze díjazatlan film hatását érzi
csupán.
A fesztiválon bemutatott filmek nek mintegy
egyharmadát tették ki a kísérletí-művészkedő
filmek. S közülük jó, ha egy-kettő az emlékezetbe rögzülhetett. Annál több tanulsággal szolgáltak a

történelem
menetét faggató filmek. Különösen azok, amelyek szembenézésre késztettek. Melyek nem
kevesebb célt tűztek maguk elé, mint a múlttal, a múltunkkal való megküzdést.
Ennek a kategóriának egyik legmegdöbbentőbb alkotása Heribert Schwan (NSZK) nevéhez fűződik. A második világháboru végén,
amikor az amerikai hadsereg felszabadította a
koncentrációs táborokat, a tengerészgyalogság
operatőre színes filmet forgatott Buchenwaldban és Dachauban. Az egykori képsorok nemcsak a már oly sokszor látott borzalmak at, a
csonttá-bőrre aszott embereket, a gúlába rakott hullákat vagy avégre csokoládét majszoló
árnygyerekeket örökítették meg. Hanem azt is,
hogy az amerikaiak például Weimar polgári lakosságát terelték be a táborba hullát takaritani. Hogy ne felejthessék el soha, ami ott történt. Hogy ne bújhassanak
még egyszer a
szőrnyű hazugság mögé a civilek : nekik erről
fogalmuk sem volt. Tudtak róla
mondja
Schwan filmjének a címe. Mert a rendező ezt
az egykor forgatott
és harmincöt évig zárolt
anyagot vágta most össze iszonyatos mementóvá. Abszurdnak tűnik egy ilyen dokumentum
esetében esztétikáról
meg színdramaturgiáról
beszélni: mégis e film döbbenetes hatását nem
kis részben az okozta, hogya Kodacolor alapanyag az idők során vörösesbe elszíneződött, s
így most véresen valóságos képként jelent meg.
Schwan nem elemzi az okokat, nem árnyalja a
bűnösség fogalmát - sokan szemére is vetettük
ezt. Kollektív bűntudatból eredő kétségbeesett
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Kresimit Zimonié: Album
kiáltás inkább ez a film. Hogy soha meg ne ismétlődhessen az a rémtett-sorozat. Elmos és
általánosít,
hogy ígyagitáljon
minden újnáci
tendencia ellen. Bizonyosan eléri ezt a célját az összemosásnak. az elemzés hiányának mégis
az a következménye, hogya primér elborzadáson túl nem képes már hatni.
A két magyar versenyfilm ugyancsak történelmi kérdéseket vetett föl. Máthé Tibor Katonadala elvont eszközökkel közelíti humanistapacifista célját: filmje szép, de finomkodó így aztán eléggé hatásos sem tud lenni. Annál
nagyobb visszhangot váltott ki - és díjakat is
aratott - Vajda Béla Hanyas vagy? című filmje. Ennek a televíziós dokumentumfilmnek,
mely a natúrfilm és az animáció eszközeit egyaránt fölhasználja, alapjául az a rádiómonológ
szolqált,
melyet Szilágyi György írt azonos
címmel a huszonnyolcas évjáratról.
Meg kell
valljam, nem szeretem ezt a szöveget. Nagy
bűvészmutatványokkal úgy tesz ugyanis, mintha őszinte lenne, mintha áldozato s szembenézés
lenne egy nemzedék történelmi sikereivel és
bűneivel - valójában pedig hol szellemesebben.
hol patetikusabban megírt apologetika csupán.
Egy nemzedék mosakszik benne. Érthető persze ez is, csak messze nem olyan fontos, mint

90

a valódi szembesítés. Igaztalanul summás persze így ez a megállapítás, hiszen nem a szöveg
egésze ilyen - csupánfeltűnő
történelem-rózsaszínűsítések akadnak benne. Melyek egy külföldi nézőnek jóval kevésbé tűnnek föl.
Már csak azért is, mert Vajda Béla sok tehetséggel distinkciót teremtett szöveg és kép között. Nem illusztrálja a történelmi monolóqot.
hanem elrugaszkodva tőle, megteremti az áttekintés egyik vizuális lehetőségét. Gyakran feszültséget is teremt az elhangzó szöveg és a
fölötte megjelenő kép között. Éppen ez a feszültség indukál igazságokat ott is, ahol kozmetikázást
hallunk. :t::sígy végül is hatásos és
árnyalt elemzésbe hajlik az összélmény. Alkalmas lehet egy nemzedék szembesítését kiváltani. :t::sfelveti azt is, hogy nem kéne-e sokkal
több nemzedéknek megpróbálkoznia ezzel a
szembesüléssel. Távolabbi és maibb történelmünkben egyaránt. És kozmetika nélkül.
Tézis- és közhelyszerű történelemszemlélettel, de kétségtelen humorral hatott két animációs film ebben a témakörben. Az egyik, a bolgár Stoján Dukov Requiem círnű ötpercese
szellemes animációs megoldásokkal azt a jól ismert tételt illusztrálta, hogya nagy szellemeket, történelmi újítókat.
akiket egykor meg-
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Piotr Andrejeur.

Capriccio di Amsterdam

égettek-megégettünk - milyen készséggel teszszük egy idő után mártírrá, emelünk nekik-értük emlékműveket.
Giordano Bruno emlékére
szól ez a szatíra, de a példákat, a neveket hoszszan sorolhatnánk még. Zoran Jovanovié belgrádi rendező rajzfilmje is tételesen általánosít:
a Marxisták szatírája azt szemlélteti, hogy egy
rosszul rnűködő struktúrában miképp válnak
ki a munkásosztályból nem dolgozó elitként az
ideológusok, az uniformizált marxisták. Akiknek persze a történelmi igazságszolgáltatás nevében végül is magával Marxszal gyűlik meg
a bajuk - illetve a szoborrá merevült emlékével.
Jochen Krauser NDK-beli rendező Demonstráció című filmje egy május elsejei felvonulás
mögé kérdez: hogy vajon tudjuk-e léggömbök,
virslik és zászlóparádé közepette, hogy mit ünnepelünk,
kiknek az emléke kísért valójában.
Kitűnő alapötlet - didaktikus film lett belőle.
Unalomig ismert tisztelgés munkásmozgalmi
hősök előtt.
Mai történelmi
szörnyűségek is megörökíttettek egyes filmekben. Felszabadító harcok,
gerillaháborúk,
éhségsztrájkok - volt valami
iszonyatosan abszurd abban, hogy mindezt egy
fesztivál versenyprogramjaként néztük végig.

Bár talán éppen ez Oberhausen legravaszabb
vívmánya:
hogy ugyanis filmes találkozónak
álcázza a legaktuálisabb politikai kérdések fölvetését. Az egyik retrospektív vetítés összefoglaló címe "a voros Oberhausen" volt. Igen,
ezen itt azt értik, hogy meg merik és meg akarják mutatni mindazt az iszonyatot. ami az emberek életét mérgezi fejlett és fejlődő országokban egyaránt. Frivol a hasonlat: az üzenetközvetítő szerepét vállalja ez a fesztivál. ts
ezeket az üzeneteket néha csak nem kevés veszély és kaland árán lehet akár csupán erre a
fesztiváira is eljuttatni.
Éppen ezért nehéz ezeket a filmeket valamely esztétika nevében megítélni. Hiszen más,
fontosabb céllal készültek. A mexikói kollektív
alkotás, A bátorság ideje vagy a guatemalai
díjnyertes film, a Vamos patria a caminar hiteles és hites beszámolók gerillaharcokról, bátorságról, emberségről. Arról, hogy a második
világháború befejezése óta több mint száz háborút élt már meg az állítólag e1rémisztett és
sokat szenvedett emberiség, s hogy ma is csak
gyarapszik a tüzfészkek száma. Nem igazán jó
filmek ezek, ha formai megoldásokra figyelünk
- de az őszinteségük, az üzenetük fontossága
mégiscsak lefegyverző. Ugyanakkor persze ez
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Sztoján Dukoo . Requiem
sem lehet mindig mentség. A francia színekben
indult Dominique Boccarossa
Sztrájk a fehér
négerek földjén című kisjátékfilmje szándékait
tekintve rendkívül tisztességes, hiszen írország
ellentmondásaira
és tragédiáira
akar rádöbbenteni. De nevetséges hatást ér csak el. Egy
férfi utazik Dublinból
Belfastba. Útközben
megelevenedik a szűlői ház, a mozgalom. És az
emlékképek után a valósáq . Belfastban letartóztatják,
börtönbe vetik, kínozzák, megalázzák. Éhségsztrájk.
Mindez naturálisan megmutalva:
meztelen
férfitestek. letépett nemiszervek, székelések látványa vetekszik gondosan sminkelt "éhező" színészekével. Az egész
végül is hol undorít,
hol nevetségessé válik.
Félrement üzenet.
Egészen más okokból maradt számomra hatástalan a lapp Skule Eriksen és Kare Tannvik
filmje, mely pedig igen szépen és gondosan kivitelezett mű. Mo Sami valdet - hangzik lappul a cím: vagyis hogy Lappföld az övék, az
őslakosok é, akik nem hagyják magukat elűzni
onnan, nem engednek a norvég kormány kolonializációs politikájának. Nagyon fontos kérdés
a kisebbségek
problematikája:
de a norvég
kormány elősorolt bűnei oly vérszegények ahhoz képest, amit a földgolyó több pontján ké-
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pesek elkövetni kisebbségek ellen, hogy rokonszenvünket váltja csak ki a panaszkodás, nem
részvétünket. A hangulatos északi képek, melyeket annak kell széttőrnie, hogy megtudjuk,
itt a norvég kormány vízierőművet akar építeni; a tábortüzek és altatódal egyfelől, norvég
nyelvoktatás
másfelől - nos, mindezek olyan
ellentmondások, melyeknek feszítő erejük bizonyosan van, tragédiát azonban nem sejtetnek.
Legalábbis ebből a filmből ez nem derült ki.
Amilyen önkényes, de praktikus volt a fesztivál filmjeinek
tematikus vetítési egységekbe
sorolása. annyira szubjektív,
de talán mégsem
igaztalan az általam használt hármas felosztás.
Mert a művészet és a történelem mellett a legnagyobb
figyelem
mégiscsak a hétköznapok
hősének jutott. Igen, az

emberek
álltak azért a legtöbb film középpontjában. Dokumentumokban,
lírai játékokban,
animációs
megközelítésben.
Díjat is nyert a lengyel Jadwiga Zajicek
Megsemmisítési
jegyzőkönyv
című klasszikus
dokumentumfilmje.
Mely a hétköznapok
abszurditását elevenítette meg. Hőse egy idős há-

