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MŰHELY

A MORÁLIS

KÉSZÜLETLENSÉG

TRAGIKUMA

Beszélgetés Fábri Zoltánnal
- Fábri Zoltánról
azt szokás
mondani,
hogy a "monotematikus"
rendezők közé
tartozik:
filmjei
szervesen kapcsolódnak
egymáshoz, s szinte valamennyin felismerhető
egy az egész pályán végigvonuló
alapmondanivaló.
Hogyan foglalhatná öszsze ezt az alapvető mondandóját hogyan jelölhetné meg azokat a qotuiouitokat, amelyek legújabb filmjét jellemzik.

- Magam sem mondhatom, hogy a világgal kapcsolatos mondandóim vagy kifejeznivalóim alapvető en változtak volna
vagy változni akarnának az évek folyamán
- természetesen figyelembe véve, hogy
az ember körül permanensen változik a
világ, s ezen belül a filmművészet is. Régebbi filmjeim is valamilyen módon mind
összefüggésben voltak azzal a kérdéssel,
amiről ma is úgy érzem, hogy akor nagy
problémája - legalábbis egyik legfontosabb problémája. Az én generációm döntő
élményeinek tekintélyes része ezzel függ
össze. Az ember és a társadalom konfliktusaira gondolok. Olyan szituációkra, amikor az egyén kiélezett történelmi pillanatokban a döntés dilemmái elé kerül, s cselekvésével kapcsolatosan felmerül a kétoldali felelősség kérdése. De ezekben a
helyzetekben
engem leginkább a nagy
többséget kitevő átlagos ember magatar-

tása, lehetőségei, viselkedésének törvényszerűségei érdekelnek. Tehát nem az átlagon felüli emberé, akinek morális tartása, széles látóköre, társadalmi horizontja, tudatossága, politikai felvilágosultsága
kulcsokat ad a kezébe a kiélezett szituációk áttekintéséhez és az azokon való felülernelkedéshez, s akit éppen ezek a vonások tesznek átlagon felülivé, ___.:.
hanem az
átlagemberé, aki kiélezett helyzetekben,
nehéz dilemmák elé kerülve nehezebben
tud helyes döntésre jutni, nem képes kitérni vagy felülemelkedni; nincs judíciuma vagy képessége arra, hogy olyasmit vál- laljon, amihez hősiesség vagy az emberi
magatartásoknak tartalmat adó eltökéltség
volna szükséges. Az átlagemberé, aki leginkább csak túlélni, átvészelni akarja a
nehéz időket, s aki éppen emiatt - középszerusege,
gyenge
ellenállóképessége, félelme folytán a dilemma elé
kerülve rendszerint eleget tesz bizonyos
torz társadalmi elvárásoknak, és ezzel saját bukásának lesz okozójává. Mindig az
ilyesfajta esetek izgattak leginkább, s lényegében a Hannibál tanár úr óta - csekély kivétellel - effajta témák foglalkoztattak, beleértve az olyan, szélesebb átfogású történeteke t is, mint például a
Húsz
óra,
amelyben
tulajdonképpen
szintén ezek a kérdések domináltak.

- Ha az azonos témán belüli változásokat
figyeljük
filmjeiben,
úgy tetszik, hogy
régebben
egyszerűbbek
voltak a drámai
szituációk; a rendkívül kiélezett
konfliktusok következtében
sarkítottan jelentkeztek a problémák ...
- Valószínűleg így van; mostanában készült filmjeim ugyanezeknek a konfliktusoknak alappangóbb,
mélyebben rejtőzködő, kevésbé rajtakapható összefüggéseit
próbálják felderíteni. Nem tudom, mi okból kifolyólag izgat ez engem ennyire.
Biztosan nem azért, mert minden áron
ilyenfajta filmeket akarok csinálni; nem
valami eleve elhatározott, szándékos eltökéltség választat ja velem újra és újra ezt
a témakört. Egyszerűen arról van szó, hogy
a témakeresés periódusában rendszerint az
ehhez kapcsolódó példázatok lehetőségei
keltik fel elsősorban az érdeklődésemet. A
különbség, a változás, amely az évek folyamán készült filmjeimen felismerhető, a nehezebben nyomonkövethető törvényszerűségek felfejtési kényszere alighanem annak következménye, hogy a világ is változik körülöttünk, méghozzá oly módon,
hogy egyre szembeötlőbb a dolgok bonyolultsága, az összefüggések áttekintésének
nehézsége. Különösen ahhoz képest, amilyennek látni véltük ezelőtt tizenöt-húsz
esztendővel. A világot meghatározó erők
akkoriban sokkal polarizáltabban jelentkeztek,
egyszerűbb
volt
felismerni,
hogy melyek tartoznak az egyik és melyek a másik oldalhoz. Azóta mindez bonyolultabbá, kuszábbá vált. Ma már a mérlegnek nem két, hanem három vagy talán még több serpenyője van. Különös,
kapcsolataiban állandóan változó, feszültségekkel terhes, furcsa világ alakult ki körülöttünk, amelyben minden korábban kielemzett igazságnak újra kell fogalmazó dnia. Nem azért, mert igazság voltában változott meg, hanem azért, mert másképpen,
komplexebb módon kell megtanulnunk érzékelni. Minden jelenséget kérdőjelekkel
kell kezelni. Mindennel kapcsolatban állandóan felül kell vizsgálni korábbi következtetéseinket. Az ember az évek folyamán rájön arra, hogy a gondolkodás me6

chanizmusa nem lehet olyan egyszerű és
sematikus, amilyennek valaha hittük.

A képlet nem olyan egyszerű
- Ennek a töprengő, a jelenségeket
Ujra
átgondoló magatartásnak volt világos művészi kifejezése már a hagyományos szerkezettel szakító Húsz óra is. Ojabb filmjeiben hogyan jelentkezik ez a felismerés?
- Minthogy a legutolsó film áll időben
legközelebb hozzám, hadd beszéljek erről.
A történet középpontjában egy ember áll,
akit huszonöt év után kiengednek a börtönből. A váratlanul nyakába szakadt szabadsággal
kellene kezdenie valamit, de
erre képtelen, mert lényegében még most
sem érti mindazt, ami vele történt. Ez a
Baradia nevű ember, a háború utolsó évében elkövetett egy népellenes bűntettet.
Teljesíteni akart valamit annak a hatalomnak a szolgálatában, amely egy fegyveres alakulat parancsnokává tette
egy
faluban. Teljesítette, amit elvártak tőle:
elfogott három ellenállót vagy kommunistát - nyilván egy kis partizánsejt lehetett -, és ezeket kivégeztette. Válaszként a falusiak agyonverték azt a hat
katonáj át, akik a kivégzést végrehajtották. Erre ő megtorlásként felgyújtatta a
falu főutcáját. Tulajdonképpen rendkívül
banális háborús történet ez. Úgy tűnik,
egyszerű képlet. Ami engem ebből elsősorban érdekel, az az, hogy mit jelent
ilyen történelmi helyzetben a döntés, a választás felelőssége - minden következményével együtt? Ez a Baradia átlagos szellemi képességekkel rendelkező, eléggé jelentéktelen, az életben tájékozódni kevéssé
tudó, szolgálatkész figura. (Sajnos, az emberek nem csekély hányada - ilyen). Teljesít, sőt túlteljesít valamit, amit az akkori fasiszta hatalom elvár tőle. Ezért
rendkívül magas katonai kitüntetésben részesül; valószínűleg a legmagasabb fokozatúban, amit magafajta ember akkor egyáltalán megkaphatott. Néhány hét vagy
hónap múlva ez a fasiszta hatalom elveszíti a háborút, őt elfogják és háborús bűnösként életfogytiglanra ítélik ...

- Felvetődhet persze a kérdés, hogy miért
választottam Bodor Adám írásaiból épp
ezt a negatív hős t, ezt a monstrumot? Mit
felelhetek? Igaznak tartottam. S az a gyanúm, a képlet talán nem is olyan egyszerű, amilyennek látszik. Ha visszagondolok az akkori Magyarországra, a tömeges deportálások és a rettegés időszakára,
és arra a Kossuth Lajos utcai, október 15-i
felvonulásra, amikor a Szálasi-hatalomátvétel napján ezreket láttam felvonulni a
Fórum mozi eLőtt, zúgott az éljenzés és
fasiszta üdvözlésre
lendültek
a karok,
akarva-akaratlan
az is eszembe jut, vajon
hány volt ezek közül a lendülni jól tudó
karok közül olyan, amelyik épp ilyen hivalkodó biztonsággal lendült a magasba
később összeszorult ököllel, hány írt nehéz időkben névtelen feljelentő levelet, s
megint később hány fogott ollót, hogy kivágja a köztársasági címert a zászlóból keményebb példáról nem is beszélve? Sajnos, az ember hajlama nem mindig csak
azon múlik, mit hordoz önmagában, a
hajlamokat alakítja a közeg is, amiben él,
és az események láncolata, ami történik
körülötte. Azt hiszem, az alapvető cél az,
hogy sikerüljön olyan társadalmi rendet
létrehozni, amelyben semmi nem appelál
a rossz ösztönökre, nincs félelem, hazugság, ahol az ember az életben való tájékozódáshoz segítséget kap, s ennek révén
emberileg kiteljesedhetik, ahol tehát a szerényebb gondolkodási képességű embemek
is lehetősége van arra, hogy szabadon és
természetesen alakulhasson az egyénisége.
Az ember nagy átlagban könnyen befolyásolható. Rossz irányban is. Ez a film
persze nem konkréten erről szól, de azt
remélem, hogy ha gondolkodni nem rest
emberek nézik, ez is eszükbe jut. Természetesen mi sem áll távolabb tőlem, mint
hogy áldozatnak akarnám feltüntetni ezt
a Baradlát, bár ő minden jel szerint annak tartja magát. Az ő felelőssége nyilvánvaló. De vajon csak az övé? S bár
semmit se gyűlölök jobban, mint a "parancsra tettem" lakájlelkű, gyáva felelősségáthárítását, mégse látom a dolgot egyértelműen leegyszerűsíthetőnek. Erre gondoltam a kétoldali felelősségról szólva.

-

Dehát a film lezártként

kezeli a múltat.

- Igen, de Baradia azért ilyen ma, mert
huszonöt éve az történt vele, ami történt.
A ma az ő esetében közvetlen következménye a múltnak. Kiengedik a börtönből, s ő
fura, irracionális kísérleteket
tesz, hogy
visszasodródjék, mint valami anyaméhbe,
hiszen huszonöt éven át az volt az otthona,
ahol permanensen őrlődött a maga problémájának gondolati malmában. S most úgy
jön ki, hogy máig sem sikerült megmagyaráznia önmagának mindazt, ami vele
történt. Szétesett személyiség. Szinte csak
a félelem munkál benne; félelem attól,
hogy valamit kezdenie kellene a világban. Képtelen a kapcsolatteremtésre
még
gondolni is, ezért próbál visszasodródni; s
amikor ez nem sikerül, benzint vásárol,
valószínűleg azért, hogy önmagát
felgyújtsa. Valami szorongató,
önpusztító
szándék hatja át. Azért ajándékozza el
az ennivalóját, osztogatja el pénzét, dobja
tűzbe a vonat jegyét, mert nem az életre
készül.
- S aztán mégis visszaretten
az öngyilkosságtól, azért locsolja szét és gyújtja
meg a benzint?
- Dehogy retten vissza. A fegyőr jóvoltából elolvassa Obrád Simon húsz év előtt
hozzá írt levelét. üzenet a világból. Feléje nyújtott kéz, amibe kapaszkodni lehet. Fogódzkodás nélkül nem tudna elindulni. Igy azonban elhatározza, hogy felkeresi Obrádot. A benzin feleslegessé válik: szétlocsolja és felgyújtja. Egyelőre
csak annyi benne az elszánás, hogy felkeresi hajdani barátját, és vele elmegy majd
arra a helyre, ahová sorsdöntő élményeik
fűződnek. Ezzel a barátjával - mint később kiderül - ijesztően ellentmondásos
a kapcsolata, hiszen első ízben, amikor azt
követ törni vitték Jugoszláviába, valójában ő jelentette fel parancsmegtagadásért.
Másodszor már együtt ítélték el őket háborús bűnösként de amaz mint alacsonyabb
rangú beosztott kevesebb büntetést kapott. Élményeik egy döntő része - a háború alatti katonai állomáshely - közös
volt, majd a börtönben is együtt ültek Ob7

rád szabadulásáig, így aztán Baradla számára váratlan fogódzót kínálObrád levele.
-BaradIa jelleme korántsem egyértelmű.
Paranoid alkata, introvertáltsága, tompultsága ellenére nagy formátumú, magasrendű igény munkál benne a dolgok tisztázására. Szót akar érteni azokkal, akik ellen
bűn ét elkövette; mérleget akar készíteni,
bűnhődni akar, vagy megbocsátást nyerni,
sőt számára valószínűleg az sem lenne
meglepő, ha kiderülne, hogy neki van
megbocsátani valója, hiszen az ő katonáit
a falusiak "szabályellenesen" agyonverték; holott azok a katonák "csak parancsot teljesítettek". Baradla nem tudja pontosan, minek kellene
történnie, benne
csak a várakozás, az igény él az elszámolásra. Vágya ugyanakkor félreérthetetlenül irracionális, hiszen egyúttal azt akarja, hogy megértsék és szeressék őt azok,
akik áldozatai voltak, mert "hol szerethetnék az embert, ha nem ott, ahol ismerik"
- mondja ki lényegében az ő gondolatait
helyette Obrád, aki könnyebben fogalmaz,
mint ő, aki az emberek közötti érintkezésben gátlástalan, alkalmazkodó és - szemben Baradlával - bárkivel azonnal kapcsolatot teremteni képes.
- A film, nagyon kifejező módon, uequ;
némaságra kárhoztatja Baradlát, ami nyilván azt jelenti, hogy ez az ember képtelen
volt feldolgozni önmagában az élményeit.
Ennek a két napnak az eseményeiben
is
szinte teljesen szótlanul vesz részt ...
- Ha megszólal, legfeljebb a múlttal kapcsolatban nyilatkozik meg. Helyette, s az
ő nevében annál többet beszélObrád, ez
a kedves, behízelgő modorú, de félelmesen veszélyes ember, akivel annak idején
a börtönben négy-öt éven át, amíg együtt
ültek, nyilván rengetegszer meghány tákvetették a történteket. Valószínűleg egyébről sem igen tudtak beszélni, Baradla legalábbis. Obrád alighanem már unta is ezt
az örökös témát.
- A faluval való találkozás két drámai
epizódban megy végbe: az egyik a kocsmabeli jelenet, a másik a postásék házánál. Mindkettőnek
más a jelentése; és más
8

oka van a Baradla által vágyott
elmartuuisiuuik:

párbeszéd

- A kocsmabeli eseménysor Baradla közvetlen kísérlete arra, hogy megidézze
mindazokat, akik annak idején az ügy részesei voltak. El szeretné magyarázni,
hogy mi történt, miért kellett így cselekednie; a falusiaktól is elvárná a maguk
érveit, szóval megértésre akar jutni velük, ezért küldözget Obráddal együtt invitáló üzeneteket az embereknek. Közben
furcsa, lappangó küzdelem zajlik köztük és
a kocsmáros között, hiszen a kocsmáros
valójában nagyon is jól emlékszik rájuk,
ők maguk sem tudják, mennyire pontosan. Csakhogy a kocsmáros, aki hajdan
bújtatta az üldözötteket, azóta megtört
öreg ember lett, aki félti a családját, kis
gyerekét. Maga is fél. Kitér minden kényes kérdés elől, s közben családtagjaival
ellentétes üzeneteket küld a faluba. Minden áron el szeretné kerülni a bizonytalan kimenetelű találkozást a falusiak és
a két veszélyes ember között, akiktől bármi
kitelhet - ezért igyekszik távoltartani a
falubelieket. Azokat a kíváncsiság mégis
odahozza este az ablak alá, miközben a
tejbolt kinyitására várnak, de reakcióik
nincsenek. Várnak. Figyelnek.
- Kissé meglepődtem azon, hogy egyikmásik kritika nem értette az embereknek
ezt a passzivitását, s azt reklamálta, miért
nem mennek be, miért nem szórják ki
őket? Milyen alapon tehetnék? Baradla és
Obrád viselkedésében a provokáció magatartásuk lappangó fenyegetésében, csendes
ittasságuk és meddő várakozásuk egyre
fokozódó feszültségében fejeződik ki. Tettekben, szavakban nem jegyzőkönyvezhető. A két fiatal rendőrnek sincs oka a
beavatkozásra, mert nem történik semmi,
ami ezt szükségessé tenné. Ök is csak várnak. Készenlétben vannak. Úgy érzem,
ennek az észrevételnek a mélyén valami
illúzió húzódik meg, ami többet tételez
fel az ilyenfajta közösség aktivitásáról,
mint ami igaz. Sajnos, ennél nyilvánvalóbb esetekben, olykor halálos inzultusok
látványánál is épp a passzivitás, a közöny
a jellemző, ami olykor megdöbbentő mér-

tékű. De itt? Mit látnak ők az ablakon át?
Két bizonytalan léptekkel ide-oda bóklászó embert, akik nem bántanak senkit. A
kintiek közül az a néhány idősebb, aki ott
van, azóta sok mindenen ment már keresztül, már rég túl vannak ezeken a hajdani dolgokon. A fiatalok számára meg ki
ez a két ember? Két csodabogár. "Öreg
hapsi" - mondja az egyik. Kontaktus
megteremtésére nincs lehetőség. Baradla
számára épp ez a tragikus. Egyetlen kivétel a fiatalember, Baradla egyik áldozatának közvetlen leszármazottja, aki érzelmileg érdekelt az ügyben. Mire ez a fiatalember bejön a kocsmába, Baradla már
túl van első és legnagyobb vereségén rájött, hogy a faluval nem sikerülhet kapcsolatot találnia; s mikor a fiú fejbe akarja
vágni a Iranciakulccsal, szinte örömmel
vegyes megadással fogadná ezt az egyetlen feléje irányuló gesztust, s ha Obrád
oda nem ugrik, alighanem ellenállás nélkül
tűrné, hogy leüssék. Ekkor már rádöbbent kapcsolatteremtés i kísérletének
teljes kudarcára.

Patológia?
- Milyen mértékben rögeszmések Baradla
cselekvései;
mennyiben
amorális
tisztázási vágy, és mennyiben
a patologikus
pszichózis kivetiilései?
- Rögeszmés annyira, amennyire rögeszméssé válik huszonöt évi börtön alatt mindenkinek minden gondolata, ami arra vonatkozik, hogy mit tesz majd, ha onnan
kikerül. Különösen ilyen előzmények után.
El sem tudom képzelni, hogy ne váljék
rögeszméssé, annyiszor ismétlődik. Eredendően semmi esetre sem az. Az persze
nem vitás, hogy ma, a börtönből kilépve,
szétesett, felbomlott individuum.

- Mégis a figura patologikus
jelző vonásai erőteljesebbnek

pszichózist
tűnnek.

- Nem hiszem, hogy az egyes komponenseket oly vegy tisztán el lehetne különíteni. Nem hiszem, hogy olyan egyszerűek,
egyértelműen áttekinthetök a jelenségek.
Baradla alapvető dilemmájának - ha úgy
tetszik: . rögeszméjének - forrása, hogy
képtelen egymás mellé helyezve megérteni
a vaskeresztet és az életfogytiglant ugyanazért a tettéért. Mindez azonban mai
idegállapotával együtt az ő hajdani rossz
döntésének a következménye.
A film egyik
legfőbb mondanivalója éppen ez.
- A postáséknál játszódó
markánsan ironikus ...

jelenet

légköre

- Egy sajátos falusi értelmiségi réteg képviselői robbannak be ebbe a házba a maguk kisszerűségével, méghozzá különös
apropó ból : egy furcsa temetésről jövet,
amelynek hatvankilenc éves halottja amint kiderül - pajzánkodás közben halt
meg. Ez permanens röhögési ingerben tartja
őket. Obrád számára - akiben távolról
sem él olyan morális tisztázódás i igény,
ami Baradlában munkál - ez megfelelő
közeg az azonnali kapcsolatfelvételre.
Neki nem okoz gondot a múltja. Leülte, amit rámértek, s ezzel részéről az ügy
el van intézve. Ő mindig jó közérzettel
képes evickélni az élet felszinéri ; saját sekélyes igényeit mindig ki tudja elégíteni.
Most is rögtön bekapcsolódik a társaságba
- amelynek figyeImét Baradlára fel sem
lehet hívni. Számukra mindaz, ami Baradlát kínozza, a múltba temetődött,ne)TI
is érdekli őket. Legtöbben közülük itt sem
éltek akkor.
- Mernnyiben volt szándékos ennek a vidéki társaságnak az ironikus minősítése?
-

Minősül ez önmagától, azt hiszem.

- Nyilván pontosan tiuiatáoan. volt annak, hogy ebben az összefiigg~:fben - ezzelr'it,,;JÍlytalan társasággal k::1o"rontálódva
- Ba~.1la alakja váratlan
yiittérzést
keUhe1;..
o

-

Vagyis nem pa.tologikus

ez a figura ...

- Nem hiszem, hogy az volna. Persze
egészségesnek nem mondható. Széfhullottságában sok a depressziós, mániákus, paranoid rögeszmés vonás. De nem okvetlenül patologikus értelemben.
•
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volt szükamibe Ba-

radla váratlanul
csöppen bele. Egyre jobban irritálják őt örökös röhögéseikkeLNem
is érti, amiről beszélnek. Ő a hajdani szerelmét keresné, s itt tudja meg, hogy az
már húsz éve meghalt. Ezt a társaságot,
ebben a szituációban
nem kellett
külön
minősíteni.
Elég volt, hogy önmaga belső
törvényei szerint s a dráma folyamatának
megfelelően legyen jelen.

- Mindenesetre a társaság karakteréből is
következik,
hogy egyre vastagabbnak,
átnatoűiauulanaoonak tűnik fel az a fal,
amely Baradlát kirekeszti az emberek közüL. ..
És ahogy Baradla fokozatosan
egyre
teljesebbnek
érzi az életből való kirekesztettségét,
ezzel egyidejűleg
veszi
észre,
hogy Obrádnak
viszont könnyedén
sikerül beilleszkedriie.
A fürdetésnél
a gyerek
Obrádot
kívánja, mert az tud vele
játszani. Még a hajdani kislány is, aki Baradla számára tiszta emlékfoszlány
- még
az is Obrádra emlékezik,
nem őrá... Az
emberi emlékezet törvényszerűen
szubjektív, s adott esetben ez is drámai momentum. Baradla jelentéktelensége
nem teszi
lehetővé, hogy emlékezzenek
rá. Végül is
a különféle komponensek
rétegeinek
egymásra rakodása hozza létre azt a pillanatot, amelyben agyonüti azt az embert, aki
egyetlenként
kinyújtja
felé a kezét, aki
jót akart neki, aki kis pénzért olcsó csatlósául szegődött, de úgy érzi, el is árulta őt.
Elszabadul benne valami olyan pusztítási
ösztön, ami tulajdonképpen
önpusztítás
is,
hiszen nyilvánvaló,
hogy akár elbiciklizik
a helyszínről,
akár nem, ő ezt az újabb
bűntett et már túl nem érheti.

-

Mire utal a zárókép

kimerevedése?

.- Úgy éreztem, itt valamit nyitva
kell
hagyni. Baradla elmegy valahová - és jelen marad. Mire ő megöli és felgyújtja
Obrádot, addigra már kitör belőle a pusztítás paranoiája,
a fasizmus tébolya;
akkor már azok a reflexek munkálnak
benne, amelyeket
előtörténetével
kapcsolatban hordoz magában.

-

Vagyis

úgy értelmezhetjük

ezt a jele-

netet, hogy
siszta.

ismét

feltámad

benne

a fa-

- Igen. De el lehet gondolkodni azon, vajon létezik-e ember, aki születésétől fogva
eleve fasiszta? A fasizmus teszi fasisztává
az emberek-et. És saját szolgálatkészségük.
Az etikai tartás, az erkölcsi judícium hiánya. Nála is ez hiányzott. Tettének következményétől
huszonöt évi börtönbüntetés
árán sem szabadulhat, mert azóta sem változott, s így nincs lehetősége
arra, hogy
megértesse
magát, és megértsék,
ennek
következtében
ismét
pusztít. Elpusztítja
önmagát és azt az embert, aki belevitte
múlt jának ebbe az újraélésébe. Obrád megölése action gratuit-nak
tűnik, holott törvényszerű.

- Valósággal
szertartásos
az a rítus
amit - az újab b gyújtogatással - a gyil~
kolashoz celebrál, ..
- Az is. Baradla egyfajta szertartást
celebrál: ha már elszámolásról
van szó , legyen teljes. Pontos és szakszerű.
Szerintem ez is beletartozik
ennek az embernek
a jellemképletébe.
Amikor
elbiciklizik
a
helyszínről,
tisztában van vele, hogy neki
vége van. S noha tudom, hogy napokon
belül elfogják, ez az ember számomra fantom. A megállított kockával azt szeretném
sugallni a nézőnek, hogy tessék jól vigyázni, mert az a jelenség, az a lehetőség, amit
az ő sorsa képviselt
jelen van. Lappang. Nem látható. De fellobbanhat.

- A szertartásos gyújtogatás azt sugallja,
hogy a figura legalábbis határeset. Vajon
egészséges-e
még annyira, hogy morális
kérdések tárgyalására alkalmas aJlany legyen, avagy már olyan mértékben
patologikus, akit tetteiért mint beszámíthatatlant akár fel is menthetne a világ bármely
bírósága ...
- Nem tudom, és nem is akarom eldönteni ezt a kérdést. Az emberi cselekedetek
rúgói és komponensei
nem különíthetők
el mindig félreérthetetlenül.
Baradla sorsában is sok a többféleképpen
értelmezhető motívum,
amelyekből
aztán
mégis
csak előáll egy egyedi variáció: ezzel az
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emberrel ez és így történt, s ez valami tágabbra általánosít. Miért épp apatológiát
kellene egyértelműen tisztázni? Ha ez ma
patológia, akkor is következménye annak,
ami vele huszonöt éve történt. Azt hiszem,
az életben sem értelmezhetők a dolgok
mindíg egyszerüenés egyértelműen.
-J ogosan vetődik fel az a kérdés, hogy akkor hát mit is kell tartanunk erről a Baradláról? Háborús bűnös? Igen, az. Eltöltött huszonöt évet börtönben és rögeszmés? Igen, az. Buta ember? Bizonyára az,
mert nem képes értelmezni saját életét,
nem tudta és nem tudja felfogni helyzetét. Őrlődik a maga különös, zárt világában. Veszélyes típus? A legveszélyesebb.
Tragikus figura? Bizony tragikus. Tragédiája azonos azzal, ami az emberek közül
sokkal megtörtént : a történelem kelepcéjében olyan dilemma elé kerültek, amikor
ítélőképességük vagy jellemszilárdságuk
elégtelennek bizonyult, s mert nem voltak
felkészülve a keményebb próbatételre, teljesítettek valami olyan pillanatnyi elvárást, amiért az utókor felelősségre vonta
őket. Én az ilyen embereket tragikus sorsúaknak tartom, még akkor is, ha effektív

12

bűnösök, ostobák. A történelem szorasa
rendkívül széles; az ilyen emberek között
akadnak, akik egy efféle tett következményeit szerivedik egész életükön át, mások
meg könnyedén megússzák. A következtetésen ez sem változtat. És itt vagyunk a
túlélők bűnösök és a túlélő áldozatok
együttélésének problémáj ánál, ami elkerülhetetlen, holott voltaképpen képtelenség, és mégis létezik a világ minden táján,
itt köztünk is. Mert ez a film konkrétan egy
a fasizmus idején elkövetett bűntettről
szól ugyan, de történelmünknek vannak
más olyan szakaszai is, arnikor voltak bűnösök €s áldozatok, és a bűnösök éppúgy
a pillanatnyi társadalmielvárásoknak
tettek kritikátlanul
eleget, volt áldozataik
pedig együtt élnek velük. Hogyan lehetséges ez a képtelen, de elkerülhetetlenül
szükséges együttélés? Ez a kérdés is izgatott ebben a történetben. Az ember, ha eleget tesz ·egy torz elvárásnak, önmagát torzítja el; személyisége olyan súlyos sérülést
szenved, hogy ennek következményeitől
aligha szabadulhat. A személyes felelősség
nagyon komoly dolog.
(Zs. 1.)
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Fábri Zoltán: Plusz-minusz egy nap
Az a nap, amely több is és kevesebb is, a legalkalmasabb tehát, hogy e napon a
mint amennyi egy ember életidejébe belefér döntő esemény bekövetkezhessék.
Ez az idő Fábri Zoltán filmjének, a
- a plusz-mínusz egy nap -, nincs. KiPlusz-mínusz
egy nap-nak a játékideje. S
esik az idő összrendjéből, a koordinátából,
nevesincs nap a nevenincs időben. Ami azé a két novelláé, az Utasemberek-é és
egy nap-é, Bodor Adám
nem múlik, az alatt nem történhetik sem- a Plusz-mínusz
mi; semmi, ami történésnek nevezhető. A elbeszéléseié, amelyeket Fábri más, önálló
műfajjá, filmmé teremtett át.
plusz-mínusz
egy napon, a null-napon,
amely két végtelenség között a semmiben
áll, semmire nincs idő, tehát mindenre jut.
Ilyenkor jön ideje a művészetnek, meg- Fábri filmjének Baradla Gézája - a két
eshetnek a képzelet történetei, az ideg- novellában két ember: Bahledának hívják az egyiket, Sturmnak a másikat rendszer különös eseményei, lejátszódhathuszonöt év után szabadul a börtönből.
nak a gondolat futamai. A plusz-mínusz
egy nap a középen áll, a dolgok kiindu- Csak visszaszámolva ezt a negyedszázadot,
lásánál, forrásánál, az eredetnél; az origón s csak a katona-zubbonyából --::: mely a
szááll - innen nézve egyforma messze es- rabruhához képest civil-öltözék mítható
ki,
hogy
háborús
cselekményeknek tőle vagy közel állnak hozzá mind a
valóság tényei, mind a valóság lehetőségei, ben volt bűnös. Hogy mifélében a háborús
mind a negatívumok, mind a pozitívumok, bűnözés ek kifogyhatatlan változatú, dúsamelyek a világban és az emberben rej- kálóan bő választékából, még sokáig nem
lenek. Erről a null-napról, amikor semmi derül ki a film menetéből.
De Fábri az első pillanattól kezdi jelezsem történik, át lehet tekinteni mindazt,
ni,
árnyalni, jellemezni, emberré dimenami megtörténhetnék, föltételes cselekvés
zionálni
a maga Baradláját. Kezdi beleés befejezett, jelenidejű tett ezen a naépíteni
ebbe
a férfiba nemcsak a huszonöt
pon összejátszhat, hogy létrehozzon a tárévi
börtönélet
emlékeit, amelyek lélektagyi valóságnál valamely áttetszőbb, megranilag
csak
egy
frissen szabadult rab vigadhatatlanabb
igazságot. A plusz-míselkedési
normaug,
külsőleges sémaiig
nusz-null nap az igazi játék-idő, esemészekták
vezetni
az
ilyenféle
alapállásból
nyektől tökéletesen üresen, steril en megindított
filmek
rendezőit:
a
félszegségig,
a
őrzött nap, megterheleblenül szűzi nap 13

huszonöt
éve érkezett,
máig felbontatlan levelei is jelzik, s bizonyítja
majd a
továbbiakban
a mindenből kívülmaradásakívülrekedése.
Megmerevedettségbe
akaratlagosan,
védekezésül
fagyasztotta
magát feloldódásra
vágyó, feloldódni
nem
tudó sóvárgásai elől - mert milyen odaadó
örömmel tudja átadni magát például egy
primitív játéknak,
a malmozásnak ; közönye is védekezés a saját szeretet-igényei
elől, amelyek a film későbbi szakaszán a
félelmetes,
a riasztó
gyermek-jelenetekben találnak ösztönös visszautasításra.
Ezek a társadalmon-kívüliségre
valló tulajdonságok, a filmben fokról fokra kibontakozó jellemvonások
voltaképp a cselekmény egész hosszán sem teszik ellenszenvessé Fábri Baradia Gézáját. Kivált pedig nem az egykor s néha bizony máig is
a dramatikailag
oly szűkös en kategorizált
"negatív
hősök" egyikéve, amilyenekből
messzire bűzleni szokott a gazság, az elvetemültség,
az akasztófára
való elkötelezettség. A figurából
kihangzó
egyhangú, tompa szomorúság még bizonyos vonzalmat is ébreszt, éppúgy, mint a magatartásán mindvégig
át-átvonuló,
bizonyos
tétovaságig, a visszakapott
szabadság első méltósággal
viselt sértődöttsége.
Mindebszédüléseiig és bizonytalanságaiig,
a máből nem egy bűnöző típus, hanem mindmoráig. Hanem kezdi beleépíteni a börtön
össze egy furcsa egyéniség körvonalai bonelőtti
élete
előzményeit
is, messzibbre
takoznak ki.
nyúlva építőanyagért
még magánál
az
Az első, kétségtelen vészjelet arról,hogy
egyelőre ismeretlen tettnél is, amely miatt
ebben az ártalmatlanul
szürkülő emberhtrszoriöt' évre ítélték, messzibbr e nyúlva
ben sajátos szenvedélyű
rémek lappanga~~ptlS~fá~~tfajzi adatnál, a priusznál, ménak, Fábri egy hirtelen fellobbanó, gyor'1y~b1:Wem~~'tve egy emberben, oda, ahol
san kihunyó tűzkörrel
adja. Szabadulása
'áF eredeWcrŐ' ösztönei, alkatának rejtett estéjén Baradia szétlocsol a mezőn egy deelemei Ieltételezhetőek.
mizson benzint és meggyújtja.
Ez a tüzi:$s 'még mielőtt a további filmet, a várjátéknak
inkább, mint tűzvésznek
nevezható esemény-sort
a néző csak sejtené is, hető, kisded futótűz az első cselekedete a
kezdi ismerni ezt az embert. A null-idő, az szabadulás
óráiban. Mint volt az utolsó
eseménytelen,
a plusz-r-mínusz tizenöttette is tűzvész, akkor, régesrég . .. De erhúsz pecce a filmnek, az ember-teremtésről majd alább, ahogyan a film lassú kinek és Ié.gkör-teremtésneik
ez a renden kí- bontakozása is későbbre tartogatja.
vüli ideje elég volt Fábrinak ahhoz, hogy
Előbb arról, hogy ezt a tűzjelet is mia döntő eseményt közölje: milyen is ez a lyen
aprólékos,
növekvő
jelentőségű,
Baradia ?
mindegyre
fenyegetőbb
és mégis szinte
Végzetesen magányos, társadalmi szemgyöngéd előkészítés után adja emberéről
pontból használhatatlanul
az, kapcsolatteFábri. Már-már olyan szeretettel,
mintha
remtésre képtelen személyiség, s nem a böregy gyermek szokásait rajzolgatná.
tön, nem a zárka tette azzá - ezt a húszBaradia minden rágyújtás
előtt körül14

ményesen előhúz az inge alól egy furcsa
tűzszerszámot, zsinórral pörgésbe hozható
porcelán-gombot, amely a pléh-dózni fedeléhez fenődve szikrát ad, a szikra megpörköl egy száraz rongyot, s a ráfújásra
felizzó rongyról praktikus an-primitíven rá
lehet gyújtani. Az első cigarettánál ez az
eljárás még csak fura s a természeti népek tűz csiholás ára emlékeztető. De minden további cigarettánál erősebb és különösebb jelentőségre kap - s Fábri, kivált
az expozícióban, sokat dohányoztat ja emberét. A néző kezdi sejteni, hogy ennek
a férfinak az egyik titka erre a gombra,
erre a porcelángombra jár, s a vele gerjesztett szikráknak döntő szerepük lesz a
továbbiakban.
De itt még nem is ez a sejttetés a fontos. A legfontosabb az, ahogyan ezzel a
kezdetleges szerkentyűvel a férfi bánik.
Mintha szertartást végezne. Az ing éből
húzza elő, szinte a szívéről, mint egy amulettet. A gond, a szeretet ahogyan hozzányúl, ahogyan használja, azt jelzi - s a
jelzésnek Fábri mindig hangsúlyt ad -,
hogy babonás, már-már vallásos köze van
hozzá.
Baradla nyilván ezzel a tűzszerszámmal
gyújtotta-gyújttatta
fel
a háborúban
tisztként a falut, megtorlásul hogy néhány
katonáj át partizánok, ellenállók, a falu
meggyötört lakói lelőtték.
Emiatt ítélték huszonöt évre.

S ennél a kétségtelen gaztettnél, háborús
bűntettnél kell egy kanyarodót tenni.
Fábri huszonöt évi, kitöltött büntetés
után találkozik először a maga emberével. Baradlát mint szabadonbocsátott rabot veszi szemügyre - az ítélet s az ítélet
végrehajtása után nem lehetnek utólagos
előítéletei felőle. Ennek az elbocsátott fogolynak a zsebében hivatalos ajánlólevél
van, hogy volt rabként valahol munkát
kaphasson. Ez nem Fábri és Zimre Péter
forgatókönyvének
az előírása, hanem a
törvényben is így áll. Törvény ad módot
akiengedett
fegyencnek, hogy visszahelyezkedhessék a szabad társadalomba.
Fábri a plusz-mínusz
egy nap szabad-

ságában lélegezve, művészként feltételezheti, hogy az ő emberét nem lehet visszahelyezni a szabadok társadalmába, mert
annak előtte, szabad emberként sem élt
soha benne. Fábri látja ezt az embert a
bűntett
elkövetése
előttről, s ilyennek
látja. Az "ilyet" lehet nevezni őrültnek,
disszociáltnak, szerencsétlennek, Iasisztának, született
gonosztevőnek Fábri
egyiknek sem nevezi, csak nézi s rajzolja,
amit lát.
Egyelőre Fábri Baradla elemzésénél tart,
s ez egyszerű is, meg bonyolult is - a
telj es képletet mindenesetre csak a végén
adja ki.
Egyszerű, mert egy közkeletű lélektani
megfigyelés és felismerés az alapja. Egy
bizonyos korig a gyermek, építeni nem
tudván még,konstruktív igényét rombolásban vezeti le. Értelmes rend teremtésére
képtelenüla rendetlenséget alkotja meg,
s e fordított műalkotására büszkén tekint,
sikerélményre szomjasan. Sok jel mutat
arra, hogy Fábri Baradlája - és nem is
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extrém, leülőnleges kóresetként, hanem
felnőtt rontópálokkal egyrajban - megmaradt ötvenvalahány évesen is ezen az
infantilis szinten. A falutól, amelyet elpusztított, a visszakapott szabadság első
igényeként, sikert vár, elismerést, a megbocsátásnak azt a fordított, torz élményét
várja, hogy ő bocsáthasson meg legalább
áldozatai megmaradt rokonainak. Egy fonák bűntudat gőgje rakat ja ki vele a falusi
kocsma asztalára a háborús kitüntetéseket,
amelyeket éppúgy dédelget, mint az ingében őrzött tűz-amulett et. Egy malomalji,
faluvégi néró s egy értelmes cselekvésig
el nem jutott, gyermekkorban megrekedt
felnőtt férfi szomjazik itt a tett - a gaztett - dicsőségére.
De bonyolult is elemezni ennek a férfinak a belső képletét, mert Baradla mégiscsak jócskán ivarérett felnőtt, s huszonöt
évet töltött cellába zártan. Feszültségei,
meghőkölései, felizzásai, fegyelemben tartott arcából kicsapó tekintetei - ezek is
teljes életet élnek a szerepet játszó szí-

nész, Anatol Constantin alakításában, mint
ahogyan a teljes magatartása is olyan sokértelmű, amilyennek Fábri a figurát látja
és láttatja - Baradla fojtott gesztusai
mind arra vallanak, hogy eredendő aberrációi mellé ez a férfi szerzett még néhányat a börtönben is. Egyéb fétisei is vannak, nemcsak az az ártatlan s vészthozó,
fura amulett az ingnyakában. Fénykép egy
nőről, feltehetően az egyetlenről, akihez
köze volt valaha. Tenyerében egy szappansíkos emlék egy megfürdetett gyermektestről, az egykori kislány-test ficánkoló
lágyságáról. Ezért is olyan visszataszító
minden mozdulata, valahányszor kisgyermek felé nyúl: egy kéjgyilkos simogatása
lappang a markában.
És fétis e a vörös haj is, nem tudni azérte, mert a vörös női hajlobogás a tűzre emlékezteti, vagy mert a tűzláng emlékezteti
női haj akra. A tűz mint fétis, a tűz mint
szenvedély, a tűz mint téboly ilyen távoli
áttételekben s reminiszcenciákban, valósággal refrénszerűen át- meg átszövi Fábri

filmjét, művének a sok közül az egyik rejtett s tökéletes müvészi forma elemeként.
Mindebből
eddig az tűnhetik
ki, hogy
a Plusz-mínusz egy nap tisztán pszichológiai felépítés ü és célzatú mű. Az is. Csak
egy másik pszichikai képlet ennél rövidebb analízise után s az előbbivel viszonyítva derül ki, mennyire társadalmi mondanivalójú mű.

A film másik, a mondandó szempontjából
döntő alakja Obrád Simon, Baradla barátja, cinkosa, haverja,
bajtársa -nevezhető
bárminek. A filmben nevezik is egyiknek
is, másiknak
is, s mindegyik
minősítése
pontos. Csak annak nem tartják,
ami: a
legpontosabban
Baradla vetélytársa.
Nem
szerelemben,
még csak nem is háborús
bűnben - pedig ő is bűnrészes ugyanabban a gyújtogató
megtorlásban,
s társánál
rövidebb ideig ő is ült emiatt -, nem vetélytársa
semmilyen
látható, érzékelhető,
megfogalmazható
vetélkedésben.
Csak éppen vetélytársa
az élet egészében, életszerencsében,
életfelfogásban,
életvitelben,
tulajdonság-szerkezetben,
j ell em-fel építésben, röviden: életrevalóságban.
Pedig nem mondhatni róla, hogy az élet
királya, a szó használatos
vivőri értelmében. N em éppen a modor, az életstílus fejedelme, az arbiter, a behízelgő választékosság. Az otrombánál
is durvább
tohonya, nyolcvan-kilencven
kiló színhús, taszító, ellenszenves,
böfögő. Belőle aztán
igazán messzire
bűzlik az elvetemültség,
csak az ön- és raksúlya
szakította
le az
akasztófáról.
De leszakította
s megmenekítette tőle. Ha egy gyermekhez
nyúl, a
néző megborsózik az ő érintésétől
is - a
gyermek mégis hozzábújik.
Ocsmánysága,
gusztustalansága
ellenére a nők mirigyműködésbe
kezdenek a közelében, az a
vöröshajú
meg éppen
odatartja
magát
neki, a jöttmentnek,
arra a három percre
a falusi postahivatalnak
valamelyik
íróasztalán. A férfiak
menten
lebratyiznak
vele, beveszik a csapatba ezt a látótávolságból is első látásra
gyanús
sehonnait,
vadidegenül
is rögvest ismerőset.
Nem önkényes rendezői elhatározásból

alakul ez így a filmben, hanem a figura
öntörvénye,
önsúlya
ez. Természetesen
Fábrinak van elhatározott
rendezői szándéka Obráddal - a legfontosabb szándéka
éppen vele van -, de szándékát az ellenkező irányból, a nehezebb, szinte a lehetetlen felől valósítja meg. Mindent elkővet rendezőileg,
a forgatókönyv
mindent
elkövet szövegben,
szituációban,
az operatőr Illés György mindent elkövet nagyszabású és aprólékos képekben
is, hogy
bebizonyítsa
Obrádról, milyen alja-ember,
milyen ocsmány, brutális,
bestia-ösztönű.
A szereplő-választás,
mint Fábrinál
anynyiszor, ezúttal is telitalálat,
s telitalálat
Bencze Ferenc
játéka
is a szerepben.
Mindabból, amit tesz, mond, ahogy viselkedik, ahogyan egy tőgy et megmarkolász,
ahogyan kisgyermekhez
nyúl, ahogy magához hízelgi az életet - rendező, színész,
opera tőr, író összefogásával
érzékletesen
is, képletesen
is, közvetlenül
is és átvitten is -,
teljesen nyilvánvaló
ennek az
embernek a mocskos gondolkodása,
az ingoványossága,
nyilvánvaló,
hogy amihez
ér, amire csak ránéz, azon otthagyja
az
ujjlenyomata
maszat ját.
És mégis ... Minden
hiteles
bizonyíték
ellenére ez az ember él felmentve. Ez az
ember érzi jól magát mindenütt,
találja
bele magát azonnal mindenbe
s mindennek az ellenkezőjébe, verekedésbe és mulatozásba, ennek az embernek
semmilyen
érzékenységgel
védekeznie nem kell, mert
minden helyzetben
biztosan védi az érzéketlensége,
a hája, orrszarvú,
vastag
lomhasága és idegreakcióinak
gáttalan fürgesége. Ehhez az emberhez
húzódnak
a
film gyermekei és női, a film nézőitől ennek a rossz jópofának jár a nevetés. S a filmen túlról hozzá húzódik még néhány legjava kritikus is.
Fábrinak
sikerült a szinte kivihetetlen
bravúr: kétségtelen
bizonyítékokkal
bebizonyította a bizonyítékok
ellenkezőjét, egy
visszataszító
jellemképlet
vonzásait,
egy
ingoványra
állított ember szilárd helyzetét. Bár bizonyos, hogy nem a bravúr, nem
a mutatvány,
nem egy lélektani
görbetükör játszatása,
villogtatása
volt a célja
filmjével. Hanem töprengések,
súlyos fel17

egy nap-ban BaradIa
ismerések után, esetleg tévedésekkel is hogya Plusz-mínusz
ember, egy plusz-míterhelten egy nagyon is komor, nagyon egy plusz-mínusz
is veszélyes, fenyegető, fontos, nagyon is nusz egyéniség kényes egyensúlyi pontján
valóságos társadalmi gondolat kifejezése. helyezkedik 'el - jobban mondva: billen
- Obrád pedig, számomra legalábbis, feltétlenűl a koordináta mínusz oldalán. TársaA gubancos pszichológiai motringból ne- dalmi összrendre attéve ezt a plusz-míhéz kiválasztani a társadalmi vezérszálat, nusz koordinátát, a negatív és a pozitív
az elaprózott, talán túl is részletezett rajz- értékeket jelzőkkel helyettesítem be: kártékony ember, fölösleges ember, szükséges
ból az alapvonalat. Ezért is jelentkeztek,
jelentkeznek a film megítélésében zava- ember, hasznos ember.
rok, félreértések, félremagyarázás ok. LeNos, nekem a film nemcsak sugallja,
het, hogy ez a tűnődés is egy ilyen a többi nem is vallja csak, hanem szembemondja,
között, s mint kűlönvélemény, mint ma- hogy Obrád kártékony ember, társadalmigánvélemény - téves.
lag kártékony. De rezignáltan is, figyelÍgy hát személyes hangon folytatom. Ki- meztető en is, noha nem szájba rágva, hozbogozhatónak Fábri filmjének nem köny- záteszi a film, hogy ez a társadalmilag kártékony ember viszont társaságilag szüknyen lazítható, felbontható
társadalmi
hasznos. Mert milyen
gondolatmenetét Baradla és Obrád kűlö- séges, már-már
nös, egyéni, belső szerkezetének viszony í- hasznavehető focizásnál, asztalnál, ágyban,
tásában vélem.
gyerekfürösztésnél, medvemosásnál, minA film címének szavait is segítségűl denben. Hasznavehető lenne kupplerosnak
híva, pusztán verbális fogódzójukba talán éppúgy, mint másodszori, harmadszori faolcsóbb fáradsággal kapaszkodva, úgy tu- lugyújtogatónak. Érti a csíziót. Mindendok közelebb kerűlni a film társadalmi
ben jól érzi magát, mindenben megállja
gondolatmeredekéhez,
ha azt mondom, a helyét a maga süppedékén, szörnyeteg

ingoványán. Társadalmi mínuszát egyszerűen elfedi a társasági többlete, a "sliff" ,
az alkalmazkodás, az illeszkedés.
Baradláról
pedig, legalábbis nekem,
szembemondja a film, noha tudom a gaztettét, a priuszát, ismerem az őrület lidérclángját a szemében, hogy büntetését
kitöltve, a társadalom null-pontján áll, a
fölösleges és a szükséges közt. Sorsa újrakezdetén kétfelé indítható. Lehet belőle
még fagylaltárus is, ahogyan a film egyik
alapnovellája mondja, s nem feltétlenül
kell másodszor is falugyújtogatónak lennie, ahogyan nem mondja ezt senki, Fábri
filmje sem, bár többször és hangsúlyosan
kapcsolatba hozza őt a tűzzel. Ez az ember semlegesen, közönyében,
lappangó
szenvedélyeiben, egykedvűen is emberibb,
mint a. másik széles jókedvében, azonnali
készségeiben,
talpraesettségeivel,
mindenre használhatóságával
és mindenre
kaphatóságával. Ötven-valahány
évesen,
bűntől-büntetéstől
porhanyósan
formálható volna, ha lenne, aki Iorrnáln á s ha ...
nos, ha az emberi, a közösségi magatartás tűrési határáig képlékeny volna, mint
amilyen eltűrhetetlenül
és embertelenül
képlékeny Obrád. De Baradla rögeszmésen merev, konok, hajlíthatatlan, engesztelhetetlen és következetes. Csupa olyan
tulajdonsága van, amely szinte jótulajdonság lehetne, ha nem egy monomániákusé,
előéletében nem egy gaztevőé volna. Baradla társadalmilag elfogadható, társas ágilag befogadhatatlan, mert nem ismeri a
csíziót. Gőgös, sértett, távolságtartó, sanyarú, félszeg, bizalmatlan. Furcsa. A
null-ponton állva, disszociált mivolta kirekeszti a társaságból és él mínusz felé taszítja. Lehet belőle öngyilkos - az alapnovellában az is lesz belőle -, és lehet
belőle egy másik ember gyilkosa: akár kegyetlen erőszaktevő gyermeklányon, kisfiún, akár indulatrohamában megk éselője
bárkinek. Csak aligha lehet belőle ujra
társadalmi méretű gonosztevő, egy egész
közösségen másodszor is bosszút álló faluégető. Ennek a figurának is van öntörvénye, s ezt az igazságot Fábri nemhogy
tiszteletben tartja, hanem kiemeli.
Baradla az őt a film egész hosszán ért

valódi vagy vélt méltatlanságok, siker ületlenségek, társadalmi
kitagadottságok,
kivált pedig a film végső jeleneteinek
egyikében lejátszódó megalázottság után
- a focizó társaság labdájának valóságos
céltábláj ává lesz - a maga módján betölti a maga igazságát. A sötétben orvul
leüti
Obrádot, a barátját, a társát, az
egyetlent, akihez még valami köze volt a
visszakapott szabadságban. A vetélytársat, akivel voltaképp semmiben
rivális
nem volt, csak éppen mindenben. A siker,
a könnyű életgyakorlat, a szerencse kitagadott ja leüti a routinier-t, az alvilágfit,
a simulékonyat, fejbe vágja, a testét benzinnel meglocsolja, kegyeletesen szinte,
mint egy sírdombot, s az amulett jén meggyújtott cigarettával meggyújtja.
Ezt tudja, ez telik ki tőle búcsúzó ul, ezt
szokta volt tenni egyszer, régesrég, egy
faluval.
A film formaművészi tűzkőre bezárult.

