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Beszélgetés a Csillagosok alkotóival

Műhelyvitánk sorában ezúttal egy hangszalagra rögzített hosszabb
beszélgetés néhány részletét közöljük. Az elhangzottak csaknem szószerint olvashatóak itt; mindössze annyi változtatással, hogy az élőbeszéd szülte mondattöredékeket kíegészítettük, és elhagytuk azokat a szdgórúan szakmai utalásokat, amelyek az olvasó számára érthetetlenek. A szövegben azonban megmaradtak a fogalmazás pontatlanságai. Mindez az olvasót nehéz munka elé állítja: írott anyagként
kell olvasnia azt, ami élőszóban hangzott el. Cserébe viszont a spontán felötlő gondolatok, rnagyerázatok, vallomások közvetlen tanúja
lehet.
A beszélgetésen Jancsó Miklós filmrendező, Hemádi Gyula forgatókönyvíró vett részt és természetesen a kérdező, aki maga is tanúja volt a Csillagos ok, katonák kosztromai forgatásának.

"Primitív" művészet?
A filmet gyakorta nevezed "primitív művészetnek". Komolyan kell ezt venni?

Jancsó Miklós:
- Igen, bizonyos értelemben feltétlenül. Nagyon egyszerű a dolog,
vannak olyan határai, amelyeket nem lehet túllépni. Nem lehet túllépni a látványt, az érdekességet, megszabott az intellektualizálódás
kerete benne. Primitív még a legjobb film is, mert direktségénél
fogva agresszív, és 'ezt a dírektséget nem haladhat ja meg a legösszetettebben gondolkodó rendező sem. Primitív, mert azonnal ható,
visszalapozhatatlan. Persze azért ne tévedjünk, a film primitívsége
módszereiben és korlátaiban van, nem pedig hatásában.
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Törekvéseid

éppen nem a prirnitívséget

példázzák ...

Jancsó Miklós:
- Mit látunk a Csíllagosok, katonák-ban? Állandóan rohannak, lovagolnak, lőnek, ide-oda szaladgálnak és kész. Ez a maximum. Mi a
trükkje ennek? Hosszú sínfáhrtunk van, ehhez koreografálom a jelenetet; és még egy trükkje van: mindig az éppen hangsúlyos szereplő
kerül középre. Somlóval mindig megbeszéljük, hogy az adott beálIításban ki a fontos, s akkor ő rendszerint középre komponalja a szereplőt. Például Szpiridon száznegyven méter hosszú csókj ánál a gép
elindul, de a mozgás alapelve az, hogy a színész mindig középen legyen. Van egy olyan jelenetünk. amelyben Sztrizsenov elküldi Molnár Tibort; Somló ezt a jelenetet egyáltalában nem szereti, mert nem
érezte eléggé, hogy ki a fontosabb: Molnár-e vagy Sztrizsenov. A
gép Molnár Tiborral megy el, és üresen marad a képmező. Tehát
ismétlődően az a jelenetek "tr~kje",
hogy a hosszú fáhrtsínen ideoda mozgunk, miközben középen tartjuk a szereplőt ...
Élrdekes, hogy ez a módszer mégsem .eredményezi a tiguI'Iák hangsúlyossá tételét; sőt, gyakran az elJeIllkJezőj1etörténik. Amikor például Prokofjevvel
mozgunk, mégis a jelenet hátterében lévő Jabbarov az érdekes, Prokofjevet ugyanis
kífejezetten
az operatőr rruatt, a géprnozgás továbbítására
mozgatod; végeredményben azonban mégsem ő válik hangsúlyossá a néző számára, hanem a kihagyott figura,

Jancsó Miklós:
- Bár nem nagyon tudatosodik az emberben, de azért körülbelül tudom, hogy ugyanúgy, ahogy ösztönösen idegenkedern a dialógusokban a direkt pszichológizálástól, ugyanúgy ösztönösen idegenkedem
attól is, hogy túlságosan kiemeljek valakit.
Hernádi Gyula:
- Ez hatásában nagyon érdekes csoportszuggesztiót eredményezhet.
A struktúra szuggesztióját. Nem akarok kitérni a manapság annyira
divatos strukturalizmusra,
de azt hiszem, hogyaCsillagosok,
katonák pozitív példája a jó értelemben vett strukturalizmusnak.
Ez maga a strukturalista
film, ha ugyan van ilyen. A struktura a lehető
legbonyolultabb fogalom, ezért nem lehet a film primitívségéről beszélni. Azt mondod, az a dolog trükkje, hogy Somló középre hozza a
figurát, s varioglaukárral
közeledtek, távolódtok; végeredményben
az irodalomban is ez történik.
Jancsó Miklós:
- De nem, nem. A film rettenetesen

egyszerű fogásokkal dolgozik!

PriImitívnek nevezed ezt a művészetet
- különös
módon éppen irodalmi
szemmal nézve -, de közben filmjeid azt igazolják, hogy a film is képes a
maga eszközeivel, a mozgással, a dinamíkával, a látvánnyal
kifejezni ugyanazt
a bonyoluítságot.
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Hernádi Gyula:
- így van. A film pontosan olyan autonóm jelrendszerrel rendelkezik, mint a beszélt nyelv. Talán a nyelv jelrendszere absztraktabb.
és ezért talán nagyobb az általánosító ereje is; ugyanakkor a filmnyelvnek sok olyan tulajdonsága van, amelyek kiegyenlítik "hátrányait". A jó film, nyelvének hajlékonyabbá tételével, a mögöttes
tartalmak megsokszorozásával 'egyre inkább közeledik a beszélt nyelv
absztraháló képességéhez, ugyanakkor a jó írás, nyelvének, stílusának pontos plasztikusságával, felidéző erejével majdnem hogy
konkrét elemi-érzéki emóció is...
Teljesen fölösleges azon vitatkozni, melyik nyelv a tökéletesebb. Mind a kettő lehet tökéletes;
egyik a papíron, másik a vásznon.

A western-technika
Filmedben

gyakorta Iedezhetőek rel

'cl

western-technika

elemei; miért?

Jancsó Miklós:
_ Mintha ez lenne a legsodröbb és legérdekesebb. A rendező nem
hagyhatja ki azokat az érdekességeket, amelyekhez a világ mostanában valahogy vonzódik. Ez nem egyszerűen divat, hanem több
ennél; a világ egyre dinamikusabbá válik. Gondold meg, még két
évtizede sincs annak, hogy Kína önálló, és a1ig hét éve lőtték fel
Gagarint. Mi minden történt azóta!
Hernádi Gyula:
- A világon állandóan történik valami: hol Berlinben, hol Kubában,
hol Afrikában, hol Vietnamban; mindig rövidzárlat keletkezik valahol . .. Részese vagy egy világnak, amelynek kényszerülsz átvenni a feszültségét. Maga a tájékoztatás is olyan rendszerű, olyan
fejlettségű, hogy míndannak, ami történik részesévé avat...
Ha
csak a televízió híreit nézed: itt tüntetnek, ott agyonlőnek két négert. Tulajdonképpen a művészettől is ennek a dinamizmusnak a
rekonstruálását igényeljük és igényli a kor; a furcsa dokumentatív
esetlegességet egy koherens, szabályozott rendszerben akarja viszontlátni.
Miórt éppen a western-technika
alkalmas erre, amely saját
nam telítődik meg sem intellektualbtással, sem filozófiával?

gyakorlatában

Hernádi Gyula:
- Ennek ellenére a western par excellence filmműfaj - dinamizmusát,
mozgását, történés ét, cselekvéseit tekintve. Miklós valami lényegeset
és korszerút ta1ál ki akkor, amikor ezeket az elemeket egy másfajta
konoepció szolgálatába állítja.
Ha valaki képtelen arra, hogy 'a western-technika mögött filozófikus tartaJ.makat is asszocíální tudjon, akkor számára csak a prírnér izgalom marad, a tör7

ténés. Nem zavar-e, hogya filmedet ilyen kétféleképpen
oni az egyj,k nézőt 'bizonyosan kizárja ...

értékelhetik;

Antoni-

Jancsó Miklós:
- A Blow-UJP közönség-fílm is; a Kaland sem zárja ki a feszültséget. .. Különben fordítsd meg a dolgot, és azonnal erény lesz belőle: a western-technika éppen azt segíti elő, hogy a filmnek több
értelme legyen. Filmünket annak ellenére megnézheted, hogy nincs
:központi hős e; megnézheted akkor is, ha nem érdekel a történelem
sodrása, ha csak az önmagáért való történet érdekel.

Az absztrakció eszközei
FUmjeidben viszonylag kevés konkrét történelmi
jegyet használsz. Vajon
történelmi absztrakciók-e ezek a filmek egy-egy konkrét korszak olyan megjelenítései, amelyekben általánosítható
vonások is vannak?

Jancsó Miklós:
- Sohasem akarunk kifejezetten absztrakelót csinálni. Az más kérdés, hogy filmjeinknek vannak absztrakciós vonásai is. Azóta gondolkodom ezen, amióta a szovjet ruhásnő, Maja egyszer azt mondta
nekem, hogy magánál a pozitív figurák mindig hajadonfőtt játszanak; ez annál a jelenetnél volt, amikor a végén Kozák András karddal tiszteleg: azt mondta, "tudom, hogy nem kell odaacini a sapkát,
úgyis hajadonfőtt marad a színész" . Úgy látszik, van valami, amit
tudatosan sohasem tisztáztunk, de ami valóban absztraháló ebben;
mert ha Kozák abban az ismert, lapos bőrsapkában játssza a jelenetet, akkor az egésznek más a jelentése.
Hernádi Gyula:
- Ez érdekes problémát vet fel. Azt nem kell különösképpen magyarázni, hogy a film meghatározott tárgyiassága tulajdonképpen nagyon :konkrét "agresszió", viszont az irodalom meghatározatlan tárgyiassága szélesebb asszociációs teret kínál. De a film e meghatározott tárgyiassága, amikor nagyon szigorúan időhöz kötött - mondjuk aprólékosan ragaszkodik az 1934-es divathoz -, akkor az idők
folyamán erősen veszít hitelességéből. Vagyis elévül. Az egyenruha
évszázados, specifikus, már majdnem absztrakt jel-konstrukció. Figyeljétek meg, hogy a Csillagos ok, katonák-ban a szereplők mindig
vagy meztelen felsőtestűek, vagyegyszerűen
fehér ingben, vagy fekete zárt egyenruhában vannak; egyenruhá:ban, amely évszá-zadok
óta, bizonyos változtatásokkal ugyan, de szints azonos, tehát már
majdnem fogalmi. Ezeknek az absztrakt-konkirét jeleknek a műbe
építése, az irodalom meghatározatlan tárgyiasságához közelíti a filmet, ezt az ugyanakkor mégis eredendően nagyon konkrét művet.
Az agresszív konkrétságot tehát körülveszi egy szélesebb asszociatív
mezővel. Ez nagyon lényeges, mert ettől többdimenziójúvá, gazdagabbá válik ... A Szegénylegények-ben ugyanígy funkcionálnak a
paraszti ruhák.
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Ha a filmnek valóban van ilyen elvonatkoztatható,
általánosítható
míért jut ez érvényre most már másodszor történelmi keretben?

tartalma

is,

Jancsó Mlklós:
- Valószínűleg azért, mert mindkettőnk érdeklődése - lehet, hogy
az életkorunk miatt, lehet, hogy mert olyan időkben éltünk, amikor
annyi minden történt - elsősorban történelmi jellegű.

Alárendelt irodalom
Hernádi Gyula:
- Az irodalomról szerétném elmondani azt a szerény tapasztalatomat,
hogy még ez a fogalmilag túl súlyos művészet is mennyire kénytelen egyszerüsítení. Itt is szinte követhetetlen. hogy honnan jön a
kép. Mint ahogyarendezőnél
is, hogy anyagát milyen konkrét motívumok a1apján szervezí előre. Az csak felületi jegy, hogy mondjuk
középre komponálom a szereplőt; valójában a kiválasztott megoldás
ezernyi tényezőbe ágyazott, és éppen attól válik utánozhatatlanná,
hogy egyszeri megoldás. Nagyon távoli dolgokat-fogalmakat kell őszszekapcsolni, a képiség nagyon távoli jellemzőit kell összefűzni ahhoz, hogy jó képekké 'Váljanak. A tehetségtelen költő összekapcsolhat
bármit, nem lesz jó a kép, de ha Pilinszky azt mondja, hogy "rfésülködsz a mágneses viharban", akkor az csodálatos. Miért? Valójában
az egyes összetevők rendkívül primitívek. Fésülködni, mágneses, vihar. Teljesen primitív fogalmak ...
- Mi lehet a szerepe a forgatókönyvnek? Valljuk meg, az irodalmi
forgatókönyv gyakorlatilag ugyan létezik, de valójában abszurd fogalom. Szerintem irodalmi forgatókönyvnek csak annyiban van létjogosultsága, amennyiben az író érvényesíteni tudja benne a film
törvényeit. Vannak olyan rendezők, akik azt mondjákaz Írónak, írjál forgatókönyvet, majd én rnegrendezem; és vannak olyan rendezők, akik leülnek az Íróval, és felhasználják az Író fantáziajának
filmlehetőségeit. Irodalmi forgatókönyv, újra mondom, nincs, mert
ha bárki irat valakivel könyvet - eleve nem helyes, ha "irat" -, csak
akkor tudja megrendezni a könyvet, ha az íróban véletlenül vagy
tudatosan már a film törvényei érvényesülnek. Ha az Író olyan forgatókönyvet ír, amelyik tökéletesen jó, akkor az Író a rendező.
Egyébként talán

nem is elsősorban

vizualitásról

van szó, hanem

szituációkról.

Hernádi Gyula:
- A film törvényeinek érvényesítése kötelező, az író eredendő ambíciója ugyanakkor csak irodalmi lehet. Jancsónak én - feltehetően invenciózus beszélgetőpartnere vagyok, semmi több. Ezek a filmek
számomra semmiféle irodalmi babért nem teremnek; ebben a sajátos kifejezési formában én csak ötleteket adó partnere vagyok
Jancsónak. Mint ahogy Jancsó is csak ötletet adó partnerem, amikor közös ötletből én Írok regényt. Kooperatív érdekszövetség ez.
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Jancsó Miklós:
- Ugyanakkor izgalmas szellemi játék is.
Hernádi Gyula:
- Ennek a rnunkának ugyanakkor rendkívül erős a visszahatása az
irodalomra is; mostanában például érzem írásaim megtervezésében.
hogy mekkora szerepet kap a film látásmódja. A film hatalmas kelléktárát az irodalom jól hasznosítja, mint ahogy ez fordítva is igaz.
A film a célra orientáltabb szerkesztést, a korunknak inkább megfelelő, lényegre törő, szigorúbb összehúzást. dinamikát, az "új regény"-féle teljes konktrétságot szuggerálja. .. A prózaírás és a filmírás olyan két, egymást kiegészítő funkcióvá válhat a prózaíró számára, amilyenek az ökölvívó számára a boxolás és a futás. A boxoló
nem azért fut tíz kilómétent, hogy futóbajnok váljék belőle, hanem
azért, hogy olyan ízorncsoportjai, fegyelemreakciói erősödjenek meg,
amelyeket .az ökölvívásban nagyon is hasznosíthat ... A film formanyelvének specifikus alkalmazása, irodalmivá alakítása nagyon felfrissítheti a prózát. Az ábrázolás időtartamának megrövidítése, tehát
a szűkszavú, kihagyásos és sűrített leírások szinte összeszorított halmozása, nagyszámú történés-elem kis helyre gyűjtése; a belső vágás
részleteket kiemelő, aztán gyorsan eltüntető, szinte észrevétlen manipulációi, a tárgyi világ agresszív, érzékletes behatolása a homogén
szórétegek közé - felsorolni is sok a filmből kölcsönözhető elemeket.

A stílus határai
Visszatérve a Csillagosok-ra,
nyilvánvaló,
hogy a dinamikus
kornponálásmódot nem lehet minden szi tuációban egyforma sikerrel alkalmazni.
A kórház
je1enetére gondolok példáúl.

J ancsó Miklós:
Igen, mert mi történt eddig? A hősök állandóan rohantak, menekültek, lőttek; ekkor azonban bementünk egy helyiségbe, ahol szükségképpen leáll a cselekmény. Az ilyenfajta váltást,azt hiszem, aligha
tudják megoldani azok, akik a western-technikát alkalmazzák. Egyszerre csak színre lép a nő, színre lép a szerelern. Hogyan oldható ez
meg az előzmények után? A helyzet több okból is furcsa volt. A
forgatókönyv szerint Mikolajewskának kellett volna aktívnak lennie,
neki kellett volna szerelmesnek lennie, neki kellett volna a fiúkat
választania; erre azonban Ő, alkatánál fogva, nyilvánvalóan alkalmatlan, ő fájdalmat és szenvedést hordoz.
- Aztán rájöttünk, hogy ezt az egészet meg lehet fordítani: nem
szükséges, hogy Mikolajewska aktív 1egyen. Hiszen mindenképpen
helyesebb, ha a vörösöket aktivizálom; egyébként is már régen tudtam, hogy csak úgy tarthatom őket színen, ha aktivitást adok nekik
'ebbena különben passzivitásra kényszerítő helyzetben. Ezért kerültek már korábban olyan jelenetek a filmbe, amelyek eredetileg nincsenek benne a forgatókönyvben; Bolot nemcsak egyszerűen azért
c,
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lovagol, mert ezt nagyon szépen csinálja, hanem mert szükséges a
vörösök dramaturgiai .moegosítésához".
- Amikor kiderült, hogy az elképzelt módon nem tudom Mikolajewskával megoldani a jelenetet, ez tulajdonképpen kapóra jött, mert
felkínálta a vörösök aktivizálásának lehetőséget; azt találtuk ki, hogy
a vörösök tudatosan fel akarják használni céljaik érdekében az ápolónőt, vagyis az eredetívei ellentétben Mikolajewska passzívvá vált, a
cselekmény szenvedő a'lanyává; ezt sugallta a színésznő alkata és a
dramaturgiai igény is. Persze ezt csak most tudom, az ember ott a
helyszínen nem veszi éSZTeolyan könnyen az ilyesmit, mert maga
a forgatás mechanizmusa állandóan sürget, hogy csináld, csináld,
csináld ...
- A probléma tehát a következő volt: az egész alapjában véve a
western-technikára
épült, vagyis arra, hogy valakiket üldöznek, aztán egyszerre csak váltás történik, az üldözötteknek kell hirtelenjében aktívaknak lenniök. Eddig csak úgy voltak aktívak, hogy leütöttek valakit, védelernből támadtak, most azonban másfajta aktivitásra van szükség ...
Újra az a .kérdés: az egész konstrukció

megbírja-e

ezt a váltást?

J ancsó Miklós:
- Lehet, hogy nem a legszerencsésebben realizálódik a dolog; persze
különben is kérdéses, hogya western-technikában ez megy-e. Valószínűleg
nem nagyon. Végiggondoltam magamban rengeteg John
Ford-filmet: nem, nem bírja meg ezt a vonalat, ezt a kamera jellegű
lejtést. Dramaturgiailag mindig ez a rész volt a legbizonytalanabb
bennem. Talán ha egyetlen jelenetben tudtam volna megoldani a
dolgot; egy jelenetben, amelynek az a vége, hogy Juhász Jácint elküldi Kozák Andrást; ha a díszlet megengedi, hogy 'egyetlen fáhrtban,
egyetlen mozgáskonstrukcióban csináljam ezt meg, akkor azt hiszem,
nem zavarna.
Hernádi Gyula:
- Miért nem "esik" a film a táncnál? Ez is statikusabb, mint a korábbi elemek, nem?
Jancsó Miklós:
- Mert a <táncérdekes ... Persze, lehetett volna ez az egész tisztább,
hiszen ennek megvannak a maga patronjai; csakhogy mi éppen ezeket a patronokat próbáltuk elkerülni.
Hernádi Gyula:
- Üldöznek, te rossz pozícióban vagy, védekezni kezdesz; hogy megengedi-e mindez a védekezésre való átállást, vagy pedig magát a védekezést kell ugyanolyan dinamikával megcsinálni, mint az üldözést? ... Nem tudom, hiszen a védekezés is dinamikus.
Jancsó Miklós:
- Lehet, hogy ezt a részt rosszul csináltuk meg, de azt állítom, hogy
11

az elképzelés nem rossz, rnert ne felejtsük el, hogy a vörösök védekezése a teljes szétvertségből indul, a végére pedig erő\i€ növekednek.
A nézők közül sokan kifogásolják, hogy nem ttudják pontosan, ki a kórházbeli ínternaciorualisták
parancsnoka, ők maguk kik és hogyan szervezkednek.

Jancsó Miklós:
_ Pontosan tényleg nem lehet tudni. Emlékeztek a Blow-up-ban,
amikor a fotós a barátjával a bisztróban beszélget, és egyszer csak
feláll, kinéz az ablakon? Ott áll kint az utcán a kocsija, és mellette
egy férfi. Amikor másodszor láttam a filmet, gondo1kodni kezdtem,
hogy tulajdonképpen mi 'ez? Ki ez a fickó? Aztán rájöttem, hogy
ez az ember nem lehet más, mint a gyilkos. Biztosan ő az, amikor
azonban a filmet nézed, nem gondolsz erre, éS3I'e sem veszed.
H-ernádi Gyula:
- Hányadszorra jöttél rá erre?
Jancsó Miklós:
_ Másodszorra. Ha valakinek nincs gyakorlata, negyedszerre jöhet
rá. Különös dologról van itt szó: egy tudat alatti mechanizmusról.
AITól, hogy annak ellenére fontossá válik ez a jelenet, és belejátszik
az egészbe, hogy nem érted pontosan. A mi filmünkben is előfordul,
hogy az egyes emberek és csoportok összetartozása nem azonnal
válik teljesen érthetővé a néző számára, de bizonyos jelzések révén
később érzékelhető lesz. Amikor például Kozák András megjelenik,
azonnal feltűnik mellette a matrózruhás Avgyusko is. Amikor fogolyként a kolostorudvaron állnak, a kozák tiszt megint csak kettőjüket hozza előre, szabályosan körbejárják őket, még hozzá együttesen; aztán ketten menekülnek, együtt jelennek meg a parton, később Bolotot látjuk Avgyuska társaságában; a feszítés tehát megvan,
a szereplők összetartozása világos, csak nem azonnal érthető. Öszszetartozásuk ugyanúgy hat, mint a Blow-up-ban a gyilkos, vagyis
míntegy tudat alatt.

Egyén - történelem
Filmjeidben - de különösen ebben - 'kerü!öd a je1enetek Ieldacabolását,
a
különböző felvételi szögek gyakori váltását, a szokványos
"sni.ttelési" technikát.

Jancsó Miklós:
- Több okból is. Először is, mert nem értek hozzá. Nem tudok snittelni. Aztán, mert nem szeretek állandóan átállni a géppel, gondolkozni a nézés-irányokon.
Hernádi Gyula:
- Nagyszerű, Tolsztoj azt mondja: Nem tudok detektívregény t írni,
egye fene! Inkább megírom a Háború és béké-t.
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Jancsó Miklós:
- A stílust persze eredendően Antonionitól tanultuk.
Hernádi Gyula:
- Igen, de Antonioninál individuális magatartás jelenik meg objektivizált formáiban, nálunk pedig inkább csoportok mozgása. Van Antonioninál főhős? .Mindig van. A nőa Vörös sivatag-ban, a fényképész a Blow-up-ban, Jancsónál a főhős helyét átveszi a struktura, a
csoport, mert itt a történelem áll a kőzéppontban, Antonioninál az
egyén. De miért ne lehetne egy grammatikai formulát más összefüggésben is használni?
Jancsó Miklós:
- A módszer tényleg Antonionitól ered, Hernádival annak idején a lehető legtudatosabban tanulmányoztuk Azéjszaka stílusát.Ennekatechnikának egy fajtáját már elkezdtük az Oldás és kötés-ben. Igaz, csak
néhány beállításban tudtuk megvalósítani a dolgot. Akkor is az történt, hogy a gép járkált, én meg közben beszéltem, mert a szereplők
mozgását, a mozgás ko:reográfiáját éreztük jelentősnek. Antonioni
óriási rendező, de én nem tudom és nem is tudhatom azt csinálni,
amit ő. Egyébként azt hiszem, nincs alapvető különbség a módszer
kétféle felhasználása között: az egyén ugyanis Antonioninál egyszerűen csak katalizátor, de ott sem az egyén áboázclásáról van tulajdonképpen szó, hanem a szerzői világról Amikor a Blow-up-ot láttam,
egyetlen pillanatra sem jutott eszembe, hogy ez egy fiatal fotós
története.
-Minket speciális okokból jobban érdekel a társadalom és a történelem, mint például Antonionit; Jobban éreztük és érezzük ezeknek a dolgoknak a jelentőséget. Antonioni feltehetőleg sokkal kevésbé érzi ezt. Egyébként Antonioninál valójában nemcsak a "filmírás" technikáját tanultuk, hanem a dramaturgiát is. Antonioninál
minden beállítás olyan, hogy következtethetünk a folytatásra, arra,
hogy mi felé haladunk jellemekben, szituációkban; és ugyanakkor
éreznünk kell, hogy mindazt kikerüli, ami túl sablonszerűen adódik.
Elkerül minden olyan szokványos megoldást, amely semmi lényegeset nem mond. Amikor Hernádival elkezdtük a közös munkát, Antonioni elemzése kapcsán, nemcsak a technikára. hanem erre a szerkesztésmódra, gondolkodásmódra is rájöttünk. Arra ugyanis, hogy
mindenképpen el kell kerülnünk a beugró sztereotipiákat.

Önkontroll és tisztesség
Ha ilyen világosan kialakultak a stílus meghatározói, nem fenyeget-e az isméblés veszélye, vagy mílyen üiat ígér a megkezdett út?

Hernádi Gyula:
- Az erre való válasznál is hivatkozhatunk Antonionira. Megcsinálta
a Kaland-ot, Az éjszaká-t, a Napfogyatkozás-t, majd a Vörös síva13

tag-ot. Mindezt lényegéhen azonos, bár egyre következetesebb kifejező rendszerrel, aztán gondolkozni kezdett azon, hogyan léphet ki
ebből. És kilépett. Nyilvánvalóan nálunk is erről van szó: ennek a
stílusnak-szernléletnek még vannak lehetőségei, aztán meg kell keresnünk a saját Blow-up-unkat,a saját továbblépési lehetőségünket.
Munkánk alapelve az állandó önkontroll, amely arra kényszerít minket, hogyeszközeinket, mielőtt patronna válnának, kicseréljük.
Jancsó Miklós:
- Erre szorít az elemi alkotói tisztesség is.
Hernádi Gyula:
- Igen, de azt hi-szem, hogy a tisztesség csak oly.an sine qua non-ja
az alkotásnak, mint a levegő a létnek; aki a művészetben tisztesség
nélkül dolgozik, az szükségszerűen rosszat csinál. A tisztesség nem
esztétikai kategória, mert nélküle ugyan nem lehet jót csinálni, de
hiába van tisztesség, ha szűkösek az alkotó esztétikai bázisai. Az
állandó önkontroll, vagy inkább, filmről lévén szó, csoport-kontroll,
kikristályosít egy "tisztesség-mechan~zmust" is. Az elektronikus
számológépekkel foglalkozók nagyon jól tudják, hogy végül is az
igazság, a helyes eredmény egyetlen útja az állandó kontroll.
Vannak-e már elképzeléseitek

a további útról?

Jancsó Miklós:
- Ami a terveinket illeti, párhuzamosan több dolog foglalkoztat bennünket, a szociográfiától a játékfilmig, így például egy magyar-lengyel koprodukció ötlete. A téma kézenfekvő. A második világháború
idején Magyarország menedéket adatta
nád támadás, megszállás
elől menekülő lengyel katonai alakulatoknak: egy ilyen hazánkba
került katonai egységről szólrra a film, de más témák is megírásra
várnak, És persze előbb kellett volna említenem, bár ez már nem
terv, hogy a Csillagosok, katonák óta leforgattuk a Csend és kiáltás
című közös filmünket is.
(maár)
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" ... ELEGENDÖ HARC,
HOGY A MÚLTAT BE KELL VALLANI"
Kérdéseinkre

válaszol: Bacsó Péter

Mint rendező, most harmadik filmjénél működött először együtt egy másik
íróval, Zirnre Péterrel. Változást jelent-e ez rendezői pályáján, amely a szerzői film jegyében indult?

- Azt hiszem, nem. Ha az úgynevezett szerzői film dolgát nem formális oldalról közelítjük meg, ti. hogy a rendező egymaga írta-e
a könyvet, vagy tartalmaz-e önéletrajzi elemeket. Eddig se elvi okokból írtam egyedül. Zimre Péterben jó szerzőtársra találtam, aki új
aspektust ad a témához.
A szerzőí fi.lmet

ehtávolodásnakérzi-e

az irodal:omtól?

- Ezen nem gondolkoztam, de nem is érdekes. Elia Kazan vagy
Ingmar Bergman forgatókönyveinek irodalmi értékéről nem lehet
vitatkozni. Másokéról igeri. De miért kell ezen annyit lovagolni?
Mi vonzza a fiatalokhoz?

Nincs-e túlságosan

sok nosztalgia

e fiatalok

ábrá-

zolasában a reális kép rovására?

- Talán az ifjúság a leginkább mozgásban lévő rétege a társadalomnak, nem az ellentmondások elsimítására, hanem kiélezésére kényszerül. A legkevesebb előítélettel és vesztenivalóval rendelkezik.
Első filmemben, amit nagyon szeretek. igyekeztem valamit megragadni "törékeny hösíességükből" . A Szerelmes biciklisták már egy
kicsit felszínesnek sikerült. Úgy érzem, ebben a iharmadik filmemben sem csúsztam el az idill f.elé. Persze, nem tagadom, hogy szeretem őket és nekik drukkolok.
Egyes kriltikák azt hányták a :szemére: nem tisztázta
polJitikad drámát akar csinálni a Nyár a hegyen-ből?

előre:

szerelmi

vagy
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- Nem hiszek a tiszta műfajokban, különösen korunkban. A valóságban sem lehet az ernber életében elválasztani a szerelmet, a politikát, a dolgok át meg átszövik egymást. A fi1mkritikus nem járhat
úgy el, mint a kutyaszépségverseny zsüri tagja: a kutya farkának
ilyen hosszúnak kell lenni, a fülének ennyinek, a fenekének a földtől
ennyinek meg ennyinek. Én sose akartam fajtiszta, győztes kutya
lenni.
A krítíkák két konfliktusról beszélnek: az egyik a múlt ánnyát hordozza, a
másik a jelenben szövődík, Oly mértékben külön élnek, hogy a krirtikák egy
része egyiket vagy másikat a fillm terhének tartja. Mi voLt a szándéka a két
konflíktus ilyen laza szövésével?

- Azt hiszem, túl merev a kérdésfelvetés. A filmben nem két, hanem
ennél több konfliktus ról van szó, de ha a filmnek van valami értéke,
éppen ezt tartom annak. A témát igyekszik sok oldalról, sok konfliktuson keresztül megközelíteni. A múlt és jelen ellentétei szorosan összefüggenek. A film fiatal hősei számára a jelen, konfliktusa
éppen az: meg tudják-e érteni, át tudják-e élni, meg tudják-e emészteni, folytatni a múltat.
Az Esti Hírlap kritikája egyenesen fölöslegesnek tartja a konfliktus lényeges
részét, a két felnőtt alak múltbelí konfliktusát. A kritikus tévedéséről van sz6
pusztán, vagy a filmbeli megfogalmazás is hozzájárul a féJ.reértéshez?

- Az előbb már megpróbáltam kifejteni, hogy a doktor és a volt táborparancsnok konfliktusát a téma lényeges, szerves részének tartom. A két férfi drámája egészen különleges tragikumot hordoz a
múltra vonatkozóan, de ennél még lényegesebb kérdés: hogyan' vélekedik erről a két férfi a jelenben. Magyarán szólva azt a kérdést
feszegeti: hogy különböző vélt vagy valódi érdekekért szabad-e
elhallgatni bármit is a teljes igazságból. Persze a filmbéli epizód
csak érinteni képes a :két férfi drámáját. A téma olyan izgalmas, ami
a koncepciós perek szereplőinek pszíchológíáját, filozófiáját, történelmi körülményeit illeti, hogy filmek egész sorát lehetne csinálni
róla. Ettől függetlenül el kell gondolkodni a kritikus megjegyzésén.
Talán az volt a baj az ábrázolásban, hogyarányaihoz mérten túlságosan töményen, egy tömbben, zsúfolt dialógusokkal és néha bizony
egy kicsit túlmagyarázva adagoltuk: ezt a jelenetsort. Mindenképpen
elütött az eddig használt laza, oldott filmnyelvtől. De a felvetődő
kérdések gondolati árnyaltságát csak sok szóval voltam képes megközelíteni.
A festő közönyét a múlttal szemben általánosnak

tartda-e?

Helyesli-e?

- A közöny nem egészen találó szó; inkább meg nem értésnek lehetne nevezni. A fiatalság széles rétegére jellemző ez, amit természetesnek tartok. Ezek a fiatalemberek egyelőre saját létezésük alapvető problémáival vannak elfoglalva, és nincsen még tapasztalatuk
meglátni a fontosabb összefüggéseket. Nem helyeslem ezt a magatartást, de meg tudom érteni.
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Bacsó

Péter:

Nyár

a hegyen

Hqgy a Jlestő éppen a doktornak ajánlja fel a barakk megvételét. véletlen.
Az is véletlen, hogy felbukkan a történetben a volt táborparancsnok.
Lát-e
különbséget a két véletlen funkciójában a konflíktust illetően?

- Nem nagyon értem a kérdést, de megpróbálek válaszolni. Kis ország vagyunk: lépten nyomon egymásba ütközünk, villamoson, moziban vagy nyáron a Balatonon , volt áldozatok, volt börtönőrök, és
olyan fiatalok, akiknek már semmi közük az egészhez. Ezek mögött
a véletIenek mögött ott feszül történelmi fejlődésünk szükségszerűsége. De hogy őszinte legyek: a kérdésben szereplő két véletlen
mozzanat művészi megjelenítésével én sem vagyok elégedett. Kicsit
kiokumlált szaguk van, amit a színészek oldott játékával sem sikerülhetett egészen eloszlatni.
A két férfi konflíktusa, találkoeásuk
pillanatában
nagyon konkrét, érthető,
körüljárható. Azonban a konfliktus kibontakozása során, díalógusaíkban, nem
túlságosan általánosságban van szó a múltról? A1talánosságban fogalmazódnak
meg bűnök 'és szenvedések. Mi a véleménye erről?

- Fonák dolog a rendezőnek olyan kérdésekre válaszolni, amelyek
vagy kiderültek a filmből vagy nem, Az utólagos magyarázkodás
eléggé szegénységi bizonyítvány. Én mindenesetre két nagyon is
konkrét embertípusról akartam beszélni. Ismétlem újra: nem a múlt
szenvedése a lényeg. Ez csak háttér. Az egyik hős, aki kicsöppent
a közvetlen vezetésből. képtelen megtalálni a helyét a világban.
Tigris, aki megszekta a friss húst, és képtelen átállni egyéb eledelre.
Ezért nyugtalan és tele van nosztalgiával a múlt iránt. A másik
a nem .Jcülönös ember", aki az ernberek között él, és próbál hatni
rájuk. Teljes szívemmel emellett az emberfajta mellett vagyok, mert
igazi hitet csak igazi kételkedéssel együtt tudok elképzelni. Ebből a
nézőpontból tekintve a két férfi drámáját nem érzem általánosnak,
nagyon is konkrét indítékok !határozzák meg mindkettőjük arculatát.
A f~lmen a fiatalok részéről általában érdektelenség mutatkozik - más-más
módon - a múlttal szemben, hiszen adoktorhoz
gyengédségből vonzódó tanárnő sem ítél erről a rnúltról. Mi indokolja hált a táborparancsnok
lányának
heves reagálasát ezzel a múl ttail szemben?

- A kérdésnek már az első felével sem értek egyet. A film éppen
arról szól, hogyan ébred fel a tanárnő érdeklődése, és hogyan fokozódik már-már szerelemmé a doktor iránt, amihez természetesen
hozzátartozik a doktor múltja. Mi ez, ha nem ítélet? De a tanárnő
maga felett is' ítél. Elégedetlen eddigi életével, éppen ezért vonzódik egy számára eddig nem nagyon ismert emberi magatartáshoz.
A Népszabadság kritikusával ellentétben azt vallom, hogy az emberek szerelmi kapcsolatait igenis átszínezik a társadalmi és politikai
tartalmak és felismerések is.
- Ami a táborparancsnok lányának heves reagálás át illeti, ezt teljesen természetesnek tartom. Hogy krimi kifejezéssel éljek: egyszerűen rájön arra, hogy az apja a gyilkos. Ö nem mérlegel történelmi
körűlményeket,
őt egyszerre éri a felismerés: a tábor, a doktor, meg
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minden. Tizennyolc éves, sokkírozza az átélt élmény és cselekszik.
Persze az ő történetét is ki lehetett volna bontani szélesebben, talán
egy másik film főtémájaként. És csak surolni akartam, a többit a
néző képzeletére bízni.
Tulajdonképpen mi volt a táborparancsnok bűne: hogy hitt egykori társa bűnösségében, kínozta; éreztette vele .bünösségét? Vagy most is bűnösnek tartja?

- Ilyen kérdéseknél végképp zavarba jövök. Ezekre valóban világosan felel a film. A táborparancsnok bűnösnek tartotta a doktort,
persze nem azért, amiértelítélték, hanem mint egy olyan típust, aki
potenciálisan veszélyes a mozgalomra. Drámai vétsége, ha lehet ebben a filmben Ilyen dramaturgiai műszavakat használni, hogy saját
bűneit teljes egészében a történelemre fogja. A doktor éppen az ő
egyéni felelősséget igyekszik bizonyítani. A figura tragikuma, hogy
még ma is avval menti fel magát, ő őszinte meggyőződéssel, hittel
cselekedett. A film azért vitatkozik vele, mert még ma sem tud
szembenézni akkori magával, és nem hajlandó levonnd a konzekvenciákat.
Mi a véleménye adomtorról ? Míért mond le a tanárnőről ? Azért mert terhére
van a szánalrna, vagy mert tudja, hogy előző éjjel a festő ágyában volt?

- A doktor okos, érzékeny ember, tudja, hogya lány inkább fogódzót
keres ebben az érzelemben. mint igazi szerelmet. Nem akar mankó
lenni, azt akarja, hogy a lány elsősorban a saját maga lábára álljon.
Ezt világosan meg is mondja.
Ha az utóbbi az igaz, és eleve tudta, hogy a lány be fog menní a ríoktorhoz,
miért vitte be előzőleg a festőhöz? Meggondolta-e, hogy szerelrnük ezzel egyszerű szerelrni hárornszöggé mínősülhet a néző előtt?

- Hogyne tudtam volna, hogy a lány bemegy a doktorhoz, hiszen
én találtam ki a történetet! Hogy miért ment be a festőhöz? Mert
félt egyedül, mert nem bírta a magányt, mert a festő nagyon kedves
fickó, tele aktivitással. A lánya film folyamán éppen arra jön rá,
hogy ez kevés neki. Hogy kapcsolatuk szerelmi háromszöggé minősülhet a néző előtt? Miért baj ez? A néző élete is tele van szerelmi
és egyéb háromszögekkel.
Előző két filmjében sok szentímentalizmust éreztek. sőt vádként is emlegették
a Bacsó-fílmekkel szemben. Tudatosan kerülte most, vagy Zsombolyai reálisabb operatőri munkája járult hozzá, hogy az érzelmeknek megmarad valódi
tartalmuk?

- A szentimentalízmus vádját először hallom. Bevallom, csodálkozom, mi sem áll tőlem távolabb, mint az érzelmesség. Ha hőseim
meg is akarnak hatódni, én sdhasem hatódom meg. Ami Zsombolyai
János operatőrt illeti, vele teljes összhangban dolgoztunk a film
stílusán.
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Miért ragaszkodik rninden fHmjében a nyárhoz és a vízhez? Ugyanazért amiért
az ifjúsághoz?

- Mondhatnám azt is, hogy ,ez eddig véletlen volt, de lehet, hogy
vannak érzelmi alapjai. De ez semmiképpen sem tudatos és elvi. Ha
olyan témám lesz, 'ami hóban-fagyban játszódik, vagy egy óvóhely
mélyén, akkor azt fogom megcsinálni. Mindenesetre szívesebben dolgozom külsőben, természetes környezetben, mint díszletben. A színész is jobban érzi magát. Még szababelsőket is szívesebben forgatok valóságos szobában, mint díszletben.
A gitárt a mai fiatalság lényeges
csak kedveli 'a gítárzenét?

ismertetőjegyének

- Nem tartom lényegesebb ísmertetőjegyének,
Ettől függetlenül szeretem agitárzenét.

tartja,

vagyegyszerűen

mint a farmernadrágot.

Ki az a háI'O!ITlázott beatnik, aki bevetődik a festőhöz? A filmben kit képviselnek? Az elmúlt nyarat és ifjúságot vagy a dacot ezzel szemben?

- Talán inkább a kritikus feladata, hogy azon túl is belemagyarázzon
valamit alakjaimba, mint ami bennük van. Ez a három srác szándékom szerínt nem képvisel semmi mélyebb, szimbolikus értelmet,
mint 'önmagát. Funkciójuk nem több, minthogy megáztak, esznekisznak, táncolnak, és egyelőre fogalmuk sincs, milyen drámák kavarognak körülöttük a levegőben. Mire megsejtenek valamit, kisüt a
nap, 'és ők boldogan iszkolnak tovább.
Több ikritilka a film
leménye?

végének

megoldatlanságát

kifogásolta.