Vamos patria a caminar
zaspár. A szókimondó néni és süketnéma férje
együtt élnek, dolgoznak nehezen meg szerzett
tanyájukon. Melyet egyedül már nem képesek
fenntartani.
Odaköltözik egy iszonyatos képeket festő amatőr "művész", aki terrorja alatt
tartja a két öreget. A hivatalos szervek pedig
tehetetlenek.
Az együttélés
lehetetlenségeiről
szól a film, néhol hatásosan. Egy másik lengyel
film, a Kezdet - Dorota Kedzierzawska remeke - sokkal keményebben szólt a hétköznapok
borzalmairól. Fekete-fehér film. Avagy: szürkesötétszürke.
Szövőgyár. Kattogó gépek, pörgő
motollák, piszkosfehér pihék a levegőben.
Az
egyetlen ablakon túl sötét hátsó udvar. A külvilág. A gépek fölé gerincferdüléses,
sovány
asszonyhátak görnyednek. Forognak a vetélők.
szállnak
a pihék,
egy-egy megtört pillantás.
Lassan vége a műszaknak.
Csend. Az asszonyok, megfáradt,
megnyomorodott
emberek
mennek ki a műhely ből. Az egyik asszony elé
odaáll a kamera. Fáradtan fölnéz, szabadkozik:
nem mondok semmit, nincs időm beszélgetni,
sietnem kell a gyerek ért, a férjemmel váltott
műszakban dolgozunk,
valakinek a gyerekkel
kell lenni, nem mondok semmit, sietnem kell,
a férjemmel váltj uk egymást. És kimegy. Vége.
Csodálatos
film. Ötperces
szűkszavúságában

megrázó és világfeltáró. Szomszédságot és barátságot teremtő.
Ha ezt a magaslatot nem érték is el a díjazott
lengyel filmek, érdekességgel azok is szolgáltak. Az Animációs film - rendezője az ismert
rajzfilmes, Aleksander Sroczyáski - fergeteges
humorú
horrortörténetet
mesél el egy olyan
fantáziavilágban, melynek jól komponált
borzalmai gyanúsan ismerőseknek tűnnek gyakorta. Kár, hogy az ötlethalmazt nem sűrítette
egységes filmmé rendezője. tgy is sokat mondott emberségről,
emberekről - az antihumánum irányából. Egy másik animációs alkotás, a
kőzvetlenül a celluloid szalagra rajzoló Julian
'J. Antoniszezak műve, a Kamera nélküli lengyel krónika No. 6 olyan emberi gyarlóságokat
állít pellengérre,
melyek társadalmi paranoiává nőhetik magukat.
Ebből a szatirából megtudhatj uk, miért lengyel nemzeti étel a pizza,
mennyit pumpál egy nap az átlagos állampolgár, láthatunk új járműszabadalmat,
és megtudhatj uk, hogy a nemzetközi politikai helyzetben milyen szerepet játszik az oberhauseni
fesztivál. Szellemes, technikailag igen izgalmas
film.
Ebben a kategóriában is láthattam sok olyan
filmet, melynek üzenete izgalmasabb volt, mint
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Adrian Cooper: Kalaposok
maga a műalkotás, Különös világot idéz meg
például Meera Dewan indiai emancipációs
filmje. az Igen. dolgozó asszony vagyok, mely
nemcsak pontos társadalmi látlelet. hanem a
babonák. rögzült szokások oldódásának is szép
tanúbizonysága. A távoli világ üzenetét hordozta a kanadai Graydon McCrea szép filmje.
a Portré egy észak-indián családról. Halászat.
halsözás, mindennapos küzdelem a megélhetésért - csupán ennyiről beszél ez a film kevés
szóval.
Dél-Amerikát a direkten politizáló filmek
mellett két szűkszavú, de igen érdekes alkotás
képviselte. A perui Radio Belén - Gianfranco
Annichini filmje - egy kikötői rádióadó működését mutatja be. A csőnakokon. hajókon élő
emberek egyetlen kapcsolata a külvilággal ez a
híreket és zenét sugárzó kis helyi adó. Ami beszámol szűletésekről, esküvőkről. temetésekről.
a piaci hírekről - az egész nyomorúságról
igyekszik rózsaszínű képet festeni. A beléni
rádió az elidegenedés jelképévé válik a kitűnő
kisfilmben. Egyetlen szónyi kommentár nélkül
válik szép, bár hosszadalmas balladává a Kala-

posok című brazil film - rendezője Adrian
Cooper. Egy kalapkészítő üzem munkanapját
követjük nyomon. s mire a film véget ér, mindannyian személyes ismerősünkké válnak az izzadó, görnyedt, fénylő bérű és vidám tekintetű
munkások.
Intim magánügyek be kérdezett bele az NDKbeli Petra Tschörtner Ablakok mögött círnű televíziós dokumentumfilmje.
Három házaspár
valllefegyverző
nyiltsággal közösen elrontott
életéről. Rengeteg közhellyel. kevés felismeréssel. Riasztó kép alakul ki: hiszen nem arról
van szó, hogy mennyi az elrontott házasság sokkal inkább arról. hogy elképesztő tudati elmaradások, deformációk határozzák meg életünket. És ezek a torzulások olyan mélyen rögzűltek. hogy nehéz biztató perspektívára találni közöttük. A film szenvtelensége mögött ez a
tehetetlen indulat munkált.
Magánügyben a legszebbet mégis egy humoros-lírai film tudta elmondani. A grúz Levan
Zakareisvili - Alekszandr Mitta tehetséges tanítványa - Apa című filmje egyszerű kis történetet mesél el. Egy hétvégi papa. aki már rég
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Levan Zakareisvili: Apa
nem látta elvált feleségénél élő fiát, látogatóba
érkezik. Az utcán játszó gyerekek között észreveszi a maga csemetéjét, kézenfogja a kedves
karnaszt - és elindulnak a városban. A pikareszk történet során rengeteg kalandba keverednek, s ezek nagyon közel hozzák egymáshoz
őket. Az apa elérzékenyülten nézi fiát, az apai
érzések árja önti el szívét. Aztán felhívja volt
feleségét, hogy engedélyt kérjen még egy kis
időt a fiával maradni. Az asszony felháborodottan kérdi, hol volt ez idáig, hiszen reggel
óta várják őt a fiával ... A telefonfülke üvegéhez szemtelen kamaszarc nyomódik. A fiú és
az "apa" néznek egymásra. .. Bűbájos,
gyönyörü kis film. ts nagyon igaz. Mert nem a
vérrokonság teremt utat a másik emberhez.
Csak a nyitottság, az őszinteség. Még ha kegyes hazugságokon át vezet is az út néha.

*

Nem volt jó fesztivál ez az idei oberhausení.
Mert kevés volt az igazán átütő, jó film, túl'
sok volt a művészkedés, az ál-avantgarde.
Nagyon jó volt ez az idei oberhauseni fesztivál. Mert ismét arra figyelmeztetett, hogy történelmünkben és hétköznapjainkban is közös a
sorsunk. Nekünk, ennek az emberiségnek gúnyolt parányi közősségnek.
Nem volt jó fesztivál, mert a rövidfilm műfajának hígulásáról tanúskodott, arról, hogy
nem ismerjük eléggé a benne rejlő politikai,
emberi lehetőségeket.
Nagyon jó fesztivál volt, mert azt bizonyította, hogy lehet és kell felelősen. kertelés nélkül
beszélni a magunk szenvedéseiröl, feloldatlan
problémáiról. Hogy megérthessük a másokét
(is). Mert akkor talán fogynak a félreértések, s
közelebb kerülhetünk egymáshoz. Csökkennek
az esélyeink.
de esélytelenek talán még nem
vagyunk egészen. Nem érdemes kivárni.
Bányai Gábor

KÖNYVEKRÖL,
FOLYÓIRATOKBÓL

A tömegfilm kérdőjelei
Király Jenő : Mozifolklór és kamera/öltő/ol!
"Mint jogától fosztott, megvetett csőcselék a
büszke kastély előtt, úgy áll a filmművészet
az esztétika képviselőházának
kapuja előtt, és
bebocsátást követel az elmélet szent csarnokaíba" - írja Balázs Béla A látható emberben.
A film hat a tömegekre. Nagyon sokan járnak
moziba. "hiába fintorognak a finom esztéták".
Ki kell alakítani a normákat, melyek alapján
eldönthetjük, melyik a "valóban művészi, jó
film" (a kettő Balázs Bélánál azonos). "Félek,
hogya filmek minőségét hamis mértéken méritek. Más, tőle alapjában idegen művészetek
mértékén, A repülőgépet. még hogyha országúton használhatatlan is, nem lehet egyszeruen
elvetni azzal, hogy .rossz autó'!"
Király Jenő a tömegfilm számára
követel
bebocsáttatást. Nem az esztétika "szent" csarnekaiba. de az elméletbe igen. Nagyszabású
kísérletet tesz a tömegfilm "profán" elméletének kidolgozására. A művészfilm és a filmesztétika már polgárjogot szerzett, helye van a
"magas" kultúrában. Am új mostohagyermek
született,
a tömegfilm
- vallja Király Jenő. S
újra fintorognak a finom esztéták.
Régen a
"szent" valláshoz képest "profánnak" minősűlt
a tudomány és a művészet,
később a "szent"
tudományhoz képest "profánnak" a művészet,
most pedig a művészet maga vált szét szentre
és profánra. A tudomány és a művészet megvívta a maga szabadságharcát, vége a kíátkozásnak, lenézésnek. meg szűnt az élvezetüket
kisérő lelkifurdalás, sőt bűntudat (tiltott gyümölcsök!). Most itt az ideje a tömegfilm felszabadításának. nézője feloldozásának a lelkiismereti terhek alól. Tarthatatlan, hogy milliók
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élvezik a tömegfilmeket, a művelt intellektuelek is - két rnűvészfilm
közott. néha helyett betérnek a "sarki moziba", de a kritika és az
elmélet nem - vagy csak alkalomszerűen
vesz tudomást erről. Bagatellizálja, nem elemzi
a tömegfilmeket. Nincs mércéje: "rossz autóként", rossz művészetként
bírálja őket.
Király könyvének ez a kiindulópontja rendkívül rokonszenves. Nézzük lelkiismeretfurdalás nélkül a tömegfilmeket (és nemcsak inkognitóban, lopva, hanem értelmiségiként is nyíltan vállalva), és vegyük komolyan. elemezzük
őket, gondoljuk
végig a velük kapcsolatos
problémákat! Jó film a Casablanca és a Psycho, de másképp jó, mint Antonioni vagy Bergman filmjei. Ha összekeverjük a tipológiát az
értékhierarchiával,
végső soron a művészfílm
is, a tömegfilm is kárt szenved. Más értékrend alapján kellene megítélni a két filmtípust.
Zavart okoz, ha a művészfilm
normáit automatikusan átvisszük a tömegfilmre, de az is,
ha a tömegfilm attraktivitását,
szuggesztivitását kérjük számon a művészfilmen.
Megkezdődött már a számvetés a tömeg film
elméleti problémáival. Különösen egyes műfajokról (a westernről. a gengszterfilmről, a kalandfilmről) , egyes sztárokról és a hozzájuk
fűződő mítoszokról,
és a tömeg film szociológiai aspektusairól készültek tanulmányok. Kis
részük magyarul is olvasható, és születtek írások magyar szerzők tollából is. Király Jenő
nem egy részkérdés megválaszolását tűzte ki
célul. hanem rendszeres elméletként fejti ki a
a tömegfilm problémáit. Egyedülálló, úttörő
vállalkozás ez. De éppen egységes, következe-

tesen érvényesülő szemlélete késztet vitára.
kérdések feltevésére.
Király zárójelbe teszi a hagyományos (nála:
"kanonizált". "egydimenziós") esztétihát. : az a
műuésziilm
megitélésére alkalmas. A tömegfilm elismeréséért és elméletéért küzdő szerző
- ahogy ez ilyen kiélezett polemikus helyzetben lenni szokott - néhol hajlamos arra is.
hogy igazságtalanul interpretálja az esztétikát.
Alig észrevehető csúsztatással azonositja a jogosult. csak a tömegfilmmel kapcsolatban nem
helyénvaló
esztétikai
megközelítést
annak
rossz. vulgáris módszereivel. közhelyeível. egy
rossz kritikai gyakorlattal. Nyíltan vitázik a
kultúrkritilwi
állásponttal. mely lebecsüli. differenciálatlanul silánynak rninősiti a tömegkultúra egészét. A tömegkultúra
élettanát
irja
meg. remekül. Működésében láttatja a tömegfilmtermeló ipart. az alkotófolyamatot. a "filmmunkát" . a befogadás sajátságait. Előtt jét és
Utánját. a fogyasztói szokásokat, a filmek életét és utcéletét. gyors avulását. A tömeg film
jellemzőit a művészfilmmel való folyamatos
és termékeny összehasonlításból bontja ki. rámutatva a radikális különbségekre és a finom
hangsúlyeltolódásokra. A filmmunka itt kollektív. ott inkább individuális; az alkotó viszonya művéhez itt kevésbé tudatos és eredménykőzpontú,
ott tudatos és szándékközpontú; itt
a következő filmre koncentrál a rendező. ott a
filmek folyamatára. az életműre; itt a profimunka, a technikai szinvonal, a virtuozitás és
a hagyománykövetés a döntő. ott az egyéniség és az újítás - és még számtalan jó megfigyelés. okos észrevétel. találó példa. termékeny szempont. Együttesükből kibontakozik a
kép: a tömegfilm a folklór bizonyos hagyományainak folytatója. Szinte névtelen. vagy legalábbis saját személyiségüket nem előtérbe toló
mesterek "pillanatnyi" (ez hosszabb időszak is
lehet). aktuális igényeket közvetlenül kieléqítő.
illékony. könnyen felejthető termékei ezek a
filmek. melyek nem kívánnak előzetes ismereteket és olyan tudatos viszonyt. amilyenben a
rnűvészek életművével vagyunk.
A könyv a tömegfilm életjelenségeinek roppant gazdag tárháza. Hatalmas film anyagon és
a nemzetközi szakirodalom ismeretén alapul.
Megközelitéseinek
sokfélesége
imponáló.
Eqyetérthetűnk számos részletével. gondolatainak többségével. A könyv alapját adó előfeltevés azonban igencsak vitatható. Király Jenő
evidenciaként kezeli, hogyatömegfilm
a művészfilmmel egyenértékű.
Művészfilm és tömegfilm két önálló. egymástól független "kö-