Vele tért vissza önmagába Fábri Zoltán
társadalometikai,
társadalomegészségügyi
közlendőjének köre is. A két jellemképlet,
a két lelkialkat hosszú, sőt, lehetséges,
hogy hosszadalmas viszonyításával Fábri,
úgy hiszem, körülkerített egy égető társadalmi igazságot. Azt, hogy társasági
hasznavehetőség mögött ott settenkedhet
- ott is szokta magát becsempészni a közösségbe - a társadalmi kártékonyság. S
azt, hogya társaságon-kívüliség nem jelent föltétlenül társadalmi szükségtelenséget. Rejthet még hasznosságot is. Olyan
társadalomban, amelyben ez a hajszálfinom, de döntő disztinkció nem vétetik figyelembe, előfordulhat - a filmben egy
erős, figyelemébresztő verekedési jelenet
ki is emeli -, előfordulhat, hogy minden
semmirekellő közül az egyetlenegy valamirevalót viszik el megbilincselve.
Persze, bonyolult, fáradságos, körülményes viszonyítgatásból bontani ki valamely érvényes igazat - nem kenyere a nézőnek. Fábri filmje nehezen, talán túl nehezen is adja ki a kulcsait. A művészet
plusz-mínusz
egy napjában tartózkodva,
Fábrinak mindenre juthat ideje. A néző,
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naptár szerint élve, karján órával, semmire nem ér rá, tűnődésre a legkevésbé.
Készen akarja kapni a gondolatot, amit a
művész a műben csak készítget, s tán a
végére sem fejez be teljesen. Ebben a
filmben a készítgetés kivált aprólékosan,
aggályosan, a pontos kifejezés keresgélésével folyik, a részletek közt nem azonnali és közvetlen kapcsolatokat teremtve,
hanem bizonyos refrén-módszerrel, ismétlésekkel, távoli utalásokkal kapcsolgatva
egésszé az egyes elemeket. Ez az eljárás,
noha célja a teljesebb és a többoldali megvilágítás, homályt is okozhat.
A nehezebb érthetőség ennek a filmnek
egy kétségtelen művészi hibájából is fakad: a kifejezés absztrakcióinak, tömörségének és a kifejezés valóságosságának,
lazultságainak váltogatásából.
A film elején, a nagyszerű képsorokban
Fábri - noha apróra részletezve minden
gesztust, minden szituáció t - egységesen
elvont jelrendszerrel dolgozik, s ezekben
a jelenetekben a legkisebb mozzanat is fokozott jelentőséget, a valóságnál valóságosabb értelmet és kivételes feszültséget
kap. Minden mozzanat jelenti önmagát,
jelent egy tényt, és jelent egy tényen túli,
önmagán túli lehetőséget és művészi, tartalmi-formai ígéretet. Jelent valamit, amiből lesz valami még nagyobb. Ez a fokozás, ez az izgalom tart mindaddig, amíg
a film cselekménye a legizgalmasabb tetthelyre, az egykor elpusztított faluba ér.
Ott aztán az eddig elvontan kezelt
és
mégis nagy jelentésű valóság tárgyibb formákat ölt. A néző utcarészletet lát, rumospoharat, hosszú kortyokat, pörköltzsírt a
tálon, vihogó fiatalasszony t, rejtelmesen
begyulladt kocsmárost, ablak alatt a falu
gyülekező népét. De mindennek a tárgyiasságnak is támad valami második, jelképes értelme, hiszen az eddigi, kevésbé tárgyias mozzanatoknak is volt ilyen. Ez a
második, rejtettebb értelmezés elmarad,
mert ezeknek a mozzanatoknak nincs
ilyenjük. S ez az öngerjesztés folytán előállt feszültség, álfeszültség, ez a - nem
tudom másként nevezni - mesterkélt feszültség folytatódik a falusi postán kerekedett mulatozásnak mintegy a közepéig.
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Ám ezek a potyára felgerjedt-felgerjesztett részek, sajnos, kiteszik a filmnek jócskán a kétharmadát: a felcsigázott képzelet
javarészt hoppon marad. Csak egy-egy kitűnő részletben kap kielégítést, de nem
élheti végig azt a teljes légköri feszültséget, amelyet a film elején átélt, s amely
csak a film végső jeleneteiben tér vissza
újra és továbbfokozva.
Az a különös jelenség játszódik le tehát
Fábri filmjében, hogy amíg a mű némiképp elvont, mert még nem egészen megfejtett jelrendszerrel fejezi ki magát, egészen világosan érthető. Amint azonban a
valósága teljesen nyílttá és egyértelművé
válik, amint olyan megfogható, tárgyilagos
közegbe, környezetbe ér, ahol minden azt
és csakis azt jelenti, ami, megjelenik benne valami mesterséges jelképiség, lefojtottság, amelyet a film nem old fel, s
amely így megmagyarázatlan és homályos marad.

Feltehető a kérdés, hogy Fábri filmjének
témája, cselekménye, mondandója
miért
bízza magát két olyan kétes jellemi pillérre, amelynek csak hosszú viszenyitgatás, összeméricskélés, hasonlítgatás után
derül ki a teherbíróképessége? Nem jutni-e világosabb, egyértelműbb eredményre
egy kártékony és egy hasznos ember ütköztetéséből ? Bizonyára. De minek az
amúgy is nyilvánvalót még nyilvánvalóbbá tenni? Igazabb, árnyaltabb, valódibb,
társadalmilag döntőbb igazságot felismerni és felismertetni nem biztonságos, kiépített, közforgalomban kipróbált hídon,
hanem csak borotvaélen járva lehet. Csak
ez éri meg egy művész töprengéseit, csak
ez indítja el és érdemli meg a néző eltűnődését.
Mátrai-Betegh Béla

PLUSZ-MÍNUSZ
EGY NAP (magyar, Hunnia
Játékfilmstúdió)
1973. R: Fábri Zoltán; I: Bodor Ádám novellájából Fábri Z. és Zimre Péter; O: Illés György; Z: Petrovics Emil; Sz:
Anatol Constantin, Bencze Ferenc, Pécsi Ildikó,
Apor Noémi.

NEM A TÉ~YEK,

HANEM

AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK

EREJÉVEL

Jegyzetek a B. B. S. filmjéről
látszat és a felszín a valóság és a mélység
képében tetszeleg, és az utóbbiakat magánüggyé szorítja vissza. Ha nem is a látszat, de a jelenség és a valóság ellentmondása tette szükségessé, hogy aB. B. rendezőinek többsége új módszereket keressen. Erre az ellentétre épít Ragályi is, és
hogy nincs szüksége semmiféle új módszer1.
re, az annak köszönhető, hogy a születés és
Hogy először a néhány kivételt említ- a halál mellé helyezve úgyszólván minvagy nevetséges. Egy
sem : az Egy különc úr naplójából (ren- den jelentéktelen
dező: Háy Ágnes); a Tengerszintfeletti
ma- tanfolyam, amin fizetett rutiniékat képeznek, hogy fontos családi és társadalmi esegasság (Téglássy Ferenc); a Sereg szemle
mények szónokai legyenek, önmagában kell
(Grunwalsky Ferenc); és a Szónokképző
iskola (Ragályi Elemér) olyan filmek, ame- hogy hordozza azt az ellentmondást, ami
túlmutat magán a tanfolyamon, mert a tanlyekben szembetűnő ugyan az esztétikum,
de éppen azért szembetűnő, mert esztéti- folyamot pártfogoló vagy csak eltűr ő kökumként már ismert. Ezek a filmek rög- zösség ellentmondásait is sejteti. Amikor
Ragályi a film első részében bemutatott
zítik az eddig kialakult módszereket, illetve
bizonyítják azok használhatóságát, és egy- szónokait egy valódi temetésre viszi, ilben: mintha bevezető összegezések lenné- letve oda is követi őket, akkor nemcsak
patétikusan túlhangsúlyozza a jelenséget,
nek a többi filmhez.
Sok szempontból érvényes ez Ragályi hanem megfosztva az önmagán túlmutató
Elemér munkájára. A Szónokképző
iskola vonásoktól, be is zárj a oda, ahonnan kiemelte: a partikularitásba.
keletkezése vagy inkább újratermelődése
Az egyes filmek boncolgatásánál lényepillanatában mutatja meg azt a művészet
gesebbnek tartom a bennük közösen jeszempontjából alapvetően problematikus
jelenséget, amikor az ember számára leg- lentkező új szemlélet körvonalazását. Rasúlyosabb események is hazug, felszínes gályi filmjéről azért beszéltem külön, mert
egyrészt szinte tiszta állapotban, példaszóhalmazzá, és ezáltal valóságellenessé
válnak az intézményesített
beszédben. A ként mutatja a jelenségben a társadalmi

A Balázs Béla Stúdió - vagy ahogy a tagok mondják, a B. B. - 1972-ben készült
filmjei, néhány kivételt nem számítva,
olyan új módszerrel készültek, ami esztétikát teremthet a jövő filmjeihez, sőt a
jövő irodalmához.
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valóságot, másrészt pedig figyelmeztet a
dramaturgiai beavatkozás nehézségeire.
Hogy tovább szűkítsem az új módszert
alkalmazó filmek csoportját, még külön
kell említenem a Valami más-t (Erdős Pál)
és a Kertész utcaiak-at (Mihályf y Sándor és Mihályf Y László). Mindkettő igazi
dokumentumfilm;
érdekességük elsősorban
abból
ered,
hogy
olyan
társadalmi jelenségeknek, mint a vidéki
fiatalok városba vágyódása, a munkástoborzás, a túlkoros általános iskolások helyzete és a szocialista pedagógia modellje az emberi mélységeit kutatják. Az egyén
felőli közelítés a visszafogottan tárgyilagos ábrázolás ellenére is sorstragédiákká
teszi ezeket a filmeket. A képek ritmusának időnkénti elusztatása folytán úgy
érezhetjük, hogy a kamera fájdalmasan rácsodálkozik egy-egy arcra. A statisztikai
adatból az egyént sújtó végzet lesz.

szoktak, valóban szintézisei voltak előző
korszakoknak, de ennek a szintézisnek a
lehetősége a filmek megszületésének idején történetileg adott volt, mert az akkori
gyakorlat meghaladta és lezárta egész korszakok jellemző tendenciáit. Meghaladta és
lezárta, de nem egyszer s mindenkorra,
hanem akkor és azon a fokon. Ami akkor
szintézis volt, azt ma úgy is felfoghatjuk,
mint célszerű hipotézist annak érdekében,
hogy a gyakorlat után a tudat is képes legyen önmaga állapotának meghaladására
és lezárására. Éppen a múlt lezárása tette
lehetővé, hogy állandó változást igénylő
"átmeneti" korszakba jussunk, abba, amelyikben pillanatnyilag vagyunk.
A jelen valósága semmivel sem bonyolultabb a múlt valóságainál, de mivel változó jellegű, elutasítja magától a szintézist, a megmerevítést, mert éppen állapotának és törekvéseinek
ellentmondásában fejeződik ki. Ez az ellentmondás
a tudat számára csak analízis útján köze2.
líthető meg.
Mielőtt a további filmekről beszélnék,
A művészi analízis nem téveteg behaössze kell foglalj am, miért indokolt és viourista vizsgálódás, hanem olyan keresés,
szükségszerű ma, hogyafilmesek
- és amelynek folyamatában mindvégig kihozzátehetem : az írók - a dolgokra való mondatlanul is szembenáll a dologgal
rámutatásnak, a megnevezésnek új lehe- az, amit a művész keres benne, tehát végtőségeivel próbálkozzanak.
eredményben összevetés, a valóságnak a
A magyar filmmel és irodalommal kap- lehetségessel, az elértnek az elérhetővel
csolatban egy idő óta gyakran esik szó való összevetése.
megtorpanásról; arról, hogy jelenleg nem
A társadalmi stabilitás arra készteti a
születnek a kor szintézisének tekinthető
művészt, hogy szemügyre vegye a megszoművek.
kott dolgok feltűnő jegyeit, azokat a jeAz alkotók és kritikusok legismertebb gyeket, amelyek általában titkos és nyugérvelése szerin t: a jelenlegi valóság bo- talanító ellentmondást hordoznak. A vanyolult, nehezen áttekinthető;
a kor, lóság egészének legközvetlenebbül érzéamelyben élünk, átmeneti; nem ad lehe- kelhető jelensége az ÉN. A személyesség,
tőséget egyértelmű választásokra, ennél- az énközpontúság már évek óta nemcsak
fogva a történések és cselekvések meg- használatos, hanem divatos módszer a
ítéléséhez hiányzik a biztos történelmi
filmben és az irodalomban. Függetlenül
szempont.
attól, hogy a művész jelenléte mennyire
Nem is lényeges, hogy ez az érvelés észrevehető, az "így van" helyét elfoglalta
mennyiben helyes, vagy az, hogy méltó-e az "így látom" nyílt vállalása. Az irodaa magát művésznek vagy hivatásos műértő- lomban teljes egészében idetartozik az a
nek tartó emberhez, mert már a kiinduló- tünetcsoport, amit "fiatal írók"-nak nepont is téves. A Hideg napok, a Húsz óra, veznek.
a Tízezer nap, az Így jöttem, a SzegényA személyesség szakítást jelentett a dollegények, a Falak stb., szóval azok a fil- gokat és az embert szerkezeti
elemmé
mek, amelyekre ellentétképpen hivatkozni
csökkentő álobjektivitással, a hazug és
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erőltetett szintézissel szemben. Az elfoga- nozni lehet, követni nem. Követni ugyandott társadalom mércéjévé az lett, hogy is annyit jelent, mint szintén egyéniséggé
hogyan érezzük magunkat benne te és én; válni, azaz megtagadni. Egy nemzet műhogy milyenek vagyunk benne; hogy mivé vészetének egészére feltétlenül nagyobb
hatást gyakorol a módszerek és esztétikák
enged lenni. De a személyesség bármenyfelismerése
és meghonosítása, mint a nagy
nyire megfelelt is az elmagányosodott almuveszegyemseg,
akivel
reprezentálni
kotók helyzetének, csak a tagadáshoz volt
elég. Az ÉN a társadalom problémáit egyé- lehet a nemzeti művészetet, de nem megni élménnyé teszi, ugyanakkor az egyén termékenyíteni. Talán ennek tudatából
élményeit társadalmi indítékokkal magya- ered az irodalomban az a törekvés, hogy
rázza; a különböző közösségekben nem ön- követendő módszerként írják elő az álmagéit találja meg, hanem csak az okot, talában nem megfelelően elemzett, haamiért nem lehet önmaga. Végül feloldha- nem leegyszerűsített egyéni teljesítményt.
tatlannak látszó zárt helyzetbe kerül, ami- Ami ha nem járt is semmiféle haszonnal
ből csak önmaga telj es feladása árán me- eddig, de a különböző mondvacsinált
nekülhetne. Mint művészi módszer, a sze- "örökséggel" sikerült megnehezíteni a tomélyesség korlátozott, mert kiszakít ja az vábbi egyéni teljesítményeket.
egyént a társadalomból, és ezáltal a dolgokba beleveszettnek, magányosnak és a
3.
társadalmi problémákkal szemben tehetetlennek ábrázolja. Olyannak, aki a dolgo- Mielőtt végleg elkalandoznék, rátérek a
kat nem létrehozza, hanem csak eltűri, B. B. rendezőinek - szerintem új korszakot nyitó - filmjeire. De bevallom, elhogy azok megtörténjenek vele.
A filmművész és a közönség kapcsolata sősorban az érdekel, hogy mit vehetne át
már a forgalmazás módja miatt is közvet- tőlük az irodalom. Ugyanis a Dózsa népe
lenebb, mint
és olvasóé. A filmes ál- (András Ferenc); a Botütés (Rózsa János);
a Tagfelvétel (Vitézi László); a Küldöttvátalában a nézők százaival beszél a művéről, pontosan tudja, hányan látták a film- lasztás (Dárday István); A határozat (Emjét. Talán ezzel is magyarázható, hogy a ber Judit és Gazdag Gyula); és végül a Felfilmművészet az irodalomnál előbb tudja lebbezés (Mihályf Y László) olyan valamimegfogalmazni a lényeges kérdéseket, ről beszélnek, amiről a mai magyar iroelőbb talál rá az eszközökre is, amelyek dalom nem tud beszélni. A felsorolt filsegítségével a kérdés egyáltalán megfogal- mek csupa jól ismert tényből építkeznek
(ezért lehetetlen a "tartalmukat" ismermazható.
Ugyancsak a filmesekre jellemző, hogy tetni). Köztudomású, hogy Dózsa György
hogy a pártkonha szervezetileg lehetőségük van rá, ak- születését ünnepeljük;
kor a felfedezett eredményeket többen is gresszus határozata szerint tizennyolc éves
alkalmazzák, és ezzel módszerré teszik, is- kortól már párttag lehet az ember; hogy
a téesz-demokrácia új helyzet elé állítja a
kolát, stílust, művészi korszako t teremtenek. A hasonló szemléletű csoportból aztán felsőbb szerveket stb. Szinte túlságosan
kiemelkednek a nagyegyéniségek,
akik tudjuk és megszokottnak tekintjük maösszegezik az eredményeket. Ez a sorrend gukat a tényeket. Annyira, hogy első pilnagyon fontosnak látszik, mert nálunk for- lanatban feleslegesnek tarthatj uk ilyen témákról egyórás, vagy majdnem kétórás
dítva nehezen képzelhető el egy művészet
filmek
készítését. Főleg, ha nem játékfilmegújulása, mint ahogy az irodalom olyan
személyiségei, mint Petőfi, Ady, József mekről van szó.
Hogy miféle filmek ezek, arra nem leAttila és Móricz gyakorlatilag semmilyen
het
rögtön válaszolni, mert dokumentumhatással nem voltak koruk
irodalmára.
nak,
riportnak, publicisztikának
éppúgy
Vagy a mát és a filmet nézve: Jancsó Miknem
nevezhetők,
mint
ahogy
nem
hasonlósnak például inkább egyénisége van,
litanak
arra,
amit
cínérna-vérité-ként
ismint eltanulható módszere, ezért csak utáíróé
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merünk. A hatásuk szerint a művészet körébe tartoznak, mert annak ellenére, hogy
minden részletük nemcsak valószerű, hanem valóságos és tényszerű, a műalkotásokhoz hasonlóan nem a tényekkel hatnak,
hanem az összefüggésekkel. A Rómeó és
Júlia nézőinek nem újdonság, hogy akadnak viszálykodó családok; a Bűn és bűnhődés olvasói jól ismerik a napilapok bűnügyi híreit. A műalkotást nem a tényeknek, a jelenségeknek a befogadó életének
jelenségeivel való azonossága teszi általános érvényűvé; az összefüggések közösek,
a kapcsolatok, amelyekben a tények megjelennek. Az összefüggések teszik lehetővé, hogy a néző vagy az olvasó saját világának jeleivé alakítsa a művészet világának jeleit.
4.

A B. B. rendezőinek előbb felsorolt művei a dokumentum- és ariportfilm
technikájával készültek. Az eseményeket a filmesek elmondatják, vagy megfigyelik. Ez
a munkamódszer használhatatlanná és feleslegessé teszi az előre megírt forgatókönyvet, a felvétel körülményei és váratlan fordulatai pedig látszólag kizárják a
művészi koncepciót. A bemutatott események alakulása majdnem annyira spontán, mint egy sporteseményé. A kamera
és a mikrofon nem formál hősöket, de mindenkinek lehetőséget ad arra, hogy hős legyen. Bármelyik film történetét átformálhatja, elkeserítővé vagy nagyszerűvé teheti akár egyetlen szereplő viselkedése,
még ott is, ahol egy már lezajlott történésről beszélnek. Mert a filmek mindegyike
a konkrét témától független, jelenidejű történést hordoz. Ismét a Rómeó és J úliá-t hozhatom fel példának, mint olyan történést,
ami a maga konkrétságától elvonatkoztatva
minden előadáson végbemegy, de mai példának felhozhatnám Makk Károly Szerelem című filmjét is. A Capulet-ek és Montágue-k
ellenségeskedésével mint az
azon való emberibb felülemelkedés szembeszáll Rómeó és Júlia szenvedélye.
A történés, ami a mai nézőben előadásonként végbemegy, az a megbizonyoso24

dás, hogy a helyzete által deformált emberrel szemben létezik egy a deformáló
helyzetet tagadó,,, természeti ember". Rómeo és Júlia konkrét pusztulása tragikus
tudattá
teszi ezt az átélt elidegenedést.
Ugyanígy megtagad minden emberi azonosságot Makk Károly filmjében az anya
és a feleség várakozása azoktól az erőktől, amelyek fogva tartják a számukra
egyetlent.
A most látott B. B.-filmekben is a dolgoknak ez a kétarcúsága teremt feszültséget. Ugyanannak a jelenségnek a valóságos és a napirendi ponttá, végrehajtandó
feladattá, fegyelmi üggyé, elrendelt megemlékezéssé tett formája kerül
szembe
egymással.
A megkettőződés úgy jön létre, hogya
kamera rögzít egy állapotot, helyzetet vagy
történést, az egész megfogalmazódik a dokumentum vagy riport szenvtelen filmnyelvén, de ugyanakkor azok, akik a filmen láthatók, szintén megfogalmazzák az
egészet. A filmek legfontosabb eleme a beszélt nyelv, illetve annak két formája. Egy
logikus és hétköznapi, a tényeket megnevezni akaró nyelv, aminek az igazságát
maga a film is igazolja azzal, hogy ennek
a nyelvnek a közlései nyomonkövethetők,
más közlésekkel kiegészíthetők és ellenőrizhetők. Vagy az igazságukat bizonyítja,
hogy akik ellentmondhatnának, hallgatnak, mint Mihályf y László filmjében az elbocsátott pedagógussal szembenállók. A
film végén az üres folyosó és tanácsterem képe, a nyilvánosság előtti beszéd
megtagadásának
magnetofon -felvételével
már a másik nyelv világát ábrázolja, a
rejtőzködés, a csak egymás közt megtárgyalt, de másokra vonatkozó döntések világát.
Ez a másik nyelv feltételezi a dolgoknak azt az állapotát, amin belül egészében minden rendben van, a rend pedig igazolja a nyelv használóinak hatékony múködését, és előlegezi a bizalmat a további
tevékenységükhöz. Ennek megfelelően ez a
nyelv még kirívó esetekben sem használ
kirívó kifejezéseket, amelyek azt tükrözhetnék, hogy még sincs minden rendben.
Ez a nyelv nem ismer problémákat, csak
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feladatokat; nem elemez, hanem kijelent;
nem az önmagát is vizsgáló gondolkodás
nyelve, hanem a vizsgálódást kételkedésnek, a kételkedést pedig elmebaj nak vagy
lázadásnak tartó nyelv; és ezért zárt, az
ellentmondás kifejezésére alkalmatlan, bár
még nyelvtanilag is tele van ellentmondással. Ez a nyelv a hétköznapi beszédben használt összes fontos fogalmat átfogalmazta, vagy stimuláló közegbe helyezte,
ezért az átlagember számára egyszerűen
áthatolhatatlan. Ha ezen a nyelven közölnek valamit az emberrel, akkor általában
képtelen rá válaszolni, mert nem tudja
megfejteni a közlésnek látszó valami értelmét. Nem tudja szembehelyezni vele
mindennapi tapasztalatait, mert a közlés
ilyen módja alkalmatlan mindennapi tapasztalatok elmondására.
Ez a nyelv ott tenyészik, ahol az irányításból hiányzik a demokratizmus, ahol az
utasítás és a végrehajtás között feleslegesnek tartják az elfogadást.
A szocializmussal, a demokratizmussal
és a józan ésszel ellentétes jelenségek esetében mindig biztosak lehetünk
abban,
hogy megtaláljuk ezt a nyelvet, mint a hatalommal való visszaélés eszközét. A rendezők művészi módszerét az a cél szabja
meg, hogy működés közben leplezzék le a
nyelvi átformálás folyamatát, illetve hogy
megjelenítsék a valóságot és a helyébe lépő
képződményt. Nyomon követik, hogy hogyan tűnik el a történelem a monoton frázisok ködében; hogyan igazolja tettét a
botütéssel büntető tanár a diákönkormányzat döntésével; hogyan lesz végrehajtás
közben szürrealista színjátékká a társadalmi feladat; hogyan fulladnak a közösség
problémái az ünnepi ceremóniák
rituális
hangulatába; hogyan válik felismerhetet-

lenné egy határozat igazságos vagy igazságtalan volta az érintettek megtévesztését szolgáló mahinációk szövevényében ;
az embertelen helyzet ellen tiltakozó ember hogyan lesz némelyek szótárában rendbontó. Eközben a rendezők a beszélt nyelv
különböző formáit ábrázolják ellentmondásos és egymást leküzdeni akaró vonatkozásokban. Ezzel a néző számára lehetővé
teszik annak a felismerését, hogy a társadalmi ellentmondások különböző nyelvi
rendszerekben
fejeződnek ki. A filmek
igazi cselekménye az a gondolati mozgás,
ami a különböző nyelvi rendszerek küzdelme során végbemegy. Ha az eredmény
a feldolgozott jelenségek esetében a partikuláris érdekeket hordozó nyelvnek kedvez is, a filmek ezt a nyelvet és ezeket az
érdekeket a szembeállítás által fokozatosan elértéktelenedőnek, embertelennek és
társadalomellenesnek mutatják.
A néző a látottak nyomán arra kényszerül, hogy állást foglaljon, az egyik vagy
másik oldalon állókhoz sorolja magát, és
az illúzió i elvesztése árán vagy a helyzete felismerése által meglássa a bonyolultnak és áttekinthetetlennek
hitt kor
egyszerű, de hatásukban torzító jellemzőit.
A filmeknek ez a következménye azért
kivédhetetlen, mert cáfolhatatlanul valóságos tényekből, mint alapelemekből hozzák létre a művészi és ezért áttekinthető
szerkezetet. A filmek módszere kettős mozgást tesz élménnyé: miközben a filmen ábréeott torz jelenség a maga körén belül
mindent a maga hatása alá von, akár a filmet is megszünteti, ugyanakkor az ábrázolás folyamata
leleplezi, nevetségessé
vagy visszataszítóvá teszi ugyanazt a jelenséget, és végeredményben a jelenség fölé kerekedés lehetőségét sugallja.
Császór István
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Bán Róbert: Lányarcok tükörben
Mándy Iván válogatott novelláinak gyU]teménye, az Egyérintő 5100 példányban
jelent meg. Ha meredeken lefelé zuhant is
a magyar filmek látogatottsága a közelmúltban, és már csak álmodozni lehet a
Szegénylegények
és a Hideg napok milliós közönségéről, 150-200 ezer nézőre
azért Bán Róbert legújabb Mándy-filmje
is számíthat. A moziban tehát, a legszerényebb számítás szerint is, meghatványozódik majd a Mándy-világ titkaiba beava26

tottak száma. Feltéve, ha a film, a Lányarcok tükörben valóban bevezeti és beavatja a naiv nézőt, s nem hagyja őt gondolataival tanácstalanul topogni a küszöbön, vagy nem riasztja el annyira, hogy
hátat kívánjon fordítani ennek a különös
világnak... Ez a lehetőség tehát egyben
adottság is: nemcsak a rendezőnek, de a forgatókönyvíró Mándynak is számolnia kellett azzal, hogy a nézők túlnyomó többsége abban is különbözni fog a kritikusok-

tól, hogyavásznon
először találkozik a
Barbara presszóban Borikával, sejtelme
sincs az Ördög konyhájáról, és mindenfajta
érzelmi előítélet nélkül fogadja a novellaciklus kirakatrendezővé
avanzsált diáklány-hősét, Verát is.
Ezek a többséget alkotó "naiv" nézők
tehát egyfelől nem támaszkodhatnak korábban
megszerzett,
maradandóbbnak
ígérkező élményeikre, nem egészíthetik
ki a film tükörcserepeit a novellák nyomán
őrzött képekkel, de ugyanakkor mérceként sem alkalmazhat ják az irodalmi anyagot. Bán filmjének ők - a kritikával ellentétben - nem "mándyságát", hanem
szuverén értékét keresik. Pontosan úgy,
mint azok a szakemberek, akik például egy
európai filmfesztivál zsürijében, vagy akár
a szomszédos országok film átvételi bizottságaiban ülnek. Elképzelem az utóbbiakat,
amint lelkesen és lelkiismeretesen áttanulmányozzák a film hazai dokumentációját,
s attól tartok, hogy ők még a civil nézőknél is értetlenebbül, közönnyel vagy boszszankodva fogadják a film megítélésének
majdnem kizárólagos vezérszólamát, "mándyságának" hol szenvedélyes, hol polemikus értékelését.
Van ugyan abban igazság, amit B. Nagy
László fejtegetett az Élet és Irodalomban,
hogy ha a műalkotást a valósággal szembesítjük, ugyanolyan valóságosnak kell tekintenünk a műalkotás újrateremtette világot
is, s éppen ezért ugyanolyan joggal várhatjuk a rendezőtől az írói világ törvényeinek tiszteletben tartását, mint az életből közvetlenül
merített
nyersanyagét.
Mégis attól tartok, ezúttal a Lányarcok
tükörben egyértelműen és majdnem kizárólagosan irodalomcentrikus
fogadtatása
nem orientálja, hanem inkább megzavarja
azokat, akik helyzetüknél fogva képtelenek ennek az egyszeri irodalmi mércének
alkalmazására.
Ha egy-egy akkurátus külföldi zsüritagnak lenne türelme végigolvasni a film sajtóvisszhangját, a szélsőséges véleménykülönbségek mellett fel kellene hogy figyeljen a kiindulópont azonosságára. Szinte
minden bíráló, elkerülhetetlenül, Mándy
Iván és a film viszonyából indul ki. Ki úgy,

hogy a szerzo es a mozi érzelmi kapcsolatát idézi, ki azzal, hogy a filmnek Mándy
írói technikájára való szembetűnő hatására hivatkozik. De az expozíciók összecsengése csak az első érdemi megállapításig tart. Mert akkor kiderülnek a különbségek. S akkor már a film világában
járatos, de a magyar irodalomban járatlan néző sem tudja, kinek higyjen. Annak, aki azt állítja, hogy Mándy világa,
ez a "sajátosan és kifejezetten írói világ"
nagyon közel áll a filmművészet valóságszemléletéhez
(Film Színház
Muzsika),
vagy kollégájának, aki arra hivatkozik,
hogy ez a világ a közkeletű sémákkal és
felületes hiedelmekkel szemben "egyáltalában nem filmszerű, megfilmesítése éppen ezért csaknem lehetetlen vállalkozás"
(Magyar Nemzet). Az ellentét feloldását
ígéri szerencsére egy harmadik lapvélemény, amely szerint az olvasás közben
filmszerűnek ható, filmre kívánkozó próza,
amelyet a vágások sajátos szerkezete, a kihagyásos technika és a láttató leírások alkalmazása jellemez, végül mégiscsak "makacsul ellenáll" a filmművészet közegének
(Magyar Hírlap). Költőibb fogalmazásban
ugyanez a gondolat úgy hangzik, hogy az a
rendező, aki Mándy írói világának csendes
szirénszigetén megvetve a lábát, mégis
elindul az író nyomába, végül is "hálóval
próbál ködöt fogni" és "lasszót vet az álmok nyakába" (Filmvilág). Ám a kritika
szerint a rendezőnek ez a vadász-szenvedélye egyáltalában nem kecsegtet biztos
művészi zsákmánnyal, annál kevésbé, mert
a Mándy-hősök nagy része a "novellák
akváriumából kiemelve életképtelenné sorvad a földi valóságban" (Népszabadság).
Ezekután egy méltatlan, de elkerülhetetlen vallomással tartozom. Hogy leírjam:
magam is nehezen tudom magam függetleníteni az olvasott és nagyra értékelt
novellák élményétől, emlékétől. A film
okozta legnagyobb csalódás számomra is
az, hogy Bán Róbert megtanult ugyan
"mándyul", birtokba vette és szorgalmasan fel is mondja a dialógusokat, néha
hibátlan
képmondatokkal brillírozik, de
művészi fogalmazási nehézségei érzékeltetik, hogy ez mégsem vált anyanyelvévé.
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És ami még furcsább, a filmet látva az
ember attól tart, hogy még a forgatókönyvíró Mándy is elfelejtette önnön stílusát:
mintha az új közeg lehúzná mondatait, s
a megjelenítés ólomsúlyokat rakna lebegő
hősei zsebébe. Csak a dialógusok azok,
amelyek többé-kevésbé megőrizték az eredeti, novellabéli ízeket. A bizarr meglátások, frappáns szófűzések hallva majdnem
olyan elevenek, mint olvasva. Ám előfordul ennek az ellenkezője is, hogy a novellákból ismerős párbeszéd-töredékek az
eredeti közegből kiragadva elvesztik helyzeti energiájukat, s megfakulnak, súly talanná válnak. Itt van például Vera barátnőjének egy hetyke oldalvágása, amelyet a szűzesség ét óvó kamaszlánynak szegez: "Megvárod, míg ledobják az atomot?"
A novellában szinte robban, sistereg ez a
mondat. Egy régi ideál porbahullását, egy
nemzedék életérzését sűríti néhány másodperces drámába. Ugyanez a filmen egy féltékeny barátnő rosszmájú megjegyzése.
Nem az írott világot, a novellák szerkezetét vagy stílusát kérjűk számon tehát
Bán Róberttől és a forgatkönyvíró Mándytól, hanem a novellák művészi ihletét és
szuggesztivitását. Néha még azt is éreztűk, jobban tették volna a film alkotói, ha
nem kapaszkodnak olyan görcsösen az irodalmi szövegbe, hanem elemekre bontva
mérlegelik, mi az, ami egy más művészi
közegben életképes, ami képre fordítható,
s az író jelölte nyomokon elindulva megkísérlik szuverén módon újjáteremteni a
novellák világát. Csakhogy az újjáteremtés nem azonos a Barbara eszpresszó patinás kopottságát kiglancoló renoválással.
Nem a bútorokat, hanem a hangulatot kellett volna megújítani ...
Igazuk van azoknak a bírálóknak,
akik
ellenérzés és előítélet nélkül veszik tudomásul, hogy Bán nem egyetlen Mándyírás, sőt nem is egyetlen motívum-sor megfilmes ítés ére vállalkozik, hanem az író két
kedves hősnőjét emeli ki a novelláskötetekből s a két lány párhuzamos, illetve
ellenpontozott történetére építi a filmet. Ez
az elgondolás önmagában nem jó és nem
rossz. Az alkotók szándéka szerint tágabb28

ra nyitja a forgatókönyvíró előtt a Mándyvilág és a valóság kapuit. És amennyire
meggyőzőnek éreztem az író offenzív válaszát, amelyet annak idején a novellaciklusokat epizódokra tagolt, egybefüggő
történetként
olvasó, regényt sürgető újságírónak mondott tudniillik,
hogy
"Miért ne lehetne így is regényt írni?" -,
éppen annyira elfogadható a novellák
atomjainak filmbeli újrarendezése is.
Csakhogy akkor ehhez új elrendezési
elvre lett volna szükség. Mándy novelláiban a hősök egymással leginkább földrajzitársadalmi kapcsolatba kerülnek. Egy levegőt szívnak, egy bolyból rajzottak ki,
sőt Vera és Borika még kortársak is. Bár
az egyes emberek, fiatalok, generációs hovatartozása
Mándynál sem egyszerűen
életkor kérdése: a novellák Borikája komoly terheket viselő dolgozó nő, Vera viszont egy abszolút társadalmi védettségben, közvetlen felelősség nélkül élő diáklány. A családdal egyikük viszonya sem
harmonikus, de amíg Borika egy felbomlott családból szeretne reménytelenül kiszakadni, hogy megszabaduljon az őt kiszipolyozóktól, Vera a ketrecnek érzett kispolgári otthon szeretet-rácsain
kívánna
legalább tágítani.
A film két lányalakját a forgatókönyvíró olyan önkényesen köti-kapcsolja öszsze, ahogy a novellista soha nem tenné:
Borikát beköltözteti albérlőnek Veráék otthonába. A közös fedél aztán magától értetődően megteremti a további találkozások keretét. Ám a forgatkönyvírónak még
ez sem elég. Ezenkívül - pontosabban
ezen belül - meggyanúsít ja Vera édesapját, aki előzékenyen elfuvarozza csinos
albérlőjüket a munkahelyére, hogy belehabarodott a szép presszóslányba, és a Vera
életébe üstökösként berobbanó, rejtélyes
Dadáról is kiderül, hogy valaha alighanem
főszerepet játszhatott Borika ismeretlen
múlt jában.
Ezekhez a konkrét kapcsolatokhoz járul
a gondolati párhuzam és az ellenpontos
szerkesztési elv. Az előbbi a két lány végső soron analóg kiszolgáltatottságára.
az
utóbbi a kispolgári család szemefényének
és a felbomlott lumpen-Iamilia fejőstehe-

nének szélsőségesen különböző helyzetére
utal. A két hősnek sokszoros biztosítással motivált kapcsolata azonban végül is
gyengének bizonyul, és nem bírja el a párhuzamosan bonyolított sztori terheit. Ezért
éreztük gyakran erőltetettnek és mesterkéltnek a sorsok találkozását. Annyira,
hogy nem tudunk megszabadulni a kísértő
gondolattól: mennyivel egységesebb Mándy-filmet készíthetett volna Bán Róbert,
ha például novellisztikusan, epizódokra
bontva ábrázolja Borika és Vera problémáit, s ránk bízza, hogyaleánysorsok
analóg és ellentétes motívumaiból levonjuk a
társadalmi és pszichológiai kenzekvenciákat.
Annál is inkább, mert a két szál ábrázolásmódja is eltér egymástól. Sőt, valószínűleg éppen a látásmód különbsége az,
ami aláássa a film művészi egységét. A
Borika körül zajló életet ugyanis Bán Róbert nagyítóval, de mégis szeretettel nézi,
és megértéssel csodálkozik rá a presszóban megforduló csodabogarakra is. Ám a
Veráék otthonára irányított látcső erősen
torzít, s a jellemek rajzában is érződik az
alkotók hangsúlyozott, ironikus idegensége. A Barbara presszó vendégei egy gombostűre tűzdelt embergyűjtemény gondosan preparált furcsa példányai. Akad köztük falánkságában kipellengérezett, roszszul táplált, nyugdíjas tanár, undok, harácsoló kötődés, szelíden agresszív író és
széplélek csempész, de a kamera majdnem
olyan gyengéd és elnéző velük szemben,
mint Borika, akir ől kollégái és felettesei
azt mondják, hogy mágnesként vonzza magához a lehetetlen elemeket. Annál meglepőbb, hogy ez a csupaszív felszolgálólány csak kollégáival nem tud kijönni,
hogy tündéri lénye ennyire irritál ja, sőt agresszivitásra is ösztönzi a többieket. Veráék
otthonában mintha minden szó, minden
gesztus idézőjelben
lenne. A szülők
olyan
értetlen ek
és
ostobák,
mint
ahogy a pubertás viharaiban mesélik egymásnak a kamaszok. A fiatalok pedig olyan elviselhetetlenül
fitogtat ják
álfölényüket, érzéketlenségüket, mint a
pedagógiai szakcikkek elrettentő példagyermekei. Csak a kölcsönösségi viszony

teszi a köztük levő koritaktushiányt
elfogadhatóvá: ilyen szülők csak ilyen gyerekeket érdemelnek. Nem csoda, 'hogy
Vera fiújában, Szabolcsban választottja közelében megalszik a vér, de az sem, 'ha
a lány vonakodik attól, hogy ezt az ellenszenves srác ot boldoggá tegye: a legokosabb, amit tehetnek, hogy egy vállrándítással elmennek egymás mellett, abban
bízva, hogy másutt, az életben még megtalálhatják filmen elvesztett önmagukat.
Lehet, hogy a Mándy-élmény által nem
befolyásolt nézők és kritikusok szíve nem
fáj majd annyira az elsikkadt lehetőségekért. De a filmen belüli stílustörésekre, a
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cselekmény motiválatlan, illogikus fordulataira és az öncélú, értelmetlenül a történetre aggatott epizódokra ők valószínűleg még érzékenyebbek lesznek. Mándy
írói világában minden meglepetésnek van
értelme, a film "meglepetései" azonban
mindvégig a levegőben maradnak. Szabolcsék - a cselekmény
szempontjából
mellékes - albérlőinek ugyanolyan kevés
közük van a film gondolatvilágához, mint
a Borika drámáját előidéző mérnök-csempész lebukásának. És ami még nagyobb
baj, ezek a rejtélyek nem gondolkodásra,
hanem inkább bosszúságra ösztönöznek l
Alig hiszem, hogy bárki is töprengeni kezdene - vetítés közben vagy azután --,
miért szónokol a váratlanul felbukkanó
macskabolond öregasszony a világvégéről,
és hogyan kerül az öregember a fürdőkádba ? De attól tartok, hiába is tenné. A rendezőt is csak a jelenetek bizarrsága vonzotta, és semmiféle üzenetet nem bízott
ezekre az egyébként mulatságos epizódfigurákra. Kirívóan zavarosnak éreztük a
Vera-történet konfliktus-hordozójaként ábrázolt galeri-epizódot is. Az írott sztori
filmre transzponálásának felületességét érzékeltetik az olyan jelentéktelen, de azért
zavaró pontatlanságok is, mint amikor a
kirakatrendező Verától novellát kérnek az

iskolai lap számára. A váratlanul felbukkanó Dada titkait Mándy a novellákban
sem fejti meg, filmen azonban még bizarrabb, sértöbb ez az írói titoktartás.
A Lányarcok
tükörben
kudarcának
egyéb összetevőiről, főként Zsombolyai János hiteltelen, műteremszagú képeiről
a
kritika már elmondta a magáét, és feltételezzük, hogy a nagyon tehetséges
opera tőrnek eszméltető tanulságul ennyi
is elég volt. Bodnár Erikának sajnos nem
sikerült megmenteni a menthetetlent. Az
ő színészileg kifogástalanul megoldott Borikája az írott figurától némiképpen eltérő, ellentmondásokkal terhes, mégis vonzó, teljes értékű ember, de képtelen arra,
hogy egy egész film terhét a vállán hordja. És sajnos, ezúttal nem oszthatta meg
e terheket a másik főszereplővel, Egri
Mártával. Tökéletes stílusérzékkel alkalmazkodtak viszont a Vera-történetek szatirikus színeihez a szülők, Márkus László
és Kállai Ilona.
Rendezőink évek óta makacsul ostromolják Mándy írói világát. A Lányarcok tükörben forgatókönyvírója maga is sokszor
vallotta és bizonyította, hogy szereti a filmet. Ám a kétoldalú és mégis viszonzatlan szerelern történetében, sajnos, ismét
elmaradt egy találkozás.
Földes Anna

LANYARCOK TüKÖRBEN (magyar, Budapest
Filmstúdió Vállala t) 1973. R: Bán Róbert; F:
Mándy Iván; O: Zsombolyai János; Z: Petrovics Emil és Frenreisz
Károly;
Sz: Bodnár
Erika, Egri Márta, Kállai Ilona, Márkus László,
Maros Gábor.

30

A KÖRFORGÁS

ELÖLRÖL

Petri: A munkásosztály

KEZDÖDIK

a paradicsomba

Változnak az idők, változnak a divatok,
még a fesztiválok is változnak. Néhány évvel ezelőtt egyszerűen
elképzelhetetlen
lett volna, hogy olyan művet tüntessenek
ki a cannes-i fesztivál nagydíj ával, mint
Elio Petri A munkásosztály a paradicsomba megy című filmjét. Pedig 1972-ben ez
történt.
A nálunk is sikerrel játszott Vizsgálat
egy minden gyanú felett álló polgár ügyében című társadalmi szatíra rendezője leplezet1enül politikai szenvedélyű, kemény
hangú új alkotásában szokatlan, "egzotikus" környezetbe tessékelte az olasz mozinézőket. Ez az olasz filmgyártás számára
meghódítatlan, szűz terület egy nagyüzem
belső világa, ahol a nagyablakos, tágas
műhelycsarriokban korszerű gépek között
az ipari társadalom bennszülöttei végzik
mindennapos munkájukat. Munkáshősőkkel eddig is találkozhattunk a haladó olasz
filmekben, a felvevőgép azonban több nyi-

megy
re megtorpant a gyárkapunál. maga a kétkezi munka, mint a társadalmi problémák
elemi kiindulópontja, nem találtatott művészi ábrázolásra méltó tárgynak. Elio
Petri, mit sem törődve a filmezés kimondatlan helyi illemszabályaival, kamerájával belépett a gyárba, a munkaterembe, a
gépek közé, mert jól tudta, hogy nem beszélhet dokumentumszerű
hitelességgel
egy munkás életéről, ha nem vesz tudomást arról a nyolc óráról, melyet naponta
a gyárban tölt el, s amely lényegében
meghatározza helyét a világban.
A hatalmas, világos csarnokban, a sok
közül az egyik esztergagépen
dolgozik
Lulu Massa, a mintamunkás, az időmérők
csillaga, a gyártulajdonosak
öröme, szédítő tempót diktálva társainak is. Ö a modern ipari társadalom jelképes alapegysége, a gazdasági konjunktúra "osztályharmóniájának" megtestesítője; ő az akinek
szédületes teljesítményével
zsarolják az
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ügyetlen ebb, lassúbb munkásokat, az ő teljesítményéhez mérve emelik a normákat,
a gépek előírt kihasználási százalékát.
Mintha Chaplin Ivlodea-n. idők-jének zseniális látomása, az embergép elmechanizálódása vált volna valóra, néhány évtizeddel később, a kapitalista
társadalom
fejlettebb körülményei között, - csak éppen humor nélkül, halálos komolysággal.
Lulu dolgozik. A ritmus csodája, a mozdulatok koreográfiájának villámlása a táncos Fred Astairnek is becsületére válnék.
Csípi a szemet a sós veríték, s Lulu az
emberi test és idegrendszer végső összpontosításával, saját maga legvégső lehetőségeinek kihasználásával előállít egy alkatrészt, amelyről még azt sem tudja, hogy
milyen célra használják majd fel. Az értelmes munka öröme elveszett a nagyipari
termelés apró, jellegtelen feladatokra bontott, elidegenedett folyamatában. A gép és
az ember látszólag összecsiszolt, harmonikus viszonya valójában ördögi küzdelem
a személyiség és az ellenséges tárgy között. Tulajdonképpen ugyanarról az élethalálharcról van szó, mint Chaplinnél. a
chaplini stilizáció és abszurditás nélkül.
Itt a maga dokumentatív nyerseségében,
aprólékos
realizmusában
láthatjuk
a
munka folyamatát. Az ősi küzdelem, amely
valaha az ember és a természet
között
folyt, átalakult az ember és a technika
párviadalává.
S mi az, amit a megfeszített munka ellenértékéül a kapitalizmus idillien fejlett
formája a munkásnak nyújtani tud? Az
esti szokásos televíziónézés után, amikor
Lulu szemhéj a már elnehezült, kőfáradtan
zuhan az ágyba, nyomban elalszik, s kimerült álmában is a nappali munka hajszolt ritmusa zakatol tovább. Hajnalban
kezdődik minden elölről, de emelkedik a
kereset, telik 850-es Fiat-kocsira, hűtőszekrényr e, áruházi csecsebecsékre s a fogyasztási társadalom megannyi szükséges
és felesleges termékére.
A munkáslakás nem hasonlít már a hajdani proletár otthonokra. Lulu élettárs a,
a kis fodrásznő műszempillát, divatosabbnál divatosabb paróka-költeményeket visel, éppen olyanokat, mint a mozisztárok
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a legujabb filmekben. Természetesen nercbundáról álmodik, a jólét, a luxus szimbólumáról. És akkor egy aprócska ritmushiba, egyetlen rossz mozdulat véget vet
a konzum-idillnek:
a gép levágja Lulu
egyik ujját.
Ha a képek magávalragadó, erős élménye nélkül csupán elmesélnénk, ami ezután következik, a kivonat vészesen hasonlítana az ötvenes évek hazai sematikus
alkotásaihoz. A kizsákmányolt munkás lassanként öntudatra
ébred, és a szinte
maga számára is észrevétlen belső átalakulás cselekvésre ösztönzi: élére áll az embertelen
normák
elleni tiltakozásnak.
Egyéni szerencsétlensége jelképe lesz a
munkás kiszolgáltatottságának.
A megcsonkított kéz fenyegető figyelmeztetéssé
válik a munkáltató és alkalmazott állítólagos eszményi viszonyában, melynek zavartalanságáról a tökéletesen szervezett
nagyüzem vezetősége, a modern kapitalizmus ideológiájának
jegyében szeretné
meggyőzni munkásait. Természetesen Lulu
Massa az első, akit a fegyelem megszilárdításának, a lázongás megtörésének érdekében elbocsájtanak.
Elio Petri nyíltan, szinte kihívó nyíltsággal vállalja a "probléma-film" nem egyértelmű en hízelgő jelzőjét. Ez ma nem a
legdivatosabb irányzat. S valljuk be, az
előítéletnek némi alapja is van, a társadalmi problémák külsőséges illusztrációjára túl sok elrettentő példát láttunk már.
De ez mégsem jelentheti azt, hogy a
társadalmi problémák felrajzolása, a politikai szituáció konkrét elemzése végképp
kiiktatódjék a művészet fogalomköréből,
különösen, ha az emberábrázolás,
az
életforma
és életérzés
közvetítésének
olyan hitelével párosul, mint Elio Petri
filmjében. Lehet, hogy A munkásosztály a
paradicsomba megy c. filmet sokan nem
sorolják az úgynevezett
művészfilmek
kőzé, de akkor ez nem Elio Petri filmjét
minősíti, hanem a művészfilmek fogalmának újraértékelését teszi szükségessé.
A rendező és a főszerepet alakító nagyszerű színész, Gian Maria Volonté még a
sematizmus gondolattársítását is elhessentik, olyan erővel, olyan pszichológiai hi-
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telességgel ábrázolják a felocsudás homályos folyamatát, melyben az egykori "mintamunkás" szembenéz saját kétes és tragikus szerepével. A szinte csak ösztöneiben élő munkásember gondolatainak csikorgó kerekeit a felismerés szenvedélye
meglódít ja. Leszámol addigi életform áj ának áruházi ábrándjaival, de tragikus ellentmondásként, minél inkább jelképévé
válik a kizsákmányolás elleni harcnak, annál inkább egyedül marad. Védtelen, kiszolgáltatott és sebezhető lesz, s ezen munkatarsainak együttérzése vagy a szélsőbaloldali örökdiák fiatalok fanatikus lelkesítése sem tud segíteni.
Petri politikai elemzése kíméletlen. Nem
véletlen, hogy a maoista, szélsőbaloldaliszimpatizáns film- és sajtókörök olyan ellenérzéssel fogadták filmjét. Vérforraló
iróniával ábrázolja az ultra-radikális, álforradalmi csoportot, amely munkakezdés
előtt s a műszak letelte után ott várja a
gyárkerítés előtt a munkásokat, hangtölcsérbe üvöltött szélsőséges jelszavakkal
tüzeli őket a harcra, de valójában értetlenül és érzéketlenül kívül marad a munkásosztály valódi drámáján. Az ő számuk-

ra mindig ott a háttér,
a papa egzisztenciájának biztonsága, a Lulu-féle munkás
azonban a saját bőrét viszi vásárra. Vesztenivalója egyedül neki van. És ma már
nem csupán láncait vesztheti el. Munkájával, egészségével együtt elvesztheti a jólétnek azt a szerény visszfényét, mely besüt a munkáslakásba, s amely ugyanakkor
megnehezíti valódi, kiszolgáltatott helyzete
felismerését.
Kancsal fényez. Szociológiai tanulmányok sokat foglalkoztak az optikai megtévesztés társadalmi méretű manipulációjával, A munkásosztály
a paradicsomba
megy azonban fájdalmasan groteszk egyéni drámaként mutatja be a jelenséget.
A fogyasztói társadalom pszichológiai hadviselése elhiteti az emberekkel, hogy az
élet szegényes és értelmetlen ama fölösleges és ízléstelen áruházi tárgyak nélkül,
amelyekkel telezsúfolják szűk lakásukat, s
amelyeket Iizikumuk és idegrendszerük
túlcsigázásával, munkabérükön megvásárolnak.
A film torokszorító részlete, amikor
a magára
maradt,
elbocsátott
Lulu
szembenéz ezekkel az annyira áhított,most
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azonban ellenséges arcú kacatokkal, s a tozások szükségszerűségét hirdeti, szavakhiábavalóságukban otromba tárgyak kajá- ban megfogalmazva talán ködösen és vinul vigyorognak rá. Petri politikai prédi- gasztalanul, de szeretetével, iróniáj ával és
káció nélkül, az ember- és szituációábráfelháborodásával mégis egyértelműbben.
zolás drámai erejével sugallja a felismeHogy Eliot Petri műve ilyen magasan
rést, hogy a kalitka aranyozottan is ka- kiemelkedik a számunkra nem kifejezetlitka marad. A kis Fiat-kocsi, amelyben ten kellemes emlékű politikai tézis-ilLulu Massa a fiatal munkáslánnyal sze- lusztrációk árnyékvilágából, ezt nem cserelmeskedik, jelképes ketrece élete szomorú kély mértékben a főszerepet alakító Gian
kis örömeinek.
Maria Volonte-nak köszönheti, akinek férA film együttérző
indulattal s nem lep- fiasan robusztus és gyermekien esett vaslezett szkepszissel mutatja az önmagába esztergályosa talán a legvaskosabban és
záruló kört, azt a kört, amelyet a munkás legmegrendítőbben ábrázolt munkásaIak,
a jelenlegi társadalmi, politikai helyzet- aki a filmvásznon valaha is megjelent. Voben útként megjárhat. A munka nélkül Iontét minden túlzás nélkül az olasz film
maradt Lulu tompa, légüres térbe
kerül, csodájának nevezhetjük. A ritka művémelyből kiutat csak egy megoldás kínál szek közé tartozik, akiknek színészi techszámára: visszajutni az üzembe. A mun- nikája rajtacsíphetetlen. Nem alkalmaz
kásszolidaritás és a szobatiszta szakszer- maszkot, nincsenek szembeötlő színészi jelvezeti harcok eredményeképpen vissza is legzetességei, szinte megfoghatatlan, mi
veszik, s megkönnyebbülten, boldogan se- az, amivel mégis tökéletes illúziót kelt a
rénykedhet ezekután a minden eddiginél legkülönbözőbb osztályhelyzetű, a legkügyilkosabb tempójú szerelőszalag mellett. lönbözőbb intellektusú és a legkülönböA körforgás elölről kezdődik, s Petri meg- zőbb vérmérsékletű alakok megformálás ásejteti, hogy a lélektelen, túlhajszolt mun- ban.
kának ebben a fizikai és szellemi kikapHa évek múltán Petri politikai helyzetcsolódást nem engedő ringlispilj ében Lu- elemzésére talán nem is emlékezünk majd,
lura ugyanolyan sors várhat, mint az öreg Volonté elgyötört, kissé tanácstalan arcát
munkásra, akit időnként meglátogat a bo- valószínűleg akkor is magunk elé tudjuk
londokházában. Ez a szelíd és bölcs em- idézni a filmből.
ber a józanság és betegség ingatag egyenA munkásosztály a paradicsomba megy
súlyában élve, azt álmodja, hogy a para- a lehetetlen társadalmi állapotok megoldicsomban, a ködben, egy nagy fal mödására persze nem ad megnyugtató recepgött ott látta valamennyi munkatársát. A tet. A kétkedés és szomorúság kaján záfilm itt a pontosan körülírt társadalmi róakkordjával
fejeződik be a történet,
konkrétumok világából átlép egy jelképe- mégis szinte nyers egyértelműséggel kelti
sebb, stilizáltabb közegbe, de ez h lán az- fel a forradalmi változás igényét. Petri
zal magyarázható, hogy Petri go.idosan művészi módszerében tartózkodik a közkerüli, hogy nevén nevezze a valcságos
vetlen véleményezéstől, a látszólag szepolitikai erőket, történetesen az Olasz mélytelen
pontossággal
megelevenített
Kommunista Pártot és annak taktikai és életanyag szociológiai hitele, dokumentastratégiai céljait. Okos, árnyalt szemléletű tív ereje azonban így is az elkötelezettség
filmje azonban a gyökeres társadalmi vál- szenvedélyéről vall.
létay Vera
A MUNKÁSOSZTÁLY
A PARADICSOMBA
MEGY (La classe operaia va in paradiso) olasz,
1971. R: Elio Petri; F: Ugo Pirro és E. Petri;
O: Luigi Kuveiller; Sz: Gian Maria Volonte;
Salvo
Randone,
Mariangela
Melato, Mietta
Albertini.