Mi erről

a vé-

- A film végével valami tényleg nem stimmel, ezt én is érzem. Egy
kicsit elvékonyodik, túlságosan is magánjellegűvé válik, talán azért,
mert közvetlenül a végéből kiszedtem egy elég nagy komplexumot,
ami különben nem valami fényesen sikerült. Ettől függetlenül, semmiképpen nem akartam lekerekített befejezést adni a filmnek. Amit
az élet nem tud, azt a film sem tudja megoldani. Együtt kell maradnunk, tele ellentétekkel, feszültségekkel, de akár akarjuk, akár
nem, mindenképpen együtt élve és dolgozva: ezt akarta mondani a
film vége.
.
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MÉRLEG

A TÁRSADALOM

PEREMÉN

Jegyzetek az Éretlen szívek c. filmről

Edouard Luntz dilmje, az Eretlen szívek nem ajándékozza meg a
kritikust a 'bonyolult jelrendszer megfejtésének mámorával. Nincs
szüksége erre a kritikusi gyönyörködesre.
Története voltaképpen
banális - s minden szenvedélyesen felfokozott részlete ellenére -,
vitára kevésbé ingerlő, mint a filmújítók sok más, ezzel egyidőben
született műve. S !ha igaz, hogy minden műalkotás egyúttal kihívás
is, hát úgy hiszem, Luntz filmje éppen egyszerűségével. szociológiai
és lélektani egyértelműségével képviseli ezt a kihívást.
Két évvel ezelőtt, az egyik Párizshoz tapadó !kisvárosban részt
vettem ennek a filmnek az ősbemutatóján. Tagadhatalanul némi
gyanakvással, valami, az amatőrizmussal szemben míndig érzett, soha
le nem küzdhető tartózkodással készültemarra az estére, az előzetes
hírekből annyit tudván, hogy Luntz, a rendező, egy betiltott kisfilmmel a poggyászálban, három évig készült erre a bemutatandó
műre, amelyet csupa amatőrrel. egyszer karnera elé lépő fiatalemberekkel forgatott, akik valamennyien itt laknak, ebben a kisvárosban; igazában tehát csak a saját életük esetleges Jelenségeit játsszák
el, s ott is lesznek a bemutatón, barátaíkkal, rokonaikkal együtt,
mintegy családi eseménnyé avatva-redukálva a film első vetítését.
Udvariasan hát, de feszengve - mint az ridegen emberek rokont köszöntő ünnepségére véletlenül betévédt vendég - ültünk ott a kisváros ifjúsági házának mozitermében,
hogy azután majd a vetítés
végén néhány formális szóval megköszönjük a meghívást. A bemutató után pedig órákig vitatkoztunk alkotákkal és szereplőkkel, akiknek - ez utóbbiaknak - ugyan nem számottevő az esztétikai kultúrájuk, viszont nagyon is szenvedélyesek a maguk helyzetének - tehát az eljátszott helyzetnek -, s a maguk igazságának megítélésében.
Sajátos, de nem ritka szituáció az, amiben élnek. Egy új, s gaz26

dagnak tűnő la:kótelep épült itt össze a régi kisvárosi nyomorusaggal, színte provokálva a szalmán alvókat, a zsúfolt, mocskosfalú szobákban sokadmagukkal élőket, nehezen lélegzőket. Ennek a két,
szociológiailag élesen elkülöníthető és elkülönülő létformának a határútján élnek ennek a filmnek fiatal szereplői, bandáloba verődve,
indulattól és talán szükségtől is tüzelve garázdálkodnak, fosztogatnak. Autókat nyitogatnak. Egy éjszakai kalandjukon egyiküket elfogja a rendőrség. Ez a fiú hosszú börtönbüntetés után szabadulva
újra csatlakozik a régi bandáJhoz, ahol az újabb zabolátlan kalandok
vagy a józan polgárélet alternatívája kínálkozik. Barátja ugyanis
munkát talált, s neki is helyet teremtene, míg a Ibanda többi tagjai
az addig megszekott életet élik tovább, lányokat sorsolnak ki egymás
között, s ezúttal az elsőséget frissen szabadult társuknak kínálják.
Emez vállalja az elsőséget, de valami fájdalmas dolog történik vele:
beleszeret a véletlen osztotta lányba. Furcsa kettösségbe kerül. A
banda vonzza-köti, a barát kínálta másfajta élet s ez a furcsa, nehezen viselt, mégis vágyott szerelern pedig szakítja-távolítja a régiektől. Valahogyan törvényszerű, ami ezután történik vele: egy tragikus
végű verekedés után ismét ő az, akit a rendőrség elfog. Laissez moi!
- üvölti, hagyjatok, s mintha azt sikoltaná tízszer és százszor: kegyelmezzetek, de már nem hallja senki: a rabszállító kocsi kiürült
utcákon kanyarog.
Nem vár, nem kíván sok magyarazatot a történet - látható. Egyszerű és egyértelmű. Min vitáztunk mégis? A fiúk - a film szereplői
s egyúttal minden bizonnyal egy olyasféle banda tagjai, amelynek
útját a film idézi ,- önmaguk is, kevésbé választékosan bár, de újrafogalmazták Luntz szavait: "... a film alakjai egy magatartást testesítenek meg ... öntudatlanul, anarchisztikusan, sokszor értelmetlenül, de - Iázadnak! Lázadnak az adott, elfogadhatatlan szociális
rend ellen. A történetben kifejeződő problémát a fiatalok bűnének
felfogni annyi, mínt a rendörséggel, a fennálló renddel cinkosságet
vállalni. Túl könnyű módja ez a lelkiismeret megnyugtatásának:
rendőrség, bíróság, .börtön s majd rnindezek után, "az elveszett lelkiek" megdolgozása. Nemez a megoldás. de hogy mi lenne a valóságos út, azt én a mi viszonyaink között nem szuggerálhatom. De
lázithatom a film nézőit, s arra a gondolatra irányithatom a figyelmet, hogy a társadalmi helyzet megváltoztatásával kell törődnünk.
Ennek megértés éhez majd politikai öntudat kell, de most éppen az
a tragikus, hogy nekik, ,e bandák tagjainak, még nincs politikai öntudatuk."
Ezek persze Luntz szavai és nem a film amatőr szereplőié, akik
azonban az idézett gondolatsorból míndenesetre a lázadást vállalják,
képviselik, És a bemutató után, e furcsán alakult családi összejövetelen is arról beszéltek: "A régi banda egyik tagja kiiratkozott, lecsendesült, megnősült, hallani sem akar már a múltjá:ról, a másikat
meg évekre börtönbe zárták. Az egyik kitaszított, a másik elrfogadtatta magát a polgárok világával - de nem világos, hogy ki járt
jobban."
Az ilyenfajta - konformizmust tagadó - üzenet, mint amilyen ez a
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film, önmagában lehet nagyon jelentős tett, de voltaképpen kétértelmű lesz és marad, ha a felmutatott jelenséggel egyszerűen azonosul, s ebben az azonosulásban megtapad. anélkül, hogy egy távolabbi cél felé tájékozódna, s ha másrészt nem teremti meg egyúttal 'eredeti művészi eszközökkel tárgyának több dimenzióját. Valóban: minden rnűvészet társadalmilag meghatározott, azonban a művészet világában mégsem határozható meg minden pusztán szociológiailag. Ugyanaz a felismerés létrehozihat sajátos értékeket, és
eredeti értéket nem hordozó érdektelen rnűveket is. Luntz tanulmánya elfogadhatatlan lenne, ha filmje egyszerűen _az ábrázolt jelenség szociológiai tartalmával lenne azonos.
Az Éretlen szívek különös erénye éppen az, hogy ezt az egyszerű
azonosulást kétféleképpen is tagadja. Az egyik tagadás a stílus. Egy
mindenképpen absztrakciókra, rparatbolisztikus ábrázolásra törekvő
stílus esztétikai - jobb szó híján mondom így - diktatúrájának idején szó'lalt meg a maga nagyon is pontos valóságával, felfokozva ennek hitelét a történetet megjelenítő szerepiöknek és a történet hőseinek ritkán adódó azonosságával. Amellett ez a stílus mégsem naturális, hanem művészileg átfogalmazott, mert - s ez már talán a
tehetség szereneséja - az ábrázolt alakok valóságos élete is szükségképpen rendhagyó, amennyiben eltér "a józanéletűek" által egyáltalán elfogadható, "normálisnak" tekintJhető formáktól. Ezzel a scjátos hangvétellel az Éretlen szívek bizonyos stiláris pangást oldott
fel, amely a hasonló tárgyú és indulatú filmek folyamában érzékelhető lett, amikor ezek a filmek szociológíaílag és lélektanilag már
csak ismételtek régi felismeréseket.
A másik tagadás, a művészi többlet másik tényezője, ennek a filmnek psziohológíaí szemléletéből adódik. Ez roppant egyszerű talán, de
valóban rendkívül jelentős. Az Éretlen szívek ugyanis - jóllehet sohasem határolja el magát hangosan attól a :bizonyos "ibandától" mégis nagyon finoman és nagyon okosan bizonyítja, hogy ennek az
életformának és gondolkodásmódnak nemcsak s nem egyszerűen a
kenforrnizmus elleni lázadás a tartalma. A "banda" egyúttal a magányosság és a tanácstalanság megnyilvánulása is. Tagjai az összetartásban, a kÖZlÖS heccekben is végzetesen magányosak. A magánytól való félelmükben
futnak egymás felé, de bármit tesznek is
együttesen: szorongással teszik, s a cselekvésben is, megint, egyedül
maradnak.
A film egész történeteben míndvégig jelen van ez a felismerés.
Ennek a különös, mégis egyszerű és áttekinthető műnek sajátos atmoszféráját éppen az az ábrázolásmód teremti meg, amely az önmagában is helytálló és beszédes történéseket e íkővetkezetesen alkalmazott lélektani mozzanattal együtt közli. Egyetlen példa tán
világosabbá teheti a módszert. Idézzük fel azt a jelenetet, amelyben a
"kisorsolt lányt" s a "megajándékozott Ihavert" a banda tagjai az
erőszakos nász színhelyére kísérik. Valahol a város fölött vagyunk,
egy erdős domboldalon, ahová ihornoklbányákon, kopár sziklákon át
jV.ezetaz út. A lány és a fiú a fák közé mennek: már fáradtan és
kedvetlenűl, már megalázottan a muszáj-gyönyörűség gondolatától.
22

Sa banda tagjai felkapaszkodvén - talán egy készülő épület állványváza. ez - a vasráesokra, mint valami sporttelep hézagos lelátójára :
egyszercsak maguk is megérzik a megalázottságot. Valami komorkegyetlen nagy hecere készültek, s most íme egyszercsak elkezdenek távolabb húzódni egymástól. Némelyikük elfoglalja magát valamivel, hogy oka legyen távolmaradni "attól" a jelenettől. Már
szégyelllik a maguk rendezte drámát, de - szégyellik a saját szégyenüket is. Mintha egyszerre - ha csak percekre is - meggyűlölnék
egymást. Nem néznek többé az erdő felé. És he 'Sem várják azt a
két fiatal embert, akiket ők kényszerítettek egymás mellé. Egyenként hagyják el a fájdalmas kegyetlenség színhelyét. Magányosak
lettek a közösen rendezett komédiában.
Ahogyan magányosaJk és tanácstalanok "jó útra tért" barátjuk
megítélésében: megérteni is szeretnék,de
el is távolódnak tőle védve a maguk lázadó voltát. Úgy maradnak egyedül szertelen közösségükben, a!hogy egyedül marad a tragikus bukás után a rendőrkocsi rnellett a főszereplő.
Ezzel az okosan és tehetségesen dimenzionált ábrázolásmóddal
Luntz - és rendezőtársa, operatőre Hadai János - végül is gondolatilag igaz módon tagolja történetét. Lázít, mert elfogadhatatlannak
tartja azt a ,;szociáHs 'Struktúrát", amelyben szereplői élnek, s másfelől kérdésessé teszi személyíségüket, hiszen gyengeségük, magányosságuk, tanácstalanságuk nem a társadalmi változás járható útját,
valóságos erejét építi. Történetük szükségképpen tragikus fordulatának ez a kettősség adja társadalmi és rnűvészi hitelét.
Hámori Ottó
Éretlen szívek (Les coeurs verts) 1966.
F: Edouard Lunz; R: Edouard Lunz; O: Jean Badal; Z: Maurice Lonquet.
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A TÁRGYILAGOSSÁG

SZENVEDÉLYE

Algír fehéren izzó VMOS. A tűző afrikai napsütésben és a rázúduló
esőfüggönyben egyaránt, Aki csupán egyszer járt Algírban, maradandó benyomásként ezt él febérséget hozza el magával. Ra másodszor, harmadszor megy el oda, mér ezt a fehéreéget keresi. Az operatőr kamerája először ezt a fehéren izzó várost pásztázza végig,
amely nieredeken emelkedik a Földközi-tenger partjai fölé. Úgy pillantjuk meg, ahogy a tenger másik partja [ellől,a Cote d'Azur-ről
megkőzelítve tűn:iJkfel előttünk. Először a Casbah sikátorai, majd a
Balb el-Oued, az európai negyed nyílegyenes sugárút jai. A különbséget a város ,kétféle eleme között egyelőre osak ez az architekturális
eltérés fejezi ki. Az egyik negyedben egymástól karnyújtásnyira
szemben álló házak, a másikiban a me d'Isly elegáns ívelése, a tengerpact fölött nemesen emelkedő autósztráda, a rue Michelet párizsi
kavargása. Úgy indulnak az első filmkookák, míntha csupán ezt az
írnpresszionísta benyomást akarnák megör-ökíteni. Aztán szinte észrevétlenül megérezzük az ország hangulatát ts.
A Casbah piacán a hazárd játékon élő csavargó, a körözött zsebtolvaj, Ali ül Pointe premier plán képe állítja meg él kamera kalandozását, Ali rejtekhelyének fölfedezésével indul el 'él film "súoryja",
és a végén. ide tér vissza. Ebből a szempontból úgy tűnhet, hogy
Ponteoorvo csupán egy sablonosan megrajzolt életút ábrázolására
vállalkozott: hogyan lesz a csavargóból. a nyers erejét fitogtató suhaneból tudatos forradalmár, csaknem országos ügyeként felelős politikus. De Iha ez lenne a mérce, az olasz rendező műve eléggé közepesre vizs.gázna. Belülről fakadó drámai tusakedast alig látunk. Ali
La Poínte életútjának csomópontjait eléggé külsőséges jelenetsor
jelzi. Szemtanúja a börtönben, amint nyaletiló szeli le egy forradalmár fejét. Ennek hatására még a rácsok mögött kapcsolatot teremt
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az FLN-nel, aztán nyomban le kell tennie a próbát. Töltetlen pisztollyal keH szembenéznie egy flic-kel, francia zsaruval. hogy meggyőződj-eneikelszántságáról és tisztaságáról: nem a kolónialisták befurakodott besúgója, hanern őszinte szándék vitte a harcolók táborába.
Az algíri csata indító jelenetei azonban nem egyebek, mint egy
átfogó téma dokumentumfelvételeit lazán összefűző story kockái.
Pontecorvo nem jellemfilmre vállalkozott. A főszereplők visszatérő
megjelenése 'csak arra való, hogy a politikában járatlanabb néző
tudja mihez kapcsoini a történteket, de a valódi cselekményt és a
valódi főszereplőket másutt kell keresni. A film témája a fölszabadító háború stratégiája és taktikája, főszereplője pedig az e stratégiát és taktikát végrehajtó arcnélküli tömeg.
A második világhálború ótaeltelt csaknem negyed évszázad rengeteg szabadságharcot jegyezhet rel. Különösen Mtrikába:n. Az algériainak mégis különleges 'hely [utközöttük. Sok vonatkozásban. Például Vietnammal való közvetlen kapcsolata rniatt, A vietnami nép
ugyanis, amelynek gyarmattartó ía ugyanaz a Franciaország volt, mint
Algériának, 1954 májuséiban bebizonyította. hogya zyarmat1Jartókat
le lehet győzni, a szaibadságot fegyverrel ki lehet harcolni. Ennek
nyomán kezdődött el ugyanez év novemberében először az Auréshegységben, majd az egész országban az algériai nemzeti felkelés.
Az algériai szabadságharc azonban más úton érte el célját, mint a
vietnami. Az algériai felszabadító hadsereg nem mért döntő csapást
a francia ejtőernyősökre. hanem morálisan kerekedett a gyarmati
hadsereg fölé. A városokiban kialakított terrorizmussal szétzúzta
a
frontot, felőrölte az ellenség idegeit. Ebben .a moráli s .kűzdelemben bár rnínt a film ls utal ,rá, a harc más városomban is és a "hegyekben" is folyt - a döntést Algír városa csikart a ki, ezért összpontosította Gillo Pontecorvo is kronologikus beszámolóját az "algíri
csatára".
A film főszereplője tehát a harcoló tömeg, menetét pedig a tömegharc dialektikája határozza meg. E tömegből maguk az FLNVl€zetők is csupán' vázliatos ábrázolásban emelkednek ki, anélkül,
hogy sablonos ak lennének. Az egyiket, a harc országos feladatait átlátó stratégát és politikust alig ismerjük meg; az algíri Casbah mozgalmait szervező intellektus a géppisztoly kezelése közben is tud
összefüggéseken gondolkozni; a harmadik vezetőt, az egykori írástudatlan csavargót, inkább indulatai vezérlik tudása és tapasztalata
helyett. Bármilyen markánsak is e jellemek, mégsem emelkednek
ki megkülönböztethetően a háttérből. inkább beleolvadnak. Éppen ez a
cél. A nemzeti forradalmat a vezérkar irányítja, de a nép hajtja
végre.
Az első lépés ezen az úton a százharminc éves gyarmati rabságban prostituálódott nép megszabadítása az idesen eszmék és szokások által belérögződött befolyásoktól. Ime az objektív ábrázolásmód
rendkívül megragadó példája! A forrada1mat kezdő nép nem tiszta
és erkölcsileg nem feddhetetlen, mint a romantikus eposzok főszereplői. A Casbah szennyes, és ez nem csupán a takarltatlan utcákra,
a szegényes öltözékekre érvényes. A Földközi-tenger túlsó partjáról
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származó civílizáció befurakodott az olyan feszes formakba is, mint
az iszlám. Mohamed határozott tilalma sem gátolja meg, hogy a szegénység nyomasztó világából az alkohol nyújtotta kiutat válasszák,
s engedjenek a prostitucíó kínálta nagyobb jöved-elem csábításának. A leszámolás ezekkel az idegen szenvedélyekkel legalább anynyiea kegyetlen, mint a franciákkal szemben alkalmazott terrorizmus. Vagy - vagy. kkri. önként nem vállalja az elszakadást a rnúlttól,
az erőszak ítéletét hívja magára. A részegeseket a bosszúálló gyerekek Iíncsakcíója Iikvidálja, a keritőkkel,- a nyilvános házak tulajdonosaival a partízánmozgalom szervezetten számol le. A rendező
nem szépít. Nyersen, bár sohasem naturalísztikusan mutatja meg ezt
az öntisztító forra dalmat, amely elengedhetetlen feltétele az ellenség legyőzésének.
A vallási famaeizrnus is végig kísérte az algériai nép küzdelrnét.
Pontecorvo olyannyira figyelembe vette ezt, hogy a jelzés filmjében
ott is benne van, ahol a néző az Események sodrásában észre sem
veszi. Bízonyos értelemben ez is az egyik forrása a szánalom nélkül
végrehajtott terrorizmusnak. Az a nép, amely könyörtelenűl megtisztítja önmagát, likvidálja gyönge elemeit és rnorális gyöngeségeit,
miént legyen elnéző a százharminc éves gyarmati malomban kegyerlenné kövesedett franciákkal szemben? De ez a vallási fanatizmus egyik forrása csupán a terrorizmusnak. Az algíri csatát - a
valóságosat és nem a filmbelit csak - ettől függetlenül is a terrorizmus jellemezte. Más választás nem volt. A számszerű többség ellenére idegen közegben, idegen életforma és kényszer közepette ez
kínálkezott egyetlen eszközül a harchoz és a győzelemhez.
A film egyik legkeményebb és legőszintébb vonása éppen ennek
a tenrorizmusnak az ábrázolása. Talán éppen ezért olyan kristálytiszta míndvégíg az alkotás. Nem tudunk semmit a hátulról lelőtt
rendőrö kről. Az átJlagnál nem erőszakosabbak, nem kegyetlenebbek;
többnyire középkorú vagy idősebb férfiak, inkább békés, kispolgári
családapáknak képzeljük őket, mint vérszomjas kopóknak, Amikor
suhanckarú fiatalok ihátulról leterítík őket, vagy az örszobára behatoló arabok vérfürdőt rendeznek közöttük, mégis egyértelműen a támadóknak adunk igazat, rnert a film erre a választásra kényszerít.
Mégpedig egyszerűen a történelmi ábrázolásmóddal, amelyből magától értetődően kiderül, hogy az elnyomott népnek mindig igaza
van rabtartójával szemben. Porrtecorvónak azért nincs szüksége a
kommentárra, mert a tények objektív csoportosítása rendkívül szuggesztíven már magában foglalja az igazságot.
Ez a kendőzetlen igazságkeresés még nyersebb. amikor az egyének
ellen intézett nierényletek helyett a robbantás oké lesz a szó. Ezek a
film legfeszültebb pillanatai. A szenvedélytöl izzó 'képek mögül valami izgató kopogás hallatszik, olyasféle, mint ami a cirkuszi akrobaták bekötöttszemű halálugrásat aláfesti. Csak fokozottabb és f,eszültebb ritmusban. Kopogást hallunk, amikor a három asszony készülődik vállalkozására. Kopogás kísért a pokolgép beáhlítását, majd
azt a pillanatot, amikor a romboló szerkezet a oisztrókban, az Air
Franoe irodájában észrevétlenül a székek alá csúszik. Érdemes lenne
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azt is külön vizsgálrrí, Ihogj'lanszolgálja a kísérőzene a film mondanivalóját. Pontecorvo, a rendező, a zeneszerzőnek is társául szegődött,
az ő hajszoló ritmusa is ott rvan a muzsikálban. A zene híven szolgálja a híradószerű szerkesztésmódot is. Hol hangulatot fest, hol keményen pattogó, hol lágy, kiegészítője a képnek és a történésnek.
Ahol pedig fölösleges, teljesen elmarad. Vagy vad ütemével a következő eseménysorozatot készíti elő.
Mint a két bisztróban, a rue d'Isly-n és a rue Michelet-n a pokolgépek robbanásakor. Párok vonagilianak a szédítő rítrnusra, főként
fiatalok szórakoznak. A karnera rníntha véletlenül tévedne rá egyegy arcra. A politikától távol élő ügyvédek, üzletemberek napi ügyeiket tárgyalják, mint Párizsban, a Ibou1evard Saint Germainen, a
Lipp-sörözőben. A leglVára'l:ikmiabib
pillanatban robban a pokolgép,
majd jajgatás, nyöszörgés, romok, a törmelékek alól halottakat húznak ki. Többnyire fiatalokat. Mentőautó szirénája vijjog, a fölháborodás forrponton. Megint színte szenvtelenül, érzelmek nJélkül látjuk
az eseményeket, és a tragédia ellenére lehetetlen nem a merén ylőkért szurko1ni. Ez a bravúr később más formában ismétlődik:
amikor a mentőautóból kizuhan a szíven szúrt mentőorvos holtteste,
és a gépkocsit e1foglalt arab fiata[o!k géppísztollyal végigpásztázzák
a forgalmas utcát, leterítik a gyanútlan járókelőket. A szélsőség
esetel. Más rendezőnél talán hatásvadászatnak tűnnének, Pontecorvóná1 víszont szervesen illeszkednek a mondanivalóba: a storyba és
az erkölcsi ítéletJbe.
Valószínűleg éppen azért, mert az ellenpontozás sikerült remekbe.
Ha a másik oldalon vérszomjas, túlzott vonásokkal lkarokterizált
francia gyarmatosítók ál1nának, az ábrázolás az igazságot gyöngítené. Pontecorvo fordítva dolgozott. A szabadságukért kűzdő algériaiak azok, akik elvetik az árnyalatokat, la méricskélést, a míndennapi humanista meggondolásokat, és a franciák jelleme az összetet1Jetbb,meggondolásokra késztetöbb. Torzítás? Éppen ellenkezőleg,
a hűséges lhelyzet-1Vilssmadásszándéka. Egy magas fokon civilizált,
kulturálísan az európai csúcsot elért ország állt szemben elnyomóként egy tudatlan, pramitéven élő és gondolkodó néppel.
A film leghálásabb szerepe Matthicu ezredese, a francia ejtőernyősők paranosnokáé. Klasszikus értelemben, talán az egyetlen kidolgozott jellem: benne 'van az lalak múlbja, háttere, három dimenzióban mozog la térben és időben, finom árnyalatok megfigyelésére
ad 'alkalmat.
Holott a dSá:bíltásitt is rendkívül nagy 'Volt.Algériában, különösen
1958 után a fasiszta ezredesek voltak az urak, és a Földközi-tenger
észak-afrikai partján túl francia politikai viszonyokban gondolkodtak. Ezek az ejtőernyős ezredesek annak idején Párizsba akartak
vonulni, átvenni a hatalmat és Nyugat-Európa szívében megteremtení a fasiszta katonai diktatúrát.
Matthíeu műveltebb, okosabb és ravaszabb, mint valódi mása,
Ma:ssu volt. Politikai meggyőződ:ésben fasiszta? Ef~lól nem lehet
kétségünk. A II1EIDdJező
filem kíméld meg la nézőt a hírhedt kínzások
látványától sem. Többször is visszatér a kép, egy ízben nyers ke28

gyetlenségével, vérrel, guzsbakötéssel. Az átfésülesek kísértetiesen
idézik a IlürtlerüSS módszereit. Noha még így is \lágyabbak és tompítottabbak, mint ahogy ezeket a módszereket igazánból Henri Alleg
1CiJS könyvecskéjéből, a Lia QueS't:ion-ból megismertük. Éppen ez a
láJgyság Pontecorvo egyik eszköze Matthicu 'ábrázolásá:ban. Az ezredes mandenekelőtt nem német. Francia, aki a második világháborúoan Hitler ellen harcolt. Néha-néha ezt hangsúlyozza is. Az ábrázolás remeklésének talán a csúcsa Metthíeu rögtönzött sajtóértekezlete. Az újságírók kategorikus kérdéseire nem a Közép-Európában megismert kemény katonatiszt válaszol, a különítményes fenevad,
hanem a csiszolt, művelf ember, mondhatmánk az européer. Benne
van a protokoll Lfegye!lrrne
és az értelmi fölény is, a kultúrában járatos férfi biztonsága, Mart1JhiJeu
egyetlen pillanatra sem sodorható ki.
nyugalmából, sőt egy lresőllJbi sajtóénbekezleten mmden erőlködés
nélkül, higgadtan magyarázza meg álláspontját a nyíltan provokáló
és szenvedélyekben már-már !kirobbanó balodali újságíróknak. A preféktus ajtaja előtt pedig egyszerű€IIlúgy búcsúzik: "Uraim,nemtudnák
megmondani, a Sartre-ok miért születnek mindig a másik oldalra?"
Pontecorvo ellenpontozása azonban talán túlságosan is sikerült, olyannyira, hogy a francia gyarmati unalom mínden kegyetlensége színte kázárólag Matthieu személyében koncentrálódik. Az
algériai szabadségharcosok ábrázolásában helyesnek bizonyudt a főszeneplőknek jóértelemJben vett epizódistákká degradálása, mert ez
fejezte ki, hogy walóban az egész nép Iküzdött a fölszabadulásért.
A másik oldalon viszont túlságosan is az ezredes jelképezi a leküzdendő tábort, holott igazabb lett volna a gyarmatosítást ugyanilyen
névtelen tömeggel megelevenítend.
Algéniának a gyarmati uralom végső esztendeiben E;lgymilliófrancia lakosa volt és !kilencmillió algériai. Az egymillió francia többségében korántsem földbirtokos vagy ipari kapitalista vállalkozó,
hanem munkás, 1rereslredJelmi alkalmazott, vasutas, tisztviselő és
más hasonló jellegű, jobb szó híján kisember. Eztaz egymillió franciát - nagyon vékony, politikailag az öntudat csúcsán lévő kisebbség
kivételével - a gyűlölet, 18. fasiszta eszmék befogadásának a hajlandósága jellemezte. Jules Roy, a Vietnamot végígharoolt, magasrangú
repülőtisztből lett neves baloldalí francia író, maga js Algériában
született, és a háború legkegyetlenebb napjaiban visszatért. A La
guerre d' Algéríe (Az algériai háború) eímű könyvében döbbenten
írta le, mennyire hataJmába kerítette a hisztéria az egyszerű franciák
tömegeit. Abban azidőben (1960-'ban) lehetőséget sem Iátott a megbékélésre, pedig annak a híve volt. Nos, a terrom ez a hisztéria indította el. S ennek nyomán nemcsak a szélsőjobboldali újságíró rak
bombát a Casbah egyik háza ere, hanem a francia fiart:!alsá!g
is autóra
száll, végigszáguldja az utcákat, és válogatás nélkül géppísztolyozza
az algériai öregeket és fiatalokat, férfiakat és nő'ket. Az arab terrorizmus végeredményben ellenterror volt. Amírithogy az igazsághoz
tartozik az is, hogy 1958-at követően a francia kolónialisták és ultrák magatartása csaknem egyértelműen fasisztévá változott, a diálcokból és iJfjú katonákból született OAS már nem csupán gyilkolt,
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hanem módszeresen rombadőntöbte az egész országot, mert már
szemrnel láthatóan elkerülhetetlen volt az algériai függetlenség elismerése.
A filmbe mindez természetszerűen nem férhetett bele. Ezt nem
is lehet Pontecorvótól számon kérni. Már csak azért sem, mert a
nagyvonalú és igaz történelmi tablóba, amelyet Az algíri csata rajzolt
föl, különös módon beleszólt a történelem. Amikor Pontecorvo jelmezekbe bújtatott színészei és kulisszául szolgáló tankjai 1965 júniusában végigvonultak az algíri utcán, a hajnali órákban szinte
észrevétlenül következett be a fordulat: Ben Bella leváltása, az
állam vezetőinek és elvbarátainak letartóztatása, és a Forradalmi
Tanács hatalomátvétele.
Pontecorvo a függetlenség elnyerésének pillanatét csupán sejteti
filmjének felejthetetlen befejező kockáival. A tömeg szinrte a francia
harckocsik hernyótalpai alatt tüntet, lázban égő, fanatikus leány 10bogtatja rendíthetetlenül a titokban összevarrt zöldfehér nemzeti
zászlót. A kép, a pillanat az algíri csata bukását ábrázolja, de ebben
a pi'llanatlban benne van a végső győzelem. Olyan igazán és tisztán,
ahogy ezt a harcot míndvégíg ábrázolja az olasz rendező filmje. Nemes, rnegrendítöen szép alkatás, Nemcsak Algéria győzelme van
benne, harrem korunké, amely visszavonhatatlanul leszámol a koloniahzmussal,
V6rkonyi Tibor
Az algíri csata (La Babtaglia di Algerí) 1966.
F: Franco Solinas, Gillo Pontecorvo; R: Gillo Pontecorvo;
Z: Ennio Morricone, Gillo Pontecorvo,

O: Marcello Gatti;

ANTOHIOHI
"KIÁLTÁSA"
Tíz ÉV TÁVOLÁBÓL
Visszavonhatatlanul kimaradtam egy élmény.bőll: nem láttam a filmet annak idején, <amikor a vajúdó filmművészet "kiáltása" élőn
szakadt fel belőle. Cserébe egy másikkal gazdagodtam. most láthattam, amikor többé már nem egyszerűen ugyanazt jelenti, mint korábban; amikor drámai küzdelmet vívnak ellene és mellette az erényeit koptató idő 's a nagyszerű folytatás, melynek fénylében újabb
és újab'b értékek tűnnek elő.
Igen, tíz év múltán A kiáltás már nem ugyanaz a film; színváltozása alighanem a Iegízgalrnasabb, legnagyobb felfedezése a mai nézőnek. Persze akkor is szép és igaz mű lenne, ha vallamiért elmaradt volna a folytatás, akkor is éreznénk a kereteket feszítő szándékat, a mást-akarást. Szép lenne, de semmi esetre se Ilyen. Fontos
motívumai, szemleletének lényeges jegyei rejtve maradnának, rendhagyó és külőnös hangsúlyukkal végül is beleolvadnának a neorealizmus folyamába.
Melyík kép a hiteles, a mű értékét jelző? Az eredeti vagy a megváltozott? Mindkettő és a még nem tudni hány későbbi is; a művek
arca sokféle, és- talán éppen ez a változásra való készség a minőség
valódi biztosítéka.
Milyen keveset tudhatnánk például erről a kíslányról, akii apja
Oldalán rója a céltalanság országútját, aki az otthontalanság lélekölő
élményeiből rakosgat ja össze gyerekkorát. anélkül a kisfiú nélkül, aki
a "vörös sivatag" hnlladék-buckáí között ténfereg, s akit Giuliana
vonszol elmagányosodása útjain. Nem tudnánk, hogy válírándításokban, sírásokban jelentkező tiltakozása, ösztönös szomorúsága konok tagadássá lehet, s a bénaságba-menekülés 1ázadásává, amellyel elszántan
és könyörtelenűl hívja fel magára a figyelmet. Sorsát a későbbi Antonioni zárt világképe nélkül, csupán megható kis gyerektragédiának
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érezhetnénk. A mese amelyet Giuliana a fiának mond, a kislánynak
szóló mese is le!hetne a daloló sziklákról, egy csak a vágyak, álmok
szígetén létező életről.
És a folytatás során is: ha Aldo útját színesfilrnen látnánk, bizonyára ugyanúgy élettelen rózsaszínűvé, szedérjessé és hamuszürkévé
fakulnának időnként az őt körülvevő színek, mint ahogy az idegbeteg a:sszony tudatában megkoptakt bizony, ez a később felfedezett
fakóság elszürkíti utólag A kiálltás fekete-fehér tónusait is. A vidéki
szálloda boxmeccse, vagy a csónakverseny. amelyet a néptelen, esőverte folyóparton alig néhányan, esernyők aIlól szemlélnek, teljes
éntelmét mindazzal nyeri, amit majd Az éjszaka grundján látunk.
Az útépítő munkások elvágyódása is önmagát erősítő visszhangra
talál a Vörös sivatag-ban; a prostituált kunyhója pedig akkor 'Változik igazán kietlenné, telítődik sokrétű jelentéssel, amikor már nem
a szükség, hanem a fTliiVol
öncélúság költözik bele. A folytatást ismerve értjük csak meg, hogy a földek kisajátítása ellen tüntető
parasztok mozgalma aniért lesz Alda drámájának csupán lazán öszszefüggő hátteeévé. Magyarázat !helyett jelenségg1é.
Persze fordítva is igaz: nemcsak az utánakövetkezők teszik ezt a
filmet teljessé, de ez is magyarázza a folytatást. A történet - sokszor
naiv, de mindíg bensőséges - érzelmességé igazo1haJtjamíridazokat,
aiJdke "hidegnek", "szenvtelennek" nevezett rnűvész utóbbi műveiben is feiJ!fedeZJiJk
a nosztalgia érzelmes felJharllgjaiJt.
Tény, hogy a neorealizmus vásári forgataga A kiáltás-ban a szemünk láctára tünik el; a nyomorúság indulatai, az örökös veszekedések elcsendesednek; a neorealista tabló Ieszűkül, és szerény választékából már inkább csak a reménytelenség színeire és árnyalataira telik. Előttünk néptelenednek el az utcák, lesz őszi kopárságúvá
az olasz táj; az élettelen partok és a didergő házak előttünk válnak
egy átalakuló szemlelet atomjaivá, egy új filmnyelv elemeivé, amelynek segítségével a későbbi hősök történeteiben teljesebben és csaknem klasszieizáló egyszerűséggel fogalmazza majd újra Aldo kapcsolatvesztésének drámáját.
A kiáltás-ban a csendesedő utcákon még a neorealizmus szele fújdogál; a "neorealista" mama még elmaradhatatlanként tűnik fel, de
már nem tud segíteni, mert képtelen Aldo drámájának zárt körébe
lépni. A jelenségek itt még együtt szerepelnek a magyarázó okokkal, úgy, ahogy a szemlelet és a stílus előírja; az egyéni és a közös
nyomorúságnak itt még neve van. A természetes életre termett,
ternprarnenturnos benzinkutas asszony indulatai szárialmassá torzulnak részeges, félhülye apjának nyomasztó jelenlétében. A nyomortelep mocsarában fuldokló prostituált drámája mögött, a vénlánysorstól rettegő varrónő magáramaradcttsága mögött nem nehéz
felismernünk a kisszerűvé zsugorított életet, az anyagi szűkösséget,
a földet, életet kisajátító tőke falánksá:gát.
Vajon a neorealizmus bevett kötöttségeí vezetik-e arra Antonionit,
hogy nevén nevezze társadalmi értelemben is a !bajt'-termő forrásokat, va:gy azok a személyes tapasztalatok szerepelnek itt reális őszszefüggésükben. amelyek később filozófiává érmek, örstörvenyű vi32

lággá, mindent átlbgó, félreismerhetetlen jegyű VÍzióvá nőnek? Nem
tudni bizonyosan; lehet, hogy valóban csak a konvenciók regulázzák.
de az as lehetséges, hogy ennek a folytatásben lciteljesedő világnak
az építőköveit ismerjük meg ebben a rnűben, Korlát vagy lépcső?
Esetleg - ellben a enűvészi normáktól meghatározott közegben, ahol
a korlát egyúttal lépcső is lehet - egyszerre mindkettő?
A kérdésre már aligha kaphatunk választ. Akadhatnak, akik ezt
az Antoníonít szeretdk jolfban: akik úgy érzik, hogy a társadalmi jelenségek magyarázatai mindent az érthetőség emberibb melegébe
vonnak, még akkor is, hla a céjtalanságot indokolják. De nyilván
tabben vannak olyanok Antonieni dsmerői között, akik a készülődes
izgalmas művét látják A kiáltás-ban, és megértik belőle, miért sza,kit a továbbiakiban radikálísan a neorealista kötöttségekkel; miért
szerkeszt újfajta dramaturgiát a későbbi Aldók útjának ábrázolásához. Hogy a loöznapian egyszerű és éppen ezért a víziót még gátló
AMo miért változik át a következőkben kulturált, ideges, túlfinomult nőalakokká; miért mond a rendező búcsút a "szegénysornak",
és érkezik el a mondanivalóját sokkal kifejezőbben hordozó értelmiségi réteghez. amelynél - nevezzük nevén - az elidegenedés folyamata nem vezethető rvissza egyszeruen a nélkülözés problémaforrásához, Igen, oda érkezik, ahol ta természetes dolgokkal és akár
még a nélkülözés gyakorlati kérdéseivel való kénytelen kapcsolat
többé már nem gátolhatja a képlet teljes kifej1Jését;ahol az intellektuális megfontolások kusza árt:JtJételetbenmég szernléletesebb lesz
mímdaz, amít érzelmeink e]bizonytalanodá:sáról, gyötrődést termő
konzerwatavízmusáról, morálís értékrendünk válságáról rnondani akar.
A film ilyen értése, tendenciainak kibontása persze bizonyos jártasságot feltételez, Antoníoní későbbi útjának ismeretét. Mi marad
azoknak, aíkik csak úgy betévednek a Fílanmúzeumba? Két dolog:
ha kedvük tartja, megismerkedhetnek Anrtonioni útjával, metamorfózisának állomásaival, ha pedig nincs kedvük ehhez, akkor be kell
érniük egy szép filmmel, amely Aldóról beszél, aki nem tudja nevén
nevezni 'az őt emésztő kórt; aUCi csak a körötte növekvő űrt érzékeli,
és illúziói vesztével önmagát is elveszti.
Ma6r Gyula
A kiáltás (Il grido), 1957.
F: Elío Bartolini, Ennio Concíní, Míchelangelo
Anbonioni ; R: Míchelangelo
Antoniorri; O: Gianni di Venanzo; Z: Giovanni Fusco; Sz: Steve Cochran,
Alida Valli, Dorian Gray, Betsy B1aire.
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LÁTÓHATÁR

Szabó István

LENGYELORSZÁGI

BESZÉLGETÉSEK

Az Apa bemutatójára érkeztünk Varsóba ez év októberében. Vendéglátóink. kedvessége és előzékenysége minden várakozásunkat felülmúlta.
Első nap a Fálmforgalmazásí Vállalat igazgatójának vendégei voltunk. Beszélgettünk.
Elmondom, hogy rnilyen meghatározó hatással volt ránk a lengyel
filmművészet. Wajda, Munk és Kawalerovicz számunkra a világ legértékese/b/b fi'lrnművészei közé tartoznak, a Csatorna, a Hamu és gyémánt, az Erolca, az Éjszakai vonat és a Márter Jdhanna a filmművészet örök értékei. Mit csinál most Wajda és Kawalerovicz?
- Nem tudjuk pontosan...
Kawalerovicz a filrnművész szövetség
vezetője, és sokáig csinálta a Fáraó-t ...
- Önöknek: tetszett a Fáraó?
- Nem ... Illem nagyon.
- 'És a közönségnek?
- Sokféle 'közönség van.
- Miért a Fáraó-t forgatta Kawalerovicz? Wajda pedig miért a Hamvak-at? Az ő filmjeik míndíg a legfontosabb mai gondokról beszéltek.
- Kawalerovicz azt mondta, hogy egész életében a Fáraó-t akarta
megcsinálni.
- Milyen új filmet ajánlanak, amit feltétlenül meg ikell néznem?
- Új film...
nem nagyon van ... Talán a Jovita, Morgenstern
filmje ...
- Mi ennek az oka?
- Rengeteg a kiliföldi megrendelés. Színes, televíziós filmeket forgatnak a rendezők 'kanadai és más külföldi megbízásból.
- Olyan mértékben, hogya !hazai filmgyártás látja kárát?
- Mindenesetre leköti a kapacitást is és az alkotókat is.
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- Hány lengyel film készül évente?
- Alta1álban !huszonnyolc.
- A közönség mennyíre támogatja a lengyel frllmeket?
- Közönség kétféle van. Egyik részét csak a kommersziális filmek
érdeklik, a másik része az intellektuális élményt !keresi.
- Támogat ja-e ,a közönség a fiatal lengyel fidmművészeket?
- Kire gondol?
- Skollmowskira, róla sokat olvastam kűlföldi szaklapokban.
- Neki van egy saját közönsége, főleg fiatal értelrnj,ségiek...
Mások nem nagyon szeretík. Exportra nagyon alkalmasak a filmjei, a
Barriéra-t sok helyre eladtak, s most a dánok 'kérték, hogy evvel a
filmmel nyissuk a koppennágai lengyel filmhetet.
- S Önök támogatják SkolimowsJcit?
- Elsősorban azt a közönséget akarjuk támogatni, mely a saját akaratéból néz meg jó iilm.etlret.
- A Barriérá-t hányan látták?
- K!örülJbelül ötszázezren.
- Ez a film nyerte a 66-os bergamói fesztivál nagydíját. Önök segítették ezután a filmet?
- Úgy, rnínt más filmeket.
- Az idei berlini fesztivál nagydíját is Skolimowski nyeirte a belga
produkcióban készült Le départ-ral. Miért csinált lbelga filmet?
- Mert kapont egy megbízást.
- önöknek hogy t€tszik ez a film?
- Nem láttuk, sajnos, ez belga film.