zeg" - ugyanazon a szinvonalon. Nem becsüli
túl ezzel a populáris kultúrát?
Kérdőjel kivánkozik az alaphipotézis mellé.
Nagy mennyiségben termelnek és fogyasztanak
tömegfilmeket (és populáris irodalmat. zenét.
színházat). ezek a termékek létező társadalmi
igényeket. tényleges szükségleteket elégítenek
ki. megvan a maguk szerepe. helye a mindennapi életben - vajon következik-e ebből. hogy
értékként kell elfogadnunk őket? (Ezen belül
persze különbséget téve jól és kevésbé jól sikerült munka kőzött.) A tömegfilm sztenderd
elemekből építkezik (anélkül. hogy új fényt
vetne rájuk). a közvetlen sikerre orientált.
könnyen felejthető. az egyéniség bélyegét nem
vagy alig viseli magán - a könyv nagyon találó jellemzése szerint. Ez a .•mozifolklór" éppúgy érték lenne. mint a ..kanonizált" esztétikum. az individuális. maradandóságra törő. a
sztenderd elemeket új tartalommal felruházó
művészfilm, a .•kameratöltőtoll"? Saját értékrenddel. a művészfilmmel össze nem mérhetően. de éppen olyan szintű minőség? Ahogyan
a jó autó éppúgy közlekedési eszköz. mint a
jó repülőgép?
Király Jenő szerint a tömegfilm a művészfilmmel azonos színvonalú közeg. Nemcsak
közvetít bizonyos értékeket. hanem teremt is.
Kultúraalkotá szerepe és közvetlen megismerő
funkciója van (sok mindent megtudunk belőle
például a természetről. a nagyvárosi életről.) A
tömegfilm túlértékeléséból következő. szintén
vitatható tézisek ezek. Kétségtelen a tömegművészet kultúraközvetítö
szerepe rögzíti a
sztenderdeket, hagyományokat. tapasztalatokat.
következtethetünk belőle a kűlönböző
korok.
népek. társadalmi rétegek életmódjára. tárgyi
világára. Am ezt is csak fenntartásokkal! Figyelembe kell venni. hogya valóságról alkotott képet preformálják a műfaji sémák. és a
műfajhoz kötődö mitosz, elfedik a látszatok. féti sek. a mindennapi élet és látásmódunk sztereotípiái. A művészet defetisizál, a populáris
rnű nem! A közvetett megismerő funkció kétségtelen: a műfaji sajátságokat figyelembe véve. a megfelelő "kódokat" •.dekódolva" levonhatunk következtetéseket a tömeg filmből - de
ilyen értelemben a mindennapi élet bármelyik
eleme. a divattól a szokásokig. érintkezési formákiq, a nyelvig. éppúgy adalék. dokumentum
lehet a szociológus. a pszichológus. a mindennapi tudatot elemző filozófus számára. S a néző számára ? Új ismeretek közlése, a világ újrafelfedezése nem jellemző a tőmeqkultúrára,
nem dominál benne. Ellenkezőleg. az éppen a
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néző látásmódjának
sztereotípiáit erősíti meg,
a várt világképet nyújtja, a meglevőt igazolja
vissza.
A könyv kijelöli a tömegkultúra
helyét a
kultúra egészén belül. "Az esztétikai kultúra
egydimenziós esztétikát felrobbantó modellje
két kategóriapár szigorú különválasztásán
alapul" - írja a szerző. "Komoly" (kanonizált)
és "könnyű" (populáris) nem esik egybe "jóval" (autentikus művészet) és "rosszal" (álesztétikum) . Van "jó és kőnnyű", "rossz és komoly" kombináció is. Szét kell választani a
tipológiát és az értékhierarchiát.
Az értékhierarchián belül az autentikus
művészet és a
giccs között helyezkedik el a kommersz. Három típuskategória
van: kanonizált művészet,
belletrisztika,
kolportázs.
Mindhárom
típus
mindhárom nívóval kombinálódhat:
a populáris kultúrán belül is van autentikus, kommersz
és giccs. Ez az értékrend elvi alapja. Részletes
kidolgozására ebben a könyvben
nem kerül
sor. Ez a mű az élettani jelenségeket írja le.
Király Jenő nem történeti jelenségként,
a
társadalmi fejlődés bizonyos szakaszában megjelenő újabb feljeményként kezeli a tömegkultúrát,
hanem eleve adottként.
szükséqszerűként. Szemléletét nem hatja át a történetiség.
Ezért kívánkozik mellé a másik nagy kérdőjel.
Ostorozni a tömegkultúra "hitványságát" fölösleges, hatástalan volna, nem venni róla tudomást pedig káros - ebben igaza van. De ha
"komolyan vesszük" (ahogy írja), azaz elemezzük, társadalmi jelenségként (nem az esztétikában meg szokott műelernző mődszerekkel), akkor legalább utalni kellene arra, hogy milyen
társadalmi szükségletek teremtették meg egyes
múfajait, milyen igényeket elégítenek ki. Miért
menekül a múltba, a mítoszba. a jövőbe a western, a gengszterfilm, a sci-fi nézője?
Miért
akar borzongani a thriller nézője, miért van
szüksége erre az élményre?
A tömegkultúra történelmi jelenség. Létrejötte - mint önálló szféráé - összefügg egyrészt a modern polgári társadalom, másrészt
a modern művészet problémájával, és a kettő
megváltozott viszonyával. "Elit" - és "tömeg"művészet
nem különült el az antikvitásban
vagy a reneszánszban ; a romantika küzd először ezzel a problémával. A kapitalista munkamegosztás és az elidegenedés .kifejlődése
után
jön létre és azóta mélyül a szakadék. A kevesekhez szóló modern művész
elszigeteltsége

fokozódik. Ki kétségbeesett áttörési kísérletekkel, ki arisztokratikus kivonulás sal, ki polgárpukkasztással reagál erre. Másrészt a polgári
élet prózája nem kínál eseményekben gazdag
életeket a cselekmény mintájaként, nagy formátumú embereket a hősök modelljeként. Közismert Flaubert panasza, hogy nehéz "érdekessé" tenni regényeit. A Tom Jones még egyszerre volt "magas" irodalom és izgalmas olvasmány, kalandos cselekménnyel, hőssel. A XIX.
század második felében menthetetlenül kettévált : küzdelem az életanyag "unalmasságával" r
szürkeségével, prózaiságával a "magas" irodalomban, a művészi értékű regényben, másfelől azonosulást kiváltó hős, fordulatos cselekmény, kaland, izgalom a belletrisztikában,
kalandregényben,
ponyvaregényben,
giccsben. A
regény példájához hasonlóan minden rnűvészeti ágban megjelenik a tömeges igény a "könynyű", "szórakoztató"
műfajra, és meg is szűletnek a belletrisztika, a kommersz, a giccs kűlönféle változatai. Ebbe a folyamatba kapcsolódik be a XX. században a film, majd a filmen
belül is hasonló
folyamat
zajlik le. A film
"gyermekkorában"
az értékes egyúttal sikeres
is, a művészfilm egyúttal tömegfilm is. Később
végbemegy a differenciálódás:
a filmek egyik
csoportja művészi. a másik kalandos, izgalmas,
sikeres. A művészfilm rendezője éppúgy csak
egy szűk értő közönségrétegre számíthat, mint
a modern festő vagy költő, ezért más a filmjeihez való viszonya, mint a sikerre orientált tőmegfilm-rendezőjé.
A film a XX. század, az
ipari civilizáció. a kiterjedt nemzetközi érintkezés szülőtte, az eltömegesedés terméke. Lényegében nincs köze a folklórhoz. néhány hasonló vonása látszat csupán. A zárt patriarchális közösség felbomlásával a folklór létalapja, lehetősége megszűnt.
A film két ágát természetesen nem választja
el kínai fal. Kölcsönhatás van köztük. A tömegfilm dramaturgiai,
technikai, formanyelvi
eszközei ösztönzően hatnak a művészfilm fejlődésére. A művészfilmben előforduló sajátságok köznyelvivé
válva elterjednek a tömegfilmben. Mégis, a két ág alapjaiban, célj aiban,
tendenciáiban,
működési elveiben jelentésen
különbözik egymástól. E különbségeket nagyon
jól jellemzi Király Jenő könyve. (Király Jenő:
Mozifolklór
és kameratöltőtoll.
A populáris
filmkultúra elméletéhez. Magyar Filmtudományi Intézet és Pilmarchiuum, Budapest 1983.)
Bárdos Judit
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Montázs az agyunkban
Dobai Péter; Archaikus torzó
Megkapó és ritkán tapasztalható
gondolati
egységbe olvadnak forgatókönyvek, versek és
tanulmányok Dobai Péter kötetében. Úgy tűnik, Dobai valami nagyon lényeges dolgot fedezett fel ember és valóság viszonyában, s ez
egyként áthatja művészetét
és tudományos
munkásságát.
Amikor szó és kép, nyelv és
film, fogalmi és képi jelentések összefüggéseit
vizsgálja, nem a nyelv, az irodalom felől közelít a filmhez, mint ahogy első Iátásra gondolnánk, hanem a valóság felől közelít mindegyikhez. Ez indít arra, hogy gondolatai nyomába
eredjek. holott sem költőnek, sem tudósnak
nem mondhatom magam, legfeljebb a valóságról és a filmről gondolkodó embernek.
"Akkor hát mi a montázs? Az önmagát gondoló emlékezet, amelynek idő-dimenziójában
a múlt. a jelen, a jövő szétbonthatatlanul és
szervesen egymásban vannak, egymást jelentik, noha nem követik egymást úgy, mint életünk napjai, eseményei, amelyeket szintén felfoghatunk montázsként: egyszeru, csak ritkán,
álmokkal, déja vu képzetekkel áttört, kromatikus montázsként?" Bár Dobai kérdőjelet tesz
mondata végére, de szerinte is "csak képzelet
és bátorság kell hozzá", hogy a kérdést kijelentéssé változtassuk. A valóság persze önmagában nem montázs. De az érzékelt, az átélt
valóság nagy hasonlóságot mutat vele. A montázs tehát az agyunkban jön létre. Mégpedig
nem feltétlenül tudatosan szabályozva, hanem
gyakran mintegy automatikusan.
Gondoljunk
csak az agyunkba töredék-pillanatokig villanó
képekre, amelyek kérlelhetetlenül vissza-viszszatérnek. még ha kellemetlen tartalmuk miatt
szívesen űznénk is el őket.
Manapság persze nehéz eldönteni, hogy gondolkodásunk, emlékezetünk montázsszerű szerkezete mennyire a film visszahatásának eredménye. Hiszen a televízió és a film masszív jelenléte életünkben
aligha hagyja érintetlenül
tudatunkat. Nem lehet azonban véletlen, hogy
a filmmontázs éppen olyan lett, amilyen, s
hogy a modern film éppen az emlékezés mechanizmusának ábrázolásában - felderitésében
jutott oly messzire (Alain Resnais). De a film
megjelenése előttről is hozhatók példák: a költészet, amióta létezik, épített a tudat működésének e vonatkozására.
(Ahogy Dobai írja:

"Minden metafora: montázs; egy érzéki és egy
elvont jelentésszint egysége.") E törekvés a
prózától sem idegen, gondoljunk a nagy XVIII.
századi angol író, Laurence Sterne regényeire
(Tristram Shandy, Érzelmes utazás):
nem a
gondolkodás montázs-szerkezetét követik-e?
Ha este, az elalvás küszöbén.
végigperegnek
agyunk ban a nap eseményei, e folyamat a már
említett visszahatás következtében ma egyre
filmszerúbben mehet végbe. De ez a tapasztalat éppúgy ősi, filmtől független, mint a halál
előtti pillanatokban "életünk filmjének" az a
gyors végigfutása emlékezetünk vetítővásznán,
amelyről a klinikai halálból visszatértek elbeszéléseiből egyre többet tudunk.
Botcsinálta pszichológusként hadd folytassam vizsgálódásomat egyetlen tudati jelenségre szűkítve. " ... a művész teremtő, produktív
képzeletével szemben a befogadó fantáziatevékenysége javarészt reproduktív" - irja Halász
László Művészetpszichológia című tanulmányában, majd pontosítja megállapítását: "Az olvasó reproduktív képzeletét bizonyos produktív
elemek egészítik ki." Úgy érzem, a szövegek
befogadásában e produktív elemek jelentősebbek, mintsem azt gondolnánk. S itt nemcsak
író és olvasó viszonyáról
van szó, Mindennapi
beszélgetéseink
folyamán is képekben jelenik
meg előttünk míndaz, amiről a másik beszél.
A szövegek által agyunk ban keletkezett képsor
irányított montázs. Minél szemléletesebb, minél pontosabban megformált az olvasott vagy
hallott szöveg, annál keskenyebb a tere a befogadó szubjektivitásának,
Ez a tér azonban soha nem szűkülhet be
annyira, hogya befogadó ne alakítsa ki a saját
montázsát,
amely így persze író (beszélő) és
olvasó (hallgató) közös produktuma. Mindenkiben csak korábbi képi-fogalmi tapasztalatai
alapján jöhet létre saját montázs-verziója. Anynyi ilyen változat létezik tehát, ahány befogadó. Híres irodalmi művek film-adaptációi
művészi értéküktől függetlenül - ezért (is) váltanak ki szűkséqszerűen ellenérzést:
kizárt,
hogy a regény olvasója saját montázsát lássa
viszont a filmen.
Az előbbi gondolatmenet
a forgatókönyvre
is érvényes, amely különbözik a többi szövegtől: eleve arra íródik, hogy egy befogadója (a
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rendező) a tudatában létrejövő montázst filmen
valósítsa meg. A helyzet bonyolultabb. ha a
forgatókönyvet a rendező írja: ez esetben a
belső montázs a kiindulópont. de ezt szöveggé
kell transzponálnia. majd átalakítania külső
montázzsá. A film (Dobai szavaival) "egyelőre
írás nélkül magatehetetlen". (Folynak kísérletek a forgatókönyv kiküszöbölésére. de ezek
még nem hagytak nyomot a filmkészítés általános gyakorlatán.)
Mindezek folytán nehéz forgatókönyvekről
írni. A forgatókönyv (jó esetben) egyrészt irodalmi alkotás. tehát eszerint értékelendő. másrészt "létrejöttének pillanatával szűnik meg.
egy teljesen más alkotásfolyamat kiindulópontját képezve" (Dobai). Közhelyszámba menő
megállapítás, hogy rossz forgatókönyvből születhet jó film. és jóból rossz. Furcsa módon ez
még akkor ís így van, ha az író a rendező.
Bergman tudvalevően kitűnő író. Erdemes
szemügyre venni Szemben önmagunkkal (1975)
és Jelenetek a bábuk életéből
(1980) címu
filmjének forgatókönyvét. s utána megnézni a
két művet. A könyvek szinte Bergman korábbi
darabjaihoz méltó bonyolultsággal. érzékenységgel írödtak, s mennyivel szímplább, némelykor didaxisba fulladó a végeredmény I
Ha a forgatókönyvból nem készült film. a
befogadónak nem kell szembesítenie saját montázsát egy másik művel, egy másik montázzsal.
Am a nyelvileg jelzett filmes lehetőségek is
szülhetnek némi bizonytalanságot. Értékes alkotás és izgalmas filmterv például Dobai Tizedik emelete. mégis kérdésesnek tartom. hogyan hatnának filmízlésem számára kissé mesterkélt dialógusai a vásznon. (Ez a megállapításom az író több forgatókönyvére is áll.) A
probléma elméletileg eldönthetetlen. hiszen a
filmi stilizáció hitelesítheti a párbeszédeket.
Sokat sejtető. eredeti kísérletek a Szinopszis és
a Régi Magyar Képtár. igazi formájukat alighanem filmen nyerhetnék el. Ez utóbbi "filmnyelvi" forgatókönyv. mely archív fényképanyag nyomán készült. A fotók remek (tárgyszerű és metaforikus) leírása által irányitott
saját montázsom sokkal gazdagabb. mint a kötetben szereplő fénykép-reprodukciók nyújtotta élmény. A filmmontázsban visszaadható
lenne a nyelvileg megteremtett gazdagság.
A legnagyobb igényű összefoglalás a Monarchia összeomlását végigkísérő Hat brandenburgi verseny. (Hogy Dobai milyen ihletett újraálmodója e kornak. azt a Redl ezredes című
forgatókönyvéból a Filmvilág 83/9. számában
közölt részletek is jelzik.) E nagyszerű mű
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egyes tételeinek felhasználásával készült a Balázs Béla Stúdióban Magyar Dezső filmje, a
Büntetőexpedíció
(1970). a 60-as évek szellemiségének e hatékony és érvényes sűrítése, A
forgatókönyv ez esetben nem tartalmazza a
filmmé-alakítás specifikumait (a játékfilm és
az eredeti híradók párhuzamos montázsa; túlexponált vagy kontraszto s képek; a zene plusz
dimenziói a montázsban: latin-amerikai
muzsika), irodalmi értékeivel hat.
Érdekes tapasztalatokkal
szolgál a címadó
"forgatókönyv" is. Az idézőjel. úgy hiszem,
jogos, hiszen a forgatókönyv megelőzi a filmet. ez a leírás pedig a Balázs Béla Stúdióban
1971-ben Dobai Péter rendezte film. az Archaikus torzó nyomán született. Ez alkalommal tehát a meglevő filmmontázst kellett nyelvileg
reprodukálni, Ez egyszerre bizonyult könnyű
és szinte megoldhatatlan feladatnak. A film
szövege majdnem kizárólag a kamerával megmintázott fiatalember monológja, amely azonban jórészt klasszikus filozófusok. írók eszmefuttiltásaiból áll. De érzékeltetni lehet-e. ahogy
e fiatalember beszél? EmIíthetem szép hangját, értelmes. enyhén monoton beszédmódját,
mindez még nem utal a legfontosabbra : az
életvitel egységére. Hogy bár alig van saját
mondata, minden mondat az övé.
Dobai tökéletes biztonsággal érezte. hogy itt
nem vetheti latba metaforikus felidéző képességét. Egy-egy szóra hagyatkozik
tehát:
"Evés". Le lehet írni azt. ahogy ez a fiatalember eszik? Különösen pedig azt. hogyan tükröződik ebben az evésben életmódja. magatartása? (Még nem nyelte le a falatot. már tömi magába a következőt. egyszerre többfelét. Közben
már hámozza is a narancsot. Még nem rágta
meg az ételt, már könyveket szortíroz a verandán.)

Dobai a bevezetésben többféleképpen is ír a
film központi. szervező pillanatáról : "az ösztönök pátosza, az ösztönÖk rezignációja a túlfeszített szellemi tevékenység nyomása alatt";
I.a sírás fehér és grafit szűrke, cementvilágos
görcse". A leírásban csak ennyi áll: "sírás".
Annyi egyedi és általános vonás sűrűsödik ebben a konkrét sírásban. érzéki és megismételhetetlen módon, hogy nyelvileg színte nem is
megragadható. Ezért aztán az olvasó (ha nem
látta a filmet) izgalmas lenyomatát kapja "valaminek", amit nem igazán élhet át. Katartikus
élményben csak az Archaikus torzó nézőjének
van része.
Gondolatmenetem harmadik harmada hevenyészett variációsorozat: hányféle módon jön
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létre Dobai forgatókönyveinek hatására a montázs az agyunkban.
Dobai forgatókönyvírói
munkásságáról
ő maga adja a legpontosabb
jellemzést
A forgatókönyvről
című tanulmányában. Hogy e kötet miért kivételes jelentőségű filmkönyv , arról már esett szó a bevezető
mondatokban.
Dobai következetesen
halad
afelé az "unió" felé, amelyről
kötete utolsó
mondatában beszél.
Megjegyzés:
Külön kell említenem a kötet írásképét. mert
nem szorosan tartalmi
kérdés. Nem vagyok
nyelvmúvelő típus, de talán nem ósdi az igényem arra, hogy a nyomtatott szövegek helyesírása tökéletes legyen. Fájdalom,
de e könyv
kisebb számban
"egyszeru" sajtóhibák,
na-

Ég veled, film!
Ez nagyon

személyes interjú
Ingmar Betqmannal,
a mozi
Strindbergjével, aki 65 évesen
végleg
búcsúzik
a filmtől,
negyven éves karrier és ötven
ii'm után. A Fanny és Alexander valóban az utolsó filmje.
A mester visszatért gyökereihez, a színházhoz. Ma nyugodt,
boldog és némiképp beielétotdulá burzsoá. 65 éves szűletésnapját otthon, Farö szigetén
töltötte, a Balti tengeren, ahol
- ahogyan ő mondja - megtalálta önmagát. Körülötte nyolc
gyermeke, négy unokája, valamint a harmadik Mrs. Bergman, Ingrid.
Bergman állítja, hogy filmjeit csak saját magának csinálta. A filmek és az élet mindig
elválaszthatalanok
voltak Ingmar Bergman
szamara.
S
mindent, ami ő volt, beleépített filmjeibe. Színészek és kiváltképp színésznők beszéltek
depresszióiról,
problémáiról
Istennel kapcsolatban, később
az emberek közötti problémákról. Azt mondja, számára nem

gyobb számban helyesírási hibák gyűjtőhelye.
(E tekintetben nem áll társak nélkül mostanában.) Csak néhány példa: "a tőmorféma azonos
és a rangmorfémák változnak" (169. old.), "artikulátlan csatakiáltás" (71. old.), "valami szomorut [átszatok", "a cigányok a Monti-csárdást
játszák" (81. old.), "én hozzám" (123. old.),
"szégyelnie" (114. old.), "metafórákat"
(233.
old.) stb. A vesszőhibák
száma még tetemesebb, a megszólított neve előtt például következetesen nincs vessző. Nem először támad az
az érzésem olvasás közben, mintha a korrektúra elmaradt volna.
(Dobai Péter: Archaikus
torzó. Múzsák
Könyvkiadó, Budapest, 1983.)
Harmat György