34

KLASSZIKUS

VAGY "SZÉP" FILM A HIROSIMA?

Resnais filmjének felújitása
Film az utolsó tizenöt esztendőben
Magyarországon még hasonló vihart nem keltett: a viták - nem túlzás - heteken, sőt
hónapokon
át tartottak,
a kivágott
cikkek halmaza vaskos dossziét tölt meg. Körülötte - vagy esetleg ürügyén - valóban szenvedélyek
ütköztek
meg, a szenvedélyeknek
ilyen szokatlanul erős és tartós fellobbanása,
a lelkesültség
és az elítélés ily mérvű kilengései pedig már feltétlenül
nemosak a bemutatás
körülményeit, hanem magának a filmnek beillő természetét, jellegét, s valamelyes mértékben
értékét is feltétlenül
érintik.
Hozzánk persze különösen érzékeny pillanatban érkezett el; valós és képzelt politikai félelmek, jószerint csak emfatikus
értékkel használt,
tartalmilag
tisztázatlan
fogalmak, minden részről inkább csak formálódó művészet-eszmények
és művészetképzetek töbhszörös keresztútján,
ami
részint megmagyarázza,
hogy a heves vitában miként láthatták
benne ellenzői az
elidegenedés,
az egzisztencializmus,
sőt a
neofasizmus
műalkotását,
míg hívei
a
filmművészet,
a filmi látás és kifejezésmód majdhogy kopernikusi
fordulatát vélték felismerhetni.
Mindezt talán joggal akár helyi
sajátosságnak
is nevezhetnénk;
ám
a
külföldi viták is, esetleg kevésbé nyíltan,

s éppen nem politikai irányultsággal,
de
javarészt
szintén kifejezetten
ideologikus
kérdéseket
érintettek.
Úgy tetszik
tehát,
ez a film minden tekintetben
érzékeny pillanatban érkezett, - amikor a neorealizmus és a háborús
filmek, vagyis
a jelen vagy a közelmúlt valóságának
problémátlanul
és egyértelmű en irányzatos,
képileg pedig épp ezért minél közvetlenebb
látásés láttatásmódja
tematikailag
is,
szemleletileg
is mintha kifáradt volna.
Resnais valóban radikálisan,
sőt szinte
kihívóan szakított ezzel a hagyománnyal,
amikor
béke-filmre
kapva megbizatást,
összetettebb
és sokkal elvontabb
szemléletmódját éppen abban a tematikában
érvényesítette,
melynek
értékrendjét
a világháború hat esztendeig tartó szenvedései
és még mindig eleven sebei végső érvénynyel írták be nézőinek tudatába
és idegrendszerébe.
Megújuló félreértések elkerülésére mondjuk ki mindeneke1őtt:
Resnais nem változtatta meg ezt az értékrendet,
csak
egész másfelől közelítette
meg: a Szerelmem, Hirosima lélektani
dráma, az áldozatok, méghozzá a bűnös áldozatok lélektani drámája;
a jelző és a jelzett szó
szokatlan társulása
talán felsejdíti,
miért
váltott ki Resnais filmje mindenütt
viharokat.
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Belső történés ének vezérmotívuma
az
emlékezés és a felejtés harca az emberi
lélekben. Ez, hogy úgy mondjuk, elsősorban nem a rendező, hanem az írónő témája, méghozzá forgatókönyveinek,
regényeinek és megfilmesített
regényeinek
állandó témája. Közülük talán éppen az a
leggyönyörűbb,
amelyben - kicsit szárazon, közlő és leíró tónusban, de mégis megrendítő lírával - magát a felejtést fogalmazta meg és vitte filmre, a felejtő ember
egyszerre megközelíthetetlenül
védett
és
egyszerre reménytelenül
szomorú magányát, s a világ tétova próbálkozásait,
hogy
utat találjon, utat a szívhez a kihullott
emlékek
anyagtalan
védőközegén
(Ilyen

hosszú távollét).
A felejtés így szinte nem is az emlékezésnek, hanem magának az életnek ellentétes fogalma. Bármi amit megélünk
_
sugallja Duras regényeinek
ez az állandóan visszatérő
kulcsérzete
-,
akár ha
szenvedés is, sokkalta
értékesebb
annál,
hogysem feledésbe merülni hagyhatnánk;
sőt éppen arra kell törekednünk,
hogy azt,
amit természetünk
vagy a külső körülmények okán kényszerűen
csak öntudatlanul, felületesen és töredékesen
éltünk meg,
valamikor még egyszer feltámasszuk
ésmost már teljes érvényében
- újraéljük.
A Szerelmem, Hirosima hősnőjének
lélektani drámája
ezt a belső ívet követi.
Hajdan túl gyors és túl súlyos volt a csapás, hogysem valóban
megélhette
volna,
ami történt vele, a pincében belegörcsösödő némaság pedig nemcsak a rabság idejét, hanem a rákövetkező
tizeiöt esztendőt is uralja: a film annak története, ahogy
egy új szerelem végül utat vág a tompultság és a felejtés közegén, mely a régi
történetet
övezi. A hősnő sikolya nemcsak
az éjszakai mulató nak, hanem tizenöt esztendőnek a csendjét töri meg: az emlékek
abban a pillanatban
érnek a szívhez, amikor a csend és a megszólalás,
a múlt és
a jelen kettősségeiben,
kinagyított
pillanatok során át megélhette
- s tulajdonképpen
most először éli és érti meg -,
hogy.an
és minek
kellett
elpusztulnia,
kényszerűen
elpusztulnia
a megalázott
nemzet élethalálharcának
diadalmáért.
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Maga a belső lélektani
képlet is tehát
sokkalta összetettebb,
mint Duras legtöbb
művében. Albert Langlois küzd az emlékek ellen (Ilyen hosszú távollét), Lol V.
Stein pedig valójában
csak a múltban,
a
múlt megértéséért
él és cselekszik
(Le
ravissement de Lol V. Stein), - a Szerelmem. Hirosima hősnője számára viszont
mind a kettő s egyaránt
fontos, egyfelől
mintha csak azért menne bele egy újabb
szerelembe,
hogy tudatosan
és szándékoltan a réginek eleve adott reménytelenségét újrateremtse,
a másik oldalról pedig
mintha a múltat idézné fel azért, s csak
azért, hogy a jelen másfél napja ne csupán esemény és történés legyen, hanem
élet, vagyis - ma kissé konzervatívnak
ható szóval katartikus
élmény, mivel
minden elem ét és jószerint minden pillanatát teljes vonatkozásrendszerében
átélte
és megértette.
Resnais alkotásának
akkoriban
egyenesen meghökkentő
újszerűsége,
s kivitelezésének kevésbé módját, inkább irányát tekintve - egyébként mai napig maradandónak
tetsző újszerűsége
éppen abhan rejlett,
hogy filmnyelvet
tudott teremteni
ennek a lelki történésnek,
lelki
kettősségnek
és állandó kétértelműségnek
a megjelenítéséhez
: a montázsok, ill. ezeknél is lényegesebben
a képektől függetlenült,
azok fölött elmenő, vagy azokkal valamilyen folytonos feszültséget
tartó
dialógusok
formanyelvét.
(Mindebből
sajnálatosan
sok minden elsikkad a magyar változatban,
ahol a fordítás bár
szöveg szerint majdnem
teljesen
pontos,
- stilisztikailag
igen gyatra.
N em pusztán egy - mondjuk
párhuzamos cselekrménysor meglehetősen
hagyományos
kettősségéről
van hát itt szó;
s nem is csak arról a talán modernebb
témáról, ahogy
egy emlék
elfojtódik,
de
utóbb aztán mégis vibrálni kezd, s lassan,
küzdelmesen,
egyre nagyobb tért nyerve
feltör a felszínre, - aminek folyamata
a
filmbeli
történés
belső ritmusát
meghatározza: mindezeken
túl, a felidézés és az
átélés, a jelen és a múlt minden
egyes
képsort, sőt jószerint minden egyes képet
kifeszítő
szinkronitásával
az nyer
itt

szuggesztív megjelenítést,
hogy az emberi
élet tőrténesei és cselekedetei
önmagunk
számára s a világ számára csak ebben a
kettős jelenlétben
nyerik el értéküket
és
értelmüket.
Majdnem úgy mondhatnánk:
ennek a filmnek a témája maga ez a kettősség, a dolgok és 'történések kettős jelenléte az emberi lélekben - ami persze
erős túlzás, ha a vászonra vitt történetek
súlyát tekintjük,
de jól jelzi - a tárgyiközvetlen realizmus
korszaka
idején
mennyire absztrakt és új filmnyelvet
teremtett Resnais alkotása.
A képek felett elmenő, illetve távolról,
de határozottan
mégis rájuk rímelő dialógusok valamelyest
érzelmes és misztikus
pátosza, vagyis az, amit hangsúlyoznám: a kivitelezésnek
nem irányában, hanem módjában
- ma leginkább modorosnak és idegennek érzünk, elsősorban ezt a
célt szolgálja. Az elhangzó mondatok persze az eseményeket
közvetítik,
de egyszersmind kiteljesítői,
mert lírai reflexiói
is annak; a hősnő kételyére, hogy elmondható ("racontable")-e
ez a történet, maga
a film felel: így, s csakis így lehetett elmondani; a már tisztán jelképes értelmű
befejező dialógusban
ez a belső folyamat
zárul le, a férfi és az asszony most már
valóban átélték és megértették
a sorsot,
amelyik nekik adatott.
Resnais tehát joggal hökkent
meg
a
szemrehányáson,
mely azzal vádolta, hogy
összemosta, s mintegyegyenlősítette
volna
egy "petite coureuse de Nevers" hányattatásait a hirosimai világégés -egyetemleges borzalmával;
fiamjének belső logikája
nem egyenértékűsíti,
hanem
egymásban
tükrözteti a két tragédiát: ahogy az asszony
sokszorosan
esetleges története
a hamufelhő hátterében
nyeri el számunkra
is
igazi jelentését,
úgy egy város háborús
pusztulásának
amorf, névtelen szörnyűsége
az egyetlen sors fókuszában kap érzékelhető kontúrt és tartalmat.
A megdöbbent
hatást azonban, mely a
Szereliti em, Hirosimá-t - kivált nálunk
- fogadta, talán nem is ezzel váltotta ki
Resnais, hanem inkább magával a történettel, a történet beállításával,
szereplőinek kiválasztásával.
Egy német katona hal

Franciaország földjét tapodták. Hajdani
leghevesebb ellenzői alighanem ezt értették benne leginkább félre, mikor ellenkező
előjeldel látva el a francia és a japán történetet, egy - hogy úgy mondjuk - érzelmi kollaborátor felmentés ével vádolták
Resnais-t; holott a két történet e tekintetben is egymást tükrözi, s ha mindegyik
hőse másképpen is az, de mindhárman bűnösök; a film - ismétlem - a bűnös áldozatok drámája.
Szó sincs hát arról, hogy Resnais bármelyiküket is fölmentené, vagy akárcsak
bűnösségüknek - illetve tragédiáj uknak
- jeJlegét és mértékét egymásba mosná.
Szokatlan hősválasztásának szándéka arra
irányul, hogy a háborúnak kivételt nem
ismerő, egyetemleges, s több értelemben
is egyetemleges borzalmát mutassa fel: a
háború okozta szenvedések egész szörnyűséges leltára jeleníttetik itt meg, így kaphatnak szervesen helyet a dokumentumok
is: Resnais filmj e, fogalmazzunk így, a
háborúban bűnössé és áldozattá lett emberek drámáj a; aJ.kotásának konfliktusa
épp a húsba vágó paradoxonra épül, vagyis arra, hogy vállalja a pusztulás kényszerét, de átérzi akár a bűnösök halálának
is szörnyű embertelenségét. A háború, tanúsítják a múlt felidézett képei, mindent
elpusztít, ami emberi, a puszta életet éppúgy, mint az érzelmeket és a lelkeket:
ahogy egy japán város lángbagyulladt,
úgy ég ki egy francia diáklány szívéből a
meg ebben a filmben, egy vele szökni szerelem, s aztán, miként a hajukat hulakaró francia lány tiportatik meg, egy ja- lató japán asszonyok: kopaszra nyírt fejpán férfi idézi fel városa elpusztulásának
jel, beesett arccal, kiüresedett tekintettel
képsorait. Az atombomba persze, jól tud- és kiüresedett lélekkel tántorog ki - a
juk, már ledobása pillanatában nemcsak képi aldúzió
igen erős
egy lelki
hadászati célokat szolgált, pusztító erejé- Auschwitz gyötrelmeiből.
hez hasonlót pedig korábban még képzelni
Az emlékezés, az alkotás legfőbb szersem tudtak: ezért vált azóta valóságosan vező motívuma tehát itt tágabb értelemjelképévé az emberiséget fenyegető vesze- ben már nem csupán egy emberpár és egy
delmeknek. Ám a film, bár nagyon is fenn- város egyedi történeteit idézi fel, hanem
tartja 1945. augusztus 6-ának ezt a jelké- az újkori emberiség történelmének és tupes erejét, s bár számot vet vele, hogy datának: legnagyobb traumáját, morálja
áldozatai nem fegyverrel a kezükben ég- pedig végképp nem feloldozást, sőt éppen
tek meg rettenetes sugaraitól, a maga feloldozhatatlanságot
sugall, azt, hogy a
rendszerén bel ül is emlékeztet, hogy az történt borzalmak ma is benne vannak az
ország, amelyre lehullott, éppúgy bűnös életünkben, s ilyen tehertétellel - hadd
volt, mint a másik, amelyiiknek katonái utaljunk Dosztojevszkij parabolájára38

már a bűnösök vérével sem tapasztható
össze az emberi boldogság épülete.
Hirosimában ma is pusztulnak az emberek - ismétli el a film többször is a
múlt jelenlétének most már az alkotás legáltalánosabb jelentésére vetített vezérgondolatát, s az asszony szíve sem heverheti
ki soha többé megtiportatását;
csak az
adatott meg neki, hogy a szenvedést, a
tragédiát ismerje és élje meg teljes érvényében : a sebek nem gyógyulnak be,
belülről és kívülről örökre égetnek; a Szerelmem, Hirosima hogy a filmnek e
legáltalánosabb és legsúlyosabb jelentését
fogalmazzuk meg - az atombomba vezérjelképével a háború utáni, végzetesen sebzett emberiség mítoszának alkotása.
A mítosz fogalm át nem metaforikusnak
szántam: a film kifej ezetten misztikusan
intonált mondatai, képeinek pátosza és lekerekítetlenül egymás mellé rendelt jelzésszerűsége mítosz teremtés ét sugallja.
A mítosz persze, jól tudjuk, a huszadik
század művészetének egyik legfontosabb
alakzata; mai szemmel tekintve mégis
alighanem ebben a vonatkozásban tűnik
legerősebben kérdésesnek az alkotás kifejezésmódjának értéke, - és mert bizonynyal nem csupán egy új módszer első megszólalásának egyébként természetes túlzásairól van itt szó, valamelyest kérdésessé
válik egészének építménye is. Leírásából
is kitetszhetett: mintha túlságosan sokat
akart volna ez a film egyszerre elmondani, s túlságosan általánosat. illetve még
inkább, ezt a fölötte általános tartalmat,
ezt az erkölcsi érzetet mintegy csak szituatíve, a helyzettel motiválta, és túlértékelve a szokatlan beállítás erejét, gondolatilag egyetlen ponton sem mélyítette
el vagy rajzolta körül erősebb kontúrokkal, - hanem csupán érzelmileg, s erősen
érzelmileg feloldva közvetítette.
A poétikus francia szöveg persze sokkal
nagyobb teherbírású, mint a magyar változat nyelvkönyvi mondatai, a belső lélektani folyamat tökéletes íve pedig. végső
soron megteremti és fenntartja az alkotás egységét. Ám mindennek ellenére, épp
egyetemes érvényű jelentésének szintjén
a film hamar kifárad, túl sok és túl sú-

1yos tartalmat bízva kizárólagosan az érzelemre, óhatatlanul valamelyest
érzelmessé válik, az érzelemnek, areáliáknak
és az általánosságnak ez a fajta kombinációja pedig kényszerűen vezeti el nemcsak
a szubjektív mítoszhoz - ami, ismétlem,
a huszadik századi művészetnek egyik legfontosabb formációja, - hanem nyersanyaga brutális valóságának ellenére, e
mítosz enyhén művi, modoros jellegéhez
is; hatása, mondjuk talán úgy, ma is erős,
ma is eleven, - de már semmiképp sem
zavartalan.
Mindez persze - elsősorban a kifejezés
módját tekintve -, legfeljebb lehatárolja,
s nem változtatja meg Resnais alkotásának történelmi jelentőséget. A Vörös si3'

vatag, a Trilógia, a Júlia és a szellemek,
vagy akár a Tavaly Marienbadban felől tekintve ma sok minden esetlegesnek,
erőszakoltnak, sőt éppen felemásnak, nem elég
merésznek,
majdhogy
eklektikusnak
tetszik abban a kifejezésmódban,
ahogy
a
Szerelmem, Hirosima a belső történéseket
megj elenítette;
a filmművészet
egyfajta
irányzatának
azonban, nem kétséges,
elhatározó fordulatát
jelentette.
N ehéz hát egyértelmű
választ
adni a
mindenekelőtt
megfogalmazódó
kérdésre,
hogyan
áldta ki Resnais alkotása
az elmúlt tizenöt esztendőt?
Magam legszívesebben
úgy mondanám:
szép film, nagyon szép film, a Szerelmem,
Hirosima, - csak ehhez most már hozzá
kell értenünk
a pejoratív
stílusárnyalatot
is, amit a mai nyelvhasználat
e jelzőhöz
társít.
Leginkább,
egyébként
furcsa
módon,
mintha a filmen belüli részek értékskálája
rnódosult volna az idővel. Akkoriban
főként a film kezdete és első része váltott
ki döbbenetes
hatást, a testek fényképezésének
sokértelmű
bravúrjai,
a merész
képátvágások,
az elmondott szavak különállása a képtől, a szöveg elvonatkoztatottsága, - s a záró részről jószerint még a

SZERELMEM,
HIROSIMA
(Hiroshima,
mon
amour) francia-japán,
1959. R: Alain Resnais; F:
Marguerite Duras; O: Sacha Vierny ; Takahashi
Michio; Z: Giovanni Fusco, Georges Delerue;
Sz: Emmanuelle Ríva, Eiji Okada.
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film rajongói sem szóltak. Holott ma éppen ez a zárórész, a film utolsó negyedeötöd e tetszik zavartalanul
időtállónak.
Itt
Resnais érzehetően
másképp intonált formanyelven
kezd fogalmazni,
mint az előzőben, feladja
a hanghordozás
pátoszát,
sőt alig is beszélnek, de ezzel együtt megszűnik az eltérő motívumok
és elemek eddig mindig érzelmileg feloldott és egymásba oldott - eklektikája
is, egyöntetűbb, tisztább
és keményebb
anyagból
építkezik. Ridegebben,
közvetettebben
fogalmaz s furcsa módon épp ezzel éri
el legerősebben
a filmben mindig célzott
s néha kissé erőszakolt
érzelmi hatást:
azok a képsorok, amelyek a kiürült városban, a némaság és az idegen szavak közegében, az üres utcákon és üres mulatóken keresztül a férfi és az asszony bolyongását
vetítik, lépéseiket
a keresés és
a menekülés
tétova
ritmusára,
körülöttük az egész város tárgyiasult,
tárgyakba
kövesedett
sebeivel és fájdalmával
s szívükben ugyanennek
a szenvedésnek
újra
meg újra s most megint, a kettőjük
történetében
is megélt tehertételével
és reménytelenségével:
azok a képsorok feledhetetlenek.
Pór Péter
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NYERSFORDíTÁS
Visconti:

Közöny

Általánosí tani csak egyesetből lehet: kettő
már ellentmond egymásnak, jegyzi meg
egy angol író. Ha elfogadnám a tételt, kézenfekvő volna a gyors következtetés. Az,
hogy napjainkban "olyelszántan
átdarálják a világirodalmat a filmfelvevőgépen",
megkönnyíti a renyhébb sznobok dolgát:
nem kell elmerülniök a Háború és béke
gigászi világában, elég megnézniök a regény amerikai vagy szovjet filmváltozatát,
s ha társaságban szó esik Tolsztojról, már
tudják is, ki volt Pierre, ki Andrej; nem
szükséges elolvasniok a Buddenbrook-házat, elegendő megtekinteni filmfeldolgozását, máris cseveghetnek, sőt nyilatkozhatnak Thomas Mannról és művészetéről. Micsoda időmegtakarítás sietős korunkban!
- Az álomgyárak ezt az igényt kielégítendő nyúlnak oly készségesen a világiro-

dalom remekeihez. Az efféle filmeknek ez
a funkciójuk.
S mondhatnánk azt is, nem elsőként,
hogy az ilyen vállalkozások eleve kudarcra
ítéltettek. Mert elképzelhető-e, hogya Hiúság vására vagy a Vesztett illúziók szövevényes, gazdag világa beszűkíthető másfél
vagy akár két és fél óra kalodájába? Arról nem is szólva, hogy aki előbb olvasta
a regényt, mint ahogy beül a moziba, abban óhatatlanul kialakult már a hősök, a
helyszínek képe, s szükségszerűen csalódik,
ha a regény, a maga Pierre-je, Frédéric
Moreau-ja, Aschenbachja, Édes Annája helyett egy színész vagy színésznő
arcát,
maszkját, hangját, mozdulatait kapja, egy
rendező elképzelését. E tétel alátámasztására persze sorolhatnánk is a kisebb vagy
nagyobbszabású vállalkozások balsikerének
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hosszú jegyzékét: a francia Vörös és fe-keté-t, az olasz Halál Velencében-t,
a német Törless-t, a Háború és béke feldolgozásait, a magyar Iszony-t, vagy a legújabbat és egyszersmind legigénytelenebbet, a
Lila ákác-ot.
Érvelésnek azonban mindez nem meggyőző - önmagamat sem győztem lTleg_
Hiszen akadhat néző, vethet em ellene, akit
éppen a film vagy a televíziós játék kész42

tet arra, hogy elolvassa a regényt - erre
is vannak adatok. S a kudarcok példái, önmagukban, nem bizonyítanak - márcsak
azért sem, mert ellenpélda is van; nem sok
ugyan, de olyan, amely mégis cáfolata a
fenti okoskodásnak: az 1935-ös Gulliver,
Donszkoj Gorkij-filmjei, A test ördöge. S
az ellenpéldáknál is meggondolkoztatóbb,
hogy elméletileg aligha 'igazolható, miért
ne lehetne filmre vinni egy régi vagy mai

klasszikus regényt? Miért volna jobb
nyersanyag a forgatókönyvhöz egy jelentéktelen munka, mint egy remekmű?

"Az ember csak képekben tud gondolkodni - jegyezte fel naplójába a fiatal
Camus, évekkel a Közöny
keletkezése
előtt. - Ha filozófus akarsz lenni, írj regényeket." Mindhárom regénye, a Közöny,
A_pestis, A bukás ennek az elvnek jegyében született. Nem "életes" történetek,
nem társadalmi freskók, nem a valóságanyag önmozgása hívta életre őket; még
csak nem is par excellence lélektani regények; Sartre joggal írhatta egy korai
kritikájában,
hogy a Közöny
Voltaire
Candide-jának, Zadig-jának örököse. Filozófiai, moralista regény a Közöny, egy irgalmatlan következetességgel
végiggondolt gondolat kivetítése a cse1ekménybe,
figurákba, tájba; szerényebben fogalmazva: egy emberi szituációnak, a condition
humaine egy lehetséges változatának etikai érdekű rajza. Hogy mi ez a gondolat, azon persze máig is vitatkoznak az
értelmezők - bár kommentárjaik jobbára
közel állnak egymáshoz. Albert Maquet
így foglalja össze Meursault létének és
végzetének lényegét: "Teljes egészében az
élményeknek kiszolgáltatottan,
csak a
jelenek egymásutánját éli át ... Innen ered
ennek az embernek képtelenség e arra,
hogy érzelmet éljen át, hiszen ez folytonosságot tételezne fel." Az érzelmek és
gondolati elemek folyamatosságának híján
Meursault életének semmi értelme - ez a
regény központi tárgya. Vakon, gépiesen
cselekszik. Benyomások érik, apró gondolattöredékek merülnek fel benne, úgyszólván mechanikus gesztusokat tesz. És nem
is törekszik rá, hogy életének, annak, amit
cselekszik, értelmet adjon. Gyergyai Albert azt írj a: "Aki Meursa ult történetét
tisztán emberi távlatban nézi, a kisember
lelki nyomorát, magányát, elidegenülését
érzi benne, azét a mai kisemberét, aki
távlattal anul él a mában, emlék nélkül,
reménység nélkül, mélyebb emberi kapcsolatok nélkül, komolyabb feladatok nélkül."

Meursault életmódja, minden kis cselekedete és tragikus vétsége, az esztelen
gyilkosság azonban mégis több puszta vegetálásnál:
tagadása a társadalomnak,
amely körülveszi, tágabban: a világnak;
akár a lázadás öntudatlan, ösztönös, legprimitívebb formájának is tekinthetjük.
Idegenkedve látjuk, hogy leszűkült tudatával nem törekszik hierarchiát felállítani
a jelenségek között, vagy akár rendet teremteni magában, megérteni őket - és
rokonszenvvel figyeljük, hogy konokul,
eltökélten csak önmagát hajlandó kifejezni. Ezt a kettősséget kívánta megfogalmazni alakjában Camus; ahogy a regény
amerikai kiadásának
előszavában írja:
" ... Meursault nem hajlandó hazudni ... Paradoxonnak szánva azt mondtam egyszer,
hogy hősömben azt az egyetlen Krisztust
akartam megírni, akit megérdemlünk."
A Közöny pszichológiai és kivált filozófiai magvát - ha mégannyira sommásan
szóltam is róla - valahol itt kell keresnünk. Itt kellett volna keresnie Viscontinak is.

Luchino Visconti választása - 1967-ben
forgatta a filmet - annyiban kétségkívül
szerenesés volt, hogy a Közöny kis terjedelmű munka lévén - a szélesebb epikához szokott magyar kritika talán kisregénynek nevezné -, világa viszonylag szűk,
így a rendező nem kényszerül arra, mint
a regényóriások megfilmesítői: nincsenek
elhagyandó mellékszálai, epizódjai, figurái. Más feladat vár rá: Camus gyötrelmes
gondolatát kell megőriznie, újrafogalmaznia a film nyelvén, és hozzáadnia azt,
amivel az emberiség újabb tapasztalatainak s tulajdon személyének, egyéniségének alapján gazdagíthatja.
Visconti, úgy látszik, nem számolt a feladattal. Nem képekbe kivetített filozófiának tekintette a Közöny-t, hanem puszta
storynak, mélyebb tartalmakat nem hordozó filmnovellának ; megelégedett a történet szolgai lefényképezésével;
amit
munka közben elhullajtott
lényegéből,
nem is igyekezett a film kínálta eszközökkel pótolni; Camus filozófiája, Meursault
43

tragédiája nem érdekelte, nem volt hozzá
köze; mit sem adott magából, a film világát nemcsak Camus gondolatainak útjához, hanem a maga régebbi filmjeihez
sem kapcsolta.
lVIár maga a kiindulópont képtelen. A
regényben
lVIeursault beszél, elmondja
történetét, úgy, ahogyan ő látja és értelmezi - ha ugyan értelmezi. A film nem
ezt teszi, természetesen: objektíven eleveníti meg, fényképezi le a cselekvéseket;
az eseményeket nem lVIeursault, hanem a
rendező, a kamera szemével látjuk. De
Visconti olykor mégis megszólaltatjalVIeursault-t: lVIastroianni szépen zengő hangján halljuk kommentárjait. Hát akkor kinek. a szemszögéből látjuk a történéseket? - kérdi a néző, megzavarodva. A
mostanában sokat emlegetett - és bírált
- mindentudó író (vagy rendező) lát és
beszél, avagy egy ember, a film tragikus
hőse? Így billen meg az objektív és szubjektív elemeknek az a mesteri egyensúlya,
amely a regény egyik nagy titka, hatásának biztosítéka.
De a váratlanul és kéretlenül közbeszóló
lVIeursault néhány kommentárja, elmélkedése, vallomása nem elegendő hozzá, hogy
a Közöny gondolata is felhangozzék, ha
az nem bontakozik ki magukból a képekből; a film képeiben pedig csak akkor rejlene benne ez a filozófia, ha nem a regény, hanem a maguk nyelvén beszélnének - tehát ha érvényesen beszélnének.
Visconti azonban nem meri elengedni Camus kezét. Araszolgatva követi végig a
történetet; nem újjáteremt: illusztrál; igénye sincs arra, ami a re~ényekből készült
filmek alapszabálya: arra, hogy átkristályosítsa annak anyagát, így mentse át lényegét. A rossz műfordító tapad az eredeti szöveghez, megőrzi szórendjét, szólásmondásait nem helyettesíti a maga nyelvén természetes szólásmondásokkal, nem
teremti újjá a mondat ívét, lendület ét,
hullámmozgását a maga nyelvének szellemében; ha kényszerűen le kell mondania egy árnyalatról, hangzási vagy akár
értelmi hatáseffektusokról,
nem találja
meg anyanyelvének másféle lehetőségeit,
amelyekkel pótolhatja őket- vagy, pon44

tos abb an : visszaadhatja lényegüket. Ilyen
műfordítónak bizonyult ezúttal Visconti;
a kitűnő, tapasztalt rendező nem anyanyelvén, a film nyelvén beszél: úgyszolván nyersfordítást ad. Ezzel a látszólagos
hűséggel veszti el azt, ami a legfontosabb
volt a Közöny-ben.
Egyetlen példát, bizonyítékul.
A Közöny-ben, ha csak pillanatokra is, felbukkan egy hírlap ír ó arca, amint lVIeursault
törvényszéki
tárgyalásán
döbbenten,
együttérzéssel figyeli a vádlott kiszolgáltatottságát, vergődését, tragédiáját: egyedül ő érti, mi történt a temetésen, a tengerparton, és mi történik itt. Camus alighanem a maga egykori, ifjúi alakját rajzolta
be a történetbe, nemcsak úgy, mint a hajdani festők, akik a vászon egyik mellékfigurájába rejtették magukat, hanem azzal a szándékkal is, hogy e módszerrel személyesebbé tegye és egyben általános érvényűvé tágítsa az eseményeket. (Egyébként maga Camus, s tudomásom szerint
a Camus-irodalom nem foglalkozott ezzel
a motívummal; pedig még azon sem csodálkoznék, ha egy buzgó filológus megtalálná az AIger républicain régi évfolyamaiban annak a pörnek tudósításait, amely
a regény alapötletét adta. Nem lehetetlen,
hogy Albert Camus, a fiatal hírlap író jelen volt a tárgyaláson.) - Visconti nem
mond le erről a mozzanatról; előbb távolról mutatja a hírlapírók széksorát, többször is, majd premier planban egy fiatal
riporter vonzó arcát látjuk, viszonylag sokáig.De mit fog fel a néző ezekből a képekből? Azt, amit a regényepizód sugallt,
semmiképp sem. Azt nem, hogy a riporter maga az író, azt még kevésbé, amit
Camus mondani akart: mindig akad valaki, aki megérti a Meursault-ok dosztojevszkiji sorsát, végzetét.. . Viscontinak
vagy le kellett volna mondania erről a
mozzanatról, vagy megtalálnia azt a filmszerű megoldást, amely éppen hogy más
jellegű eszközeivel erősíti föl az Író utalását.
Talán jelentéktelennek tetsző részlet, de
a látszólag periférikus, valójában nagyon
is fontos pillanat a regény meg a film
merőben eltérő módszereinek
tükrében

Visconti szemléletére vet fényt. Vagy inkább a szemlélet hiányára. Mert így szivárgott el forgatás közben minden, csaknem minden, ami a regényben fontos volt:
a Közöny lényege. Camus továbbgondolható, továbbgondolandó gondolatai elsikkadtak; az agyakat
eltompító-felhevítő
észak-afrikai táj Pierre Loti-s couleur 10cale-lá tarkult; a rajongóan katolikus vizsgálóbíró, a komisz ügyész alakja karikatúrává torzult; a magányos öregember meg
a kutya története groteszk-érzelmes
históriává sekélyesedett;
Meursault meg a
pap nagy párbeszéde fárasztó, alig követhető filozofálgatásnak hat színpadias pátoszával, márcsak azért is, mert az egyébként kitűnő Marcello Mastroianni férfias
bája - alapvető szereposztási tévedés! Meursault minden lényeges jellemvonásának ellentmond.
Luchino Visconti, amikor csupán vázát

tartotta meg a történetnek, s a szöveghez
tapadó fordításával éppen lényegét felejtette el - vagy észre sem vette volna? -,
melodrámává
szegényítette
a nagyszerű
parabola-regényt.

Visconti Közöny-ében hiába keressűk Camus Közöny-ét, annak világát: csak puszta
cselekményét kapjuk.
Amikor a filmtörténet vagy filmesztétika egyszer majd Camus művészetének,
akár ennek a regényének
kisugárzását,
Meursault
létérzésének
hatását
keresi,
bármilyen különös is, nem a Közöny című
filmben kell kimutatnia : Antonioni és
Bergman műveiben fogja megtalálni az
idegenségnek
azt a filozófiai-lélektani
problémáját, amelyet a modern francia
irodalomban Albert Camus első regénye
fej ezett ki a legtökéletesebben.
Réz Pál

KÖZÖNY (Lo Straniero) olasz, 1967. R: Luchino
Visconti; F: Albert Camus regénye nyomán L.
Visconti,
Suso
Cecchi
D'Amico,
Georges
Chonchon, Emmanuel Robles ; O: Giuseppe Rotunno; Z: Piero Piccioni; Sz: Marcello Mastroianni, Anna Karina.
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CSEHD ÉS IRÓNIA
Tanner: Charles élve vagy holtan; Szalamandra
Max Frisch egyik novellájában Schinz úr,
a jómódú svájci polgár sétára indul a városszéli erdőben. Sohasem tér haza: sétáján valami furcsa figura szegődik mellé,
különös gyilkossági ügyről fecseg és a
jogrendszer igazságtalanságáról.
Később
Schinz urat valahol arról kérdezgetik, ismer-e gyilkosságra készülő anarchistákat,
netalán ő maga is anarchista? Schinz úr
egyetértően hallgat: minden akar lenni
inkább, csak Schinz úr nem ...
A furcsa nevü Charles Dé-nek ugyan
valóban ismert anarchista volt a nagyapja
(egy Jura vidéki szarvezet vezetője, Kropotkin barátja!) - ő azonban már a jóléti
társadalom legjólétibb és legunalmsaabb
tájain vegetál. Mi más lenne: óragyáros
Svájcban ... Alain Tanner genfi filmrendező első j átékfilmj e, a Charles élve vagy
holtan kezdődik így, hogy aztán nyomon
követhessük Charles Dé-t; mert mondanunk sem kell, hogy egyik sétája alkalmával ő is úgy dönt: nem tér haza ...
Alain Tanner feltehetőleg nem Max
Frisch novelláiban talált rá témájára, ha46

nem ugyanott, ahol az író: a svájci életben. Majdnem negyven éves, amikor megrendezi első nagyfilmjét: "Svájcban nem
filmrendezőnek születik az ember" - nyilatkozta egyszer némi öngúnnyal. Ő maga
mindenesetre
dacolt az eleve elrendelt
sorssal : húsz évesen létrehozta az ország
első filmklubját, majd Londonba ment, s
hosszú évekig Lindsay Anderson asszisztensként dolgozott, épp a free cinema, az
angol új hullám kibontakozása előtti időszakban. Aztán Párizs, 1958-60: a "nouvelle vague" fénykora, Godard, Truffaut ...
de minek sorolni a neveket; Alain Tanner
mindenesetre névtelen marad, még kisfilmhez sem jut. Vissza Londonba? Ott
legalább ismerik, s néhány
rövidfilmje
okán becsülik is valamennyire...
"Mégsem lettem angol rendező, bár megtehettem volna" - emlékezik a fordulópontra.
Igen: visszament a legjobb módú és legfantáziátlanabb világba, hogy bebizonyítsa: fantáziátlan világ nincs, és olyan jómód szerencsére Svájcban sem lesz soha,
hogy nyugtalan, elégedetlen és rokon-

szenves emberekről
ne lehessen filmet csinálni.
A genfi televízióhoz került, s egyik megalapítója
lett az "Ötök csoportja"
nevű
alkotói közösségnek.
Televíziós
riportokat
készít, s a kézikamera
használata,
a szinkronhang
alkalmazása.
és a televíziós
technika megerősítik
a hitét: lehet kevés
pénzen filmet csinálni. Michel Soutter, az
"Ötök" egyik tagja bele is vág a kisérletbe. Soutter
filmje megerősíti
Tanner
hitét: Svájcban,
vagy legalábbis
Genfben
születhet filmművészet ...
Ez Alain Tanner
"előélete":
1969-ben
már vetítik a Charles élve vagy holtan-t.
(Persze nem mozikban, nem kereskedelmi
forgalmazásban
: erre majd csak a Szalamandra sikere után kerül sor.)
Charles
Dé, az ötven-egynéhány
éves
gyáros nem sok érdeklődést
keltő figura.
Savanyu
pofa. Lassan, bosszantóan
indul
a film: hosszadalmas
TV-riportot
készítenek Charles úrral, és ő halkan, udvariasan csupa
érdektelen
dolgot mond. Ám
egyszer csak leveszi, sőt: összetöri a szemüvegét, és az anarchista
nagypapára
emlékezik. S a néző is megismerkedik
- az
unalmas feleség és az ostoba fiú után Charles úr lányával.
Ez a lány legalább
nem otthon él, nem gyáros akar lenni, és
még apját sem nézi meg a televízióban ...
Charles úr egy kiskocsmában
szenvedi végig a TV-riportot,
naphosszat
csatangol,
összeismerkedik
egy
reklámgrafikussal
meg a feleségével,
végül is kilép a társadalomból: két új barátjánál
él.
A genfi rendező jól vigyáz arra, hogy
ne hirdessen
valami nevetségesen
komolyan vett "rousseau-izmust".
Csendes
és
megkapó
iróniával
ábrázolja
Charles új
életét: a volt gyáros nemhogy
a természetbe menekült
volna, még a várost se
hagyta ott igazán. Társadalomból
való kilépését a társadalom
nemigen sínyli meg.
Sem a világ nem változott
szégyenlős lázadása óta, sem ő maga: mosolyognivaló,
amint egy rendetlen,
nagy szoba közepén,
a gyermetegül
buta szakállas
festő társaságában
olvasgat. Aztán, a házaspárral
kockát vetnek;
sőt. kockáznak,
mint
az
óvódások. Dé úr tudatosan
társadalombí-

ráló egyetemista
lánya sem helyteleníti
a
kockajátékot,
csak annyit kér, hogy Paul,
a festő tanuljon
meg minden napra egyegyelmetornáztató
jelmondatot : "Realista
vagyok: hiszek a lehetetlenben"
- ismételgeti reggelenként
Paul a 68-as párizsi
jelszót,
Végül is jót nevetnek
játék közben: talán a nevetés hiányzott
Dé úrnak.
Meg az, hogy mindenféle
kacatokat elégethessen az udvaron.
Charles Dé egyébként
korántsem
realista:
ő már nem hisz a lehetetlenben.
S nem is bolond: józanul tűri,
hogy nyomára
bukkanjanak,
hogy szanatóriumba
vigyék szirénázó mentőautón.
Charles élve vagy holtom? Svájcban még
il magándetektív
is mókás dalo cskákat dudolva teszi a kötelességét;
bűnöző képű,
díjborkozó-termetű
gengszternek
vélnénk.
de lelke mélyén joviális kishivatalnok
marad-e hát kétség, hogy a gyáros-család
élve kapja vissza Charles-t?
Kevés rokonszenvesebb
filmhőst teremtett az új hullám, mint amilyen ez az öregedő
gyáros.
Alain
Tanner
rendkívüli
mértéktartással
és ízléssel ábrázolja
furcsa kalandját.
Nem teszi meg szócsővé,
nem vérteleniti
jelképessé,
nem nehezíti
cl "mögöttes
tartalommal".
A helyzet
s
maga a figura elevenedik
élővé, s eleveníti meg a filmet. Kiagyalt,
tételes történet helyett groteszk bájú
cselekményt
kapunk, egy különc históriáját,
aki közel tud
kerülni a nézőhöz, s akit végül is nem tartunk
többé különcnek.
A magyar
mozinéző, épp mert filmj eink vásznáról
úgy
hiányzik,
különösen
fogékony
arra a színészi játékra, amit a főhőst játszó Francois
Simon nyújt. Tanner
Francois Simon
segítségével
rendkívül
nehéz feladatot
oldott meg: elhitette, hogy mosollyal is lehet védekezni.