- Szeréti a Barríérá-t - kérdezem később kísérőnőnket, aki velem
egykorú.
- Nagyon. .. A legjobb lengyel film, amit láttam.
- Es a Hamu és gyémánt vagy a Csatorna?
- Azok régi filmek. Jók, de régiek.
- Wajda új filmjei?
- Nem szerétern őket.
- Kit tart ma a legjObb lengyel rendezőnek?
- Skolirnowskit.
- Miért?
- Mert megfelel nekern . .. mert !kifejez engem. A Barréria Ielízgat,
ha rágondelek. Magának hogy tetszik?
- Nem nagyon...
Félek, hogy nem értettem . .. A szimlbólumai
annyira lengyelek, hogy én nem tudtam megfejteni őket. A képek
külőn-külön izgalmasak, de a film zavaros volt számomra és eklektikus . .. Magának rniért tetszik annyira?
- Mert szeretem , .. mert szép film. De ha magának nem tetszik,
úgyis 'hiába magyarázom. Ne beszéljünk róla.
- De csak beszéljünk,
- N em érdemes,
- Nézzük meg mégegyszer, talán jobban megszeretem.
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- Ha elsőre nem szerette meg, másodszorra sem fogja, Legfeljebb
jobban megérti. De egy filmet érezni kell, Mondom, ne beszéljünk
róla ...

- Mi a véleményük Skolimowskíról? - újságíróknak teszem fel a
kérdést, akik mínd filmmel foglalkoznak, sőt egyikük több sikeres
lengyel film forgatókönyvírója.
- Skolimowski? .. Érdekesek a filmjei ... Én nem szeretem ...
- Miért?
- Mást mutat, mint ami van. .. pozőr.
- ot csak saját maga érdekli ... - folytatja egy másik. - Nagyképű,
ez az igazság. Egy ankéton egyetemisták megkérdezték tőle, hogy
kinek csinálja a filmjeit. Azt válaszolta, hogy neki mindegy, ki fogadja el.
- De ez a vita aznap volt, amikor a minisztérium a Baniéra forgatókönyvéről
dön!Jött... Nagyon ideges volt, ez fontos motívum.
- Akkor sem lehet ilyeneket mondaní.
- Viták voltak a Barriéra forgatókönyvéről? - kérdezem.
- Nem hi:szem... Maradt egy felhasználatlan keret, amivel nem
tudtak mit csinálni. Valaki lemondta a filmjét, de már elköltötték
a költségvetés egyharmadát. Skolimowski megtudta ezt, gyorsan
megírta. a Barríérá-t,
hogy a helyzetet !kihasznáJoja,és a maradék
pénzből vállalta a forgatast. ügyes fiú ...
- ön szeréti a Banriérá-t?
- Én nem. .. Nagyon érdekes, de nem szeretem,
- Mtért?
- Mesterkélt...
túl magabiztos ...
Véleményük szerint van-e olyan közönségréteg, amelynek az érzésvilágá t kifej ezi?
- Igen. A Iegéíatalabb intellektuellek.
- S ez egy kellemetlen réteg?
- Nem, egyáltalán nem . .. Csak nagyon szűk.
- Az tehát a híba, hogy Skolimowski csak egy bizonyos világot ábrázol? A nagyvárosban élő fiatalokét?
- Minden világból el lehet indulni az általános igazságok felé. Nem
akarjuk korszerűtlen
jelszavakkal a társadalom bármelyik -rétege
felé kényszeríteni . .A!brázoljaazt a világot, amelyet ismer. Az igazságkeresés, az őszinteség a fontos, és Skolimowski nem €Ilég őszinte.
- S az ,a réteg is hiányolja az öszínteségét, amelyet kifejez?
- Ök nem, de ez nem minden.
- Vannak-e olyanok, akik kifejezetten elutasítják Skclirnowskit?
- A többség nem érti.
- S OnÖ!k támogatják-e, hogy egyre többen értsék?
- Igen...
Csak nem mínden áron. Öt külőnben míndenben segítették. Főleg államilag. Főiskolai filmjét, a Rysopis-t (Személyleírás)
minden moziban játszották. Ha valaki, hát ő nem panaszkodhat.
- Azt hiszem, filmjeit csak a külföldi siker után játszották.
- De játszották.
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- Az a generáció, melyet Wajda a Húszévesek szerelme-ben ábrázol, nem azonos Skolimowski rétegével?
- De igen. Csakhogy a Húszévesek-et másféle közönség is értette.
- Ezek szerint "má$ hiten" van Wajda közönsége és máson Skolimowskié?
- Ez két külön generáció. Skolimowskiék nem érzik a háború s az
első évek súly át.
- Mi a véleményük a lengyel film mai helyzetéről?
- Most elég gyenge a lengyel film.
- Mi ennek az oka?
- Többféle oka VOO. Az új hullám lefordítása lengyelire nem sikerült. A cseheknek síkerült, nálunk nem találták meg az új hullám
nemzeti [ellegét. A gyártási folyamat, a kommersziális igények növekedése, a külföld számára végzett munkák háttérbe szorítják
a rnűvészi filmeket, S talán az is, hogy ma már nem igénylik azt a
realisztikus irányzatot, amelyet a lengyel film képviselt. A filmek
groteszkből indulnak.
- Mint Munk?
- Munk rrrindig realista volt, a legmélyebben realista, s rögtön eljutott a közönséghez.
- Az új cseh filmek szintén realisták. Passer, Forman, Schorrn a
legtisztább realíaták.
- De a valóság groteszk oldalát keresik mindig. A lengyel nézők
nem szeretik a cseh filmeket, talán túl közel van a határ. A magyar
fHme~et sokkal jobban szeretik,
- Véleményük szerínt míért ment külföldre dolgozni Polanski, Lenica, Borowczik?
- Talán a kísérletezéseiket körülvevő bizalmatlanság miatt. .. Lenica,
Borowczik esetében pedig nyilván, mert a mi animációs technikánk
nem olyan fejlett, hogy elképzeléseiket maradéktalanul megvalósíthassák ... Gazdag ország vagyunk, megengedhetjük magunknak,
hogy a felesleget exportáljuk, igaz?

- Mi a véleménye a lengyel film mai helyzetéről? - kérdezem Skolimowskit.
- Sajnos most sorra elveszti pozícióit a világban.
- Mi ennek az' oka?
- Nem tudom ... Nem csinálunk j5 filmeket.
- Miért?
- Ennek sok összetevője lehet...
Talán nem vagyunk elég tehetségesek, nem a lehetőségek szerint 2S azokkal élve dolgozunk, vagy
talán a mostani mondanivalóink nem olyan érdekesek.
- Wajda újabb filmjeiről mi a véleménye?
- Wajdát nagyon szeretem. Én írtam az Artatlan varázslók forgatókönyvét, és Wajda erőszakolt, hogy a ffilmfőiskolára menjek.
- Polanskiról mi a véleménye?
- Az egyik Jegjobb barátom, s együtt írtuk a Kés a vízben-t,
- Három nap, három éjjel?
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- Igen, ez a legenda ...
- Polanskí miért lett amerikai rendező?
- Nem lett amerikai, csak most ott dolgozik. Én sem lettem belga,
mert forgattam egy belga filmet ...
- Miért forgatta ezt a fHmet?
- Mert megbízást kaptam. Jó dolog, ha az ember más körülményeket és más lehetőségeket is megismerhet.
- Ha újajJjb külföldi megbízást kap, elfogadja?
- Ha előnyös, igen. De szívesebben csinálnék lengyel filmet.
- Mi a következő munkája?
- A pozsonyi filmgyárban BrynychJhel közösen csinálok filmet. Nagyon érdekes kísérlet lesz, mindketten ugyanarra a díalógusra forgatunk. Minden szabad, csak a dialógus kötött. Az Ő szereplői idős
emberek, ,az enyéim fiatalok, de a dialógus pontosan megegyezik.
- Most elkészült filmjét, a Fel a kezekkel-t, hogy fogadták?
- Még problémák vannak vele, nincs egészen készen, nem számít
befejezettnek ...
- Elégedett a filmmel?
- Most úgy érzem: ez az első f.ilmem... Az eddigiek soha nem
tetszettek, zavarosak voltak, sokszor követhetétlenek. Most már csak
előtanulmánynak tekintem őket. Ezt a Fel a kezekkel-t már szeretem. Itt dolgoztam először jól a munkatársaímrnal, most találtam először olyan operatőrt. aki maradéktalanul megvalósítja az eIképzeléseimet, s aki szép és tartalmas képet komponál.
- Míről szól 'él film?
- Olyan fiatalokról, akik már elértek valamit, pozícióba jutottak, s
most egyre sürgetőbb igény feszül bennük, hogy szembenézzenek
magukkal és a helyzetükkel.
- Úgy hallottam, sokat improvizál. Ez nehézzé teszi a munkatársai
dolgát.
- Mindig ímprovízálok, ezzel a módszerrel tudok a legjobban dolgozni, s úgy érzem, így teremthető meg legjobban a hitelesség.
- Mit jelent ez az improvizáció?
- A dialógust, a helyzet belső fordulatait a helyszínen alakítjuk ki.
A színészeket nem kötöm meg, az adott térben oda mermek, ahova a
pillanat, az érzés hajtja őket.
- Ez nagyon megnehezíti az operatőr munkáját.
- Igen, szükség van gyors helyzetfelismerő képességére, előre meg
k'e111"éreznie", hogy hová megy a szereplő, mikor áll meg. S főleg az egész játékteret meg kell világítani, nemcsak egy konkrét képkivágást, hanem az egész teret.
.
- Nem, mert nimes kötött dialógus. A szavak rendjét a színész a fel- Eszerint keveset próbál?
- Nem, nagyon sokat próbálok, de más térben, nem a forgatás, a
kép terében, hanem mondjuk két szebával arrébb, más bútorok, más
körűlmények között. Igy a felvételkor a kép tere teljesen új a színész számára, tehát élményszerű,
- De a dialógust azért igy is megunhatja?
vétel pillanatában maga teremti meg. Én csak azt mondom meg,
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hogy ennyi idő alatt, innen oda jutva, miről kell beszélnie, és milyen
álláspontot kell képviselnie. A szavak az ő szavai.
- Akkor mit próbálnak?
_ Mondjuk inkább, megbeszélést tartunk. Egyeztet jük véleményünket a dolgokról, mozogni próbálunk, és keressük a legjobb szavakat,
és a legjolbbgesztusokat. S mikor úgy érezzük, hogy értünk és érzünk mindent, akkor csinálunk felvételt.
_ Ehhez a módszerhez csak nagyon művelt, a dolgokról véleménnyel
bíró, <izgalmas egyéniségű színészek alkalmasak.
_ Igen. .. De ez mínden foglalkozásnál érvényes, hogy a gondolkodók, az egyéniségek végeznek jó munkát,
_ Mit tartalmaz a forgatókönyv, ha a dialógust a szereplők ímprovizálják?
_ A Jelenetek sorrendjét, pontos tartalmát, célját, hangulatát. a gondolat irányát és sokszor a provizorikus dialógust is.
_ Nincsenek próblémái az ilyen feltételes forgatókönyv elfogadtatásával?
- De igen...
mindig...
A Depart-nál a belga producer pontos
könyvet kért. Mi írtunk is egyet, aztán forgattunk, ahogy gondoltuk.
A végén aztán számon kérte a forgatókönyv sokkal rosszabb, üresebb mondatait. De végül is meggyőztük.
- Hányszor vesz fel egy jelenetet?
_ Van, amikor nagyon sokszor, tízszer vagy többször is, van, amikor
elsőre jó.
_ Ha színészi mozgás miatt a képet is ímprovizálják, hogy biztosítja,
hogy azt a képet kapja, amit Ön akar?
_ Oh; van egy saját tolvajnyelvünk, négy kis műszó, ami pontos
képi megfelelőket jelöl, és rögtön megvalósítható utasításokat tartalmaz.
- Mi ez a négy szó?
- Hosszú magyarázatra szorulna.
- Milyen géppel forgat?
- Mitehel, Arryflex.
- Sokat használ gumiobjektívet, miért?
_ Mert állandóan élő, változó, dinamikus képet csak evvel az objektívvel tudunk létrehozni. Úgy él, mint az emberi S21em.
- A képpel együtt felvett hangot használ, vagy utószinkronizál?
_ Eddig mindig utószinkronizáltam, de az utolsó filmben már sok
eredeti hangot használtam, rnert úgy érzem, hagy ez őszintébb, s
ezentúl mégpróbálok mindig jóminőségű eredeti hangot készíteni.
_ Ez megköti majd a felvevőgép szabad és könnyű mozgását is.
_ Nem hiszem. Godard is eredeti hangot használ, pedig ő néha felvétel közben is utasítja a szereplőket miniatür, pl. szemüvegbe sze!'cl-trádióval ... De biztosan van sok más egészséges megoldás.
- Mi a véleménye, támogatják a filmjeit?
_ Hivatalosan? ... Igen ... Biztosan ... Úgy, mint mást. , .
- Nem érzi, hogy külön támogatnák?
'
- Nem .. , Nem hiszem, hogy engem külön támogatnának.
- Érez maga mögött közönséget, amely szereti a fmmjeit?
39

- Igen. .. azt hiszem ...
- Kik ezek?
- Fiatalok, értelmiségiek főleg. .. és a Cahiers du Cinéma szerkesztősége,
- Élrez valamilyen feladatot, melyet a filmjeívelakar- megvalósítanl?
- Igen. .. feltétlenül...
Sok olyan kérdést kell tísztáznunk, amelyekkel vívódnak az emberek, s azok a fiatal ök, akik most kezdik
építeni ezt a világot. A lengyel múlt és jelen kapcsolatai, az emberi
mentalitás és a mai valóság, a hálboru vagy az első idők szelleme és
ezek mai arca, mindezek engem is nagyon Ízgatnak...
A háború
alapvető hatással volt rám, apám koncentrációs tábooban halt meg ...

- Mi a véleménye a lengyel filmművészet mai helyzetéről? - kérdezem Kawalerowíczot, a Lengyel Filmművész Szövetség vezetőjét, az
Éjszakai vonat, a .Máter Johanna, a Fáraó rendezőjét. Beszélgetésünkön részt vesz Wanda Jakubowska, az Utolsó állomás rendezője,
Korrwíczkí és Kutz rendezők.
- A lengyel filmművészetről nagyon sokat vitatkoznak világszerte.
Az tény, hogy már nem vagyunk olyan helyzetben, mint pár évvel ezelőtt. Sokan azt morrdják, hogy ez elkeserítő, de úgy is Iehet
fogalmazni, hogy míndig vannak hullámvölgyek. Most a csehek csinálták jól egy ideig, s talán a rnagyarok következnek.
- Mivel magyarázza ezt?
- Annyiféle összetevőnek kell egyeznie ahhoz, hogy jó filmek sora
szülessen . .. A témalehetőségek és a rendezői tehetségek azonossága, inspiráló és támogató filmművészeti légkör, társadalmi igény,
természetesen kezelt modern formanyelv ... Mikor minden összejött, akkor csodálatos helyzetben voltunk. De ezt csaik akkor lehet
elérni, 'ha minden összejön
A lehetőségeik és a képességek azonossága, ez a legfontosabb
és mi már öregek vagyunk, nem tudunk a mai igényeknek megfelelően modern filmet csinálni.
- Az Éjszakai vonat ma is rnodern film.
- De olyat is csak egyszer lehet csinálni. Nagy probléma, hogy meddig korszerű az ember, s mitől válik öreggé.
- Ez az érelmeszesedés kara. .. - mondja nevetve Kutz.
- Önök túl fiatalok az érelmeszesedéshez.
- Én a lengyel filmművészet érelmeszesedéséről beszélek.
- Még az is nagyon fiatal.
- Egy intézmény hamarabb öregszik.
- Az önök témáinak mai vetületei biztosan fontosak lennének a közönség számára,
- A hősi korszak lezárult ... a lengyel film nagy hősi korszaka már
a múltat jelenti. Most 'Valami más kell.
- Mi a véleményük Skolimowskíról?
- Slro1imowski?..
Nagyon ügyes fi ú ...
- Van olyan értéke, ami a többiek fölé emeli?
- Nagyon jól tudja kihasználni a lehetőségeket. .. Ugyanazok a lehetőségeí, mint \bárki másnak, de ő jdbban tudja kihasználni őket.
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Skolimowski

Bariera

(Korlát)

Kezeket

fel

- Öt különösen támogatják?
- Nem...
nem támogatják külön ...
- Hivatalosan?
- .Most nagyon jól lelhet hasznélni a külföldi piacokon.
- Ön tehetségesnek taetja?
- Igen , .. nagyon tehetséges.
- Fontoonak tartja jelenlétet a lengyel filmművészetben?
- Igen, .. , úgy gondolom. " Skolímowski nagyon inspiráló, megmozgatja az embereket.
- A rendezők szeretik, vagy legalább elfogadják?
- A rendezők senkit sem szerétnek.
- És Skolimowski !hogy tud mozogní ebben a közegben?
- Neki más jogai vannak. " Ö fiatalI ...
- Mennyi idős?
- Harmincegy.
- És például Wajda?
- Wajda negyvenegy.
- Kérdezhetek az Ön következő munkájáról?
- Hogyne; Most írom a forgatókönyvet, nőkről szól.
- Önéletrajzi mű lesz
- mondja nevetve Kutz.
- Igen. " önéletrajzi
ha ettől jabb egy film. ,. nevet Kawalerowicz is.
- Ön nem készít külföldi filmet, vagy koprodukciót?
- De, szévesen csinálnék, volt is sok ajánlatom, csak még nem sikerült semmiben megegyezni. Vagy ők nem fogadták el, amit én akartam, vagy nekem nem tetszett az ő javasiatuk ... Ez mindig nehéz
dolog.
- És Jakubowska asszony min dolgozik?
- Én. " most.nem csinálok filmet...
Mondjuk, gondolkozom ...
- Ha hazamegy, mindenkinek mondja meg a Szövetségben, hogy
üdvözlöm - mondja Kawalerowicz.
- Név szerint?
- Nem. .. nem név szerirrt ... mindenkinek - és mosolyog.

A repülőgép indulása -előtt három órával szaladunk a filrngyérba,
hogy megnézhessük Skolimowski új filmjét. Skolirnowskit közben
elhívják, egy eszpresszóban beszélünk meg vele randevút a vetítés
utánra. ElőIbh érkezünk a presszóba, s mig várunk, egyszer csak 'belép az ajtón Wajda, mínt a rnesében. Körülnéz, loeres valakit, aztán
a telefonhoz lép, tárcsáz. Ö az, bíztosan. Megismerem az arcát. Oda
kellene lépni, megszólítaní, kérdezni tőle rnindenfélét, hallgatni a válaszait. Most kellene odalépni, de én ülve maradok, s Wajda leteszi
a kagylót, aztán eltűnik, mínt a mesében ...
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VENDÉGÜNK: GEORG HOELLERING,
a Hortobágy rendezője
Három évtized alatt a mű is, a muvesz is megöregszik. De ha a mű
- mint a Hortobágy is - igazi alkotás, azaz az igazmondás, a felfedezés izgalma hevítette születése idején -, nem érezzük kellemetlen,
fogatlan aggastyánnak akkor sem, ha ma ismerkedünk vele. A rögzített karnera korszakának alkotásait egyre távolabb érezzük magunktól, s csak nagyon ritka kivételként sikerül igazi kontaktust,
beleélési lehetőséget teremteni: a mai néző megszokta a szemmozgás
természetességével mozgó kamerát, a fahrtokat és svenkeket: azonnyomban érzékeli a "beállítottságot", a mesterkéltséget, az álló formációkon.
Hoellering Hortobágy című filmje mégis illúziót kelt. Nem múzeumi darab, hanem egy darabja a múltnak. Azzá teszi a természetesség és igazmondás szándéka: a magas színvonalú hitelesség, amely
az emberekből és a tárgyakból árad. A történet, amely lazán összefűzi a dokumentális hitelességű pásztor-filmet, tiszta, egyszerű, mindennapos.
Most, amikor Georg Hoellering, a hajdani osztrák fjlmművész
és mai londoni filmforgalmazó üzletember kedves vendégként Budapesten járt, elmondta a film születésének hiteles történetét.
- Már elkezdtem felvenni az anyagot. Munka közben derült ki,
hogy valamilyen story mégiscsak kell hozzá - beszéli. Móricz
Zsigmonddal kimentünk a pusztára. "Ön híres író - mondtam neki. Írjori nekem egy story t ehhez ... " Akkoriban az ilyesmiben gyorsan
szoktak dönteni. Móricz megírta a novellát. Később megnézte a
filmet. Mondhatta volna, hogy rossz, hogy nem tetszik, nem sértődtem volna meg, jóban voltunk. De nem mondta. Tetszett.
- Hogyan született a film zenéje?
- Bartók Bélát akartam felkérni, komponálna muzsikát a Horto42

bágy-hoz, de Bartók Amerikában volt. Elmentem Lajtha Lászlóhoz,
a múzeumba, Barátságosan fogadott, ameddig csak arról volt szó,
hogy szeretném tanulmányozni a magyar népzenét. Amikor aztán
előrukkoltam azzal, hogy zenét kérek a filmhez, Lajtha elkomorodott.
Film? - kérdezte vésztjóslóari.
Szó sem lehet róla. A film nem művészet. Kértem, tekintse meg a felvett anyaget. Hajlandónak mutatkozott rá. A vetítés után elvállalta a munkát. Azt felelte, amit Czinege
János, a film pásztor-főszereplője: "Csináljon, amit akar."
(A film vetítése alatt értem meg, miképpen változhatott meg
Móricz és Lajtha véleménye. Ez nem afféle "gyöngyösbokrétás" hazug pásztorromantika. Itt a subák és a bekeesek nem dekoráció gyanánt
szolgálnak, hanem a pusztai élet valódi kellékei, igazi legyek sétálnak a gyerekeken, apró dolgok ezernyi motívuma vall a HorthyMagyarország egészségügyi, szociális, társadalmi viszonyairól, arról,
hogya "szilaj" pásztorember nem romantikus látványosság, hanem
egyoldalúan táplált, embertelenül kemény életet élő ember, egy elmaradott ország létminimum alatt tengődő állampogára.)
- Mit szólt a hivatalos Magyarország?
- A londoni díszbemutató nagy sikert aratott. De a diplomaták
páholyában felugrott egy úr és kiment. "Felháborító" - mondta.
Ö volt a magyar nagykövet. "Papírból eszik a kolbászt? Ez nem Magyarország" - mondta. Elmondták nekem a nagykövet reagálását.
"Ez .az úr nem ismeri a saját hazáját" - feleltem.
- Mi lett a film sorsa?
- Bonyolult. A hangot Bécsben kevertük - a "Kovács és Faludi"
cégnél. A negatív ott maradt náluk. Az üzleti részt egy forgalmazószakemberre bíztam. Az volt a véleménye, hogy az általam elkészített
végleges változat túlságosan hosszú. Megvágta. Méghozzá nélkülem.
&z eredeti soha nem került el Magyarországra. Egy óra huszonöt
perc a teljes játékidő.
- Siker?
- Egyszer, egyetlenegyszer játszották. Utána rengeteg bókot kaptam.vszemrevaló magyar hölgyektől. Ez volt az egyetlen honorárium.
Persze, igazán jól jártam. A pengők rövidesen elusztak volna, az
elismerést kifejező csókokra ma is emlékszem.
- Magyar munkatársaival továbbra is kapcsolatban maradt?
- Lajthával és Vaszyval továbbra is együtt dolgoztam. Alakok és
formák című fflmem forgatókönyvében például pontosan megadtam
a zene időtartamát, és Lajtha postán elküldte a kompozíciót. Scheiber Mátyás karmesternek szóló instrukcióval együtt. A muzsikát felvettük: a vágóasztalnál kiderült, hogy a bravúr tökéletesen sikerült.
Milliméterre stimmelt minden. Aki életében egyszer végzett már
hasonló munkát, az tudja, hogy ez több, mint csoda: ez tökéletes
szakmai teljesítmény. Amikor T. S. Elliot "Gyi1kosság a katedrálisban" című írásából forgattam filmet, Lajtlha már kijöhetett Londonba.
Jóbarátságot kötött Ellíot-tal, minden részletet megbeszéltek. Kalos
Ilonka rögtön lezongorázta. A film zenéje egyébként "Szimfónia"
címmel megjelent Párizsban és nagy sikert aratott.
- A film pedig 1951-ben nagydíjat nyert Velencében.
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- Igen. De a vélemények megoszlottak. A "Figaro" például azt
írta, hogy ha valaki feltalálta az unalmat a moziban, hát az én vagyok.
- Hoellering úr, ön a dokumentumfilm és a játékfilm területén
egyaránt kitűnő műveket alkotott. Mondhatna valamit a két rnűfaj
összefüggéseiről ?
- Azt hiszem, én vagyok az egyetlen ember a világon, aki emberéletet mentettem meg a kamerámmal. Méghozzá dokumentum-filmmel ...
- Hogyan?
- Fiatal filmes koromban történt. Orvosi filmeket forgattam, operációról. Agyműtéteket, gyomorműtéteket filmeztem, manapság oktatófilmeknek hívják az ilyesmit. Nos, egy gyomorműtét filmjének
muszterjét vetítettük. Egyszercsak felugrik az operáló orvos, és kirohan a vetítőből. Egyenesen a kórházba rohant, felhozatta a műtőbe a beteget, és újra megoperálta. A filmen ugyanis észrevette,
hogy egy műszert bennefelejtettek a beteg hasában.
- Remek történet. Nálunk nem eshetett volna meg .: a laboratórium itt Iassabban dolgozik az előhívással. De: ezzel válaszolt a
kérdésre?
- Azt hiszem, igen. Pontosan és igazat kell filmezni, ez minden,
- On londoni filmszínházában bemutatta a Szegénylegények-et és
a Hideg napok-at. Milyen tapasztalatai vannak a magyar fiQmeket
illetően?
- Remek tapasztalataim vannak. Frontáttörés történt, és örülök,
hogy segíthettem €'bben. Az angol közönség most ráérzett az új
magyar filmművészet ízére. Rájött, hogya Szegény1egények nem
egyedülálló mű, hanem mögötte egy egész vonulata húzódik az új
filmeknek. Bemutatom a Csillagosok, katonák-at is. Remekműnek
tartom, rendezőjét, Jancsó Miklóst pedig zseniális alkotónak, a legnagyobbak közül valónak. Izgalommal várom Kovács András új filmjét is. Egy tanácsom vagy figyelmeztetésem azonban lenne: bármilyen anyagi áldozat is, de át keN témi a színestechnikára. A világsiker ma már fehér-feketében egyre nehezebb. A nagy forgalmazó
cégek meg sem nézik azt a filmet, amelyikről hallják, hogy "fehérfekete". Es nem érv, hogy "az alkotó fehér-feketében lát". Lásson
színesben! A Blow-up is bizonyítja: nemcsak kommersz-filmre való
a technikolor! Ha a magyar film igazán ki akarja használni a ,;frontáttörést", amelyet néhány remekművel elért, több színes filmet kell
produkálnia ...
Genti Pó'
Hortobágy, 1936
F: Móricz Zsigmond "Komor ló" c. novellája aliapján Gyöngy Mihály;
Hoellering; O: Seháffer László; Z: Lajtha László.
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R: Georg

LIPCSEI· lEGYZETLAP
Tüntetők, felvonulók, feliratok. Az úttest és 'a járda között gyenge
kordon, mínt 'amilyent nálunk az útjavítás jelzésére használnak. A
járdán őrjöngenek a háború-pártiak. Az úttesten egy nagy kartonlap
fekszik, talán tégla VIanrajta. Egy őszhajú öregasszony hajlik feléje,
de dereka már nehezen mozog, nem tudjuk, eléri-e. Ismét tüntetők,
felv:onulólk, feliratok, Közvetlen a Imrdan mellett egyszerre csak
feltűnik la töpörödött öregasszony, feltartott remegő kezeben a kartonlap. háborúellenes felirattal. A járdáról dühödt, rikácsoló kiáltások zúdulnak rá, kemény férflőklök fenyegetik. Az öregasszony lassan lépked előttük, arcán azzal a nyugalommal, amelyet az isteneknak szoktunk bulajdonítsmi.
Miesoda remek ellesés! - cseetíntettek néhányan a lipcsei Capit ol
mozi nézőterén, arnikor az éjszakai órákhan lepergett előttünk a
Loin du V'ieúnam című francia filmnek ez a képsora. Az öregasszonynak ez a mélységesen emberi megnyilvánulása egy perc alatt f1ölébe
nőtt mínden békeszólamnak. A hallatlan egyszerűségéből, magabiztosságából sugárzó elemi. erő megrendítette a közönséget.
De rnáris változik a szín. Türrtetök, kordon sehol, de VIandíszmenet, és van Spellman bíboros. Széleren terpeszkedik a díszemelvényeri, s elégedett mosollyal nyugtázza a felcicomázott, szőke tamburmajor kecses mozdulatait. A lányok vidám serege után mélán baktat
egy-két Vietnamba induló arnerakai katona, teljes menetfelszereléssel. Az ünneplők lelkesednek. tapsolnak, De a tapsolók arcát mintha
már láttuk volna. Igen, ismerősek. A járdáról.
Már az első képsoroktól kezdve érezzük, hogy egy szokatlan, nem
nundennapi dokumentumffilmmel van dolgunk. A fesztivál filmjei
mérhetetlen mennyíségü dokumentumot "szállí1Jo1itak" a vietnami
háborúról, de eZ€lk.többnyire csak dokumentumok maradtak. Chris
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Marker és Jacqueline Meppiel, akik a Loin du Vietnam végső, befejező vágásat végezték, szinte életet leheltek a dokumentumokba,
amelyek elrettentettek. megdöbbentettek, vítatkoztak egymással,
gondolkodásra ösetökéltek, állásfoglalásra késztett-ek. A tárgyilagosság talaján maradtak, de a képeken ott vibrált e hatalmas küzdelem
egész belső dinamikája. Az alkotök a dokumentumfilm szinte valamennyi lehetséges módszerét igénybe vették: dal az amerikai katonák életéről Dél-Vietnamban, interjú annak az amerökainak a feleségével, aki Washingtonban felgyújtotta magát (az asszony fájdalmas egyetértessel beszélt férje tettéről, két ískoláskorú gyermeke
előtt); az útmenti, kétszernélyes ibetcnounkereket gyártó északiak
lírai megjelenítése; cínéma dírect: egy utcai énekes, aki egy furcsa
dallarnra állandóan egy szót énekel: na...•
palm-na-palm-na-palm-napalm.
S ebben a feszült kavargásban csendülnek fel a szólamok, a tépelődő önvallomások. A film rendezői, Alain Resnais, William Klein,
Chris Marker, Joás Ivens, Agnés Varda, Claude Lelouch, Jean-Luc
Godard még az ilyen döbbenetes erejű részleteket is kevésnek, túl
általánosnalk érezték. Önmaguknak adják fel a kérdést: te, a művész, mit gondolsz Viietnamról, mit teszel érte? Resnass az egyetlen,
aki a fiktív ábrázolási formát válsaztotta, Személyes hangú kisérő
szöveget mondat el egy színésszel. Egy baloldaili entellektuel vívódó
monológját halljuk. Kimenetek az utoára tüntetni. Aláírásokat gyűjthetek. Irhatok egy cikket. Kettőt. Húszat. És aztán? Egy huszonegyedíket? Mindez fontos lehet, de nem akkor, arnikor a küzdelem
új formáját kell}megtalálni. Olyat, amely eleget 1JeGz
becsületem köV'€teresén€lk.Godard is saját lelkiismeretének szegezi a vietnami háború felelősségre hívó problémáját. Ott látjuk a karnera mollett,
amint vallomást tesz saját lelkiismeretvizsgálatáról. Példát mutat.
Töprengő szavaiból kicsendül a követelés. Ez a Ielkiísmeretvízsgálat
mindenkire nézve kötelező. Egy filmművész, egy entellektuel meg
éppen nem k.e!lülheti meg az emberi tisztesség parancsát.
Az önvízsgálatnak ezek a lenyűgözŐ€n őszinte megnyilvánulásai
felbolygatjék a nJézőt. A rendezők - talán túlzásnak hangzik - egy
vietnami "Nyok és fel"-ert alkottak. Azzal, hogy e személyes ügyükké tett kérdésről, legbensőbb élményeikről és gondolataikról ilyen
"nyilvánosan rneggyóntak" , lerombolták az általénosságoloból emelt
falakat, ,a közönyösség, az elidegenedettség lbástyáit. Az egyes emberhez szóltak, átélhetö dconkrétummé tették az újsághíreket, a vezércikkek felhívásait, elvégezhetővé iaz önvizsgálatot és kötelezővé
az állésfoglalást, Ez az erkölcsi Plusz, amellyel az idei lipcsei filmfesztivál egyetlen más filmje sem dicsekedhetett.
Ugyanakkor a hét francia rendezőnek ez a filmje több, mint megrendítő vallomás. Manapság, a "szerzői" filmek korszakában már
hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról a hajdan büszkén hirdetett
nézetről. 'hogy iéi, !film'kollektív rnűvészet. A fesztiválon Olmis Marker
azt mondta: "Közülünk senki sem hitte, hogy ezt la'feladatot egyedül megoldhatta volna." S szavai nemcsak arra utalnak, hogy egyetlen alkotó csupán egyetlen arcát mutathatta volna Ibe la'problémának,
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hanem arra is, hogy az alkoték itt a kollektív megnyiLatkozás szükségességét akarták a filmmel demonstrálni. Igy harmonizál aztán a
rendező-együttes művében az egyéni Ielkiísmeretvizsgálat a közös
tettel, Ílgy adódnak össze az erők és hartások, s így válik a film
míndannyíunk személyes drámájává.
A filmnek van egy fejezete, amely a Miért harcolunk? cimet viseli. Az amerikaiak részéről Westmoreland tábornok nyilatkozik a
tévében. A képernyő olykor .megszalad", a tábornok arca hol eltűnik, hol megjelenik, s a színes filmen valószínűtlen piros, kék, söt€tszÜ'rke csíkole futkosnak keresztbe. Olyan az egész, mmtha a zavaros magyarázatt vizuális képét látnánk. A másik oldal szónoka
FidelOastro. Egy dombtetőn ül, egyenruhában, vállán puska, Szavai világosak, mondatai tisztán csengők, akár a Loin du Vietnam
alkotóié.
Zalán Vinc:e