Ingmar Bergman búcsúja
is fontos, hogy felnyitotta a világ szetnét az emberek közötti
kapcsolatokra. "Nem érdekel"
- ez ma visszatérő mondata
beszélgetés
közben.
Mégis
Bergman volt az, aki kiméletlen portrét festett azokról az
emberekről, akik nem tudnak
egymással kapcsolatot teremteni, Suttogások és sikolyokban
és a Jelenetek egy házasságból
cimű filmben.
Utolsó filmjével
Bergman
visszatért eredeti kiindulópontjához: boldog, elégedett gyermek egy matriarchális családban. A nők uralták az életét.
Jelenlegi felesége, Ingrid vallja Bergman - vajon nem
hasonlít-e az édesany jához?
"Fígyelmeztetnem
keU Önöket - mondotta Mrs. Bergman,
amikor végleg eldöntötték az
interjú időpontját - Ingmar
mindig pontos. Ne késsenek
egy percet sem, különben elmegy. A férjem egy svájci
óra."
Ezért egy negyedórával
a
megbeszélt időpont előtt be-

nyitottunk
a Cinematographe
itodájába, Stockholmban.
Mialatt várunk a lépcsőkön,
a sárga, vilIaszerú
házban,
halljuk, hogy fütyülve jön lefelé. Vállveregetések,
nevetés,
a nem létező, de látszólag hirtelen szövődő intim barátság
rituáléja. A felesége,
Ingrid,
vár ránk az irodában. Barátságos hölgy, kosztümben,
ősz
hajjal. Bergman szűrkésbama
kordbársony nadrágban, kitaposott cipőben van.
Ingrid
irányit
bennünket,
különösen a habozó rendezőt
egy szoba felé, ahol két sorban
székek állnak, a falon egy vetítővászon. Egy másik falon
Victor Sjöström képe.
- Ön nem szeret idegenekkel találkozni.
- Igen. Szeretem biztonságban érezni magam, olyan emberekkel beszélgetni és dolgozni, akiket keresztül-kasul
ismerek. Amikor egy étteremben
vacso-ázunk, meg kell szemlélnem előre minden
sarkot.
Szükségem van arra, hogy biz101

tonságban
érezzem magam.
Cyűlölöm az improvizálást.
szeretern, ha a dolgok úgy
mennek,
ahogy elterveztem.
Idegenekkel
kommunikálni
gyakran kellemetlen. Néha két
órát kell töltenem egy újságíróval. aki az első pillantásra
antipatikus. Ezek áz órák számomra az örökkévalóság. Ezt
többé már nem csinálom, ehhez már túl öreg vagyok. De
néha kiváncsi vagyóK, különösen színészek és rendezők esetében. Ilyenkor leküzdöm félelmemet. De kik Önök? Mit
akarnak Ingmar Bergmantól ?
Magyarázzuk.
Ber ina 68
éves, filmkritikus,
aki ismeri
Bergman munkásságát kezdettől fogva. Kiuáncsi a véleményére az életről és a filmről 40
éves pályafutás és 50 film
után. Van der Linden, 25 éves,
riporter, aki csak a legutóbbi
filmek alapján ismeri Bergmant és azt szetetné meqtudni,
mi tette őt azzá, ami az évek
során lett.
- Ahá! Még egy öreg ember! Hogy van? Jól? Figyeljen: ha megöregszik, fütyülnie
kell. Ha rosszkedvű vagyok,
fütyülök, hogy megváltoztassam a kedvemet. Ha problémája van: kezdjen nevetni. Nevessen, nevessen. nevessen és
jobban fogja érezni magát.
Próbálja meg néha.
És Ön, az ifjúság képviselője!
Ne nehezítse meg
nagyon a dolgomat, jó?
- Sajnálom, de meg kell
tennem. Amikor ífjú koromban az ágyban fekve hallottam
szüleimet veszekedni, lesurtantam a lépcsőkon, hogy belessek a nappali ablakán keresztül. Mialatt néztem az Ön Jelenetek egy házasságból cimű
filmjét, úgy éreztem, visszatérek gyermekkoromba.
- Tökéletes. Ez az. Az én
filmem az Ön "déja-vu" -je.
Jó, hogy a film így hatott.
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- Azt akarta, hogy így hasson az emberekre?
Nem érdekel. Valóban nem
é-dekel, Ha valaki azt mondaná nekem, hogy a férje öngyilkosságot követett el a film
megtekintése után, azt válaszolnám : nem érdekel. nem az
én dolgom. Én megalkotom a
filmet, ez az én megnyilatkozásom és azután sorsára hagyom, meg se nézem még egyszer, ez már más emberek
ügye.
- Mint rendező, Ön többéheoésbé saját pszichiátete. A
saját életének részei tűnnek
fel,
problémái,
amelyekkel
megküzdött.
- Valamennyi művész saját
maga pszichiátere. Biztos vagyok ebben.
- Ezért mondja azt, hogy
"filmek készítése szenoedésé"
Mert állandóan konfrontál saját magával, mert megpróbálja megoldani saját problémáit
filmkészítés közben?
- Én ezt sokkal vulgárisabban értettem. Filmek készítése
fájdalmat okoz, mert korán
reggel be kell menni a stúdióba, ott kell maradni 8-10 órát.
Tudja, hogy aznap be kell fejeznie 3 percet a filmből. És
m'ndez 50, 80 vagy 100 napig
zsinórban. A munkanap végén
halolt vagyok.
.
Megszállottság

és szenvedély

- Ez neurotikus foglalkozás.
Az ember szenved. Ez egészségtelen, rossz a testemnek és
lelkemnek. Igyekezned kell,
hogy állandóan a legjobbat
nyújtsd. Nincs még egy művész, aki ennyi stresszel dolgozna. A hegedűművésznek
csak a hangszerére kell gondolnia. Néha a zenekarra is,
de ő csak saját magáért felelős.
A rendező egy rendkívül bonyolult szerkezetet irányít, és

mindenért felelős, ami benne
és vele történik. Színészek.
technikusok, film stáb. Rendszerint jók a kapcsolataink.
Néha növekszik az izgalom és
kitörnek az indulatok. Micsoda viadal!
- De ez harc a "gyógyító
effektus" -sal, ahogyan Ön nevezi. Mi volt az effektus az
Ön utolsó filmje a Fanny és
Alexander esetében?
- Gyógyító-e dolgozni valamin, amiben az ember örömét leli első pillanattól kezdve? Szórakoztató. Sokan azt
mondják, ez olyan film, melyben kibékülök a gyennekkorommal. Persze, hogy megvannak benne ifjúságom elemei.
Alexander bizonyos értelemben én vagyok. De ezek kisebb
jelentőségű
dolgok.
Nincs
szükségem arra, hogy gyógyítsam gyennekkori sebeimet nem voltak ilyenek. Arra a
szoborra, amely a film első részében integet Alexandernak.
arra emlékszem kisfiú koromból.
- Egy gyermek fantáziái?
- Nem, nem. Nem fantázia.
Valóban láttam azt. Gyennekek látnak ilyesmit. Alexander
hazudik, azt mondja, hogy szűlei el akarják adni őt egy vándorcirkusznak. Az iskolában
én magam is ilyeneket meséltem barátaimnak, mert bolondultam a cirkuszért. Fontos
akartam lenni kis barátaim
szemében.
És az őrült bácsi, aki szellentéssel oltotta el a gyertyákat ... volt ilyen nagybácsim.
A házassága boldogtalan volt.
A nagymama a Fanny és Alexanderban jellemében sokban
hasonlít saját nagymamámra,
bár az én nagymamám nem
volt színésznő. Nagyon 'közvetlen kapcsolatom volt vele,
már kisgyerek koromban is.
Az apám lelkész volt, és egy
lelkész ajtaja mindig nyitva

van mindenki számára. Zavaros élet volt: jöttek, mentek az
emberek.
Nagymamámnál,
Uppsalában nagyon nyugodalmas volt. Egyedül voltam vele,
szerettem őt, és ő is engem.
Beszélgettünk az életről, a 7
éves kisfiú és ez a kedves aszszony. Úgy bánt velem, mintha felnőtt lennék. Néha nem
is értettem, mit mondott. De
ez nem számított, volt kentaktusunk. Türelmes volt, intelligens. Erős asszony. Azt akartam, hogy ott legyen a filmben.
És éppen úgy, mint Alexander, halálosan féltem a szellemektől, démonoktól. Láttam
őket, üldöztek, nem tudtam elmenekülni előlük.
- A Fanny és Alexander
nem egy sötét film. Vajon barátja, Kiel Grade hatott-e Önre, aki azt mondta:
"Miért
csinál egy ember, aki olyan
gazdagnak és kellemesnek találja az életet, olyan komoly,
depressziós filmeket?"
- Nem, ez egyáltalán nem
befolyásolt. Egyáltalán nem.
Én azt csinálok, amit érzék. és
Ingmar Bergman abban az időben boldog volt. Én nem kezdek írni azzal a gondolattal,
hogy ilyen vagy olyan lesz a
film hangulata - az nagyon
mesterkélt módja lenne a munkának. Én csak írok. Nem
azért csinálok filmet, hogy
megmutassam valakinek, hogy
boldog vagyok-e vagy depressziós.
A televízió kevésbé bonyolult
- Nehéz elhinni, hogy ez volt
az utolsó filmje.
- Igen...
Biztosan ... Vége. A szórakozás kedvéért csinálok majd néhány televíziós
anyagot, de az sokkal könynyebb. Ugyanazt a minőséget
kell produkálni, de a munka
kevesebb időt vesz igénybe ...

Egy öreg ember, hiszen érti. ..
Ke~ésbé bonyolult. És az ember nem költi saját pénzét
vagy valaki másét. Az ember
nem felelős. Egymillióba kerül? Kétmillióba? Nem törődsz
vele, mert senki sem törődik.
- Nem gondolja, hogya televízió esetleg a mozi halálát
jelentheti? Nemsokára az emberek naponta 10 órán keresztül nézhetik majd a televíziót.
Ki fog még akarni a tnoziba
menni?
- A mozi mindig létezni
fog. A jövőben az emberek
még mindig vágyakozni fognak arra. hogy őssz eqyűljenek
egy sötét szobában, egy bűvös
vászon előtt. A fiatal emberek
már most is elfordulnak a televíziótól. helyette a videót
kedvelik. De néhány év múlva
az is meg szűník majd. Az emberek ki akarnak jönni a barlangjaikból, hogy egymáshoz
simuljanak. De miért olyan nehéz elhinni, hogy nem akarok
többet filmezni? Ingmar Bergman nem hazudik.
- Ön egyszer azt mondta:
"A munhám a szinházban
olyan, mint a gyökér, amelyből egy 1a, a film kinö". Ha
folytatni akarja munkáját a
szinházban, abból óhatatlanul
fák is fognak nőni.
- Lehet, hogy nem tudom
megállítani
növekedésüket.
Nem fogom őket a földre
kényszeríteni,
hagyom nom
őket. Ne felejtsék el, hogy a
filmkészítés legszebb pillanata az, mielőtt elkezdődik a
forgatás. Ezt át tudom élni,
forgatás nélkül is, mint egy
gyermek, aki kedvenc játékaival játszik. A komollyá váló
dolgok már nem jók. Az ok,
amiért abbahagytam a rendezést, az, hogy már nem bírom
tovább. Fanny és Alexandert
130 napig forgattam. Nem akarok visszamenni ebbe a rabságba.