Új hullám,
1970 körül? Tanner
hátborzongató merészséggel
nyúl vissza a "nouvelle vague" forrásaihoz,
a kezdeti Godard-hoz (akit szeretni is lehetett) s a kezdeti Truffaut-hoz
(a remekművek
alkotójához). "A Szalamandrá-t a nouvelle vague
archaikus
illata lengi be" - írja okos paradoxonnal
egyik francia kritikusa.
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Egy fiatal író újságíró-barátjával
közösen nyomába
ered egy rendőri hírecskének, hogy valamifajta
sztorit szállítsanak
a tévé-nek. (Az előásott hír nem is a legfrissebb:
gyilkossági
kísérlet
miatt
egy
férfi feljelentette
húszéves
unokahugát.
A bíróság azonban
felmentette
a lányt,
aki szerint baleset történt:
a nagybácsi
fegyvertisztogatás
közben véletlenül
sebesítette meg önmagát ... )
Íme, a Szalamandra alapötlete.
"Ha egy forgatókönyv
tökéletes,
számomra halott. Nincs is kedvem leforgatni"
- vallja Tanner. És a sokfelé nyitott, ezer
lehetőséget
kínáló ötletből szabálytalan
és
egyszerű filmet készített.
Szabálytalan
és
egyszerű?
Igen: a Szalamandrá-ban Tanner még felszabadultabban,
még bátrabban él előző filmjének
eszközeivel. Magától értetődően teszi félre a meseszövés meg
a filmcsinálás
"jó öreg" szabályait.
Izgalmas krimit
sejtető filmje majdnemhogy
eseménytelen.
Tannert
az életnek
is, a
művészetnek
is más rétegei vonzzák. Egyrészt bemutatja,
hogyan, milyen ellentétes módon lehet megközelíteni
egy életanyagot.
Pierre, a Brazíliából
visszatért
újságíró
magnóval,
jegyzettömbbel
járja
sorra a lány volt szállásadóit,
a nagybácsit, végül magát a lányt
faggatja.
Barátja, Paul kezdő író. Hallatlanul
nagy felelősséget érez jövendő műve iránt. Megszállottan
tiszteli a fikció t, az írói fantáziát. Bezárkózik otthon a fehér papír mellé. Néha kézenfogja
a kislányát és sétál a
tóparton, aztán visszamegy
a fölső szobába, magányába.
Szinte rémülten
kiált föl,
amikor barátja beszámolna a lánnyal folytatott
beszélgetéséről : "Egy szót se! Az
csak zavarna. Találkozni
se akarok vele!
Senkivel,
akiről
írok ... " Aztán
persze
mégiscsak találkozik.
Tanner nem szenveleg
vélt mélységek
föltárásával,
nem óhajt banális közhelyeket felfedezni az élet és a művészet drámai és tragikus ellentmondásairól.
Hogyan
tárul fel egy valóságos életanyag
a pársoros újsághírből,
s hogyan lehet ezt az
életanyagot
regénnyé,
tévé-sztorivá,
sőt
művészetté
alakítani?
Nem cáfolja a fikció szentségében
hívő írót, s a tényeket
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tisztelő újságírót sem. "Mindhárom
hős öm
én vagyok a Szalamandrá-ban" - jelentette ki. - A két fiú is, meg a lány is".
Szíve mélyén író-e vagy riporter?
"Regényemben
Héliodore-nek
hívnak
és öt
szeretőd van" - közli a film hősnőjével
egyik féltett műhely titkát a fiatal író. A
lány megbocsátóan
rámosolyog,
s kinéz a
fehér házak közt futó genfi villamos ablakán. De az újságíró sem jár jobban; sokszáz feljegyzése
és kilométernyi
magnótekercse
semmivel
sem viszi közelebb
a
történet megértésében.
A riporteri
mikrofon sem csalhatatlan.
Annyit
ér csupán,
mint a beszélgetés anagybácsival:
"Akarja
látni a golyónyomot,
uram?"
s a katonaviselt
kispolgár
asztalkendőbe
törölvén száját, már gombolná is ki az ingét.
Végül is mindegy, kinek van igaza és
ki lőtt. A film végén Rosamonde,
a lány
egyszerűen
elárulja a két fiúnak, hogy valóban ő húzta meg a ravaszt.
Csakhogy
mikorra elárulja, már nem ez a fontos. Sejtettük is, meg nem is, az meg egyre nyilvánvalóbb
a filmben előrehaladva,
hogya
r-endezőt sem ez izgatja.
Rosamoride
sorsa érdekli, mániákusabban, mint két hősét együttvéve.
A két fiatalember,
s velük a néző is egyre inkább
belemerül ebbe a sorsba; Rosamonde élete
a rendőri hír izgalmával
ellentétben
nagyon is szürke, de a bírósági
tárgyalás
minden bonyodalmánál
bonyolultabb.
Tanner
most is azt a megoldást
választja, hogy rokonszenvessé
teszi hőseit ... (Ezt választja?
A megoldás választja
őt - mondhatnánk
századeleji
pátosszal.)
Nyilvánvaló
ugyanis, hogy ezen áll vagy
bukik a film: ha nem rokonszenvesek
a
hősei, az egész történet
fabatkát
sem ér,
olyan érdektelen.Ha
rokonszenves ek, akkor
minden
arc-rándulásukat
szívesen
nézzük, órákhosszat.
Akkor a lány szemével tekintünk
a két fiúra ("Olyanok vagytok, mint Stan és Pan" - mondja nekik
fejcsóválva),
s rögtön utána a fiúk szemszögéből a lányra. (" Te! Egy lány van az
ágyadban"
közli némi
meglepetéssel
Paul, a fiatal író. S Pierre, írógépe mellől
érett férfira jellemző nyugalommal
bólint.)
Olyanok, mint Stan és Pan...
A film
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egyik titka bujkál ebben a vicces mondatban. Hagyományos dramaturgia helyett
a humor ritka adománya tartja össze a filmet. N em kacagtató," nem térdet csapkodtató humor. Tanner valami belső jókedvet
ébreszt. A Szalamandrá-ban magabiztos
filmművész áll előttünk: mindenféle cselekménybonyolítási szabályt el mer felejteni. Új meg új epizódokat illeszt a történetbe. A mese olykor kanyarog, megáll,
aztán előreugrik. Csak egy példát erre a
szabálytalanságra.
A huszonhárom
éves
Rosamonde-ról megtudjuk, hogy van egy
hétéves gyereke, falun nevelik a lány szülei. Nosza, a fiúk javaslatára leutaznak a
szülőkhöz, környezettanulmányra.
Az újságíró izgatott an csévéli magnóját, Paul
fantáziája messzire lódul. Milyenek is Rosamonde szülei? S a gyereke... Tanner
viszont elmosolyodik. Szerencsére csöppet
sem érdekli ez a családi környezet, le mer
mondani jó, kihegyezett, blickfangos jelenetekről. ..
A falusi kirándulás másmilyen jelenettel
zárul: a két fiú groteszk-játékos téli sétáját követjük. Behavazott fák közt botladoznak, jelszavakat kiabálnak egymás
fülébe, polgári jelszavakat meg anarchista
jelszavakat; Paul felírja noteszébe, hogy
a szalamandra a tűzben is élve marad aztán hazautaznak Genfbe.
Tanner megkésetten is friss új-hullámfilmje megint csak azt bizonyítja, hogy
nemzeti sajátosságok nélkül nincs maradandó film, s azt, hogy ezek a sajátosságok nem a magyar puszta, a holland tulipán vagy a svájci bőrnadrág szintjén keresendők. Tannernek egy közönséges genfi
villamoskocsi (éppolyan, mint a kettes villamos Pesten) elég a "couIeur locale" megteremtéséhez. Könnyen teheti: eleven embereket teremtett, igazi várost és falut és
tájat ábrázol, és megszeretteti hőseit.
Pedig humor, derű és mosoly, meg a két
fiú infantilis röhögései ellenére - Rosamond e sorsa egyáltalán nem szívderítő.
Tudják ezt ők is. Ott ül Paul és Pierre a
film végén a nagy konyhaasztalnál - melyet épp az imént vett jegyzékbe a Svájci
Allamegy buzgó hivatalnoka -, reggeliznek: vasárnap van. A rádióban áment mi-

sézik egy kenetteljes
hang, az ujsag
emészthetetlenül
bárgyú. "Párizsba megyek" - dobja le a lapot Pierre. "Ott is
elviselhetetlenül ostobák az emberek" így a másik. "Az már az ő dolguk. Én legalább nem otthon leszek."
A film két órája hamar lepereg: Rosamonde-tól úgy veszünk búcsút, hogy csak
megszerettük, de igazán még mindig nem
ismerjük. "Azt kell tudnod, kik az ellenségeid!" - okít ja búcsúzóul az egyik ifjú.
"A cipőbolt tulajdonosa, ahol eladó vagyok. Meg az összes vevő" - mondja a
lány. Ez így persze nem több, mint a 68-as
ízű napi jelmondatok. Játék.
Tanner nem akar mindentudó
lenni.
Filmje nem a váteszi, világmegváltó, vagy
a nagy művészi forradalmak ígéretét hordozó művek közül való. A Szalamandra,
mely a legkezdeti francia új hullám, az
első Olmi-filmek, meg a nálunk is jólismert cseh törekvések sikerét idézi vissza,
csöppet sem "archaikus" film. Inkább a
holnap filmje, mint a közelmúlté, s azzal biztat, hogya "nouvelle vague", a free
cinerna, a cinerna novo, meg a többi "új
film" nem országokhoz és időszakokhoz
kötődő egyszeri csoda.
S a holnapé az a fajta színészi játék is,
amelyet Bulle Ogier, a Szalamandra főszereplője nyújt. Anna Karina óta francia nyelvű filmben ilyen érdekes színésznő
nem tűnt fel a vásznon. Bulle Ogier nélkül nem hinném el a rendezőnek, hogy a
szalamandra a tűzben is megél. A lexikonnak hi nnek, ahol ridegen csak ennyi áll:
"genre de batracien", magyarul: "békafajta" .
Bikácsy Gergely

CHARLES, ÉLVE VAGY HOLTAN (Charles
mort ou vif - Petite fresque historique) svájci,
1969. I és R: Alain Tanner ; O: .Renato Berta; Z:
Jacques
Olivier; Sz: Fr ancois Simon, Marcel.
Robert, Marie-Claire Dufour, Maya Simon.
SZALAMANDRA (La Salamandra) svájci, 1971.
R: Alain Tanner; F: A. Tanner, John Berger;
O: Renato Berda; Sandro Bernardoni ; Z: Patrick Moraz, Le Main Horse Airline ; Sz: Bulle
Ogier, Jean-Luc Bideau, Jacques Denis, Marblu
Jéquier, Véronique Alain, Marcel Vidal.
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PREMIER PLAN

ANDREJ TARKOYSZKIJ
Milyen hatásos volna így kezdeni: már korán jelentkezett
benne a hivatástudat;
mint kis nebuló minden zsebpénzét mozira költötte, az iskolapad helyett többször
a mozivászon előtt szorongott, tátott szájjal, tágranyílt szemmel habzsolva a megelevenedett képek csodáit; s közben a jövőre gondolt, titkon azokra a képekre figyelve, melyek majd őbenne fognak megszületni. De Andrej Tarkovszkijjal a jelek
szerint semmi ilyesmi nem történt. Vagy
talán mégis? Túlságosan romantikusak és
banálisak vagyunk, amikor a tehetség
ilyenféle korai megnyilatkozását várjuk el
életrajzától, míg ő éretlen gyermekfejjel,
keresgélő ösztöneitől, hajlamaitól vezérelve, érettebbnek bizonyult, mint a mi naiv
képzeletünk? Talán az ösztönei jobban
megsejtették a filmképek lényegét. Mindenesetre a fiatal Tarkovszkij zenét tanult,
majd festészetet. Karmester akart lenni,
majd mégis az arab nyelvekre iratkozott
be a Keleti Intézetbe. Itt alkalma volt
megcsodálni egy bonyolult nyelv grammatikájában a képi-gondolati kifejezés szigorú törvényszerűségét, ennél nem kívánt
többet az arab nyelvektől, Még egy lépés
hiányzott, hogy eljusson a filmképek rejtélyéig. Nevezzük ezt a természet megismerésének, vagy nevezzük életnek, hangsúllyal vagy hangsúly nélkül, az együtt-

élés és az emberi jellem iskolájának: Tarkovszkij egy geológiai expedícióval szibénal utazás ra vállalkozott. Az eredmény
nem váratott magára: a geológusok közt
Tarkovszkijt az irodalom kezdte érdekeini
szenvedélyesen, maga is íráshoz látott.
Már-már úgy érezte, hogy fölfedezte valódi tehetségét, elérkezett önmagához, amikor - hog i' romantikus vágyunk mégse _
maradjon kielégítetlenül - a "véletlen"
összehozta a filmmel. Egyik barátja, a
filmfőiskola hallgatója, meghívta egy házi
vetítésre. Talán a baráti kör szakmai bensősége, talán a film, amit látott, vagy egyszerűen csak a lehetőség, amely a képi kifejezésben rejlett, s ami hirtelen felvillant
előtte, meggyőzte őt, hogy itt a helye. Főiskolai felvételre jelentkezett.
Hamarosan kiderült - mint kivételes
tehetségek esetén szinte mindig -, hogy
a véletlen csak látszat; minden, amit Tarkovszkij eddig tanult, látott, tapasztalt,
átélt, erre a találkozásra készítette fel. Vagy
kevésbé romantikusan szólva, ösztönei, tehetsége mindezt a képi kifejezés eszközéül
halmozta fel benne. Huszonkét éves korában, 1954-ben kezdte el főiskolai tanulmányait. S megint egy szerenesés véletlen, de most már igazi: Mihail Romm osztályába kerülhetett. Annak a ritka tehetségű mesternek a keze alá, aki fiatal tanít53

ványaiban nemcsak egyszerűen a képességeket ismerte fel, hanem elsősorban a
kibontakozni vágyó művészi egyéniséget.
Ezt az egyéniséget tanította legfőképpen
nekik, mindegyiknek a magáét, hamarabb
kipuhatolva bennük, felismerve sajátosságait, mint ők maguk. Csak ehhez kapcsolódott a művészi és technikai oktatás, az
erőteljes realista látásmód, forma, gazdag
tapasztalat, ami Romm művészet ét is jellemzi. Ez egyik magyarázata
annak elég csak Csuhraj és Tarkovszkijpéldáját
említeni -, hogy tanítványainak legtöbbje
már első filmjében határozott művészi karakterrel jelentkezett.
Tarkovszkij diplomafilmje, Az én ;;'agy
barátom még mindössze arról nevezetes,
hogy Mihalkov-Koncsalovszkijjal
írta, és
az akkor már főiskolát végzett Vagyim Juszov fényképezte, akik Vlagyiszlav Ovcsinnyikov zeneszerzővel későbbi filmjeiben is munkatársai maradnak. De két évvel a főiskola után, 1962-ben elkészült első
játékfilmj e, az Iván gyermekkora már a
velencei. fesztivál nagydíj át hozza meg
számára. Ugyanígy a második filmje, a 66ban elkészült kétrészes, történelmi témájú
műve, az Andrej Rubljov a cannes-i fesztivál elismerését.
Nem kétséges, hogy mindkét alkotásban a modern filmművészet kivételes tehetsége mutatkozott meg, aki megejtő új
színekkel kelti életre a szovjet film nagy
hagyományait.

Iván gyermekkora
Mindenekelőtt a filmkép érzelmi és indulati teli tettség ét és elbeszélő erej ét. Azt
lehet mondani paradoxonként, hogy modernségének legfőbb vonása az a képi hatás és asszociáció, mely a némafilm alapelve volt, ahogy az Dovzsenkónál és Eizensteinnél érvényesült. Sőt, ha igaz, hogy a
modern filmművészet elveti a pszichológiát, Tarkovszkij mégcsak nem is modern.
Bár az Iván gyermekkora a háborúban játszódik, a frontvonalban,
félelmetes tűzfegyverek ütközetében, mégis csend van.
Szinte mélabús csend a kókadt erdőkben,
a sötét folyón, árterületen. A csatakos
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utak, a romok, üszkös gerendák, elvonuló,
szótlan katonák, az éjszakában felvillanó
rakéta lövedékek, a túlsó partra figyelő
őrök, fedezékben kuporgó, magányos emberek - a képek a fantáziánkra bízzák
a megszokott háborús cselekmények, a
csatajelenetek
elképzelését,
A háborút
egy gyermeki lélekben éljük meg. Ivánban, akit a háború megfosztott
vidám
gyermekkorától,
keserű felnőtt é tett idő
előtt, szívébe oltotta a bosszú vágyát. A
cselekmény lényege is a gyermek lelkében zajlik emlékképekben, s csak részben
külső történéseken keresztül; valóság és
a lélek mozzanatai szorosan összefonódnak: a katonák, akik közt Iván él, aggodalmuk és szeretetük a gyermek iránt; az
anya örökre eltűnt alakja, szelíd mosoIya, fogócska, kergetőzés a napsugaras
tengerparton,
záporban szétguruló érett
almák képe, a boldogság, melyet a háború visszahozhatatlanul
elsöpört. Iván
erre a boldogságra, szeretetre vágyik, s
gyűlölnie
kell. Gyűlöli a háborút, nem
maradt más a számára, meg kell bosszul.nia azokat, akik megölték az anyját, a békét, a gyermeki boldogságot.
Egy felderítő vállalkozás után ismerjük
meg elszánt, szigorú kis lényét. Hogy
mekkora volt a gyermek hősi bátorsága, a
felderítés veszélye, csak abból tudjuk
meg, ahogy a katonák fogadják, tisztelettel és zavartan, kicsit hitetlenkedő ámulattal és szégyenkezve is a gyermek elszántsága és bátorsága láttán. Nem tudják fékezni, de meg akarják menteni. Iskolára
küldik vissza a hátországba, a
gyermek azonban hamarosan megszökik,
visszatér közéjük. A külső történés azonban csak jelzi, alig mond valamit a valódi
történésről. Itt a belső cselekmény vált
ki feszültséget. Iván utolsó felderítő útja
oly halk, szinte lírai, mint egy csöndes
csónakázás az éjszakai folyón, a ködös árterületen,
a fel-felvillanó
rakétalövedékek fényében, az erdő mélyén. Aztán az
éjszakában, az ellenség háta mögött eltűnik szemünk elől. Már csak a fénykép ével
találkozunk a németek kivégzett áldozatainak aktái közt a végső győzelem napján.
De. elszánt, hősies tette, végső hely tál-

Iván gyermekkora

Iván

gyermekkora

lása és tragikuma élesebben vésődik be- zsenkóéval rokon, talán csak puhábban
lénk, mintha végigkísértük volna útján. A árnyalt, kevésbé dinamikus és kontraszképek - többnyire lirikusan lágy - ér- tos. Ennek megfelelően a jellemábrázolás
zelmi aláfestését, elégikus epizódjait ad- is kerüli a végleteket, a típusok absztrakt
ják meg a történésnek, melyet teljes ki- megfogalmazását, ahogy a képeken a fény
bontakozásában nem láthatunk, de éppen és árnyék megoszlása is lágyabb, elmosóérzelmi hatásukra
kényszerülünk
ma- dóbb, a színészi játék is realisztikusabb.
gunkban rekonstruálni. Így a látvány él- De ugyanúgy az orosz tájak sugallta fesményénél sokkal mély ebbet, a belső átélés tői képzeletből születik, mint Dovzsenkó
képi világa, drámai költészete.
élményét adják.
Miért válik hangsúlyossá Tarkovszkij
Tarkovszkij lírája, mely finom árnyalataival és gondolati asszociációival átfogja filmjeiben a költőiség? Talán valami öna természetet s a benne megjelenő em- célú, képi artisztikumra törekszik? Szó
bert, elsősorban drámai funkciót tölt be, sincs erről. Képeinek kompozíciós széplehetővé teszi a történet epizodikus elő- sége, érzelmi telítettség e, költőisége nem
adásmódját, s a látható történet mögött stíluselem, hanem funkció. Egységbe fogja
egy belső, lelki történés átélését. Ez a lírai a lazán összefűzött cselekményt, s a belső
telítettségű, erősen asszociációs drámai történés lényege felé irányítja a képek
módszer leginkább a "nagy néma" Dov- tartalmával fölkeltett asszociációkat. Ez a
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még nem fedte fel. A múlt determináltságának érzése ezzel megszűnik, az, események, a zajló élet megint nyílttá és esetlegessé válik, mintha csak egy szemtanú
mesélné el. A történelmi légkört csak a
képeken megjelenő világ tárgyi hitelessége, a társadalmi kapcsolatok, szokások,
gondolatok korjellege jelzi. Úgynevezett
történelmi alakok sem jelennek meg a filmen, legalábbis nem múltat jelentő meghatározottságukban ; Rubljov is "csak" egy
félszeg, művészi elhivatottságának
utat
kereső, vallási-etikai problémáival viaskodó vándorszerzetes. Emberi minősége,
Andrej Rubljov
gondola tok korj ellege jelzi. Úgynevezett
Mindaz, amit itt körülírtunk, semmi más, kenysége különbözteti meg a többiektől,
mint a művészetekből ismert alanyi áb- szerzetestársaitól, Csornijtól vagy Kirillrázolás, a költői én-forma, mely Tarkov- től. Jellemző, hogy az életének közel neszkijnál leginkább lírát, festőiséget, és al- gyedszázadát egymástól távoli, drámai epikotói egyéniségét átható humánumot je- zódokban elbeszélő film során végig inlent. Már az Iván gyermekkorá-ban preg- kább korának jelentését kereső, kétségei
közt vergődő ember, mint az a történelmi
nánsan jelentkeznek ezek a vonások, a
Rubljov-ban mintegy testet öltenek
az alak, a nagy ikonfestő művész, akinek maikonfestő szerzetes alakjában. Mindkét gát műveiben megfogalmazta. E művek
film az örömre, a békés alkotásra, gondo- még elemeire bontva, megkomponálatlanul
latokra született ember drámája a világ- szunnyadnak gondolataiban, töprengő téban, s mindkettő a humánum győzelmével tovaságában, környezetének nyers köznavégződik a történelem embertelen erőivel piságában, saz útjai során bejárt tájak
szemben. Jellemző, hogy e győzelem mind- nyugodt szépségében, életének fájdalmas
két filmben váratlan fordulatként követ- mozzanataiban. Tarkovszkij nem a törtékezik be: Iván már halott, de az ő példája, nelmi alakot ábrázolja benne - amihez
olthatatlan békevágya, elszántsága győzi le kevés adat maradt is fenn Rubljovról -,
a háborút, az ő boldog gyermeki emlékei s nem is akarja valamiféle történelmi pózcsillannak meg katonatársai szemében a ban megörökíteni; még ecsetet sem látunk
béke első napján; Rubljov már húsz éve egyszer sem ikonfestője kezében. Egyetlen
nem fest, Vlagyimir ostroma, ikonosztázai- jelenet mutatja Rubljovot egy mű megaz Utolsó ítélet
nak felégetése után némasági fogadalmat is születése pillanatában:
megfestése
előtt
az
Uszpenszkij
székestett, amikor találkozik BoriszkávalNyiegyházban.
De
itt
sem
a
nagy
művész,
a
kolaj Burljajev játssza, mint Ivánt is -,
történelmileg
meghatározott
alak
áll
előta harangöntő kamasszá érett fiával, akinek példája visszavezeti az alkotáshoz. A tünk, hanem az esendő ember; a székeshumánum győzelmét Rubljov képei szim- egyház vakító fehér, festéshez kész falai,
bólizálják a film végén. A kor kihívására melyet kétségbeesett indulatában koromfelelnek, de végül is, más oldalról, a tör- mal mázol be, a tehetetlenség ét jelenti,
tiltakozást a kegyetlen, rémítő vízió ellen,
ténelmet teljesítik ki.
melyet a vallási dogmák, a bizánci merev
A kor - az orosz renaissance kezdete Tarkovszkij alanyi ábrázolásában
nem formák követelnek tőle. "Jobb felől a kárabsztrakt történelmi, hanem megszokott, hozottakat, amint szurokban főnek, hogy
mindennapi arcát mutatja felénk; a kor a hideg futkosson a hátán, aki nézi mondja neki korai mestere és festőtársa,
emberei számára megszokottat, ismertet,
Daniil Csornij. - Olyan ördögöt, hogy
amelynek jelentését előttük a történelem

költőiség különben nem egyszerűen csak
szépség jelentésű, hanem aktív, kényszerítő erejű képzelet, érzékletesség, spontaneitás, mely magával sodorja a szemlélőt.
Ezért van az az érzésünk, hogy Tarkovszkij filmjeit nem a vászon előtt ülve nézzük, hanem magunk is benne élünk. Fokozottan így van ez az Andrej Rubljovban, ahol a szélesvászon tágabb perspektívája, plasztikusabb képe még fokozza Tarkovszkij ezt tudatosan fel is használja
- filmjének erős szuggesztivitását.
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hIst gomolyog az orrIikáből. igy festették a régi mesterek is, Feofan is így tanította." Feofan Grek valóban így tanította, s így kívánta meg Rubljovtól a kor
is: "Ha nincs félelem, hit sincs!"
De valóban azt kívánja-e tőle a kor, ami
a művészi formák hagyományaiban, a kor
köztudatában él, nincs-e egy más, mélyebben rejtőző követelménye is, melyet csak
akkor ismerhetünk fel, ha megfejt jük a
kor jelentését és szerepét a történelmi folyamatban? Tarkovszkij szubjektív ábrázolási módja közvetlenül, Rubljov művészi és vallási-etikai konfliktusaként ragadja meg a kor és a cselekvés problémáját.
Ez azt is jelenti, hogy a történelem nem
jelenik meg a maga végleges megfogalmazottságában, csak konkrét jelenségeiben; a kor tárgyi és emberi világa közelebb kerül, a részletek
kivehető ek
lesznek, a jelentős és jelentéktelen mozzanatok összemosódnak, életre kél az egyén
pszichológiája, az érzelmi benyomás, a
líra, s az ember közelségének hatására a
humánum; mindaz, ami Tarkovszkij alkotói tehetségének, gazdag képi fantáziájának fő jellemzője.
Persze, mi már ismerjük a múlt történelmét, világos előttünk a kor jelentése,
nem veszünk el teljesen zűrzavarában,
nyers jelenségei közt, mélyéről olyan hangokat is kihallunk, melyek felé az ikonfestő szerzetes, a kor legjobbjai csak tapogatózhattak. Az a hatalmas történelmi szakasz, mely Rubljov korát is magában foglalja - a nemzeti egység és függetlenség
megteremtése, sajátosságainak kialakulása
-, századokra terjed. Fordulópont ját minden bizonnyal Dimitrij moszkvai nagyfejedelem kulikovói győzelme jelenti (1380)
a tatár Aranyhorda felett. A másfél százada tartó rabság, zsákmányolás, éhínség,
kiszolgáltatottság, s a nyomában járó bénultság, torzsalkodás, hatalmi aspirációk
és árulások a fejedelmek közt, végül is
a legyőzhetetlenség legendáját szőtte az
Aranyhorda köré. A tatár elnyomás ugyan
nem szűnt meg egyszerre - 82-ben már
újra feldúlják és hadisarera kényszerítik
Moszkvát -, de Kulikovónál a győzelem
olyan mélyr eható I volt, hogya
legenda
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szertefoszlott, s a tatár hordát ezután már
belső válságok emésztették. Moszkva mint
növekvő mágneses erő, kezdi vonzani a
fejedelemségekre
széttagolt vagy tatár
elnyomás alatt élő orosz népet. Egy központi hatalom kialakulásának lehetősége
történelmi formát öltött. Kétségtelen, hogy
a kor nagy történelmi hőse Dimitrij Eizenstein mértékével mérve. Annál is nagyobb meggyöződéssel mondhatjuk ezt,
mert Eizenstein két történelmi filmet is
alkotott a központi hatalom nemzeti problémájáról. A Jégmezők lovagjá-nak hősében, Alexander Nyevszkij, Vlagyimir és
Novgorod nagyfej edeIménekalakj
ában,
aki 1240-ben a svédek, 42-ben a német
lovagrend vasbaöltözött
hadait győzte le,
már a központi hatalom politikai-nemzeti
gondolata öltött testet; a Rettegett Ivánban pedig e hatalom végleges megszilárdításának történelmi képe rajzolódik fel.
Eizenstein gigantikus képalkotása közvetlenül a történelmet idézi meg; a központi
cselekmény uralkodik a filmben, jelentéktelen epizódok csak dramaturgiai szükségből szövődnek bele; filmkamerája szinte
mindig a horizont fölé néz: magasba emeli
rendkívüli hőseit. Egyetlen pillanat sem
feledteti, hogya múlt absztrakt képét látjuk, a történelmet drámai sűrítésben; a
mozgás túldimenzionált, a cselekmény determinált. Az alakok, még árnyaik is óriásira nőnek, a részletek elvesznek.
Tarkovszkij kamerája előszeretettel s
gyakran néz a horizont alá, sokszor nagy
mélységekbe,
nem mintha
kisebbíteni
akarná alakjait, csak reális helyüket keresi a történelem szintjén mozgó események alatt, a névtelenek ezreiét, a köznapok emberé ét. Az epizódok jelentősége
megnő, számuk megszaporodik, a részletek láthatóvá lesznek; a cselekmény nyitott lesz, az alakok sorsában újra szerepet
kap az esetleges, a véletlen. Tarkovszkij
a történelmet a mindennapok nyelvére
fordítja le. Nem tagadja a történelem determináló erőinek jelenlétét az eseményekben, de ezt a köznapok jelenségeiben,
"a tudat horizont ja" alatt érzékelteti.
Rubljov csak a film befejezésében emelkedik a horizont ·fölé '- mint történelmi

alak a képeiben jelenik meg -, kontrasztként azzal a félszeg ikonfestő szerzetessel,
esendő és védtelen emberrel szemben, akinek fájdalmas sorsát végigkísérjük a film
eseményeiben. A történelem itt nem pusztán lelkesítő vagy tanulságos látvány, hanem megrázó, fölernelő élmény, mint a születőben levő élet; a kor,mely szemünk előtt
születik újra lázas eszmék, keresések, tettek, politikai érdekek, hatalmi vágyak, reménykedések és gyötrelmek gomolyagásában. S az életnek e buja vadonában, melyet Tarkovszkij szuggesztív képi fantáziája megteremt, magunknak kell utat vágnunk, irányt szabni figyelmünknek, ítélni
emberek és tettek fölött, kialakítani azt
az értékrendet, mely megérteti velünk a
kort; ebben keveset segít tudásunk róla.
At kell mindezt élnünk Rubljovhoz hasonlóan, szorongások és remények, megaláztatásole
és megbékélések közt, hogy
eljussunk a legmélyebbhez : Rubljov válaszához ; képei csodálatos színeinek, sugárzó
derűjének
"titkához".
A kulikovói győzelem idején Rubljov
húsz éves (egyesek szerint fiatalabb), a zagorsz'xi Szentháromság-kolostor szerzetese,
ikonfestést tanul. Akkori mestere Daniil
Csornij, akinek festőműhelye működik itt.
Már negyvenen felül jár, amikor Feofan
Grek, az idősebb nemzedék nagy festője,
a bizánci iskola mestere felfigyel rá, s
Moszkvába hívja. Prokhorral, a kor harmadik nagy festőjével az Angyali üdvözlet-székesegyház festménycin
dolgoznak
Dimitr ij utóda, Vaszilij nagyfejedelem
megrendelésére.
Három évvel később,
140B-ban Vlagyimirban újra Daniil Csornijjal dolgozik. Ebből az időből való a Vlagyimiri Szűz és a Megváltó című képe.
Ekkor már az Andronnyikov-kolostor lakója. 1422-ben visszatér Zagorszkba, hogy
az új székesegyház falait kifesse. Itt alkotja meg a leghíresebb fennmaradt művét, a Szentháromság-ot. Majd megint az
Andronnyikov-kolostorba
tér meg, s itt
hal meg 1430-ban. Körülötte dúlás, kegyetlenség, pusztítás; hataloméhség, barbár fejedelmi hiúság. S mindezzel párhuzamosan s történelmi kiegészítőjeként: az
építés ; csodála tos szépségű székesegy há-

Iván gyermekkora

zak, paloták emelkednek, városok épülnek,
új települések keletkeznek, főleg a moszkvai nagyfejedelemségben,
melyekkor
már a legnagyobb védelmet nyújtotta az
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Aranyhorda kegyetlen portyáival és a lit- nem érzenünk e két, szimbolikus jelentésű
ván fejedelmek támadásaival szemben. A képsorban, melyet Tarkovszkij Rubljov
kor feltartóztathatatlanul haladt a szétda- élettörténetébe fűz, ugyanazt a merész álrabolt orosz föld egysége, a közös haza, a mot, erőt és alkotóvágyat, mely töprengő,
központosító hatalom megteremtése, a nem- hallgatag ikonfestőjét a "történelem horiaz
zet fogalmának tudatosítása felé, bár ez még zontjára" emeli. Az erő, a tehetség
ködös, megfoghatatlan. A politikai gondo- egyéné, Rubljové, de az üzenet, amit hoz a
lat még nem léphetett túl a részerők össze- kor mélyéről, azoké, akik fölé emelkedett.
ütközésén, érdekein, még Moszkváén sem
mindig, pedig ez forrt össze legkorábban
az össznépi érdekkel. Még kevésbé léphe- Golgota
tett túl az egyház pravoszláv eszméj én,
mely századokon át az összetartozás érzé- "Ha nincs félelem, hit sincs!" Rubljov nem
sét élesztette.
tud ördögöket festeni, sem rémítő bizánci
Rubljov életútja a kor mélyén vezet, szenteket. Azt a hitet akarja képein kifeazok között, akik ha néha töprengtek is a jezni, amely a muzsiknak erőt adott, hogy
kor megoldatlan, nagy kérdései fölött, lát- álmai után fusson; azt a lebírhatatlan alni, érzékelni. és megszenvedni csak a kínt, kotói lázat, melyet a harangöntő fiában láa pusztítást, a lerombolt vagy minduntalan
tott lobogni. Azt a derűt akarja visszaadni
felgyújtott városokat tudták; a földjük- színeiben, amely belőle árad, azokat a szíről elűzött parasztok sorsát, az éhínséget, neket akarja festeni, melyeket az orosz
örökéletű alkotások megsemmisülését, a táj sugallt neki, szentjeinek arcán azokat a
fejedelmi
druzsinák
kegyetlenkedéseit,
vonásokat akarja látni, melyeket a körüláncravert, tatárrabságba
hurcolt ezrek lötte élő emberek arcán figyelt meg. Az
kétségbeesését élhették meg. Mindennek egyházi hagyományok és dogmák, a bi- részbeni - ábrázolását Tarkovszkij nem zánci formák nagy mestere, az öreg Feofán
kerülhette meg filmjében, hiszen az ő felháborodva inti le:
krisztusi szelídségű Rubljovja testközelben
"Dehát hol láttál te ilyen áldozatos lelélt e szenvedéssel. De éppen e szelídség, keket? .. Vakok az emberek, tudatlan a
részvét, szánakozás, a válaszkeresés nyug- nép!. .. Hamarosan eljön az utolsó ítélet.
talansága sugárzik ki a képekből. a leg- Mintha már kezdődne is, figyeld meg a
nyersebbekből is; kristályosan tiszta líra szavam." És Rubljov felindulva kérdi:
öleli át alakját, közvetíti számunkra em"Hogy tudsz te festeni ilyen gondolatokberi és művészi lényét; érteti meg velünk kal? Helyedben már barlangba húzód tam
korára adott válaszát. S különös, hogy ez volna mindörökre."
a válasz, lényege szerint, s még mielőtt
"Én istennek szolgálok, nem az embeRubljov ikonjai megjelennének, két olyan reknek! - mondja erre önhitten Feofán.
költői megfogalmazású jelenetsorban is ki- S hozzáfűzi lesújtó ítéletét: - Ha Jézus
fejezésre jut, melyekben Rubljov alakja újra eljönne a földre, megint csak mega háttérben marad, vagy jelen sincs. Az feszítenék! ... Az emberek, tudod-e, mikor
első, mindjárt a kezdő képsor, egy orosz gyűlnek jószántukból <egybe? Amikor vanéplegenda megelevenítése; egy tan ula t- lami gyalázat elkövetésére készülnek."
lan, de merész álmai után futó, talán kissé
Beszélgetésükbe
Rubljov
gyönyoru,
"kelekótya" muzsik- az emberek az ördög néma Golgota-víziója szövődik: egy orosz
cimborájának vélik - repülési kísérlete muzsi k-Kr isztus kapaszkodik fel a havas
a maga tákolta léggömbön; a másik a ha- domboldalon, vállán a nehéz kereszttel. A
rangöntés drámai felépítésű, fölemelő, druzsina katonái kísérik, körülötte riadt,
nagyszerű képsora, amelynek hőse, a ha- hallgatag
asszonyok, vidám, ugrándozó
lott harangöntő tanulatlan kamaszfia épp- gyermekek; Mária és bűnbánó Magdolna
oly vakmerően fut álmai után, mint a le- arcán fájdalom, könnyek nélkül. A muvegőbe kapaszkodó muzsik. Lehetetlen
zsik nem bírja a keresztet, megroggyan.
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Egy erősebb férfi viszi fel azt a dombtetőre, a menet fölér, a katonák felszögezik
Krisztust, indulat nem látszik rajtuk, minden mozdulat lassú, ünnepélyes. Aztán a
fehér dombtetőn felállítják a fekete keresztet, körben a nép, fejkendős asszonyok, megrendülten, némán, a gyermekek
abbahagy ják a játékot. Csak Magdolna
esik össze zokogva. "Krisztus is egybegyűjtötte az embereket. S azok feszítsd
meg-et kiáltottak" - mondja Feofán.
"De hiszen megbánták bűneiket."
"De csak aztán. Amikor már késő volt.
És mindig így van."
A képsor félreismerhetetlenül
idézi
Breughelt. Erre vonatkozólag Tarkovszkij
egy alkalommal ezt mondta: "Breughelben
van valami oroszos. A kép síkok mélysége,
a sokféle cselekmény, mely képein látható,
a sok-sok alak, melyek mind a maguk
munkájával
vannak elfoglalva, a téli falu,
a színek, ez hat benne oroszosnak". A vallási téma rusztikus feldolgozása Rubljov
viziójában talán anakronizmus, de mélyen
bevilágít az ikonfestő valódi konfliktusaba. Szűknek érzi az egyházi hagyományok
merev dogmavilágát, de ami vonzza, aminek sodrásában él, a körülötte vérző, profán élet még rémítőbb képet tár eléje,
mint a bizantinus túlvilág ijesztő szeritjei, komor színei. Amikor a nagyfejedelem
lázadó öccse a portyázó tatár kánnal szövetkezve felégeti és kirabolja Vlagyimir t,
a kiégett, fel dúlt székesegyházban újra
megjelenik - a mélyen megrendült, megalázott Rubljov felizgatott képzeletében Feofán Gr-ek, aki ekkor már a valóságban
halott. Mintha csak azért jelenne meg,
hogy figyelmeztesse Rubljovot a "bűnre",
emlékeztesse Csornij szavaira: "Ha nincs
félelem, hit sincs." A lerombolt templomban elpusztult derűs szépségű ikonosztáza,
az Utolsó ítélet is, melyet annyi szenvedéssel, s a nép oly sok szenvedésének vigaszára alkotott meg. "Vakságban éltem le
fél életemet" - panaszolja Feofánnak.
"Nekem hány munkámat
emésztette
tűz" - feleli rezignáltan Feofan, aki csak
istennek akart szolgálni. Rubljovmár tudja,
hogy ez lehetetlen, ha nem szolgál egyben
az embereknek is:

"Azzal vigasztalódtam, hogy örömükre
cselekszem, a hit segedelmére. Ök pedig
elégették az ikonosztázomat ! Hát nem
egy-é a hitünk, nem egy-é a földünk?
Nem egy-é a vérünk? Nem tudtam képeimmel az embereket meggyőzni."
"Parazsat gyűjtesz a fejedre, ha így
beszélsz. "
De Rubljov úgy érzi, nincs más választása: "Vezeklést szabok ki magamra" mondja, "Emberekkel nincs többé mit beszélnem." Némaságra kárhoztatja
magát.
Fogadalmat tesz: többé nem fest. Húsz
évre eltűnik a kolostorok mélyén a névtelen szerzetesek közt.
És itt újra fölmerül a kérdés: ki ez a
riadt, krisztusi szelídségű ember? Elképzelhető-e, hogy a csillogó derű, színpornpa, életerő és szépség, mely fennmaradt
ikonjairól sugárzik, ebben az önsanyargató, komor, végtelen alázatú lélekben született meg? Akinek - Antolij Szolonyicin
megformálásában - nemcsak sovány arca,
réveteg tekintete, de meghajlott, törékeny
válla, testhez szorított karja is -gyermeki
riadtságáról, örökös belső szorongásairól
beszél? Nem kell-e inkább az orosz földet járó Messiásnak vélnünk, aki szenvedésével, megalázkodásával felel a világ kegyetlenségére, a durvaságra, az irigységre,
a hatalmaskodásra; aki arra született, hogy
misztikus módon magára vegye a világ
bűneit? Nem utal erre a Golgota látomása
is? Vagy talán a késő középkor álruhás
Miskin hercegét gyanítsuk benne, akinek
lelkéből az erőszak és a bűn mélységes
szánalmat és jóságot vált ki, s megalázkodva fogadja a gúnyt, amelyben részesül? Lehet-e tagadni e vonásokat Tarkovszkij Rubljovjában? Hiszen oly szembeötlőek. De akkor mi a jelentésük? Mit tartsunk a film befejező részéről, amelyben
megjelennek Rubljov ikonosztázainak alakjai, csodálatos színei? Függelék volna csupán, pusztán díszítő elem, enyhül et a látottak után? S az utolsó kép, mely az ikonokról visszavált - színesben - az esőben ázó
orosz mezőkre, a kipányvázott, legelő lovakra, mindez csak hangulat volna? Vagy
költői megfogalmazása a "titoknak", a dogmáktól felszabadult hitnek, Rubljov öreg6t

kori - a filmen nem látható - újjászületésének, eszméi és művészete kivirágzásának.
Ha Tarkovszkij Rubljovjában
csak a
krisztusi alázatot és szenvedést érzékeljük; ha riasztó és fájó élményeinek befogadása csak tehetetlenség, merő passzivitás: tökéletesen tiszta tükör, amelyben
megmutatkozik és lelepleződik egy kor
nyers kegyetlensége, önzése és tudatlansága; akkor az ikon festő valódi konfliktusát tévesztjük szem elől, s a film hatalmas tablókra, korfestő epizódokra esik
szét, amelyeken egy mindinkább fájdalmába zárkózó, elidegenedő szerzetes vándorol keresztül. De akkor miért jelennek
meg Rubljov képei a dráma csúcspontján?
Mit jelent a legendás muzsik vakmerő repülése a film elején? Az igric keserűen
vidám jelenete a pajtában a komor hangulatú parasztok közt; a pogány term észetimádók meztelen liturgiája; a kegyetlen rombolás képei mellett az építés, az
alkotás, a stílusformálás láza is; még a
szörnyű ostromjelenetben is a vak, barbár életerő, megformálatlan, nyers szépség? Jelenthetne-e fordulatot a drámában
a harangöntő Boriszka példája, ha benne
nem ugyanaz a mélyről feltörő, formakereső erő fejeződne ki, mint a vakmerő muzsikban, az elpusztíthatatlan
kedélyű igricben. a kegyetlenül megvakított kőf'aragókban? S Tarkovszkij Rubljovjában.
A lazán szövődő epizódok, életképek,
felvillanó események, keserű sorsok, tragédiák, melyeken keresztül vezet e félénk,
önmagát sanyargató ikonfestő szerzetes
útja a filmen, végül is egy hatalmas freskó
drámai kompozíciójába záródnak. Ez Rubljov világa, ahogy átélte - Tarkóvszkij
alkotó
képzelete szerint. A kompozíció
egésze - a részletek izgatottsága, nyersesége, dinamikája ellenére - nyugodt,
fölemelő és derűs. Az a drámai erő, ami
átfogja a részleteket, Rubljov és kora konfliktusából ered; abból a mély humánumból, mely az ikonfestőben leküzdhetetlen
erővel szólal meg, s melyet a kor számtalanszor megaláz benne. Rubljov a történelemmel perel, mert csak a felszínét
látja, nyers megnyilatkozásait szenvedi. De
a részvét, a derű, a nem félelemből születő
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hit, az emberi világra rányíló tekintet, a
humánum, mely benne az elhaló, merev
bizánci formák ellen munkál, mégiscsak a
kor mélyéről a történelem követelményeként hangzanak fel. Az a kálváriás út,
melyen végigmegy, s amelyen egy alkalommal még a pogány hit buja természetimádatának, misztikus szertartásának
is
tanúja Vlagyimirba igyekezve; amelyen
annyi részvétlenség és ridegség hívja ki
az ő részvétét az emberek iránt, ezért telik
meg oly meleg lírával és humánummal. Ez
a líra Rubljov alakjából sugárzik, de minden rezdülésében Tarkovszkijé, s benne
Rubljov ikonjai ébresztették. S ez olyan
erős, hogy szinte azonosítja őt a filmbeli
Rubljov alakjával, s lehetővé teszi számára
egy távoli történelmi kor szubjektív ábrázolását. Ez a szubjektivitás - mely
Rubljové és Tarkovszkijé egyaránt - teremt feszültséget a jelenetekben, ahol vad
televényben tenyészik együtt gőg, önzés,
hatalmi érdek, kegyetlenség és humánum,
megértő részvét, együttérző líra; váltakozik a rombolás képe a szépre törekvés
szomj ával, a mindennapi élet nyersesége
a békés alkotó munka csodálatos himnuszával, a harangöntés
lírai szárnyalású,
megkapóan szép képsorával. Tarkovszkij
apró részletekig ábrázolja ezt a harangöntő munkát, de az alkotásnak, az újat
teremtésnek benne kifejeződő merészségét, magával ragadó lázát fölemeli a jelképiség ig. Az epizód megszállott, tűzben
égő kamasz hősében találja meg Rubljov
a választ, öregkorára, a maga életének kérdésére. Újra hitet nyer a munkában, a
a fellángoló hit feloldja keserű fogadalma
alól. Végigjárta a Golgota útját.
S ekkor, a film nagy távlatú fresko-kompozíciójának lezárásaként, megjelennek eredeti színeikben - Rubljov festményei.
Tarkovszkij részletekre bontja e képeket,
majd távlatot ad nekik, váltakozva, felragyogtatja csodálatos színeit, közelebb hozza alakjainak derűs vonásait, ruhájuk redőzetét, könnyed mozgásuk harmóniáját.
Rubljov élete és a képek derűje, harmóniája közt hirtelen kontraszt keletkezik. S
e váratlan kontraszt érteti meg velünk teljes mélységében azt a drámát, melyet

AndTej

Rubljov

Rubljovval
átéltünk.
A történelem
egyszerre, mint kétarcú J ánusz-f'ej
tünik fel
előttünk. Az egyik arc a kor, melyet Rubljov vándorlásain, csalódásain, emberi fájdalmain keresztül megéltünk;
a másik arc
a kor jelentése, szerepe, melyet a történelem nagy folyamatában
nyer. S ez nem
volt más, mint a bizánci formák, a merev
egyházi dogmák közül való kilépés, az egységes nemzeti jelleg, a sajátos orosz vonások érvényesülése,
amit a kor a dúlások
és széthúzások,
elkeseredett
hatalmi küzdelmek között még nem tudott politikailag

megfogalmazni,
de ami már születőben
volt a történelem
mélyén;
az egységes
orosz föld és nép, az orosz ember és haza
gondolata. Még egyházi öltözetben, a vallást szolgálva Rubljov
képein. Egyelőre
még csak színekben
és a szentek arcvonásain jelenik meg nála mindaz, ami sajátosan orosz; a nyírfák havas fehérsége
a redőzött ruhákon, az orosz erdők mélabús rozsdaszíne,
a mezők lágy zöldje, okkersárgája
a képek mélységében,
aranyló
színek a glóriákon. Az égi lakók orosz várak és városok falai alatt jelennek meg,
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maguk is oroszosabbak, mint Feofán, Prokhor vagy Csornij képein. Mozgásuk, tartásuk emberibb, könnyedebb, földközelibb.
Tarkovszkij kiemel minden részletet, egyszerre lirizálj a és drama tizálj a, min tegy
megelevenítve azt a mozzanatot, ahogy
kilépnek a bizánci formalizmus merevségéből, a vallási dogmák determináltságából. Oroszabbá lesz a metafizikai világ, közelebb a nép érzésvilágához az ikonokon,
melyek derűt, lírát s emberszeretetet sugároznak maguk körül.
Az orosz renaissance történelmi drámája-e tehát az Andrej Rubljov? Klasszikus
értelemben nem az, még hitelesen ható
tárgyi világa, lenyűgöző erejű korfestése,
a kor nyers-valóságos világi és elvont vallási szellemét idéző, erőteljes dialógusai
ellenére sem. Egy töprengő, magányos ember drámája, aki egy nehezen megfogalmazható, mélyről feltörő eszmével küzd.
Ahogy Tarkovszkij mondja: "Mindabban,
amit csináltam és csinálni akarok, olyan
emberről van szó, aki túl akar jutni valamin, győzni akar egy belső elhivatás következtében. Másként szólva, egy eszmétől megszállt emberről, aki szenvedélyesen keresi a választ egy kérdésre, s a
végsőkig elmegy a valóság megértésében.
S megszerzett tapasztalatai, gyakorlata
folytán megérti végül is ezt a valóságot."
Egy kor drámájának közvetlen ábrázolására minden bizonnyal alkalmasabbak az
eizensteini hősök, akiknek látóköre átfogja
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a kort, tetteik történelmi szinten mozognak. De mindannak mélyére nyúlni, amin
e történelem épül, azokat az embereket
megmutatni, akik e nagy folyam sodrásában éltek, s csak a maguk létköre határáig láthattak; kitapintani e sodrás ellenállhatatlan irányát, számtalan lassú, megbújó áramlását; erre Andrej Tarkovszkij
mélység fölé hajló kamerája, az ő félszeg
ikonfestő szerzetese alkalmasabb. Ezért
kelti fel az ő Rubljov-ja
a fölfedezés izgalmát bennünk, s jár azzal a tiszta örömmel, melyet a szépség és a humánum
együttes megjelenése ad a müvészetnek.
Gazdag lírai-epikus képzeletvilágával, erős
jellemábrázoló erejével megnyitja előttünk egy alázatos, hallgatag szerzetes alakján keresztül, annak töprengéseiben, fájdalmas mosolyában, hányatott
életében
egy alakulóban levő, nyers, háborgó kor
mélyét. Míndezzcl ,egy élőbb, mélyrehatóbb történelemszemléletre késztet, s egyben kulcsot ad egy nagy müvész, Rubljov
alkotásainak igazabb megértéséhez. S mert
végül harmóniában oldja fel a harcot, melyet e művész kora szellemének kifejezéséért vívott meg, a szép és értelmes munka
fölemelő örömében megérezteti a történelemben mindig jelenlevő, s aktivizálható
humánumot, az ember megtörhetetlen életigenlésének valódi értelmét. Ez teszi Andrej Tarkovszkij Rubljov-ját
a modern
filmművészet egyik nagyalkotásává.
Hegedűs

Zoltán

Andrej

Rubljor

VALLOMÁSOK

ÉS VÉLEMÉNYEK

Az ars poeticá-ból
... A mi foglalkozásunk ban és körülötte is
rengeteg az előítélet. Nem a tradíciókat
értem ezen, hanem kifejezetten az előítéleteket, a gondolkodás sablonjait, azokat a
közhelyeket, amelyek a tradíciókkal kapcsolatban rendszerint feltűnnek, és amelyek minden tradíciót fokozatosan körülfonnak. De a művészet terén csak úgy lehet bármit is elérni, ha az ember megszabadul ezektől az előítéletektől. Mindenkinek ki kell dolgoznia saját álláspontját,
nézetét - természetesen a józan ész jegyében - és a munka ideje alatt úgy
őrizni azt, mint a szeme fényét ...
... Művész az, akinek elgondolásában vagy
már a kész filmjében egy sajátos képi vi-

lág és a valóságos világról alkotott egyéni
gondolatrendszer jelenik meg... Csak a
dolgokról alkotott sajátos szemlélet megléte esetén, szinte filozófussá válva lehet
a rendező - művész, és a film - művészet ... A művészi felfedezés minden esetben úgy jelenik meg - képletesen szólva
-, mint az "abszolút igazság" új hieroglifája. Mint egy kinyilatkoztatás, mint a
művész számára váratlan és szükségszerű
megértése a világ valamennyi törvényszerűségének, szépségének és csúfságának,
emberségének és kegyetlenségének. Az,
amit én az "abszolút igazság" hieroglifájának nevez ek, a világ képe, amely egységes, antropomorfizált formában jelenik
meg, egyszer, de egyben mindörökre ...
... Mikor a filmművészet specifikus tör65

vényszerűségeiről beszélnek, a filmet legtöbbször az irodalommal hasonlítják össze.
Szerintem elengedhetetlen, hogy amenynyire csak lehet, minél mélyebben megértsük és kimutassuk az irodalom és a
film kölcsönhatását, hogy minél jobban elkülöníthessük őket egymástól, s hogy többé ne lehessen összetéveszteni őket. Miben hasonló és rokon az irodalom a filmmel? Mi kapcsolja össze őket?
Minden bizonnyal az a semmihez sem hasonlítható szabadság, ahogyan a művészek
a valóság anyagával bánhatnak, és ahogy
ezt az anyagot következetesen meg szervezhetik. Ez a meghatározás túlságosan
tágnak és általánosnak tűnhet, de nekem
mégis az a véleményem, hogy teljes egészében magában foglalja mindazt, amiben
az irodalom és a film hasonlóak. Ezen túlmenően már kibékíthetetlen eltérések kerülnek felszínre, amelyek a szóbeli és a
filmi ábrázolás közti alapvető különbségekből fakadnak ...
... A maga tényszerű formáiban és megnyilvánulásaiban
rögzített idő - ebben
rejlik számomra a film és a filmművészet
legfőbb elve. Ez az elv késztet arra, hogy
a film felhasználatlan lehetőségeinek gazdagságára, rendkívüli jövőjére gondoljak.
Ebből kiindulva építem fel gyakorlati és
elméleti munkahipotéziseimet ...
... Mi a szerzői munka lényege a film esetében? Feltételesen úgy is meghatározhatjuk, mint az időből való formálást. Hasonlóan ahhoz, ahogy a szobrász vesz egy
márvány tömböt, és magában mintegy érzékelve a majdan elkészülő alkotás vonalait, lefejt róla minden fölöslegeset; a
filmművész is az "idő tömbjéből", amely
az élet tényeinek hatalmas és tagolatlan
összességét foglalja magába, kivágja és
eldobja mindazt, ami nem kell, csak azt
hagyva meg, ami az elkészülendő film
része lesz...
... Az ideális film számomra a dokumentumfilm:
amelyben én nem a felvétel
módját, hanem az élet újjáalakításának,
újrateremtésének módszerét látom .
... A filmkészítés ideális módját a következőképpen képzelem el. A szerző vesz néhány millió méternyi filmszalagot, ame66

lyen egymás után, másodpercről másodpercre, napról napra és évről évre követi
és rögzíti pl. egy ember életét a születéstől a halálig, s mindebből vágásokkal két
és félezer métert, azaz másfél óra filmidőt nyer. (Érdekes azt is elképzelni, hogy
azt a sokmillió méter filmet több rendezőnek adják oda, és mindegyik készít belőle egy filmet - mennyire külőnböznének ezek egymástól.)
Noha a valóságban ez a sokmillió méter
nem áll rendelkezésünkre, a munka "ideális" feltétele már nem olyan irreális, efelé
lehet és ajánlatos is törekedni. Milyen értelemben? A dolog lényege az, hogy ki
kell választani és össze kell illeszteni az
egymást követő tények darabjait, pontosan tudva, látva és hallva, mi az, ami közöttük van, milyen folytonosság köti össze
őket. Ez maga a filmművészet. Ellenkező
esetben könnyen a megszokott színházi
dramaturgia,
cselekményszerkesztés
útjára lépünk, előre megadott jellemekből
kiindulva. Pedig a filmnek szabadnak kell
lennie a tények kiválasztásában és összeillesztésében, amelyeket tetszőlegesen tág
és elnyújtott "időtömbből" vettünk ...
... Összehasonlítani az embert a végtelen
környezettel, vagyegybevetni az emberek
végtelen sokaságával, akik mellette és tőle
távol elmennek, kapcsolatba hozni az embert az egész világgal - ez a film értelme!
Van egy olyan terminus, amely szinte
már közhelybe csap át: ez a "költői film".
Az olyan filmet értik ezen, amely kifejezési formáival bátran eltávolodik attól a
tényszerű konkrétságtól, amelynek képét
a való élet nyújtja, és úgy alakítja ki a
maga szerkezeti egységét. De kevés olyan
ember akad, aki elgondolkozik azon, hogy
ez milyen veszélyt rejt magában. A film
saját magától való eltávolodásának veszélyét. A "költői film" szinte szabályszerűen
szimbólumokat, allegóriákat és más effajta
alakzatokat szül, s ezek valahogy semmibe
nem egyeznek azzal a kifejezési formával, amely a filmnek természetéből fakadó
lényeges velejárója.
... A film legfontosabb formaalkotó eleme,
amely szinte minden ízében áthatja: a
megfigyelés ...

gikája az élet bonyolultságának leegyszerűsí tés ére épül.
Ám a filmanyag egybefűzésének van egy
másik útja is, melynek lényege az emberi
gondolkodás logikájának feltárása, mely
esetben éppen ez diktálja az események
(Szovjet
filmesztétikai
tanulmányok,
Filmtudosorrendjét,
összeszerkesztését.
mányi Intézet, 1971.)
A gondolat születését és fejlődését sajátos törvényszerűségek határozzák meg.
A Szovjetunióban ma különböző irányza- S ennek kifejezése a spekulatív logikai
tok léteznek, melyek párhuzamosan halad- felépítéstől eltérő formákat igényel. A kölnak, anélkül, hogy különösebben zavarnák tői logika szerintem közelebb áll a gondolat fejlődésének törvényszerűségeihez,
egymást. Az egyik a "poétikus filmmüvészet". Ezt képviseli Csuhraj Ballada a ka- tehát az élethez is, mint a hagyományos
tonáról és Kalik Elmentem a nap után cí- dramaturgia logikája.
A költői képkapcsolások nagyobb emomű filmje. Ez utóbbit Lamorisse Piros léggömb-jéhez
hasonlíthat juk,
szerintem cionális hatást keltenek, és aktivizálják a
azonban jóval különb annál. Azt hiszem, nézőt, partnerré teszik az élet megismeengem ehhez az irányzathoz lehetne so- résében, s nem csupán kész tanulságokkal
rolni, mert nem törekszem arra, hogy film- árasztják el őt ...
... Költészeten én nem műfajt értek, haj-eimben összefüggő bonyodalmakat ábrázoljak és logikus gondolatsort alkossak ... nem világszemléletet, a valósághoz való
Megtaláljuk nálunk azt az irányzatot is, viszony sajátos jellegét. Így a költészet filozófiává válik, amely egész életében vemelyet "intellektuális"
filmművészetnek
nevezünk. Ez Mihail Romm nevéhez fű- zeti az embert ...
ződik. Bár egy ideig magam is Romm nö- (Amikor a film elkészült c. kötetből, Moszkva,
vendéke voltam, erről az irányzatról nem 1964.)
tudok semmit mondani, mert ezt a fajta
filrnművészetet
nem értem. Számomra
mindenfajta művészetnek emocionálisnak Meggyőződésem, hogy a film a legrealistább művészet, s ebben az értelemben elkell lennie és a szívr e kell hatnia ... "
vei a valósággal való azonosságon alapul(Les Lettres
Francoise,
1962. szept. 13-19. Rendezői műhely,
Filmtudományi
Intézet,
1965.)
nak, azon, hogy minden külön felvett képsorban a valóságot rögzíti. Eizenstein legelső művei is erről a felfogásról tanúskodA filmben rendkívül izgat engem a köl- nak. Egyébként a közöttem és Eizenstein
tészet logikája. Számomra úgy tűnik, hogy között vont párhuzam a kritikusok dolga ...
ez jobban megfelel a filmművészet - a Ami a két alapelvet, egyrészt a kép, másművészetek között a leghitelesebb és a leg- részt a montázs realizmusat illeti, úgy véköltőibb művészet - lehetőségeinek. Min- lem, e tekintetben útjaink, mármint Eizendenesetre hozzám közelebb áll, mint a ha- steiné és az enyém, elválnak... A filmgyományos dramaturgia, amely a cselek- művészet sajátossága abban rejlik, hogy
mény egyenesvonalú, logikailag követke- rögzíti az időt, a film ezzel a megragadott
zetes fejlődése útján kapcsolja össze a jel- idővel dolgozik, akárha egyfajta esztétikai
mértékegység volna, amelyet végtelenül
lemeket. Az események ilyen túlzottan
"helyes" összekapcsolása többnyire önké- sokszor el lehet ismételni. Más művészet
nyes számítgatások és spekulatív, sőt néha nem rendelkezik ezzel az eszközzel. És
didaktikus elgondolások nyomán jön létre. minél reálisabb a kép, annál jobban megDe ha nem is erről van szó, hanem a cse- közelíti az életet, az idő annál hitelesebbé,
vagyis annál kevésbé preparálttá, annál
lekményt tényleg a jellemek irányítják,
akkor is kiderül, hogy a kapcsolatok 10- kevésbé reprodukálttá válik ... Persze nyil... A film költőiség e az élet közvetlen megfigyeléséből születik - s ez szerintem a
film költészetének igazi útja. Mert a filmi
kifejezés lényege a tények megfigyelése,
amelyek az időben valósulnak meg.