PR.ElVIIER PLAN

FE1ÓS PÁL
Napjainkban, amikor Fejős Pál születésének hetvenedtk évfordulójáról emlékezünk meg, oly loevés dokumentumunk van róla, az emberről. hogy a The last anomerit vagy a 'I'avaszd zápor forgatási felvételei alapján csak nehezen tudnánk megrajzolni egyéniségének,
arculatának fő/bb vonásait. Ha kissé közelebbről akarjuk megtudni,
mílyen ernber volt, azokhoz kell fordulnunk, akik közel állottak
hozzá, vagy éppen együtt dolgoztak vele. Claude Doré francia újságíró ezerint "nyugtalan, szenvedélyes arca volt, s egy rendkívüli ember 'benyomását keltette". Annabella, aki ikét a:lkalommal vállalt
szerepet Fejős filmjeiben, elragadtatott dicsérettel emlékezik meg
róla: "Ha olyan rangú emberrel dolgozunk együtt, mint Fejős Pál,
a munkát nem munkának, hanem együttműködésnek ikell neveznünk. Annylka megértettem gondolatát, hogy sohasem kellett befejeznie egyetlen mondatát sem. Ű kezdte el a mondatot, IS én fejeztem be. Igy volt ez a film forgatásának egész ideje alatt, s ettől
kezdve Fejős Pál iránti csodálatom csak növekedett. Valóban egyetemes Ilény - rnindenhezért, a zenéhez, a festészethez. az építőművészethez, semmi sem ismeretlen számára. Kiváló drámai szerző és
elmés irodalmár, s olyan filmrendező, akit a legjobbak közé lehet
számítani. Megérthetik, hogy ilyen kÖTüIDliény€Sk
'között az ember
megfeledkezik a fáradtságtól, s kellemes dolgozni a kölcsönös megértés légkörében."
A német Rudolf Arnheím, a belga Carl Vincent, a spanyol Caelos
Fernandez Cuenca, a francia Maurdee Bardédhe és Róbert Brasillach,
Georges Sadoul és Marcel Lapierre annak idején tudta értékelni
Fejős Pál művészetét, s nem loorilátozta azt egyetlen filmre, az 1928ban !készült Lonesome-ra. ·K.ésŐlb'b
azonban, miként a legtöbb olyan
rendező, aki meghalt vagy 1940 előtt felhagyott a filmezéssel, Fejős
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Pál sem keltett figyelmet, s ez nemosak a fial1:a1nemzedékre vonatkozik. Jean Mitry fUmtJörténé.sz,az TDHEC tanára, Dictionnaíre du
cmema című Iexikonában (Larousse kiadás, 1962) a Faust (F. W.
Murnau műve) és Fellini címszavak loözött nem talált helyet arra,
hogy Fejősről szóljon. A Lonesome-ról épp hogy csak megemlékezik
néhány sorban, mint "kisebb filmről". Georges Sadoul Dictionnaire
des cínéastes és külőnösen Díotionnaáre des films című errunkéjában
(Seuil kiadás, 1965) lbiiziosít'bizonyos helyet Fejősnek, és elég hoszszan beszél legismertebb filmjeiről (Lonesome, Big house, Tavaszi
zápor, Une poignée de riz), a Film világtörténete című munkájában
viszont (Histoire du cinéma mondial, új k!iadás, Flammarion 1966)
kihagy ta Fejöst a filmrendezők közül, noha az előző kiadásokban
szerepeltette. Mint láthatjuk, nem haszontalan feladat rehaoilitálni
Fej ős' Pált és ismét megrajzolni igazi helyét a filmművészet történetében.
Fejős "első bizonytalan kezdeteit", tniként Sadoul Irja, Magyarországon tette, s ez meglehetösen valószínűnek is tűnik, noha tény,
hogy rendkívül 'kevés az adatunk életének erre az időszakára, és az
ellenforradalma Horthy-rendszer
első évei nemigen kedveztek a
filmművészet magyarországi dejlödésének. S tény az is, hogy Fejős
hamarosan arra az útra lépett, amelyet az 1919 előtti legjobb magyar
filrnművészek, Kertész Milhály rés Korda Sándor is követtek.
Ha ,teihát a magyarországi stúdiókban tanulta ds meg fHmrendezői
rnesterségét, egyénisége az Egyesült Allam okban , Hollywoodban
kezdett /k]bontakozni - a várakozás esztendei után. A The last moment-et, első filmjét, amelyet az óceánon túl készített, Charlíe
Chaplin üdvözölte, a Lenésome pedig az amerikai filmrendezők első
soréba állította, Frank Borzage , Jdhn Ford, Lewis Mílestone, Josef
von Sternlberg és King Vidor mellé, - rnindez eléggé megmutatja,
milyen merészen, milyen állhatatosan és tehetségesen működött Fejős Hollywood nagy if:iilmüzeme~ben.Miután azonban megszilárdította helyzetét olyan filmekkel, mirrt a Broadway vagy a Big house,
Fejős visszatért Európába. " A francia producerek nem adtak olyan
feladatot neki, amely egyéniségének igazán megfelelt volna: rábízták
egy bohózat 'képeinek felülvizsgálatát (L'amour li I'amérioaine), s
egy bűnügyi film rendezését, amelyet egyébként kitűnőerr megcsinált (Fantomas), azután hagyták elmenni ('VaJgyelmenekülni), mint
annyi más rendezőt Vdctor Trivastól Roman Polansldig.
Fejős ekkor szükségét érezhette annak, hogy megtérjen hazáj ába,
az övéihez, akiket immár :tő1)b éve el!hagyott? Mindenesetre tény,
hogy visszatért Magyarországra. De nem maradt ott sokáig. Ebben
az időszak!ban olyan légkör uralkodott az országban, amely éppúgy
nem volt 'kedvező a filmművészet kfbontakozására, mint a 20-as
évek légköre. A hangosfilm kezdetén a magyar sbúdiók termelése
igen alacsony színtre zuhant mínd mennyíségíleg, rnind mínőségi
szempontból, s rendkívül akadékoskodó cenzúra ügyelt gondosan
arra, mehogy a filmesek "megmvarják" az erkölcsi 'rendet. Az 1931bern a cenzúra által betiltott ~2 film között szerepelt a Big house
is. Fejős két filmet forgatott Magyarországon. a Tavaszi zápor-t,
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egyik legnagyobb sikerét és az Ítél a Balaton-t (1932), azután úgy
látszik, végérvényesen elhagyta !hazáját. S megkezdődött ia 'hosszú
vándorlás időszam : először Ausztriába ment, ahol a Sonnenstrahllal (1933) megismételte a Lonesome sikerét, azután Dániába (19341935), majd Svédországba (1936-193?), s bármilyen különösnek tűnik
is, ezután Madagaszkárra, majd a Seyohelles-szigetekre (1936), azután Sziámiba r(1937)utazott. Sziárn a színhelye utolsó ismert filmjének (Une poígnée de riz), S végül Peruban telepedett Ie.
Mi történt ezután Fejössel ? Miért mondott le karrierje folytatásáról? Miért szakított oly végérvényesen a filmmel, hogy mint mondják, élete alkonyán még hallani sem akart :a fcilmművészetről? Mivel
a pontos választ nem ismerjük - lehet találn, hogy Fejős Pál felesége
egy nap majd f1el!világosítbennünket ebben a kérdésben -, megkockáztatunk egy, enondanunk sem kell, teljesen szubjektív feltevést. Igen sok pénzügyi, politikai és szociális oknál fogva a filmművészet la Iegkevésbé szalbad az összes művészetek közül, s egy olyan
rendezőnek. aki méltó erre a névre, állandóan küzdenie kell. tervei
megvalósításáért. vagyis erejének egy részét egy olyan !k!étségesküzdelemben kell kímerítenie, amelynek eredményét nem láthatja előre.
Fejős Pál olyan filmrendező volt, aka csaknem húsz éven át küzdött
művészete érvényesítéséért, minimálisra szo:rítva a producereknek
tett engedményeket. Nem kellett-e anra gondolnia, hogy erőfeszítései
nevetségesekké válnak, s a!helyett, hogy csatlakozna a filmszalag iparosainak seregéhez, akik a !Világminden filmgyáráoan futószalagon
forgatják a filmeket, jdJ:)b lenne lemondani mindenről, s valami
máshoz kezdeni, amely önmaga megvalósitását is lehetővé teszi?
A ,kérdés rnindenesetre jogos. Meg kell egyébként jegyezriünk, hogy
hála tudományos képzettségének. (amelyet C. F. Cuenca szerint az
EgyesillJt Allamokban tOlVáJbibfejlesz1ihetebt,
még a hollywocdi időszak előtt), Fejősnek eleve megvoltak a Iehetöségeiés eszközei arra,
hogy megszabaduljon a filmtől.
Jóllehet nem kell feltétlenül elhanyagolnunk kevésbé sikerült
filmjeit, mínt például az Erilk 1Jhegreat-et (amelyben például figyelemreméltóan sikerült légkört teremtenie) vagy a Fantomas-t (amely
intelligens és jól rendezett film, s amelyben ragyogó passzázsok
vannak, mirrt például a Fantomas ténykedéseit előadó jelenet és a
versenyfutás a Montlhéry autópályán), mégis a 'I'he Iast moment-ből
kiindulva a Lonesome-mal, a Broadway-vel, a Big house-zal, a Tavaszi zápor-ral, a Sonnenstrahl-Ial és az Une poignée de riz-zel,
1928 és 1938 között forgatott filmjeivel teljesedett ki Fejős Pál művészéte. Jóllehet külőnböző országokban forgatott, (mint láttuk, az
Egyesült Allamokban, Magyarországon, Ausztriában, Sziámban) e
filmek Ij;ölblbségemeglepő módon rokon egymással, amennyiben a
fiilunrendező világát tükrözik.
Ellentétben azzal a talán színhází vagy irodalmi konvencióval.
amely a romantikus sorsú, rnozgalmas életű, természetfeletti hősöket kedveli, ellentétben ezzel :a konvenoióval, amelyet oly külön'bÖZiŐ alkatú rnűvészek, rrrint Korda Sándor, Kertész Mihály, Josef
von Sternberg vagy King Vidor is gyakran tiszteletben tartott, Fejős
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Pál alalkjai nem "hősök" a szó általáIban elfogadott értelmében. Magatartásuk olyikor ,,'hősi" aspektust ölthet, mint például Szabó Mária
(Tavaszi zápor) vagy Po'Chai és Me'Ying (Une poignée de dz) esetében láthatjuk, ezek az emberek csaknem kétségbeesett energiával
kűzdenek az életért, - magatartásuk azonban a legköznapíbb valóság
keretei közt bontakozík 'ki. Már a Lonesome-nál igen határozottan.
megmutatkozott (sőt talán még korábban is, de ezt megelőző filmjeit nem ismerjük), :hogy Fejős Pál közel érezte magát a kisemberekhez, az alkalrnazottakhoz, munkásokhoz és parasztokhoz. s mindennapi életüket, örömeiket és ibánataikat akarta ábrázolni. Nem lehet
vitás, hogy Fejős ezzel a !h:aifInincas években uralkodó "nJépies"
áramlathoz kapcsolódik. Egy adott pillanatban, anélkül, hogy ezt
minden esetben tudták volna, vagy hogy feltétlenül lbefolyásolták
volna egymást, közös gondok és célok foglalkoztatták Németországban, Franciaországban, Ausatriéban vagy az Egyesült AUamokiban az
olyan rendezőket, mínt Robert Siodmak (Menschen am Sonntag,
1929), Marcel Carné (Nogent, Eldorado du Dímanehe, 1930), Phil
Jutzi (Berlin Alexander P.latz, 1931), Victor Trivas (Dans les rues
1932), Ren€ CIair (14 juillet, 1932), Frank Borzage (Man's castle,
1933), Jean Renoir (Le crirne de Monsíeur Lange, 1935) és Fejős Pál
(a Lonesome-tól a Sonnenstrahl-ig, 1928-1934).
Annál az örök számkivetettnél azonban, aki Fejős volt, mindez
egészen /különös aspektust öltött. A rendező nem szerette. hogy művészetet mindíg ,a Lonesome-ra vezetik vissza, mégis senki nem kételkedhet abban, hogy a magánynak, az olykor tragikus elszigeteltségneik s ezzel ellentétben a megváltó szerelemnek a témája
Fejős egesz életművén vörös fonálként húzódik végig. A harmincas
évek amerikai világában, amelyet az óriási növekedés állapotában
rázott meg a gazdasági válság, a munkanélküliségnek kített Ausztriában és a feudális rendszerű Magyarországon Fejős fel tudott figye1ni
azokra az elesett és nélkülöző lényekre, akiket - ha már nem tudnak
szabadulni a rájuJk nehezedő reménytelenségtől - az öngyilkosság
kísért meg, mint a Sonnenstrahl munkanélkűlieit, vagy akiket elpusztít a fizikai és erkölcsi nyomor, mínt Szaibó Máriát, a Tavaszi
zápor kís cselédjét. Ha némelykor a szelidaritás segíti is Fejős hőseit
abban, hogy kiszabaduljanak nehéz helyzetükből, mint a Tavaszi
zápor bordélyházas nőinek vagy a Sonnenstrahl fiatal párjának bérházában a Iakók szolidarítása, lényegében mégis a szerelern töri szét
elszigeteltségüket (az a szerelem, amelytől Szabó Máriát megfosztotta a sors), ez ad erőt nekik ahhoz, hogy elviseljék a rnindennapok
megpróbálbatásait, !hogy átalakítsák életüket, s végül ez adja meg
nekik a lét méltóságát. Figyelmes gyengédsége, rendkívüli tartózkodá:sa és érzelmi finomsága révén Fejős Pál a lírai filmrendezők ama
ritka fajtájához tartozik, amely D. W. Gl'iffith örökségét követve, a
szerelmí bensöség festésében tűnik ki, mínt például Frank Borzage,
Helmuth Kautner, Nicolas Ray és Máríássy Félix.
Az Une poignée de ríz {Egy marék rizs, 1938), Fejős Pál hattyúdala, félig dokumentumfilm, amelyet nem hivatásos színészekkel
forgatott, általános tematikáját tekintve azonban nem különbözik a
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rendem más iilmjeitől. Míndenesetre olyan problémát vet fel, amely
azóta csak súlyosbodott: megmutatja az aránytalanságot az éhség
ellen küzdő emberek országai és a jóllakott emberek országai között.
A probléma némi egyszerűsítéssel vetődik fel, egy svéd prológus
és a Sziámban történő tulajdonképpeni cselekmény szembeállítása
révén, rníndez azonban nem csökkenti Fejős Pál és társrendezője,
Gunnar Skoglund érdemet.
Fejős ra némafilm koráiban nevelődött, de érzékenyen követte kora
avaritgarde kísérleteit, s fel tudta tárni a filmnyelv rninden lehetőségét. Amikor a helyzet úgy kívánta, fekete-fehér filmmel dolgozott,
vagy egyszínű, illetve színes vagy éppen technicolor filmmel, kihasználta a montázs által kínált 'Számtalan lehetőséget, az egymásrafilmezés módszerét, s az olyan technikailag igen tÖlkéleteseszközö,ket,
mint a daruzás. Tökéletesen tudott alkalmazkodni a hangosfilm követelményeihez, anélkül, hogy engedett volna a hangosfilm olcsó
csábításainak. Ha egynémely eljárása ma mosolyt is válthat ki, javára kell írni, hogy előszeretettel tudta hasznosítani a zajhatásokat.
maximálisan csakkentette a dialógusokat. egyszóval nem annyira
beszélő, rnínt hangosfilmeket tudott alkotni. Ha nem is forradalmasította a filmművészetet úgy, ahogyan D. W. Griffith, Chaplin, Flaherty, Eizenstein vagy Orson Welles tette, aligha kell bizonygatnunk.
hogy elsőrangú értője volt a film teohnikájának, s mint egy személyes világ megteremtőjének, jelentős helye van a film történetében.
Philippe Haudiquet

DOKUMENTUMOK
Fejős Pál az amerikai filmről

Az amerikai film nem egyszerűen naiv és buta, hanem tudatosan
naiv és tudatosan buta.
Témája mindörökre ugyanaz, megcsinálták már minden színben,
pirosban, zöldben, makkban. tökben, de mindig ugyanazt: az optimista világnézetet. AmeriJka nem hiába köti polgárai lelkére: keep
smílíng, mosolyogj! Amerikának nagy szüksége van az optimizmusra,
ez tartja !bennük a lelket, és hitet i el velük, hogy nem fognak mindig 22 dollárért dolgozni Fordnál, hanem ők lesznek a Fordok négy
év múlva. Pedig négy év múlva is még rnindig ugylanazon a helyen
fognak állni. Minden egyes amerikai filmben mármost egy szegény
lány és egy milliomos fiú szerepel. A szegény lány végtelenü! tisztességes, tél. csókolódzásíg talán elmegy. A milliomos fiú ezzel szemben
mindenáron a nőt akarja, és most jön a bonyodalom, megszerezni a
lányt! De hiába: a lány erényes és csak egy okból erényes: azért,
mert odahaza egy szegény apja van, és a lány azt akarja, hogy szegény apjának is legyen egy Rolls-Royoe-a. A film végén a gazdag
fiú beadja a derekát, megtisztul, és megkéri a leány kezét, és a háttérben megjelenik apoteózisként a szegény apa a Rolls-Royce-han.
Es akikor én, a szegényember a Fordnál, azt mondom: ugye, nem
hiába mosolyogtam, minden rendben van!
Az amerikai film ere rt nem naiv, hanem szándékosan naiv, dacára
remek dramaturgjaiknak, akik azért csinálják ezeket a filmeket, mert
erre vannak presszionálva, mert nem nagyon ajánlatos valakinek
olyan filmet csinálnia, amely kívüle van a "normálisnaik". Ezt egy
rendező minden két-három évben egyszer engedheti meg magának,
és azután megint vissza kell térn1€ a giccshez.
Én azért jöttem Amerikárból ide Európába, mert szeréttem volna
már mást is csinálni, mint amit Amerikában örökké csináltam. Min54

dennel számoltam, amikor erre a lépésre elhatároztam magam, számoltam azzal is, amit lJubitsoh előre megjósolt: hogy Európában
azzal fognak fogadni, hogy azért jöttem vissza, mert odakint leégtem. A lényeges az, hogy komoly és erős hittel hiszem, hogy van
közönsége azoknak a filmeknek is, amelyek a művészet nevében készülnek, és nemcsak van közönsége, hanem lehet is hozzá közönséget
csinálni éspedig nemcsak Európában, ihanem Amerikában is.
(Nyugat, 1932. december.)

Az alkotótársak
PALOTAI

visszaemlékezése

BORIS íRÓ

Nagyon fiatal, ismeretlen költő voltam Kassán, amikor Keleti Márton
rendező-a:sszisztens felhívott, felkutatva címernet, s a legnagyobb
c.sodálkozásomra arról értesített, hogy Fejős Pál, Amerikában élő
magyar rendező olvasta a budapesti Toll c. lapban megjelent "Munkanélküli a moziplakát előtt" című versemet, amely azért ragadta
meg iküJl'Önös.képpen,
mert rendkívül vizuálisnak találta, és arra gondolt, hogy bizonyára tudnék filmet írni. Jöjjek azonnal Budapestre.
Fejős Pál nevét és filmjeit csak hírből ismertem. Hívására Budapestre utaz tam, hogy íelkeressem az akkori Hunnia-stúdíóban- Azzal fogadott, hogy sürgősen írjak neki szmopszisokat. Fogalmam sem
volt, mi egy szinopszis. Ezt a szót akkor hallottam először. A beadott
téma-vázlataimat nagy érdeklődéssel olvasta, s az egyikre azt mondta, emellett maradunk, ez valamelyest hasonlít a "Munkané1küli a
moziplakát előtt" c. versemre, ezt tovább lehet fejleszteni. Soha
életemben nem dollgoztam olyan izgatottan, mint akkor, izgatottan
és tele kétség.ekkel. Végre elkészült a Sonnenstrahl (Mégis szép az
élet) forgatókönyve. De akkor még hátra volt a producer.
Egy hónap múlva sürgöny t kaptam Kasséra. hogy vegyek részt a
bécsi forgatáson a SaCha-gyárban. Két hetet töltöttem ott. A film
négy nyelven készült. Az óriási sürgés-forgásban szinte elvesztem.
Fejős kíméletlen volt önmagával szemben. Mmdent eljátszott a színészeknek, miután előzőleg ízekre szedte a jeleneteket. Üjabb és
újabb megoldásokon törte a fejét. Fáradhatatlan volt. Késő éjszakáig vitatkoztunk a másnap forgatásra kerüű ő jeleneteken. Komoly
problémát okozott, hogy a francia Annabella anyanyelvén kívül nem
tudott más nyelven. S így újabb feladat hárult rám; Annabella jeleneteít lehetőleg "dialó~alanítsam"
és miné] képszerűbb megoldásokra törekedjem. S miután a film minden jelenetében szerepelt
Annabella. egyre-másIfa omlottak össze gondosan felépített dialógusaim. A bemutatón azután kiderült, hogy a kevés beszéd a film
egyik pozitívuma.
A Sonnenstrahl Pesten megbukott. De nem akármilyen bukás volt
ez, a közönség egyik fele a Marx-udva:rbeli jelenetnél tombolt, fű55

tyütt, másik fele pedig éljenzett, tüntetett mellette. A rendőrségnek
kellett beavatkoznia, fenntartania a rendet.
Úgy döntöttem. egyelőre az irodalomnál maradok.

FARKAS

FERENC ZENESZERZÖ

1932-ben a Tavaszi zápor zenefelvételeit készítettük. A kísérőzenét
Angyal László és Vincent Scotto írták, én a zenekarban játszottam.
Fejős nagy Respighi-rajongó volt, s hallotta, hogy én nála tanultam
Olaszországban. Talán ennek köszönhettem, hogy Itél a Balaton c.
következő fflmjének zenéjét velem és a már be€rkezett Vaszy Viktorral, az egyetem énekkarának akkori vezetőjével íratta, aki egyben
a kórusokat is vezényelte,
Az !tél a Balaton filmzenéjének komponálása érdekes feladatok
elé állított. A cselekmény - Mihály István írta, s egy falusi Rómeó
és Júlia története volt - népzenei elemek fe1használását kivánta.
Számos népdal mellett ebben a filmben szerepelt először az azóta
Kodály Zoltán feldolgozásában híressé vállt Kallai-kettős. Hagyományos dallamait a filmen persze cigányzenekar játszotta. A két ellenséges család egyidejű szüreti rnulatságát két népdal kísérte, melyek
egyidejűleg hangzottak, hol ·az egyik, hol a másik dominált. A balatoni vihar képeit is kórus kísérte. Kitűnő színészekkel dolgoztunk:
Csortos Gyulával, Páger Antallal, Mindszenthy Máriával. Az egyik
főszereplővel, Elekes Ernővel azóta sem találkoztam, tudtommal az
egyik budai eszpresszó főpincére.
A Sonnenstrahl (Mégis szép az é'let) forgatásári az első mozzanattól
k-ezdve részt vettem. Fejős ezt a filmjét igen nagy költségvetessel
készítette, négy nyelvű változatban. A forgatókönyv számára csak
kiindulási pont volt, színészeivel sokat próbált, gyakran improvizált.
A bécsi Sacha műtermeiben forgattunk, s a külső felvételekhez a
stáb az azóta elpusztult Kobenzel kastély-szállóben lakott.
Ugyancsak AusztriáJban készítettük a Frühlingsstimmen-t (Tavaszi
hangok) Oskar Kerlweíss-szel, Szőke Szakállal és Adela Kernnel a
Iőszerepekben, s a film zenéje Johann Strauss melódiáira épült.
Mielőtt a következő, Dániában készült filmjeinkről beszélnék, hadd
emlékezzem meg arról a felejthetetlen tengeri útról, amelyet 1934-ben
Fejőssel, Lothar Wolf vágóval és Sidney Robbins amerikai orvos
barátunkkal tettünk a Földk1özi-'tengeren. Egy hónapot töltöttünk
egy teherszállító hajó fedélzetén. Fejőst mágikusan vonzották
a régi, patinás városok, fáradhatatlan volt megismerésükben.
Ebben
az időben már komolyan érdeklődött a régészet iránt.
Amikor ősszel, budapesti lakásomon csengett a telefon, a Flugten
fra millionerne (Menekülés a enilliók elől) dániai felvételei már befejezödtek. Közös munkánk során ez volt az első eset, hogy a már
megvágott, kész filmhez - melyet KoppenhágáIban vetítettek le nekem - .komponáltam a zenét.
Fejős filmjeit a közönség nem mindig értékelte, talán mert dramaturgiájuk, képi kifejezésmódjuk meghaladta a kor igényeit. Mi
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tagadás, a Menekülés . .. nem érte el a várt sikert. Ennek elsősorban anyagi következményei voltak, s Fejős arra kényszerült, hogy
egyszerre két filmet forgass on, az eddigieknél jóval alacsonyabb
költségvetessel - néhány díszletét mind a két filmben felhasznált -,
rövidebb idő alatt. Igy készült párhuzamosan a Fange Nr. I. (Az I.
számú fogoly) és a Det gyldne Smil (Az arany mosoly). Az előbbit
leülönösen szeréttem. A kitűnő vígjáték arról az utolsó fogolyról
szólt, akinek bűnei már régen elévültek, de nem szabadulhat, mert
fcgvatartásától függ a rendőrség s az egész hatalmas bürokratikus
apparátus létezése; tejbe-vajba fürdetik, s ő visszaél helyzetével.
A Det gyídne Smil volt az utolsó játékfilm, amelyet Fejőssel együtt
készítettünk. Fejős már korábban is érdeklődött a történelem előtti,
primitív művészetek iránt. Most Madagaszkárba ment, hogy az itt
élő törzsek életét, szokásait, művészetét filmszai1agra rögzítse. Mintegy huszonöt madagaszkári dokumentumfilmet kellett kisérőzenével
ellátnom, nem volt könnyü feladat, de a berlini fonogram archívumában talált madagaszkári dallamok nagy segítséget jelentettek.
A dokumentumfilmek közül egy sem jutott el Magyarországra.
Tudomásom szerirrt Madagaszkár után Fejős Pál Sziámba, majd
Dél-Amerikába ment, azután az Egyesült Allamokba, A régészet, majd
az antropológia kedvéért végleg felhagyott a filmezessel. Utóljára röviddel halála előtt az ausztriai Burg- Wartensteinben találkoztunk, a
Wenner Gren antropológiai tudományos alapítvány osztrák központjában. Fejős volt ennek az alapítványnak az elnöke, s ezt a csodálatcsan berendezett és felszerelt központot is ő hozta létre. Bár
hosszabb ideje betegeskedett, energiája, kezdeményező kedve a régi
volt. Sokoldalúsága mellett talán ezt a mindig újrakezdeni tudást,
kiapadhatatlan életenergiát csodáltam nála leginkább.
1963-ban, New York-ban bekövetkezett halála emlékére "Gyász és
vigasz" círnű zenekari darabommal adóztam.

A korabeli kritikákból
Tavaszi zápor
Talán ez az első magyar film, amely kvalitásai alapján kiállja a tárgyilagos, sőt szigorú bírálatot. A kritikus egyedül a téma, helyesebben a téma beállítása ellen emelhet kifogást, mert nem igaz, hogya
magyar falu kiveti sorából a megtévedt leányt, nem igaz, hogy nálunk kizárólag a kéteshírű kávéházak vendégei a megértő szívű
emberek, s nem igaz, hogy az állam szűntelenül leszakít ja az anya
kebléről a csecsemőt, hogya menhelybe vigye.
(Budapesti

HirIap, 1932. november 5.)

Most már bevallhatjuk őszintén - eddig nem beszélhettünk komoly
objektivitással a magyar hangosfilmről -, simogató óvatossággal kellett dédelgetnünk a tollatlan jószágot, és a kritikát író kezét meg57

kötötte a gazdagnak egyáltalán nem nevezhető producer szegényes
tőkéjéért és a nam túlzottan gyakorlott rendezőkért és színészekért
való aggódás. De tegnap bemutattak egy filmet a Radius moziban,
s ez a film kell hogy határköve legyen a magyar hangosfilmgyártásnak. A többit sürgősen felejtsük el. A Tavaszi zápor-t Fejős Pál rendezte, híre régen elérkezatt hozzánk a tengeren túlról. Hazai filmjét
most úgy csinálta meg, hogy a néző a hősnővel együtt követi a kis
cseléd könnyes szerelrnének, kálváriájának €s mennybemenetelének
költői történetét.
Az intelligens rendező biztos keze kellett 'hozzá, hogy menthetetlenül bele ne essen a giccses állromantikába. Ha a magyar filmgyártást tényleg €letre akarják pofozni - Fejőst nem szabad visszaengedni
Amerikába!
(Esti Kurdr, 1932. november

5.)

A Tavaszi zápor-ban a cselekmény és érzelmek, gondolatok megértéséhez nincsen szükség sok ,beszédre. Azt mozdulatokkal, zenével,
zörej jel, arcjátékkal lehet és kell kifejezni, A beszédre csak a drámai feszültség csúcsain van szükség.
(Újság, 1932. november

6.)

A Metro-Goldwyn gyár, amelynek Fejős Pál egyik legnagyobb sikerű rendezője, most, hogy befejezte a Tavaszi zápor című filmjét,
ragaszkodik ahhoz, hogy visszatérjen Hollywoodba. Fejős azonban
újabb magyar film felvételeibe kezdett, s arra kerte a Metro igazgatóságát, hogy szabadságidejét a magyar tervek befejezéséig hoszszabbítsák meg. Most érkezett meg a távirat, amelyben a Metro határozottan ragaszkodik szerződéséhez, és felszólítja Fejős Pált, hogy
haladéktalanul induljon Hollywoodba.
(Esti Kur-ir, 1932. október 30.)

Fejős Pál Lonesome (A nagyváros mostohái) című filmjének sikerét
a gyengéd és humoros hangjával biztosította. Ez a fiatal magyar
rendező kevéssé eredményes európai műkődése
után Amerikában
'egy kisérleti filmmel, Az utolsó pillanat-tal (The Last Moment)
kezdte pályafutását. A Lonesome villanó montázsaival és egymásra
fényképezett jeleneteivel még az avantgardizmus hatását tükrözi.
De a film elsősorban az amerikai kishivatalnokok szabadnapos örömeit mutatja be Coney Island szórakozó kert jeiben. Kedves bájával
és közvétlenségével
sokkal többet ad egy banális és vázlatos erkölcsrajznál. De Fejős nem tudta továbbfejleszteni ezeket a vonásokat,
amelyek nem nagyon egyeztek Hollywood ízlésével. Néhány közepes
üzleti film forgatása után Franciaországban, Németország:ban és
AngliáJban dolgozott, majd dokumentumfilm-specialista
lett. Legjobb
hangosfilmjét francia tőkével Magyarországon rendezte Tavaszi zápor címen. Hősnője Annabella volt. Négy változatban is forgatták.
Egy svéd társaság megbízásából
1938-ban, Sziámban ismeretterjesztő
filmet készített Egy marék rizs címen, Flaherty módszerének fel58

használásával. De ez a mű csupán Ihiciegiskolai feladat, s nem találjuk meg benne a Lonesome meleg emberségét.
(Georges Sadoul:

FE16s

A filmművészet

története)

PÁL

Nem mondom, hogy a Tavaszi zápor művészet, legfeljebb, hogy köze
van a művészethez. Tudom, hogy sok benne a giccs, de lehetetlen
máról holnapra művészi filmet adni. Azért, anert a filmben egzotikum van, Amerika meg fogja neki bocsátani, hogy emellett más is
van benne, mint az amerikai filmben.
(Nyugat, 193Z. december)

Itél a Balaton
Fejős csodálatos közvétlenséggel
tudja elkapni a legegyszerűbb jelenségeket, az élet legmélyebb és legmegrázóbb megnyilvánulásait
szuggesztív kézzel tudja filmre varázsolni.
A Tavaszi zápor után a nemzetközi viszonylatban is kiváló rendező, Fejős Pál ezzel a második magyar filmjével is új utakat keres.
A hangosfilm lehetőségeit akarja jobban kiaknázni, műfajHag tökéletesebbé és önállóbbá akarja tenni a filmet. Amikor az élő beszédet a lehető legkisebb mértékre korlátozza, bőséges teret enged
a !hangulatokat kísérő zenei aláfestéseknek, a vihar és a tömeg hangjainak, amelyekben nem az egyéni csengés, hanem a lenyűgöző
összhatás érvényesül.
(Népszava,

1933. március

2.)

A szerelmes ördög
A cenzúra többszöri vizsgálat után változatlanul és kivágás nélkül
engedélyezte az új Heinrich George-filmet: A szerelmes ördög-öt.
A napisajtó részletesen beszámolt róla, hogy Fejős Pál Amerikában készült hatalmas, németül beszélő filmje, A szerelmes ördög
milyen viszontagságokon ment keresztül. Az első vizsgálat alkalmával a filmet a cenzúrabizottság betiltotta, mert a fegyenclázadás
olyan szuggesztív erővel van megrendezV'€ a filmen, hogy a cenzúrabizottság nem látta alkalmasnak a mai forrongó, izgatott időket arra, hogy a közenségnek ilyen jeleneteket rnutasson be a mozivászon.
Az akkori belügyminiszter elfogadta az akkori cenzúrabizottság
megállapítását és !helyben hagyta a betiltó végzést. Közben Fejős Pál
megérkezett Budapestre, ahol - mint külföldről hazatért rendezőt a legnagyobb ünnepléssel fogadták. Közben belügyminiszter-változás
is történt, és a film a változott helyzetben újra a cenzúra elé került,
mely hű maradt eredeti álláspontj ához, és újra betiltatta a filmet,
ismét a mai időszerűtlenségre való hivatkozással. Ezt a határozatot
megfellebbezte a Metro-Goldwyn budapesti képviselete, és a belügy59

miniszternél kihallgatásra jelentkezett maga Fejős Pál rendező, aki
előadta, hogy filmje minden európai, németül és franciául beszélő
országban óriási sikerrel és minden tömegszuggesztiótól mentesen
került bemutatásra, lehetetlenség tehát, hogy egy magyar rendező
filmje éppen saját közönságs, elől legyen elzárva.
A belügyminiszter méltányolta a felhozott indokokat, majd megtekintette a filmet, és ezt eredeti formájában és alakjában engedélyezte.
A kormány jóvoltából került tehát a budapesti közönség elé A szerelmes ördög, Fejős Pál zseniális rendezésében.
(Újság,

1933. január

8.)

Az amerikai fegyházak érdekes életét eleveníti meg a darab, egy
fegyenclázadással kapcsolatban. A szakbemutatőri játszott film megfelelt a várakozásnak. A többször betiltott darab nagyon tetszetős.
Fejős Pál ezzel az 1935-ben rendezett fi!lmj'évellett igazán világhírű, és
ha ez után a filmje után nem is kísérte a szerencse, darabjával a
legelső filmrendezők közé küzdötte fel magát. A legkitűnőbb ernber
a filmben Heinrích George, aki talán élete legszebb alakítását nyújtotta. A film több mint háromezer méter hosszú, ennek ellenére
minden jelenete lebilincselő.
(Fi:lmúj5ág,

1932. december

24.)

Egy mai értékelés
Fejős Pál nemcsak művésze a filmnek, hanem lelkes népszerűsítője
is a filmkultúrának. A Tavaszi zápor több vidéki bemutatója előtt
mondott bevezetőt, ismertető előadást a film időszerű kérdéseiről.
A Nyugat irodalmi szalonjában, ahol olyan neves írók és művészek tartottak előadást a kultúra és a tudomány egy-egy fontos kérdéséről, mint Lajtha László, Móricz Zsigmond, Nagy Endre és mások,
a filmről Fejős Pál beszélt.
A húszas évek után a magyar filmszakmának számos, értékes tagja
hagyta el hazánk határait. Kőzülük többen szeréztek világhírnevet
tehetségükkel, szaktudásukkal,
üzleti vállalkozásukkal,
amely az
adott körülmények között szintén a filméleti jártasság kellékei közé

tartozott ...
Az emberi kultúra és a művészet rajongó szeretete, a hivatás tudatossága, mondanivalójának humanista gazdagsága és rendezői stílusának eredetisége terén azonban mindegyíknél jobban kiemelkedik
Fejős Pál. Következetesen demokrata, liberális polgár. Éppen ezért
nem mentes azoktól az ábrándoktól és hamis iUúzióktól, amelyektől
a Nyugat-nemzedék több más, becsületes művész tagja sem tudott
szabadulni.
(Molnár
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ÉLETRAJZ ÉS FILMOGRÁFIA
Nem könnyű összeállítani a Fejős Pál életét meghatározó események sorát.
Ennek okai közé tartozik, hogy valójában csak 1928 után kezdett ismertté válni,
hogy igen sok országban dolgozott, s hogy ennek következtében - különösen
az 1928-at megelőző és 'az 1938-at !követő évekből - igen kevés adatunk van róla.
Alábbi összeállításunkban három forrásra támaszkodunk: C. F. Cuenca: Historia
del ciné (A film története, Madrid 1950.), Enciclopedia dello Spebtacolo (Színhází
és filmenciklopédia, Róma 1958.) és Kovács-Pór: Magya'!" Filmográfia (Budapest
1962-63.).
C. F. Cuenca ereket írja Fejós indulásáról:
"Fejős Pál Budlapesten született 1897...iben,édesanyja a nagy olasz szmesz,
Errnette Novelli unokahuga volt. IDdesapja az orvosi hivatást hagyta el, hogy
birtokával foglalkczhassék
és a műlovaglást
taníthassa.
A fiú a jezsuiták
iskolájában tanult, majd egyetemre ment, ahol orvostudományt és kémiát hallgaJtott. Az első vílágháború miatt félbeszakadtak
tanulmányai,
a háborúban
ashadnagyként vett részt és három rukalommal megsebesült ... "
" ... A fegyverszünet után Fejős díszleteket festett az operaszí.nház számára,
s 1919-ben, egy mithológíaí téma alapján megrendezre első filmjét, a Die Rose
von Bger-t, Claire Bonroféal a főszerepben. Később maga Fejős ÍJS elismerte,
hogy ez az indulása "szörnyű bukást" eredményezett. Nem bátortalanodott
el
azonban, s a saját költségén további fil.m,eket kés zített, egyebek között adaptáldia Oscar Wilde Lord Arthur Saville vétke című művét, továbbá egy amerikai
történetet az indiánok elleni harcról. Utolsó magyarországi filmkísérleteként
vászonra vtittiePuskin Pique-dame-Iát, amin azután el is vesztette vagyona megmaradt részét ... "
TudjUJk, hogy Fejős az 1919-es Tanácsköztársaság
idején díszletezőként kezdett el dolgozní a film területén, de azt már nem tudjuk bizonyosra venni,
hogy első fiil~je 18. Die Rose von Eger lett volna; ez a (német vagy osztrák?)
cím különös módon emlékeztet Fejős 19'23~ban forgatott Egri csillagok-jának
címére. Ami pedig Claire Baur off ot (s nem Bonroff-ot, mint Cuenca írja)
illeti, 1920-tban játszott a Pán című filmben, lehet, hogy ez az a mithológiai
tárgyú film, amelyet C. F. Cuenca ismer Die Rose von Eger címen? Több filmtörténész, így például M. Bardéche és R. Brasállach úgy vél i, a Pán volt Fejős
első !filmje, amí nem! is valószínűülen. Mindenesetre a rendező öt fiilmet forgatott 1920-ban. Ami a Lord Arthur Saviile vétkét illeti, ezt - Davide Turconi
szerínt - a Lidércnyomás címen adaptálta. S végül a Píque-dame-ot, amely
Cuenca szerint "utolsó filmművészeti kísérlete volt Magyarországon", az Arsen
Lupím utolsó kalandjai után forgatna Fejős - állítja, magát a rendezőt idézve,
Turconi.
Fejős valőseínűleg 1923-ban hagyta el Magyarországot, hogy Párizson át az
Egyesült Allarnokba menjen. "Arról álmodozva, hogy meghódítja Hollywoodot
- írja Cuenca - megmaradt .kevés pénzén hajójegy-et vásárolt New Yorkba.
Ott a legkülönbözőbb munkákat vállalta, hiába próbálva összegyűjteni a kaliforniai utazáshoz szükséges pénzt: munkás volt -egy zongoragyárban, segéd egy
temetk-ezési vállalatnál, lovaglőmesterként
is tevékenykedett, míg végül a szerencse lehetövé tett számára egy asszisztensi állást a Rockefeller-intézet laboratóriumában.
S míg ezt a munkát ellátta, a Colombia egyetemet látogatta,
ahol elnyerte az orvosdoktori címet ... "
.E fejezet kapcsán állapítsuk meg azt is, hogy Fejős ez ddőszakban (19Z3-ban
Wlgy 1924...iben)ideiglenesen megújította kapcsolatait 18. szfnházzal. Davide Tur~
coni - az Elnciclopedia dello Spettacolo Fejős-címszavának szerzőie - azt állítja,
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hogy a GuiJd Theatre, amely egy magyart keresett Molnár Ferenc és Marcel
Lapdérre Az üvegcipő-jének
előadásához. alkalmazta őt, s Fejós egyszersmind
rendezte is a dara:bot.
" ... És amikor már összegyűjtött néhány dollárt - folyrtatja Cuenca -, vásárolt egy öreg, rozoga Buickot, s azon megindult Hollywood felé; huszonnyolc
napig tartott az út, és másfél évig kellett várnia, amíg az első alkalom kínálközott számára film készítésére. Ennek az időnek legnagyobb része alatt az
erdőben hált, és nananecsal táplálkozott.
1927 végén a szerencse Fejős Pál felé fordult. Megismerkedett Edward Spítzzel, e fialal producerrel. aki ötezer dollárt adott neki egy film elkészítésére.
Ez volt ·a The last rnoment, A terjeszrést él. Fine-Arts cégre bízták, annak szerény stúdióíban folyt a forgatás. Fejős egyszemélyben volt szerző, forgatókönyvíró, rendező és montör, Leon Sharnroyt nyerte meg operatőrnek. s mivel a
büdzsé igen szerény volt, nern-hívatásos vagy kevésbé neves színészek csoportját gyűjtötte össze, köztük Georgia Halé-t, Otto Matiesen-t, Lucille La
Verne-t, Aníelka E1ter-t, Vivian Wiriston-t és Isabel Lamore-t, Csaknem az
egész forgatást külső felvételekkel Ifolytatták., sietve kellett dolgozni, s m,inden
fillérrel talcarékoskodní kellett. A közönség közörnbösen fogadta a filmet, amely
erőteljes drámaisággal illusztrálja azt a - néhány tudós által védelmezett _
elméletet, mely szerínt a vízbefúlók életük utolsó pi llanatadban részletesen
visszaemlékeznek egész életükre. A szakmabeliek azonban elhalmozták dicséretekkel a filmet, különösen lelkesedett Oharlie Chaplin, aki Fejős Pált az
egész világ egyik legihletettebb rendezőjének nevezte. Egy ilyen értékelő vélemény valóságos felszólítás volt a prodúcerek számára, s nem is hangzott el
híába. Carl Laemrnle, az Unaversal cég mágnása szerződést ajánlott Fej ősnek,
s megadott neki minden szükségeset ahhoz, hogy megalkossa első jelentős
filmjét: így született aLonesome ... "
1928-tól 1938-ig tíz éven keresztül Fejős Pál élete egybeolvadt művészetével.
Azután, miként Davide Turconi beszámol róla, egy ideig Peruban dolgozott,
majd visszatért az Egyesiilt Allamokba, hogy ott véglegesen letelepedjék. Felhagyott mínden filT!lU'T\'Űvészeti
tevékenységgel', New Yorkban elvállalta
a
"Wenner-Gren antropológiai kutatási alapítvány" igazgatását (1942-b.en, ezen
kívül az antropológia professzora volt a Yale-egyetemen (1941-től 1951-ig).
Amíkor 1963-ban meghalt, a filmművészet világa, amely oly sokat köszönhet
neki, már régóta megfeledkezett róla.

Magyarország
1920
FEKETE KAPITANY
F: Tarkeövy
István; O: Kanbán József; Sz: Gellért
Lajos, Pártos Gusztáv, Jankovsz'ky

Mara.
LIDÉRCNYOMAS F: Halász György
és Fejős P.; O: Kar;bán J.; Sz: Lux
Margit, Gellért L., Bárdi ödön.
pAN F: Fejős P.; O: Karbán J.; Sz:
Jankovszky M., Müller Vali, Claire
Bauroff.
JOSLAT
ÚJRAÉLŰK F: Pásztor József; Sz:
Radó Teri, Jankovszlky M., Gellért L.
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1921
ARSElN LUPIN UTOLSO KALANDJA F: Forró Pál; Z: Molnár Mihály;
Sz: Pártos G., Jankovszky M., .Gellért

L.
1922
SZENzACIO F: Mánkus László; Z:
Mo1nár Mihály és Szlatinay Sándor;
Sz: Jankovszky M., Károlyi Leóna,
Matányí Antal.
1923
EGRI CSILLAGOK F: Gárdonyi Gém regénye után Fejős P.; O: Papp
Gyula; Sz: Jankovs:zJk:y M., Makláry
Zoltán, Takács Ui.

Egyesült

Allamok

1927
STRONGER THAN DEATH (Erősebb
a halálnál) (?)
SQUARE SHOOT'ING (Lőtér) (forgatókönyv?)

1928
THE LAST MOMENT
(Az utolsó
pillanat) F: Fejős P.; O: Leon Sharnroy; Sz: Georgia Hale, Otto Matiesen,
Lucille La Verne.
A NAGYVAROS MOSTOHAI (Lonesome) F: Mann Pap e novellája után
Edward T. Lowe Jr.; O: Gilbert Warrenton; Z: Irvíng Berlin; Sz: Glenn
Tryon, Barbara Kent.

P.; O: Peverell Mariey; Sz: Jean Galland, Tanda Fedor, Jean Worms.
Magyarország

1932
TAV ASZI zA POR (Marie, Jegeride
hongroise) F: Fülöp Ilona és Fejős P.;
O: Eiben István és Peverell Marley;
Z: Angyal László és Vincent Scotto;
Sz: Annabella, Gyergyal István, Ladomerszky Margit, Dajbukát
Ilona,
ITÉL A BALATON F: Mihály István;
Z: Farkas Ferenc; O: Eiben István;
Sz: Páger Antal, Csórtos Gyula, Elekes Ernő, Mindszeruthy Mária.
Ausztria

1929

1933

BROADWAY F: Philip Dunning
és
George Abbott darabja
alapján E<]ward T. Lowe Jr. és Charles Furthman; Z: Howard
Jackson és Bert
Fieke; O: Hal Mohr; Sz: Glenn Tryon,
Evelyn Brent, Merna Kennedy, Thomas E. Jackson.
T.HE LAST PERFORMANCE
(Erik
the great) (Az utolsó előadás - Nagy
Erik) F: James Ashrnore Creelman;
O: Hal Mohr; Sz: Oonrad Veidt, Mary
Philbin, Leslie Fenton.

MÉGIS SZÉP AZ ÉLET (Sonnenstrahl)
F: Palotai Borís és Fejős P.; Z: Farkas F.; O: Adolph Weith; Sz: Annabella, Gustaw Froelích,
(A film négy váltorotban
készült el.)
T AVASZI HANGOK (Frühlíngsstímmen) Z: Farkas F.; Sz: Ursula Grabley, Oskar Karlweiss, Hans Thirni.g.