Nem esik nehezemre búcsút
mondani a mozinak. Katasztrófa lenne, ha kénytelen lennék
otthagyni a színházat, sokkal
jobban szeretem, mint a mozit. Ez Ingmar Bergman életének végét jelentené. Legmélyebb óhaj om egy operát rendezni. és azt hiszem, hogy ez
teljesüini fog.
Erők örvényében
- Megtudott-e
többet önmagáról 50 film után?
- Remélem. De ez nem elsősorban a filmtől van. Ez az
életből következik. Ön 25 éves
most. majd megtudja. Ugye
Mr. Bertina? Hát nem változtunk meg 40 év alatt? Sokkal
jobban értem most a dolqckat,
mint azelőtt. Ha az ember 25
éves, azt gondolja, hogy irányítani tudja a világot. Mindenen keresztüllát, ideái és
véleménye i tökéletesek, pontosan tudja, milyen a világ, ő az
emberiség írányítója. Semmi
baj nincs vele. Olyan a teste
mint egy fiatal istené, a lelke
romlatlan. De valójában csak
11 éves. Amikor az ember fiatal, akkor csak saját magával
törődik - vagy a színházzal.
A többi nem érdekes.
- A Fanny és Alexanderban
Emilie, a színésznő azt mondja: "Nem érdekel a valóság,
színtelen és érdektelen; semmi
köze hozzám. Háborúk és forradalmak, szegénység, járványok, igazságtalanság és vulkánkitörések
nem jelentenek
semmit
a számomra.
amig
nincs közük ahhoz a szerephez,
amit játszom."
- Ez. többé-kevésbé én vagyok. Ezt mondhattam én is,
amikor fiatalabb voltam. Minden olyan könnyű volt akkor.
De később az élet során rájön
az ember, hogy valójában milyen bonyolult minden. Néhány dolgot megértünk 30 éve103

sen, másokat csak 40 éves korban. Minden sokkal kegyetlenebb, mint gondolná az ember.
Olyan dolgok történtek velem,
amiket nem akartam. Dolgok,
amik ellen az ember nem tud
védekezni.
- Milyen dolgok?
- Majd megtudja. Meg lesz
döbbenve. Az élet olyan erők
örvénye, ame'yekről nem tudunk semmit. Néha le tudjuk
győzni őket, néha elveszünk,
eltűnünk az örvényben. Istenem, ez túl bonyolult. Csak
élni kell, megmászni a hegyet
és fent a csúcson a horizont
sokkal tágasabb, mint bármikor el tudná képzelni. Türelmesebbé válik. Mint bizonytalan gyermek, nagyon türelmetlen voltam. Mindig igazam volt, ez mindig együtt
jár azzal ha valaki fél. Engem már nem zavar többé a
harc és ezért nem vagyok harcos. Az én koromban az ember már ismeri önmagát és
van ideje arra, hogy nagylelkűbb legyen. Megtalálja a békéjét és ez a boldogság nyugalma. Megöregedni nem mindig kellemes, de több dolgot
lehet méltányolni. Stravinsky
egyszer azt mondta nekem:
"Örülök, hogy ilyen sokáig
éltem, most végre szeretem
Brahmsot" - erre gondoltam.
10 évvel ezelőtt gyúlöltem a
rockzenét. Megőrjített. Most
szeretem. Szeretem, elég jól
stimulál, de azért nem táncolnám. Egy új nemzedék hangja, mindig serkentő, csak meg
kell tanulni meghallgatni.
Öngyillwsság
- Tudja-e mi kényszerítette
filmek készítésére?
- Egyszer azt
mondtam.
hogy azért kezdtem filmeket
készíteni, hogy megmeneküljek a személyes életemtől.
ami fiaskó volt. 30 éves ko104

romban már háromszor nősültem. Jó rendező akartam lenni, m rt mint emberi lény
megbuktam. A stúdióban és a
színházban
boldogan
élhettem. Még ma is így érzem.
De nem tudom, hogy a menekülésem sikerült-e vagy sem.
Valóban nem tudom. Mindenesetre megvolt az az előnyöm,
hogy képes voltam a munkába menekülni. Ez fantasztikus
módja annak, hogyelkerüljük
a
problémáinkat.
Legalább
azt mondhatom; sajnálom, le
kell forgatnom egy jelenetet.
f:s amikor befejeztük
ezt a
filmet, akkor biztosítom. hogy
legyen egy színházi produkció, amely leköti az időmet.
Kedves módja annak, hogy az
ember meaeküljön a bajaiból.
- Menekülése közben szembenézett a problémáival:
filmeket alkotott belölük.
Folyamatosan.
Mialatt
dolgoztam, nem kerültem meg
a problémáírnat. Hivatásszerűen foglalkoztam velük és ily
módon távolságot tudtam tartani tőlük. Nem merültem el
bennük, nem, valamit tettem
velük. Az élet nagyon sötét és
szomorú
aspektusait
vidámabbra
fordíthattam.
Vagy
fordítva Az emberek mindíg
azt hiszik, hogy akkor csinálunk vígjátékot, ha jó kedvünk van, és tragédiákat, ha
rohadt ul érezzük magunkat.
Bolondság.
Életern egyetlen
olyan időszakában, amikor az
öngyilkosság határán voltam,
vígjátékot alkottam: Egy nyáréjszaka mosolya (1956).
- Miért akart öngyillws lenni?
- Ez nem tartozik ebbe az
interjúba
- Kellett lennie egy olyan
pillanatnak, amikat elhatározta, hogy szembenéz a problémáival. Az ember nem futamodhat meg elöZük egész életén át.

- Igaza van. Ez lehetetlen.
- Tehát mikor számolt le
velük?
- Még mindig pontosan tudom: 1966. Abban az évben
költöztem abba a házba, amelyet a Fam-szigeten vettem.
Abban az időben Liv Ullmann-nal éltem együtt. O elutazott Norvégiába és az USAba, a Kivándorlók című film
forgatására. Két évig volt távol és alig láttuk egymást.
Egyedül éltem. A szomszéd
farmról egy asszony néha eljött takaritani és vacsorát főzni. Együtt ettünk.
De nap
mint nap, huszonnégy órán
keresztül egyedül voltam Ingmar Bergmannal, először életemben. Eleinte szörny ú volt.
De lassan méltányolni kezdtem ezt, és megtanultam a leckét. Szembe kellett néznem a
problémáimmal és önmagammal. Egy másik fontos momentum, hogy beteg voltam és
ez zavart okozott az egyensúlyomban. Hónapokig úgy tűnt,
mintha a világ a feje tetejére állt volna, ha megmozgattam a fejemet. Még a beszéd
is nehezemre esett. 3 éven keresztül a Nemzeti Színház
igazgatója voltam, mindent átszervez tem, fáradt voltam. Nagyon beteg voltam és nem
akartam meggyógyulni. Akkor .
írtam a Personát. Ez a film
.mentette meg az életemet. Remény nélkül kezdtem írni, de
lenyűqőzőtt, Egy film két nő
gondolatairól. akik közel állnak egymáshoz, az egyik beszél, a másik hallgat: elbűvölő. Meg kellett gyógyulnom a
film érdekében és meg is gyógyultam. Semmi mást nem
akartam, csak Bibi Anderssonnal és Liv Ullmann-nal forgatni minél előtt, e két nővel,
akiket nagyon jól ismertem,
és mindkettő kiváló színésznő.
A megkönnyebbülés napjai
voltak
ezek! Ráeszméltem.

hogy otthagyhatom a Nemzeti
Színházat, ha akarom, hogy
elválhatok feleségemtől . .. ha
az ember szembenéz a zűrzavarral, amiben él. mindig előlről kezdhet mindent.
Embereket

manipulálva

- Vajon nem azért rendezetl-e
filmeket, mert a rendezőnek
hatalma van más emberek manipulálására?
- Nem azért rendeztem filmet. Ez csak adódott, mialatt
rendeztem. A vágy, embereket
és a valóságot manipulálni.
olyan betegség, amitől minden rendező szenved és szenvednie kell, ha jó filmet akar
alkotni.
- Még mindiq gyilkosságokat követ el?
- Hogy érti ezt?
- Gondolatban. Egyszer azt
magyarázta,
hogy megkönynyebbü1és lenne lemészáxolni
az ellenséget néhanap ján.
- Annyit fantáziáltam ...
Láttam magam, ahogy megölök valakit...
a vér a faIon. .. látok valakit meghalni ... Amit valóban szerétnék
és megtehetnék . . . nos ...
nem, még egy kritikust megölni is túl nehéz dolog. Nem
gyűlölöm őket ennyire. Amikor olyan idős voltam, mint
Ön, sok ember volt, akit valóban meg akartam volna ölni;
Mostanában a fantáziálásaim
névtelenek.
- Minden embernek
van
egy életlilozófiája, amely idővel változik. Mi az Ön filozófiája e pillanatban?
- Nincs ilyen filozófiám.
Semmilyen. Véleményem szerint lehetetlen és abszurd,
hogy az embemek filozófiája
legyen. Mi az, nogy filozófia?
Mit tehet vele? Én nem vagyok egyáltalán dogmatikus,
egyetlen alapvető véleményem
van: ne legyen alapvető véleményem.

Nincs szükség

szisztémára

- Hiszen
nem élhet csak
úgy, vagy igen?
- Vajon miért nem?
- Minden nap határoznia
kell valamiről. Valami alapja
kell hogy legyen e határozatoknak, bármilyen bizonytalan
is.
- Helyettesítse a filozófia
szót az etikával és akkor megválaszolom a kérdését. Az ember napi elhatározásai az etikáján alapulnak, és. semmi közük a filozófiához. A filozófia
az Istennel, az örök élettel
stb. foglalkozik...
Nem nézhet szembe ezzel nap mint nap.
Vannak
emberek,
akiknek
szükségük van ilyen rendszer
biztonságára. Nekem nem kell.
Nekem elég a saját etikám.
Egyfajta fegyelem ez, amit
pár szóban le lehet írni: szeretek pontos lenni. Valóban.
ha úgy látom, hogy IO percet
késni fogok egy találkozóról.
táviratot küldök.
Szeretem betartani ígéretei-'
met. Reggel 5 órakor felébredek, és arra gondolok: undorító, egy interjú fél ll-kor.
A következő gondolatom: elmegyek. Amikor belépek a
stúdióba, vagy a színházba,
folyton azt mondogatom magamban, nem számít, hogy fáj
a gyomrom, hogy fáj a fejem,
vagy rosszkedvű vagyok: a
munka a fontos. Jómagamnak
és a színészeknek alaposan ki
kell használnunk az időt. Ha
az ember olyan kaotikus belülról, mint én vagyok (ez a
káosz mindig bennem volt),
legyen nagyon óvatos és pontos. Maximalista vagyok. Igen,
tudom tapasztalatból,
hogy
szörnyű dolgok eshetnek meg,
ha dühbe gurulok.
Robbanás
Szavai azt juttatják eszünkbe, amikor telefonokat szaki-

tott ki és székeket dobott ki
a stúdió ablakán. "Egy svéd
magyarázta
egyszer
olvan, mint egy üveg ketchup: semmi és semmi és aztán hirtelen - robbanás".
- Erre gondoltam, vigyáznom kell. Amikor úgy érzem,
hogy közeleg egy ilyen "roham", le kell állítanom magam. Az ilyen fegyelem egyfajta etika. Meg kell akadályoznom, hogy használjam a
fegyveremet, a halálos fegyvert: ismerem jól az embereket,
keresztüllátok
rajtuk,
ezért ha robbanok, olyan éles
dolgokat tudok mondaní, mint
a borotvapenge. Olyan dolgokat, amelyek teljesen tönkretehetik a kapcsolatomat bárkivel. Amikor 25 éves voltam,
nem voltam óvatos. Most végre tudom, hogy azzá kell lennem, és általában az is vagyok. - Az Ön véleménye ezerint
a megaláztatás, az élet körponti témája: nevelésben, szociális rendszerben.
Megaláznak bennünket és mi megalázunk másokat.
- Én a megalázás mestere
vagyok, pontosan tudom, :hogy
kell megbántani más embereket, taposni tudok embereken.
Ezért az etikám nagyon gyakorlatias: ne tedd ezt.
- Ebben az értelemben a
legkritikusabb jelenet valószinűleg az, amikor
Alexander
mcstohaapja. a lelkész, megveri a fiút egy hazugság miaü,
ami valójában nem is hazugság?
- Ez a jelenet - minden
részlete, minden momentuma
- a gyermekkoromból származik. Az apám ilyen módon
büntetett
fantáziálásomért.
Meg kell érteniük - nekem is
nehéz volt =, hogy az ilyen
megalázásokat elkövetó felnőttek meg voltak győződve, hogy
ezt szeretetből teszik, és valószínűleg minden pillanatban
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gywölték önmagukat. De anynyira féltek rossz viselkedésemtől. hogy csak egy gondolatuk volt: meg kell tenniük.
- Az embereknek, akikkel
Ön dolgozott, néha az volt a
benyomásuk.
hogy Ön saját
apjává válik. Azzá az emberré, akit annyira gyűlölt. Csökönyös, nem fogad el semmi
ellenvetést.
- Persze, igen.
- Ön kemény szokott lenni szinészehhel szemben.
- Nem! Ez nem így van!
Én csak akkor viselkedem így,
amikor ők kérik. Ha az ember
beteg, és az orvos azt mondja: meg kell operálnunk. nem
kéri, hogy kedves legyen hozzá, arra kéri, hogy tiszta műszereket használjon, ne féljen,
csak az Istenért, operálja ki,
de gyorsan. A színészekkel
ugyanez a helyzet:
látom,
hogy valami baj van, és azt
meg kell szüntetní. Persze kivágni egy fájó pontot, kellemetlen. De meg kell lennie. A
legrosszabb
orvosok
azok,
akik olyan tévésorozatokat készítenek, mint a Dallas. A Dallas rosszul van megírva, rossz
a rendezése, a szinészek roszszul játszanak és rossz az operatőr ís. A Dallasnak nincsenek határai az ízléstelenségben, a tehetség hiányában.
Mindez olyan hallatlanul vonzóvá teszi a Dallast.
- Sok fiatal számára a Dallas első konfrontáció t jelenti
az USA-val. És On ugyanígy
szembesítette
az embereket
Svédországgal.
- Teljesen tudatában vagyok ennek a felelősségnek.
de nem bánom, egyáltalán nem
bánom. Sajnálatos, de nem tehetek róla. Úgy vélem, hogy
filmjeim nagyon is svédek,
még a Varázsfuvola is nagyon
az. Valami köze van a fényhez, a tipikus svéd fényhez ...
Nem is tudom.
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- A svéd társadalom arról
nevezetes ,hogy ott a jólét és
a boldogtalanság kéz a kézben
járnak. Az Ön filmjei ezt illusztrálják.
- A mi kísérletünk nem sikerült. A ma igazsága az, hogy
a jóléti állam kísérlete megbukott. E pillanatban próbáljuk megkeresni a hibákat, és
véleményem szerint ezt a korrekt módon csináljuk.
Beismerjük, hogy elvesztünk a
részletekben. Egy próbálkozás
részleteiben, amely olyan szépen
indult . . .
Részletek,
amelyekben annyi sok öngyilkossági kísérlet van. Ez igaz,
de Dániában, Franciaországban és Olaszországban sokkal
több ember dobja el az életét.
Szégyen