67

Andrej

Rubljov

ván való, hogy megis preparált, reprodukált, mindazonáltal annyira megközelíti a
valóságot, hogy egybe olvad vele.
... a film olyan, mint egy folyam; a montázsnak, akárcsak a természetnek, végtelenül spontánnak kell Lennie, és a kényszerűség, hogya montázs segítségével kell
áttérnem egyik plánról a másikra, nem
lehet azonos azzal az igénnyel, hogy közelebbről nézzem a dolgokat, hogy túlságosan rövidre szabott képsoraimmal a sietség érzését keltsem a nézőben. Vélem ényem szerint az ember mindig az idő medrében él; ez azt jelenti, hogy amit közelről akarok megnézni, azt nem kell feltétlenül nagyközeliben bemutatnom, én legalábbis így gondolom. A ritmus gyorsítása
nem azt jelenti, hogy rövidebbre szabom
beállításairnat, hiszen meg kell gyorsítani
a cselekményt megelevenítő mozgást is, s
ezzel újfajta ritmust lehet létrehozni, sőt
a totálplán is keltheti a részletesség benyomását - képszerkesztés
kérdése
az
egész. Ez az oka annak, hogy a szóban
forgó két kérdésben a lehető legtávolabb
vagyok Eizensteintől. Sőt, nem fogadom el
azt az eizensteini tételt sem, amely szerint a filmművészetnek az a lényege, hogy
két beállítás egybevetéséből egy harmadik képzet jön létre. Ellenkezőleg, az nedik plán úgy tűnik fel előttem, mintha
az első kettő, az első három ... az első öt,
az első tíz ... az előző n-l, vagyis az összes
előző plán összege volna. Ily módon az
összes előzménnyel való összefüggésben
alakul ki a plán jelentése. Ez montázstechnikám alapelve.

környező világban a jobbat, azt, ami életünk, létünk szépségét és belső igazságát
képezi; ahhoz, hogy hűek maradjanak önmagukhoz, kötelességükhöz az emberekkel
és önmagukkal szemben - a gondolkodás
a keresés és megértés megfeszített folyamatát kell végigélniük, és meg is járják
ezt az utat. És minél mélyebbre hatolnak
az előttük álló bonyolult és nehéz feladatokban, annál jelentősebb, meggyőzőbb
lesz elszántságuk, hogy mindazzal, ami nehéz és keserű, az emberit, a szépet, a jót
állítsák szembe ...
(Iszkussztvo

Kina,

1971. 11. szám)

Mi vonz ott engem Bogomolov elbeszélésében ? ..
Mindenekelőtt a hős sorsa, amelyet haláláig követ az író. Igaz, az ilyen cselekményfelépítés nem eredeti, de ritkán
hitelesítik azt az eszme belső mozgásával
úgy, mint az Iván-ban. Ebben az elbeszélésben a hős halálának sajátos értelme
volt. Míg más szerzőknél hasonló irodalmi
szituációkban vigasztaló folytatás következett, itt lezárult az írás ... Az írók ilyenkor rendszerint a szereplő háborús hőstetteit dicsőítik. A szörnyű, kegyetlen időszak elmúlt, csak egy nehéz életszakasz
volt.
Bogomolov elbeszélésében ez a halállal
megszakított
életszakasz egyetlenné
és
véglegessé vált. Benne összpontosult Iván
életének teljes tartalma, tragikus pátosza.
Ez a befejezettség
meglepett. Váratlan
erővel éreztette és értette meg velem a
(Positif,
1969. október)
háború természetellenességét.
A második, ami meglepett, hogy ez a
komor elbeszélés nem na3Y háborús összeHősök
csapásokról és nem a front viszontagsáVégső soron valamennyi filmern ugyan- gainak bonyodalmairól sz:ólt. A hőstettek
arról szól. Hőseimet rokonít ja egy szen- leírása hiányzott. Az elbeszélés anyagául
vedély - a legyőzés szenvedélye. Az élet két felderítés közötti pauza szolgált. S ezt
semmiféle megismerése nem adatik meg az író olyan nyugtalan feszültséggel tölhatalmas lelkierő-i, befektetés" nélkül. Na- tötte meg, amit nem lehet külsőleg kifegyon komoly veszteségek lehetnek ezen .az jezni. A háború ilyen megközelítésében
úton, de annál mélyebb, annál gazdagabb
egy olyanfajta filmi ábrázolás perspektílesz az eredmény. Hőseirnnek -ahhoz, hogy vája tárult Iel. .. , amelyben újszerűen teeljussanak az élet törvényeinek megértéremthetjük meg a háború igazi atmoszséhez, hogy felismerjék magukban és a féráját, azt a túlfeszített, ideges sűrített70

séget, ami az események felszinéri nem lát- a felfogásom, hogy a történeti hűség nem
ható, csak érzékelhető, mint a föld alatti egyes események százszázalékos feltámasztását jelenti; fontosabb, hogy megmorajlás.
A harmadik, ami izgatott: a kisfiú jel- győző és elhitető erejű legyen, amit ábráfilm
leme ... Jobban érdekelnek a külsőleg sta- zolunk. Az úgynevezett történelmi
tikus jellemek, melyeket azonban belül- egyébként sokszor túlságosan dekoratív és
ről feszít az uralkodó szenvedélyek ener- teátrális. Nekem az a határozott szándékom, hogyelkerüljem
az egzotikumot.
giája ...
... Az Iván gyermekkora forgatása során Szinte törvényszerűen csodálkozunk azon,
minden alkalommal tiltakozásba ütköz- ami vol t. Ne tegyük ! Nézzünk egyszerű
szemmel mindent. A múltat is.
tünk, amikor a cselekmény-összefüggéseket költői képkapcsolásokkal próbáltuk
(Filmvilág,
1969. május 15.)
felcserélni. Pedig egyébként is még elég
félénken tapogatóztunk ezen az úton. Még
messze voltunk az egész munka követke- A film cselekménye a XV. században játzetes elvi megújításától. De amikor fel- szódik, és gyötrelmesen nehéz volt elképtárultak
egy viszonylag új dramaturgiai
zelni azt, "hogy is volt ott minden". Tástruktúra - az élet logikájának szabadabb maszkodtunk
minden létező, fellelhető
kezelése - egyes mozzanatai, elkerülhe- forrásra: az építészetre, az írásos emlékektetlenül kételyekkel, tiltakozással talál- re, az ikonfestészetre.
koztunk. A leggyakrabban a közönségre
Ha az akkori idők festészeti világának,
hivatkoztak, mondván, hogy a nézőnek festői hagyományának újrateremtése útján
folyamatosan fejlődő mese kell, s a nem jártunk volna, egy stilizált és feltételezett
cselekménydús film nem köti le figyelmét. régi orosz valóságot hoztunk volna létre,
Ezért tűntek filmünkben az álmok és a amely a legjobb esetben az akkori idők
valóság közti éles átváltások. .. jogosulat- miniatúra- és ikonfestészetére emlékeztelannak. De később örömmel győződhettem
tett volna. De a filmművész számára ez
meg arról, hogy távolról sem minden néző hamis út. Soha nem tudtam megérteni,
hogy lehet például egy beállítást valamigondolkodik így.
Egyébként léteznek az emberi életnek lyen festészeti alkotásból kiindulva felolyan oldalai, amelyek hiteles ábrázolása építeni. Ez egyfajta "élőkép" létrehozását
csak a költészet eszközeivel lehetséges ... jelenti, amelyet aztán méltónak találnak a
dicséretre, valahogy így: "oh, hogy átérez(Amikor
a film
elkészült
c. kötetből,
Moszkva,
1964.)
ték a kort! oh, milyen intelligens emberek!" De hiszen ez a filmművészet ha-·
lála
...
Történetiség
Ezért munkánk egyik célja az volt, hogy
... Lényegében ugyanaz a kérdés izgatott, a mai néző számára megalkossuk a XV.
s izgat majd bizonyára a jövőben is, mint század valóságos világát, azaz úgy mutasaz Iván gyermekkorá-ban.
A vállalt esz- suk be ezt a világot, hogy a néző ne érezegzotikumékhez való hűség. A Rubljov-ban is azt zen "műemlék-ízt" és múzeális
'az embert mutattam be, aki a legnehezebb mot sem a kosztümökben, sem a beszédutat választja, s következetesen kitart hite ben, sem a mindennapi életben, sem az
mellett. Ideálom: az ember, aki mindig hű építészetben. Annak érdekében, hogy a
.marad önmagához. Számomra ennél érde- közvetlen megfigyelés igazságához, ha lekesebb és izgalmasabb téma nem létezik ... het így mondani, a "fiziológiai" igazsághoz
... nem Rubljov hányatott sorsának állo- eljussunk, el kellett távol odni az archeomásait akartam rekonstruálni, hanem ... az lógiai és etnográfiai igazságtól. ..
... A XV. századot tökéletesen rekonstruálember érdekelt. Meg természetesen a hajni
'nem tudjuk, akármennyit is tanulrn ádani miliőj e. Azért persze a "történelmi
nyozzuk
a műemlékeket. De egészen máso.
film" megjelölése sem találó. Nekem az
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képp is érzékeljük, mint azok az emberek,
akik abban a században éltek. De hiszen
Rubljov Szentháromság c. képét is egészen
másképp fogjuk fel, mint kortársai. S
mégis, a Szentháromság évszázadokon ível
át, élt akkor és él ma is, kapcsolatot teremt a XX. és a XV. század emberei között. A Szentháromság
egyszerüen mint
ikon is felfogható. Felfogható nagyszerű
múzeális tárgyként, mondjuk, mint egy
kor festészeti stílusának mintapéldánya.
De létezik ennek az ikonnak, ennek a festészeti emléknek a felfogását illetően még
egy Iehetőség : ez akkor tárul fel, ha a
Szentháromság-nak
ahhoz az emberi-lelki
tartalmához fordulunk, amely eleven és
érthető számunkra, a XX. század második
felében élő emberek számára is. Ez határozza meg a mi megközelítési módunkat
avval a valósággal kapcsolatban, amely a
Szentháromság-ot szülte.
Ilyen megközelítés esetén a filmbe valami olyat is bele kellett vinni, ami megszüntette az egzotikum és a múzeumi restauráltság érzését.
A forgatókönyvben
szerepelt a következő epizód: egy muzsik szárnyakat készített magának, felmászott a templomra,
leugrott onnan, és a földön halálra zúzta
magát. Mi "újjáteremtettük"
ezt az epizódot, ellenőrizve annak pszichológiai lényegét. Feltehetően élt egy olyan ember, aki
egész életében arra gondolt, hogy repülni
fog, és egyszer felmászik a templom tetejére, hóna alatt tartva a szárnyakat, hogyan is történhetett ez valójában? Szaladtak utána az emberek, sietnie kellett...
Aztán ugrott. Mit láthatott és érezhetett
ez az ember, aki először repült? Semmit
nem láthatott, mert leesett és halálra zúzta
magát. Csak saját váratlan és szörnyű zuhanását érezte. A repülés pátosza, a repülés szimbolikája megsemmisült, hiszen
itt a zuhanás érzete a lehető legközvetlenebb, az elsődleges azokhoz az asszociációkhoz képest, amelyekhez hozzászoktunk. A vásznon egy ágrólszakadt muzsiknak kellett megjelennie, aztán a zuhanás,
a földreesés, a halál. Ez - egy konkrét
esemény, emberi katasztrófa, amelyet a
környezete
ugyanúgy
megfigyelhetett,

mintha most valaki a szemünk előtt valamiért az autó alá veti magát, s aztán
látjuk, ahogy az aszfalton fekszik.
Sokáig kerestük annak a lehetőségét,
hogy leromboljuk azt a plasztikus szimbólumot, amelyre ez az epizód épül, és
arra a következtetésre jutottunk, hogy a
baj a szárnyakban van. S hogy megtörjük az epizód Ikarusszal kapcsolatos képzetkomplexumát, kitaláltuk az ügyetlenül,
bőrből, kötelekből és rongyokból összetákolt léggömböt. Szerintünk ezzel megszüntettük az epizód hamis pátoszát és az eseményt egyedivé tettük.
(Szovje,t
mányi

filmesztétikai

Intézet,

tanulmányok,

Filmtudo-

1971.)

Valóságos dokumentum-hegyeken
rágtuk
keresztül magunkat, hogy a lehető legjobban megközelítsük a történelmi igazságot. Nem voltunk hűtlenek a történelmi
valósághoz, viszont forgatás közben elgondolásainknak megfelelően bizonyos mértékben megváltoztattuk az egyes tények
hangsúlyát. Nem akartuk részletesen ábrázolni a kor minden eseményét. Arra törekedtünk, hogy képet adjunk róla: milyen utat tett meg Rubljov azokban a szörnyű években, amelyeket megélt, és megmutassuk, hogyan emelkedett saját kora
fölé. Emiatt bizonyos értelemben sűrítenünk kellett az eseményeket, vagy helyesebben, hangsúlyokat kellett képeznünk, s
ily módon elkerülhetetlenné vált, hogy kiemeljük azokat a mindenekelőtt
erkölcsi
természetű nehézségeket, amelyeket Rubljovnak le kellett küzdenie. Enélkül végül is nem kelthettük volna a néző ben a
győzelem érzését, pedig éppen ez volt filmünk célja.
... Számunkra az volt a legfontosabb kérdés, hogy mi tesz zseniális művésszé valakit? Miért zseniális Rubljov? Nem véletlenül szerepel a filmben Rubljov mellett
Feofán Grek .... az olyasfajta művész, mint
Feofán Grek, visszatükrözi a világot, műve
nem egyéb az őt körülvevő világ tükörképénél, és közvetlenül azzal a gondolattal
reagál a dolgokra, hogya világ rosszul van
elrendezve ...
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Filmünkben Rubljov éppen Feofán Grek
ellentéte. Milyen értelemben?
Rubljov,
akárcsak Feofán Grek, ismeri kora viszontagságait, a központi hatalom megteremtésének előestéjén vívott ádáz harcot, amikor a polgárháború pusztításai megkettőződtek. Ö is szenved a tatár hordák betöréseitől és a kor többi szörnyűségétől, de
ezek az élmények jobban meggyötrik, mint
Feofán Grek-et. Feofán Grek szabadabba n,
filozófushoz
illőbben
viselkedhet, mint
Rubljov, hisz olyan festő, akit elhalmoznak
dicsőséggel, nem szerzetes, általában cinikusabb; idegennek, bizánci utasnak tekintheti magát, sokkal gazdagabb tapasztalatai
vannak. Életszemlélete lehetővé tesz bizonyos distanciálódást, Rubljov viszont képtelen erre. Rubljov nagy fájdalommal
szemléli és ragadja meg az őt körülvevő
világot, ám nem engedi meg magának,
hogy úgy reagáljon rá, mint Feofán. Sőt,
tovább megy. Nem azt fejezi ki, hogy az
élet, önnön élete és a világ, amelyben
él, elviselhetetlen. A remény, a szeretet,
a hit csiráit kutatja az emberekben. A közötte és a valóság között támadt konfliktus révén ezt fejezi ki, bár nem közvetlenül, hanem célzásokkal fogalmazza meg
gondolatait. Ez benne a zseniális. Keresi
az önmagában
hordozott
erkölcsi eszményt, és ennek segítségével fejezi ki a
nép
reménységét,
életkörülményeiben
gyökerező törekvéseit, vonzalm át az egység, a testvériség, a szeretet iránt - mind-

Az első munkatárs:

azt, ami hiányzik a népnek, amire érzése
szerint szüksége van a körülötte élő embereknek. ... megérzi, hogy csakis a jövőbe
vetett hit tudja magával ragadni honfitársait, csakis az nyit távlatokat előttük. Ebben rejlik Rubljov zsenialitása. Saját személyisége, festészete másodrangú
problémát jelent. Rubljov nagyon
összetett
egyéniség: szenved, s ez a szenvedés megnemesíti; nemcsak a művésznek az őt körülvevő világra való szubjektív reagálásat
fejezi ki, hanem egy egész nép reményét
és erkölcsi eszményeit.
... az erőszak ábrázolása nélkülözhetetlen
volt témánk megelevenítés éhez, hiszen
Rubljov látja a szörnyűségeket. Mivel előadásmódunk nagyon realista, nem érhettük be azzal, hogy Rubljov szenvedéseit
csupán erkölcsi síkon ábrázolj uk, és csakis
azt mutassuk meg, hogy lelkében milyen
vis-zhangot keltettek a megpróbáltatások,
amelyeket átélt; ez megbontotta volna filmünk stilisztikai egységét.
... mint rendező, mindig számítok a néző re
tett sokk-hatásra. Semmi kertelés, semmi
hosszadalmas magyarázat a háború borzalmairól, elég egy rövid naturalista képsor, és a néző olyan traumatikus lelkiállapotba kerül, hogy úgyszólván mindent elhisz, amit később bemutatok neki. Véleményem szerint, a filmnek, mivel realista
művészet, nem szabad félnie attól, hogy
közvetlenül befolyásolja a nézőt.
(Positif, 1969. október)

az op_ratőr

Tarkovszkij után a legilletékesebb,
aki a Rubljov-ról bármit is mondhat: Vagyim Juszov, a film operatőre. Nemcsak ez alkalommal
volt Tarkovszkij
alkotótársa, hanem
a rendező
diplomafilmjétől
kezdve a Solaris-ig minden munkáját ő fényképezte.
- Tulajdonképpen már a forgatókönyvírás stádiumában bekapcsolódtam a filmbe. Kevés konkrét adatunk volt a korról
és magáról Rubljovról is - bármilyen sok
forrásmunkát olvastunk is hozzá -, úgyhogy fantáziánkat
szabadjára engedhettük. Ugyanakkor az volt a célunk, hogy
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a kor, Rubljov korának atmoszféráját emberi figuráit, tárgyi világát hitelesen jelenítsük meg a filmvásznon. Ne valamilyen misztikus ködből szóljanak a múltbéli emberek a ma nézőihez, hanem kerülhessenek közel hozzájuk: az értelmükhöz és az érzelmeikhez. A film tárgyi

világának megteremtésekor is arra ügyeltünk, hogy semmiféle különleges rekvizítummal ne vonjuk el a nézők figyeImét
a gondolati Iényegtől. Ne ilyen külsőségek
ragadják meg az érdeklődésüket, hanem
az, amit ezen keresztül mondani akarunk.
Éppen ezért döntöttünk a fekete-fehér
kópia mellett is. Attól féltünk, hogy ennek
a különös múltbéli világnak a színessége
tompíthat ja az emberi sorsok, jellemek,'
történések "szín világá t", izgalmasságá t.
- Mit követelt a képek szerepének
felfogása az operatőri munkától?

ez a

- Ökonórniát, fegyelmet, alázatot, filmbeli "észrevétlenséget". A Rubljov ugyanis
annyi látványos lehetőséget kínált az operatőrnek, hogy megmutathassa költői lelkületét és szárnyaló kameráját, hogy valóban fegyelemre volt szükség ahhoz, hogy
a film képei is arról szóljanak, amiről a
forgatókönyv.
-

A forgatókönyv

Ön szerint

miről szól?

- A művész sorsáról. Az emberekkel, a
világgal való kapcsolatáról, arról, hogy a
művészet él és hat a legszörnyűbb kegyetlenségek közepette is. A művész pedig
megőrzi a szeretetet, a melegséget. Enélkül nem alkothat, nem élhet tovább ...
Ilyen egyszerű az egész!
- Rubljovot sohasem mutatja a film festés közben. Képei is csak a film végén jelennek
meg,
összefoglalva,
érzelmileg
kommentálva
a látottakat ...
- Nem a "festő Rubljovról" akartunk
filmet csinálni. Az ő figurája számunkra
ugyanis nemcsak egyszerűen egy orosz
ikon-festő, ehhez túlságosan is keveset tudunk róla, hanem a művész megszemélyesítője. Ezért is nem mutattuk őt festés közben. (Az ikonfestés technológiáját mégcsak
megtanítottuk volna a színésznek a restaurátorok segítségével.) Egyébként a képzőművészettel, az ikonok megjelenítésével
sok gondunk volt. A képekkel a nézőnek egyedül kell maradnia. De hogyan valósuljon meg ez a közvetlen kapcsolat a
a film során? Mutassuk először a teljes

képet a vászon teljes nagyságában? Hány
másodperc vagy perc szükséges ahhoz,
amíg a nézőt megérinti az általunk kívánt
hatás? Mi inkább érzelmileg akartuk befolyásolni a nézőt, semminthogy ábrázolj uk
a festészetet a filmben.
- A képek képzőművészeti
mégis tagadhatatlan ...

ihletettsége

- Azt nem mondhatnám, hogy az ikonfestészet egyes motívumait, kompozíciós
elemeit egyenesen átültettem volna a film
képeibe. Inkább érzelmileg jelentettek segítséget, kapaszkodókat
a festmények.
Egy-egy jelenet megtervezésekor, szituációk megteremtésekor merítettünk hangulatuk hitelességéből.
- A magyar filmművészek
közül többen
érezték a filmet eizensteinuiek ...
- Tarkovszkijt, mint "jeles szovjet filmrendezőt" valóban sokan hasonlítgatták
Eizensteinhez. A filmjeit soha. Ezt most
hallom először. Talán a Rettegett Iván-ra
gondolnak? Nem tudom. Én semmilyen
hasonlóságot nem látok. Eizenstein stílusa,
azt hiszem, éppen a mienk ellentéte. Eizenstein mindig nagyon kidolgozott, önmagukban is képzőművészeti alkotást jelentő, statikus képekben gondolkodott. Nem
hinném, hogy rokonság ot lehetne felfedezni a mi örökké mozgó kameránk és
Eizenstein képi világa között.
- Ami a külföldi, jelen esetben a magyar mozinézőket
leginkább megragadja
a filmben, azt hiszem, az a sajátos orosz
hagyományvilág
megnyilvánulása ...
-Ha azt akarja kérdezni, "orosz" filmet
akartunk-e csinálni, azt válaszolom : nem.
Dehát ennek az orosz légkörnek, az orosz
embereknek a megelevenítése elkerülhetetlen, ha erről a korról és ezekről az emberekről szól a film. Egyébként természetesen mi magunk, a film alkotói is hordozzuk ezt az önök számára sajátos hagyományvilágot, levegőt. Ott születtünk, ott
élünk és dolgozunk.
(Székely Gabriella)
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Tóth János operatőr megjegyzései
- Mielőtt bármiről beszélnénk, hadd
kezdj em azzal, hogy semmiképpen nem értékítéletet
akarok mondani Tarkovszkij
filmjéről, hanem szubjektív véleményt.
-

Akkor

kezdjük szubje1ktív kérdéssel:
vagy esetleg mi nem tetszett
a filmben és miért?
- A Rubljov a kiemelkedő, nagy művek
közé tartozik. Nem kívánom a tartalmi elemeit, motivációit felsorolni. Mindenekelőtt
az foglalkoztat benne, ami a szovjet filmművészet többi nagy műveivel kapcsolja
össze. Formátumában,
terjedelmében,
a
részletek súlyában bennem legerősebben
Eizensteint, a Patyomkin rokonságát idézi.
mi tetszett,

Mi mutatja ezt a hasonlóságot, hiszen jó néhány "nagy formátumú" filmet
hasonlíthatnánk Eizensteinéihez?
- Kissé furcsán hangozhat ez, mert a különbségek valóban szembetűnőek, miután
a két film sem témájában, sem stílusjegyeiben nem rokon, sőt nyomonkövethetően
egyéni struktúrájuk van. A nagy művek,
úgy látszik, kölcsönösen vonzzák és taszítják egymást. Eizensteinnél gyors dinamizmussal váltják egymást a logikailag egymásra épülő, azonnal ható, attraktív képek, szituációk, melyek a dráma feltartóztathatatlan mozgásrendszerébe épülve váltanak át új minőséggé. Tarkovszkijnál
mindez lassúbb tempójú áramlásában, több
paralel mellékmotívumon
át, rej tetten,
szinte állandóan jelenlevő összefüggéseken
keresztül valósul meg. Elzensteinnél az
egymáshoz kapcsolódó
egyensúly-megbomlás ok mennyiségi, minöségi változásba
mennek át, eglJ a futurizmussal rokon,
"egyívű" kinetikus mozgásépítkezésben.
- Tarkovszkij rejtettebb, gondolatibb,
hangulati, paralel komponensek halk kémiai fúziójával építkezik. Nála a főtéma és
a megszámlálhatatlan
részletek, a nagyforma és a részecskék állandó, érzékeny,
fúziós, spirituális "párbeszédének"
vagyunk tanúi. Eizenstein direkt kinetikus,
"fizikus". Tarkovszkij "kémikus". Ha más
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korban, eltérő stílusban, formában, különböző kifejezőerővel is, a filmművészet
ereje nyilatkozik meg e két műben adekvát fokon.
- Az Andrej Rubljov-ot többször meg
kell nézni, mert szépségei rejtettek. A Patyomkin
a társadalom
forradalma,
a
Rubljov a lélek forradalma.
- A film fekete-fehér. Rubljov olyan
korban élt, amikor a világot csak jóra és
rosszra "fordították", erényre és bűnre.
E két szín a film állandó alapkomponense.
- Kitűnő a film lazán kapcsolódó, mégis erőteljesen kohéziós formája. Érdekes
kompozíció s forma a főszereplő "kitettsége" életének különböző idejében és tereiben.
- Rubljov, életének egymás után következő fejezeteiben mintha indukciós terekben mozogna, különböző
pszichés feszültségformákat halmozva a körülötte elmozduló vagy a hozzá képest statikus környezet viszonylataiból. Az e fejezetekből
felépülő nagyforma nagyon jól harmonizál
az apró, "belopott", rövidebb életű részletek elemi hitelének érzékeny kölcsönhatásával.
- A film látásmódját Andrej Rubljov
ikonfestő tanítványának fogalmazza meg:
A látható világtól a láthatatlanig rögös
út vezet ... " Ezen az úton halad a film is,
a részletek erejével, mintegy a hajszálcsövesség törvényébe kapaszkodva. Eredetien bánik a film a szimbólumokkal. Tarkovszkij olyan eredeti egyszerűséggel használja a legközhelyszerűbb szimbólumokat
is, hogy elemi tisztaságukban képesek újra
hatni. Gondolok itt a harangöntéshez kiásott gödörben levő fagyökér és a hozzá
tartozó hatalmas fakorona kapcsolatának
j elentéstartalmára.
- A verbális történések és a hangulati
részletek egybeesései nem véletlenek. Sok
esetben a lazább összefüggések, összecsengések új változatban történő visszajátszásával inspirál a latens jelentések
"kiolvasására" és a más ritmusban folyó,
ll



horizontális történéssel transzformáltabb
asszociációkra; a fejezetekben hömpölygő
"nagy egységnek" és a részleteknek a mindenkori "generál" történéssel való vég nélküli epikus-lirikus párbeszédére.
- Nagy teret, időt, cselekményt fog át.
Nagy formátumban nagy tömegeket mozgat. "Monstre"-film.
- Klasszikus zeneműveket idéző kompOZlClOSmegoldás a mű derekán - a
,",presto" tempójú, dinamikus "Tatárjárás"
után a "Hallgatás" című fejezet kontrapunktja, a csend szelíd kontraszt ja, melyben más hangszerelésben
még egyszer
visszatér az előző téma. Rövid időre megtörik a téli csendet a visszatérő portyázó
lovasok, és a néma lány megszőktetésével,
a hidegben egy forró kő esetlen elejtésével záródik
a fehérre-feketére,
statikára-dinamikára komponált tétel. (Kő =
hallgatás.)
- Szinte bűnnek számít, hogy átsiklom
olyan sarkalatos tényezőkön, mint a kulcsszereplők és epizodisták kiválasztása;
a
színészvezetés abszolut hitele; a figurák emberi sorsvonala (filmbeli egyenlete). A tájak, helyszínek, figurák ritka hangulati
telítettsége szembetűnő részei a filmnek.
És ezek mellett az olyan laza, magyarázhatatlan részletek, mint a madártetem és
a kígyó az erdőben; a hangyák Feofán
Grek lábán; a herceg, nyakában a rakoncátlan gyerekkel, galambbal; a templom
tiszta fehér falai, melyekre a hozzátámasztott, összetákolt létrákról az "Utolsó ítélet" képeit kell festeni; a váratlan megvakí tás a rozsdafoltos erdőben; fehér festék kioldása és a tanítvány halála ugyanabban a patakban; a néma nő tovább fonja
egy halott nő kibomlott haját; Rubljov
egyedül a tájban a szélfútta fávaL ..
- Hogyan látja a kamera, ill. az operatőr
szerepét a képi világ megvalósításában ?
- Rendezőben és operatőrben
egyaránt
megvan a képesség az apró pszichikai.
részletek, apró emberi "hitelek" meglátására, kibontására. A rendező ihlette az
operatőrt? Vagy az operatőr a rendezőt?
Vagy a téma és a szituációk elemi ereje
mindkettőjüket? Nehéz mérlegre tenni, hi-

szen csak az "ötvözet", a végeredmény
fontos. Juszov kitűnő operatőr, a végtelent
térre és időre egyaránt érzékeli. Állandóan "jelen" van. Titkos harmóniákba lép
a közvetlen cselekménnyel, többszólamú
szerkezetet, differenciált harmóniáj ú (gondolati-érzelmi)
atmoszférákat
teremt. A
mai film egyik ismérve - a totális, intenzív filmnyelv eszközével - a részleteknek a főtéma mellé-, alá- és fölérendelése. A "kamera" ebben az értelemben
itt pozitív alkotó tényező. Nincs egyetlen
"obligát" vagy rutin beállítás sem, akár
abszolút "főszereplő" a kamera, akár csak
egyetlen nézőpontból ábrázol, összefoglal
vagy distanciával
rendszerez,
egyszerű
fahrttal, tisztes koreográfiával.
Útjában
érzékenyen
regisztrál
minden jelentést
hordozó motívumot, és elhelyezi az epikus
kompozíció nagytotáljaiban.
- Juszov abszolút erénye a festőiség,
az atmoszférateremtés,
a részletek széles
skálája, az átlényegítés és a .natura érzékeny egyensúlyának felismerése. Kameravezetésének
mindig kifejezést
hordozó,
biztos belső ritmusa jó támasza a "szem
muzsikájának". Nem kétséges, hogy e tulajdonságai a mai filmművészet legjobb alkotói közé emelik.
- Szeretnék visszatérni a filmben ábrázolt "végtelen" fogalmához, amely a
szimmetrikus
filmkompozíció
alfája és
omegája. A kamera a film első tételében
szinte abszolút főszereplő. A zárt térbőla
külső szabad térbe nyit, aztán legyőzve a
nehézkedést, a földtől elszakadva, végtelen
térben száll a vizek felett, majd mint Ikarus visszazuhan.
Visszazuhan,
hirtelen
szinte tenyérnyi sötét földterületre redukálva a végtelenné tágított teret. A léggömb összezsugorodott sötét gubanea és
egy hempergő ló zárja a tételt.
- A film utolsó tételében: a harangöntésből visszamaradt salak- és hamukupacról távolodva - az első tételt lezáró, sötét
záróképhez formailag kötődő, nonfiguratív, egyre felismerhetőbb
ikon arc néz
ránk. Szemében az öröklét mozdulatlan sugárzásával, a megértés és mindentudás
emanációjával. A film dimenziót vált ...
Végtelen távol és nagyon közel. Andrej Ru77

- Nem érzem magam felhatalmazva
bljov téren és időn kivüli, új dimenzióból
számon
kérni egy műtől a saját ízlésemet.
visszanéző ikonjaival, függőleges és vízA
film
lazább
részei nem hibák és nem
szintes kameramozgások által kapcsolódik
különállóan
jelentkeznek,
hanem relációa filmbe Rubljov színeinek ereje.
ban.
Viszonylagos
"hibái"
érdekes áttétel- Ez a tétel nem logikus folytatása a
ben,
egyben
a
film
"erényeit"
hordozzák
film epikus fejezeteinek. Minőségi ugrás, a
és
erősítik
(például
jelenthosszak,
belső
film építmény ének záróköve. A végleg elhagyott "legyőzött világ", a leküzdött tér ritmus).
- Az a skála, mely a végtelenig kitágíés idő, a tétel "megemelt" szimmetriája
kapcsolja vissza a film expozíciójához. Sza- tott tértől a legapróbb, tértelen részletektart, szábad lovak legelnek esőben, zöld szigeten. ig, a leszűkített mikrovilágig
momra nagyon rokonszenves. Természete- Az első kérdésnek csak a felére válasen eltérő temperamentumú, ízlésű, más
szolt. Van-e valami, ami nem tetszett a
gondolatvilágú emberek vagyunk, de ez az
filmben?
érzékelés és "látás" saját munkáimban is
- Néhol a jelenetek hossza, ezáltal a jelen van.
film ritmusa. A többi elemhez viszonyítva
- Ebben a lehetséges vizuális határokig
talán a film zenéje a gyengébb kompo- kiterjesztett világban kell érzékelni és ábnens. Vegyesebb ízlést tükröz, több stí- rázolni. Ezt magamra nézve is kötelezőnek
luskörből merít, és a zeneirodalom ismert vallom.
(Sz. G.)
útjain halad.
Iván gyermekkora

"',,,'

Kritikai tükör
Iván gyermekkora
Ebben a filmben egy kisfiú éli át a második világháború iszonyatát és egyben
minden háború ét. A szovjet nép szenvedéseit és egyben az emberiség szenvedését
is. Ez a film legsajátosabb értéke ... Iván
kettős életet él: egy szenvedésekben megöregedett férfi életét és - álmaiban - a
régi kisfiúét. Egyetlen érzés ejtette rabul,
a bosszú érzete, hogy visszafizessen azoknak, akik elvették tőle családját és gyermekkorát ... Iván szenved ettől a bosszútól, mert nem illik hozzá... Szenvedésében igazi humanizmus szólal meg ... Iván
fájdalmán, bosszúvágyán keresztül jelenik meg maga a háború; német katonát
szinte nem is látunk az egész filmen ...
Az Iván gyermekkorá-t
az árnyalatok
filmjének nevezhetjük ... A képi megoldásokban, a színészek arcjátékában tökéletesen érvényesülnek ezek az árnyalatok ...
A szuggesztív hatás elérésében nagy szerepe van Kolja Burljaj evnek, Iván megtestesítőjének ...
(Gyárfás Miklós,

Filmvilág,

1962. 21. szám)

... Az Iván gyermekkorá-ban
a dokumentalitás esztétikája gyakran elválik mindennapi alapjától, és az epika életszerű képeiből a lírai atmoszféra felső rétegeibe
csap át. A film magán viseli a lírai-romantikus stílus nyilvánvaló jegyeit. Ennek ellenére a film költészete ... dokumentalista. És ebben a látszólag elképzelhetetlen és mégis megvalósított összeolvadásban nincs stilisztikai ellentmondás: a
filmben szabadon egyesül a szubjektív
elképzelések (álmok) feltételessége és a
híradó dokumentalitása.
A film elején Iván felderítésről
tér
vissza, a végén felderítésre megy. A közbeeső időt főleg két barát, a kapitány és
a főhadnagy társaságában tölti. Velük beszélget, és készül a következő bevetesre.
Valamint alszik és álmodik. Esemény csak
egy van, de az éppen a film legkevésbé
sikerült része: Iván, attól félve, hogy katonaiskolába küldik a frontról, megpróbál

a partizánokhoz szökni, de utólérik, és a
fronton maradhat. Ez az egyetlen pont,
ahol nyíltan kifejeződik az ún. drámai
konfliktus, mely általános fogalmak szerint a dramaturgia központja. Itt azonban
nem az. A középpont - a fasisztákkal
szembeni gyűlölet - nem fejeződik ki a
nyílt dramaturgiai cselekvés látható formájában.
Iván figurája a jelenség új tragikus oldalát teremti meg. Gyakran láttuk a filmvásznon a kamaszok hősiességét. De csak
most először vált világossá számunkra az
az ár, melyet ilyen esetekben fizetnek a
hősiesség ért. Még ha Iván életben marad
is, vesztesége pótolhatatlan: a háború elvette gyerekkorát. Iván "felnőttsége" az,
ami valóban szörnyű.
A dramaturgiai szerkesztés új formájára volt itt szükség. A képek tartalmának bővítése, hatásuk fokozása lett az elsődleges feladat. A film költői nyelvét szorosan összefogja az asszociatív gondolkodás. A tájképek egyáltalán nem a helyszínről adott szép információk, sem a
szerző mondanivalójának pusztán emocionális kíséretei, hanem nagyon gyakran
sajátos, teljesen önálló szerepet töltenek
be. Saját meséjük, saját emocionális témájuk van. És a film minden kifejezőeszközénél megvan a költői képszerűség e
sajátossága. Adott esetben átveszik a mese
"kommentáló" funkcióinak nagy részét bennük összpontosul a film alapgondolata.
Egy példa. Iván, ágyán fekve, felöltözve
várja, hogy átdobják az ellenséghez. Mire
gondol ezekben a percekben? Nem hatolhatunk
be
gondolataiba,
találgat juk,
mit is érez. De mitől vagyunk olyan biztosak abban, hogy feszülten gondolkodik? Talán attól a foga közé szorított szalmaszáltól, melyet időnként mechanikusan
elmozdít nyelvével. Apróság? Az. De enélkül a szalmaszál nélkül a fiú egyszerűen
fekszik. Szalmaszállal pedig - gondolkodik.
Vagy egy másik. Az orosz természet
szimbólumaként értelmezendő nyírfaerdő
tudatunkban az élet igenléséhez kapcso79

tás ainak rangjára
emeli. Majd azt is
meg kell állapítania, hogy Tarkovszkij
módszere gyökeresen különbözik Eizensteinétól. A fiatal harangöntő merészségéről van itt szó, aki az Andrej Rubljov végén az öreg ikonfestőnek visszaadja a lelki
erőt és a festési kedvet. Ha Eizenstein élne,
talán Tarkovszkij adta volna vissza neki a
Patyomkin páncélos korszakának magabiztesságát.
(A. Macseret:
A világ valósága a filmvásznon,
... A legnagyobb fokú szánalom képei válMoszkva, 1968.)
takoznak a legnagyobb fokú kegyetlenség
képeivel. üvöltések; hosszú csendek, amit
Lírai háborús film. Oszinte, költői hangja,
olykor távoli zúgás tesz még hangsúlyoegyszerűsége igen figyelemreméltó alko- sabbá. Az egész film kontrasztos képekből
tássá teszi. A háború nemcsak elpusztítja
építkezik. Ha a kegyetlenség dominál, ebaz embereket, hanem meg is jelöli őketben a kor a vétkes ... Másként hogyan is
ezt a gondolatot Andrej Tarkovszkij fia- lenne érthető Rubljov hallgatása, az a döntal rendező mély átéléssel fejezi ki. Az tése, hogy nem akar tükre lenni egy olyan
operatőri munka igen gazdag, különösen
világnak, amely nem ismer
szánalmat,
azokban a jelenetekben, amelyek azt mu- amely nem érdemel tükröt. ..
tatják be, hogyan juttatják közelebb a háHogyan tudná a filmalkotó erőteljesebború borzalmai az embert önmaga meg- ben szuggerálni a béke követelő szükséismeréséhez. A színészi játék kifogástalan,
gességét, mint hogy a háború tűrhetetlen
a kisfiú tökéletes természetességgel
ala- kegyetlenségének képét vetíti a nézők elé?
kítja nehéz szerepét. A film technikája
A békének, az életnek ilyenfajta követeelsőrangú.
(Variety,
1962. július 4.) lését ... az alkotó hasonló módon exponálta
az Iván gyermekkorá-ban.
A rosszat úgy
Amíg nálunk a hősiesség kérdését elsősor- érzékeli, mint a megnyúzott, azt akarja,
ban lengyel. - a lengyel nép életére ki- hogy nézői is így érzékeljék, ezért megható - szempontok szerint vizsgálták, ad- nyúzza őket. Váratlanul bevágott képeinek
dig a szovjet filmek ugyanezt a kérdést nemegyszer akkora a sokkhatása, mint az
"ogyesszai lépcsőknek" . De Tarkovszkij
általános emberi szempontból tekintették.
csak
a képek ilyenfajta pátoszának értelÉs legalább két filmnek sikerült a hősimében
áll közel Eizensteinhez - a Paességet látszóLag egyszerű, de nem teljesen
tyomkin,
és nem az Alekszandr Nyevszkij
egyértelmű tényezőire bontania. Mindevagy
a
Rettegett
Iván Eizensteinéhez ... Ez
nekelőtt az Iván gyermekkorá-ra
gondoa
heves
kifejezésmód
már az Iván gyerlunk, melynek hős e egy tízéves gyerek,
mekkorá-ban
is
jelen
volt. Az Andrej
"egy fennkölt lelkű szörnyeteg", ahogy
Rubljov-ban
a
gyengédség
és a kegyetSartre az Unitá-ban Ivánt jellemezte ... (A
lenség
közti
hatalmas
regiszter
az orgonamásik film Efrosz: Ketten a sztyeppén,
muzsika
erejével
zeng.
1963.)
(Jerzy Plazewski,
Kultúra,
1964. 46. szám)
A film rendkí vüli vizuális kvalitásai t
mindennél jobban érzékelteti az a tény,
hogy a kép nemcsak emóciókat hordoz,
Andrej Rubljov
hanem - úgyszólván kizárólag - eszméVajon meddig kell visszanyúlnunk, hogy ket, metaforák által... A film intellektuáa szovjet filmművészetben ehhez fogható lis lényege, a gondolati lépések, amelyek a
nagyságrendű filmre találjunk? Eizenstein,
művészt arra indítják, hogy alkosson vagy
suttogja magában a néző, és az Andrej
ne alkosson, "a művészi zsenialitás lényeRubljov-ot ezzel a múlt legnagyobb alko- gének" vallatóra fogása, mindez úgyszél-

lódik. A nyírfaerdő mindig költői. Ebben
a filmben is. Gyönyörködünk benne. És
a következő kockán a nyírfatörzsek a lövészárok híradóvezetékét támasztják alá.
És ez persze nem szó szerint, helyszínváltozásként értendő, hanem mint lakonikus kép a békés. élet boldogságának a
háború nyomasztó atmoszféráj ával való
keveredéséről.
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ván kizárólag vizuális nyelven fejeződik
ki. ..
A film nem a vásznon fejeződik be, hanem bennünk, kérdéseiakben ...
... A film lényege nem Rubljov festészete, hanem Rubljov hallgatása. Ez a hallgatás szorosan összefügg azzal, ahogy Rubljov megéli a maga művészsorsát: összefonódva emberi sorsával, népén belül.
Rubljov együtt szenved az övéivel, csak
általuk menekedhet meg, tudja ezt, és
ezért őrzi a reményt.
Egy olyan országban, ahol az optimizmus, az életbe és a jövőbe vetett hit a
művész iránytűje, ki szolgáltat erre ragyogóbb példát, mint Tarkovszkij - Rubljov
alakjával. Ki védelmezi nálánál jobban az
ember alapvető jóságát, túl minden kegyetlenségen, túl az alantasságokon, amit
adott esetben egy történelmi pillanat előhív?
(Jeune Cinéma, 1969. 42. szám)
Tarkovszkij tud aprólékosan realista is
lenni, s ettől akkor sem riad vissza, amikor
olyan kegyetlen jelenetet ábrázol, mint
Vlagyimirnak a tatárok által történő elfoglalása. De a történelem, a dátumok, a
realista életrekeltés - csak támpontok,
nem béklyók. Az epizódok nem valamilyen egyéni életrajz vagy kollektív történés kronológiáját szolgáltatják: kitüntetett pillanatokat szemléltetnek Rubljov érzékenységének fejlődésében. Egy belső útvonal szakaszai.
Rubljov találkozik a hatalom önkényével, a háború borzalmaival, a kínzással,
az erőszakkal, a pusztítással, az éhséggel.
Rubljov találkozik a művészek közti versengéssel, a féltékenységgel, a tehetségtelennek a tehetséges iránti gyűlöletével,
egyes művészek pesszimizmusával és a
"barbár, terrort érdemlő nép" iránti megvetésével. Rubljov találkozik a szerelem
legpogányabb, legérzékibb formájával (a
Szent Iván-éjt idéző csodálatos képsor).
Rubljov találkozik az egyszerű emberek
szenvedésével: itt a népet feszítik keresztre minden pillanatban, Rubljovban ennek
a képei rajzolódnak ki; Tarkovszkij ezt a
"passiót" ábrázolja.