1930
CAPTtAlN OF THE GARD (Marseillaise) (A gárda kapitánya) F: Fejős
P. és John
Stuart
Robertson;
F:
Houston W. Branch regénye nyomán
Arthur Rípley ; Z: Charles Wakefield
Oadman; Sz: John Boles, Laura La
PIante, Sam de Grasse.
A SZERELMElS ÖRDÖG (TJ1e big house) F: Frances
Marion; O: Harold
Wenstrom;
Sz: (amerilkai változat)
Wallace Berry, Chester Morrís, Robert Montgomery;
(német változat)
Heinríoh George, Gustaw Diessl, Dita
Parlo,
Franciaország

1931
L'AMOUR A L'AMERICAINE
(Szerelern amerikai módra) R: Fejős P.
és Claude Heymann; F: A. MouezyEon és Robént Spitzer ; Sz: Spínelly,
André Luquet, Pauline Carton.
FANTlOMAS F: Pierre Souvestre és
Marcel Ahlaín regénye alapján Fejős

Dánia

1934
FLUGTEN FRA MILLIONERNE (Menekülés a míllíók elől) F: Fejós P.; Z:
Farkias F.; Sz: Inge Arvad, ErHng
Schroeder.

1935
FAN GE NR. 1. (Az első számú fogoly) F: Fleming Lynge és Paul Saurauw; Z: Farkas F.; Sz: Christian Arhoff, Robert Storrn-Petersen,
Rasmus
Chrístíansen.
DET GYLDNE SMIL (Az arany mosoly) F: Kaj Munk; Z: Farkas F.; Sz:
Bodil Ipsen, Carl Alstrup.
Svédország

- Sziám

1938
EGY MAR®K. RIZS (En hand full ris)
F: Fej ős P. és Gunnar
Skoglund;
O: Gustaf Boge; Z: Jules Sylvain és
Gunnar
Johansonn;
Sz: Po'Chai és
Me'Ying.

1936
Dokumentumfilmek.
Egy svéd cég !köl1ségén 25 dokumentumfilmet forgatott Peruban és Madagaszkárban.
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·KÖNYVEK

A mozi legendája
Mándy Iván: Régi idők mozíja. Budapest 1967.
De azt az életet, a remegést, a lázat,
melyet sötét mozik mélyén éreztem én,
azt nem találja meg ezentúl semmi század,
nem őrzi szó, se könyv, se kép, se költemény,
az ifjú életet, a remegést, a lázat·.
(Vas István: Elégia a mozir61)

Mándy könyve is tulajdonképpen elégia a mozi ról. tűnt idők soha vissza
nem térő filmjeiről, a vetítőgép fénycsóvájával együtt kíhunyt, örökre leIhullt nagyságokról. Ezért kívánkozik
ide rnottóul ez a versszak. Ez az
írás is színtiszta költészet. Nemcsak
az elmúlt idő és az ifjúság, hanem
egy nagy legenda idézése.
Figyeljük csak meg, a színház világának anekdotái vannak, az irodaloménak történetei, story jai, legendája csak amozinak
van, Oriásí és kifogyhatatlan tárház. Különös sorsok,
furcsa figurák, képtelen
történetek,
ahol alJak és szerep egybemosódik. A
legenda nem ér véget a filmstúdiókban, műtermekben, tovább gyűrű2lik a
kis mozík nézőterén. előcsarnokokban,
vetítőkamrákban.
Ez a varázs magá-
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tól értetődővé teszi, hogy Norma Shearer ledobja a vászonról a labdát az
őt imádó fiúnak a Roxy-anozi nézőterére, és a fekete cowboy félelmes
alakja ott ül egy zsöllyében, valahol
a félhomályban, egy délutáni előadáson. Igen, erről van szó, aki nem érezte "sötét" mozik mélyén a "remegést, a
lázat", az ne ís vegye kezébe ezt a
könyvet.
Mándy páratlan
átéléssel, hiteles
atmoszférateremtő
erővel idézi a régi
mozík világát. Hosszú, keskeny hodályok, recsegő zsöllyék támadnak életre, érezzük a nagy, kerek kétfflléres
"mozicukor" ízét, vége a szünetnek,
már indul a főcím, és nyakunkba
hull a csak mozíkban terjengő pacsuli perrnete, amelyet nagy fecskendőkkel fújtak; a fejünk fölé az imént sötét köpenyes jegyszedőnők. üdvözöljük
a Roxyt, a Vénuszt, Olympiát, Elitet
és feltámad előttünk a budai mozik
szerényebb. ám nem kevésbé jelentős
sora: a Korona, a Palota, az Alkotás, Budai Apolló, Admirál...
Hetedik sor egyes, há t persze, én is ott
ültem, ismerem azt az oszlopot a szék
előtt, a karcolásokat, firkálásokat,
a
furcsán vibráló mozi fényt ...
Éls a régi filmesek! Mándy mindent

tud róluk. No igen, azt addig is tudtuk, hogy Cecil Bé első filmje forgatásánál ellenségei homokot szórtak a
másológépbe. hogy tönkre tegyék az
egyetlen kópiát, és attól kezdve esőre
töltött pisztollyal rendezett, de hogy
egy nagy tűzharc után felmentek a
hegyekbe, és ott forgattak tovább az
igaziak. .. Én azt hiszem, még most
is ott vannak, most már örökre ott
maradnak. Igy kell hogy legyen, hiszen
maga a Fővárosi Mozí gépésze mesélte a fiúnak. Meg D. W., hát róla
is hallottunk,
hogy lepasszolva még
vagy húsz évig hurcolta városról városra kopott pléh dobozokban
régi
nagy műveit, míkor a némafilm már
régen halott volt, de csak most hiszem el az egészet, ahogy olvasva látom a hatalmas kopott böröndöt, melyet alig tud leszedni a vonatról, úgy
meg van tömve filmtekercs ekkel.
A kis novellákból töretlen ívben áll
össze az laz öntörvenyű
világ, ahol
együtt él Dános bácsi, az öreg mozigépész
és Mauríce
Stiller,
Fred
Thompson, a cowboy, hűséges Silver
King nevű lovával, és Pollner néni,
a közönséget kordában tartó mozitulajdonos, Valentíno és Bánky Vilma,
Garbo és John Gilbert, meg Muralik
Éva és Pauncz Gyuri, innen a nyolcadik kerületből. Huszarik bácsi régi
ismerősként
üdvözlí Harry Liedtkét
és Lil ian Gisht, Sherman Tibor, az
ázott mozízongorista
pedig pontosan
tudja, mikor jön egy "jó kép" a moziba, amit érdemes lesz végigizgulní.
Szerelmek szövődnek, nemcsak a vásznon és a nézőtéren. hanem a vászon
és a nézőtér 'között is. A fiú és Norma
Shearer
kapcsolatához
például nem
fér kétség. Bár én loíssé hidegnek tartom a nőt, inkább Dolores del Rióra
szavaznék, de hát 'az ízlések különbözők, Streig Gyuri például Pola Negrí
megszöktetésére készült...
így élünk
együtt ezekkel a furcsa, kedves figurákkal, és így tűnik elő a homályból
időnként az apa szívszorítóan
megrajzolt alakja, néha csak egy háromsoros írásban, éppen hogy megérintse
egy pillanatra a fiú vállát a moziban
Könyv tartalma és külső formája rit-

kán
találkozik
olyan
szerencsésen
össze, rnínt ebben az esetben. A foltokból összeálló fotográfiá'k, az olvasmánynak is izgalmas érdekes újsághírbetétek régi sikereket, egykori nagyságokat
idéznek,
hangulatosan
aláhúzva és kiemelve az írás értékét.
Persze tudjuk jól, hogya
régi filmek konzerválva és rendszerezve ott
sorakoznak a világ számtalan archívumának polcain. Azt is tudjuk, hogy
a filmtudomány
alaposan felderítette,
elemezte, korszakokra osztotta a film
történetét. <tudjuk mi az érték, mi a
selejt. Számos film-antológia
is készült, bármikor
levetí1lhetjük ezeket.
De nem hiszem, hogy bármely elemzés, értékelés, retrospektív
vetítés el
tudná végezni azt, amit ez a könyv.
Sűrítve felidézni egy egész világot, erTe csak
a művészet mágiája képes.
Ezt a varázslatot
tette meg a régi
idők mozijával Mándy Iván.
Karcsai Kulcsár István

A szabadidő civilizációja
J. Le Duc: Au rovaume du son et
de l'ímage. Cinéma, radio, television.
Paris. 1965. Hachétte. 189 old.
A mozi és televízió hatására átalakult
az ember látás-, érzés- és gondolkodásmódja. Ezért szerepük döntő lesz
az új humanizmus létrejöttében.
Ebből a szempontból
nem tagadhatók
az audiovizuális
eszközök veszélyei.
Ezek közül a szerző a konformizmusra irányítja igen behatóan figyeimét.
Lumíére-t
idézi: Az emberiség legnagyobb csapása a konformizmus. Személytelen világot hoz létre, az ember
kritikai érzékét beszűkíti, hogy hipriozíssal vagy kollektív pszichózissal helyettesítse. A reflexek játékának kitett közönség e csábítási folyamat fő
részese, amelynek célja, hogy a kívánt irányban
befolyásolt
tömegakciókat hozzon létre.
A projekció jelensége játszik fontos szerepet a közönség filozófiájá'ban, Elve az, hogy ne azért kívánjuk
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a dolgokat. mert jók, hanem a dolgok
jók, mível kívánjuk őket, és azért kívánjulk azokat, mivel egy igazi hatás
alapján, ami partancsoló követelménynyé válik bennünk,
meg vagyunk
győzve, hogy ez kell nekünk. így állnak elő az automatizált és sztereotíp
reakciók.
I
A konformi:mnus másik előidézője
a valóságos világ helyettesítése egy
mítolögtaí világ megalkotásával.
A
modern francia meg lenne lepődve,
ha valaki felvilágosftsná, hogy mentalitása a primitivekével rokon, és mítoszoktól benépesített
univerzumban
él. A mozí vásznán ábrázolt emberi
környezet mesterséges. Kegyetlenség,
szexnialítás, bűnözés és más negatív
tendenciák jelennek meg rajta. Igaz,
thogy ezek:is embert szenvedélyeIk, de az
igazságtól távol álló lenne azt hinni,
hogy az emberi cselekvések egyedüli
mozgatöí. A vásznon látható gyakori
személyiségtípusok jelentős presztízshez jutnak, mintegy termés21etfőlötti
dimenzióba emelkednek és félistenekké alakulnak át; az ellenállhatatlan
Don Juan, a végzetes asszony, a
legyőzhetetlen
kalandor
mítoszává.
Szenvedélyeik nem egyszerűen
rnozgatóerőkként jelennek meg, hanem titokzatos presztizst, rnítoíógíaí méltóságot öltenek magukra, azmelyek a
görög tragédiák végzetszerűségével ellenállihatatIanul vezetak az embert fatális sorsa felé. Az élet ezek után
megszüník kapcsolatot tartani a realitással. kalanddá válik. Semmi kétség,
a kaland nem az emberi lét normális
vonala, A kalandhős valami rneseszerű s legyőzhetetlen lény, ember, idő
nem fog raj ta.
S a szerelem ugyancsak mcsterkél·ten jelenik meg. Senki sem tagadja a
hirtelen, egyszeri látásra
feltámadó
szerelmet. De a mozíban a szerelern
két ember közott szín te kizárólag első
találkozásra keletkezik. Igaz, a cselekménynek korlátozott idő alatt kell
végbemenníe, gyorsan kell a jeleneteknek. követniök egymást. Csakhogy
a villámsebességgel lefolyó, megszülető és meghaló szerelem, ez a tisztán
testi attrakcióként
érzékeinkre
ható
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közvetlen reakció megérdemli-e ezt a
nevet? Nem ok néIJk.üIvaló, hogy bizonyos filmek elterjesztették a sex appeal kifejezést, mivel a nemi vonzerő a legfőbb témájuk.
Mindennek következménye az értékek. megzavart rendje. Első helyre a
vitalitás, az erő, a szépség került. Vitathatatíanok,
de misztifikálva
őket
nem lenne szabad elfedníök a szellem értékeit. A test kultusza
egyfajta bálvány- illetve fetisimádás és
a mítológia része. A sztárkultusz sem
más, mint bálvány- és fetlslrnádás,
olyan lényeké, akikre a néző rávetítheti delíriumait
és kikristályosíthatja álmait. A színész nem létezik
többé, helyét egy imádott szent szörny
foglalja el, akinek hűnek kell lennie
legendáj ához. Saját mítoszának rabjává váldk, ami természetesen automatává degradá'ja.
Ez a mítikus univerzum a modern
ember szükséglete; a képzelt mítikus
világ vonzásának magyarázatát a gyerekkor rnítclógiájában találnatjuk meg.
Az álom, a funkcióik, a mesék gyermeki világát, az elveszett paradicsomat kapjuk meg ilyenkor időlegesen,
ihelyesebben azt pótolják a dinamikus
rnűvészetek, A rnc dern élet számos
.tendencia közvetlen kielégülését megakadályozza, helyette ezek szimbolikus kielégülése történik meg a mítíkus világban. Pedig a tömegkommunikációs eszközök feladata a szabadság, az emberi személyíség felemelése,
a demísztífíkácíó végrehajtása lenne.
Sajátosan a mozira összpontosítva
a figyelmet, válaszolni kell .arra a
kérdésre, hogy milyen emberi szükségletnek tesz eleget. Le Duc a menekülést, a fojtó valóságból való kitörést nevezi meg, amit a mozí a szórakoztatás, a felszabadítás és a képzeleti erő működtetése révén szelgal.
A szórakoztató funkció magától értetődő, és a szabadidő növekedése még
inkább azzá teszi. Afelszabadít.ó funkció abban áll, hogy a Iét monotoneitásából, az elgépiesedéséből kiemel. Jóllehet a mozí a gépre támaszkodik,
paradox módon vízióval képes kiszabadítani az embert a gép uralma alól

- persze, ha maga -is nem éppen a
szellem elgépiesedésén
dolgozik. A
képzeleti életet a projekció és az azonosulás műveleteivel működteti, amit
- tehetjük hozzá - színtén
megtehet
konformista és non konformista, automatizált
és nem automatizált
módon.
A nézőre sajátos feladatokat ró, mivel az a magányos olvasóval szemben,
aki közvétlenül
és személyesen
áll
szemben a művel, csoportban van jelen a moziJban. Személyiségét elveszti,
nem mint autonom egyén reagál, aki
belső függetlenséget féltékenyen őrzi,
hanem erős érzelmek hatása alatt levő tömeg tagjaként; érzékenyen azon
hullámok
iránt, amelyek a spontán
affektív fertőzés törvényei szerint rnűködnek. A közönséget könnyen
áthatja a koLlektív emóció. De ha feltesszük is, hogy az egyén kivonja magát a többiek hatása alól, akkor még
míndig ott van a vászon elbűvölő hatása.
A rnozgókép sajátos csábítása következtében az érzelmeik, helyzetek és
kalandok drámai megjelenitése
egyfajta rnegloönnyebbülést
idéz elő: a
görögök katarzísát. A színészek mintegy fiktív súlyt veszne'k magukra,
amelytől megszabadítják
a nézőt. Ez
a transzfer, amellyel a lélek az affektív élet túlburjánzását
ellensúlyozza, a látványba olyan heves impulzusokat projiciálva, amelyeket nem lehet vagy nem kell a valódi életben
kíelégítení.
Közvétlenül
össze lehet
hangolni e megszabadító funkciót, illetve a projekció és azonosulás funkcióját, amelynek következtében a tudattalanunkba
fojtott tendenciák szírnbolikus kíelégítésre találnak. Ez ugyan
más művészetekben
is megvan, de a
fiLmben erősebb. A néző többé-kevésbé aktív módon vesz részt a vásznon
történtekben.
1!lrzékennyé válik a hatásra, és természetesen
a preferált
hős utánzására, valamint a vele való
azonosulás ra kap indítást, hogya valódi
é'etben az ő elbűvölő kalandjai szerínt éljen. Az utánzás értéke az utánzó személyiségtől és modelljétől együttesen függ.

Az audío-vízuálís eszközök perspektíváit alapvetően
meghatározza, hogy
a jövő a szabadidő oivilizációját hozza, s e civilizáció pnhentető, szóra!koztató és szellemi gazdagító funkcióval
rendelkezik. Míg a pihenés inkább a
fáradtság
kiegyensúlyozása,
a szórakozás a monotonia elleni reakció, a
mindennapi élet szürkesége elleni akció. Ehhez kapasolódva érvényesül a
kulturális mísszió, az emberi gondolat magasabb értékű termékei iránti
növekvő érdeklődés kielégítése és tágabb értelemben a társadalmi életben
való részvétel.
Különösen az automatizálás
nagyarányú fejlődese fogja átalakítani az
emberiség ídőmérlegét
a
szabadidős
tevékenység
javára. Feltehető, hogy
2000 táján az ember legfeljebb hetenként tíz órát fog dolgozni a fejlett
ipari országokban.
Nyilván, hogy a
megnőtt
szabadidőt
az irodalom, a
művészetek
és a sport nem fogja kitölteni, s az audio-vizuális
eszközök
szerepe kitágul. Konkurrenciát
számukra a gépkocsi jelent, de a felszabaduló idő még így is számottevő
lesz. A szerző úgy vélí, hogy az audio-vizuális
eszközök különösen
az
emberrel foglalkozó tudományok: történelem, földrajz, archeológia, etnológia, szocíológia, pszichológia,
krimínológía sokszínű ismertetésével láthatnak
el olyan
funkoíót,
amely
egyértelmű en kizárja, hogy a tömegek ópíuanai legyenek. De - szükséges hozzátennünk - az ismeretterjesztő
szerepkőr kívánatos bővülésével önmagában nem énhebjük be. A Le Duc
által vázolt demisztifikáló funkció következetes érvényesítése
megköveteli,
hogy a szabadidő civilizációjában
az
audío-vízuálís
eszközök esztétikailag
is feladatuk
magaslatára
emelkedjenek, illetve emelkedhessenek.
Azaz,
ami mindennél
alapvetőbb:
biztosítani kell 'azokat a szocíológiaí feltételeket, amelyek a szabadidő társadalmílag legértékesebb
felhasználását
segítik elő.
Halász László
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Lukács György levélváltása
a Cinema Nuovo-val
A Cinema Nuovoszerkesztősége az
alábbi kérdésekkel fordult Lukács
Györgyhöz:

1. Ön több alkalommal - és nemrégiben is - nyomatékosan foglalkozott
azokkal az olykor bizony aggasztó
problémákkal, amelyeket a személyi
kultusz vetett fel a szocialísta világ
számára. Nem gondolja-e Ön, hogy
e kultusz krítíkáiában volt és még
ma is van bizonyos instrumentális
torzulás, s hogy e fogalom reviziontsta forrnáknak és a marxista metodológíával
szembeni lényegi biza 1rnatlanságoknak szolgált fedezékül?
2. Önnel együtt mi is úgy véljük,
hogya
jelenlegi kulturális helyzet
összefüggő, teljes, racionálisan bizakodó marxista vizsgálatot követel.
Minek tulajdonítható, hogy a "baloldal" értelmiségi rétegei között terjed ez a .fajta bizalmatlanság a marxizmussal szemben?
3. úgy tűnik, hogy a film (különösen a fiatalok és az úgynevezett "új
hullámosok" alkotásai révén) meglehetősen nyíltan tükrözi és regisztrálja
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ezt a válságot. Nem gondolja-e, hogy
az el nem kötelezettségnek ez a teoretizálása a reakciós kultúrának nyújtott támogatást jelenti, s hogy ez a
baloldal részéről megnyilvánuló támogatás nem is rnindíg szándéktalan?
4. Azdk közül a filmek közül, amelyeket újabban volt alkalma látni,
melyek On szerint azok, amelyek: legjellemzőbben tükrözik a lemondási
tendenciákat, s melyek azok, amelyek
leginkább tudnak perspektívát mutatni?
Lukács György válasza:
Kedves Aristarco úr, az Ön által
felvázolt problémák igen érdekesek
és súlyosak, olyannyira, hogy legjobb
lenne személyes beszélgetésben. megvitatni azokat. Azt hiszem, hogy ideológiai szempontból a személyí kultusz úgynevezett meghaladása még
keveset jeleni. A taktika megváltoztatása ez, márpedig a puszta taktika
nem elegendő, még ott sem, ahol a
kommunista mozgalmat taktikailag
olyan jól vezetik, mint Önök Olaszországban. A tömegmozgalmakat nem
lehet pusztán taktikai módon vezetni,
s jelentékenyerőfeszítésekve van szükség annak érdekében, hogy visszatérjünk a marxi világnézethez, s hogy

helyesen alkalmazzuk ezt a világnézetet egy olyan valóságra, amely időközben telj ességgel megvál tozott. Itt
még csak a kezdetén vagyunk a kívánatos mély fordulatnak.
Rendkívül
érdekes,
hogy miként
akarja ön alkalmazni ezeket a kérdéseket a filmekre. A helyzet ma igen
bonyolult. Egyfelől egyre több ember
érzi, hogy az 1945-től domináló hipotézi-sek elvesztették
létalapjukat,
s
ezért mindenütt és sokféle formában
válságok keletkeznek,
s magyarázatuknak még alig tartunk a kezdetén.
Másfelől ami a filmet illeti, ebben az
összefüggésben,
sajátos zűrzavar keletkezhet.
A film, jellegénél
fogva,
közvetlenebb műfa], mint a többi, s
'előállításának technikai médjából következően olyan műfa], amely külö-

dés eire adott
érdekesebb
válaszait
alább közöljük.
Almikor Roullet azzal állt elérn, hogy
filmet akar csinálni A fal-ból, elsőnek
azt kérdeztem tőle: "Ez valóban fdlmtéma lenne?" Lehet, hogy önök nem
ismerik a novellát. Olyan emberekről
van benne szó, akik halálra vannak
ítélve, s ezt mimdjár t az induláskor
tudjuk róluk semmi esélyük sincs rá,
hogy megmeneküljenek
a haláltól, egy
egész éjszaka telik el várakozással, s
a hajnal vet véget mindennek. Nekem
úgy tűnt, hogy ez egy harmincoldalas
novella témája, s nem egy filmé, hiszen a néző aligha tudná magát beleélni ilyen - végül is statikus - helyzetbe. Roullet azonban kitartott, s így
azt mondtam: Jó, rendben van, próbáljuk meg.
nösen alkalmas arra, hogy kapitalista
Most pedig, hogy láttam a filmet,
módra kezeljék. Ebből sajátos bonyoúgy vélem, éppen mert Roullet nem
dalrnak származnak,
s Önnek bizotett semmiféle engedményt, és mert
nyára igaza van, ha lehetségesnek
e húszoldalas novella másfélórás vátartja, hogy a kor kérdéseire bizonyos
.rakozássá alakult át, maga a téma
filmek reakciós válaszokat adnak. Ez JI is új formát öltött: most már nem a
rnindig megtörténik válságos időkben' ) fásiszták
elleni harcáról.
e harchoz
(Lenin még október előestéjén is tevagy a politikai eseményekhez való
kintetbe vett ilyen tendenciákat).
,. viszonyáról van szó e halálraítéltekMindezt természetesen nem a film
nek, hanem magáról az időről mint
szakernbereként,
csupán
szemlélőjeelsöprő áradatról. amely feltartóztathaként írom. Munkárn egyébként anytatlanul halad valami végzet felé. Az,
nyira elfoglal, hogy csak igen ritkán
amit láttunk, ha úgy tetszik maga a
adódik alkalmam új fiLmek megtekinmulandóság,
Más szóval elejétől kezdtésére. Mellesleg szólva: látta Ön honve tudjuk, hogy ezek kőzül az embefitársam, Kovács András Hideg napokrek közül senkinek sincs esélye arra,
ját? Én nagyon érdekesnek találtam.
hogy elmenekülhessen
onnan. Ettől a
Szívélyesen üdvözli Önt
pillanattól kezdve a másfél óra alatt
Lukács György
(Cinema Nuovo 1967. 188. sz.)

Sartre velencei sajtókonferenciája
A velencei
teszHválon
bemuratták
Serge Roullet Le rnur (A fal) című
rnűvét, amely Jean Paul Sartre novelláda alapján készült. A bemutató
után a neves író és filozófus sajtókonferenciát tartott. Az újságírók kér-

velük együtt éljük át az éjszakát, sőt
a néző nemcsak az éjszakát éli át
mint valami olyan dolgot, amely kikerülhetetlenül
közeledik a halálhoz,
hanem valamennyi szereplő életét is,
akiknek
a kiállt szenvedések, félelmek, aggódalrnak folytán saját múltjuk van: ahogyan a végén is láthatták, amikor az utolsónak életben maradt szereplő bizonyos abszurditásként
nevetéssel reagál helyzetére, ez a nevetés itt nem akánkié, nem is szírnbólikus nevetés, hanem Roullet filmjében valóban az egyetlen egyéni következtetés mindabból, ami az időben
ennek 'az éjszakának a során lefolyt.
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Úgyhogy számomra a film: az idő a
halál viszonylatában.
Olyan halálról
van itt szó, amely nem baleset vagy
betegség következménye,
tehát nem
olyanról, amelyről mindíg remélheti
az ember, hogy elkerülheti
(mínt
ahogy a betegségből mindtg fel is
gyógyulhatunk), hanem az embernek
ember által történő haláláról.
Lényegében a:mit Roullet csinált, az modernebb változata annak az utolsó
napnak, amit Hugó halálraítélt je él
át. Ez a film véleményem szerint eredeti és ugyanakkor becsületes, mert
elviselhetetlenné
teszi a halál gondolatát, azét a halált, amelyet ember
mér emberie; nem egyszerűen a végső megsemmisítését
egy embernek
egy másik ember által, aki fel van
ruházva az ölés hatalmával,
hanem
annak az időnek a gondolatát, amelyet abban a tudatban él át az ember, hogy van valami teljesen kikerübhetetlen előttünk. Ez az idő tiszta
és remény nélküli.
Amikor A fal-at írtam, nem gondoltam mar ista tételekre,
egyszerűen
tele voltam lázadással a spanyol fasizmus ténye ellen, és ennek követlke2Ilében, éppen a mozzanat révén, a
spanyol vereség tudata töltött el, és
sokkal érzékenyebb voltam e kivégzések abszurditásával
szemben, mint
esetleges pozitív elemei iránt, amelyek a fasizmus elleni harcra ösztönőzhetnek.
Ma már másképp vagyok ezzel. Szeretném azonban, ha helyesen értenének, hogy semrnd közörn a mesterkélt
optírnizmushoz, és hogy a harc folyamán lesújtó halált - a szociális célokért, a haladásért folyó küzdelem során - nem tekintem negatív elemnek
egy forradalmi helyzet összefüggéseiben; viszont úgy vélem, hogy sokak
számára, asszerint, hogy hogyan élték azt át, a halál szenvedést és reménytelenséget
jelent, amin bármilyen utólagos győzelem sem változtathat. Aki meghalt, az halott; de remény telen s ége létezett. Nem képzelhetjük, hogy a vidám holnapok bármit is változtatnak
ezen a reménytelenségen; s én éppen A fal-ban nem
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olyan szereplőt választottam, aki valóságosan és teljesen elkötelezte magát a harcban, hanern olyat, aki nem
rendelte alá életét egészen az ügynek.
Ez a szereplő - amint látták is a
filmben - ábrázolva van; olyan em·ber ez, akinek kétségtelenül van meggyőződése, kétségtelenül lelkesíti k őt
a haladás, a forradalom eszméi, de
mégsem ragaszkodik annyira az ügyhöz, hogy a halál ne tűnjék számára
abszurdnak.
Láthatnak különben egy másik halált is, egy fiaral emberét, akinek
még nem volt ideje résztvenni a harcban, és aki teljesen reménytelen állapotban van. Ne gondolják, hogy ez
a reménytelenség azért van kidomborítva, hogy jelezze: a' fiatalembernek
kétségbeesettnek
kell lennie. Inkább
arra akar rámutatni, hogy az optirmzmus mindíg túlságosan gyorsan
lesz úrrá
abban a társadalomban,
amelyben rendet vágott a halál. Akik
meghaltak és akilk megmenekültek
nem ugyanazok a személyek.
Az ön rriűveit gyakran alkalmazzák
filmre, szeretném tudni, vajon ez az
e'sö alkalom, amikor ön meg van
elégedve az adaptációval ?
Nos, igen, íme egy nagyon jó kérdés:
ez az első alkalom. Idézhetnék önöknek filmeket, de nem érdemes róluk
beszélni .. Valamennyien siralmasan elhubázottak
voltak. Néhányszor nyilvános sikert arattak, de számomra rnindegyik kudarcnak
minősül; és remélem, hogy Roullet filmje a nyilvánosság előtt is ~ikeres lesz.
Szerétném
tudni, vajon egy olyan
filozófus számára, mint Jean Paul
Sartre, a film arra szolgál-e, hogy
egy bizonyos filozófiát fogadtasson el
az embere.kJkel?
Mint ön is tudja: A fal nem IilozólHai mű, sőt ellenkezőleg, ösztönös,
érzelmi reagálás a spapyol háborúra.
Ha az anekdotikus részletek érdekelnék, úgy történt, hogy baráti kapcsolatban volta:m emberekkel (már elhaltakkal - és kornrrumístáíkkal), akik Malraux-hoz voltak kapcsolva, Malraux

szervezte az önkéntesek átkelését Spanyolországba. S egyik barátom, régi
tanítványaim
közül valaki, egy egészen fiatal ember, személyes csalódások következtében, engem kért meg,
hogy juttassam
át Spanyolországba.
Kínos helyzetben voltam, mert egyrészt úgy Iáttam, hogy' barátomnak
nincs kat.onai képzettsége, sőt biológiailag sem alkalmas kemény próbák
elviselésére, másrészt pedig nem utasíthattam vissza egy ember kérését,
aki bizalommal fordult hozzám azért
az engedélyért. amelynek birt.okában
harcolni indulna. A fal lényegében
e különböző
javallatokból
született.
Mégpedig - mint a filmben is látják vannak olyan személyek, akik nagyon
kevéssé alkalmasak erre a harcra, erpe a halálra, és akik szenvednek attól.
És látunk másokat, akik mint Pablo
is, felkészültebbek minderre. Nem filozófiai képletet kell tehát i t.t keresnünk, inkább a halál feletti elmélkedésről van szó .. _
Az a probléma, hogy fi1mre vihetünk-e bizonyos műveket, nagyon nehéz és különféle megítélést igényel.
Amí e tekintetben tökéletesen megvalósult Roullet fiLmjében, nem filozófiai jellegű; inkább a politikai és
személyes elkötelezettség, s az az irtózás, amely egy embernek mások által kirótt halálára vonatkozik. Ilyenformán a film tárgyalásmódja
lehetővé teszi, hogy - mivel a háborúról
beszél - elgondo1kodjunk azon, ami
Görögországban
történik,
ami BoliviáJban történik,
és mindazon, ami
olyan országokban fordul elő, ahol
embereket börtönbe vetnek és megölnek, rnínt itt, sebtében, egyik napról
a másikra, úgy .hogy tudják, meg fogják ölni őket.
_
Ebben az értelemben - ha úgy tetszik - ez a személyes elmélkedés egy
1938,as barát
lehetséges
haláláról
most egy fajta leleplezésévé vált azoknak a rövid úton végrehajtott kiv égzéseknek, aQ1elyeknek ma tanúi vagyunk, és amelyek áldásfoglalásra köteleznek bennünket.
Lát-e analóglát a fiatatság ama mozgalmai között, amelyek egyrészt a

spanyol háború idején, majd a háboru utáni Európában, másrészt napjainkban
a vörösgárdistákkal
való
egyetértés jegyében jelentkeztek?
Úgy gondolom, ez a kérdés túllépi e
sajtókonferencia
kereteit, mivel e három ifjúsági csoporttal szembeni állásfoglalás
igen bonyolult
politikai
ál.ásfoglalásokat
tenne
szükségessé.
Igen nehéz felelnem tehát, mégis bízonyesnak látszik, hogy az a mód, ahogyan az az ifjú,ság beszélt velünk például aza fiatalember, az én régi tanítványom, aiki tőlem kér te, hogy Spanyolországba meaessen -, s az a mód,
ahogyan ez az ifjúság annak idején
megvalósította a spanyol háborút, egészen más volt: nem arról van szó,
hogy jó, vagy jobb, vagy rosszabb;
de ezeknek a francia fiatalembereknek, akik elkötelezték magukat, reális elképzelésük volt arról, hogy mit
tehetnek ott. Részben bizonyára megundorodtak
a franciák passzivitásától. Bár ugyanakkor ez volt az a korszak, amikor élt Franciaország:
ez
volt a népfront időszaka. Úgy vélekedtek, hogy odalent a közvetlen akció 'ehetősége nyílik rneg számukra,
amely tartósítja azokat az eszméket,
politikai tételeket, amelyekben hittek,
amelyeket felfedeztek, vagy amelyeket
megértettek velük, és ennek folytán
nem kibúvót kerestek ott; mozgalmuk
természetes tartósításáról volt szó. Hittek bizonyos elvekben: rninden bizonynyalmegtörtént,amikorön.ö.k20
vagy 25
évesek voltak, hogy megkérdezték önmaguktól: Nem mehetnék én is oda,
helytállni magamért?
Ma viszont úgy tűnék nekem, hogy
amikor egy francia, egy fiatal francia
csodálattal viselte Uk a vörösgárdisták
iránt (persze ez a csodálat teljesen
törvényes, joga van hozzá), ez egy
kissé más dolog, mert itt főleg az illetőnek a forradalmi
valóság Iránti
nosztalgiájáról
van szó, ezt jelzi ily
módon, és undorát attól, ami Európában történik: de nem bizonyos, hogy
ez olyan dolog, ami akár Európában,
akár Kínában pozitív akcióra vezethetne. Kínában azért nem, mert ezeknek a fiatal európaiaknak nincs sem71

mí tennivalójuk ott; aligha fogadnák
be őket; mint tanúkat elfogadták őket
egy ideig, de a kínaiak saját maguk
intézik dolgaikat...
Európában sem
fogadják el őket, mert a jelenlegi helyzet nem tesz lehetövé a kínai vonalnak megfelelő állásfoglalást.
A problémának olyan két különböző aspektusa van tehát előttünk, amely
két különböző valóságból fakad. Az
egyik a spanyol forradalom korszaka,
tehát a közvetlen akcióké. A kínai forradalom viszont - bármilyen mélységesen fontos is a világ egésze számára
- nekünk, európaiaknak
sokkal zártabb. Ime ez az egyik magyarázata
annak, míért látok ideaHzmust abban a fiatalemberben,
aki csodálattal
adözík
a vörösgárdistáknak
- s az
idealizmus szót jó és rossz értelemben
egyaránt
használom
-, sokkal több
gyakorlati
szándék volt azokban a
fiatalemberekben,
akik azt mondták:
"El kell menni Spanyolországba", s ez
egyedül a kétféle helyzet különbségéből adódik ...
Technikailag mi tetszik leginkább
nek e filmben?

ön-

Nos, két dolog: az egyik Bresson hagyománya, az illúzió, a szerénység, a
túlságosan feltűnő vagy átlátszó hatások tompítása; a másik pedig, fordítva, (ami egészen Roullet sajátja)
az, hogy tárgyával - azaz a halálraítélt személy aggasztó és gyötrelmes
idejével - kapcsolatban, allúziós taktikájátóI függetlenül, egyáltalában nem
kímél bennünket. Más szóval azt az
időt saját időnkkel együtt utáltat ja
meg velünk.
Egy példát mondok. Ebben a filmben az indulásnál, a vádlottak
egy
rögtönzött bíróság elé készülnek vonulni. Igen sokan várakoznak ott, és
természetesen ott vannak közöttük a
film hősei, valiamint mások is, akiket
később sohasem látunk viszont. Egy
ügyes ameríkat rendező, aki ismeri a
mesterségét és jól csinálja a dolgokat,
ilyenkor egy fél másodpercre azt fogja érzékeltetni velünk, hogy a hősök
éppenúgy várakoznak, mint a többiek,
mennek a helyükre, állnak a sorban;
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és ugyanakkor arra is találna módot,
hogy a megfelelő pillanatban, hirtelen
odaállítsa őket a bírói emelvény elé.
Ez a kíméletesség, a tapintat módszere, mivel a mozi ezen a színvonaIon - szórakozás. Roullet nem kímél
bennünket: azaz ha húsz szereplő van
ott, aki elítélésére rettegve várakozik,
vagy ötven, nos, a hősök éppúgy vonulnak, mint a többiek, de amikor rájuk kerül a sor: nem a legutolsók,
nem a legelsők, hanem amikor következnek. Úgyhogy ahelyett, hogy egyszerűen jelezné nekünk:
"Tudjátok,
rajtuk van a sor" - ugyanakkor vesz
minket is sorra, mint a hősöket.
Mínt tudják, a híres Oberammergauí Passiót minden öt évben előadják Németországban,
már háromszáz
éve: engem nagyon megkapott ebben,
például amikor Judásnak odaadják a
30 dénárt, és ő elkezdi számolgatni
egyiket a másik után, fennhangon:
egy, kettő, három, egészen harrníncig.
Ez nagyon megkapott engem, nem a
realizmusa
míatt,
hanem
pontosan
azért, mert ebben a dologban egyszerre láthattam a hétköznapíságot és
a szívósságot,
Azt hiszem, színházban
azt mondaná: "Nem számolom meg",
és eltenné a zsebébe. Nos, a filmben
pontosan ez van, nem ismeri a kíméletet velünk szemben, amikor arról van szó, hogy megmutassa az idő

gyötrelmét.
Másfelől emlékeznek
Pablónak
és
kedvesének szerelrní és szexuális kapcsolatára (néhányszor látjuk őket); ezt
a kapcsolatot viszont csak az allúziók
eszközével rajzolja
meg a film. E
kétféle jellegzeteségből fakad véleményem szerint a film technikai eredetisége; azaz a nehézkességnek
és a
könnyedségnek
a keverékével
állunk
szemben. Úgyhogy ez végül is egyre
megragadóbb
lesz, nemcsak
azért,
mert a film másfél óráig tart, hanem
mert ebben a másfél órában egész
idő alatt várakoztatnak
minket
és
végül is kötelezve érezzük magunkat,
hogy együtt várakozzunk az elítéltekkel. A szorongás az, ami t e filmben
átél ünk.