nélkül

- Ön még mindiq: hisz a szociáldemokratikus
rendszerben?
- Természetesen! Ez egy
brilliáns kísérlet volt, amely
nem 100 százalékban, hanem
csak 40 százalékban bukott
meg. Meg kell találnunk a
"miért" -et a 40 százalékra és
senki - beleértve engem is nem tudja' a választ. Vitatkozunk, veszekszünk egymás kőzött, anélkül. hogy meghallgatnánk a másikat, presztízsérzések nélkül. de nyiltan és
szégyen nélkül - ez a demokrácia.
- Amikor 1976-ban elhagyta Svédországot az adókonfliktus miait, búcsúlevelében "póker- játékosok
csoportjának"
nevezte a hivatalos ezervehet.
A szociáldemohrácia akkor "a
szűrhe
kompromisszumok
ideológiája" volt.
- Az csak vak düh volt
mert rendőrök cipeltek ki a
színházból próba alatt. hogy
kihallgassanak. A demokrácia
a vérünkben van, a demokrác'a gondolatainknak
természetes része, ez az Istenben

való hit svéd módja. A demokráciánk kórházi ágyba kerülhet ... de megmarad. Amikor azt mondom, hogy a demokrácia beteg, azokra a vezetőkre gondolok, akik hatalomra törnek, és ennek elérésére elfogadják a
"szürke
kompromisszumot" .
- Találkozott-e
Eassbindetrel emigrációja során Németországban?
- Soha nem találkoztam vele. és ez fáj egy kicsit. Csodálom Ct és mindig csodálni
fogom. Tartózkodó ember volt.
én is az vagyok, és ezért soha
nem hívtuk fel egymást.
- A Kígyétojás amelyet németországi évei alatt készített,
az egyetlen politikai Bergman-film a nácizmus gyökereiről. A laitihusok néha neheztelnek Önre, hogy apolitikus rendező.
- Elsősorban, a Kígyótojás
megbukott. Rosszul mentek a
dolgok, pedig nagyon egyszeruen meg lehetett volna menteni. A forgatókönyvnek hibái volt.ak. Milyenek? Nem
mondom meg, ez az én titkom, Hát jó, politika. Engem
az emberi lény vonz, és nem
a politikai emberi lény. Engem a szerkezet előtti pillanat érdekel. Fantasztikus dolog meg tudni, hogy egy ember
miért viselkedik így, vagy úgy,
de valóban nem érdekes a viselkedésének a regisztrálása.
Nem értem, miért kellene
nekem politikai filmet készítenem. Senki sem okolja Edward Munch festőt "felelőtlen, apolitikus" festményeiért.
Elítélte-e bárki, bármikor Bartók Bélát apolitikus kompozícióiért? Éppen úgy mint ők,
én be akarok hatolni az emberek jellemébe. Ne akarjanak
megfosztani ettől. Csodálom
Costa Gavrast és Margarethe
von Trottát. akik mind az embereket, mind a politikát fil-
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mezik. De ez nem az én asztalom.
- Lehetséges, hogy On fél
a politikától?
Egyszer megégette a kezét: fiatalként egy
nyarat Németországban töltött
és megismerkedett
a születő
nácizmussal. Annak a családnak a .iia. ahol Ön élt, a Hitlerjugend tagja volt és magával vitte Ont a találkozóikra.
- 16 éves voltam, 16! Az
egész család - akiket szerettem
a párt tagja volt.
Nagy befolyás sal voltak rám.
Gyermekként soha nem kerültem. szembe a politikával. nem
volt része az én nevelésernnek.
Néhány évvel a háború kitörése után kinyílt a szemem ...
Nácik. .. ez régen volt. Nem
hiszem, hogy mai magatartásomnak bármi köze volna ehhez.
Demonstrációk:

remények

- Még mindig úgy oéli, hogy
a világ olyan ponton van,
ahonnan nincs visszatérés? A
múltban egyszer megjegyezte:
"Politikai rendszereink kompximisszumosok
és haszontalanokká váltak. Szaeiélis viselkedési mintánh, mind belülről,
mind
kívülről
katasztrófa.
Nem akarjuk megváltoztatni
utunkat, vagy nincs hozzá bátorságunk. v r
- Valami megváltozott. Az
új nemzedékben
van valami
speciális. .. Azok a hatalmas
béketüntetések...
tekintet nélkül az én nemzedékemre és a
politikusokra . .. nagyon buzdítók. De nem tudom, hogy ez
megmenti-e a világet.
Nyolc
évig éltem Németországban, és
nyolc évig láttam a szakadékot a Kelet és Nyugat fiataljai között.
Mindaddig,
míg
nem dönt JÜK le ablokádokat.
a feszültség napról napra nőni fog.

- Korábban Isten volt az,
aki nem hagyta Ont aludni éjjelente.
- Ennek vége. Húsz évvel
ezelőtt abbahagytam az Istennel való párbeszédet. A Persona-korszak
döntő szerepet
játszott ebben. Négy éven át
viaskodtam a kérdéssel: van-e
Isten? Ezután beteg lettem.
Meg kellett műteni. Néhány
óráig se élő, se halott nem
voltam. Ez után a tapasztalat
után nem féltem többé a haláltól. A dolgok a világon túl
- nincs ott semmi? - nem voltak többé fontosak.
Tehát mint Nietzsche,
azt mondja: az Isten halott?
- Nem tudom, lehet, hogy
soha nem is létezett. Nem tudom és nem is érdekel.

A társadalom
teremti a kűlönbségeket. Gyakran az egyik
ilyen kűlső különbség az, hogy
a nő uralja a kapcsolato' és
a főnököt játssza.
- Az On filmjei sok embernek felnyitották a szemét a
ieminizmusra.
Ez a felszabadítás tovább fejlődött. Mi a
legközelebbi lépés a nők számára?
- Rá kell jönniük nagyon
gyorsan, hogy a feminizmusuk
rossz útra tért! És ha egy új
társadalmat akarnak építeni nagyon
remélern. hogy ezt
akarják =, el kell kezdeniük
megmutatni,
mit gondolnak
róla, hogyan kapcsolják be a
férfiakat is. Kívánesi vagyok.

Pornográfia

- Mielőtt feleségül vette lnqridet, On nek öt felesége volt.
Mindegyiknek
volt hivatása:
táncosnő, koreográfus,
újságiró, zongoraművésznő
és szinésznő. Jelenlegi feleségének
nincsen foglalkozása ...
- C a munkámmal foglalkozik, a titkárnöm.
- ... és ime, ez a kapcsolat
tovább tart, mint az előzőek.
Már tizenkét éve együtt vannak.
- C írja a leveleimet. jegyzi a telefonjaimat.
meg szervezi az életemet.
Ez jó, nagyon jó.
- Nagyon sok nő nem fogja megköszönni
Önnek ezt a
meg jegyzését.
- Ja, nők, a nőknek el kell
kezdeni
gondolkodni.
Azért
vannak problémáik, mert egy
bizonyos időben
minden nő
foglalkozást akart. Ezért bukott meg a női felszabadító
mozgalom.
Meg kell változtatniuk
álláspontjukat,
más
utat kell találniuk. Nem szabad olyan agresszívnek
lenniök, bár ezt könnyű megér-

- A Variety azt itta, hogy
On trilógiát fog készíteni Fellinivel és Mike Nichols-szal,
szexuális fantáziákról, Eratica
címen. Porno?
- A Variety téved. Fellini.
Kuroszava
és én terveztünk
három filmet a szerelemről. A
szerelem olasz, japán és svéd
szempontból, de semmiképpen.
sem pornográfia. Nem mintha
megvetném
a pornőt. szeretem! De nem élvezem a készítését.
- Az On filmjeiben a nők
erősek és bölcsek.
A férfiak
egocentrikusak,
intoleránsok,
buták és képesek, hogy otthagyják szeretőiket,
munkájuk vagy művészetük miatt.
- Ismét úgy vélem, hogy ez
a gyermekkorom
miatt van.
Nemcsak a nagymamám,
de
az anyám is szerető és erős
egyéniség
volt. Tehetséges,
gyönyörű. Ck uralták családjukat. Ez az egyetlen magyarázat. A badarságok a férfiak
és nők közötti különbségekről ... nincsenek kűlőnbséqek.

A nőknek

gondolkodniuk

kell
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teni. Rosszul bántak velük különösen a XIX. században.
- A feministák azt fogják
mondani,
hogy Űn reakciós,
aki arra kéri a nőket,
hogy
kiszolgálják a férjüket,
ahogyan az Űn felesége szolgálja Űnt.
- Na, és? Az én feleségem
élvezi ezt, és megkapja a fizetését.
- Mit csinált, mielőtt öszszeházasodtak ?
- Férjnél volt és négy gyermeket nevelt fel, a többit nem
tudom.
A műuészet:

jelentéktelen

Amikor
Bergman
1965-ben
megkapta a dán Erasmus-díjat, kijelentette,
hogy a művészet "napjainkban jelentéktelen". Megmagyarázta, hogy
a műoészetnek nincs hatalma
és lehetősége, hogy hatást gyakoroljon életünk fejlődésére.
"Az irodalom, a festészet, a
zene, a mozi és a színház önmagát hozza létere," Oj változatok, új kombinációk keletkeznek és meqszűnnek. A mozgás - kivülről nézve - nyughatatlan, élettel téli, a műuészeb: igyekeznek
dühösen
és

grandiózusan alkotni saját maguknak és az egyre kevésbé
érdeklődő
közönségnek,
egy
olyan világnak,
amely nem
törődi~ az ő gorzdolataikk"al.
Néhány elszigetelt területen a
művészek bünhódrzek és a művészekre úgy tekintenek, mint
valami veszélyes alakra, akit
csak ellenőrizni és irányítani
kell. Altalában a műuészet viszont nyughatatlan,
szégyentelen, felelőtlen és - ahogy
mondottam - a mozgás heves,
majdnem lázas. Olyan ez, mitü
egy dág'ött kigyó bőre, tele
harzgyákkal. A kígyó már régen ártalmatlan,
de a bőre
még mozog a benne nyüzsgő
élettől."
- Mint a haladás tényezőjében, mint reformerőben
nem hisz a műoészetben. Már
1965-ben azon gondolkodott,
van-e értelme folytatni tevékenységét.
Most pedig meg
kell állapítanunk,
hogy Űn
hangya maradt a kígyó bőrében. Miért akar harrgya lenni?
Mert szeretek hangya lenni. Mindig is szerettem. Folytatni fogom, nem az Önök,
nem mások kedvéért, hanem
magam miatt. Csinálom, mert

ez az egyetlen általam ismert
út az élethez, bármilyen halott legyen is az a bőr, amelyben mozgok. Nem tudom, ki
nézte a filmjeimet.
nem tudom, kinek volt szüksége rájuk, csak azt tudom, hogy elkészítettem őket.
- Űnnek ez most egyszerű.
- 65 évesnek kell lenni,
hogy ilyen világosan lásson az
ember.
- Jörn Donner. a Fanny és
Alexander producere mondotta: "Bergman megpróbálja legyőzni magában a bohémsáqot, és egy jól szetuezett életvitelt alakitott ki. Ma már túlságosan
burzsoá."
Szeretné
látni
önmagát
és Ingridet
mint tulajdonosokat?
- Igen, mint egy kis francia
étterem
tulajdonosait.
amit
Donner képletesen megfogalmaz, ez igaz. Egy kis étterem
tulajdonosának lenni jó módja az együttélésnek, a munkának, az emberekkel való kapcselatteremtésnek.
Látja ..•
természetesen mindig is anarchista burzsoá voltam, egy furcsa állat. [Cinéma Canada.
1984. február 104. szám - Haraszti Hedda)