Rubljov hite a gyászban és nyomorúságban, de az emberi melegségben is edződik. Ráébred, hogy az ember (a művész)
nem különálló darabka, hanem szem egy
láncban, és ez a lánc átnyúlik a korszakokon, mesterről tanítványra,
de nem
azért, hogy hagyományokat és jelszavakat
közvetítsen, hanem hogya
tüzet továbbítsa.
... A filmben nincs semmi akadémikusság.
Semmi, amit előzetes megfontolással sűrítenek bele a képbe, semmi, amit túlságosan szigorúan komponálnak meg. Tarkcivszkij, aki közelebb áll Dovzsenkóhoz,
mint Eizensteinhez, kedveli a nagy, széles mozgást, ezzel lehetővé válik számára,
hogy epikát és lírát keverve - 'ami az
egyéni meditáció sajátja -, át járót vágjon a jelenhez.
Ezt a filmet beállításról beállításra kellene elmondani. Amikor egy film ilyesmit
nyújt, akkor úgy szép, mint a IX. szírnfónia.
(Le Nouvei

Observateur,

1969. 263. szám)

... tévedés ne essék, az Andrej Rubljov
egészen más, mint egy képes életrajz. Ha
fel is rajzolja a festő életének egyes epizódjait, mindennapos harcait, egyéni útját,
tele íngadozással, kérdésekkel, hányódással a kétség és a hit között: az a jelentés
például, amit Utolsó ítéleté-nek ad, "nonkonformistának" mutatja, akit lázít a "terror elkölcse"; és aki mihelyt rájön, hogy
mint alkotónak az a szerepe, hogya szabadság üzenetét közvetítse, inkább szenynyel borítja egy kápolna fehér falait, semhogy lemondjon tisztaságigényéről. ..
Az egész kor képe tükröződik a filmben; hatásos, lelkes és érzékeny alkotás,
amelyen a f.estői és plasztikus ihlettel rendelkező muvesz fölényesen uralkodik;
minden képet a primitív freskók káprázatos mozgalmassága, naiv szépsége ragyog be, Breughel képeihez hasonlóan,
másrészről azonban mindezt a nép, az ember, a művész sorsa feletti filozófiai és
kritikai elmélkedések kísérik, az ember
kapcsolata a világgal és a hatalommal
szűntelenül öszehasonlításokra, párhuza81

mok bemutatására ad alkalmat a kor drámáinak bő anyagából. (A parabola explicite magába foglalja a sztálini korszakot
is, de a vád itt magas szinten helyeződik
át, emelkedik a hétköznapi fölé, minden
szentimentalizmusnak
vagy sematizmusnak tett engedmény nélkül. .. )
A "harang-epizód" ebben a tekintetben
csodálatos részlet: a szkeptikusokkal, az
elnyomókkal,
a szubjektivitást
tagadó
"mechanikus" materializmussal,
mindenféle fennhatósággal szemben, amely meg
akarja láncolni Prometheuszt, az. embert
magasztalja, az ifjúságba, az alkotóerőbe
vetett hitet hirdeti - legyen az egy művész vagy egy nemzedék ereje -, s ezek
egyben a felszabadítás végrehajtására képes erők is.

Ebből érthetjük meg a munka, a felfedezés jelentőségét dicsérő végső himnuszt
is, amely ragyogásával, varázslatos könynyedségével Beethoven IX. szimfóniájára
emlékeztet ...
A kis harangöntőnek
tulajdonképpen,
mint ahogyan azt be is vallja Rubljovnak,
aki a barátja lett, és aki éppen az ő jóvoltából nyeri vissza majd hitét saját küldetésében, nincs is semmiféle titka. Az
"apa" mítoszával csak a hatalmasokat tévesztette meg, hogy saját magának is bizonyíthassa: képes egy felszabadító mű
létrehozására, amely egyben az "apa-mítosz" alól is felszabadí tja.
(Michel
Capdenac,
május 28.)

Les

Lettres

Francaises,

1969.

Életrajz
Andrej Arszenyevics Tarkovszkij 1932ben született, a Volga mellett. Apja költő
és műfordító, ő maga festőnek, majd karmesternek készült. A Keleti Intézetben
végzett tanulmányokat. 1955-ben egy geológiai expedícióval Szibériába utazott, itt
munkásként dolgozott geológiai kutatásoknál. 1957-ben Moszkvába visszatérve beiratkozott
a Filmművészeti
Főiskolára,
ahol Mihail Romm tanítványa volt. 1961ben kapta meg adiplomáját.
1961-ben készült diplomafilmje, Az én
nagy barátom, melynek forgatókönyvét
barátjával,
Andrej
Koncsalovszkijjal
együtt írta, ugyanebben az évben első díjat nyert New York-ban a főiskolások
filmjeinek versenyén. Első nagy játékfilmje, az Iván gyermekko.ra (1962) egycsapásra világhírűvé tette nevét, és a legtehetségesebbként
számontartott
szovjet
rendezők sorába emelte. (A forgatókönyv
Vlagyimir Bogomolov Iván című elbeszélése nyomán készül t, mely magyarul is
megjelent a Nagyvilág 1959. 11. számában.) A film számos díjat nyert különböző
nemzetközi filmfesztiválokon : 1962-ben
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Velencében fődíjat, San Francisco-ban a
legjobb rendezés díját, és még mintegy tucatnyi díjat más fesztiválokon. Következő
filmje az Andrej Rubljov (1966), melynek
forgatókönyvét szintén Koncsalovszkijjal
közösen írta. (A forgatókönyv 1964-ben jelent meg az Iszkussztvo Kino hasábjain;
magyarul: Filmkultúra 1969. 6. és 1970.
1. sz. (részletek), valamint: Az ikonfestő.
Andrej Rubljov. Gondolat, 1973. Rab Zsuzsa fordításában.) A film nagy sikert aratott az 1969-es cannes-i filmfesztiválon,
ahol
versenyen
kívül
vetítették:
a
FIPRESCI díját nyerte el. Legutóbbi
filmje a lengyel Stanislaw Lern tudományos-fantasztikus regénye alapján készült
Solaris (1971, melyet az 1972-es cannes-i
fesztiválon a zsüri különdíj ával tüntettek
ki. A rendező emellett publicisztikai tevékenységet is folytat, cikkei, kisebb tanulmányai jelennek meg a szovjet filmszaksajtóban. Ezek közül az egyik legérdekesebb, A rögzített idő című, magyarul
is megjelent (l. Szovjet filmesztétikai tanulmányok, 1971. Filmtudományi
Intézet).

Filmográfia
AZ ÉN NAGY BARÁTOM (Katok i szkripka Úthenger és hegedű) kisfilm 1961. F: A. Mihalkov-Koncsalovszkij
és A. Tarkovszkij;
O: V.
Juszov; Z: V. Ovcsinnyikov; Sz: Igor Fomcsenko,
V. Zamanszkí j, N. Arhangelszkaja.
IVÁN GYERMEKKORA
(Iv an ovo gyetsztvo)
1962. F: V. Bogomolov elbeszélése nyomán V.
Bogomolov és M. Papava; O: V. Juszov; Z: V.
Ovcsinnyikov; Sz: Kol ja Burljajev, V. Zubkov,
J. Zsarikov, Sz. Krilov, N. Grinyko, V. Maljavina,
J. Tarkovszkaja, A. Koncsalovszkij.

Felhívás

ANDREJ RUBLJOV 1966. F: A. Mihalkov-Koncsalovszkij és A. Tarkovszkij; O. V. Juszov, Z: V.
Ovcsinnyikov, Sz: A. Szolonyicin, I. Lapikov, N.
Grinyko, N. Szergej ev, N. Burljajev, Irma Raus,
J. Nazarov.
SOLARIS 1971. F: S. Lern regénye nyomán F.
Gorenstein és A. Tarkovszkij; O: V. Juszov; Z:
E. Artyemjev; Sz: N. Bondarcsuk, D. Banionisz,
J. Jarvet, N. Grinyko, V. Dvorzseckij, Sz. Paradzsanov.

Olvasóinkhoz!

Felhívjuk olvasóink figyeImét arra, hogyaFilmkultúra
egyes régebbi számait beszerezhetik a Filmtudományi Intézet Gazdasági
Hivatalnál (Bp., XIV., Népstadion út 97.) személyesen, vagy megrendelhetők írásbeli kérés útján, ez esetben a kért példányokat utánvéttel küldj ük el.
Egyben közöljük, hogy előfizetés eket a postán ál lehet eszközölni,
bármely kézbesítő postahivatalnál, illetve a Posta Központi Hírlap
Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi
jelzőszámlára. Előfizetési díj egy évre 60.- Ft, fél évre 30.- Ft.
A FILMKULTÚRA SZERKESZTÖSÉGE

B. NAGY

LÁSZLÓ

1927-1973
Kedves B. Nagy Laci!*
Elköszönök tőled a Filmművész Szövetség
és a filmekkel bajlódó barátaid nevében.
Ne várj tőlünk nagy szavakat, fogadkozásokat, szónoklatot, mert mindazok
után,
ami veled történt, az embernek csak arra
maradt ereje, hogy lehajtott fővel hallgasson és gondolkodjon.
Mégis, hallgatás helyett, fölidézem a te
szavaidat, mert itt most igazában csak te
beszélhetsz. Fölolvasom azt a levelet, amelyet 1970. október 15-én írtál nekem:
"Bizony a világ e táján nem okos végigszenvedni
a tulajdon hanyatlásunkat.
Fölhagyni mindennel mégis csak akkor
szabad, ha már se kívül, se belül nincs
remény a cselekvésre. Hogy eljött-e már
a pillanat: a lehető legszigorúbb és legtárgyilagosabb vizsgálat döntheti el, lévén, hogy maga a szuverén ember a vizsgáló, a döntőbíró. Nincs hát ebben az
elemzésben helye holmi hangulatoknak;
az önértékelés végleteinek, a fájó idegek
sugallta rémképeknek.
1961. április 12.,
Sarkadi Imre halála óta tudom, hogy az
én kezemben is ott a kártya. A kísértést
is sokszor átéltem, hogy az asztalra csap*

Kósa Ferenc

temetésén.
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búcsúszavai

B. Nagy László

jam. Könnyebb lett volna. De még dolgom volt: Anikó fölnevelése, meg tán a
közpályán is valami Igy sikerült megélnem az élet külön ajándékát: a Balázs
Bélás nemzedék felnőtté válását. S jóllehet most úgy érzem, hogyadolgomból
is, erőmből is, lehetőségeimből is lassan
kifogyóban vagyok - várni akarok még
a balatonszárszói utazással, melyre már
1961-ben elszántam magam. Nemcsak a
helyet, a pillanatot is magam akarom kiválasztani.
Igy hát biztatásui
és nem dicsekvésképp
mellékelem
első kötetemet,
szamár tévedéseivel és bizonyos elhallgatásokban
árulkodó
engedményeivel
együtt. Ezeknek az írásoknak túlnyomó
része olyan helyzetben született, amikor
nemhogy a minimális anyagi biztonságom, de még a reményem sem volt meg,
hogy valaha sikerül a fölszínre vere kednem magam. Mégis, ami nem áll helyt
bennük: nem a mostoha körülményeknek, hanem annak tulajdonítható, hogy
az igazság fölismerése nem párosult kellő
erővel az igazság kimondására.
A gyöngeségünk csak a kisebb baj. Nagyobb gond, hogy a percemberkékkel
való összeütközéseink
vastényeiből miféle mitológiákat alkotunk. Önoeszélsjeset, hidd el! Pedig a gondoilkodás első-

számú egészségügyi szabálya: kirekeszteni belőle a méltatlan, ember-alatti figurákat, bármekkora gőggel élnek is körülöttünk. Ha ezt nem tesszük, magunk
is ember-alatti helyzetbe kényszerülünk.
Én, bármennyire is igyekeztem, nem jutottam el sem a sztoikus fölényig, sem
az eqészséqes közönyig. Minden fölösleges
megaláztatás
ellenében
József
Attila
mércéjébe kapaszkodtam:
»Az én vezérem bensőmből oezérell«
A könyvemben
van egy gondolat,
amelyre mindenképp
választ várok tőled. Igy hangzik: »Az érdektelenség,
a
szakbarbárság, a szellemi provincializmus a legjobb táptalaj a népellenes merényletekre. A hitlerizmus is ebből bugygyant elő, vagy legalábbis fölhasználta
a maga érdekében. A folyamat azóta továbbhaladt, és jelek vannak rá, hogy a
véres antrét,akár más jeligével, könnyen
követheti a nagyjelenet. A gondolati egységét elveszített, egyéneire hullott társadalom - melynek alapmodellje a fejlett
tőkés országokban
alakult ki - szinte
tálcán kínálja az alkalmat, hogy egy
agresszív kisebbség modernebb
eszközökkel, nagyobb tartalékokkal
és ravaszabb ideológiával megismételje a hitleri
kísérletet: a világ rabszolgasorsba döntését,a lehallgató,sőt go.ndolatolvasó készülékekkel, rakétákkal és hulroqénbombákkal fölszerelt ultrafasizmus
megvalósi tását . .. - Ilyen helyzetben a szocialista irodalom és művészet könyörtelen kötelessége, hogy közösséget teremtsen, önálló ítélőerővel rendelkező embereket és egyetemes önismeretre
alapozott közösségi tudatot. A szocializmus
tehát nem pusztán alkalom a művészetek
folytonosságára,
hanem a szocializmusnak létérdeke az értékes műalkotások

védelme és teremtése, mint ahogyan a
művészetnek
is létérdeke
a szocializmus.«
Hiszem is, tudom is, hogy ezekben a
dolgokban
minden
gondolkodó
ember
egyetért: alkotók, irányítók, befogadók,
politikusok, kritikusok, mindenki. Sokan
vagyunk tehát, de mégis, amikor azt látom, hogyaközépszer
összeesküdött,
s
a világban gáttalanul tenyészik
a szemét, akkor nagyon egyedül érzem magam. És gyámoltalannak,
mint a szűkségét végző vadállat. Válaszolj hát: puszta
idegbaj-e, amit észlelek magamon, vagy
pedig tragikus súlyú ténykérdés?
Ezzel be is fejezem a levelet, mert
megy a szigligeti posta, és nem vagyok
benne biztos, hogy megérem a választ.
Minden jót neked is, az ismerősöknek
(ahogy

Kedves

Kisnagy

Kisnagy Laci
egykor otthon

is:

szóZítottak)

Laci!

Közeli és távoli barátaid sok mindenben
egyetértettek
veled eddig is és ezután is.
Azt is tudják, hogy a szárszói sineket évek
óta világosan láttad magad előtt. Nem
azért, mert hasonlítani akartad magad a
költőhöz, hanem hogy a társa lehess. De
bármennyire
értünk is mindent, hogyan
érthetnénk meg a hiányodat, azt, hogy elmentél közülünk? Most eltakar téged a
föld. De bennünk, akik elkísértünk
idáig
téged, az zakatol, hogy neked tudnod kellett: nem vagy egyedül. Ady Endre, Bartók Béla és József Attila hazájában éliél,
ahol a tiszta szónak, gondolatnak és megszenvedett
emberségnek
van létjogosultsága és van becsülete is. Kell, hogy legyen!
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VENDÉGEINK

ANDRIEJ WAJDA:
"A ROMANTIKUS
MAGATARTÁS
Andrzej Wajda, a neves filmrendező
dió vezetője Budapesten tartózkodott,
szóló, lengyel-magyar
koprodukcióban,
véről. Ebből az alk(L!omból készséggel
lőivel találkozzék. A beszélgetésen a
vett részt. Az alábbiakban közöltek
részletei.

ez év áprilisában mint az egyik lengyel filmstúés tárgyalásokat folytatott egy Bem tábornokról
Jancsó Miklós rendezésében készítendő film tervállalkozott
arra, hogy folyóiratunk
képviseFilmkultúra részéről Bíró Yvette és Elbert János
egy magnetofonra felvett, hosszabb interjú-anyag

- Hadd indítsuk ezt a mai beszélgetést
arról a pontról, amelyeit filmjei találkozópontjáinak és egyben a lengyel irddalormmal való legfonto.sabb kapcsolatának
érzünk: a romantika kérdéséről.
- Szerétném előrebocsátani, hogy én a romantikán nem a XIX. századi lengyel romantika meghatározott periódusát értem.
A romantikus gondolkodásmód érvényesült a századfordulón Stanislaw Wyspianski művészetében - az ő főművéből, a
Mennyegző-ből
készítettem legutolsó filmemet. De ez a romantika éppígy folytatódott Zeromskinál, és megvan a továbbélése a háború utáni lengyel prózában: ide
számítom Andrzejewskit, a Hamu és gyémánt írój át, Borowskit, a Tájkép
csata
után szerzőjét, de őmellettük Adolf Rudnickit, vagy azt, aki ma talán a legjellegzetesebben folytatja a romantikus gondolkodásmódot : Tadeusz Rózewiczet ...
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LÉNYEGE AI ELÉGEDETLENSÉG"

- Ha megengedné, közbevágnánk.
Hiszen
éppen Rózewicz művei alapján sohasem
készített filmet. Van-e olyan érzése, hogy
valamit nem vitt filmre, amit pedig a maga
alkotásává kellett volna hasonítania?
- Életemben elkövettem jónéhány hibát.
Ezek közül a legsúlyosabb, a legjóvátehetetlenebb mindig az volt, ha nem csináltam meg a kellő időben a kellő filmet. És
a legnagyobb hibám, hogy nem csináltam
filmet Rózewicz Kartoték című darabjából,
akkor, amikor Rózewicz
a Kartoték-ot
megírta.
- Talán kanyarodjunk
vissza az alapkérdéshez. Mit jelent az Ön számára a romantika?
- Az én számomra a romantikus magatartás lényege az elégedetlenség az elért
helyzettel
szemben, az elégedetlenség,
mint morális tartás azzal szemben, ami

van, ami az adottság. A lengyel romantikusoknak ez adta a történelmi szerep ét is:
a stagnálás, a visszamaradás közepette,
már a XVIII. századtól - hiszen Lengyelország egy megelőző időben meglepően
fejlett helyzetben volt, vegyük csak az
alavető szabadságjogokat - ők emlékeztettek a történelmi nagyságokra ...

lengyel romantikus korszakban található
meg. És ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes élményem. Egy kitűnő íróbarátomnak, Kazimiercz Brandysnak az az
elve, az a megfigyelése, hogy a jellegzetes romantikus hőst ma az afrikai országokban találnánk meg, mintegy átköltözött oda. Ezek az országok most teremtik
meg a létüket, most alakít ják ki a gon- Tehát itt nem a romantikus ábrázolási
dolkodó vezetőrétegüket, és a mi régebbi
stílusról van szó.
problémáinkat élik át.
- Egyáltalában nem. Hanem a romanti- Nos, én arra gondoltam, hogy filmre
kus tartalomról. A stílus nagyon is sok- viszem Slowackí Kordian-ját, hogy ebben
féle lehet.
a szellemben adaptálom, alkalmazom afrikai viszonyokra. Tehát, a történet hőse
- Megfogalmazható
- elnagyoltan - ez
egy jó családból származó fiatal ember,
a nemzeti nagyságo,'rf;idéző romaauika-tarakit rengeteg kétség gyötör, keresi a vátalom a "Mit é>r az ember, ha lengyel?"
laszt, eljut az öngyilkossági kísérletig. Szüproblémában, a "lengyelség" megfogalmalei "gyógyulásul" nagy európai utazás ra
zásának igényében? Mondjuk úgy, ahogy
küldik, eljut Párizsba, Rómába, Londonba.
- pe>rsze, ironikusan - Stanislaw Dygat
Itt a hippie-k közé kerül,kábítós lesz.Rómáír >róla,A Bódeni-tó-ban?
ban Fellini asszisztenseként dolgozik, Pá- Igen, de talán pontosabban így fogal- rizsban is ilyen típusú benyomások érik.
maznám : mi vagyok én Európához viszo- Egyszerre csak arról értesül, hogy hazájányítva, mit jelentek Európához képest, én ban elkezdődött a politikai fordulat, hogy
és Lengyelország. Egyébként a romantikus
a barátai visszavárják, jelentős szerepet
gondolkodás nemcsak az iróniát bírja el szánnak neki. De kiderül, hogy nem tud
- a groteszkkel sem ellentétes. Ennek ma a felkelők élére állni, nem tudja megölni
a legjobb példája Mrozek, de az abszur- a politikai ellenfelét - destruálta az euróditás és a groteszkség elemei jelen vannak pai civilizáció.
már Slowackinál is.
- Ez így, azt hiszem, nagyon mainak
hangzik - mert a hős e egy afrikai fiatal- Az előbb az elégedetlenségről
beszélt,
ember; de ha Anglia vagy Franciaország
mint a romamiikus magatartás
kulcsáról.
viszonylatában gondolnánk végig, kép teMit é>rt pontosabban ezen?
lenségnek hatna. Csakhogy mi következik
- A romantikus hős az az ember; aki ebből? Az, hogy azok a romantikus alapnem fogadja el, hogy csak azt ér- problémák, amelyekről én beszélek, valaheti el, amit már elért; hisz az emberben, hogyan mind a múlthoz kötődnek - olyan
a lehetőségeiben; az a mély hit füti, hogy ez, mint a holtak feltámasztása. De én ezt
az egyén befolyással lehet a valóságra. És gondolatsort követem, és az egyén jelentőhogy az egyszerű feloldódás a tömegben ségét keresem a társadalomban. Hogy a
nem adhatja meg a boldogságot: hogy má- fiatal nemzedék majd merre megy, azt
sok után menni - ez nem az intelligencia nem tudom.
válasza. A romantikus hős, persze, általában elvérzik a valósággal való összecsapá- - Az Ártatlan varázslók is nyilván ansában, hiszen a válasza mindig a gyen- nak a polémiának egy mozzanata, amelyet
folytat - fogébb válasza, akinek az erejét azonban az ezzel a fiatal nemzedékkel
galmazhatnánk
úgy:
ezzel
a
fiatal nemzeadja, hogy nem a beletörődésből indul ki.
dékkel,
amely
má>rnem
vállalja
a romanAz eszményi romantikus hős a lengyel
tikus
hagyományt?
irodalomban Mickiewicz Ösök-jének Konrádja. Tehát mégiscsak a XIX. századi - Sajnos, a kérdés éppen egy olyan fil87

memet érinti, amelyet nem szeretek. Ez
a legrosszabb filmem. Nagyon rossz film,
egyszerűen buta film. Belevittek egy játékba, amely úgy érzem, az első pillanattól kezdve elhibázott volt. Az egész film
előre kiagyalt, beprogramozott
anyagból
készült, ahelyett, hogya valóságot mutattuk volna meg, az ifjúságot olyannak, amilyen. Ehelyett öregurak elképzelését mutattuk be az ifjúságról.

elkezd alapkérdéseken töprengeni, márpedig a mi filmjeinkből éppen ezek az alapkérdések hiányoznak, a mai élet alapfigurái és alaphelyzetei. Ehelyett a művek
gyakorta szólnak gyermekekről vagy aberrált alakokról, játszódnak a társadalom
perifériáján vagy "a mélyben".

- gs a Húszévesek szerelmé-nek Wajdaféle epizódja? Hogyan fogadják ott a fiatalok a Cybulskiban
meg testesített "partizán nemzedék" romantikus gesztusát?

- Azok a filmek, amelyek a szürkeséget
választják témául, mint például a Szeszélyes nyár, valójában megint csak azt keresik, ami a szürkeség mögött van. Egy
sajátos aspektusból mutatják meg a szürkeséget mint abnorrnitást.

- Ott más a helyzet. Abban a filmben
már valóban az én érzéseim szerepelnek,
tehát valamelyik oldalon állnom kell ... De
a fiatalokról az a véleményem, hogy ez
a nemzedék nem érti a gesztust.
- Es a múlt megmutatását,
tartás hagyományait?

a romantikus

- Azt igen, itt csak egyvalamire kell nagyon vigyázni. Nehogy múzeumot csináljunk a múltból, a történelemből. Ha az
ember valamit meg akar ölni, akkor ennek
a legbiztosabb módja az, hogy múzeumba
zárja. Egy családi fegyver egy lakás falán - élő dolog, folytatódása van, de mihelyt tárlóba kerül, elveszíti minden jelentőségét. Ezért érzek nagyon ellentmondásosnak minden műemlék-restaurálást
isez szinte tárgyiasítása annak a sajátos lelki
törekvésnek, hogy a múltunkat múzeálissá
távolítsuk. Számomra nincs szomorúbb,
mint egy múzeum, Jancsó is, én is elevenen szeretnénk folytatni azt, ami a történelemből izgat. És a mi művészi munkánkban is van bizonyos romantikus tartás, abban a küzdelmünkben, hogy megmentsünk valamit a feledéstől, hogy élőnek tartsunk meg olyan dolgokat, amelyektől mások múzeálással szabadulnának
inkább.
- Csak a múltat
ledéstől?

kell megmenteni

a fe-

- Mostanában egyre nagyobb kétkedéssel
nézem a filmjeimet, a filmjeinket. Talán
abba a korba jutottam, amikor az ember
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- A csehek érdekesen próbálkoznak
azzal, hogy a mai életet hősök nélkül mutassák meg, magát a szürkeséget.

- Talán azért vonzódik a háború témájához, mert ott könnyebb megtalálni a főalakot: a küzdő, háborút viselő embert?
- Az alapfigurák mindeddig nem jelentek meg a háborús filmekben sem. Például
a parancsnok alakja, aki jó vagy rossz, jónak vagy rossznak bizonyuló döntéseivel
választ, de mindenképpen dönt a dolgokról.
- Mégis, nem azokat a filmjeit érzi-e a
legsikerültebbeiknek,
amelyek a közvetlen
háború utáni valóságban játszódnak?
- Én tulajdonképpen mindegyik filmemmel elégedetlen vagyok, és ezt nem valami
sablonos magakelletésből mondom. Mindegyik filmemről úgy érzem, hogy valami
nagyobbnak
a csírája, a lehetősége volt
meg benne. Mindegyik rosszabb lett, mint
amilyen lehetett volna. Mint ahogy mindannyian rosszabbak vagyunk, mint amilyenek lehetnénk. Persze, ha legalább világosan számot adunk magunknak erről,
ennyiben is hasonlítunk
a romantikus
irodalom hőseire.
- Azért a filmjei fogadtatása, hatása nagyobb önbecsülésre is feljogosít ja.
- Nincsenek illúzióim a filmjeim, a filmjeink hatásáról. A társadalom egyre inkább az anyagi szükségletek mind rangosabb kielégítésére koncentrál, és egyre kevésbé törődik lelki szükségletekkel. Egyre

kevésbé appercipiálják műveinket. Nézőközönségünk nem növekszik, hanem csökken.
De a művészetnek
egyre növekvő
szerepe van bizonyos erkölcsi kérdések feluetésében : a vallás háttérbe szorulása, a
huszadik
század filozófiai
eszmélkedésének a napi élet, az emberi mJagtartás kérdéseit részleteiben
ki nem dolgozó, jelenlegi állapota sok probléma felrajzolását a
művészetre rója.

leget készít, számadáshoz érkezett, én pedig egyszerűen
hazafelé indulnék, még
megveszem a felvágottat, vitatkozni fogok,
hogy sovány sonkát adjanak, elmegyek a
gyerekért a bölcsődébe ... Megteremtődik a
szembesítés, a 'konfrontáció kivételes pillanata. Közben az öngyilkosjelölt továbbra
is tétovázik, a rendőrség pszichiátereket
küld fel hozzá, az emberek odalent egyre
izgatottabbak.
Aztán
lassan
szürkülni
kezd, a párkányon álló alak fokozatosan
belevész a homályba, most már nem lehet
tudni, leugrott-e,
visszahúzódott-e,
ott
áll-e még, és egyszerre csak meg is szűnik ezzel a látvány, a pillanat szorítása.
És a tömeg lassan szétszéled, az emberek
elmennek sonkát vásárolni, a gyerekért a
bölcsődébe ...

- Az emberek csak bizonyos pillanatokban figyelnek oda ezekre a kérdésekre.
Aztán elvesztik az érdeklődésüket. Vegyük az amerikai társadalom példáját. A
háború óta kétszer láthattuk ezt a figyelmet: először a háború kapcsán, a benne
résztvevő amerikaiak révén érdekelték az
embereket
bizonyos alapkérdések, még - Dehát, minden filmje egy ilyen konközvetlenül a háború után; aztán, hosszú j'rontációs pillanat.
szünetekkel, majd csak a koreai, de in- - Éppen ezért van szükség a romantikus
kább a vietnami háború idején. Mindez hősre, hogy ez a konfrontáció létrejöjjön.
egy olyan társadalomban, amely a javakat
Egy pillanatra.
jórészt megszerezte, és kivételes pillanatokban felveti, hogy mit jelent mindez a - Miért hangsúlyozz'a ezt ennyire? Talán
megszerzett anyagi jó. De minálunk is mert kűlönösen gyq'nmak érzi a film "koaz irodalom, a
erősen érvényesül az anyagi javakra kon- pását" más művészetekkel,
színház lehetőségeivel szemben?
centrálás, a megszerzés alapfokán.
- Szerintem a könyvek hatása sokkal tar- Akkor a "rákérdezés"
egyre nagyobb
tósabb, mint a filmeké. Azokban tengernyi
jelentőséget kap a művészet részéről.
gondolat van. A színház is összehasonlít- Elmondanék
egy történetet. Néhány
hatatlanul
mélyebb élményt ad, mint a
nappal ezelőtt Varsóban, a Kultúra és Tu- film. Az élő színésszel való szembesülés
domány Palotájának harmincadik emele- sokkal erősebb, mint a celluloid szalagon
tén kimászott egy ember a széles kőpár- rögzített kép szemlélése. A film végeredkányra. Ez délután négy órakor történt,
ményben olyan találmány, amelyet mása legnagyobb varsói csúcsforgalom idején, sal is lehetne helyettesíteni. A színház
a város középpontjában - ezrek, ha nem örök.
tízezrek gyűltek össze, bámulták lentről
az öngyilkosjelöltet, és találgatták, hogy - Ez vonzza a színházhoz? És még egy
színházi
mik lehetnek elhatározásának mozgató ru- kérdés: melyik a legkedvesebb
munkája
úgy
gondoljuk,
Dosztojevszkij
gói: szerelmi bánat, törés az életben, csaÖrdögök-jének
krakkói rendezése?
lódás, elmeháborodottság és így tovább.
- És az egyszerű találgatásból - miközben egyre nő a tömeg és a kávéházakban is az ablakokhoz húzzák a székeket,
és úgy várják a fejleményeket - az emberek egyszerre csak eljutnak izgatóbb
kérdésfeltevésekig : ez az ember most élet
és halál alapkérdésével néz szembe, mér-

- Az Ördögök nemcsak a legkedvesebb
rendezésem, hanem fordulópont
a számomra. Az Ördögök rendezése során, de
különösen a londoni vendégjáték visszhangját lemérve, értettem meg, hogy mit
jelent a legnagyobb irodalmakból választani anyagot. Mert mindaz, amit a lengyel
89

irodalom romantikus vonaláról elmondtam, minden nagyszerűsége mellett is valamilyen fokon mindig a másodlagos, a
mellékes téma választását jelenti, komplexumokban való vergődést, akármilyen keserves is ezt kimondani. Dosztojevszkijnál végső kérdésekről, az emberi élet, létezés nagyalapproblémáiról
van szó. Ráadásul olyan emberi alap-elemekről, amelyeket mindenki megért a világon, amelyekhez nem kell semmilyen külön magyarázat. Ha lengyel anyagon dolgozom, a lehetőségeim feléig juthatok. Messzibb szeretnék jutni! És Dosztojevszkij,. az óriás
ezt kínálja.
- Ez a téma egyébként igen bonyolult,
ezúttal hadd érintsek belőle csak annyit,
hogy a legnagyobb országokban, a legna-

FILMNYELV - IRODALMI

gyobb országok nyelvén születő művekben mások az összefüggések arányai, ott
találkozhat az ember a legfőbb dolgokkal,
a valóság lényegével, önkínzó, kisebbségi
komplexumok nélkül. Az ilyen művek kisugárzási lehetősége is más. Mióta Ajtmatov oroszul ír, műveit a világirodalomba
kapcsolta be, ha Dürrenmatt "schweizerdeutsch-ul" írn a, kizárólag Svájc Írója volna, németül pedig világjelenség. Ha egy
lengyel mérnök a tizenkilencedik században nagy vasútat akart építeni, Oroszországba ment. Vagy otthon maradt és keskenyvágányút
csinált. Kijutni a helyi
gondok köréből a legnagyobb emberi kérdésekig - ez a nagy országok kiváltsága.
És ezzel szembe kell nézni.
(Elbert János)

NYELV - POLITIKA

Beszélgetés Alberto Moraviával
Az írók utaznak. Hadseregek élén, mint deklődés, amivel a magyar értelmiség kíMalaparte vagy Hemingway, magányo- séri az unalom és a közönyösség, a konsan, mint Nietzsche, Heine, emigránsként,
formizmus, a qualunquizmus, a politikai
mint Hugo, Thomas Mann, vagy fegyen- semlegesség, a neutrális spleen, vagyis az
cek között, mint Dosztojevszkij. Az utazás egész moraviana regénysorozatát : A megprivát egzotikumain túl ki mit talál más- alkuvó-tól a Közönyösök-ön át az Unalomhol; az írót az utazás politikai egzotikumai
ig. Az a szellemi csomag, ami Alberto Movonzzák. Heine politikai utazásai Párizs és ravia eddigi életműve, szinte hiánytalanul
Németország között politikai irodalomban
megérkezett Magyarországra, jóval az író
csapódtak le. Moravia számos útikönyvet
személyes jövetele előtt.
írt, megismételte Malaparte útját a SzovRegényeit és elbeszéléseit sokan ismerik,
jetunióban és Kínában ("Én és Kína"), ezekre nem térhettünk ki a beszélgetés sojárt a Közel-Keleten és Észak-Afrikában,
rán. Leírta, hogy nyújtózik ki egy poliahová az ott forgató Pasolinit kísérte el, és tikailag független prostituált, és hogyan
ezekről az utazásairól egy-egy könyvet írt. nyújtózik ki egy volt fasiszta káder, az új
Bizonyára Magyarországra sem hiába jött. rezsim politikai auráját villámgyorsan maBizonyára kellemesen meglepte az a kul- gáévá téve. Leírta a tettleges tétlenséget,
turális izgalom, amit érkezése váltott ki; mely nem végződhet máshogy, mint autóamit az a közel ötszáz főnyi tömeg kép- balesetben, leírta a negatív
életsikert,
viselt, mely a Lenin körúton, az Európa melynek alanya a közöny, állítmánya az
könyvesbolt előtt várakozott a dedikáció- unalom, helyszíne a "globális falu" (McLujára, és amelynek a feloszlatásához neki han), a világ, melyben ma élünk. Enmilmagának kellett beszédet intéznie, hogy liók, énpontok, énhieroglifák, elmosódott,
engedjék el, több könyvet nem képes alá- kivehetetlen énjelek, gettó-sorszámos énírni. Bizonyára kellemesen meglepte re- nyomok a totális fegyházban, a totális hangényeinek és elbeszéléseinek hazánkbeli gulatfényben, az atomspleenben, az atomtömeges olvasottsága, az a rendkívüli ér- közönyben és az atomunalomban, amely90

ben a hintaszék megáll és fölborul, hősével
együtt (Beckett: Murphy) - ezt írta és
írja le Moravia regényeiben és elbeszéléseiben. A mai olasz filmről kérdeztük, mivel ismeretesek szoros kapcsolatai korunk
jelentős olasz rendezőivel, akik ugyanazt
a világot préselik kameráik elé, hogy elvágják múlandósága útját.
Beszélgetésünk mindenféle interjú-ambíciók nélkül, spontán alakult, a kérdések
válaszokra, a válaszok kérdésekre adtak
ötleteket. Az elmúlt két évtized bonyolult
politikai és művészeti ellentmondásait egyegy név fogja csomóba: egy ilyen ellentmondás-csomó az olasz értelmiség számára
Pier Paolo Pasolini neve. Moravia együtt
szerkeszti Pasolinivel az Argomenti Nuovi
c. olasz elméleti és kritikai lapot. Ebben
a lapban a film és az irodalom - és főleg e kettő politikai vonatkozásai - együtt
élnek, egyszerre jelennek meg, áthatják
egymást, a nagykorúság politikai egységében szemléltetik a művészetet, hogy
milyen mélységben tagadja, cáfolja a mát,
a dollár ingadozásától áthatott jelent, a
konformizmus anarchiájába süllyedő értelmiséget, a tettleges alkalmazkodást
a
pszeudóhoz, amit a hatalom pillanatról pillanatra intézményesít.
Kértük, beszéljen Pasoliniről, akivel szoros kapcsolatban áll, és aki e barátság ellenére megalkuvás nélkül támadta Moravia írói nyelvét és mindazt, ami ebből következik. Pasolini az Eretnek tapasztalatok
c. elméleti kötetében, amelyben esztétikai,
politikai, nyelvi és film nyelvi nézeteit öszszegezte, egy helyen dőlt betűkkel szedette
ki, hogy Moravia egy nem létező, ún. "középnyelvet" (lingua media) táplál, és ezáltal a burzsoázia működő nyelvgyárainak
egyikévé válik. Ezt a nyelvgyárat a nép
nem érti, legfeljebb misztifikálja, Moravia
elismeri Pasolini elemzését az olasz nemzeti nyelv különböző politikai rétegeiről,
azt azonban nem ismeri el, hogy ő maga
ezek közül különösen egyet képviselne. Ö
egy olyan nyelven ír, amit ő talál ki, és
ez sajátos nyelvi illuminációja az ő gondolatainak arról a világról, amelyben ez
a nyelv - az övé - valóban nem létezik.

Az olasz polgárságnak sohasem volt egységes nyelve. Az irodalom nyelve mesterséges nyelv, mely a nép nyelvével közvetlenül nem érintkezik.
Moravia szerint Pasolini a háború utáni
olasz líra legkiemelkedőbb képviselője.
Mint regényíró a proletariátus alsó rétegeinek háború utáni világát, életkörülményeit ábrázolta. Évekre leköltözött ebbe a
világba, azonosult hőseivel, velük élt, és
ennek az életnek állított emléket. Filmjeiben különös vonzalommal és képességgel fordul a történelmen kívüli (extrastorico) momentumok, a mítoszok, a keresztény és marxista hagyományok felé,
ezek egységében ragadja meg hőseit. Moravia jelen volt Marokkóban, amikor Pasolini az Ödipusz király helyszíneit kereste. Véleménye szerint Pasolini előtt,
noha rendkívül szkeptikus ember, minden
lehetőség nyitva áll. Művészete és élete
annyira együtt van, hogy túl van minden
hazugságon, minden kisszerűségen. Első
nagy verseskötete, a Gramsci hamvai éppannyira jelentős, mint első nagy filmjei,
kezdve a Mamma Romá-val, vagy mint
népdalgyűjtése, regényei és elméleti kutatásai.
Pasolini kétségkívül kiemelkedik az olasz
filmrendezők közül, noha rajta kívül számos új tehetség jelentkezett. Az olasz film
nem csoportok filmje, mint pl. az új francia
film. Ennek számos politikai oka, sőt, a
film hátterében álló, egyáltalán
nem egységes olasz irodalomból következő oka is van,
de elsősorban az a magyarázata, hogy az
olaszok individualisták, egy-egy életmű
magában
hordozza
karakterisztikumát,
nincs közös védjegyük. Nem léteznek kialakult tendenciák, összefogott irányzatok,
mint a franciáknál. Minden olasz rendező
súlyosan különálló személyiség. Köztük
Pasolini egy. Neki sincs iskolája. Noha például Bertolucci kifejezetten Pasolini és Godard tanítványának tekinthető. De utolsó
két filmjével külön stílust, kifejezésmódot
teremtett magának. Bertolucci két utolsó
filmje, az Il Comformista (A megalkuvóMoravia regény éből készült) és az Utolsó
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tangó Párizsban rendkívül jelentős filmalkotás. Bertolucci érzékenysége kettős: a
kulturális motívumok, a pszichoanalitikus
megközelítés és ennek közvetlen politikai
áttétel e, valamint a szexuális, erotikus motivációk egyaránt jellemzőek filmjeire.
Marx és Freud: e motivációk ellipszisének
a két középpontja. Ebben közel áll mesteréhez, Pasolinihez. De az Öklök a zsebben
c. Bellocchio-film, a maga homályos expresszionizmusával, szintén a politikainak
és az érzékinek a kettősségében mozog. És
ezek a hasonlóságok csak a valóságot igazolják, ami ilyen. Pasolini és Bertolucci
kommunisták és marxisták. Ezen túlmenően Pasolini a freudi antropológia kódjait
is beépítette filmjeibe. A mai élet és a
mitológia egységes ábrázolására tett kísérleteket számos filmjeiben, pl. a Máté Evangéliumá-ban, a Medeá-ban, valamint az
Ödipusz király-ban, ahol az atya meggyilkolásának vétkét egészen a munkásosztályig vezeti fel, és most, legújabb filmjeiben, tulajdonképpen törés nélkül fordult a népi erotikum, az érzékiség nagy
legendát, mítoszai felé: Boccaccio, Chaucer
novellái felé. Nem szakadt el korábbi politikai elkötelezettségétől, csak mélyebbre
ment mindabban, amit az emberről tud.
Tovább haladva az utóbbi évek kiemelkedő
olasz rendezőinek sorában, Elio Petri-ről
kérdeztük. Petri filmművészetében
két
uralkodó elem figyelhető meg: a marxista
indíttatású
politikai élesség, a következetesség és a pirandellói intellektuális megközelítés. A pirandellói
hatásnak erősebb
nyomai vannak nála, mint a marxinak.
Mint Pirandellónál, nála is visszájára fordulnak az emberi jellemek, az emberi helyzetek és a rájuk épülő, hozzájuk tartozó
világ. De milyen ez a világ? Legjellemzőbb alakja Moravia szerint a konformista,
a minden helyzettel megalkuvó ember. Ezt
ő,a maga részéről az Il Comformista (nálunk
A megalkuvó címmel jelent meg) c.regényében összegezte, éspedig társadalmi-politikai
megközelítésben. Ami regényének Bertolucci által történt megfilmesítését illeti,
ez az interpretáció elsősorban pszichoanalitikus jellegű volt, és ezzel filmileg to-
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vább-gondolta a regényt, egy olyan érzelmi-gondolati közegben, ami úgy látszik,
a film természetének jobban megfelel. A
társadalom megvédi az egyént azért, amit
elkövetett, vagy azért, amit nem követett
el egy bizonyos politikai szituációban, egy
rezsimben vagy diktatúrában, de ennek
mindenkor megkéri az árát. És ezzel újabb
bűntények elkövetésére csábítja. E bűntények elkövetése által egzisztál. Önmagának ügynöke, de mások eszköze. Életben
maradása bűnrészességének függvénye. Ismerjük el, hogy ennek valóban lehetséges
egy társadalmi-politikai
és egy pszichoanalitikus interpretáció ja : a regény és a
belőle készült film. A konformista nem
csupán Nyugat-Európa hőse, hanem Kelet-Európáé is. Ezen felesleges volna vitatkozni.
Hazánkban szinte kizárólag a reprezentatív
olasz filmek, a már az ötvenes-hatvanas
években ismertté vált rendezők művei láthatók. Létezik-e Olaszországban
ellenkultúra-film, underground-film?
Moravia
szerint nem létezik, mivel Olaszország nem
Amerika. Az ún. olasz avantgarde-ok például hevesen támadták Pasolinit, politikai
és esztétikai árulással vádolva őt. De mihelyt helyet szorítottak maguknak a nap
alatt, rögtön kiderült, hogy céljaik nem
esztétikai jellegűek voltak, hanem merőben hatalmi jellegűek. Olasz underground
film nem létezik, az ifjúságtól várhatunk
mindent. A következő nemzedékek soha
nem késnek.
Moravia regényeit Kelet-Európa-szerte olvassák. Most ne kérdezzük, miért. Fordítsuk meg a kérdést: ő olvassa-e KeletEurópát?
Olvasta Bulgakov, Lukács műveit. Szolzsenyicinnek csak egy művét szereti: az
Ivan Gyenyiszovics egy napjá-t. Olvasott
Déry t, József Attilát. Andrzejewskit nem
ismeri. Néhány cseh és lengyel filmet említ. Számára a le~eprezentatívabb
életmű
Jancsóé. Miért? Jancsónál a politikai valami felfokozott egységben jelenik meg a
mítosszal, a tánccal, a jelképekkel, olykor
a legelvontabb jelképekkel összefüggésben,

amelyeket filmen igen nehéz ábrázolni.
Jancsó filmjei hermetikusak és absztraktak. Például a Még kér a nép: középkori
misztérium, ballada és ugyanakkor politikai felirat, transzparens, mely hihetetlenül leegyszerűsített és elvonatkoztatott jelekre épül. Az Attila c. televíziós-filmben
valami egészen új figyelhető meg: (különösen a színes változat hordozza ezt, a
fekete-fehér jóval kevésbé) a hatalom apológiája, de a film i ábrázolásban szokatla-

nul magas szintű absztrakciókkal. A televízió számára kevés ilyen film készül. A
Még kér a nép esetében szintén a konkrét
mozgásokból elvonatkoztatott absztrakt jelentések, jelképek rendszere az, ami mint
filmileg új Jancsó nevéhez fűződik.
Moravia Budapestről J emenbe utazik,
ahol szintén Pasolini oldalán - saját szavai szerint mint turista - részt vesz az
Ezeregy éjszaka meséi-nek előkészítésében.
(Dobai Péter)

FIATALOK A KÖZTÁRSASÁGI

STÚDiÓKBAN

Kirgiz és üzbég rendezők Budapesten
sekről készítette. Az ő nevével még bizonyára találkozni fognak. A lett Zsalakjavicsusz Senki sem akart meghalni-ja tudomásom szerint eljutott Magyarországra
is. Hadd szóljak azonban most a mi közép-ázsiai stúdióink művészeiről, és - mivel barátom igen szerény - mindenekelőtt
a kirgiz filmről. Olyan művészek dolgoznak ott, mint Okejev, a Gyermekkorunk
ege rendezője, aki legutóbbi filmjével, a
Tiszteld a tüzet-tel most éppen San Marinóba utazott, és Bolot Samsejev, A löBazarov:
vés a szorosban és az Iszikur vérvörös
Idősebb kollégámnak engedem át a szót, mákjai rendezője. Ami a kirgiz stúdióban
hiszen az ő filmgyártásuk is idősebb a mi- napjainkban történik, az valóságos csoda!
enknél, hosszabb múltra tekinthet vissza.

Az új szovjet nemzetiségi filmművészetre
néhány kitűnő alkotás felhívta már a magyar nézők figyeImét. Az üzbég és a kirgiz filmgyártásról
azonban még keveset
tudunk, ezért arra kértük Gennagyij Bazarov kirgiz és Ravil Batirov üzbég filmrendezőket, akik a szovjet filmművész delegáció tagjaiként hazánkban jártak, adjanak képet olvasóinknak
filmstúdióik
munkájáról, legújabb eredményeiről.

Batirov:
A Szovjetunióban és az egész nemzetközi
filmvilágban mintegy tíz éve egyre több
szó esik a nemzetiségi stúdiók munkájáról. Természetes is ez, hiszen az évi százhúsz filmnek több mint a fele jelenleg a
nemzetiségi stúdiókban készül. Persze helytelen lenne a filmeknek csak a mennyiségét
figyelembe venni. Az olyan grúz filmek
például, mint A katona apja Csheidze rendezésében, vagy Ioszeliani és a Sengelaja
testvérek
alkotásai nyilvánvalóan bizonyítják az illető nemzetiségi stúdió művészi jelentőségét is. Az ismertebbek mellett egy moldvai rendezőt említenék, Emil
Lotianu-t, az utolsó filmjét a népi éneke-

Hány filmet

készítenek

ott egy évben?