Nekem úgy tűnik, hogy Ramon letartóztatása
túlzottan
tragikus
mozzanat.
Úgy gondolom,
hogy
Pablo
nem
egészen
elkötelezett
harcos;
ennek
folytán
az ő magatartása
individualistább, mint egy harcosé .. Ha megkérdeznék
egy felelős és bátor harcostól: "Hol van Ramon?" - ez biztosan azt felelné, anélkül, hogy humorizálni vagy tréfálni akarna: "Nem
tudom", mivel az egyetlen parancs,
ami betölti, az: "Nem elárulni!"
Ily
módon Ramont nem ölnék meg; ezt
az embert viszont agyonlőnék.
ami
nagyon tragikus, de teljesen ésszerű
dolog lenne, tekintettel
az erőviszonyokra. Ha Pablo mulat ezen a bohózaton, ez azért van, mert abszurdnak
látja a helyzetet. Ez a helyzet nem
olyan, aminek gondolom, ez háborús,
az ésszerűvel ellentétes helyzet. Egyéni akcióval akar rá reagálni, mivel
úgy találja, hogy ez valóságos bohózat. S valóban az is, annyiban, amenynyiben, [átszani akar azokkal az erőkkel, amelyeket nem ért meg; annyira,
hogy Ramon ellen fordítja az abszurd
játék erőit. De ez nem azt jelenti,
hogy egy abszurd végzet irányítja az
embereket. Én nem hiszek ebben; Camus hitt bene, gyakran vitatkoztunk
erről. Ez az ismeret hiányából
következik, mert Pablo nem eléggé tájékozott - a reális akciók miként jéről. Gyermekes dolgot követett el; ebben az értelemben
nem teljesen ártatlan, mert nem tudta eljátszani azt
a szerepet, amelyet el akart játszani:
egyébként azonban menthető is, mivel nem teljesen képzett forradalmárról van szó.
(A szerk. megjegyzése: Sartre e szavai a magyar közönség előtt ismeretlen film ama részletére utalnak, ahol
Pablót, e " képzetlen forradalmárt"
Ramon hollétéről faggat ják, s ő keserű szellemességgel - azt gondolván,
hogy már halott - azt feleli: A temetőben. Ezzel akaratlanul
kiszolgáltatja
Ramont üldözőinek, mert a véletlen
játéka folytán a temetőben
valóban
ráakadnak
a búj káló forr adalrnárra.)
(Jeune cinéma, 1967. október)

"Végre Gogol!"
Fenti címen Milos Forrrian új filmjéről, a Tűz van, galambom-ról
a Film
a Doba 1967. évi ll. számában A. J.
Liehm ír érdekes beszámolót. Bevezetésképp,
a szatíráról
megállapítja,
hogy az elmúlt húsz esztendőben
a
szatíráról szóló Írások jelentős helyet
foglaltak el az irodalmi és művészetí
kritíkák közt, mert ha az irodalom és
a művészet a világ megváltoztatásának eszköze, s így feladatuk is napról
napra részt venni a konkrét társadalmi
akciókban,
akkor
a szatíra
nyomban előtérbe lép mint olyan műfaj, amely ezt a feladatot a legpéldásabban képes betölteni. É'rthető hát,
hogy nálunk egy szocialista Gogol vagy
Scsedr1n vagy Hasek vagy Swift az
ideál; évtizedek óta áhítozzák, de hiába.
Ennek okát nem nehéz kitalálni. A
Gogoloknak
vagy Scsedrineknek
nehezebb a dolguk, mint az Osztrovszkijoknak
vagy Tolsztojoknak
Ahhoz, hogy megalkothassák
zseniális
művüket, legalább három feltételnek
kell teljesülnie. Az egyik a tehetség.
A másik a valóság, amely valószerű
·anyagot nyújt a szatírához nélkülözhetetlen roppant felnagyításhoz,
anélkül, hogy elvesztené
valószínűségér.
A harmadik feltétel, hogy a szatíraIrót legalább olyan körűlmények
vegyék körül, mint a legrosszabb esetben Gógolt vagy Scsedrint, jobb esetben Hasekot, a legjobb esetben Swiftet. Érthető, hogy a szocializmus kezdeti szakiaszában nem könnyű
elérni
m' nd a három feltétel
teljesülését,
nem kell tehát csodálkozni, hogy eddig nem volt Gogolunk.
Most azonban
Gogol megjelent
a
csehszlovák
filmművészetben.
Igaz,
hogy nem Nyikola]
Vasziljevicsnek
hívják, hanem Milos Forrnannak.
továbbá persze Ivan Passernak
és Jaroslav
Papousek:nak,
az
egyetlen
és utánozhatatlan
szentháromságnak,
amely átkozottul jól ismeri embertársait, szereti és nem szeretí őket. Milos Forman mosolyog, sőt nevet, de
vigyázat:
lát és nem felejt. Tudja,
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hogy az emberek sokfélék, s bár minden közel áll hozzá, aminek emberszaga van, tudja, hogy az ember bűzleni
is szokott. S miután előzőleg elmosolyodott, és egyben szigorúan
összevonta a szemöldökét az apák és a
fiúk láttán, majd mélabús derűvel
megnézte magának napjaink fiatalságát, ezúttal
hátborzongató
kacajjal
odalépett az apák eLé, hogy megmutassa őket gogoli tükrében.
Közben persze egész sor hibát és
bűnt elJkövetett. Először is még míndig nem mondott le a részletek aprólékos rajzáról,
hogy sasszárnyakkal
repü1hessen az emberi sorsok hegyláncai fölött. Megint megismételte,
amit már kétszer
vagy háromszor
megcsinált: elment a íáncmulatságra
és a muzsikusok közé. Majdnem mint
Ohaplin: míndíg ugyanolyan, mindig
ugyanolyan banális. De ez még nem
is e}ég. Mosolya és nevetése most már
nem joviális és kedves, hanem könyörtelen, már-már gonosz.
Nem igaz, hogya
nem hivatásos
színészek ezúttal kárára vannak Forman filmjének. Talán egy-két jelenetben; de ha az ember másodszor is
megnézi
a fi·lmet, megállapíthatja,
hogy Fonmari igazi emberei a karnera
előtt nemcsak a forgatókönyv világát
teremtik meg, hanem ezen túlmenőleg
mindegyíkük maga egy külön Világ;
a másodszori megnézésnél, amikor a
nézőt már nem köti le a cselekmény,
és annalk második meg harmadik szatirikus
dirnenziója,
a karnera előtt
álló ember ragadja magával, a jól
Ismert tűzoltó v,agy Ruzena a mi utcárill{Jból.
A film címe Tűz van, galambom,
ami egy dalcírn, s elsősorban nem a
tűzoltékról vian szó benne. A tűzoltók oktalanul vitatkoznak, egyáltalán
nem gúnyolják jobban ki a szakmájukat, mint Róbert bácsiét, aki középkáder, V1agy Eliskáét, aJki orvostanhallgató. És ugyanígy sértettnek érezheti magát még egy sor ember, mert
Forman, amikor ellátogatott napjaink
egy cseh kisvárosába. ahol éppen tűzoltobált
tartottak,
híhetetlenül
sok
kortárs ával találkozott.
Akkor aztán
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szólt Ondrícek úrnak, hogy fényépszze le őket, amikor éppen nem néznek
oda, de ne törődjön vele, hogy szemből vagy oldalról fotogénebbek-e, hanem csak arra vigyázzon, hogy élők
és valódilalk legyenek, aminek következtében természetesen egészen valószínűtlenek lettek, és olyanokat mondtak egymásnak, amiket sohasem mond
az ember, ha valaki odahallgat, hanem csak olyankor, amikor azt hiszi,
hogy egyedül van.
Az olyan emberek, akik megvannak
győződve arról, hogy senki sem látja
őket, sokszor nem nyújtanak valami
szép látványt.
Még akkor sem, ha
tizennyolc éves lányok. Hát még ha
bácsik, akik egyébként talán egészen
jóindulíatúak
(és ebben különböznek
Gogol hőseitől), de nem jutnak el a
fecskendővel a tűzhöz, nem őrzik meg
a tombolát, nem bírnak kiválasztani
néhány csinos lányt a szépségkírálynő-választásra. De Formannak ez nem
elég. öt az érdekli, hogyan lehetséges,
hogy az emberek egész nyugodtan elmennek a bálokra. amelyek már eleve félresikerülnek,
megveszik a jegyeket a tombolára, amelyet már eleve
széthordanak, és úgy nézik, hogy valakinek
a feje fölött leég a tető,
mntha moziban néznék. A végén aztán kiderül, hogy azon a bálon voltaképpen csupa hajdani
vagy leendő
tűzOll.tó van,
Nagyot tévedtek azok, akik az Egy
szöszi szerelme kasszasikere után azt
hitték, hogy Fortmari ezentúl sikerült
tréfácskakkal
fogja szórakoztatní
a
hazai és kül/öldí publikumot.. Forman, mint valaha Gogol és utána talán Ohaplin, nemcsak mulattatni akarja a nagyérdemű közönséget, hanem
mindenféle igazságokat is elmond róla. S a [óindulatú
Egy szöszi szerelmé-től a "gonosz" Tűz van, galambomig csak egy lépés a távolság. Ugyanúgy,
mint ahogy csak egy lépés van a
kedves mcsoly tól, amellyel a derék
polgár
kijelenti,
hogy míndnyájan
csehek vagyunk, a mindennapos hajIandóságig, hogy úgy tegyen, mintha
nem látná, amikor a szeme láttára
megölnek valJalkit. Hogy ez nem ne-

vetséges? Hogy nem nevetséges, amikor a mulatságon az egész terem megtapsólja az egy szál gatyába öltözött
szerencsétlent, akine!k. leégett a háza?
Attól függ, hogyan vesztik. Tulajdonképpen az sem volt nevetséges, amikor az agyonhajszolt
Ohaplin végre
egy kis lélegzethez jutott, és fejest
ugrott a vízbe, hogy felíidüljön a hűs
habokban. de beverte a fejét a folyó
fenekébe.
Formari elcsodálkozott,
amikor azt
mondták neki, hogy a filmje gonosz.
Liehrn bevallja,
hogy valamikor
ő
sem értette Forman első filmjét, a
Versenyvízsgá-t,
sajnálta a lányokat,
és nem volt biztos benne, szabad-e
így lemezteleníteni
az embereket
a
karnera előtt. De azóta megtanulta.
hogy nem szabad bízni azokban az
emberekben,
akik a humanitás
nevében azt az ellenvetést
teszik valamire, hogy az gonosz dolog. Nincsenek jó és gonosz igazságok, csak
többé vagy kevésbé jól hangzó indokok vannak ebhaldgatní vagy meg
sem látni az igazságot.
A Tűz van, galambom egy rövid
jelenetlel
kezdődik, amiért
érdemes
odaadni a nagy részét annak, amit a
mozíkbam általában
látni lehet. Néhány idősebb ember a halálról vitatkozik egy cseh kisvárosban.
Tárgyilagosan, rninden érzelgősségtől mentesen, férd'iasan, nyers, tősgyökeres,
népi őszinteséggel. Itt néhány méteren lezajlik az, amit expozíciónak neveznek, amíhez sok nagy mesternek
méterek sorára, sőt kHométerekre Vian
szüksége,
Itt
hiánytalanul
lepőrög
mímden, mielőtt felsóhajthatna
az ember, és mielőtt rádöbbenhetne,
hogy
lángésszel áll szemben. Chaplin, .Eízenstein. Forman ·lángeszével.
Lehet, hogy Forman filmjének első
felében vannak hosszadalmas
jelenetek is, talán egyitk-rnásik epizódot pontosabban is meg lehetne fogni, talán
az elején, a létrával való jelenetben,
elrontot.ta a poént , " Ezek olyan szépséghibák. amelyek nélkül nincs zseníálís mű, A kegyetlenül
tragilk:omikus hang, amelyet már a film eleje is
rnegpendített,
egyre nyomatékosabb,

pátosza nem gyengül, a karnera egyre
közelebb jut a [elenséghez, amelyet a
film el akar érni, már nem fényképeken, hanem röntgenfelvételekenmutatja meg, s a nevető néző (mert közben míriden rettentően
mulatságos)
tudja, hogy őrá is vonatkozik egy másik szatíraíró dühös kiáltása: Kin nevettek? Magatokon nevettek?
Itt van tehát a Gogol, aki után
olyain sokáig kiáltoztunk. A rendszer,
amelyre Gogol 'Olyan rettentő csapást
rnért a revizor-ral, még háromnegyed
évszázadig létezett, s közben a Revizor egészen otthonossá
vált a can
szímpadokon. Szóval semmi sem történt? Dehogynem!
Megszületett
egy
.IDÚ, amely létrejötte
után egy évszázaddal is él még, s egyhamar nem is
fog meghalni, mert makacsul és kitartóari időszerű.
(Film a Doba, 1967. november)

Egy olasz új film "felforgató"
hatása
Reggio Erniliában került sor az első
bemutatójára
egy olyan filmnek, amelyet a velencei fesztivál idején tetszéssel fogadott a kritika: itt mutatták be Paolo és Vittorio Taviani filmjét, a Sovversivi-t
(Felforgatók). Ennek az eseménynelk: a kapcsán olyan
vita bontakozott ki Reggíóban, amely
a legkülönbözőbb
"civil" és politikai
köröket egyal1ánt magával ragadta, E
'kr itikai érzékenységett
eredeti
és a
maga nemében egyedüli ténynek kell
tekintenünk:
ehhez
hasonló
vitára
még egyetlen Velencében bemutatott
vagy most műsoron levő film esetében sem került sor.
Igaz, Reggic az a város, ahol szűntelenül viták folynak a legkülönbözőbb
politiklai és kultunálís erők, s különösen a marxisták
és katolikusok
között. Ha még azt is hozzátesszük, hogy
a Taviani-fivérek
filmje a "fe1forgató"
igazság,
tehát
a munkásmozgalom
múltjának
és jelenének
problémáit
veti fel, megérthetjük,
mik voltak a
film körüli viták különleges indítékai.
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A neki tüzesedett városiak csoportjai késő éjszakáig
vitatkoztak
az
Ariosto-rnozí környékén, a Bar Centralé-ban, a Caffe Cavourban, a baloldali partok, a körök és társaságok
székházaiban. S végül e "mozgó" vita
megkoronázásaként
a két rendező
egyikének, Paolo Tavianinak jelenlétében vitát rendeztek az Ariosto-meziban. A rögtönzött csoportosulásokban leggyakra,'ban
a következő kérdéseket vetették fel: miért éppen Togliatti temetésével kezdődik a film?
Mi az oka annak, hogy a filmben ábrázolt kommu.rlsták
olykor "aggódni"
látszanak a hátuk mögött keletkezett
űr miatt, mintha előlről, a semmiből
kellene újra kezdeniük? Miért vetik
fel az olasz forradalom
problémáit
olyan zavarosan és a valóságtól anynyira távol álló módon? Szükség volt
a női homoszexualitáshoz
folyamodni
annak érdekében, hogy egy párttag
feleségének válságát dokumentálni lehessen? Valaki makacsul ragaszkodott
ahhoz is, hogy az a venezuelai, aki
visszatér hazájába, hogy ott a guerilla-harcos életét folytassa, nem más,
mint Che Guevara. Che Guevara volt
vagy nem ő volt az a szereplő? S ha
ő volt, azt jelenti-e ez, hogy a film
ideológiailag "castrista"?
Mások természetesen cáfolták nézeteit: nem lehet egy filmet annyi egymástól elszigetelt darabra szeletelni, s azt sem
lehet követelni egy műalkotástól,
hogy
katekizmusjellegű
választ adjon tisztára politikai kérdésekre. A film azt
akarja elmondani, legalábbis ide vonatkozó elbeszélő részével, hogy Togliatti halálával mílyen megrázkódtatások érték az egész olasz "proletár"
ifjúságot.
Ez az ifjúság olyan igazságok hatása alatt fejlődött,
amelyeket
nem annyira a politikai vonal diktált,
mint inkább egy "nemzedéki" romanticizmus emelt a mítoszok rangjára.
Némelyek azt is meg akarták magyarázni, hogy mindez nem Togliatti
halála miatt ment végbe, hiszen már
az ő életének utolsó éveiben is a kutatás, keresés követelménye
míndig
fölébe kerekedett bizonyos igazságoknak. S a vitatkozók szerint Togliatti
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halála csak meggyorsította és súlyosbította ezt a kutatásí lázat.
A vita tehát rendkívül módon politikaivá vált, rnégha a filmnek a valóságban nem is voltak ennyire szorosan politikai szándékai. Ezt a "túlfeszítést" azonban, ismételjük meg, a
!környezet, Reggic Emilia hagyományaí ösztönözték.
Az Ariosto-moziban
a rögtönzött
vitákon tárgyalt kérdéseket újra felvetették,
mintegyellenőrizve,
kinek
van igaza, és ki téved. Felvetették Togliatti temetésének kérdését is, a vitázók azt akarták
megtudní,
hogy a
film alkotói hogyan vélekednek a vezetőről és a halála által támasztott
gondolatokról.
Paolo Taviani
elmagyarázta, hogy ez az esemény csupán
kollektív hátteréül
szolgáIt az egyes
eseményeknek,
hogy hitelesíteni
lehessen az egyes ember magatartását,
álláspontját
a váratlan megrázkódtatással szemben, amely egyszersmind
a jelenlegi világ nagy problémái t is
magában foglalja.
A mitíkus romanticizmus
időszaka,
amely
a munkásmozgalorn
némely
övezeteíben még tartja magát, véget
ért, s a tekintélyes vezető halála után
nem maradt más, mint a valóság teljes súlya, amelyet most már mindenkinek a legszemélyesebb módon kell
viselnie anél'kül, hogy másra hárítaná.
Felelősebben és tudatosabban kell tehát folytatni a forradalom egyre bonyolultabb útját, nem engedhető meg,
hogy a forradalom egyénenként csupán menedékül, alibiül szolgáljon a
személyiség meg nem oldott problémáinak elfojtására.
Vagyis: ha azelőtt valaki a pártban
valami atyai alak kivetülését látta, valamiféle "plaoentát", amely védő burokként veszi körül saját bizonytalanságát, vagy a magánéletében,
házastársi életében ki nem elégített érzelmi
erőinek felélését kereste a pártban,
ezután már nem távolodhat el sajátmagától és a valóságtól, vagyis nem
maradhat
továbbra is olyan idegbetegnek, aki saját pszichikai bizonytalanságát a forradalmi milicia férfias
jelszavával
leplezi.

Epp ebből következnek - foglalta
össze Paolo Taviani - bizonyos megoldások a filmben, amelyek szélsőségesekne'k tűnhetnek, túlságosan is privát Jellegűeknek látszanak, vagy profánul keverednek a forradalommal és
a párttal az egyes elbeszélt történetekben.
Katolikus oldalról azzal kapcsolatban tettek fel néhány kérdést, hogy a
fi'mben állítólag túltengenek a szexulis témák,
s megkérdezték,
hogy
milyan értelme
van a filmben
a
halálnak és a transzcendenciának. Taviani szerint a sex igen jó vizsgálódásí
elem,
segítségével
tanulmányozní lehet, milyen magatartást
tanúsít az egyes ember az élettel és
a többi emberrel szemben, s a film
csak ilyen értelemben, vagyis bizonyos megismerő céllal alkalmazta a
szexuali tást. A halálnak is ugyanez a
szerepe. s ezt a mindenapi életben is
szem előtt kell tartani, nehogy a halálösztön
felülkerekedjék
bennünk.
Egész filmünk, mondotta Tavíaní, felelős felhívás a halálösztön ellen, vagyis .az ellen, ami öreg és hanyatló,
hiszen ezek az elemek míndíg megjelennek egy forradalmi mozgalom keretein belül. Ez a magyarázata annak,
hogya mi szereplőink miért lázadnak
oly rendkivüli élénkséggel. némelyek
számára talán túlzott hévvel is az ellen a rettenetes cinkosság ellen, amely
míndnyájunkban
megvan a halál és
míndaz iránt, ami meghal. Amikor tehát .egy megrázkódtatás
történik, és
szerelmünk tárgya végérvényesen elveszettnek látszik, csak egyet tehetünk: újra ki kell nyilvánítand az
élettel kötött optémísta kompromiszszumunkat, amely nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy tovább folytathassuk a megismerést, a dolgok ellenőrzését és a küzdelmet.
S végül egy murrkás megkérdezte,
mi az oka annak, hogy a film szereplői rnind érteLmiségiek? Azt akarja
ez jelenteni, hogy a munkások valóságát kevésbé hatják át bizonyos válságok, amelyek a kultúra embereire
jellemzőek?
Taviani azt válaszolta,
hogy az értelmiségieket
úgy fogták

fel e filmben, mint egy "egydimenziós" társadalom
tipikus képviselőit,
de e társadalern keretein belül a munkások is szerivednek attól az űrtől,
amely a neokapitalista
"civilizáció"
jellemzője, s amely az események általános válságával jár együtt.
(Vie Nuove, 1967. szeptember)

Fejlődő műfaj-e a western?
Ha az ember a Film círnű nyugatnémet folyóirat 1967. évi utolsó számát
kinyitja, az első oldalon vastagbetűs
tiitakozó felhívás üti meg a szernét:
a szerkesztőség csatasorba hívja az
olvasókat az ellen a készülő törvény
ellen, amely anémet
film megújítása
ürügyén
.gy:akorlatüag
lehetetlenné
tenné a kisebb filmek gyártását, tehát a kezdők" a fiatal rendezők al:kotó rnunkáját.
Ell,ismerésre méltó,
szép akció. Magunkban sikert kívánunk neki. Aztán tovább lapozunk, s
ráakadunk e szám. egyik fő térnakörére: Filmek "betonból" - A westernnemzetközi társasjáték
- hirdetik a
blíokfangos címek, s lapokon át láthatjuk a képeken gyerekkorunk cowboy-kalapos hőseit vágtató lovailkon,
fülledt hangulatú "salonjaikban", csábitó és félelmetes fegyvereikkel. Egy
tanulmány és három vitacikk sorakozik fel, hogy megvédelmezze a western megtámadott
jogait, becsületet,
s erre főképpen az adott alkalmat,
hogy az előző számban valaki Hawks
El Dorado c. filmjét
kritíkájában
"bágyadt műnek" merészelte nevezni.
A szerkesztsőég tehát ez esetben is a
megtámadott oldaláva állt, Nehézfegyverzetű elméleti és lendületes vitacikkek igyekeznek új alapokra helyezni a western értékelését, azaz lényegében eloszlatni azoknak a nézöknek esetleges szégyenkezes ét és zavarát, akik bár szívesen beülnek olykor
egy westernhez, de "mértékadó körökben" restellnék azt bevallant. A
cikkírók
érvei alapos, töprengésről
tesznek tanúságos, s nem lcísebb szakavarottságuk sem, amellyel régebbi és
újabb western eik erényett és gyengéi t
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leltározzák.
De vaíóiában
a szenvedély, a higgadt okfejtésert is átütő
félttés az, amire rácsodálokozunk ezekben az írásokban:
dédelgetetc élményeit védelmezi az ember ilyen kérlelhetetlen
biztonsággal.
Vagy nem
csupán a gyermekkori mozi élmények
átmentéséről, felnőtt rangra emeléséről van szö, hanem vadamí más, ennél g)'lakorVatibb sajtocélról ?
De ne legyünk rosszhiszeműek. Elvégre a folyóirat kétségtelen jó ügyet
szolgál, amikor megnyitja fórurnát a
fiatal, új hangot megütő hazai rendezők számára, s talán hasonlóan nemes
célt állít maga elé, amikor a westernek ,ltuootJalatti"
élményeit kívánja
megfejteni - a nézők "felszabadítása"
érdekében.
Nézzük inkább az érveket. Végül
is ezek döntik el, hogy valóban megtörtént-e e vitadkkeklbena
"western
újrafe1fedezése", vagy csupán a szerzök "társasjátékáról"
van szó.
Az em'1ített ;tanulmány írója, Georg
Alexander, előljáróban mindenekelőtt
ad'eletVi sajnálkozásat
fejezi ki, hogy
a western mirut műfa] napjainkban
kétféle
diszkriminációban
részesül:
egyesek azért utasítják el, mert az ábrázolttörténelmi kor riitelességét hiányolják benne, mások pedig amiatt, mert
szerintülk rejtett retrográd törekvések
hordozój ává vált. Alexander
szerint
ma már rnirid a két szempont meghalado1rtnaik tekinthető. Ezek a diszkriminációk csak ama alkalmasak, hogy
a lényegtől elvonják a figyelmet, arról ugyanis, hogy a western a maga
története során I~ljebb
ádőlegesen
töltött be "másodlagos
funkciókat",
mint például a történeti érdeklődés
kielégítését vagy a történelem korrekt
- netalán inkorrekt
- értelmezését.
A western e funkciója azonban ma
már elvesztette jelentőségét, a fejlődés a múfaj elsődleges funkcióját állította előtérbe, mégpedig a játéikét,
amelynek. szabályai
annyira
közísmentek és oly széles körben alkalmazzák azokat, hogy nyugodtan nevezhetjűk ma már Ili westernt "nemzetközi társasjátéknak",
Csak ak[ e játék immár hatvan éve
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kíalakult képletJét, sajátos tartományát,
önmagában fe1találhaitó értelmét nem
ismeri fel - fejtegeti Alexander -, az
eshetik a:bba a tévedésbe, hogy vagy
sznob rnegvetéssel elfordul Ili westerntől, vagy "a fil~itilka
növekvő elpolbtizálódáeának
hatására"
a reakClOS
ideológia tipikus
propagátórát
látja benne.
Mivel pedig e játék alapvetően a
film ·kifejezeöszközeihez kötött, a western elemei - mindenekelőtt
a forrásául szolgéló történelmi anyag - alárendelt szerepet játszanek.
A műfaj
fejlődése azt eredményezte,
hogy a
westernnek
már nem kell szígorúan
ragaszkodnia az illető korszak történelmi kereteihez.
a játék
ezekkel
szemben 15 autonórníára tett szert. A
játék szakadatlan
ismétlese
révén a
western eredetileg meghatározott, zárt
korszaka feloldódott, ma már nincs
'kezdete és vége. A poros országutak,
a "salonok", ;a Lapátkerekes gőzhajók.
a postakocsík, a winohesterpuskák
a
közőriség tudatában már nem kapcsolódnak szorosan a 19. század második feléhez; Ugylanígy nincs különösebb jelentősége annak a történelmi
dOkumentarJzmuSlI1lélk, amely a szereplők magatartásában,
öltözetében,
hajvíseletéban,
az épületek
külsejében és belső berendezésében
nyilvánul meg. Mindezek ellenére a hősöke!
éppoly absztrakt
figuráknak
tekinthetjük, mint valamilyen időtlen bohózat szereplöít:
Iátékterük
annyira
kötetlen, hogy Bazín elmondhatta, "a
Nyugat felé vándortáskorunk
Odüszszeája",
A vándorlásnak, "Vadnyugat" meghódításának e témájából alakult ki az
a drámai rnínta, amelyhez a. western
ismert esztétikai eff'ektusaí tartoznak,
E mirrta csak annytban teszi lehetővé
az eredetiséget, amennyi/ben az nem
veszély,ezteti e minta jellegét: éppen
ez a kompromisszumra
való készség
jelenti a western alapját. A western
hagyományaí, amelyek szereplőit és a
játék külsőségeít
meghatározzák,
átértékelik azt a régi drámai szabályt
is, amely szerínt a játék határam belül nincs helye az erőszaknak. Ilyen-

fajta játékra természetesen
csak a
fi'mélmény révén nyilik módja a közönségnek.
Ezt a drámai mintát olyan
szabályok
körvonalazzák,
amelyek
mindenekelőtt
a
western
sajátos
szférájának
tényét
tudatosít ják,
a
western
különleges
törvényei
csak
e=
belül
érvényesek.
E sajátos
szférában
vélnak !korlátlanul megísmétebhetővé
'a játék variációi; .arra
egyébként, hogy egy dlyen műfíajmínta milyen kímeríthetetlenüj alkalmazható az emberek szórakoztatására,
több példát is találhatunk (az Erzsébet-kora dráma, a commedia dell'arte
stb.) Mínt ezekben, .a westernnél is
minden tréfa, még amí komoly is. A
déja vu itt inkább élvezetet okoz,
mint bosszúságot. Az esztétikai érzés
tudvalevően nincs valamilyen objektív értékhez kötve, megjelenik akkor
is, amikor olcsó recept alapján, kommerszíátis megoldások szerínt hívják
életre.
E tárgyilagos beismerés után Alexander Lukács Györgyöt idézi (A mozi esztétíkáiához,
1913.): "A színházban, a nagy drámák nagy színpadaínál összegyűlünk és legemelkedettebb
pullanatainkat
éljük át; a mozíban
el kell felejtenünk e kivételes élményeinket és felelőtlenné válnunk: szabadon engedjük magunkban a gyermeket, aki mimdenkiben él, a gyermek lelkiwilága lesz úrrá a nézőn."
Alexander szerint Lukács e megjegyzése a westernre vonatkoztatható,
mivel valójában a western az igazi
mozi. Lényegében a cselekmény, a
rnozgás határozza meg, és különösen
két eszközre .támaszkodík: az emberi
fizikum természetes korlátait lehetőleg hangsúlyozottan. szerepelteti, és a
cselekményt a fidm legszebb specifikus lehetőségeível, a fény és a mozgás elbűvölő eszközeível mutatja be.
A technika fejlődésével a hangosfilmen a western színes kavargása valóságos filmparádévá fokozódott. Mdndez még azt is lehetővé teszi, hogy
Lukács idézett cikkének egész elvi
tartalmát a western re értsük - folytatja Alexander -, hiszen a film lényege a westernben fejeződött !ki leg-

világosabban. Ennek megfelelően értelrnezhetők tehát Lukács következő
szavai is: "A mozi pusztán cselekrnényt ábrázol" nem pedig ennek okát
és értelmét, alakjainak csak mozgásuk van, de nincs lelkük, és ami velük történik, az pusztán esemény, de
nem sors. A mozíban az események
,;hogyanja" mindennek fölébe nő."
A "hogyan" kérdése körül rajzolódnak ki a western specifikus vonásai.
Míndenekelőtt, hogy a jó és a rossz
- mínt a mesében - szembenállnak
egymással. A pozitív hős radikális
magatartást képvisel, nem tűr megalkuvást, maga kezdeményezi az erőszakot, rendszerint ökölharc fomnájában - amely azonban általában külsőségesen van ábrázolva, még a legvadabb küzdelmeknek is alig látják kárát az ellenfelek. Ugyanígy a halál
sem a maga valóságos jelentőségében
szerepel, csak mint a "legfőbb játékszabály". Nem kerül "szőre" - csak
a "tettek nyelvén", a külsőséges
játék hangsúlyával.
Egyik bizonyíték
erre, hogy a western ben sohasem látunk agöníát, amely a halál jelentését
közel hozná.
Ily módon bizonyos ellentét
áll
fenn a western külső megjelenési formája, e "belső, harmadik dimenzió
nélküli eleven nyüzsgés", valamint az
elbeszélés valóságot szuggeráló sajátossága között: az előbbi szélsőségei
a hitelesség ellen hatnak, a lélektani
fejlődés mozzanataí viszont ezt ellensúlyozni törekszenek. Emnek ellenére
a westernnek nem áll érdekében, hogy
a dolgokat olyanoknak mutassa be,
mint a valóságban, még ha valóban
valóságos dolgokat ábrázol is: ez esetben ugyanis a játék, a reprodukálhatóság elvével kerülne ellentétbe.
A western hőse idők folyamán
ugyari megvattozott - már nem 'az az
árnyalatlan pozitív figura, mint kezdetben, !hanem öregebb is lett, néha
csökönyös, egy kicsit cinikus, olykor
félszeg v:agy tunya -, pozitív vonásai
viszont most is az ellenfelével való
küzdelemben bontakoznak ki. A westernben érvényes a sartre-i mondás,
amely szerínt csak tett van, és az
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ember nem más, mint cselekedeteinek
összessége.
A játék sajátos szféráját jelzi, hogy
a westernhősök előkelően mindig úton
vannak, egyik lóról a másikra ugorhatnak, revolverüket mutatóujjuk
körül pörgethetik, s más különleges képességeik is vannak, de főként a lőfegyverek, a kés cirkuszi attrakciókat
felülmúlö
kezelésében,
a verekedés
"művészetében" tűnnek ki. A pozitív
és r-egatív hőst e tekintetben az különböztetí
meg, hogy a pozitív hős
jobban lő, a negatív - szívesebben.
A pozitív hős különleges erkölcsi
parancsnak
engedelmeskedik:
tettének eredménye gyakran vele magával is szembefordul.
maga kívül áll
azon a jogrenden, amelyet védelmez
megsértőivel szemben. A negatív hős
viszont anarchisztikus
jellem, egyetlen törvénye az "én", ennek váltakozó
céljai. Ahhoz, hogy valakit lelőjön.
nem keres igazolást: "miért ne?" vádaszolna, ha felelősségre vonnák.

ci

Központi helyet foglal el a westernben a fegyver, ildebve a vele való
bánni tudás "mítosza". A negatív hős
sem annyira a törvény emberét gyűlöli eHenfelében, hanem a biztosabb
kezű lövőt, mles szem:, hideg számítás,
gyors fogás, nyugodt kéz - ezek az
irigyelt fő erények. A fegyver az emberi fizikum "Imeghosszabbítása",
a
hatalom alapja és jelképe - birtokosai
tehát egyszersmind
megszállottjai
is
annak. Olykor a fegyver valóságos
psziehopatáit láthatjuk, mínt pl. amikor valaki a tükör előtt próbálgatja
a fegyverfogásokat,
pózokat,
akrobatikus tánclépéseket
az áldozat sarokba szorításához.
Alexander végül még egy idézettel
támasztja alá tételét a western játék
mivoltáról. Huizinga szerint a párbaj
lényege - rituális játékrendje. Alexander szerint a képlet a western esetében is alkalmazható:
nem a sztereotip "halálos tartalom"
a döntő itt
sem, hanem a játék "hogyanja", amely
e'uralkodík la műfaj felett, s amelynek a közönség olyan önfeledten adja át magát. S e műfajban az alkotja
a legtökéletesebbet, aki a legszigorúb80

ban alkalmazza ta western "játék-szabályát": aki azt a képet akarja megvalósítani
benne, hogy az emberek
kezükben písztollyal marionette-színházat játszanak ... - fejeződik be Georg Alexander
tanulmánya.
Nagy kár, hogy az ezt követő "vitában" nem a tanutrnány érdekes, ám sok
ellentmondásra

is késztető

megállapí-

tásai kerülnek mérlegre, hanem éppen ellenkezőleg: az elhangzott tételeket alkalmaz zák egy túlságosan is
gyakorlati célt sejtető kérdésben: vajon Hawks El Dorado című filmje valóban az évtized westernje-e,
vagy
csupán halvány másolata egyiJk korábbi művének, a Rio Bravó-nak. Meglehet, ennek eldöntése is fontos lehet
még elméleti, filmtörténeti szempontból is, de csak azután, hogy szembenéztünk
Alexander
tanulmányának
axiómáíval, a belőle sugárzó esztétízmussal, amely a műfa] értékét éppen
abban látja, hogy a valóság absztrakt
vetületévé
válhatott
fejlődése során,
erkölcsi tartalma pedig - a pozdtívnegatív figura "embehelyezése
ellenére - a "jón-rosszon túli" szférában
helyezkecLhetett el. Felmerül a kérdés,annaJk.
érdekében, hogy élvezni
tudjuJk a western kalandosságát.
cirkuszi attrakoíóít, egy letűnt kor romantikus felidézését, valóban el kell-e
feledkeznünk
mínden "diszkriminációnkról", azaz kritikai szempont jainkról? S vajon a western t néző közönség is teljes mértékben osztja-e a tanulmányíró esztétizmusát, vagy pedig
ő igenis a valóság hű ábrázolásaként
fogadja a western grandgígnolizmusát? Végül pedig nem járt-e le tényleg a western műfajának kora - minden megújító törekvés ellenére -, s
továbbélése talán most már csak elemeinek más műfajokba való átszivárgásával valósulhat meg? Alighanem
ezeket s ezekhez hasonló kérdéseket
kellett volna megszélaltatni
egy vérbeli vitának, ahol tehát nem az azonos állásponton levők cserélnek
eszmét, hanem élesen szembenálló nézetek ütköznek meg egymással.
(Film, 1967. december)

S.G.

Eizenstein

RETTEGETT

IVÁN

Harmadik rész

Eizenstein akkor halt meg, amikor a Rettegett Iván-Harmadik részének technikai forgatókönyvén
dolgozott. Ekkor mintegy 800 méternyi anyag már készen is állt, főleg olyan jelenetekhől, amelyek az első két rész forgatásakor keletkeztek, s amelyek a harmadik rész montázsához készültek.
Eizenstein ezen kívül - szokása szerint - sok jelenethez vázlatot is rajzolt, hogy rögzítse elképzeléseit.
Az alábbi szöveg nem technikai forgatókönyv, inkább párbeszédes jelenetsor, de ez volt a
végleges szöveg, amellyel a forgatáshoz felkészültek.
A Rettegett Iván értékelése, újrafelfedezése mintegy tíz évvel ezelőtt történt. Ekkor mutattá k
be a második részt, melyről Mihail Romm, 1954·ben megjelent könyvében így számolt be:
"A Rettegett I ván második része egyszersmind a második csúcsa a mi mesterünk, Szergej
Eizenstein életművének.
Az első csúcsot mindenki ismeri - a Patyomkin páncélos •••
Eizenstein szenvedélyes érdeklődéssel fordult Rettegett Iván alakja felé. 6, aki a kegyvesztettség minden keseríiségét megízlelte, mohón tanulmányozta Iván szeszélyes, hisztérikus, kegyetlen,
következetlen és betegesen gyanakvó figuráját .•.
A második részben, a sztálini személyi kultusz virágzásának legnyomasztóbb korszakában
Eizenstein kezet mert emelni erre a kultuszra .••
A Rettegett Iván második része a zsarnokság tragédiájának filmje. Nem találunk benne durva
történelmi párhuzamokat, de a film egésze párhuzamokat sugall, csaknem minden jelenet szövetét
ezek adják ...
A második részt közismerten betiltották. Fél órával később Eizensteint infarktus sújtotta és
beszállították a klinikára.
Tudta, hogy meg fog halni. Kevéssel halála előtt Eduard Tisszével beszélgetett: ,Ki fejezhetné
be az Ivánt? Ki forgathatja le a harmadik részt vázlataim és jegyzeteim alapján?' De senki sem
mert vállalkozni erre a feladatra.
Most már a második rész is látható a filmvásznon. Eizenstein életmíivének második csúcsa ez a
film. Ma, amikor a személyi kultusz időszaka távolodik tőlünk, történelemmé válik, a film többé
nem váltja ki belőlünk a gondolattársitások ama szakadatlan áradatát, mint annak idején.
Higgadtabban nézzük végig. De ma is nagy film.
így sikerült Eizensteinnek élete végén másodszor is leraknia halhatatlanságának alapköveit.
E filmje előtt gyakran mondogatta: ,Nem volt jó szimatom, nem haltam meg idejében. Micsoda
emlékművet emeltetek volna nekem, ha mindjárt a Patyomkin páncélos után meghalok! Magam
rontottam el az életrajzomat' ••. "
A "teljes életrajznak" tartozunk azzal, hogy közzétesszük Eizenstein remekmíivének megvalósulatlan töredék ét.

~

":':·:'::::::=>:':'::::::~:::::::=:~~~i~.
/

'*.. ':.~.:,':."=,"".'.:":;..:;:.:":.":"::....=,,.:~';;:.,~.
~"~1 ;';W

-~~*'><~"«~-7~:'~~'n--

'~''l''k''~~''C·''';<;;::;:~'X,*,~~.W~.';'',">I"~:b··':'l<.,~<~:",:,,::o;.W'~·''l:'_

.1

~

.M



~,

i,

A wolmari kastélyban
A szűrkeköves,

súlyos boltívek

örökre kővé dermedtek.

mélyből suttogás hallatszik.
Kurbszki:
nélkül

Jól csinálod,

nem lehet

Kurbszki

s bosszúért

••• az általad kivégzett

Vérontás

a hatalmat
kiáltanak

..•

amelyek

fölé hajolva önmagában

nélkül

mind-

a wolmari kastély jelvényét.

semmit

sem lehet

A

beszél.

tenni.

Vérontás

(Hirtelen haragra gerjed.) VadállatI ..• Még a

fel az égbe. S6hajtanak

szentek érdekében

írd! ••• Nem, várjál!
Ambrosio, a fiatal olasz írnok abbahagyja
révetegen
Kurbszki:

mint a halálos ellenségek,

herceg egy pergamen

Iván, j61 csinálod!

megteremteni

sírok is megnyílnak,
trombitái

egymásba kapcsolódnak,

Egymást ölelve tartják a címeres pajzsot,

a kövek, s megzendülnek

az ég

(Hallgar egy ideig, majd parancsot ad)

...

az írást, s kérdő pillantást

vet a hercegre.

Kurbszki

folytatja:
J61 csinálod,

Iván. Ha a trónon ülnék, én is ezt tenném a helyedben. (Fogát csikoro
gatja) Miért van az, hogy neked jutott osztályrészül a dicsőség, te haladsz egy nagy ügy ösvényein,
nem én .. ? (Nyöszörögve) S én fűbe haraphatok nagyságod fensége láttán.
A herceg egy köteg pergamenre

ül. Hangja rekedten

fuldoklik.

rvliért nem az én kezem épiti a nagy ügyet? (Kétségbeesetten felordít)

Kurbszki:

kos, szörnyeteg,

Írd ...

"Gyil·

te sátán cimborája l" (Nem hisz a saját hegyetlen szavainak, de azért dühöngve

rikácsolja) írd! ••. "Te a sötét éjszakák uralmát teremted meg Moszkvában. Vértengerbe meríted
Oroszors7ligot. Meggyalázod az orosz földet! ... " (Felordít) Hazugság! (Azután suttogva hozzáteszi) Nagy vagy, Iván ... (Az olaszhoz közeledik, megszorítja torékeny vállát. Tüzes lehellete az
irnokra csap. Nem nem, hanem saját magának, nem is magának, az egész világnak beszél
reménytelenül, mintha lelke mélyéig le akarná leplezni gondolatát.) Értsd meg, Ambrosio. Nem
könnyfi a feladata, embertelen terheket visel. S egyedül, a harátaitől elhagyatva I ... (Elragadtatja
magát.) Láthatatlanul- tündöklik a vérözönhen ..• Akár Jehova, a vértenger felett lebeg. S ezzel
a vérrel

valami

Ambrosio
Ambrosio:
A kérdés

tart6sat

meglepődve

teremt.

Erre

a vérre

alapozza

szegi fel a fejét, s megkérdi

Ha a moszkvai cár oly nagy, ön Kurbszki
alig érthető,

a szavak, mintha

de a hitszegő

herceg

a wolmari kastély boltívei

mindörökre

ránehezednek.

kövé dermedtek

Egymásba

megépíti

az orosz államot.

herceg, miért nem áll az ő oldalára ...

lelkében

szörnyű

a szívére szakadtak

Kurbszki:
Miért?:Én magam sem tudom!
:És hirtelen lendülettel
a heverőre veti magát.
A súlyos boltívek

az új ügyet:

Kurbszkit.

Atanyszőke

kapcsolódnak,

volna egy halálos szorításban.

mennydörgéssel

morajlanak

?
fel

volna.
fürt jei elmerülnek

a párnák

mint a halálos ellenségek

...

közt.

Mintha

A boltívek alatt sietős léptek hallatszanak.
Ambrosio,

felnyitja

Ambrosio,

nehéz szemhéj át. Tekintete

íjként pattan fel, s Ambrosióra

Kurbszki:

Lehetséges,

összekuszálódtak.

kereszt

a cár küldötte

mereven,

ragyog.
érkezett,

hanem

Lehet, hogy Moszkvába hivat?

mint valami acélrudat,

Arcán halálos

•••

veti magát.

hogy a cár megbocsájtott?

Megszorítja Ambrosíőt,

állatként

zavaros, fürtjei

még mindig kiáltva: Futár érkezik önhöz Moszkvábóll

Kurbszki

lengyel

(Kurbszki mozdulatlanul fekszik.) Herceg!

kiáltva: Herceg! ...

Kurbszki

hidegség

Peninszki

dermed.

s megfeszülten
Elsápad,

várakozik.

amikor

bojár lép be, ·Eufrozin Sztaricki embere.

hogy

nem

Kurbszki

vad-

rohan a bojárnak.

ordítva: Te vagy? (Lengyelül szit1rozódik.) Óh, te kutyafajzatl
lengyel káromlásokkal keveri.) Óh, te pokol kutyája, ördög piszka!

(Az orosz sértéseket

Kurbszki,

Az öreg ember remeg. A herceg egyre hevesebben
Kurbszki:

Miért késlekedtek?

El akartok

ordít.

veszejteni

engem? Szégyenbe akartok

király előtt? Miért késik a felkelés? Itt az idő, hogy meginduljanak
:f:s Novgorod?
Peninszki,

•. Itt az idő, hogy darabokra

dadogva:

reszketnek

A városok

a cártól. Félnek

Kurbszki:

Megadom

készek.

Pszkov kész. Novgorod

a büntetéstől

a jelet:

mihelyt

zugában ...

tollatlan

sas. Arca felpuffadt,
metsző,

s hatalmas

csontozata.

Kurbszki:

Állj be az opricsnyikok

Kurbszki

Vonuljatok

s megindul

gyújtsátok

meg a fel-

(Felkiált.) Heinrich

Litvániába!

mint az alkoholistáké.

kegyetlen

s iires szemek.

volna az :f:szaki Jeges-tenger

tásokat adni nekünk

egész Oroszországban,

Staden !

meg előtte. :f:rzéki szája van, haja fakó, seszínű. Fegyvere rozsdás, olyan,

e táskák fölött sziirkéskék
örökre beledermedt

kész. Csak a bátorság hiányzik:

a cár kezet mer emelni a szabad városokra,

kelés tüzét Oroszország minden
valami

..