Az Ólomidő után
Beszélgetés Margarethe von Trottával
A kommunikációképtelenség
állapota
- Mindegyik filmjében viszszatérnek fő témák: a terrorizmus, a feminizmus, Németország, a nők közötti kapcsolatok. Más filmjeivel
való
összefüggésben
hova helyezi
a Tiszta őrület (eredeti citnén
Hellet Wahn) cimű művét?
- A legutóbbi
folytatása.
Valójában mindegyik filmem
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saját érdeklődési
körömhöz
kapcsolódik. A Christa Klages
második ébredése és az Ólomidő a nőket a társadalomban
és a történelemben vizsgálta,
kivülről célozta meg. S van
egy ellenritmus. amely a belső
rétegek felé halad, a Nővérekben és a Tiszta őrületben.
Ezekből egy kissé kizárt am a
társada'mat,
személyes kapcsolatokat ér'ntek. látható politikai célzások nélkül. Film-

sorozata olyan ritmusú,
mint a lélegzetvétel.
- A kétirányú kapcsolatokon keresztül egy olyan Németországról
beszél,
amely
valamiféle
hétköznapi
terrorizmusban létezik. Igy esetleg
a politikai filmnek valami más
formájához jutunk el?
- Természetesen ez itt másként van megközelítve. A társadalomban való életről beszélek. Egy házasság börtönét le-

jeim

festve egy ország politikai
struktúráját idézem föl. A hétköznapok
nagy
felfordulás
forrásai lehetnek. Társadalmi
mechanizmusok
irányítanak
gyermekkorunktól kezdve egészen addig, amíg megformálódik a személyiségünk. A Tiszta őrület olyan embereket mutat, "kik átélték 1968 májusát
Németországban. Nem közőnyösek, úgynevezett haladók.
van némi nyitottság bennük a
szavak szintjén. Am amikor
ez egzisztenciális kérdéssé válik és az erkölcsi kényelmük
kerül veszélybe, akkor már
nem vállalják fel a helyzetet.
Egész nemzedéket képviselnek, amelyben a nő váqyik inkább arra, hogy továbblépjen.
Ha egy sor magánéleti reakciót egymás mellé állítunk, politikai filmet kapunk.

Azonosulni

a másikkal ...

- Filmjei gyakran két erősen
különb'öző nőalakot rajzolnak
meg. Itt Olga az erős és Ruth
a befelé forduló. A film végére nem fordul meg ez a helyzet?
- De igen, akár egy vérátömlesztés esetében. A másikkal való azonosulás során kicsit olyanná is válunk, mint a
másik. Olga egyre sebezhetőbb lesz, Ruth kibontakozik.
Az azonosulás körbejár. E két
nőképpel a bennem is jelenlevő nőalakokat rajzolom meg.
- A két barátnő legszorosabb egysége
Egyiptomban
jön létre, Ruth egyetlen kitátulhozása pillanatában. Miért
helyezte ilyen messze Németországtól. egy olyan országba,
amelyet oly sokszor vádolnak
nőgyűZölete miatt?
- Mert ez éppen az a hely,
ahol önmaguk lehetnek; egész
élettapasztalatukat
elviszik
oda.
Fontos egy mondat,

amely Kairóba érkezésükkor
hangzik el: "Itt óriási népességrobbanás van és nyomor,
de öngyilkosok Németországban lesznek az emberek". így
Ruth számot vet azzal, hogy
más életlehetőségek is vannak,
és olyan materiális problémák,
amilyenekről még nem is hallott. S mert érzékeny mások
iránt, ez a tapasztalat segít neki kijutni a magára erőltetett
depresszió ból. Más közegbe,
más szemlélethez jutva könynyebben lélegzik.
- Miért van jelen végig a
filmben a férfiak ábrázolásában valami bénultság?
- Mert az életben is így érzem. A filmbeli férfiak tehetetlenebbek
az otthonukban
létrejövő kitörésekkel szemben, s a feszültségek végső
soron mindig az otthonokban
keletkeznek. A nők fejlődésének megnyilvánulásai bénít ják
meg őket. Franz nem gyűlöletes férj. A féltékenységen kívül reakciói kűlőnbőző
szinteken nyilatkoznak meg. Érzi,
hol kell megállnia, és megmarad a társadalmi szerepe által
k+jelőlt határok között. Egyrészt fél, hogy elveszti a szerelmet és elveszettnek
erzl
magát a barátnők kapcsolatával szemben. El van képedve.
Talán jobban elviselné egy
szerető betolakodását, ebben
az ismert sémában tudna viselkedni. De egy nővel szemben minden ingataggá válik
benne. Másrészt, meg szervezi
Ruth életét; azért küldi Kairóba, hogy segítsen rajta. Nem
gondolja, hogy ez az utazás
döntő lépés lesz Ruth kibentakezésában. Ruth visszatérésekor elveszti hatalmát. Szorongása és tehetetlensége automatikusan agresszivitást váltanak ki. Végül valami egészen mellékes kérdés robbantja ki a totális erőszakot.
- Filmje a férfi és nő kó-

zötti kapcsolat lehetetlenségét
hangsúlyozza ...
- Ezt látom magam körül,
nézelődöm és figyelek, hogy
ábrázolhassam
a valóságot.
Néhány év óta, abban a körben, amelyben ismerős vagyok, egyre inkább tudomásul
vettem ezt a növekvő tehetetlenséget. A nők egyre pontosabban tudják, hogy mit akarnak az élettől, és eltávolodnak
a férfiaktól. Ez nemcsak a férfiak hibája. A hagyományos
kapcsolatok nem tudtak alkalmazkodni ehhez a felforduláshoz. A férfiak ritkán tesznek
kísérletet arra, hogy megértsék a nőket, innen származnak
a nehézségek és az eltávolodás. Ki kell lépnünk a modellekből, és együtt kell részeseivé válnunk a kísérleteknek.
ezt többé nem halogathat juk.
A házasság is ...
- Miért játszód!IQk jelenetek
egy szociális otthanban és egy
pszichiátriai intézetben?
- Számomra ezek is börtönök, éppen olyan valóságosak,
mint amilyet az Ölomidőben
mutattam be. S a házasság is
lehet az. Egyszerre akartam
ábrázolni a két nő reakcióját
az olyan bezárt helyek iránt,
amelyek esetleges jövőjüket
is jelenthetik. Ruth számára,
aki állandóan az őrület határán jár, a pszichiátriai intézetben tett látogatása jelentősnek
bizonyul. Közvetlen kapcsolatba kerül az egyik bennlakóval, mert érzékenyen reagál
és igaz szavakat talál.
- A film mottója egy Adorno-idézet: "Egyedül az szeret
téged, aki mellett gyengének
mutathatod
magad, anélkül,
hogy erőt proookálnál", Ez a
mondat a film leginkább hangsúlyozott
érzését
illusztrálja ...
- Ez a mondat kifejezően
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magában foglalja a filmből azt
a gondolatot, hogy hogyan
tudjuk elviselni a hatalmat,
ha gyengék vagyunk. Ruthot
nem önmagáért szeretik, hanem mert megtestesít egy képet, amelyet a másik őriz róla. Nehezen képzelhetők el a
kapcsolatok az egyik fél uralkodása nélkül a házasságban
és a barátságban is. A nők között a szerepek bizonyosan
könnyebben
felcserélhetők.
Magam is, hol gyengének, hol
erősnek érzem magam, s azt
szeretném, ha ilyennek is fogadnának el. Az én azonosulásomhoz tehát két személyre
van szükség.
- Hogyan tudott együttműködni a színésznőkkel?
- Nagyon
különbőző
a
munkamódszerűk,
a folyamat,
ahogy felépítik a személyiségüket. Angela Winkler a színházból jött, Hanna Schygulla
született filmszínész.
Hanna
nem akart a forgatás előtt próbálni. Ezzel szemben Angela,
aki a színházban számos próbához volt szokva, inkább itt
is ezt kívánta. Nehéz volt
együtt dolgoztatni őket. Szerencsére ez nem látszik a
vásznon.
mert
mindketten
szenzációsak.
- Hogyan keletkezik
Onben egy film ötlete?
- Miután az Ölomidő forgatókönyvét megírtam, másfél
évet vártam, hogy pénzhez
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jussak. Ezalatt írtam a Tiszta
őrületet. Nehezen tudom megfogalmazni, miért és hogyan
írtam ezt a forgatókönyvet.
Nem úgy készítek filmet, hogy
van egy témám kiindulópontul, hanem folyamatosan fejlődik ki bennem a dolog. Az
általam átélt élmények összekeverednek
a képzelettel,
s
ekkor szabadjára engedem a
fantáziámat. Hatalmas az öntudatlan, a spontán oldal szerepe; a magyarázatokat
később keresem hozzá.
Filmrendező-nő?
- Mit gondol, másként lehet
attól közelíteni a iilmezéshez,
hogy valaki nő?
- Ezt mindig mások figyelik meg és éreztetik
velem.
Talán valamelyes érzékenyebb
viszonyulást
jelent a szereplőkhöz.
Szememre hányják,
hogy férfi szereplőim nem
annyira teljesek, mint a nők.
Egész egyszeruen kívülről látom a férfiakat. Wenders és
Herzog filmjeiben a nők maradnak háttérben,
s ezt nagyon jól megértem. Én szeretem ezeket a filmrendezőket.
de nekik miért nem tesz soha
senki szemrehányást'?
Némelyik férfi szereplő kedves nekem, férfiellenes nem vagyok.
A rendezőnők nem félnek attól. hogy kimutassák érzéseiket ; keverik az esztétikat
és

az érzelmeket, a magánéletet:
és a közéletet.
A különbség
talán a témák szintjén és a képek mögött rejlő érzelmek
szintjén ragadható
meg. A
Tiszta őrületben, ami fontos.
az nem mondódik ki, az érz ésekben. a belső folyamatokban
fogalmazódik meg.
- Milyen
volt a film németországi fogadtatása?
- A férfi kritikusok rosszul
reagáltak, szexistának kiáltották ki, holott a film nem az.
Úgy érezték.
hogy őket támadja, és meg akarták védeni
magukat. A film férfi szereplői pedig egyáltalán nem érezték így, és nagyon is meg voltak lepődve. Nyugat-Berlinben, a sajtókonferencián Peter
Striebeck (Franz meg személyesítője)
azt mondta nekik:
"Hazudnak önmaguknak",
és
megmagyarázta
a szerepet,
amit játszott. A kritikusok nekimentek
a filmnek és úgy
reagáltak,
mint Franz: agresszíven. Ezzel ellentétben, a
közönség körében nagy visszhangot keltett.
- Van új filmterve?
- Igen, elkezdtem írni egy
forgatókönyvet
Rosa Luxernburgról.
Ez természetesen
közvetlenebbül pollt'ízáló film
lesz.

(La Revue du Cinéma,
nov. Erdélyi Z. Agnes)
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