Bazarov:
Kis stúdió a mienk. Meglehetősen szűkösek az anyagi és műszaki lehetőségeink.
A stúdió még nagyon fiatal; ebben az évben lesz húsz éves. Tíz éven át idősebb
moszkvai és leningrádi kollégáink dolgoztak itt, ők alapozták meg filmgyártásunkat. Tíz éve, hogy a főiskola után a mi
nemzedékünk, amelyikhez Okejev és Bolot
Samsejev is tartozik, a stúdióba került.
Idősebb kollégáink tapasztalatai nyomán
és az ő segítségükkel, most már végre elmondhatjuk, hogy megteremtettük nemzeti filmművészetünket. Jelenleg igen sok
tehetséges fiatal dolgozik nálunk, akik a
93

köztársaság különböző területeiről érkeztek, de mivel évente másfél-két filmet készítünk csak, attól tartunk, hogy rövid
időn belül nem juthatnak önálló munkához. A Filmbizottság és a Párt vezetősége foglalkozik azzal, hogyan lehetne bővíteni anyagi és müszaki lehetőségeinket.
Hogyan tudná jellemezni
filmjeiket?

eddig elkészült

Bazarov:
Valamennyi filmünk pszichológiai dráma.
Az új kirgiz film a történelmi és háborús
témák után fokozottabb érdeklődést fordít a szűkebb emberi kapcsolatokra. Különösen annak a folyamatnak a megfogalmazása
foglalkoztatja
rendezőinket,
amelynek során a változás nyomot hagy
az emberekben. Néhányunkat a fiatalok
helyzetének bemutatása vonzza. Engem is
ez a téma érdekelt legutolsó filmemben,
Az utcá-ban, amelyet mostani bemutatónkon vetítettünk. Filmem, azt hiszem, abban különbözik kollégáim filmjeitől, hogy
engem a nagy drámai konfliktusok helyett
az élet apró jelenségei érdekelnek, és ezért
gondolataimat igyekszem lírai formában
megfogalmazni. Az utcá-ban fiatalokról
van szó, akik a középiskola után további
út jukról döntenek. Azoknak a kirgiz falvaknak a légkörét szerettem volna visszaadni, ahol ezek a fiúk és lányok élnek.
Dokumentáris hűséggel kívántuk a falusi
ember gyakran a naivitással határos egyszerűségét és tisztaságát ábrázolni. Főszereplőim annak a falunak a lakói, ahol a
történet játszódik, nem hivatásos színészek. Ezek az emberek megjelenésükben,
beszédükben, szokásaikban különböznek
tőlünk, és szokatlanul hatnak ránk, városi
emberekre. Hangsúlyozni kívántam természetes vonásaikat. Forgatókönyvírómmal, Gaparovval most újabb témán dolgozunk, azonban ez sem ígér látványos
konfliktusokat. Azt hiszem, az is csalódni
fog, aki sajátosan kirgiz történetet vár
tőlünk, bár igyekszünk hasznosítani nemzetünk történetének és a folklórnak a hagyományait. Tudomásom szerint azonban
Ravil történelmi témán dolgozik ...
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Batirov:
Igen, talán éppen azért, mert nálunk nagyobb hagyománya van a történelmi filmnek. A stúdió jelentős múltra tekint viszsza, a forradalom után alapították Taskentben. A háború alatt hozzánk evakuálták a Moszfilm Stúdió jelentős részét,
ekkor került Mihail Romm a stúdió élére.
Az ő szellemének, tehetségének sokat köszönhet nemzetiségi művészetünk. A mi
mestereink már kirgiz rendezők voltak,
Jarmatov
és Nabi Ganyijev.
A máról azt kell mondanom, hogy Közép-Ázsia
legnagyobb és legjobban felszerelt filmgyára a mienk. Több mint húsz rendezőnk
évente hat-nyolc filmet forgat, és lehetőségünk nyílik tíz-tizenegy film elkészítésére is. Filmjeink különbözőek, sokan vagyunk rendezők és nem hasonlítunk egymásra. Korábban népeink történetét, legendáit dolgoztuk fel, tizenötödik századi
nagy költőnkről, Aliser Navoiról, orvos tudósunkról, Avicennáról forgattunk filmeket. A polgárháborúval és köztársaságunk
megalakulásának történetével is foglalkoztunk. Az utóbbi öt évben javult filmjeink
színvonala. Abbaszov arról a témáról készítette a Te nem vagy árva című filmjét, hogy két öreg ember hogyan fogadott
magához tizenegy nemzetiségi gyereket.
Ali Hamrajev érdekes filmje a Különös
komisszár;
Ismuhamedov lírai filmjeit a
Gyöngédség-et
és a Nagykorúság-ot
tudomásom szerint a magyar közönség is ismeri. Én magam színházi
rendezőként
kezdtem a pályát, és már öt filmet készítettem. Talán látták a Kötéltánc-ot vagy
a 41-es év almái-t. A most bemutatott Várlak téged, fiú a mai fiatalokról szól. A különböző történetekben
mindig egyetlen
kérdés érdekel, az emberi felelősség problémája. Azokról az emberekről készítek
filmet, akiknek a sorsa erre az alapvető
kérdésre valamilyen választ tud adni számomra.
Hogyan

forgalmazzák

filmjeiket?

Batirov:
Filmjeinket az egész országban forgalmazzák és ismerik. Most már csak azt szeret-

nénk, ha többségük
gokba is eljutna.
Okoz-e gondot
tottsága?

a azocialista

önöknek

a filmek

orszá-

látoga-

Bazarov:
Nálunk a nézőszám igen magas, ez azonban nem jelenti azt, hogy lemondanánk
a
közönség fokozottabb érdekeltté tételéről.
A televízió megjelenése ugyanúgy játszódott le, mint minden más országban, és
nem látom tragikus veszélyét annak, hogy
elhódítaná nézőinket.
Hogyan tetszettek

az új magyar

filmek?

Baiiroo :
Érdekes és változatos programot láttunk.
Sok tanulsággal szolgál, hogy magyar kollégáinkat ugyanazok a művészi problémák
foglalkoztatják,
mint bennünket.
Magas
színvonalúak a filmek. A programon belül
kiemelkedtek a Balázs Béla Stúdió filmjei.
Nekem legjobban Gazdag Gyula A határozat c. filmje tetszett. Szeretném továbbra is
figyelemmel kísérni ennek a fiatal ren-

dezőnek a pályáját. Jól ismerem a magyar filmet: Máriássy, Fábri, Kósa, Szabó
és Bacsó alkotásait nálunk is játszották.
Elmondhatom
azonban,
hogy
Gazdag
Gyula tehetsége valóságos felfedezés számomra. Érdekes módon a dokurnentarizmus új útjain
jár néhány magyar rendező. Ez az újfajta dokumentarizmus
olyan
emberi karaktereket
mutat
be, amelyek
megformálására
hivatásos színész nem képes. Gazdag lemond az interjúkészítés
hagyományos, kötöttebb módszereiről, és folyamatokat
követ. Korábban már láttam
a Hogy szaladnak a fák-at; éppen ezért a
Fotográfiá-ban, bár teljesen más stílusban
készült azonnal
felismertem
Zolnay
szemléletét. A dokumentarista
keresés, a
művészi kutatás magatartása
igen rokonszenves számomra. Hasonló magatartással
találkoztam Kardos Ferenc és Bacsó Péter
filmjeiben is. Ez a szemlelet volt az, ami
Jancsó
Miklós legújabb
filmjéből
számomra
annyira
hiányzott. Igen nagyra
tartom és szeretem a rendezőt, a Még kér
a nép-ben azonban nem találtam a Csillagosok katonák és a Csend és kiáltás alkotói szenvedélyére.
(Ember Marianne)
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FÓRUM

MIT JELENT
Válaszol:

ÖNNEK

A FILM?

Fényes Imre fizikus

Folytatva az 1972/6. számunkban
megkezdett interjú-sorozatot,
az alábbiakban a tudomány művelője tesz vallomást a művészi kifejezés értelméről, jelentőségéről,
s mindenekelőtt a filmművészet
lehetőségeiről,
az új magyar film kivívott eredményeiről.

Esztétikum és dokumentarizmus
Mit jelent az Ön számára a film?
- A művészetek
közül az irodalom
áll
hozzám a legközelebb. Talán mert legközelebb van a logikához, s mert a tudomány is a nyelvvel kapcsolatos, azzal fejezi
ki magát. Az irodalom lehetőségei
szinte korlátlanok.
Még egy, szinte még
az irodaloménál
is nagyobb
lehetőségekkel rendelkező művészet van: a film. Nemcsak mert a beszélt nyelvet szintén alkalmazza, hanem mert kép ileg is ugyanúgy
elő tud hozni bármit, ahogy az ember beszéd közben bármit előhozhat. A nyelv és
a kép dinamizmusa
együtt, egymást kiegészítve hat a filmben. A film dinamikus kép-nyelve
nyilván elvileg kűlönbözik a képzőművészetek
rögzített képiség étől. De épp ennyire elvi különbség van a
film- és a színházművészet
között is, hiszen az utóbbi jóval korlátozottabb
formális lehetőségekkel
rendelkezik, másrészt
viszont a film - hozzá képest mégis
rögzí tett kép: ami t filmre vettek, végleg
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jó vagy végleg rossz, már nem változtatható. Ha filmről
kell beszélnem,
az hoz
zavarba, hogy bennem kevésbé fejlett a
képekben való kifejezés képessége, mint a
nyelvi-fogalmi
kifejezőkészség.
Mindenki
megtanul
becsülettel
beszélni, viszonylag
jól írni, de például festeni még átlagszinten is alig tud valaki. Én sem.

- A képzőművészet,
mint mondta, statikus
képet képző művészet, ez nyilván
nem azonos a film kép-nyelvével.
Másrészt a beszélt nyelv mögött is eredetileg
- végső soron - képek vannak.
- Igen, de azok rendszerint csak a gondolkodás, a logika támasztékai.
Éppen az
én szakmám - az elméleti fizika - feladata, hogy a közvetlenül
látott képeket
kissé másképpen
láttassa, sőt arra ösztönözzön, hogy adott esetben akár "meneküljünk" is a látott kép hatalmától.

- Mégis - baráti körében ez közismert
- ön vonzódik a művészetekhez.
Mi a
véleménye az esztétika tudományáról?
-

Roppant

nehéz

erről bármit

is mon-

danom. Az esztétika számomra
még
magánhasználatra
is - a legbizonytalanabb valami, mert a művészetekben
én
nem látok egységes elvet, princípiumot,
amely megfelelne a tudományban a logika,
vagy az emberi cselekedetek megítélésében az etika egységes princípiumának. Ennek bizonyára objektív okai vannak. A
művészetben - én magam legalább úgy
vagyok vele - "érthetetlen" dolgok vannak, mindenesetre objektíve nehezebben
megközelíthető igazságok. Például ha gyönyörködöm egy tájban, ez bár esztétikai
élmény, de még semmi köze sincs a művészethez.

- elég hosszú és összefüggő epizód mentette meg a filmet a strukturális széteséstől. Kísérlet? Én inkább jó dokumentumfilmnek mondanám, amelynek hatását inkább zavarta, hogy itt-ott
játékfilmet
akartak belőle csinálni. Mindenesetre megítélésem szerint - a játék- és a dokumentum-elemek nem álltak össze szerves egységgé a filmben. Ez is a két jelleg
különbözőségére vall, arra, hogy nehezen
férnek meg egymással.

- Tulajdonképpen
ez a dokumentumfilm esztétikai megítélésének
kérdése is:
érvényesülhetnek-e
esztétikai szempontok
a film eszközével közvetlenül megragadott
valóság esetében?

- Igen. Egyébként is elég gyakran tapasztalok a filmekben kompozíció s esetlegességeket, néha egész sereg mozzanat van,
ami esetleges, "na éppen van valahogy",
de sem a miértjét, sem azt, hogy előrevinne valamit a filmben, nem érzi az ember. Szerintern például a Petőfi '73-nak is
az a baja, hogy bár lendületesen, mozgalmasan indul, később szerkezetileg szétesik,
sok benne az esetlegesség. Úgy vélem, elsőrendű esztétikai követelmény, hogy egy
filmnek - bármelyik műalkotásnak szerkezete legyen, vagyis minden részlete
szervesen illeszkedjék az egészbe.

- Természetesen igen. Ám ez nem azt
jelenti, mintha a készen kapott valóság és
a konstruált mű esztétikuma azonos volna.
Egészen különböző jellegű a kettő.
- Próbáljuk a problémát
egy konkrét
példával megközelíteni.
Látta Zolnay Pál
Fotográfia című filmjét?
- Láttam. Jó film volt. A nagy epizód azzal a két asszonnyal, az mondott valamit. De a konstruált elemeket, a két színészt néha kicsit fölöslegesnek éreztem.
Például az, hogy az egyik színész nem megy
be a gyilkos asszony lakásába, nem válik
e.gyenértékű mozzanattá ariportalanyok
által közvetített emberi drámában. A filmet valójában a néhány kivételesen hiteles és meghitt emberi vallomás teszi emlékezetessé. Az a pillanat például, amikor
az egyik öregasszony azt mondja: "szeretnék még egypár esztendőt élni", vagy amikor a nagy epizód egyik szereplője megjegyzi: "hát majd ha meghalt az öreg ... ",
szóval a legegyszerűbb, a legkevésbé konstruált mozzanatok. A legmegrázóbb annak
az asszonynak a megnyilatkozása volt, aki
megölte a gyerekeit. Pontosabban : az a
rendezői gesztus, hogy meghallgathattuk a
"másik felet", s így megérthettük a szörnyű tett motívumait. Ez a - szerencsére

Esetlegesség és kompozíció
- Fő kifogása
ját illeti?

tehát

a film

kompozíció-

- Nem gondolja, hogy a filmművészet
ebből a szempontból
specuilis helyzetben
van, nehezebben küszöbölheti ki az esetlegességet? A filmezés puszta ténye is rendkívül költséges. Ez arra kényszeríti a rendezőket, hogy egy sereg körülménnyel
az időjárási viszonyoktól
egészen a társadalmi viszonyokig
megalkudjanak,
esetlegességekhez
alkalmazkodjanak,
s
mindez - végső soron - a kompozíciót
is befolyásolja.
Másrészt
néha éppen az
esetlegességek
megragadásának
képessége
- a pillanatnyi helyzetfelismerés,
improvizáló készség - avat jelentőssé egy-egy
filmet. A Fotográfiá-val kapcsolatban is
"az esetlegesség diadaláról" beszélhetünk.
- Tudom, hogy ez nagy probléma. De
nem látok elvi különbséget,
Hiszen a
rossz regényt is az jellemzi, hogy vannak
fölösleges mozzanatai, amelyek éppen csak
'/7

beleillenek. Jókai egyik-másik regényében lőnek fel kell idéznie a másik emberben,
is találkozunk ilyesmivel. Szép, szép ez a a többi emberben ugyanazt az érzelmi moleírás, gondolja ilyenkor az ember, de tívumot, ami megszólalásra, művészi közazért kedve támad továbblapozni. Ami pe- lésre késztette. Történetesen megnézek egy
dig az alkotás folyamatának az esetleges- filmet, és utána ökölbe szorult kézzel jöségét illeti: a regényíró is először elgon- vök ki a moziból, úgy érzem, hogy ütni
dol valamit, aztán viszi a téma, néha egé- kéne.
szen más irányba. Kibont egy részletet és
- Például?
közben észreveszi, hogy itt érdekesebb lehetőségek rejlenek; tovább halad a nyo- Sok ilyen film van. Ilyen volt pélmon, s végül egészen más kompozíció kör- dául a Z, minden hibája ellenére. Aztán
vonalai bontakoznak ki, mint ahogy ere- az olasz filmek egész sora: Vizsgálat egy
detileg elképzelte. De ez nem változtat a minden gyanú felett álló pdlgcir ügyében,
kompozíció követelményéri. Ilyenkor az Egy rendőrfelügyelő vallomása az államírónak - és a filmrendezőnek is - a fö- ügyésznek, és még sorolhatnám. Ezek leglösleges részeket - ha van hozzá lelki- határozottabban irányfilmek, de valahogy
ereje - ki kell dobnia, s azt, ami a munka olyan - nem tudok hirtelen más kifejesorán valóban témává nőtt, kiegészítenie, zést - ügyesen célzatosak, hogy nem rágha egyébbel nem lehet, esetleg egy in- ják a számba a mondandójukat, hanem
vokációval,
ami az alaphangot
megüti ; hagyják, hogy én foglaljak állást.
ahogy például Tarkovszkij is utólag illesz- A magyar filmek közül nem emléktette a Rubljov című film elejére a légszik
hasonlóra?
gömb-epizódot. A művészetben - ahogy
a tudományban is - csak a végeredmény
- A régebbiek közül ilyen volt például
számít.
Bán Frigyes Móricz Zsigmond Úri muri
című regényéből készített filmje. Ez naCélzatosság
gyon tetszett nekem, örülnék, ha újra láthatnám. És nemcsak Móricz Írói kvalitás a
- Mit ért ön a filmművészet nyelvén?
teszi jó filmm é, hanem. a rendezői, az
- Lehet, hogy sokan megköveznek érte, operatőri és nem utolsósorban a színészi
de én azt tartom, hogy a művészet sok- atmoszférateremtés ereje is. Már az első
féle hatású, sokféle nyelvű. A művészetet képekből - ahogy azt a vidéki várost betöbbek között úgy is felfoghatjuk, hogy mutatják - érezni lehetett az akkori élet
ugyanabból a princípiumból indulunk ki, sivárságát. Ahogy Rajnay Gábor mint vimint a tudomány esetében - ez a leg- géc bemegy abba a vendéglőbe, ahol
egyszerűbb számomra is -, tehát abból, Cseörgheő Csuliék gyülekeznek ... Rajnay,
hogy a kultúra kölcsönhatásokban fejlő- Tompa Sándor és a többiek alakításai
dik, növekszik, mi .gondolatot cserél ünk, azért voltak remeklések, mert minden
szakszerűerr
jelet
adunk
egymásnak,
ízükben hitelesek voltak: ők még ismerkommunikálunk. Ha ezt teljesen érze- ték, a valóságban meg is élték azt a vilálemmentesen
tesszük,
a
tudományt
got, amit bemutattak. Így hát tökéletes
műveljük. Ha egy bizonyos érzelmi túlfű- volt az illúzió. Azt hiszem, éppen a hitele
töttség kényszeríti ki a mondanivalót révén volt ez a film meggyőző.
azonos jelrendszer esetén is - művészet- Ha már a klasszikusok megfilmesíről beszélhetünk. Legalábbis a művészet
tésénél
tartunk: hogyan vélekedik a Huegyik rétegéről. Persze ne feledkezzünk
szári
k
Zoltán
Szindbád-járól?
meg a másik kritériumról: az érzelmi kavarodásnak nemcsak kiváltó okként, haSzép filmnek tartom,
szeretem.
nem elért hatásként is meg kell jelennie. Krúdy t kevésbé ismerem, mint Móriczot,
A kommunikációnak művészi közlés ese- így hát ezt a filmet talán még elfogulattén is maradéktalannak kell lennie: a köz- lanabbul tudom megítélni. Mindenekelőtt
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azt értékelem benne, hogy az életfilozófiámat - ha szabad így neveznem tükrözi, pontosabban egy gondolatomat,
amit már elég régen megfogalmaztam magamnak. Ez körülbelül így hangzik: mindaz, ami szép - amiről úgy érezhetjük,
hogy szép - egyenrangú az életben. Egészen vulgáris an fogalmazva: egy jó vacsora ér annyit, mint egy jó regény már ami az általuk kiváltott élvezetet illeti. Mindig baj van, ha ezt az egyenértékűséget
letagadja az ember, ha nem
vallja be, hogy mindez hozzátartozik az
élet teljességéhez. A film egyik értékének
tartom, hogy művészi rangra emelten, valóban Krúdy
színvonalán
minden
sznobizmustól és képmutatástól mentesen
- jelenik meg benne a testi örömök költészete. De ennél mélyebbre ás, van mélyebb rétege is. Az érzékiség költészetén
túl azt is megérezteti, milyen sivárrá, borzasztóvá válik végül a bármilyen tökéletes "életművészet" is az élet valódi teljessége híján. A szépség mellett végig valami rettenetes is van a filmben. Valami
rett-enetes sivárságot érzünk Szindbád életében, és egyre szorongatóbban : ennek az
embernek valami feltétlenül
hiányzik.
Nem szeretném, ha félreértene. Nem arra,
gondolok, hogy ez az ember "élvhajhász"
lesz, és ezt "el kell ítélnünk". Szerencsére
ilyesmiről szó sincs a filmben. Szindbád
nem élvhajhász - legalábbis nem közönséges élvhajhász -, csak nagyon felszínes
látszatra az, de azért az életnek vannak
olyan szférái, amelyeket elhanyagol, amelyekben nem részesedik. És emiatt ez az
élet végül nagyon szomorúvá válik, minden epizodikus szépsége mellett is. Megrázóan érzékelteti ezt a keret, ahogy a
holttesttel ide-oda baktat a ló. Ez azt jelenti: ő végeredményben kiesett ebből az
emberi közösségböl.

hogy valóban alkosson, de - és ebben bizonyos vagyok - más körülmények között az ő élete sem lett volna olyan tragikus. Mert én azt is tragédiának érzem,
hogy azért ő nem tudott teljesen bekapcsolódni az akkori magyar életbe. Lisztnek
is nehezen tudom "megbocsájtani", hogy
nem jutott túl a kávéházon a magyar zenei
alapanyag felmérésében. Úgy vélem, aki
művész, annak mindenekelőtt jól körül
kell néznie. De a művészek élete tele van
ellentmondásokkal, néha olyan ellentmondásokkal is, amelyek már a művészetük
kárára válnak. Huszárik Szindbádja - ha
jól értem - odáig jut, hogy "megette a
fene, hát ezekért nem is érdemes".
-

Tehát a Szindbád is irányfilm?

- Félek ettől a kifejezéstől. Különösen a Szindbád esetében, hiszen ebben a
filmben nagyon fontos a forma szépsége.
- De amit elmondott, abból az derül
ki, hogy ettől a filmtől is őkölbe szorulhat az ember keze.

- Nos, ahogy már említettem, egy műalkotásnak adott esetben lehet olyan konkrét mondanivalója, amit tudományosan is
el lehetne mondani, más módon, adatokkal alátámasztva - talán meggyőzőbben
is -, de szubjektíve mégsem fogna meg
annyira, mint a műalkotás. Itt bizonyos
átfedésről van szó, amikor a művészet és
a tudomány nagyon közel áll egymáshoz,
mind a kettő ugyanazt mondja, ugyanarról akar meggyőzni. Ez tehát egy nagyon
egyszerű, mindenki által érthető jelrendszer, amit az érzelmi túlfűtöttség jelképrendszerré nemesít. Ebben az értelemben
beszélek én irányzatosságról, vagyis csak
akkor, ha a művészetnek tudományos precizitással megfogalmazható, világos, mondanivalója van. De a művészetnek ez csak
az egyik lehetősége. A művészet lehető- Nem az derül ki mindebből, hogy egy ségei - ahogy már említettem - nagyon
kisszerű életben lehetetlen költővé válni?
sokfélék, sőt azt hiszem, a lehetőségek műVagy csak így lehet?
vészeti ágakként is változnak, s bizonyos
- Valami ilyesmiről van szó. Most hir- ágakban szinte csak a másik lehetőség van
telen nem jut eszembe filmpélda, hadd hi- meg. Az irodalomhoz képest biztosan más
vatkozzam Ady példájára, aki még azt is a helyzet a festészetben, egészen biztosan
megpróbálta hasonló körülmények között, más az építészetben vagy a szobrászatban.

S ezekben az ágakban már jóval nehezebb
a jelképrendszert értelmezni. Néha igazán nem tudom, nevess ek-e vagy sírjak,
amikor képeket, szobrokat, vagy éppenséggel épületeket akarnak "megmagyarázni", a műalkotás on kívűlálló, erőltetett
szempontokból értelmezni.

Irodalmi és zenei film
- Hadd próbáljak vitatkozni: agótikának
- elsősorban az építészetben
- nagyon
expresszív mondanivalója
van.

- Nem vagyok esztéta, legfeljebb műélvező. Talán helyesebb, ha a különbséget a hatás oldaláról igyekszem megközelíteni. Bizonyos filmek első látásra tetszenek ugyan, de aztán hamarosan kiesnek az emlékezetemből, nem marad nyomuk. Mások első látásra néha unalmasnak tűnnek, sőt bosszantónak. Végül azonban megmaradnak az emlékezetemben; ha
egyéb nem, a hangulatuk. így vagyok a
zenével is.
-

Mondana

néhány

példát?

- Ilyen volt a Dillinger halott, ilyen
- Lehet, de szavakban - tudományosan
volt Robbe-Grillet Halhatatlan-ja.
- nehezen megfogalmazható. Nyilvánvalóan minden művészetben elsőrendűen
- Esetleg hazai példát is?
fontos szerepe van a formának. Talán a
- Például Jancsó Fényes szelek című
legjobb példa a zene. A romantikus pro- filmje. Amikor először láttam, egy-egy
gramzene - teszem azt, Berlioz Fantasz- részlete szinte nevetésre ingerelt. Később
tikus szimfóniája - rendszerint a szavak- - másokkal vitatkozva, akik teljes egéban is megfogalmazható program elle- szében elitélték a filmet - kezdtem gonnére jó. Ma már inkább csak mosolyog az dolkozni azon, hátha mégis jelentős mű ez.
ember a program naivitásán. A zene azon- Másodszor látva, meg is győződtem erről.
ban változatlanul jó. Ezért mondtam, hogy
- Altalában mit tart Jancsó művészefélek a célzatosság terminus át használni.
téről?
Nem mindig s nem is elsősorban a célzat
teszi remekké a művet. Nem régen láttam
- Jancsónak azok a filmjei, amelyekre
a tévé-ben a Jules és Jim c. filmet ... szívesen emlékszem vissza, egyrészt a
- Nos, ez a film esztétikailag egészen mondott értelemben célzatosak, tehát van
más jellegű, mint amiről eddig beszéltünk.
megfogalmazható mondanivalójuk. MásEbben az esetben nem tudnék megnevezni részt a közlés érzelmi fűtöttségét, művévalami olyan mondanivalót, amit tudomá- szi rangját ő sajátos formával
teremti
nyosan is megfogalmazhatnék, és a film- meg: a folyamatos mozgás hosszan futó
hez legalábbis hasonló hatással közölhet- képeivel. Jancsónál valahogy úgy társul
nék. Ezt a filmet inkább a zenéhez érzem a "vágás nélküli film" megtalált formája
közelállónak;
itt a hangulati egység do- a mondanivalóhoz, ahogy egy vers esetéminál, egyfajta sajátos hangulat az, ami ben például a zeneiség biztosíthatja a monelsősorban megragadja az embert. Míg danivaló érzelmi fűtöttségét. A Fényes szepéldául az olyan "határozott" filmek ese- lek-ben, ebben a sokat vitatott filmjében
tében, mint a Z, pontosan szavakba tudom első pillanatra szinte banálisnak tűnik a
foglalni, mi volt az, ami megfogott. Ez- mondanivaló. És valóban az is maradna,
úttal kevésbé, mint ahogy azt is kevésbé ha Jancsó nem találná meg a kifejezés
konkrétan tudnám kifejteni, hogy Chopin megfelelő művészi formáját. Például abpreludium ai miért tetszenek nekem. Vagy ban a jelenetben, amikor a népi kollégisa noktürnök. Hiszen ha csak kimondom a ták vitára szólítják a papnövendékeket há"noktürn" szót, ez mindjárt egyfajta han- rom témáról - megismerhető-e a világ, és
gulatba ringat, és meglehetősen absztrakt
így tovább -, olyan banalitásokat monképzeteket kelt bennem.
danak, amit abban az időben agyondisputáltak. Ez így önmagában meglehetősen
- Ezek szerint "irodalmi" és "zenei"
sablonos volna, ha Jancsó már az előző szifilmet lehetne megkülönböztetni?
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tuációkkal, a környezetet, a mozgásokat
bemutató képekkel nem érzékeltetné, hogy
itt valami rettenetes - nem tudok rá jobb
szót - manipulálás folyik. Jancsó rendkívül differenciáltan ábrázolja ezt a folyamatot: az a szeroncsétlen gyerek, aki
a vitát vezeti, nem tudja, hogy ő most
manipulálja a többieket; még kevésbé természetesen, hogy később őt is hasonló
módszerekkel fogják manipulálni. Nos, valóban művésznek kell lenni ahhoz, hogy
valaki ezt a borotvaélen táncoló jelenetet
úgy mutassa be, hogya nézők ne törjenek
ki hangos hahotába, vagy ne mondják,
hogy "ezek a vitatémák nekünk már a
könyökünkön jönnek ki, uram". A jelenet művészi mélysége egyébként abban
rejlik, hogy Jancsó felismerte: itt banalitásra van szükség, mert éppen a banalitással lehet a maga teljes félelmetességében
érzékeltetni a manipulációt. Sok hasonló
példát lehetne említeni, talán megfoghatóbbat is, teszem azt, a Szegénylegényekből. Itt a környezet sivárság ának - szokatlan módon - nemcsak atmoszférikus,
hanem drámai jelentősége van: ezzel igyekeznek az emberek ellenállását megtörni.
A Szegénylegények-nek
is nagyon konkrét
mondanivalója van. Persze nemcsak arról
van szó, hogyan számolták fel a betyárvilágot, hanem megint csak arról, hogy a
gyilkos manipuláció segítségével mi mindent lehet az emberrel csinálni. A formális elemek itt is fontosak, tartalmi jelentőségűek: a kamera kopár tájat mutat be,
a pusztaságban itt-ott fehérre meszelt parasztházak, néha feltűnik egy-egy ember.
Látszólag szabad, hiszen arra megy, amerre
akar, mégis - éppen ezért - fogoly, mert
mindenünnen látják, minden lépéséről tudomást szereznek, állandóan szem előtt
van. Ahogy azokban a budiszerű cellákban is minden köhintését meghallják, figyelemmel kísérik. kz elnyomó hatalom
a környezettel is manipulál. Az a figura,
akit Görbe János alakított, azt is nagyszerűen példázza, hogy az árulást kikényszerítik - de nem méltányolják. Persze
ez is - mint tény - közhely. De vannak ilyen közhelyszerű tények, amelyek
"a könyökünkön jönnek ki", és sajnos

mégsem vonjuk le a megfelelő következtetést belőlük - bár legfontosabb problémáinkról van szó -,
ha a művészet, a
maga sajátos eszközeivel, fel nem fűti érzelmeinket. Különben a legelemibb igazságok is unalmas közhelyeknek tűnnek. Vagy
nézzük a Csillagosok, katonák című filmet.
Engem már maga a cím is megrag.adott.
Lehet, hogy Jancsó azt mondja
majd
Arany Jánossal, hogy "gondolta a fene",
de számomra a "csillagosok" szónak sokféle jelentése van, szinte első hallásra megéreztem jelképi jelentőségét, annyira, hogy
- őszintén szólva - engem a cím varázsa vitt be a moziba. Ebben a filmben
szinte külön életet él a forma, anélkül,
hogyatartalomtól
elszakadna, de önmagában is élvezhetően. Úgy lehet élvezni,
ahogy a legnagyobb költők, zeneszerzők,
előadóművészek kiemelkedő produkcióit.
Már az indító képek, azok a csudálatos
lassított felvételek a ló mozgásáról, tele
vannak artisztikummal.
Jancsó nyilván
észrevette, hogya ló szép állat, mert más
filmjeiben is minden alkalmat megragad,
hogy bemutassa szépségét,
Mind a Sirokkó-ban, mind az Égi bárány-ban fontos, tartalmilag is jelentős szerepe volt a
lovaglásnak. Az effajta, a szó eredeti "széptani" - értelmében vett esztétikai
mozzanatok
nélkül
elsikkadna
Jancsó
mondanivalója, ami rendszerint közhely,
de mindig igazság. De mert közhely, rendszerint érzéketlenekké váltunk irányában.
Az ember hajlamos erre, mert csak azt
látja, hogy a másiknak van baja, és addig
"örüljünk, hogy élünk". A forma tehát
csak látszólag másodlagos - sokan úgy
vélik, nem egyéb, mint szelektálás, kiemelés-,holott
éppen a forma által válhat egy
közhely művé, adott esetben remekművé.
Ugyanakkor elismerem, hogy a formálásnak - a filmművészetben
is - vannak
"ad abuszurdum" lehetőségei, amikor a
forma már a tartalom ró vására szinte külőn életet él, mint pl. a 18. századi európai
rokokó-roman tika pásztorj átékai ban.
- Mindezzel - úgy tűnik - egyben a
filmművészet
nyelvérnek, e nye~v megértésének fontosságát hangsúlyozza.
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- Idejekorán megtanultam, milyen nehéz ezen a nyelven beszélni. Valóban mindig volt bennem bizonyos vonzalom a művészetek iránt, és bevallom - hiszen fiatalon annyi minden bolondságot elkövet
az ember -, hogy egyszer, diákkoromban,
komolyan foglalkoztam azzal a komolytalan gondolattal, hogy filmrendező leszek.
Nem mintha akkoriban olyan jó filmeket
lehetett volna látni Magyarországon. Inkább spekulatíve jutottam el arra a megállapításra, hogy a filmmel új közlési mód
jelent meg, amely a nyelvi közlés jelrendszerének hatékonyságát is meghaladja, tehát egy új művészeti ág lehetősége. A lehetőség felismerése annyira magával ragadott, hogy mindjárt Sinka István Pásztorénekét akartam megfilmesíteni, a tiszta lírát, a tiszta forradalmiságot. Egyik barátommal, aki hasonlóképpen lelkesedett,
írtuk meg a forgatókönyvet. Hamar beláttuk: giccs lenne, amit elképzeltünk, mert
nem értünk a filmművészet nyelvén. E belátás nyomán letettem filmrendezői ambíciómról.

- Mindazt, amit elmondtam, valóban személyes vallomásnak szántam. Remélem,
mindenki annak is fogja tekinteni. Ami
pedig a kérdést illeti: az én szakmámban
nemigen. De sok más terilleten - elsősorban a művészeti nevelésben - fontos szerepe lehet. Valljuk be: a művészeti nevelés ma is lényegében az irodalomra összpontosul. Képzőművészeti nevelésről alig
beszélhetünk, zeneművészeti nevelésről is
sokkal kevésbé, mint ahogy a rádió vagy
a tévé látványos vetélkedői alapján gondolhatnók. Úgy tudom, kevés a zenei tagozatos kőzépiskola,
sokkal
több
is
lehetne.
- Az utóbbi időben a televízió filmesztétika-oktatást kezdeményezett; a szándék
tiszteletreméltó. De a tárgyat a középiskolai oktatásban is ugyanolyan komolyan
kellene venni, mint az irodalom-tanítást;
akkor lehetne a film pedagógiai jelentőségét komolyabban elemezni. Mert hiszen
a film megértéséhez bizonyos képi látásmódra van szükség, az irodalométól eltérő
jel- és jelképrendszer
ismeretére. Én a
filmkultúrára való képzést összekapcsolnám a képzőművészeti neveléssel. Lehet,
Film és pedagógia
hogy ez dilettáns elképzelés, de én min- E megtisztelő személyes vallomás után
denesetre úgy vagyok vele, hogy azok a
hadd kérdezzem meg a pedagógustól : al- filmek, amelyek így hirtelen előttem vankalmas eszköznek tart ja-e a filmet a pe- nak, nagyrészt a képek erejével rögződtek
dagógiában?
meg az emlékezetemben.

Dr. Fényes Imre 1917-ben szűletett, a Bihar megyei Kötegyán községben. Egyetemi
tanulmányait a budapesti, a debreceni, majd a kolozsvári tudományegyetemen
folytatta, 1943-ban szerzett doktorátust. A felszabadulás után - 1945-ben - a román hatóságok nevezték ki először egyetemi tanárnak. 1950-ben repatriált, jelenleg a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Természettudományi
Karán az eiméleti fizika
professzora. Számo's szaktudományos publikáció, a modern fizika eredménueit általánosító filozófiai munka, didaktikai, valamint tudománynépszerűsítő
tanulmány, művelődéspolitikai eezmejuiiatás szerzője. Az elmúlt negyed század során mintegy kétszáz
tudományos kiadványban hivatkoztak - különösen a kvantumelmélet
elvi prdblémáival foglalkozó - munkásságára. (W. Heisenberg is több ízben hivatkozik rá, vitatkozik
vele, egyebek között magya.r nyelven is megjelent
Fizika és filozófia című tanulmányábam.) 1948 óta nyolc kötetet publikált (részben mint társszerző). Középiskolai tanárokból ezervezett munkacsoport segítségével néhány éve kidolgoeta a kvantumelmélet és a termodinamika középiskolai oktatásának egy lehetséqee kísérleti modelljét.
Egész tudományos tevékenységének
egyik jellemzője, hogy a megismerést és az isme~
retkoztéet mindig szerues egységnek tekinti.
(Hádasy

102

László)

,

,

ELLENVELEMENY

A demokratizálódás
Kovács András:

eszménye

A magyar

ugaron

Aligha
tekinthető
véletlennek,
hogy a film
központi hőse tanár. Kovács András filmjeiben
ismételten visszatér az iskolai közösség,
amely
a társadalmi
makrostruktúra
jellegzetes ha
tetszik: "árulkodó" - vonásait mutatja. A művészi megközelítést,
érthető módon, elsősorban
a nevelési - és az ezzel szorosan összefüggő erkölcsi dimenzió érdekli. Az, hogy az iskola
mennyíre képes "bevezetni"
az újabb generációt az adott érintkezési
formák gyakorlásába
és a fennálló hierarchikus
viszonyokban
való
eligazodásba;
milyen mértékben
ad vagy nem
ad lehetőséget arra, hogy a fiatalok ne csak beilleszkedjenek
a társadalomba,
de alkotó módon, rombolva-építve
formálják azt újra és tovább. Különösen élesen vetődik fel ez a kérdés
olyan történelmi környezetben
- és a magyar
társadalom
ilyennek látszik -,
ahol a társadalmi megújulásért
folytatott
harc igen megkésve bontakozik ki, így alig támaszkodhat haladó
hagyományra, a személyes és intézményes érintkezés demokratikus formáinak tanulását, meggyökeresítését lényegében "elölről" kell kezdeni.
Semmi sem adhat a világban való "eligazításnak" olyan hitelt, mint az a világkép, amely
éppen
a valóság "eligazíthatóságának"
hitén
alapul. Zilahy, aki felismerte a háború kataklizmája mögött rejtőző érdekeket és a magyar
társadalom megújulásának
igazi irányát, a fiatal
prol et ár áll am idején nemcsak elfogadja és támogatja a demokratizálódás
folyamatát
iskolájában, hanem annak szélsőséges kilengéseit
is
'cépes meggátolni.
De éppen racionalizmusa,
felvilágosult
szel-

leme vezeti későbbi konfliktusaihoz.
A Tanácsköztársaság
bukása után ugyanis
képtelen
rá
magyarazatot találni, miért van az, hogy az emberek többnyire vagy fáradt beletörődéssel fogadják az eseményeket, vagy éppen alattvalói
buzgalommal sietnek csatlakozni az új rendszerhez. A berendezkedő
ellenforradalom
"ésszerűtlennek" tűnő világában Zilahynak mind emberi,
mind pedagógusi hitele megrendül; hiszen ahol
nincs magyarázat, bajos ottan magyarázni. Kérdésfeltevéseinek
kiélezettsége, erkölcsi telitettsége nem valaminő elvont moralizálásból
ered,
hanem sajátos helyzetéből. hogy mint a magyar
progresszió köznapi harcosa, fizikailag
nem, de
szemléletileg
mindenképpen
válaszút elé kerül.
(Nem beszélve arról, hogy Zilahy tevékenységének színtere, az iskola - saját karakterénél fogva
- maga is ilyen irányban hat: a diákok a társadalmi történéseket
természetszerűleg
egyszerűsítve és morálisan kiélezve fogják fel.)
Zilahy vívódása, belső szemléleti harca tehát
- és ezt bontja ki a film - arra irányul, hogy
megértse az új történeti
helyzetet; ne csupán
(mint húga, Andrea) eszményei
felől, hanem
eszményeit
is felülvizsgálva
közelítse
meg a
valóságot. Kovács András nem engedi hősét a
könnyebb megoldás irányában
haladni;
ahogy
korábban
a Hideg napok, úgy A magyar ugaron is meggyőzőerr
mutatja be, hogy legújabbkori történelmünk
nagy nemzeti fiaskóit nem
lehet csupán a külső erőszak számlájára
írni.
Az újvidéki vérengzésben.
de az úri "keresztény-magyar"
kurzus
megszilárdulásában
is
olyan belső tényezők, förtelmes
százados ha103

gyományok,
az alávetettség
és a SOVInIZmUS
mélyen beivódott atavisztikus
ösztönei játszottak és játszhattak
jelentős szerepet, amelyeket
nem tudott kellőképp felszámolni (sőt, még ellensúlyozni sem) a magyar progresszió. Zilahy
- válaszkeresése
során - helyesen ismeri fel,
hogy az ellenforradalom
gyors térnyerés ét mindenek előtt a demokratikus
hagyományok
kialakulatlanságának
köszönheti.
Nemcsak arról van szó, hogya
Tanácsköztársaság idején elkezdődő demokratizálódási
folyamat
nem bontakozhatott
ki annyira, hogy
széles rétegek
alapvető
élmény évé válhatott
volna. Hanem arról is, hogy ez a folyamat maga
ehhez fogható előzmények
tapasztalata,
tanulsága nélkül nem nélkülözte
az antidemokratikus
elemeket;
pl. a gimnáziumban
a
demokratikus
diákszervezetek
úgy
jelennek
meg számos tanár számára, mint felülről jövő
utasítások, amelyeket végre kell hajtani stb. A
nyilvánosság kizárása a Kommün sorsát eldöntő
politikai
döntésből ismét azért olyan jelentős
probléma Zilahy számára a Pálossal folytatott
vitában, mert jellegzetes
példája annak, hogy
az antidemokratikus
beídegződés
egyrészt rendkívül eleven, másrészt megakadályozza,
hogy a
néptömegek valóban magukénak
érezzék és tekintsék a vezetők döntéseit. Lehet vitatni, hogy
éppen ezt az esetet szerenesés volt-e választani,
történetileg
valóban hiteles-e, de azt az igazságot aligha, amit Kovács András általa példáz.
A Titok
asszonyával
való
paráználkodás
meghökkentően
találó
parabolája
(amelyet
a
film a bibliai eredetihez, de Adyhoz képest is
eltérően értelmez) voltaképp
ezeket a tanulságokat összegzi; egyúttal feladatul állítva a magyar progresszió, az eljövendő
forradalmi
átalakulás elé a demokratizálódás!
folyamat következetes
megvalósításat.
E tanulságok
megidézésében
látjuk
A magyar
ugaron
legfőbb
érdemét;
akár legutóbbi
filmje, a Staféta is
felhozható példaként, hogy a demokratikus
formák kialakítása
már a fiatalok, az iskola világában mekkora gondot jelent napjainkban
is.
Csak a tényleges történeti tapasztalat
képes az
embereket
hozzászoktatni
ahhoz, hogy az eseményeket ne úgy fogják fel, mint amelyek átviharzanak fejük felett, hanem úgy, mint amely eknek maguk is tevékeny,
alakító részesei.
És az ilyen tapasztalatok
- ha egyszer megszeréztük
őket - akkor is érvényesítik
erejüket, ha a társadalom
konzervatív
hatalmai időlegesen
fölénybe
kerülnek. A film kitűnőerr
mutatja be, éppen Zilahy legkiválóbb
tanítványai sorsán keresztül, hogy az ellenforradalom
bármilyen meggyőződéssel vagy formális an vég104

rehajtott
drasztikus intézkedései
(a fiú-, illetve
leánygimnáziumban)
csak korlátozní
tudják, de
megszüntetni
nem a demokratikus
vívmányokat.
A levert forradalmak
tanulságainak,
az úri
kurzus
sikerességének
megértése csupán egyik
vonulatát
képezi Zilahy
töprengéseinek.
Keresztezi egy másik, amely ahhoz a közvetlenül
gyakorlati
kérdéshez
kapcsolódik,
hogy ebben
a helyzetben ő mit tegyen? Alkudjon meg? Vagy
kockáztassa meg, hogy elszigetelődjön?
Hogyan
lehet az igazságot és a hatékonyságot
összeegyeztetni?
Felmerül
benne az a gondolat is
ezt ismét egy példázat, a fakír parabolája
fogja össze -, hogy "megőrizze" magát arra az
időre, amikor ismét lehetőség nyílik az értelmes cselekedetre.
A pedagógust
hivatás azonban nem engedi meg ezt az utat választani. Zilahy töprengéseinek
ez a vonulata - szemben
a másikkal - nyitva marad, nem vezet eredményre. Nem is vezethet; a közvétlenül
gyakorlati kérdések nem oldhatók
meg az elméleti
általánosságok
síkján. Míg a másik problémasornak megfelel a teoretikus közeg, ennek nem;
amit pedig igényel, a konkrét szituációnak
teljesebb kibontására
Kovács András nem vállalkozik. Igy ezek a kérdések - bármennyire
is
valóságos az alapjuk hatástalanok
maradnak. A film ide tartozó részei pedig nemcsak
hiányérzetet
keltenek, hanem azt is, hogy szervetlenül
kapcsolódnak
a jól megoldott, tartalmas részekhez.
A szervetlenség
benyomását
kelti a film ábrázolásmódja
is. Kovács itt is alkalmazza
kedvelt megközelítésmódját,
amelyet jobb szó
híján
véleményközpontúnak
nevezünk.
E
megközelítés
nem jellemeket
vagy cselekvésmodelleket állít a mű centrumába,
hanem sajátos vélemény típusokat,
amelyek
szembesítése
adja a mű dinamikáját.
Csak jelezhetjük
véleményünket,
hogy az ilyen megközelítést
esztétikai szempontból éppolyan jogosultnak
tartjuk,
mint a hagyományos
jellemközpontú
vagy az
újabban
diadalmaskodó
szituációközpontú
ábrázolást. A véleményközpontú
megközelítés valóban megnöveli a dialógus szerep ét (és arányát), azonban ez önmagában nem jelent "filmszerűtlenséget".
Ami igazán
buktató
az ilyen
ábrázolásmód
számára, az a képi anyag mechanikus hozzárendelése
a szöveghez. Hogyha a kép
csak ismétli, illusztrálja
a szöveget, nincs ahhoz
képest önálló, részben eltérő jelentése, a film
didaktikus hatású lesz, eltolódik a publicisztika
irányába.
Úgy tűnik, A magyar ugaron nem tudja elkerülni az ábrázolásmód
buktatóit. A film túlnyomó részében voltaképp Zilahy belső mono-

lógjának vagyunk
tanúi, a dialógusok
csupán
"napvilágra
hozzák" kételveit
és válaszait. A
belső vívódás talán jellemközpontú
megközelítést igényelt volna, de mindenképpen
a figura
pszichikus összetettség ét és ennek az összetettségnek "körüljárását".
A belső vívódás erőteljes ábrázolásához
Zilahy túlságosan
egysíkú.
Egysíkúsága
nem okozna problémát, ha véleményével valóban ellentétes véleményekkel kerülne szembe, ha tényleges szellemi összecsapásra kényszerülne.
Ilyen konfrontációig
azonban nem jut el. (Nem véletlen, hogy a véleményközpontú
megközelítés éppen ott hatásos
igazán - így a tanári értekezlet vagy a bankett
jelenetében -, ahol a vélemények meghatározott csoporton belül jelentkeznek,
eltéréseikkel
vagy éppen hasonlóságukkal
karakterizálva
a
csoportot.) Ezért Zilahy vívódásának képi megjelenítésében - az igazi konfrontáció és dinamika hiányában - sokszor érezzük a felesleges
ismétlést, az üresjáratot.
A teoretikus közeg dominálása egyébként "elaltatja" a figyelmet a finomabb képi megoldások iránt. Különösen Zilahy húgának, Andreának filmbeli története során éreztük ezt a problémát;
a didaktikus, egysíkú, ábrázolt
Zilahy
mellett zavaróan hat a bonyolult, összetett - és
csupán jelzett Andrea alakja. Kovács And-

rás igen árnyaltan motiválja Andrea öngyilkosságát
(férje elvesztése, az értelmes cselekvési
kör teljes beszűkülés e - a politikai gyilkosságok, a publikálás lehetetlensége, végül Pálos lebukása), mégis, a film egészének túlmagyarázó
és statikus világában váratlanul,
méghozzá indokolatlan váratlansággal
hat. Az indokolatlanság - hangsúlyozzuk - nem a figura jelleméből
vagy helyzetéből következik, hanem az ábrázolásmód
jellegéből és tempójából. És ez annál is inkább probléma, mivel erősíti azt a sztereotip nézői gondolkozást,
amely azért fogja fel
abszurd, érthetetlen
ténynek a korábban
oly
öntudatos, harcos Andrea öngyilkosságát,
mert
a hős sematikus
képének megfelelően, el sem
tudja képzelni, hogy a radikálisan haladó szemlélet nem feltétlenül függ össze átlagon felüli
jellemerővel. Nem beszélve arról, hogy éppen
azok, akik csak értelmesen hajlandók élni életüket, lidércnyomásos
korban, ha úgy
érzik,
hogy értelmes
tevékenységre
egyáltalán nincs
lehetőség, nem ragaszkodnak
annyira az értelmetlen élethez.
Kidolgozottság tekintetében
nem igazán sikeres film A magyar ugaron, és ezt annál is inkább sajnáljuk, mert nagy horderejű és eleven
kérdéseket vet fel.
Veres András

Vízió a forradalomról
Gomez:

A látnok

asszony

Azt hiszem, ma már széles az a tábor, amely
érdeklődéssel várja, hogy eljussanak végre hozzánk azok a filmek, melyek nemcsak számtalan
információt tartalmaznak
a fejlődő országokról,
de izgalmas témái az ott folyó művészeti és
ideológiai harcnak. A közel egy évtized alatt
világszínvonalra
emelkedett
kubai
dokumentum- és játékfilmgyártás
minden eredménye értékes számunkra, mert elemzésre késztet: annak megértésére, hogy mit jelent ma Kubában
a forradalmi
kormány elvi-ideológiai
állásfoglalása
a filmművészet
kérdésében, s hogyan
használják ki a film lehetőségeit a tudatlanság
felszámolásáért
folyó küzdelemben.
Alfredo Guevara, már a kezdet kezdetén,
1962-ben így fogalmazta meg a kultúrpolitikai
célokat: "az a koncepció, hogy a dolgozó tömegek és a kultúra egymásra találása mechanikusan
következik
be, nem az intellektuális
színvonal emelkedését, hanem annak süllyedését vonhatja maga után ... A művészet nevel,
de sohasem fogadhatjuk
el azt, hogy a művészet célja a nevelés."