...

meg a vészharangokat

Egy német lovag jelenik

hozni Zsigmond

a városok l Mire vár Pszkov?

tépjük Iván Oroszországát!

Novgorod ellen .•. kondítsátok

mint

Mellén egy

meglátja,

Karja

hosszú,

visszfénye.

keze markolásra

közé ...

Kémleld

Táskák

ülnek

Mintha e hideg
Heinrich

kész. Öklét

a szeme alatt s

sziirkeségben

Stadennak

mind-

széles válla van,

vörös szőr és szeplő borítja.

ki ezt a pokolfajzatot.

Te fogsz felvilágosí-

a cár seregeiről.

arannyal

töltött

erszényt vesz elő egy ládikából,

Stadennak

adja, aztán Ambrosióhoz

rohan.
Kurbszki,

kiáltva:

hd Zsigmondnak:

"Eljött

a kezdés órája!"

Iván könyvtára
A földalatti
mindenütt
tatőja

folyosó

magadtól,

az áruló Judáshoz

Maljuta lép be. Mögötte

Livius, Suetonius

áll. Eusztachiusz,

anélkül,

magad, Kurbszki,

művei,

Péter, a volhiniai.

Fedor és Eusztachiusz,

hogy felnézne,

hogy mártíroknak

hogy ez vagy az miért kapott

kell téged hasonlítani,

Csend. Az írnok abbahagyja
Fénytelen

hirtelen

Körben

Iván győn-

egy Arisztophanész

kötetben

hangon diktál.

"Nem szégyenled

kérdezed

kinyílik,

Cicero, Titus,

a cár közelében

lapoz. Iván határozott
Iván:

ajtaja

könyvek:

szeme mintha

büntetést

nevezed a gazembereket,

s meg sem

? (Komoran folytatja)

...

Hát nem

Kurbszki?

az irást. Iván, anélkül, hogy bárkire

egy meghatározott

pontra

meredne,

is tekintene,

elindul széke felé.

Péter térdre veti magát Iván előtt.

Maljuta I ván fülébe súg.

Maljuta : Beszélni akar ...
Iván székéből
natot.

egy pillantást

a cár elégedett pillantással
Péter:

vet Péterre,

Ezt mutatja az is, hogy Fedor

figyelmesen

győzelmes

nézi. Látszik, hogy Iván várta ezt a pilla-

tekintettel

nézi Ivánt.

Ezt mutatja

az is, hogy

válaszol neki. Közben Péter a cár lábai előtt sir s kirakja előtte a pénzt.

Nem vagyok méltő arra, hogy megtartsam.

a cár előtt .•. Büntess engem cár, én méltatlan

Nem vallottam híven. Eltitkoltam

az igazságot

vagyok ..•

Iván "mint egy szerető atya" gyengéden vígasztalja, vizet ad neki, azután figyelmesen hallgatja •..

Péter: Mindent elmondok a gaztettről ... Ebben az ügyben nem egy gyilkos volt, hanem három ...
Mint ahogy a Szent Szűz ikonjának is lehet három keze. Ebben a gyilkosságban három kéz fonódott egybe .•• (Iván Péterhez hajol, aki így folytatja:) Egy idegen kéz biztatott az áruláara.
Egy másik a szentbeszédeivel izgatott. A harmadik adta a kést az én kezembe .•• (Iván még kiizelebb haiol.} Kurbszki az első kéz ...
Iván az égre emeli szemét és szomorúan mormolja:
Iván: Andrej ..• Andrej I Mit kívánsz még? A koronámra áhitozol?
Péter, folytatja: Pimen a másik kézI
Iván felemelkedik székéből.
Iván: Pimen? ej elnökölt azon a törvényszéken, amely halálra ítélte FilipetI
Péter, folytatja: A harmadik kéz magának Filipnek a keze. ej összefogott Pimennel ..• Míndenben Pímen sugallatait hajtotta végre. Szenvedélyes beszédeivel, a székesegyházban, ő győzött meg
engem isI
Iván döbbenten hallgatja. Feje az asztalra borul.
Iván, nyöszörögve: Filip ... Filip I ... Én utolsó, én egyetlen barátom ..•
Péter, folytatja: Ez még nem minden. Ebben az összeesküvésben Pimennel együtt Pszkov és
Novgorod városa is részt vesz.
Maljuta a fülét hegyezi. Fedor közelebb lép. Eusztachiusz keresztet vet.
Péter: Pszkov és Novgorod, Pimennel, a katonai vezetőkkcl és a bojárokkal együtt elszakad
Moszkvától, és a livóniai zászló alá áll.
Eusztaehiusa; Ez hazugságI
Annyira elragadta a harag, hogy hangja recsegővé torzult. A cár oldalról nézi :Eusztachiuszt.
Szemében felvillan a gyanú szikrája.
Péter, visszavág: Bizonyiték is van rá, van egy írott eskü, Pimen és Kurbszki megegyezése Len-

gyelországgal
Iván

amelyet a szent Szőfia székesegyházban

és Livóniával,

szent Szűz ikonja

el a háromkezű

rejtettek

mögött!

szivét megsebzi

barátainak

árulása.

Az asztalra

támaszkodik,

alig hallható

mormogással

kérdi Eusztachiuszt.
Iván:

Mit tegyünk,

A (termetére
Eusztachiusz:

atyám?

nézve) kicsiny pap váratlan erővel válaszol.
Légy könyörtelen.

Péter elképedve

Vassal és tűzzel kell megbüntetni

hallgatja e szörnyíi szavakat e jámbornak

tesebb szavak következnek,

Eusztachiusz

Eusztachiusz:

Makkabeusnak,

Mint Júdás

keresztes hadjáratot
is. Hadd

egész Oroszország,

szemében

vallomása mindenkit

a meggyőződés

elragadott.

Egyedül

üvölt.

mint a hitetlenek

kell vezetnie az új Babilon,

reszkessen

Eusztachiusz

mcgszállottként
Novgorod

látva,

hogy

Novgorodot!

látszó ember szájából. De még retteneellen küzdő Józsuénak,

ellenI ...

Hadd

a nagy uralkodó

könnyei

ragyognak.

Maljuta

figyeli hitetlen

Fedor

a cárnak is

remegjen

mint bünteti
megmarkolja

még a föld
az árulókat I

kardját.

Péter

arccal Iván t, amint a cár átöleli

gyóntatóját.
Iván:

Meg kell szervezni

dobszó

nélkül •..

a novgorodi

Szeliden

sem állat, sem madár ...
mint egy fenyegető

ne tudathassa

vihar ...

Maljuta pillantásával

hadjáratot

és nagy titokban
Minden

(Mosoly jelenik meg az ajkán.) De zaj és

...

fogunk

menetelni

•..

Hogy senki ...

a lázadó várossal, hogy a haragra gerjedt
összeköttetést

sem ember,

cár előre nyomul,

el kell vágni Novgoroddal.

jelzi, hogy megértette.

Iván: A livóniaiak ellen be kell vetni az oldalvédeket •.. (Fedor elsiet, hogy végrehajtsa a
parancsot. A cár Eusztachiuszt nézi.) Te pedig Moszkvában maradsz.
Eusztachiusz
Iván:

Boldog

meglepődik.

Iván kaján szemmel hunyorít.

az, aki nem vesz részt a gonoszok

(Súlyosabb nyomatékkal folytatja.)

tanácsában.

Nem lenne illő, hogy egy igaz ember is részt vegyen a bűnök
hatná meg egy gyóntató
Eusztachiusz

később az elkövetett

bűnöket,

elkövetésében.

Hogyan

is hallgat-

ha maga is bűnözne?

tágra nyilt szemmel figyeli a cárt, akinek ragyogó szemén áttűnik

a kép.

Havas síkság, nappal
A havas síkságon zajtalanul

siklanak a sítalpak, A sítalpak

gok síző osztagai nyomulnak
A háttérben

rombadőlt

előre. Mögöttük

házak a hóban. A havon kivégzettek

A sítalpak siklanak a havon ...
A sizők zajtalanul
őrszemek
Iván:

közelednek.

a hóra hullanak

Hogy senki ••.

A novgorodi

minden oldalra.

A sítalpak
üzenetet
Iván:

fel:

mint egy fenyegetó

ne tudathassa

a lázadó várossal, hogy

vihar .•.

egy nyilvesszó eltalálja.

Csend lesz, a cár hadserege

Staden,

a német

opricsnyik

siklik a havon.

megy

vágták őket.

A kutya rekedt

üvöltés-

És az opricsnyikok

között

előre a hóban, és figyelmesen

kémlel

sújtják le az ég madarait.

sem ember, scm állat, sem madár ...

cár előre nyomul,

siklanak

nyilak állnak ki belőlük, vagy karddal darabokra

Oldalt egy kutya menekül,

a havon ...

mint egy fenyegető
A cár komor.

ne tudathassa

a lázadó várossal, hogy

vihar ..•

Filip :árulása reá nehezedik.

Maljutát

hívja, és

bíz rá.

Siess a tveri kolostorba

...

Iván komoran lovagol a havas síkságon. Messze előtte az elő véd ek nyomulnak
hirtelen

A novgorodi

\

Nyílvesszók

Hogy senki ...

a haragra gerjedt

gyalo-

állnak.

A nyilak átszelik a felhóket.

sem ember, sem állat, sem madár ...

sel fúrja be pofáját a hóba.

Iván:

Az opricsnyik

hevernek.

őrszemek

...

testek hevernek,

jószágok.

egy új arc tűnik

a havon.

előre törnek a havon ...

A havon kiterített
Lemészárolt

kapukon

Az ijak megfeszülnek.

a haragra gerjedt cár előre nyomul,
Az opricsnyikok

siklanak

a lovasság. A lovagok közt a cár.

észrevesznek

egy embert, aki elhagyta

őket, és a vísmosáson

előre. Az előörsök

át rohan. Az elöörsök

meg-

gyorsítják futásukat. Az ember menekül üldözik őt ... Némán üldözik, mert tilos hangot adni.
Az íjak megfeszülnek. Három nyílvessző fúródik a menekülőbe. Az opricsnyikok clőnyomulnak
sítalpaikon, A nienekülö felfordul a havon, egy papírt vesz elő sapkájából, azután szájához emeli.
Fogaival kiharap belőle egy darabot. Az előörs utoléri, és elvesai tőle a papírt. Fedor Baszmanov
is odaérkezik, de semmit sem tudhat meg: a menekülő meghalt. Staden, a német opricsnyik
közeledik, figyelmesen kémlel minden oldalra. Az opricsnyikok előnyomulnak sítalpaikon. A sítalpak siklanak a havon. A cár komor. Mögötte Maljuta halad, csüggedten, hajlott háttal. Az elő.
örs közeledik a cárhoz. Fedor átadja a cárnak a papírt.
Fedor, mormolva: Moszkvai jelentés Novgorodnak, közlik, hogy a cár a város cllen vonul.
Az aláírás Ic van szakítva ...
A cár összevonja szemöldökét, markában szétdörzsöli a papírt, majd elhajít ja, azután parancsot
ad a menet meggyorsítására.
Novgorod közel van. Itt van a cár előtt a lázadó város. A cár mögött pedig a havas sivatag.
A moszkvai hírvivőt hó borítja. Három nyflvessző áll ki a testéből ..•

Novgorod, hajnalban
Nagy terem Pimennél. A hatalmas helyiséget csak gyenge fény világit.ja meg. Piment bojárok és
novgorodi kapitányok veszik körül. Köztük van Peninszki bojár, aki Kurbszkinál járt. Novgorodi
Piment alig lehet felismerni. Fehér papi ruhája alatt mintha titkos tűz emésztené a testét; érzéketlen viasz arca győzelmet sugároz; elfonnyadt, kiszáradt teste, mint valami összeaszott szenté,
de győzelmes borzongás rcszketteti meg. Elérte élete célját. Eleget élt ahhoz, hogy teljesedni lássa
ügyét. Előre élvezi a győzelmet, és szenvedéllyel beszél.
Pimen: Az óra elérkezett. A kereszt jegyében megáldva harcba szállunk. Felkelt jük Pszkovot és
Novgorodot. Pszkov és Novgorod magával fogja ragadni a többi várost. üzenet érkezett Kurbszkí.
tól: Minden kész a támadásra. Nem akarunk többé Moszkvával közösködni. Elszakadunk M08zkvá.
tól és Livóniához csatlakozunk! (Közelebb lép híveihez.) Biztos kémeim vannak Moszkvában. Ha
a cár megindul Novgorod ellen, városról városra, kaputól kapuig, mint a láng, mint az ég madara,
mint a féktelen szelek, szállni fognak a hírek: Pszkov és Novgorod fegyverrel a kezében fogja
fogadni a cárt •.. (Leül.} Egy hírhozót várok Moszkvából, minden percben megérkezhet. Egy
megbízható emberem küldte, olyan ember, aki közel áll a cárhoz, 6gy hívják, hogy ...
Ki akarja mondani a nevet, de megnémul ... Nem akar hinni a szemének. Szemben vele az ajtó.
nyílásban, Iván áll. Mögöttc Maljuta és a Baszmanovok és az opricsnyikok. A novgorodi bojárok
elképednek.
Iván: Tartóztassátok le őket!

A székesegyházban
Az Utolsó ítélct freskóján a haragvó Jehova arca látszik. Az égi cár végrehajtja az utolsó ítéletet,
maga köré szólítja az igazakat, míg a bűnösök a gyehenna tüzére hullanak. A szentély előtt egy
szerzetes olvas.
A szerzetes:
ütne ...

Emlékezz, Uram, a Te elhunyt szolgáidra, Ádámtól napjainkig, mielőtt az órájuk

Az égi cár körül tüzes körök: a festett égi hierarchia. Az égi cár szárnyas opricsnyikjai lefele irá.
nyítják a tüzes kardokat. Lefelé, ahol az örök Iángok égetik a bűnösöket.
A szerzetes: Emlékezz, Uram, a te szolgádra, Vlagyimir Setarioki hercegre ... (A félhomályban
a szet-zetes árnyképe.) Emlékezz, Uram, Eudoxia nővérre, világi nevén Eufroszina Sztarickire, aki
a Sekszna folyóba fulladt ...

A szerzetes
Elkezd

befejezte

az egyik

tekercs

olvasását.

egy másik tekercset.

A szerzetes:

Emlékezz,

Uram, a Te novgorodi

szolgá-

(A nevek gyászos listája következik. A
nekrológ végeérhetetlenül folyik.) Emlékezz, Uram,
id lelkére ..•

Pimenre,

Novgorod nagy mesterére,

kop Csornijra,
ra, Jehanra,
tomra ..•

-,

Kazarinra

Jehanra, Ignácra, Grigorijra.

.

Tódor-

Fedorra,

Isz-

Vaszilij hercegre •••

A félhomályban

,

világi nevén Pro-

és két fiára. Isukra,

Az Utolsó

Itélet

freskója

abban a sarokban,

ahol az örök tűz telhetetlen

mohón

a bűnösöket,

emésztik

fekszik a cár, Iván. Mögötte

kinyúlva,

kimerülten

a háttérben,

Maljuta

aztán a Baszmanovok,

apa és fia. Az árnyékban

a német

Nem minden

opricsnyik.

alatt,
lángjai
áll,

Staden,

elitélt nevét isme-

rik, ezért időr/51 időre megszakad

a felsorolás,

s a

szerzetes igy beszél:
A szerzetes:

Az ő neveiket

A szerzetes
A szerzetes

s ... Basmetra,
Artyomra.

az ő neveiket

Te ismered,

A porban

gyötri a földi

cár, a moszkvai

izzadtság. Zárt szemhéjai alól könnyek
eszte adövel öregebb lenne.
A szerzetes,

még mindig

feleségére
és három
Neesajra .••
Fedor Baszmanov
Fedor:

Mindent

Iván:

Nem gonoszságból

Baszmanov,
Alekszej:

tettem.

Könyörögve

És nem

húsz

és két fiára. Szimeonra
Szumorokra,

és

Oslopra,

végeztünk

fordul,

romboltunk

kegyetlenségből.

Azért

tájékoztatja

szavait hallani

megölt

tettem,

hogy

tisztán.

asszonyra,

akiknek

neveit

te is.

Maljutát.

le ...

a véres kalandot.
A hazáért

tettem. Egyáltalán

arcára. Az Örökkévaló

tekint ••. Tisztán hallani a nekrológ

A szerzetes:

Nikeforra,
Három

ki.

és két fiára. Izsákra, Zahariás két leányára.

Novgorodban

szemét az Örökkévaló

Dokuesájra,

csorog az

olyan a színe, mintha

gaztettet.

falra festve, a messzeségbe
Andrejra, Nyikita hercegre.
Iván, szorongva: Hallgatsz?

mely égeti,

Homlokáról

és leányára.

embert

Irénre. Agata Kszéniára

tettem. Nem is érdekből.

mereszti

ül, a

a bűnösök

ügyelárulását.

Máriára. A tizenöt

kolostort

trónján

a lelkiismeretfurdalás,
felelősségét.

De a fal néma marad. Csak a nekrológ

És Iván meg akarja magyarázni
Iván: Nem magamért
Ez a háború ..•

ezerötszázöt

Nem is haragból.

az atya, Maljutához

Százhetven

Iván cár. Az Utolsó

Az égi biró

feleségére

fiára

igazolni akarná a szörnyű

Annára;Alekszijre,

Glikerire, Eudoksziára,
mered, Uram •.•

húsz emberre,

közeledik.

a lázadást. Az egyetemes

Választ vár Jehovától.
A szerzetes:

Nikeforra,

meg.

Mihail-

Uram ...

a kimerült

A cár lesoványodott,

és feleségére,

egybevéve, Novgorodban

Iván maga elé morog, mintha
megbüntessem

is rettenetesebb

peregnek.

Csigre

Maljutához

Tódorra,

Ivánovéknál

felette.

cár lelkét. Iván átérzi

olvas: Péter hercegre,

lányára.

Jehanra,

Uram ...

csendül

szőr, komor arca haragot sugároz .•• Lábainál

égnek az örök tűzben. De a pokol örök tüzénél
emészti,

fekszik

uralkodik

Te ismered,

Iván feje fölött

ra, Trofimra,

Itélet
csillagok felett. Jehova szeme villámokat

hangja

Kalinyikra,
tisztviselőre

Vár. Nincs felelet. A földi cár haragosan,
Iván: Hallgatsz, égi cár?

Parfenra,

szeme nem pillant le reá. A

szavait.

Borisz

és öt közemberre.

hercegre,
A nevüket

mint egy kihívó fenyegetést,

A földi cár hatalmas kezével az égi cárhoz vágja kővel kirakott

nem kegyetlenségből.

Vlagyimir

hercegre,

te ismered,

Uram.

megismétli:

súlyos botját. A bot darabokra

tö-

rik a falon. A bot darabjai
amelyeket

szétszőrődnak.

hiába intézett

A drágakövek

szétrepülnek.

az éghez ••• f:s a földi cár összetörten

Mint ahogy

Iván imái is,

az égi cár könyörtelen-

meghajol

sége láttán.
Iván: Nem válaszol a földi cárnak •••
Iván kimerülten, szavakat mormolva a falnak veri fejét. A falra festett komor Jehova hallgat. Némán ül a csillagok felett uralkodó
nak az örök lángokban.
A szerzetes: Alekszejre
Tődorra

és feleségére.

'Fedor

Körülötte

és feleségére, Vaszilijra
Nyezsdánra

szeme szorongást

Fedor:

trónján.

Balobánra

sajnálja a cárt, Fülébe

A bűnösök hallgat

az égi hierarchia.

és feleségére, Andrejra

és feleségére.

tükröz,

hallgat

és feleségére, fiára Lázárra.

és feleségére ...

súg.

Nehéz cárnak lenni ...

Iván a földön nyöszörög
A szerzetes:

Molcsánra,

és vonaglik.

Vszjatcsinára,

vadászra. Meljubára.
Egy közember közeledik
Damien:

A novgorodi

A pénzverdébe
Alekszej:

Ttíz emészti lelkét ...
Grjaznovra,

Alekszej Baszmanovhoz.

Szent Teodor-Sztratilát

vagy pedig. ..

A pénzverdébe.

Alekszej Baszmanov

Ivánra, Polivojra,
Damien

templom

Obernyibeszovra.

az, aki a Sztarickiaknál

ikonjainak

arany kereteit

_

oldalt pillant

a fiára, Fedorra.

akinek

szeme nem fordul el !vántól,

Korepán

Nagyivanovóban

három emberre ... A nevüket

Alekszej:

tizenhét

emberre.

Nagyburgban

az atya a fogai közt mormolja

A rakomány

szolgált.

hova kell vinni?

A kincstárnak.

ragyog a szemében. Nem érti a dolgokat •••
A szerzetes: A német Ropra, a litván Makszimra.
Baszmanov,

Egy lovas

harmadát

könny

haJászra, Moliva szakácsra, Jozs halásera.
te ismered, Uram ...

Damiennek.

vidd el a Baszmanovok

vidéki

házába. De senki ne tudja meg.

Ahogy mindig csináltad •.•
Közveten
Staden:

közelükben

szerestem

Damien:
Fedor,

megfordul,

Te megcsalod

Damien

mereven

a kincstárat?

megpróbálja

s füttyent

fizetek,

nézi őket.

Elárulod

a cárt?

igazolni magát.

Alekszej Danilovica
elfordul:

Damien

meg.

(egész közel lép Alekszejhez.) Cobolyprémekben

a rakományt!

eleget .•• Novgorodban!

Fedor hirtelen
Fedor:

vidám hang csendül

Megvásárolom

mindig

így cselekszik ..•

Meg fogom mondani

elborzadva

lapul a falhoz.

a cárnak!
Alekszej

Baszmanov

megragadja

fia karját. Staden elsápad,

ej!"yet a foga között.

Staden : Ha feladsz engem, én is feladom az apádat.
Mint két lesben
Damien reszket.

álló vadállat,

mereven

Süket csattogásokra

borul. A vér befelhőzi

tekintetét.

nesíti hátát, s imbolyogva

A vér megzavarja

Damien:

támolyogva

Oldalt

Szeme vérbe

józan eszét. Szeme fénye kialszik ••.
Valami támaszpontot

Kiégye-

keres.
elfor-

Staden gúnyosan

nik a cár, aki senkire
arccal figyeli Fedort.

ahogy isten van az égben, hogy mindent

Gyóntatót

léptekkel

elhalad a közönyösen

s eltűnik

sem nézve a Baszmanovok
Szemében

tette a fiát. Staden bátorítani
Iván, nyöszörögve:

mosolyog ••.

megy előre a székesegyházban.

Olyan igaz, mint

tett kicsiny ajtónál.

összekeveredik.

a kölapokba.

ezeket a szavakat, máris felkel. Fedor lesüti szemét,

Damien fogát vacogtatva hányja a keresztet,

Bizonytalan

Lehelletük

egy oszlop mögött.

Alekszej követi fiát, karját szorongatva,
Iván

egymást.

széttárja karját. Mélyet lélegzik.

Iván: Papot, papot ..•
Kiszáradt ajka épp hogy e~ormolta
dul, hogy eltűnjék

figyelik

figyelnek fel. Iván cár veri fejét

nincs rémület,

a székesegyház

és Staden

előtt

csak szomorúság.

akarja az aggastyánt,

S

meg fog mondani
félhomályában,

botladozik.
Szomorúeág,

Alekszej
mert

a cárnak l
majd feltűmegkövült

örökre

elvess-

a hátára csap ...

•••

támolyogva

megy át a székesegyház

olvasó szerzetea előtt, egy aranyozott
A kis ajtó nyikorogva

tárul fel.

félhomályán.

A szentély

felé megy,

ajtó előtt, megáll egy angyalkával

díssí-

Eusztachiusz:

Ki szólítja az Urat?

Eusztachiusz
Iván:

hangját tisztán visszhangozza

Méltatlan

A szerzetes:
szolgálódnak

rabszolgája,

Emlékezz meg, uram, a te ezerötszázöt
a lelkéról •..

Súlyos csend. Maljuta

lehajtott

Fedor, Lesújtja

Távolabb

A szerzetes:

Emlékezzél,

re ... Pimenre,

Novgorod

Csornijra

Eusztachiusz

némán

mozdulatlanul
kezd el.

uram,

Iclké-

világi nevén

...

a cárhoz hajol és hallgatja.
Lélegzete

Iván hang.

kapkodó.

Lelkét

teremteni

ilyen

vádak szaggatják.

Iván:
Gyötrelmcs
áron ...
Véres

dolog

verejték

államot

csorog a homlokáról.

rol, feje fölött a gyóntató
Iván:

A Kolicsevek

lenül

megbüntettem.

Neveket

elsápad, tekintetének
angyali tisztaságát
suttogva: Filipet ? ...

Iván feje mellett

a kereszt lejjebb

átkozott

lázadó ivadékát

kegyet.

(A gyóntató keresztje megre-

f':s ...

Iván felpillant.
Iván:

Keresik

Benediktot

...

Timoteuszt?

visszahúzódik,

Csak a legfiatalabbat
Nem tartozol

aki nyomtalanul
lött Kolicsev,

Andrej t, Vaszilijt,

fuldo kol va: f':s Mihail?

Iván megragadja
Iván:

felhőzi be.

A kérdés meglepi.

Iván gyanút fog, összeráncolja
Iván: Meg fogják találni.
A gyóntató

nyugtalanság

...

Eusztachiusz,

Iván:

Fili.

a tveri kolostorban.

ereszkedik.

Iván, folytatja: E méltatlan Filip testvéreit,
A gyóntató halálos rémülettel kérdezi:
Eusztachiusz:

so.

keresztje.

meg. Iván folytatja.) A moszkvai metropolitát,
pet megfoj tották
A gyóntató
Eusztachiusz,

áll.
vég.

figyeli

a te szolgáid

patriarchájára,

ja a stóla alól hallatszik.
panaszos

fejjel,

öket a cár kemény

zete ..• Baszmanov, az atya,
fiát. A szerzetes új nekrológot

Prokop

az oltár.

Iván ...

szemöldökét,

alig-alig lélegzik,

tagolva ejti a szavakat.
miközben

nem lehet megtalálni

a gyóntató

keresztjét,

lefelé szorítja

te magad is ehhez a szennyes

eltűnt?

...

Iván folytatja.

...
és farkasszemet

ivadékhoz?

(Még közelebb lép gyóntatójához.)

akit Filip nálam rejtett el, az oroszlán
az üzenetet Novgorodba?

néz Eusztaehiusszal.

Nem te vagy a legfiatalabb

torkában?

Kolicsev

Nem te magad vagy az utolsőszü•. (Gyilkos pillantást vet Euss-

tachiuszra.) Nem te küldted

A keresztről lógó hosszú láncot a gyóntató
cár, mint egy keselyű áll fölötte.

nyakára

tekeri ...

A gyóntató

térdre bukik.

És Iván,

I ván: Beszélj ..• Beszélj ...
A lánc összeszorul
Eusztachiusz:

a nyakon.

Mindent

A gyóntató

várja a jelet. A határon minden
kiszolgáltatni az ellenségnek ...

hörög.

...

Iván dühödten ellöki Eusztachiuszt.
tatő tovább folytatja.
Eusztachiusz:

fuldoklik,

(A cár füléhez kapaszkodik és lihegve sűgja.} Kurbszki
őrséget megvásárolt Livónia követe ... A saját bojárjaid fognak

megmondok

Az összeesküvésben

Haragjában

eltakarja

részt vesz Nyikita

arcát a kezével. A földön fekvő gyón.

Funikov,

Athanáz

Vjazemszkij

vóniai határőrségek parancsnokaí,
Lobanov, Bicskov, Khokholkov,
Rosztovszkij
Iván Eusztachiuszra
lép, mint ahogy az ember egy kígyót tapos el.

herceg, a li.

hercegek

...

Iván:

Folytasd.

A gyóntató

Kiket kerttesz

A félhomályból
Iván:

előlép Maljuta.

Tartóztassátok

Maljuta

még be rágalmaid

sem holt, sem eleven, mintha

Erőteljesen

Eusztachiusz

le l Kérdezzétek

megragadja

Eusztachiuszt.

összezsugorodik.

ki! Bírjátok

szóra l ..•

Iván szemében

új erő sugárzik.

felkiált.

Iván: Fedor I
Baszmanov odafut. Iván vad vidámsággal
Iván:

hálójába?

a földhöz szegezték volna.

adja ki az utasítást.

ide l (Az írnok elősiet.) Írd ••• Kurbszkinak

Irnokot

Az üzenetet ..•

Eusztachiusz

nevében

l (Tagoltan hangsúlyozza a szavakat.)

írd alá l

Zsigmond palotája
Kurbszki,
felkiált: Iván a kezünkbe kerül!
Kurbszki belép és kiteríti az asztalra a Moszkvából
A Moszkva elleni koalíció
Kurbszki
Kurbszki:

megmutatja

képviselői

halványan

tegség eltorzította
a király mosolya

elmosolyodik.

megvásároltuk
Köszvénye

elegendő.

Mindenki

gyanakodni

dul, és az udvaronc

udvaronc:

A kerekarcú,
A bolond:

lelkesülten

Nyitva az út Moszkva felé.

Iván diktált

eltorzult

az elő"ző jelenetben.

arccal szótlanul

be-

De Zsig-

egyik udvaroncához

for-

a király gondolatát.

Szövetség van Iván és Erzsébet

aki siet megfogalmazni

a király

kérdését.

királynő" között?

vidám bolond fejezi be a kérdést.

A király azt akarja tudni, hogy a vörös Böske nem fog-e belerúgni

nagy térképre

helyezi.

csap, azután az asztaha
Igy ül a moszkvai

között, mint két szék között, s fortélyosan
gettytíjével

csilingelni

A bolond,

énekelve:

határő"r grófságokon,

mosolyog.

Azután

kezd, majd kézbe veszi lant ját, s balladát

rázenditenek.

Áttűnés.

a ---

ugrik, és nehéz hátsó részét az asztalon ki-

A király eltévedt a ködben,
S a brit partokra jut.
Egy férfi kinyitja közben
A királyi kaput.
A mandolinok

A kegyetlen

kezével a szokásos jelet. De

kiabál:

amelyet

kezd. A fájdalomtól

A bolond hangosan a fenekére
terített

üzenetet.

az évek folyamán.

Nem tudja megadni

De mi lesz Angliával ••• ?
Zsigmond jelt ad egy másik udvaroncnak,

Az udvaronc:
Balkezével
Másik

kifejezi

az őrségeket.
súlyosbodott

a lábát. Jobb karja megbénult.

Mindenki:
Hurrá l
Mert senki sem sejti, hogy ez az az üzenet,
mond hirtelen

titkos

fölé hajolnak.

a szöveget és magyaráz.

A livóniai' határ mentén

Zsigmond

érkezett

mohón az üzenet

tagadóan

valahol Litvánia

és Livónia

megrázza a fejét, és csen-

énekel a vörös Böskéről.

--------------------------------------~
A windsori kastély ablaka
A Tudorok kastélyának egyik ablakában' egy göndör apród énekel.
Az apród:
Csak isten tudja, fent az égben,
Hogy kit fogad Böske az éjben,
És hogy kinek ad mézet,
Hogy gyertyát kinek éget,
S dárdát kire emel .•.
Mindenkinek azt ad, amit érdemel
A vörös Böslce...

Sarokszoba a windsori kastélyban
Titkos kihallgatás Angliai Erzsébet királynőnél. Az idő rányomta bélyegét a szűz királynő arc.
vonásaira. Több a fehér is az arcán, s ettől még lángolóbbnak látszik haja, mint valaha. A soros
kedvenc is fiatalabb a réginél, a királynő hajának aranycsipkéi félig eltakarják. Erzsébet, mintha
fegyverben állna, talpig aranyban királyi trónusa előtt feszít. Mögötte, félig árnyékban, a soros ke.
gyelt. Ez még nem Essex. Ebben az időben Essex még csaknem gyermek. Talán Christopher Hutton, vagy Edouard Verey. Vagy még valószínűbben, az ifjú Charles Blount, "a szép alakú, göndör,
gyöngéd arcú kamasz, aki elpirul, amikor a Fenség tekintete jóindulatúan megpihen az arcán." A
királynő előtt a titkos küldött áll. Komoly ruhája miatt esak kerek arcáról ismerjük meg, hogy
ő az, aki a bolond álarcában a német császári hercegek akaratát tolmácsolta Zsigmond udvarában.
Most fáradt az arca, s izzadtság borítja.
A német rekedten, zihálva köhéesel. Az apród énekel az ablak kivágásban.
Az apród:
Nappal és éjjel beszél egy férfi,
Igér ezer csodát,
A torkát rekedtre beszéli,
De Böslce választ nem ád.
Világos, hogy a beszélgetés régóta tart. A német térdei már engednek a fáradtságnak. A német követ babonás elszörnyedéssel szemléli a királynő dermedt mozdulatlanságát: ez a nő rezzenés nél.
kül képes állni a véget nem érő kihallgatás hosszú órái alatt .•. A német már félig elaléltan, tized.
szer imétli a királynőnek:
A német: Az Iván elleni koaliciónak szüksége van arra, hogy Anglia hagyja szabadon cselekedni.
A németek azt szeretnék, hogya királynő ne akadályozza Moszkva megtámadását. A koalíció azt
szeretné, hogy Anglia segitse meg a németeket ...
A németet kiveri a verejték.
Az apród, dalolva:
Csak isten tudja,fent az égben,
Kit segít, s kit adott el régen
A vörös Böske .•.
Erzsébet üveges szemmel a messzeségbe tekint.
Az apród:
És hogy kinek ad mézet,
És gyertyát kinek éget,
S dárdát kire emel ...
Mindenkinek azt ad, amit érdemel,
A vörös Böske.

A királyi szék mellett kirajzolódik a fiatal Blount alakja. Szorongató csend. A mandolinok rázenditenek. Végül a királynő megadja a régóta várt választ.
Erzsébet: Az angol ezredek Oroszországban lesznek.
Mint Erzsébet minden döntésének, ennek is kettős értelme van: ha az ember akarja, e szavaknak épp ellentétes értelmet is adhat, mint amit a német vágyott adni nekik. De a német ereje a végére jutott, nem képes többé kihámozni a királynő szavainak értelmét, jelentését. Fellelkesítik e
szavak, s sietve távozik egy kis titkos ajtón, amely becsapódik mögötte .•• és váratlanul felhangzik
a lovászok kórusa, akik a windsori kastély udvarán, a fogadó szalon ablakával átellenben énekelnek.
A kórus:
Magasra a kupát, igyatok,
A mi Böskénkre igyatok!
A német: Hd!
A kórus:
A mi Böskénkre igyatok,
Az ördög Böskéjére,
Böskére a vörösre ...
A németet elhagyja az ereje, térde összecsuklik. Baráti karok akadályozzák meg abban, hogy
elessen .•• Sóhajt.

A német: Ravasz és álnok ez a nő, mint egy démon.*
A követ tekintete támogat6jlíra esik: a moszkvai követ, Joszip Nyepeja áll előtte.
A kórus:
Az öreg Böskére,
A bölclI Böskére,
A szemérmetlen,
A nagy Bbskére,
Anglia királynőjére.
A német gőgösen, s a sikert61 megrészegülten, gűnyos mosollyal távozik ...
Erzsébet: Ha, ha, ha l
Még az ajt6nál is hallatszik Erszébet királynő katonás nevetése. Nyepeja gondterhelten nézi az
ajt6t. De odabent a mozdulatlan sphinx újra életre kelt, s egy utcagyerek vidlímságávalnevet. Erzsébet végül a fiatal Blounthoz fordul.
Erzsébet: A német, mint mindig, most is kész arra, hogy annak a medvének a bőrével fizessen,
amelyet még le sem terített. Ez6ttal az orosz medve bőrével ... l
Blount, meglepődve: ts a válasza, királynőm?
A királynő azzal vág vissza, hogy kajánul maga kezd énekelni.
Erzsébet:
Csak isten tudja, fent az égben,
Kit segít, s kit adott el régen,
A vörös Böske .•.
Erzsébet, abbahagyja a dalt, s Blounthoz fordul: Tanulj hát diplomáciát ... l
Az ablakkivágásban az apr6d dalol.
Az apród:
És hogy dárdát kire emel,
Hogy gyertyát kinek éget,
És hogy kinek ad mézet, ..
A királynő hosszú ujjával megfogja Blount gyöngéd állát.
Erzsébet:
"Mindenkinek azt ad, amit érdemel ..•

n

A királynő gyengéden arcullegyinti Blountot.
Az apród: "A vörös Böske •.• n
Erzsébet egy karosszékbe veti magát, s torkaszakadtáb61 nevetni kezd.
Blount, megcs6kolja a királynő kezét: Windsor városának minden csibesze közt, te vagy, Böske a
leghuncutabb l
A királynő nevet ••• és nehéz lenne megmondani, kin nevet a vörös Böske: a német követen,
saját gondolatain, vagy kegyeltje szavain, azokon a szavakon, amelyek uralkodásának vége felé egy
halhatatlan komédiában fognak megörökítödní ••. De val6színűbb, hogya királynő egészen más
dolgon nevet. A királynő Blountot nézi. Blount gyöngéd arca elpirul ... Messziről beszáll a mandolinok hangja. ts mintha lábujjhegyen járna, szelíden lebeg a k6rus éneke.
A kórus:
A mi Böskénk,
A vörös Böske,
Angliának szemérmetlen
Királynője _..
A jelenet elmos6dott áttűnésbe vész el. A mandolinok metsző hangon szőlnak, Hirtelen megzendülnek az üstdobok. Egy ütés, egy második, egy harmadik.
* Lefordithatatlan

ez:a szójáték:

Bess (Böske) az orosz besz·szel cseng össze, ami gonoszat,

ördOgöt jelent.

(A ford.)

A livóniai határ
HaUírállomás a Rothadt Mocsár közelében. Alkonyodik. Űrjárat. Egy ember egy fa tetején. Egy
másik lovon, a fa alatt. Ől'szemek. Belül a parancsnok, Lobanov-Rosztovszkiherceg. Hirtelen belép
egy csapat opricsnyik. Maljuta vezeti őket. A parancsnokot letartóztatják. A homályban előnyomulnak a sztrelicek ezredei.*
Alkonyodik. Őrjárat. Egy ember egy fa tetején. Egy másik lovon, a fa alatt. S minden ugyanúgy
folytatódik, azzal a különbséggel, hogy itt Bicskov-Hoeetovszki herceg a parancsnok. S hogy itt
Baszmanov, az atya, vezeti az opricsnyikokat.
A homályban előnyomulnak a sztrelicek ezredei. Űrállomás a Szuka elnevezésű híd közelében.
A fenn jelenet ismétlődik. De a letartóztatott parancsnok itt Khokbolkov-Rosztovszkl herceg, s
az opricsnyikokat Fedor Baszmanov vezeti.
A homályban előre nyomulnak a sztrelicek ezredei. Áttűnés.

*Sztrellcek = cárilövészek.

Trónterem Alekszandrovo faluban
Halottak

napl unnep:

a cár és az opricsnyikok

kok fölött, a mennyezeten,

fény aranylik. Fedor énekel. A pulpitus
fejük

tetejére

állította.

szerzetesi

ruhát

viselnek.

negyven mártir szent képe. Tekintetük

Arcátlan

mellett áll, s Iván kedvelt

dalt énekel

a kivégzettekről.

A cár és az opricsnyí-

lefelé néz. Fejük a körül dicsjátékát fizi: a zsoltárkönyveket

A kórus

énekli

a második

részt.

Fedor:

Béke lelküknek, Jézus,
A ezentek körében,
Béke a bojárok, a parancsnokok,
A lázadók lelkének, akik aranyért, pénzért,
És hízelgő szavakért eladták magukat .•.
Tompán összecsenditenek
Fedor:

...

hat pár itallal telt kupát, úgy megkondulnak,

hogy még inkább

meggazdagodjanak,

mint aharangok.

(A kupákat összecsendítik) és kiérdemeljék

a

Sátán tetszését.
A kupákat
Fedor:

ismét összeütik.

.•. Béke azoknak, akik eladták a királyságot

Es akik megnyitották
Minden
Fedor:

a határt a németek

néhány

dénárért.

(Ismét csörögnek a kupák)

előtt.

kupát megcsörditenck.

.•. Es akik ma már az égi királyságban

Opricsnyikok

kórusa:

vannak.

Es akik nem ismerik többé sem a betegséget, sem a bánatot, sem a vágya·

kat, hanem az örök életet izlelgetik.
Táncolnak,
A kórus:

míg a kórus és a kupák csörgése kiséri tlincukat.

A sirjukra

hullajtott

könnyekből

Fedor Baszmanov mindenkinél
pillantásával

sem akar találkozni.

énekel.

Elkerüli

nekem, Uram, irgalmazzl

apja tekintetét,

Baszmanov, az atya, sziintelenül

Az asztal közepén Iván cár ül. Mögötte
gondolkodva

dalok születnek ..• Irgalmazz

erőssebben

de a német Staden

szemmel tartja fiát.

a falra festve, paradicsomi

város. De a cár komoran,

el·

maga elé néz. A tüzes éneklés folytatódik.

A kórus:

Béke lelküknek, Jézus,
A bojárok, a parancsnokok,
Az árulók lelké-é-é-ének,
Akik a pokol
Lángjaiban é-é-é-égnek,
Akik miként a rákok,
Vörösre főnek ...
Tompán összecsenditenek
A kórus:

..•

Akiknek

hat pár itallal telt kupát, úgy kondulnak

meg azok, mint aharangok.

fejét levágták .•.

Két kupát összeütnek.
A kórus:

Akik a vérpadon

vesztek el ...

Két másik kupát ütnek össze.
A kórus:

lógnak a bitőn ...

Akik szemérmetlenül

Két másik kupát ütnek össze.
A kórus:

Akiknek

dögtetemétől

bűzlik Moszkva •..

Minden kupát összecsenditenek.
Fedor:
A kórus:

Akik most mennek

az Isten elé ...

Akik nem ismerik

többé sem a betegséget,

sem a bánatot,

örök életet izlelgetik .. ,
Táncolnak,
A kórus:

míg a kórus kiséri őket •.•

A sirjukra

hullajtott

• • • és a kuplik csörgése.

könnyekből

dalok születnek

•..

sem a vágyakat,

hanem

az

Minél tüzesebb a hangulat,
Minél arcátlanabb
És a cár hirtelen

a cár annál komorabb.

a dal, annál inkább elborul
félbeszakítja

a cár arca.

az éneket és megszólal.

Iván: Az opricsnyikok ügye nem nevetnivaló ügy.
Mindenki ahbahagyja. A csendben alig hallhatóan
Iván:

De van köztünk

olyan, aki az opricsnyikok

megcsörren

egy magányos

ügyét a haszonnal

Az opricsnyikok összébb szorulnak.
Iván folytatja: Vannak olyanok, akik megcsalják

a cár bizalmár, akik áruba

nyikok szent esküjét ••• akik el is adták esküjüket .••
A beszéddel egy ütemben az izgalom is növekszik. A sápadt opricsnyikok
tól, nem rájuk

vonatkozik-e

magát. Lázasan szorongatja
Staden : Könyörülj
Iván, könyörtelenül

a célzás, Fedor
kardját,

irányba fordulnak ...
Iván: :ts ez a méltatlan

nézi Stadent.

bocsátják
megkérdik

Staden

elfordul.

a pillantásokat.
Baszmanov

egy tiszteletre

előbb lesütik

érzi

méltó ember, aki a legnagyobb

bizalo

szemüket,

ember megcsalta az én bizalmamat.

Szeme megkövülten
hirtelen

önmaguk-

kényelmetlenül

azután mindannyian

ugyanabba

mered a kupára. A cár is Baszmanovra

felkel. Fedor elfordul.

az

Megcsalta a cárt. Az idők végezetéig

érvényesen meggyalázta az opricsnyikok ügyét mohó nyereségvágyával. ..
Minden szem egy irányba fordul. Mindenki az öreg Baszmanovot nézi. Baszmanov
ezeket

az oprics-

s a fogai közt mormog.

rajtam, Herr Gott ...
folytatja: Van köztetek

mat élvezi •••
Iván maga elé néz, az opricsnyikok

mereven

kupa.

felcserélte .••

Baszmanov mereven

nem látja

tekint, aztán

nézi fiát és mormog.

Alekszej: Lehetséges ez ... fiam?
Fedor hallgat és nem tekint apjára. Baszmanov a cár felé fordul, szeretné igazolni magát, de
hirtelen észreveszi, hogy a cár könyöke alatt egy tálca van. A tálcán szIDő.A cár kivesz egy fürtöt
és szájához emeli. És a tálcát a Sztarickiek régi szolgája, Baszmanov volt szolgája tartja, Damien
Tyesata. Damien álnokul mosolyog. Baszmanov nagyot sóhajt.
Alekszej: Ez nem az én fiam ... hála Istennek!
Engedelmesen elhagyja az asztalt, megáll a terem közepén és lehajtja fejét. A fiú most először
emeli, szemét apjára. A bánat eltorzítja vonásait. De az apa nem látja ezt a bánatot, továbbra is
lehajtja fejét ... A cár tekintetével végigméri a jelenlevőket.
Iván: Ki méltó arra, hogy levágjon egy ilyen bölcs fejet?
Mindenki lesüti szemét. Egyedül Maljuta néz Iván szemébe.
Iván tekintete szomorúan siklik végig az opricsnyikok arcán.
Iván: Nem vagytok szilárdak eskütökben ...
Tekintete Fedor Baszmanovon áll meg, aki lehajtotta fejét ... Fedor megérzi a cár pillantását.
Mintegy akarata ellenére, felszegi a fejét és egyenesen a cár szemébe néz. És a cár kemény próba
elé állítja Fedort; egy alig észrevehető biccentéssel jelt ad neki ..• Fedor Baszmanov elhagyja az
asztalt, apjához lép, s elvezeti... Útközben Stadenra néz, aki megérti ekkor, hogy az ő élete most
már az öreg Baszmanov életétől függ, az az élet pedig a végéhez ért... Fedor pillantásának súlya
alatt a német nem tud a helyén maradni. Fedor elfordul és magával viszi apját. Kimennek.
Damien mosolygó szemmel követi őket ... S ekkor a cár a fogai közt odavetí :
Iván: Űt pedig, az árulót, vessétek a kutyák elél

Homály
A homályban a Baszmanovok állnak egymás mellett. Apa és fia. Hallgatnak. Azután az apa
beszélni kezd.
Alekszej: Ne gyötörd magad. Kisértésbe estem. Bűnös vagyok. És rajta vesztettem. Annál rosszabb
rám nézve. S tanulság is ez neked. Engedd meg, hogy megöleljelek halálom előtt l
Megöleli fiát, s azután hirtelen szenvedéllyel mormogni kezd a fülébe.
Alekszej, igen halkan: Az aranyból egész hegyeket halmoztam fel. Mindent a fiamnak tettem félre.
A Baszmanovok ivadékáért ... (A fiú rnegzavarodik, az apa folytatja.) Egyedül éretted terheltem
a lelkem bűnökkel. Elárultam az eskümet. De nem
magamért, éretted. Szenvedtem attól, hogyelveszítelek.
Csak rád gondoltam bukásomban is.
Fedor, elborzadva: Hát ez nem bűn? Nem árulás? Hát
nem ezért fogsz a kezemtől elveszni?
Alekszej, szenvedéllyel: A halál nem rémit engem. Csak
ivadékom maradjon meg örökké...
Gazdagodjék és
sokasodjék, szülessenek kis unokáim, dédunokáim, ükunokáim, hogy én örökké éljek. Ezért őrizd jól a Baszmanovok kincsét, hogy unokáim, dédunokáim, üknnokáim versengeni tudjanak a cár leszármazottaival. Hogy
az aranyam lehető vé tegye, legalább halálom után, hogy
megmérkőzhessem Ivánnal. Ki tudja melyikünk fog
felülkerekedni? Ki tudja, kinek az ivadéka fog tovább
élni? Melyik fa múlja felül a másikat az eljövendő századok során?
Fedor hallgatja ezeket a lázitó·kisértl> szavakat, de
nem akarja megérteni őket. Az apa mohó pillantással,
a halál előtti utolsó pillantásával szomorúan figyeli fia
szemét, észreveszi, hogy vére visszhangra lelt fia véré-

a fiú ingadozik ••• Mintha

ben, de látja azt is, hogy
megakadályozva

Fedort

a Baszmanovok

kezeivel.

Alekszej:

a döntésben ••.

Megfoj talak ... Elátkozlak

Fedor

keze apja mellén

tompán

ismétli

Alekszej:

marat,

az opricsnyikok

"Tagadd

meg ivadékodat,

A kereszt után nyúl, amelyet
Alekszej:

Esküdj

_hogy mindent

a halálom
Szeme

elárult

meg, hogy

eskü visszhangzana

a fiú fehér

nyakát

a levegőben,

hatalmas

előtt, ha nem tartod meg a rettenetes

a távolba

mered,

az eljövendő

kezeivel,

esküt l

évekbe.

Vértelen

ajka

elől! Esküdj

meg,

esküjét.

törzsedet,

felejtsd

apja a mellére

mindent

el apádat és anyádat ... "

tesz.

meg fogsz menteni

meg fogsz őrizni a Baszmanovok

Fedor szeme elhomályosul.

a rettenetes

f:s az apa átfogja

Fuldoklik

Iván leszármazottai

leszármazottainak

l

apja kezei közt.

Fedor, mormolva: Esküszöm!
Megcsókolja
a keresztet apja mellén,

Ezzel

az embertelen

csókkal a Baszmanovok

elbúcsuztak

egymástól.
Alekszej,
Fedor,

sóhajtva:
szilárdan:

Alekszej:

Nagy tehertől

szabadítottál

A cár vár, végeznünk

Imádkozni

fogok.

meg.

kell.

Az ima alatt

ölj meg,

mi

is úgy

végeztük

Pronszkit •.. Azzal az ütéssel sújts rám, amire magam tanítottalak
Elfordul,
megvilIan

leveszi

gallérját,

meghajtja

Fedor Baszmanov

kardja,

fejét,

megfeszíti

s lemetszi

ki az áruló

Turuntáj-

Kazánnál.

nyakát,

imát

az öreg Baszmanov

mormol.

f:s a homályban

osz fejét.

A nagy terem
Az ajtó zárva van. Erre az ajtóra függeszti
A kard

markolata

Gyötrődik.

Végül

reszket
kinyílik

a német

az ajtó és Fedor

Felszegi a fejét. Iván egyenesen
a cár szemébe
Iván:

Te nem

meg?
Baszmanov

feszült tekintetét

opricsnyik

a szemébe

Staden

kezében.

jelenik

meg:

néz. De Fedor

opricsnyik.

Még feszültebben
fejét

lehajtja,

tekintete

figyeli az ajtót Iván.

haja homlokára

most már tisztátalan.

tapad.

Nem tud

nézni. A cár ajka tompa szavakat mormol.
irgalmaztál
megérti,

a saját aplidnak,

Fedor.

hogy a cár kihallgatta

Hogyan

szánnál

apjá val folytatott

meg engem, hogyan

titkos beszélgetését

...

védenél

Vissza akar

vágni, de már késo.
Iván: Tartóztassátok
le!
Fedor őrültként a cárra akarja
mellébe

Iván meggörbüIt
Iván:

Fedor

árnyéka

mozdulatlanul

szakállán.

Ottmarad

Erejét megfeszítve

sáhől, Hogy teljesítse

fekszik.

Sta den egy ugrással

elvágja

útját

és tőrét Fedor

ereszkedik.

Az idegen

szeme a magasba

néz, ahol

Egy magányos

a negyven

könnycsepp

mártÍr

dicsfénye

gördül le Iván cár szürke

mint egy gyászos zokogás.

uram, irgalmazz ...
hallatszik. Megszíinik

Fedor felkönyököl.

a zaj. Hirtelen

Utolsó erejével

fény gyullad a haldokló

igyekszik

kitépni

magát

szemében.

a halál

szorítá-

Fedor a földön.

Fekete

végső, halál utáni kötelességét.

Ne bizz a németben,
a kőlapokra

üveges

a szakálla hegyén,

Göndör feje hátrahanyatlik.
meg.
Iván:

a karosszékbe

őket nézi a haldokló.

Iván: Irgalmazz nekem,
Egy pohár csörrenése

ruhája

magát.

Ime, nincs több Basszmanov ...

ragyog a mennyezeten,

Fedor:

vetni

szúrja,

cár! ...
Meghal ...

Mint egy bukott

angyal fekszik

terül. A cár felemeli

nehéz szemhéját,

tekintete

vendég

igencsak

szemben .•.
Staden vállára ránehezedik

készségesen

Maljuta

segít

súlyos keze.

megvédeni

Staden

a német

a cárt

Stadenen

állapodik

a saját opricsnyikjaival

fogAt csikorgatva

igyekszik

megszaba-

dulni e szorításből. De a kéz nehéz, nem emelkedik fel. •• Hirtelen zaj hallatszik az ajtó mögül.
Mindannyian megfordulnak. És lélekszakadva egy futár érkezik.
A futár: Jönnek a livóniaiak!
Mindent elfelejtenek. Mindenki megindul. Iván szeme felragyog. Vad örömmel mormogja
a foga között.
Iván: Megfogtunk, Andrej Mihajlovics herceg!
Maljnta: Megfogtuk Kurbszkit ...
Iván, kiáltva: E16re!
Ledobják a fekete ruhákat. Felragyog a kaftánok aranya. A hüvelyekből kirántott kardok
csillognak.
Mindannyian, kiáltva: Rajta, Livóniába r
Maljuta felüvölt: A Balti-tengerre l

Nyílt mező, nappal
És az orosz lovasság máris szikrázva vágtat a határ felé.
A lovassággalegyütt száll a dal.
A kórus:
Nagy óceán,
Kék tenger, kék tenger,
Drága tenger ünk. ..
A cár zászlói lengenek. Az aranyló nap ragyog felettük. Az opricsnyikok lovaikat táncoltatják,
kaftánjuk aranya csillog.
A kórus:
Felkel a moszkvai hadsereg,
Mint a vészes felleg,
Az orosz katonák
A tengerhez menetelnek.

Mindegyik

lovas nyergéhez

kis dobot

erősítettek,

s a dobok

pergése

hajtja előre aparipákat.

A kórus:
Dzsidánkkal meghódítottuk
Az óceánokat,
Hogy hajóink mindenfelé
Bátran hajózzan;;"k.•.
Iván

cár vágtat.

a nyeregben,

Maljuta

mintha

vágtat,

ólomból

maga után

öntötték

vonva az ezredeket.

A lovasok

szilárdan

ülnek

volna őket.

Akóms:

Nagy tenger,
Kék tenger, kék tenger,
Orosz tengeriink.

Kurbszki sátra
Éjszaka

van. Fényes

berendezés.

nagy összevisszaságban,

Gyertyák

alacsony asztalon szétszórt katonai
keveredni,

égnek

ágy6go1yók, puskaporos

a hazárdjáték

őrületének

Moszkvába való menetelés
Berohan Kurbszkihoz

térképek,

a kandelIáberekben.

hordók,

s rajtuk

haraggal:

nunkl
A német,

kiáltva:

A vörös boszorkány
Támadnunk

és kockák;

Erzsébet

hazám,

fogadd

a vörös

becsapott

ellen, Moszkvába l
A kürtösök ajkukhoz
be hirtelen

berobban

fiad, aki imád

emelik trombitájukat.

A futlir:

A Rohadt Mocsár melletti

Kurbszki,

haraggal:

Azonnal

Harmadik

mint a villáml

~

•

Az út megnyílt,

(Karját felemelve kitör.)

S aki ellenséges

ezredeket

küld a hazája
őket: a csend-

Azután egy másiké. Egy harmadiké.

visszhangzik

a

Kurbszki

a tüzérség tüze. Futár rohan be.

minket!

őrség tűzzel fogadott

minket!

futár rohan be és elvágódik.

futár:

A Szuka nevű híd mellett

zó szájjal, a földön elterült
.1

Távolból

kell fuvat-

üvölt.

A német kirohan a sátorból, miközben
•

állt!

visszavonulót

Hazugság!

Egy harmadik

•

És a Moszkvába

De nincs idejük arra, hogy megfújják

őrség tűzzel fogadott

Folyó melletti

egyre dühödtebben

Kurbszki:

akarnának

vannak itt, a

Hazudsz!

Egy másik futár érkezik.
Második futár: A Kanyargó
Kurbszki

téged!

egy bomba tompa dörrenése.

eszét vesztve figyel.
A kürtösök leengedi k trombitájukat.

láttunk.

Böske az ő oldalára

minket?

kell. Moszkváig kell repülnünk.

karodba

a helyükön

udvarában

határőrséget megvásároltuk!
Kurbszki,
patétikusan, térdre ereszkedve : Hála legyen a magasságosnak!
Szeretett

és gazdag páncélzat. Egy

csak a stratégia játékába

színterén.

a német követ, akit Angliai

való menetelés őrült eszméje testet ölt.
A német: A moszkovita kelepcébe csalt minket:
Kurbszki,

mintha

eszközei, játékkártyák

őrült vállalkozásainak

Arany 'és ezüst edények

gazdag fegyverzet

•

•

•

•

•

•

Az orosz tüzérek

•

•

•

•

futárra

orosz hadsereg

áll!

a dühtől fuldokolva,

veti magát, felemeli

nem találva szavakat, hab-

és vadul megrázza.

•

egy domb

Csokhov, a két testvér irányítja
ruhájukban.

hatalmas

Kurbszki,

tetejéről

gyújtó röppentyűket

az egyik üteget. Tiszteletet

Az új ágyúk között megismerünk

lIínek a sátorra. Tamás és Jeremiás

gerjesztenek

szakállukkal,

néhány régit is: a "Fülemülét",

"Vidám fickót".
A Csokhov testvérek, Tamás és J eremiás tiszteletet

gerjesztenek

szakállukkal.

szép egyen-

az "Oroszlánt"

és a

S mint egykor, vidá-

4ls

f

,l
,,

tf
/

j

man, fiatalosan ragyog a szemük, mint annak idején, Kazánnál. S mint egykor most is tréfálkoznak.
Tamás: Mindketten aggastyánok vagyunk...
Jeremiás: De az ágyúink előtt vidám fickókl
Tamás: Tamás, célozz a FülemülévelI
Jeremiás: És Jeremiás céloz a Vidám fick6vall
A tüzérek nevetnek. Az ágyúk sortüze mennydörög.
Kurbszki haragjában ellöki a futárt, aki az aranyedények közé zuhan. Egy ágyúgoly6 hirtelen
elragadja a sátor tetejét. Látni lehet a lángokban áll6 csatamezőt. Kurbszkinak sikerül elmenekülnie a sátorból Egy gyujt6 lövedék csap6dott be a sátorba. Maljuta teljes lendülettel belovagol
Mellette Péter, a volhiniai. A sátor üres. Csak egy ágyúgoly6 sistareg. Maljuta lovának széles
patája a térképet tapossa, s a kártyákon, s a térképeken egyaránt látni lehet, hogy a játszma elveszett.
A sátor üres: egyedül a gazdag páncélzat csillog az egyik sarokban. A volhiniai pikája végével
fellebbenti a sátor egyik szárnyát, s látja, hogy üres.
Péter: Megl6gott!
Meglöki pikájával apáncélt ..• Az aranyozott páncél támolyogva eldől, s olyan zajt ad, mint a
felfordított üres vödör, egyenesen Maljuta lábához gurul.

Maljuta:

Ne piszmogj,

A háttér
csillog.

lángol.

(Megveregeti lovát.) Ell kell kapnunk

volhiniai.

A sátor kigyullad. Fekete
nak csak nagy üggyel-bajjal
Iván

füstoszlopok
emelkednek
sikerül utolérnie.

cár vágtat

a lovával.

Iván: Miként a mi ősünk. Alekszandr
ÍÍZni földünkről a németeket!
A cár húsz évvel fiatalabbnak

Haja

Nyevszkij,

látszik.

A háttér

őt!

az égbe. Maljuta
szálldos

a szélben.

a nagy uralkodó,
lángol.

tovább indult.
Orlyuka

A volhiniai-

kitágul.

mi is könyörtelenül

Szeme

ki fogjuk

Iván vágtat a Iovassággal.

A wolmari kastély
f:jszaka van. A sötétben
A cselédek:

hallani

a lövéseket.

A cselédek

fáklyákkal

futkosnak

és kiáltoznak.

Jön az orosz!

Átugranak egy széles ágyon, hogy mentsék
s félrneztelenül,
rémülten menekül.

a bőrüket.

Az ágyon Kurbszki

fekszik, felriad felkel,

A volrnari úton az orosz lovasság vágtat.
A wolmari
kiált.
Iván:

kastélyba

bevonul

A német városok

S még nagyobb
nak.
Iván e " •••

Hol akartad

a te nagy vesztedre.

Kurbszkihoz

kipihenni

A szobába

lett parasztok

aki megpr6bál

ellenállni

intézett

fáradalmaid

lépnek

nekik.

be. Magukkal

A parasztok

látják meghajtani

második

at, Kurbszki,

f:s Isten segitségével

levelének

Iván vidáman

fel-

gőgös fejüket.

végét diktálja

Wolmarban?

elűztünk

húzzák

térdre

és Maljuta.

az ímok-

Nos, Isten ide vezetett

innen téged l ... "

a német

vetik magukat

opricsnyikot,

Heinrich

Stadent,

Iván előtt.

Mi ez?

A parasztok:

Ez az ember

Staden szeretné
Iván:

a volhiniai

nem várják meg a harcot, jobbnak

vidámsággal,

bennünket,

Iván:

Iván cár. Mögötte Péter,

igazolni

Mi nem hódítóként

fosztogatta

javainkat,

felgyújtotta

magát. Iván dühödten
jöttünk,

hanem

a szárított

s6shalunkatl

elé lép.

azért, hogy ősi földjeinket

visszavegyük

! (A parasztok.

hoz fordul.} Kik vagytok?
A parasztok:
Kérges
Iván,

A Liv6niai

tenyérüket

parancsot

a mienk,

ad: Osszatok

műveljék

A parasztok
Stadennak
elfogják.

körülveszik

Ütések

" ...

szét nekik vetőmagot!

Műveljék

meg a földet,

amely immár

örökre

meg az orosz földet l
Ivánt,

ez már túl sok. Szitkoződva

kihoz intézett
Iván:

Rend ad6fizetői.

a cár felé nyújtják.

csattannak

ki ugrik az ablakon.

a levegőben ...

A parasztok

f:s Iván tovább

diktálja

utána vetik magukat,

diak6nus

irnokának

hogy

a Kurbsz-

levél befej ezését.

irva Wolmar

városában

a liv6niai

földek

örökös

birtokosaként,

7086·ban (1577·ben).

A weissensteini úton
Az ágyúk előrenyomulnak.
Egy dombon

gördülnek

Tamás és Jeremiás
Tamás:
Jeremiás:

Elöl Tamás és Jeremiás.

Maljuta

az ágyúk. Sorba

őket:

egymásnak

kiáltozik.

állitják

Tiszteletet

vágtat. Az orosz lovasság vágtat.
A Farkast,

gerjeszték

az Oroszlánt,

Nézd, Tamás céloz az Oroszlánnal!
Jeremiás

AVaszilissza

meg aVaszilisszával:

6riásit

dörren,

s lövése szorult

helyzetből

menti

a Vaszilisszát.

szakállas an és egyenruhában.

ki Jeremiást.

A weissensteini kastély, hajnalban
Nagy gótikus
görcsösen

terem.

Measziről

meg-megrándul.

donna-kép.

hallatszik

a tűzérség

zaja. Az ágyúzás közeledik.

A csillárt szarvasagancsokból

Az asztal előtt Gaspard von Oldenbock

követséget

a na tal Ivánhoz,

Ma már megöregedett.

készítették,

középen

ül. (Valamikor,

jó ideje már,

Arcón halálos sápadtság.

munkások

átadták

az észtek, lettek

neki

bárt, hogy elismerjék

Oldenbock

és litvánok

a jószágot. Wendenben

törvényes

is átállt az oroszokhoz

körül lovagok, katonák,
mellett

is az ő táborában

meg a gabonát.

(Lehalkitott

uralkodónak.

Ma-

ő vezetett

egy

még rá a prolőgusból.)

s a néző emlékszik

ülnek. Ott van egy kápllin is, s távolabb Kurbszki herceg.
Oldenhock:
Lehetetlen megmérkőzni
a barbárral. .• AZ orosz ezredek
vezet. Saját rabszolgáink,

Egy óriási csillár

egy aranyozott

nök

tatár csapatokat

harcolnak.

Mindenütt

izgatott

is

W olmarban

várják a moszkvai

a

bar-

hangon teszi hozzá.) Saját helyőrségünk

ma éjszaka!

Kurbszki:
Halál a dezertőrökre !
Általános mozgolódás. Mindenki
egyre kiáltozik.
Kurhszki:
Menekülni

elhagyja

kell! Menekülni

a helyét.

Kurbszki

kell! Nincs erősebb

még sápadtabb,

hadsereg

mint Oldenbock,

az orosz hadseregnél!

Gúnyos hang szőlal meg.
A hong: A dezertőr herceg jól tudja ezt a reveli csata óta!
Most vesszük észre, az asztal közelében, a szerencsétlen kövér németet,
udvarában.

Kurbszki

felszökell

hallatszik

fel. Kurbszki

felismeri

veti magát, amikor ...

az ágyúk hangját

és felemelt

a Rettegett

A Vidám Fickó! •.• Iván kedvelt

Nem tudni, hogy

ez a rémült

zűrzavar. Némelyek

Madonnához.

Kurbszki

felkiáltás

térdre

az ágyúnak

esnek,

hisztérikusan

szől-e, vagy a cárnak •.. Általános

A hölgyek

térdenállva

imádkoznak

hogy futással mentsük

met követnek magyarázza.) Tegnapi rabszolgáink felakasztanának
MZ lép és kinyitja.) Akinek nincs becsülete, futhat .•.
Csend. Mindenki
ről és a kijáróhoz

Kurbszkit
rohan.

sarkantyúinak

pengését,

minket •.•

közeledik.

amint

hoznak

jelet

Oldenbocknak,

ad a zenekarnak.

az ágyúk erősödő

Kurbszki
Kurbszki:

felugrik

helyé-

átnyújt ják neki. A lánc huszonegy

fontot nyom.

kiugrik

A zenekar

fülsiketítően

játszani

kezd, az a feladata,

hogy

zaját.

egy kis kapun.

Egy cseléd tartja a lovát.

Egy ló van?:f:s a tiéd?

át, mozgásba hoz egy emelőt.
'I'

Kurbszki

távolodik.

A cseléd: Von Oldenbock úr tudta, hogy egy lóra lesz szükség ..•
Kurbszki korbácsával a cselédre sújt és eltűnik az erdő sűrűjében,


magunkat.
(A né(Egy kis titkosajtó-

És mi ..• ?

Oldenbock



és a

:f:s mi ..• ?

Egy aranyláncot

elnyomja

nézi. Az ágyúzás tompa dörejjel

Hallani

megzava-

Krisztushoz

kiáltozik.

Kurbszki:
Menekülni kell, amíg nem lesz túl késő!
Oldenboek:
A becsület nem teszi lehetövé számunkra,

Hongok:

zaja

fejjel fülel.

Ez a Fülemüle!

kas! A Kántor!

Hongok:

aki követ volt Erzsébet

a közeli ágyúzás fülsiketítő

(Második dörrenés.) Ez meg az Oroszlán! (Kiáltozva.) Ez meg a Farágyúi! (Magán kívül üvölt.) Ez azt jelenti, hogy
nincs messze! (O;abb ágyúdörrenés.) Vaszilij! *

Kurbszki:

rodottság,

és sértőjére

Kőlapok

takarják

A cseléd visszatér akiskapun

el a bejáratot •



A lovagok

és a tisztek elvesztik

Nagy áradatban

gását. A zenekar játszik.

Hirtelen

Hallani a faltörő kosok csattogását.

* AVaszillisza

fejüket

ömlik a sör. Féktelen

a kilátástalan

tánc kezdődik.

megremeg

a terem.

Az ágyúk tüzelnek.

helyzetben,

Hallani

s a hölgyekre

az ágyúzást

Mindenki
A féktelen

mozdulatlanná

dermed.

tánc hisztérikusan

(az ágyú neve) nőnemű alakja a Vaszilijnak (a cár keresztneve).

vetik magukat.

és a faltörő kosok csattoFülelnek.

újrakezdődik.

----------------_

..

Az ágyúk tüzelnek.
retében

A faltörő kosok csattognak.

a titkos ajtóhoz

Oldenbock:

menjünk

diplomatávalleszáll

belépnek

ostromra

.

Maljuta

haragjában

•

J

a német

bolond-követ-diplomata

a magasságoshoz

amely egy földalatti

kísé-

a körmét

...
házi kápolnához

kosok csattognak.

A nagy teremben

kosok csattognak.

Táncolnak.

A faltörő

Iván három kapitányt

szólítanak.

)

•

Fent, a faltörő

Táncolnak.

...
tány vezényli

és imádkozzunk

egy kőlépcsőn,

a kápolnába.

törő kosok csattognak.
trombiták:

Oldenbock.

lép.

Mi pedig ...

A német
ketten

------

küld ki a hadsereg

rágja. A féltékenység

emészti.

A trombiták

vezet. Mind-

táncolnak.

Megszólalnak

A falaz orosz

vezetésére ••.
szólnak.

Az orosz kapi-

az ostromot ...

•••••••••••••

A föld alatt is hallani
hoz érinti. Az ostrom
Robbanás.

Egy fal beomlik.

újrakezdődik,

rohanó oroszok tompa ordítását.
Még mindig

A tánc megáll.

még féktelen ebbül. A kürtök

folytatódik.

A faltörő

a faltörő

az ostrornra

teljes gőzzel folyik.

kosoknál

kosok csattognak.

működik.

táncolnak

Oldenbock

harsognak.

örvendezik.

Hallani

Két orosz katona,

Hallani

Oldenbock

fáklyáját

A ••bolond"

a lovak patáinak

reszket.

A tánc

dobogását.

A tánc

akit a kazáni ostromnál

a zenét és a táncosok

a kanőc-

odafent.

dobogását.

ismertünk

meg,

Az egyik orosz igy szól a

másikhoz:
Az orosz:

A cár jól ellátná a bajunkat,

Léptek

zaja hallatszik.

OIdenbock

molja a várat. A tánc folytatódik.
hallgat.

a várakat.

A faltörő

gyújtózsinórhoz

kosok csattognak.

Oldenbock

lép. A hadsereg
figyelmesen

ostro-

és feszülten

Robbanás.

A terem összeomlik.
Oldenbock
Iván,

ha mi így védenénk
fáklyájá val a második

A hadsereg

elégedetten

visszahúzódik.

A hadsereg

megfordul.

térdre esik az oltár előtt. A hadsereg

visszavonul.

Ivánt,

Eléri a dühöngő

üvöltve : Előre!

Haragjában
Útközben

kiragadja

a királyi

zászlót a volhiniai

mint egy kőfal, elé áll Maljuta.

Maljuta:

A te dolgod

az állam építése,

re esik.) J!:n ezeretnék
Iván, nézi:
Döntenie

menni,

A hadsereg

Péter

Visszatartja

kezéből,

és a csapatok

s nem az, hogy beleszaladj

egy puskaporos

Húsz éve várom ezt a megtiszteltetést

csoporto kra szakadt,

közé veti magát.

a cárt.

a katonák

(Térd.

hordóba!

l Add nekem

a zászlót l

a robbanásoktól.

félnek

kell.

Átnyújt ja a zászlót Maljutának.
Iván:

Csak te maradtál

Homlokon

velem. Utolsónak!

csókolja Maljutát

di őt. A cár kedvessége

szárnyakat

gozzák. A cár lobogója

leng. A hadsereg

•

•

Te vagy az egyedüli!

és a kereszttel

jelet vet a homlokára.

ad Maljutának,

üvölteni

ostromra

Azután a kastély falaihoz

kezd. Hívő szavát a trombiták

kül-

viaszhan-

rohan •

·1 •••••••••••••

Oldenbock
Oldenbock:
Letépi

felugrik,

nem akar hinni

Az orosz hadsereg
az oltárterítőt:

szemének-fülének.

új ostromot

az oltár

indít?

puskaporos

hordókból

áll. A gyújtózsinór

fedezékig.

Nem

feketén

kígyózik



a földön .


J.'



Maljuta

a kastély

tudja követni.
madik

falaihöz

A trombiták

rohan,

és utolsó gyújtózsinórt.

Maljuta

fcdezéktől

A földalatti
denbockra
rokkal

Maljutát.
bockot.

magával

veti magát. Halálos rémülettel
a falon

kúszik.

Dülöngélve

rohan,

Fogával elkapja

Maljuta
Maljuta:

repül,

kétségbeesett

tartja vissza a németet,

Maljuta

A hadsereg

feljutott
Andrej

ostromra

A volhiniai

Oldenhock

meggyújtja

nem
a har-

ragadja a hadsereget.

ordítás

hangzik

igyekszik

fel:

elfojtani

a német

gyönyörködve

elesik, lemarad.

a földön

üvöltve

henteregve

a falra és kiált.
herceg

A láng végigfut

nézi kedvencét.
A német

hallassz engem?

megértette

a gyújtózsinórt.

s nem engedi a gyújtózsinórhoz.

Iván

a gyújtózsinort,

Mihajlovics

kúszik, repül.

rohan.

•. A kanóc sistereg.

fedezékig

kápolnában

fedezéktől

harsognak.

A volhiniai

kiszabadítja
testével

a helyzetet.

Oldenbock

a gyújtózsinóron.
nem

tudja

magát és ellöki

igyekszik

Ol.

vas ma-

eloltani

követni
Olden-

tüzét.

Kurbszki

valahol a mocsár partján

vágtat. Lövés. Kurbszki

leesik lováról, s a mocsárba

fut, mint

egy nyúl.
Maljuta magasra emeli a lopogót.
veszi szándékát,
Maljuta

üvöltve

Oldenbock

Oldenbockra

diadalmasan

kitűai

fáklyát

ragad éz fellendíti

a karját. A német

észre-

veti magát.

a zászlót

a falra.

Oldenbock

apuskaporos

hord6k

közé hajít ja a

fáklyát.
Harmadik
hullanak

robbanás

Maljutára.

parancsot

hallatszik - ez az utolsó - és a torony

A királyi

zászló arany

ad. Siet a hadsereggel

Szabad karjával a lobogót
Mély nyöszörgéssel
térdével,

a levegőbe

érintetlcnül

aki emberfeletti

röpül:

kövek és gerendák

ragyog a porban.

Iván tombolva

erővci tartja a rászakadt

kiabál. A fal Maljutára

gerendákat.

dől, de egyik karjával

még

a lobogót lengeti.

hívja a segítséget ... A hadsereg

eléri Maljutát.

Maljuta

Maljutához,

emeli és segítségért

tartja magát, a másikkal
a volhiniai

színében

A fal még jobban

karjával

tartja

ostromra lendül.

előredől ...

A torony romjai közt Péter,

s leroskad.

a falat, azután átadja

a zászl6t

a volhiniainak.

Péter

segíteni

akar Maljutának.
Maljuta,
veled

kiáltva:

Ne piszmogj,

A fal recsegve

vér folyik. Haragjában

körméből

Maljuta,

üvöltve:

Menj

senki. aki vigyázzon

nézi,

el a volhiniai

mormolva:

r (Nyöszörögve)

kutyája

a kövekkel

teste legördül.

Szeresd

a zászlót

a' vér. Szeme

nagyon

és előrerohan

és gerendákkal

Iván hozzáfut

Csak egy dolgot sajnálok ...

Ivánt,

nincs

a romok

között.

együtt,

és föléhajol.

A volhiniai

az ostrom zaja zúg

nap az égen.

Hogy nem fogom meglátni

Az erdők égnek. Az oroszok

fejét vesztve menekül

Iván és Maljuta

összeesik.

Köröttük

a tengert ...

kiegyenesedik.

Iván: Meg fogod látni:
Hordágyra emeli Maljutát.
Kurbszki

az égboltra!
előszökken

üvölt.

szemét, aki felemeli

s a fal maradványaival,

Iván teljes hosszában

a mocsárban,

előretörnek.

s az iszapban

elmerül.

A livóniaiak

menekülnek.

.•

egy domb tetjén.

:f.:rzed..• ?

Mindketten
Iván:

Bikanyakából

nézi, hogyan leng a zászl6 a kastély magasán, mint egy második

Maljuta

Iván:

te ördög

tűzd ki a lobogót

ropognak.

az égen, mint egy csillag.

a zászl6t. Maljuta

Maljuta

csontjai

rá l

borítják

Maljuta
kitűzte

innen,

tovább omlik.) Itt veszel, s a zászló is itt vész

a magasba,

omlik,

Minden

Könnyek

Repülj

Maljutára

kidülled.

A zászl6 felvillan

l (A fal

volhiniai

r (Utolsó erejével hozzá teszi.)

kitágít ják orrcimpáikat.

••. a tenger szagát?

Ismét a vágtatás képei.
a dombon.

A dombon

Iván: Hallod?
A harci kürtök

Az oroszok

halomra

zaján át hallani

a hullámok

Maljuta: Hallom ...
Iván lábaihoz zászlók hullanak.
vágtat. Élükön Jeremiás.

Apaták

Maljuta

És I ván szelíden

ereje

végére

távoli szabályos

Az ágyúk

morajlanak.

csattogásán,

a lövések

szabályos verését, a tenger zúgását. Nincs
tetején.

vágják a liv6niaiakat.

A lovagok

menekülnek.

Újra

Iván és Maljuta.

jutott.

Az ágyúk mellett
és trombiták

messze a tenger ..•

Köröttük

csapkodását.

minden

Tamás áll. A lovasság

zaján át hallani

a hullámok

Iván és Maljuta a tengerparti

elcsendesedik.

Maljuta

bezárja

halom
szemét.

mormolja:

Iván: Látod?
A messzeségben

a Balti

tenger keskeny

csíkja. Birkák

futnak

a vízhez. Maljuta

felkel, nagyra-

nyitja a szemét és felkiált.
Maljuta: Látom l
::f.:smeghal.
Hogy

válaszoljanak

emelkednek.
lecsendesedik.

Felbőgnek

neki,

felbőgnek

a jelzőkürtök

A hullámok

szeliden

a hullámok,

felemelkednek,

is. Iván megbűvölten
nyalják

ereszkedik

visazazuhannak
le a hullámokhoz.

mínden oroszok cárjának a lábát.

és újra

fel.

A tenger

Iván: Most már az idők végzetéig az orosz államnak legyenek alávetve a tengerek.
Tamás nézi. Jeremiás nézi Az öregek nézik. A fiatalok nézik. Az orosz hadsereg nézi a tengert.
S feleletül a cár szavaira, az orosz hadsereg kiáltásban tör ki. Felharsognak a trombiták. Felbődül
a tenger. Felcsapnak a hullámok.
Iván: Elértük a tengert és itt is maradunk.
A vásznon megjelenik a VÉGE felirat.
Akórns:
Nagy tenger,
Kék tenger,
Kék tenger,
Orosz tenger.
(Fekete Sándor fordítása)
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Studio
5

Motion, structure, system of notations
A discussion with the makers of "Soldiers wi1ih the Star"
Míklós Jaricsó mm director and: Gyula Hernádi wrrter speak
of their creatíve intentions, the passible applioation of western-techriique, tools of abstraction and of the characteristica
of dinamic structure.

15

., ... Sufficient fight,
that the past must be confessed"
Péter Bacsó answers OUT questions
The film director of "Summer on the HiU" has chosen Attila
J ózsef's well-known lines for his motto. Are the youths of
today indífferent when the past is concerned - he asks, We
live in a community guiJltys and victíms - says the mm dirootorr - we must admit the past.

Balance
20

On the verges of society
Notes on the film ,,,Les coeur verts" (Ottó Hámori)
The film eritíc makes comments and apprecíates
Luntz Freneh film director's new film

Edouard

24

The passion of objectivity (Tibor Várkonyi)
Thecritíc evaluates the objective viewing of history and the
passion of truth-seekíng in Pontecorvo's recent film "The
Algerían Battle"

31

Arrtonioni's "cry" from a ten-year lapse of time (Gyula Maár)
The "Cry" produoed some ten years back is díscussed by the
essayist contrasting the work with the Iatest trends of Antenioni.

Horizon
34

István Szabó: Discussions in Poland
The film dírector of "Fabher" , J. Szabó visited Poland recently where he had' discussions with Jerrzy Skolímowskí,
his enthusiasts and opposers,

42

Our guest: Georg Hoellering from London, film director of
"Hortobágy" (Pál Geszti)
Georg Hoellering, who made some thirty years aga the first
Hurigarian cinéma-vérité picture, recently visited Hungary.

In an interview he spoke about the círcumstanoes
king his film and how the public receíved it.
45

whíle ma-

A note from Leipzig (Vince Zalán)
The artícle revíews a new Freneh film on show in Leipzig
with the .title : "Loin du Vietnam"

Close-up
49
54

Pál Fejős (Philippe Haudiquet)
Documents
Pál Fejős has directed his films at dífferent Iocalities ranging
from Hungary, France, Denmark, the USA right down to
Siam and Madagascar. The apprecíatíve study is weil complemented with the reminisoences of his collaborators and
contemporary eritics.

Books
64

The legend of the cínema (István Karcsai Kulcsár)

65

The civílízetion

af Ieisure time (László Halász)

Review of foreign Periodicals
68

An exchange
Nuovo

of letters

between György Lukács and Cinerna

69

Sartre's press conference at Venioe

73

"Gogol, at last!"

75

The "sU!bversive" effect of a new Italían film

17

Is the western a developing genre?

81

S. Eizenstein: Ivan the Terrible III. (scenario with Eizensteín's
graphícal íllustratíons)

Olvasóink figyelmébe!
Felhívjuk olvasóink figyeimét a Filmtudományi Intézet alábbi kiadványaira, amelyeket korlátozott számban megrendelhetnek az Intézet
gazdasági osztályától (Budapest, XIV., Népstadion út 97). A megrendelt
kiadványokat utánvéttel küldjük el a megadott címre, illetve készpénzfizetés ellenében személyesen átvehetők.
A FILMKULTÚRA eddig megjelent számai közül az alábbiak
kaphatók egyes példányonként: 1966/5, 1966/6, 1967/4, 1967/5.
Az egyes példányok ára: 7 Ft. -

Kiadványaink közül kaphatók:
15.50 Ft
Eizenstein, a forradalom művésze
11.50
Lawson : A film az eszmék harcában
22.50
Grierson: Dokumentumfilm és valóság
38.Kracauer: A filmelmélete 1·11.
A híradó- és dokumentumfilm problémái (Cikkgyűjtemény) 27.Rendezői műhely (Cikkgyűjtemény)
29.Lebegyev: A szovjet némafilm története 1·11.
40.Magyar Bálint: A magyar némafilm története I.
30.14.50
Nyizsnyij : Eizenstein rendezési óráin
47.Hevesy Iván: A némafilm története
22.Gró Lajos: Filmesztétikai tanulmányok
15.50
Szalay Károly: A'filmkomikum anatómiája
164.Magyar filmográfia I·VI. kötet

Index:

25.306

Készült la Fővárosi Nyomdaipari Vállalat
676688 számon. Felelős vezető: Kérschen

11. számú telep én (V., Honvéd u. 16.)
Mihály

.Ára: 7.- Ft