Manuel
hallottunk

Octavio Gómezről pár évvel ezelőtt
először, amikor első filmje: Az első
machete-roham
agerillaháború
mementója
- Velencében sikert aratott. Új filmjét, A látnok asszony-t (eredeti címén: Los dias del agua)
úgy emlegették az előzetes kritíkák,
mint egy
olyan filmet, amely magán viseli a "trikontinentális"
filmstílus
jegyeit. De létezik-e ez a
stílus, vagy csupán a film szenvedélyessége tűnik megemészthetetlennek ?
A történet nem mai, de szociográfiai és történelmi hitelességű. A 30-as évek második fele,
Batista
diktatúrája
válságjelenségeket
hozott
felszínre, mely arra késztette az értelmiséget,
hogy oknyomozó szociográfia
segítségével vizsgálják a valóságot. Lino újságíró, aki leutazik
Kuba
északnyugati
tartományába,
Pinar
del
Rio-ba, hogy megfejtse, vajon Antonia Izquierd o - az egyszerű, írástudatlan
parasztasszony,
aki
gyógyforrás t lelt a falu határában
szent-e, vagy boszorkány?
"Kubai csoda?" teszi fel riport jában a kérdést Lino, és maga is
csatlakozik a népszerűsitők
közé. Antonia mí105

tosza tömegszükségleten
alapul, s ez a hit egyre
nagyobb tábort gyűjt a forrás köré. A film laza
szerkezetű,
riportokhoz
hasonló
epizódokból
szerveződik, mintegy követi Lino beszámolóját,
gondolatait
a jelenséget
kisérő
fordulatokról.
A szubjektív és objektív mozzanatok azonban
világosan elválaszthatók,
kiderül, mi az újságíró és mi a rendező véleménye. Antonia tiszta
szándékaival
szemben felsorakoznak
a társadalom parazitái és haszonélvezői.
Toni, a strici
nagy ötlete, hogy bazárokat nyit a szent helyen,
majd bővíti az üzletet egy közös attrakcióval :
megrendezett
csodákat produkál, amiről Linonak "helyszíni közvetítésekben"
kellene beszámolnia. A konjunktúrából
azonban kivonja magát az újságíró, inkább szemlélője
marad az
eseményeknek.
A korrupció t és a züllést figyelő
értelmiségi
morálisan
gyötrődik, látja,
hogy vezetőre van szükség,
igazi
politikusra,
aki a választási harcok medrébe tereIn é a féktelen indulatokat.
Navarro, a politikai karrierre spekuláló
ügyvéd és Antonia
szövetsége
azonban nem hoz lényeges társadalmi változást.
Navarro kalandorpolitikus,
Antoniát saját eszközeként használja. A gyógyító asszony egy politikai irányzat szócsöve lesz, s feladata a szavazócédulák begyűjtése. Mint hivatásos
szentnek már nem kell félnie, hogy saját hívei tapossák halálra. A gyógyhely átalakult
jónevű
kirándulóhellyé,
ahol szegények
és gazdagok
nagy "össznépi" kendő- és kalapcserével fejezik
ki közeledésüket
egymáshoz.
Lino mindenütt
ott van, de maga is csodát
vár. Gomez, a rendező
azonban
ítélkezik, ő
ugyanis nem arról beszél, mint tollforgató hőse.
A film a hamis tudatról szól, és világnézetet
állít helyébe. Gondolatmenete
a képalkotásban
benne rejlik. Pl. "Az Evangélium, ahogy Toni
magyarázza" c. fejezet szürrealista víziója is világos példabeszéd, mely ugyan felhasznál egy számunkra
idegen ikonográfiát,
de lényegileg a
mesélőt leplezi le. Toni a városi
bazársoron
fejti ki ezt a propagandát
utcalányoknak
és
egyéb deklasszált elemeknek. Háta mögött
egy
giccses
nyomat
evidenssé teszi az elbeszélés
sztereotípiáit. Toni "ponyván" árulja az üdvösséget. Itt csillan meg először a rendező szatirikus hajlandósága. Kritikája leleplező és gyilkos,
de ennek fedezete nemcsak az a gyűlölet, amit
az utolsó rész forradalmi
mészárlás a elégít ki,
hanem az optimizmus, a hatalomra
jutott osztályszernlélet. A szatíra túlzásokkal él, mégsem
mondhatjuk,
hogya
film sematizál na, puszta
eszmékké üresítené alakjait. De nincs is erre
szüksége,
miként a brazil Glauber Rochának,
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aki nem nevezheti nevén alakjait, ezért szükségszerűen a fantasztikumba
emelve fogalmaz.
(A

föld

transzban).

Antoniát rendkívüli embernek ismerjük meg,
de mégsem avatja őt prófétává a rendező, hanem
viszonyai
felől értelmezi. Navarro nem
elégszik meg a szűkebb pátriájától
kapott népszerűséggel, politikai
kalandba kezd. És ekkor
lefagy a mosoly Antonia arcáról, aki azt kezdte
hinni, hogy együttműködésük
a nép boldogulásához vezet. Megszólalnak a fegyverek, s a gyógyító asszony ezt már nem akarja érteni. Lemond a közéleti
szereplésről,
de ugyanakkor
még fanatikusabbá
válik. Erejét végtelennek és
öröknek hiszi, olyan erőnek, mely a világi hatalommal szemben is ütőképes. A világi hatalom azonban most már nyíltan "teszi fel a kérdést" - a földjükről elűzött parasztok
teljes.
megnyomorításával.
Kérdez a rendező is: meddig képes még illúziókkal táplálni ezeket az embereket, a fanatizmus, mikor csap át a könyörgő révület forradalmi
extázisba?
A film utolsó fejezete a művész víziója a forradalomról.
Antonia
hatalma
megsemmisült;
"nem tehetek semmit" - hajtogatja a bolondokházába zárva. "De tehetek" mondja a parasztfiú és fegyvert ragad. Váratlan és hatalmas táncba kezd a kamera. A felkelőkkel együtt
lőni kezd a filmfelvevő is, rohanni egy hatalmas lépcsősor felé, ahol a diktatúra egész garnitúrája
gyűlt össze a választási
karneválra.
Navarro szónokol, dicséri a konszolidációt és az
érdekegyesítest.
Végtelennek tűnő futásba kezd
a gép felfelé, s közben halomra lövi a panoptikum figuráit. Olyan ez az időben többszörösen megnövelt képsor, mint a Patyomkin
páncélos ogyesszai
Iépcsősora.
Csupán az erőszak
természete fordított, s így a mozgás iránya is.
A gyorstüzelő kamera megsemmisíti
a pusztulásra méltó erőket, beleértve a naivakat
és
a hitetleneket is. Így ítélkezik Antonia és értelmiségi hőse felett is. Vajon nem túlzás-e ez a
rendezői önkény a film korábbi szemléleti realizmusához képest? Miért választotta
Gómez a
freskók
expresszivitását
egy
fegyelmezet te n
felépített
mű végére? "Visszalapozva"
kiderül,
hogy a filmbeli mozgások kezdettől fogva fokozódnak, ahogy egy jelenség magával hozza az
összefügések láncolatát,
úgy számol le következetesen
az alkotó a régivel. Végső állítása
olyan prograrnszerű,
mint a Patyomkin
páncélos diadalmas
előrenyomulás a, mely igazságot szintén csak egy győztes forradalom
felől
visszatekintve
lehetett így kimondani.
Miklay Edit

KŰLFÖLDI
FOLYÓIRATOKB'ÓL

Mit csinál a SLOH-csoport?
1968-ban Franciaországban
egymás után jöttek létre a társadalmi-politikai kérdésekkel foglalkozó,
dokumen tum filmeket
készítő csoportok. Közülük legjelentősebb a SLON: ez már
előbb létrejött, a 68-as események csak meggyorsítják
önállósulását.
Az Écran című francia folyóirat az alkotókkal készített interjút, ebből idézünk részleteket.

volna, anélkül, hogy komolyan
számot vetettek
volna
azzal,
milyen
módszereket,
milyen
stílust követel a film. A legérdekesebb szkeccs talán Godardé, mert ő őszintén eljátszotta a
"rossz lelkiismeret játékát", bevallva, hogy nem tud igazán jó
filmet csinálni Vietnamról éppen
polgári
beállítottsága
miatt. Mindezek ellenére a film
mégis gyakorolt bizonyos hatást
a közönségre
leülönösen
az
A SLON-t két kísérlet, két Egyesült
Állarnokban.
A SLON megszületése
szemfilm: a Távol Vietnamtól
(Loin
du Vietnam) és a Viszontlátáspontjából
a második
kísérlet
ra, remélem
CA bientót, j' espe- volt igazán jelentős - 1957-ben.
A Rhodiaceta üzemben, Besanre) hozta létre. A Távol Vietcon-ban (3000 munkás dolgozik
namtól
az amerikai
agresszió
itt) sztrájk tört ki - 1968 máelleni
til takozásul
készült.
jusa előtt ez volt az első jelenClaude Lelouche, William Klein,
tős munkásmegmozdulás.
Chris
Ruy Guerra, Agnes Varda, Alain
Marker, Mario Marret, Antoine
Resnais, Michele Rey és JeanBonfanti és mások a helyszínre
Luc Godard közös alkotása -,
de rajtuk kívül még kb. 150 siettek, és részt vettek a muntechnikus dolgozott a filmen. Az kások akciói ban. A munkások
első kísérlet volt arra, hogy be- igényeltek, hogy filmet készíts hogy megismutassák a Vietnam elleni há- senek harcukról,
mertessék
őket a filmkészítés
borút. A film nem mondható
sikerültnek, mert az alkotók jó- titkaival.
A Távol Vietnamtól
kísérleszándéka ellenére is, valamiféle
tével ellentétben, ez a film nagy
"rossz lelkiismeret"
megnyilvásiker volt. A Viszontlátásra,
renulása lett. Mintha csak önmamélem után három csoport szüguk feloldozására
készítették

letett:
a Dziga Vertov - Godard irányításával
-, a Dunadia - ma Unicité néven ismert
- és a SLON - Mario Marret
és Chris Marker vezetésével.
Mikor a Viszontlátásra,
remélem elkészült, Chris Marker vetítést tartott
a munkásoknak,
akik jónak tartották
a filmet,
de az volt a véleményük, hogy
az alkotók még mindig nagyon
"kívülről" nézik problémáikat,
az "etnografikus"
szemlélet dominál. Ekkor Chris Marker azt
javasolta, hozzanak létre maguk
a munkások egy filmes csoportot, készítsenek olyan filmeket,
amilyeneket ők akarnak, mutassák be úgy életüket, ahogyan ők
látják. Rendelkezésükre
bocsátották a szükséges felszerelést,
s több héten át tartó tanfolyamon kb. 10 munkást oktattak a
filmkészítés technikai
tudományára a besancon-i Centre de
Culture Populaire-ben.
A SLON csoport
harmadik
filmje az Osztályharc.
A harmincöt perces alkotás szervezője, rendezője
egy Pol Cebe
nevű munkás. Már érzékelhetően különbözik
a Viszontlátásra,
remélem-től,
a munkások életének belső analízisét adja. Sokan
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"demobilizáló"-nak
tartották
a
filmet, mert a mindennapi élet,
a harc előnytelen oldalát hangsúlyozza. A SLON tagjai azonban alapvető en fontosnak tartották, hogy ebből a szemszögből is bemutassák a dolgokat.
A Médvegykin-csoport
egyik
tagja
Sochaux-ban
telepedett
le, itt új csoportot hozott létre
- így született meg a Víkend
Schochaux-ban. A sochaux-i csoport tagjai maguk határozzák el,
milyen filmet akarnak készíteni,
de a SLON-tól kérnek technikai
személyzetet.
A csoportokban dolgozó munkások általában
a CGT tagjai,
de "filmes" munkájukba
nem
szól bele a szakszervezet,
tőle
függetlenül dolgoznak. Elsődleges feladatuknak
tartják, hogy
az "új társadalmat"
leleplezzék,
nem akarnak "irányt mutatni".
Altalában
a cmerna
direct
módszereivel dolgoznak, de alkotásaikban egyre inkább belekerülnek játékfilmes elemek is.
Elsősorban
"filmdialógus"
formájában, nem regényes cselekményként.
A SLON szervezetileg nagyon
rugalmas.
A bázis: 11 ember
(technikusok, rendezők, munkások). Az összetartó erő: a közős
munka, a közös cél. Nincs belépő vagy tagsági
igazolvány.
Vannak, akik csak hat hónapig
dolgoznak a SLON-ban, mások
hosszabb
ideig maradnak.
A
legfontosabb
szabály:
minden
formaságtól mentesen dolgozni.
A technikusok közül néhányan
részt vesznek kereskedelmi produkciókban is, a rendezők azonban nem.
A csoport állandó pénzügyi
nehézségekkel
küzd. Az alaptőkét a Viszontlátásra,
remélem
forgalmazásából
nyerték.
Később négy filmet készítettek a
franciaországi
munkásmozgalmakról, melyeket sikerült külföldi televíziós társaságoknak eladniok.
A Francia
Televízió
egyetlen
filmjüket
sem vette
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meg. így legfontosabb
anyagi
forrásuk a külföldi televízió, elsősorban a nyugatnémet harmadik csatorna, a belga és a svájci
televízió. Olaszország kezdetben
megvette
néhány
filmjüket,
újabban
már
nem. A keleteurópai országoktól máig egyetlen rendelést
sem kaptak, de
meghívták
őket Magyarországra. Több ország érdeklődött
a
Train en marche Medvegykin Boldogság
című filmjével
együtt
mutatták
be című
filmjük iránt.
A SLON-csoport Párizsban, a
rue Albert-en székel, egy kicsi
helyiségben, ez az "adminisztratív" központ.
Körülbelül 50 filmet készítettek eddig, zömében
16 mmes fekete-fehér
rövidfilmeket.
Nagyfilmek:
Hervé
Pernot:
Imposture,
Chris Marker:
La
bataille des dix millions
(Kubárói), .Jaeggi és Roos: Pano ne
passera pas, Desrois, 'I'ey, Bonfan ti és Maury: Et mille espérances,
Fernand
Delignyé : Le
moindre geste. Ide számíthatjuk
a Week-end
á Sochaux-t
és a
Premiere année-t mely utóbbit az Allende-kormány
működésének kezdeteiről készítettek.
A Premiere année-nak érdekes
története van. Chris Marker elment Chílébe azzal a tervvel,
hogy filmet készít a népi egység
kormányának
működéséről. Mikor megnézték, mi készült elott,
a helyszínen, akkor vették észre,
hogy a chílei Petricio Guzman
filmje, Az első esztendő egészen
pontosan megfelel Marker elképzeléseinek. A társadalmi valóság tükre, a korabeli helyzet
mérlege
a lakosság
különböző
kategóriáinak elemzésén keresztül. Lerövidítették
tehát Guzman filmjét - "bevezetést"
és
"befejezést"
írtak
hozzá, így
mutatták be.
A SLON mutatta be Médvegykin híres művét,
a Boldogságot. Az 1934 óta elfeledett, csodálatos filmet egy Médvegykín-

nel készült interjú, egy kisfilm:
a Mozgó vonat (Le train
en
marche)
kísérte.
Párizsban
rendkívül nagy feltűnést keltett
a bemutató.
A SLON készítette
filmeket
először filmklubokban,
kultúrházakban,
munkásklubokban,
politikai
pártok
képviselőinek
vetítették. 1968 után nagyon nehezen lehetett politikai filmeket
forgalmazni. Az alkotók törekvése az volt, hogy lehetőleg minél több olyan ember
lássa
filmjeiket, akik segíteni tudnak
a terjesztő munkában.
Manapság lassan sikerül bejutniuk
a
kereskedelmi
forgalomba is. A
jelszó:
"Minden
szektorban,
minden fronton harcolni kell."
Kisfilmjeik
általában
minímális költségvetéssel készülnek,
kb. 20.000 frank áll rendelkezésükre. A Dziga Vertov-csoporttal ellentétben, a SLON murikatársai nem törekszenek mindenáron a film nyelv megújítására.
Azt vallják: "új nyelv csak abból a nagyon türelmes munkából születhet, amelyet azokkal
az emberekkel
együtt végzünk,
akiknek törekvéseit, szándékait
ki akarjuk
fejezni,
akiknek
problémáit be akarjuk mutatni.
A legelső feladat:
tudni kell,
mit akarunk mondani. Azután,
illetve, ezzel párhuzamosan meg
kell találnunk a mondanivalónk
kifejezésére leginkább alkalmas
nyelvezetét."
Filmjeik készítésénél mindenkor figyelembe veszik a velük
dolgozó és az érintett munkások
véleményét. A Vikend Sochauxban pl. a munkásokkal
folytatott vitában alakult ki. Egyedül
a montázsnál nehéz megvalósítani az együttműködést,
hiszen
itt speciális
technikai
problémákról is szó van, de ezt úgy
oldották
meg, hogy részletenként vetítették a filmet a munkásoknak, majd a vágást
egy
kisebb csoporttal
egymás után
többször megvitatták.
Arra a kérdésre, van-e meg-

határozott "politikai irányvonala" a SLON-nak, és hogy milyen
filmeket
akarnak
készíteni,
a
SLON-csoport
egyik tagja így
válaszol:
"Politikai filmeket készítünk,
de nem szerzői filmeket. Olyan
embereket
akarunk
szóhoz és
kamerához juttatni - pl. munkásokat -, akiket eddig megfosztottak ettől. Valósághű filmeket akarunk
csinálni - ez
különböztet meg a többi, pl. a
Dziga Vertov-csoporttól.
Hogy
van-e
meghatározott
politikai

Irányvonalunk ? A SLON természetesen baloldali, de nem vagyunk szektáriánusok.
Minden
haladó áramlat
felé nyitottak
vagyunk, nem tudok egyetlen
irányt
meghatározni.
Nem
egyetlen gondolkodó emberünk
van a SLON-ban, hanem több.
Ha pl. a sztrájkról
készítünk filmet, megvitatjuk
a munkásokkal, mit követelnek, mozgalmuk
merre orientálódik. De az a véleményünk, nem a filmművészet fogja megoldani a Franciaországban ma meglevő straté-

giaí és ideológiai problémákat.
A SLON kísérletezik.
Nincs
meghatározott irányvonalunk az antikapitalizmuson
és az
antiimperializmuson
kívül -, a
munkásosztály
harcát támogatjuk - ez a kiindulópontunk,
ez
az alap. Nem álltunk szolgálatába egyetlen szervezetnek sem.
Az "irányvonal"
magából
az
alapból fejlődik majd ki - s
ezt már nem nekünk kell elvégeznünk. Mi keresünk,
s így
harcolunk."
(Écran 73, március.)

Resnais a képregény hatásár61
Megtörténik,
hogy filmjeim néhány képét képregényekből eredeztetik. Egyetértek ezzel az értelmezéssel,
bár
hozzáteszem,
hogy
részemről
nem minden
esetben tudatos
tevékenységről
van szó.
Példaként szeretném megemlíteni A háborúnak
vége című
filmem egyik kéz-nagyközelijét.
A nagyközeli alkalmazása
gyakori eljárás a képregényekben,
különösen Chester Gould "Dick
Tracy" című művében, melyet
nagyon szeretek. Rám gyakorolt
hatása mégis inkább hangulatában, mint egy-egy konkrét mozzanat
felhasználásában
keresendő.
A Tavaly Marienbadban
című
filmemben
Delphine
Seyrrg,
Giorgio Albertazzi és én meglepve fedeztük fel közös szenvedélyünket,
hogy mindhárman
a "Mandrake, a mágus" csodálói
vagyunk. Lee Falk megbabonázó
párbeszédei, Phil Davis rajzának ünnepélyessége,
alakjainak
keménysége együttesen
gyakorolnak hatást az olvasóra. Nem
volt nehéz tehát közérthető módon vegyíteni az elegáns, választékos
Maridrake-ot
körülvevő fantasztikus, kicsit formalista légkört az idillel, melyet
mindig szeret a közönség.
A Muriel
egymásba
vesző,

párbeszédegymást
átszövő
stílusát tudatosan kölcsönöztük
és Chester
Milton
Lavitt-tól
Gould-tól.
Míkor a krí tikusok azt állítják egy filmről, hogy hasonlít
valamilyen
képregényre,
tulajdonképpen azt értik ezen, hogy
lassú a cselekmény, hogy megkövesedett a szereplők arckifejezése.
A képregény hatása felfedezhető Orson Welles Aranypolgár
c. filmjében és Az Ambersonok
tündöklésé-ben,
ahogy Welles a
mélységélességet
alkalmazza,
felhasználja
a cselekmény
során.
Frederico Fellini szintén szereti a képregényeket.
ma is
rendszeresen olvassa azokat. Valaha olasz képregények forgatókönyvét írta. A "Corriere dei
piccoli" rajzai alapján képzelte
el és készítette a Julia és a szellemek
díszleteit.
Satyricon-ja,
mint a "Flash Gordon", egy egzaltált kaland, mely a képregényhez hasonlóan azzal végződik: "folytatása következik".
A
Bohócok első része tiszteletadás
MacCay "Little Nemo"-ja emlékének.
Montesquieu írta: "A múzsák
testvérek
és együtt élnek." A
film és a képregény jó testvé-

rek
módjára
összeférnek,
de
mégsem hasonlítanak egymásra.
Chris Marker szerette a képregényeket,
Filmjeiben
felhasználta technikájukat,
amikor állók épek egymásutániságával
a
mozgás érzetét akarta
kelteni.
Nem az olcsó illúzió érzetét keltette, mint egyszer egy dokumentumfilmben
láttam, amelyben a rendező Breughel képein
mozgatta
a hajókat.
Marker
filmje érzelmeket váltott ki a
fázisokra tört mozgás ábrázolásával. Guido Crepax ábrázolásmódja képregényben
is ezzel a
tendenciával
rokon.
Crepax nem titkolja filmszeretét, vallja, hogy a filmek alakították látásmódját,
ábrázolását. Mégis, alkotásaiban
nem a
film szerkesztésmódját
látjuk
viszont, hanem egyéni szemléletét, formateremtő
erejét. Tartózkodik a felesleges részletektől. Annyira lényegre törő, hogy
néha igen alaposan szemügyre
kell venni egy rajzát, sorozatát,
hogyarészletekből
az egész
összeálljon bennünk. Egy filmnél sosem nyílik lehetőség ilyen
részletes, alapos vizsgálatra.
A
képregény nagyobb koncentrálást, alkotó részvételt kíván az
olvasótól, mint a film nézőjétől.
(Graphis,

160. sz. 1972-73.)
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A nyugatnémet új film válsága
Ha a német
nagyvárosokban
német filmeket akar látni az
ember, akkor a pályaudvar környékén kell keresgélnie, ahol a
pornófilmeket
játsszák. Egyébként csak a régi szép idők fiúzeális értékei hez juthat hozzá.
A müncheni múvésznegyedben,
a Schwabingban tanyázó filmesek legjobb esetben a televíziónak dolgozhatnak.
Az 1968 január elseje óta érvényben levő rendelet értelmében minden mozijegy árához
10 pfenniget
csapnak
hozzá,
hogy így segítsék a német film
felemelkedését. Ez évente míntegy 15 millió márkára rúg. A
filmgyártás
valóban
ugrásszerűen megnövekedett.
1960-ban
60 film készült, 1968-ban már
108, 1969-ben pedig 123. Ám a
minőségí ugrás elmaradt. Sorozatban készültek a ,gyenge és
bárgyú filmek (pl. a Fajankó-sorozat, meg a különféle pornófilmek). Az első évben még született néhány értékes
alkotás:
Vadászjelenetek

Alsó-Bajoror-

stb., de
1971-re az effajta filmek már
eltűntek a listáról és jöttek "Az
aranyszűz"
meg a társai. Rühmann "Kapitány"-a
már csúcsnak számított. A különlegesen
jó szórakozást biztosító filmek
kategóriája
külön támogatást
élvezett, de még ezen a listán
is csak olyasféfe művek szerepeltek, mint a "Jőjj, szerelmes
madárkám"
vagy a "St. Pauli
lelkésze".
A filmek száma egyre nőtt, a
nézők száma egyre csökkent.
Sőt, a filmszínházak közül is egyre több csukta be kapuit. 1960ban 4784 mozi működött, 1968ban már csak 3739. Különösen
feltűnő módon sorvadt el a vidéki mozihálózat. A kölcsönzővállalatok is fokozatosan elsorvadtak. Csak a tőkeerős belvárosi és bemutató mozík tartják még magukat. Ám ezek jobországban,
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Tetoválás

bára azokat a filmeket kedvelik,
klubok széleskörű hálózata méamelyek hamar behozzák a kölgis a rendelkezésükre
állanak.
csönzéssel járó kiadásokat. Pl. a A filmhagyományokat
egyetlen
postás ok, iskoláslányok. háziaszországban sem hanyagolják
el
szonyok, ápolónők szerelmi éle- úgy, mint éppen Németországtéről szóló, ún. riportfilmeket.
ban.
A fiatal rendezők művei nem
Az olasz filmgyártás
szintén
kellenek a kölesönzőknek.
így az amerikai
tőkétől
függ. Az
aztán a fiatalok összefogtak, tö- 1970-es dollárválság
és adómörültek, és sikerült filmjeiket
emelkedés
az olasz filmipart
kijuttatni a külföldi fesztiváloknehéz helyzetbe hozta. 1971-ben
ra. Az olyan nevek azonban,
öt évre 60 millió, majd újabb 20
mint
Werner Herzog, Volker
millió dollárt kaptak. Ám itt is
Schlöndorff, Fassbinder, Straub,
csak mennyiségi növekedés köHauff,
Wenders,
Kluge
és vetkezett, a minőség nem javult.
Brandner már eltűntek. Csak a Fellini (Bohócok,
Róma),
Rostévé-nek vagy a filmmúzeumoksellini (Szókrátesz),
Antonioni
nak dolgoznak.
(dokumentumfilm
Kínáról)
és
Ez a helyzet
tarthatatlan.
Bertolucci az olasz televízió réNemcsak a fiatalok, hanem az szére készítették filmjeiket.
öreg filmesek is így vélekedA brit filmgyártás sincs kednek. Münchenben reformjavasvezőbb helyzetben. A hatvanas
latot terjesztettek
elő, hogy a években létrejött a Free Cin erna
rendelkezésre
álló 15 millió
társulás
(Richardson,
Andermárkát miképpen
osszák fel a son, Karel Reisz), de képtelen
filmgyártás,
a forgalmazás,
a volt ellenállni
a konszernek
kölcsönzés és az egyéb területek
nyomásának.
A mozik száma
között. Pl. egy közös bizottság
Angliában
is csökkent. A vieldönthetné,
mely filmtervezedéki mozíkban pedig elszapoteket ajánlják
:;l televíziónak
rodott a kópiák illegális kölvagy a kazettásf1lm gyártóinak.
csönzése. Az angol kormány 195
Érdemes
körülnézni,
mi a ezer dollárt adott a The British
helyzet szomszédainknál.
Fran- Film Institute-nak és a FilmProciaországban 1971-ben 54,1 rnil- duction Board-nak, hogy vérbeli
Iíó frankot fizettek ki gazdasági
angol filmek készüljenek. (Kentámogatásként.
De a volt kulneth Loach Családi élet című
tuszminiszter, André Malraux a filmje nyomban jelentős krrtípénzügyi támogatást
minőségí
kai elismerést és nemzetközi díkövetelményekhez
kötötte, s ez jat kapott.)
közvetve vagy közvétlenül
cenA skandináv
államok
ipara
zurális beavatkozást
jelentett.
nem olyan jelentős, így a kiÉs a francia filmgyártás voltasebb arányú külföldi tőkebefekképpen az amerikai nagyvállatetés miatt kevésbé bajlódnak a
latok függvénye. Az angol nyelvkonjunktúrával
és a válságokterületen
csak azok a filmek
kal. Svédország például 1963-tól
versenyképesek, amelyeket ezek 1971-ig 400 százalékkal emelte
a cégek finanszíroznak.
Csak
a filmexportját.
néhány szórakoztatófilm (Sautet,
Az bizonyos, hogy semmiféle
Lelouch) vagy krírní (Melville,
támogatási
rendszer
nyomán
René
Clément)
exportképes.
nem nőnek ki a földből egy
Chabrol, Rohrner, Godard
és csapásra jó filmek. Fellinit és
Rivette
filmjeinek
magában
Bertoluccit nem lehet homunFranciaországban
sem könnyű a culusként
előállítani. De kedhelyzete. Ám a különböző
filmvező feltételeket lehet teremte-

ni, hogy a tehetséges fiatalok
kedvet
kapjanak
JO
filmek
gyártásához, még a Szövetségi
Köztársaságban
is.
Keletről
áradnak az állami támogatást
élvező filmek, nyugati szomszédaink példája - s részben a
saját példánk is - azt bizonyítja, hogy ha csak a közönségsikert veszi figyelembe a támogatási
rendszer,
ez
csupán
mennyiségi növekedést eredményez, a minőséget pedig háttérbe szorítja.
A francia és az északi modell megszívlelendőnek
látszik,
s változtatnunk kell a kölcsönzési és bemutatási
rendszeren
is. Egy amerikai
szociológus,
Ernest Dichter megállapította:

a Szövetségi
Köztársaságban
a
potenciális
mozilátogatóknak
csupán 17 százaléka J::r moziba.
Néhány filmszínházat nem kommersziális szempontok vezetnek
(Berlinben
az Arsenal, Hamburgban az Abaton, Brémában
az Ostertor,
Frankfurtban
a
Kommunale Kino, Münchenben
az Arri) , s ezek tanusíthatják,
mekkora közönséget
lehet mozgósítani egy-egy értékes film
megtekintésére.
A német filmgyártásnak
erre a nézőközönségre kell építenie.
Ez az utolsó alkalom, hogy az
öreg és fiatal filmesek egymásra találjanak.
Ám az öregeknek meg kell szabadulniuk rövidlátó, profitéhes szemléletük-

től, a fiataloknak pedig ezoterikus magatartásuktól.
A német
film valaha példaképül szolgált
az egész világnak (Fritz Lang,
Murnau, Lubitsch). A negyvenes évek
rövid
fellángolása
után (Staudte, Káutner)
a "német új film" (Kluge, Schlöndorff, Straub) a hatvanas évek
elejére megrokkant. És ebben
nemcsak a fiatalok voltak hibásak, hanem a konszernek profitéhsége is. Jelenleg csupán a
fejlődő
országok
pornófilmszállítói vagyunk. Elérkezett a tizenkettedik óra. F'ilrnpol tikánk
kormány án fordítanunk kell. Még
maradt egy kis esélyünk.
í

(Frankfurter
tunk,

Allgemeine

1973. márc.

Zei-

23.)

Bertolucci: A filmművészet mindig jelenidejű
Azok közül az iriterjúk közül,
amelyek Bernardo
Bertoluccitól az Utolsó tangó Párizsban
círnű, szenzációt
keltő filmje
kapcsán jelentek meg a világsajtóban, ezúttal a Positif c. folyóiratban közölt rendezői vallomásból adunk közre részleteket:
-

A muzsika

szik minden

nagy szerepet játfilmjében,

kontrapunktikus
hol

egy

szemben

politikai
(mint

(mint

A

és az Utolsó

della

hol egy szinte

leírással
pók

keltve,

beszéddel

a Prima

revolucione-ban),
varázslatos

gyakran

hatást

szemben

stratégiájá-ban),
tangó-ban

megint

másképp.

- A hatvanas években, a teoretizmus betegségének éveiben
úgy gondoltam, hogy a zene
funkciója öntörvenyű
kell legyen a film egyéb elemeihez
képest. Azt kértem a zeneszerzőktől, hogy a képekre való tekintet nélkül csináljanak zenét,
vagy pedig már meglevő muzsikát
használtam fel (Schönberget. Verdit). Ez illúzió volt,

mível ami végül is a képek mellett hallatszott, a zene hagyományos felhasználását jelentette. A megalkuvó-tól
kezdve aztán szinkronitást kértem a zeneszerzőktől a képek és a muzsika között . Bizonyára észrevehető: valahányszor
kocsizással dolgozem egy filmben, a
zene (legtöbbször
a hegedűk
hangja) követi a karnera mozgásait; ily módon a szrnkronítás és a kontraszt
egyaránt
fennáll.
-

Úgy

tűnik,

ban

elbeszélő

van

dolgunk,

viszont
vagy

hátrálást

hez. A
ami

a

Tangó-ban

van

termé-

áll a két má-

az a vágy ez, hogy
tegye,

kapcsolatos

a filmet

valami,

és ugyan-

lényegével

semmissé

Partner-

harmonizál

ellentétben

visel -

minden-

Tangó-ban

sik filmmel;

filmben.

előrelépést

látok,
a

szetének

pók

filmművészettel

visszatérést

mélyen

akkor

a A

bizonyos

esetre

val

hogy

és A megalkuvó-

stratégiájá-ban

amit

a Léaud-

egész rész kép-

ami ellenpontot
Én jobban

jelent

a

szeretcm. ezt

a Partner-nál,

de

en-

gem

zavar,

pont

nem

denesetre
nészi játék

ez az

ellen-

elég meggyőző,

hogy

min-

úgy nem, ahogy a szí-

és a rendezés

elénk

adja.

- Azt hiszem, hogy egy kissé
konvencionális elképzelése van
a filmről. Mindenki ugyanezt
mondja Jean-Pierre
Léaud figurájával kapcsolatban. Szerény
véleményem viszont a következő: bármilyen legyen is a filmben egy rendező, egy "jámbor
filmbarát", mindenképpen zavaró lesz, mivel az lesz a következménye, hogy sokkal többet törődnek az "ellenponttal",
mint
azzal, ami az én tulajdonképpeni szándékom, és ami t maga a
film tárgyilagosan
mond. Szerintem Léaud alakja nem képvisel elméleti reflexiót a filmről. A film ről nem úgy esik szó
itt, mint egy új hullám-filmben,
vagy a 60-as évek filmjeiben,
a "film a filmről" eseteiben;
úgy kerül szóba a film, mint egy
Jerry
Lewis-filmben,
sokkal
több könnyedséggel, ahol tehát
látványosságként
élnek a filmművészettel,
és
egyáltalában
111

nem érdekes a filmmel kapcsolatos reflexió.
- Mi érdekelte Léaud szerepé-

az ember rögtönözni. Szerintem - Nem nézi meg azokat a fila film olyan, mintha egy hollymeket,
amelyekben
szerepel.
woodi Jean Rouch csinálta vol- Amikor ez a film elkészült, azt
ben?
na. Azaz cinéma-vérité,
de fel- mondta nekem: "Nem csinálok
- Egy kissé az önirónia, az eldúsítva. Csak azután kezdhettöbb ilyen filmet, mint ez volt.
távolodás egy fajtája valamitől,
tünk dolgozni, miután Marlon
Utálok színésznek lenni, de ez
ami fontos volt és aminek ma és Mária elolvasták a forgatómost még rosszabb volt, mert
már kissé nevetséges oldalát is könyvet: nagyon jól megértetsértve éreztem magam elejétől
látom. Kell, hogy legyen egy tük egymást mindenben,
Paul
végig, minden nap, minden pilkis
iróniánk
és Jeanne
helyébe Marlon és lanatban.
önmagunkkal
Úgy éreztem,
hogy
szemben, bár az emberek ne- Mária lépett. Ha ma a szerepéletem minden dolgát, a gyerhezen tűrik, hogy ironizáljanak
lőkről
kell
beszélnem,
nem
mekeimet, a legintimebb
dolfelettük.
Paulról és Jeanne-ról
beszélek
gaimat kiszaggatták belőlem" - Azt lehet mondani, hogy már, .hanem Marionról és Máés tíz nap múlva visszahízta
riáról. Ök igen sokat, rengeteaz advocatus
diaboli szerepét
azt a tíz kilót, amit miattam
get adtak a filmhez: az, hogy adott le.
vállaltam. Fütyültem a "tökéletességre", meg hogy a filmnek
Olaszországban olaszra, FranciaDe a forgatás alatt nem
lesznek majd elejtett elemei; taországban pedig franciára szinvolt vele probléma: teljesen átlán áltatom magam, de én fontoskronizálták
a filmet, még naadta magát a feladatnak.
nak találom az ösztönök felszagyobb árulást
jelent, mint a - Legújabban
azt nyilatkozta,
badításának
fogalmat,
annak
szinkronizálás
általában,
mert
hogy mint színész befejezte pádolog egy játékfilmet,
számára, aki a filmet csinálta és szörnyű
lyafutását.
aki megnézi. Ebből a szempontés mazochimus egy cinéma-véMindig lesz számára valarité filmet szinkronizálni.
Azt milyen
ból fontos film ez.
nagy amerikai
eszme
Az az érzésem, hogy ez az
kell mondanom, hogy Marlon
(jelenleg
az ökológia), amely
amerikai
(Brando)
azoknak
a tökéletesen
azonosult a megírt
alibiül szolgál arra, hogy filkülönböző
nemzedékeknek
a voszereppel, és Mária ugyanúgy.
mezzen : hogy legyen pénze a
násait viseli magán, amelyeknek
vonatJól megfigyelhető ez azokban a tenger szennyeződésére
tagjai
az első világháború
óta
jelenetekben,
amikor Marlen a kozó, Cousteau-val
folytatott
egymást követték
Párizsban
kutatásaira,
Mindig lesz tehát
gyermekkoráról beszél. Itt MarHemingway-ét,
Miller-ét
-, Ion tulajdon
gyermekkoráról
valamilyen
útja-módja
annak,
magatartásuk
általános vonásait
van szó, Marlen anyjáról, aki hogy visszatérjen a filmhez: egy
tekintve.
évvel ezelőtt az indiánok ügye
mindig részeg volt, és apjáról,
-Igy van. Ahogy filmem egy kis- aki - mondjuk - nagyon férvolt ez. Szerencsére, ily módon
sé a Love Story-t idézi, hasonló
fias típus volt. Azt hiszem, hogy annyira elmerül az efféle nagy
a helyzet az Egy amerikai
PáMarlon éppen azért vállalta el ügyekben, hogy bizonyos pillarizsban-nal
is: Brando alakjáezt a filmet, mivel érezte, hogy natokban szüksége van egy-egy
ban jelen van annak a Millerfilm
hétköznapiasságára.
Naitt valami különleges
feladat
nek egy kissé nosztalgikus em- vár rá. Az Actors Studió-ban
gyon idealista, nagyon irracioléke, aki tengődik és pénzt hajnális.
Csak az irracionalitás
megtanít ják a színészeket arra,
szol, hogy a Montparnasse-on
hogyan érezhetik magukat maszintjén lehet vele kapcsolatot
ehessen ...
dárnak,
fának, tehát
hogyan
létesíteni, mert ő a legrobbané- Mit adott Brando a filmhez?
bújhatnak más valakinek a bő- konyabb ember, akit valaha is
Teljesen ki volt dolgozva a forrébe, és a film számára is rninláttam. Úgy kell elfogadni őt,
gatókönyv?
dig ezt kérték tőle. Itt viszont
amilyen: különben
nem
lehet
- A téma teljesen eredeti, és a azt érezte, hogy akit alakítani
kapcsolatot találni vele, és még
forgatókönyv már a szerep osz- fog a kamera előtt, azt önmagáha elfogadjuk is őt, akkor sem
nak alakítja, mégha más valatás előtt készen állt.
jutunk sokra vele, mert ugyanBrandóra
Kezdettől
fogva
akkor nagyon heves és elbűvölő.
kinek az ösztönzésére is, jelen
gondolt?
Előfordult
Azt hiszem pedig, hogya
renesetben egy olaszéra.
a forgatókönyv írása közben, hogy találTöbben, akik
jól
ismerik
dező hatalomvágya, a "szuperekoztak?
Brandót,
azt mondják,
hogy bigó"-ja nem könnyen mond le
- A forgatókönyv nagyon ki- zonyos mértékig szenvedést okoz bizonyos gesztusokról.
bizonyos
jogokról.
dolgozott és erősen megszerkeszneki színész mivolta.
Utál színésznek lenni.
tett volt. Csak az ilyen nagyon
Azok a képek, amelyek
A
alapos kidolgozás után merhet
- Ebben a filmben
viszont ...
pók stratégiájá-nak
és az Utolsó
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tangó-nak
kezdeti

az elején

vannak,

elképzelések

közül

a
va-

lók?

- Egy bizonyos vizuális elfogultság megnyilvánulásai
ezek.
A pók stratégiájá-val
kapcsolatban megismertettem
operatőrömet Ligabuc naiv festővel, az
Utolsó
tangó-val
kapcsolatban
pedig Bacon kiállítását
mutattam meg neki a Grand Palaisban. Becsületes dolognak találom
tehát,
hogy
tisztelegjek
előttük. Ligabue és Bacon volt
az én' vizuális hivatkozási példám. Egy operatőrnek nem tudjuk megmondani,
hogy milyen
expozicios
idővel
dolgozzon
stb ... (én egyébként nem is értek hozzá), de jó ha van hivatkozási példánk.
-

Egyszer

azt mondta,

pók stratégiájá-t
alkuvó-t

hogy

A

az élet, A meg-

a filmművészet

ihlette.

- Minden filmnek titokzatos a
születése. Altalában nem én vagyok az, aki választok, hanem a
téma választ engem. Ilyenformán a hős és az áruló hazai figurájának
a felfedezése
az
alapja A pók stratégiájá-nak,
A
megalkuvó
alapja pedig az, ami
fennmarad
ebből akorszakból,
és ami filmben található, nemcsak az olasz, hanem a francia
és az amerikai filmben is. Tehát A megalkuvó-ban
a film
emlékezete jelentkezett,
A pók
stratégiájá-ban
pedig az én vidéki, gyermekkori emlékeim, és
ez a kétféle emlékezés látható
a két filmben.
-

Nem

menekülhetünk

tunktól;
len

minden

van

mus,
já-nak

bizonyos

például

A

a múl-

filmjében

je-

determinizpók

végén a gyom

stratégiábenövi

az

utat.

- Az Utolsó tangó-ban valami
más van; ez az első film, amit a
jelenről
csináltam.
A Prima
della
revolucione-t
62-63-ban
forgattam, a története pedig 60ban játszódik. Mindig volt valami alibim, azt mondtam magamnak: a filmművészet
min-

dig

jelenidejű,
tehát még A vedélyes, s ez az őszinteségeis a mai Olaszországnek köszönhető. Marco katólicizmusa szublimáltan van jelen,
ról szóló film, mivel a filmben
megtisztítva az olasz film szteaz igének nincs különböző
idejű
reotípiáitól, amelyek a La Cina
ragozása.
Itt az egyetlen nyelve vicina-ban még láthatók.
tani idő a jelen. Egyszersmind
egyfajta
exaz, amit itt "ragozhatunk",
az - A Pa1'tner-ban
presszionista
megvilágítással
tanem az ige, hanem a megviláamelynek
nincs hagítás időtartama. Ezért van az, lálkozunk,
gyománya
az
olasz
filmben.
hogy az Utolsó tangó-ban a háRossellini
iránt érzett csodálata
rom nap mintha sokkal tovább
ellenére
nem
áll-e
szemben
tartana, mintha nem reális ideig
tartana. Amikor a halott asz- mégis az olasz filmművészettel?
Hivatkozásai
gyakan
f1'ancia
szonyt látjuk, hirtelen megdöbvagy német vonatkozásúak.
benünk, mert arra gondolunk:
Nem, hollywoodlak.
ez nem történhetett
régebben
három napnál, és minden krí tí- - És németek.
- Igen, Murnau
vagy Sternkus megemlítette
ezt a három
berg, vagy Ophuls.
napot. Holott a filmben
senki
- Az ősök1'e való hivatlwzása
a
sem mondja, hogy az asszony
filmművészeti
elődökre is céloz.
három napja halott, és én pon- Igen, de azt hiszem, hogy az
tosan ezt akartam szuggerálni.
tangó-ban
mégis minA filmben, a zenében vagy a Utolsó
tapaszköltészetben
megszeghetjük
az dennek a meghaladása
talható.
Ideális
kapcsolódási
idő törvényét, de a színpadon
pont ez a francia és a hollysohasem.
woodi film iránt táplált szerelAlakjai
sohasem szabadulmem között (persze nem Denhatnak múlt juktól.
nis Hopperről és Ralph Nelson- Van Moraviának egy nagyon
ról beszélek). Az olasz film
szép mondása: én a jövő kreatúrája vagyok, tehát a múlt el- azonban olyan súlyos örökséget
képviselt, annyira elviselhetetlen, úgyhogy amikor a kocsimát
len zsarolást jelentett azokkal
vezetem,
nem vagyok
képes
szemben, akik a hatvanas évek
hátrafelé menni. Nálam ez ponelején kezdtek filmezni! Az intosan fordítva van, a jövő nem
telektualis
világ
zsarolás áról
érdekel, filmjeimben
sohasem
van szó, amely baloldali
volt
érdekelt. Ami t a filmen csinálni
anélkül, hogy valóban kommuakarok, az egyfajta sci-fi látonista lett volna, egy olyan filmmás, de ez a sci-fi a múltról
művészet zsarolásáról, amely a
és nem a jövőről szól.
maga jó lelkiismeretét
csak a
- Két fő irányzat van a háború
környezetben találta
utáni olasz filmművészetben:
a társadalmi
meg, a történelem
színhelyén.
kalligrafizmus
és a 1'ealizmus.
Ön és Bellocchio cáfolják ezt a Mindez számomra elviselhetetlen lett, különösen, amikor előhagyományos
szembeállítást.
ször jöttem Párizsba, 1959-ben,
Bellocchiónál
inkább kalliMár
grafizmusról, nálam pedig in- és láttam a Kifulladásig-ot.

megalkuvó

kább realizmusról
még inkább, én a
tartok, Bellocchio
grafizmus
felé.

van szó: vagy
realizmus felé
pedig a kalliLáttam az In
nome del padre-t.
Olaszországban ilyen az antiklerikalizmus,
akárki az antiklerikális,
bár az
Egyház
ténye
komoly
dolog.
Nos, a film megragadó, szen-

nem lehetett ugyanúgy folytatni. Amikor én a neorealizmusról beszélek, nem Rossellinire
gondolok, hanem a többiekre.
Fullasztó volt a légkör. A neorealizmus cégére alatt foly tatták a rossz filmek készítését, az
utó-neorealízmus
cégére alatt,
amely 62-ig tartott,
és amely
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egy idő óta Damianival
rivel újraéledt.

és Pet-

- Egy vagy két politikai
csinált eddig?

filmet

- Előkészítettem egyet, amelynek a szakszervezeti központ, a
C. G. L. lett volna a producere. A címe C. G. L. lett volna,
de lemondtak
róla, amikor kitűnt, hogy meg kell akadályozni
a C. G. L. és a C. r. S. L., a
katolikus szakszervezet
közötti
egyesülést ... , mert sok problémát okozott. De csináltam egy
másikat, elég nehézkes nézni 16

mm-en, fekete-fehérben.
Ennek
a címe: A szegények előbb halnak meg, ez az egyetlen politikai film em, amely megvalósult,
abban az értelemben, hogy ennek az egyetlen
filmnek
volt
politikai hatása. Ezt az 1971-es
római törvényhatósági
választásokra csináltam, a városi köztisztasági viszonyokról. Láthatj uk a város környéki nyomort,
sőt a C. G. L. segítségével sikerült bejutnunk egy kórházba
is és lefilmezni a folyosókon,
sőt a toaletteken
összezsúfoló-

dott betegeket. Egy félóra múlva kidobtak bennünket, de egy
félórát sikerült forgatni. A filmet az utcákon
vetítették. a
falakra: a vetítő egy kocsi tetején volt, és amikor az utca
megtelt az arra járó emberekkel
és autókkal, árnyékaik összekeveredtek a filmbeli árnyakkal.
A vetítés után az aktivák brosúrákat osztogattak, és Róma köztisztasági helyzetéről beszéltek.
Ír

-

még verseket?

Igen.
(Positif,

1973. márc.)

A fiJmíró Brecht
Brecht az író, a színházi rendező, a dramaturg világszerte ismert.
Keveset
foglalkeztak
azonban filmmel való kapcsolatával. Amikor 1947-ben Hollywoodban az emigráns Brechtet
munkájáról
kérdezték, így felelt: "N em tudom, hogy bármilyen - akár politikai, akár
művészi - hatást gyakoroltam
volna a filmiparra."
Igaza is
volt, akkor, 1947-ben. A hatvanas években viszont a filmművészetben hasonló változás ment
végbe, mint a színházművészetben néhány évvel azelőtt - éppen Brecht
hatására.
Godard
Ielhasználta
Brecht
politikai
darabjainak stíluselemeit, s közvetlenül is hivatkozott rá a La
Chinoise-ban
és a Weekendben. René Allio Brecht egyik
rövid kis novellájából készített
jelentős filmet: a Vieille dame
indigne-t.
A fiatal baloldal több
rendezője
újított
fel politikai
filmjeiben brechti modelleket.
Bár Brecht nagyon hamar felismerte a film, a vágás, a filmművészeti
realizmus
lehetőségeit, nem volt sok szerencséje
a filmmel. Többek között azért,
mert csak elméletben
ismerte
el, hogy a filmművészetnek
megvannak a maga specifikus
eszközei, szabályai. "Filmtörté114

netek"
című
gyűjteményes
munkája pedig több szinopszist,
filmnovellát
őriz. Külön jelent
meg a Kuhle Wampe, Protokoll
des Films und Materialien
- az
egyetlen
olyan
filmszöveg,
amelynek elkészítésében Brecht
az írástól kezdve a megvalósitásig - mínden fázisban részt
vett.
Brecht

és a realizmus

1968 májusa után ismét napirendre került a realista filmesztétika problémája.
Marcuse,
Rolland
Barthes,
Blanchot,
Francastel foglalkoztak vele tanulmányaikban,
s mindenütt
visszatért Brecht példája, elmélete.
A francia
Arche
kiadónál
megjelent Írások az irodalomról és a művészetről
c. kötetét
jóformán
csak ebből a szemszögből nézték a kritíkusok és
az olvasók. Brecht neve az antiimperialista
kereszteshadjárat
zászlaj ára
került.
Mégis,
a
könyv
megjelenése
alkalmat
adott arra, hogy felülvizsgálják
Brecht nézeteit. Az utóbbi időben ugyanis hol sematikusan,
hol dogmatikusan
fogták
fel
minden mondatát, pedig elmélete ellenáll a hamisításnak,
egyszerűsítésnek. "A modern" film-

művészet hívei gyakran hivatkoznak Brechtre - rossz indokból. A realista politikai igénynyel készülő filmek összes hibáit rá hárítják.
Az Észrevételek
a plasztikus
művészetekről
(1935, 1939) című
kötetben érdekes szövsgat találunk; a címe: Az absztrakt festészetről. A tanulmány nem más,
mint a realizmus
apológiája.
A történelmileg,
társadalmilag
meghatározott dolgok és tények
realizmusának
a dicsérete. Viszszautasít és elvet minden "általános, "egy kicsit
homályos",
"meghatározatlan",
"nyitott"
gondolatot. A konkrétan "felismerhetőt", a "meghatározottat"
követeli. Ironikusan
kimutatja,
hogy az absztrakt festészet kitűnő eszköz azoknak a festőknek a kezében, akik az uralkodó osztályt, a hatalmon levőket akarják
kiszolgálni.
"Mi
kommunisták
másként látjuk a
dolgokat, mint a kizsákmányolók, vagy azok, akik hajlandók
őket kiszolgálni. De a mi más
látásmód unk a dolgokra vonatkozik. A dolgokról van szó, nem
arról, milyen szemmel nézzük
őket. Ha meg akarunk tanítani
másokat, a dolgokon keresztül
kell tanítanunk
őket. Nem csupán azt akarjuk
elérni, hogy

"másként" lássanak, hanem azt,
hogy más módon, egy meghatározott, igaz módon lássanak, úgy,
ahogy az a dolgoknak megfelel."
Amit Brecht az absztrakt festők szemére vet: a túlzott általánosítás,
pontatlanság,
halványság, a parabolák, politikai
allegóriák
- mindez
Godard,
Jancsó, Pasolini, Gaál István
néhány filmjét is érinti. Ha valaki a hitleri
diktatúra
ellen
akar filmet csinálni, nem elég
"általánosan",
"röviden" a dikta túráról beszélni; csak történetileg pontosan meghatározott
dolgokon át lehet érzékeltetni
ezt a világot.
Ugyanitt kísérli meg Brecht
a
realizmus
meghatározását.
"Mindaddig, amíg nincs tudományosan megalapozott meghatározásunk a realizmusról, jobban tennénk, azaz sokkal praktikusabb lenne, ha realista írókról és módszerükről beszélnénk.
Ebben a helyzetben nem csökkenteni akarjuk ezeknek a módszereknek a számát, hanem ellenkezőleg - növelni." Viszszautasít minden olyan magyarázatot, amellyel megpróbálják
csupán politikára
szűkíteni
a
realizmus fogalmát.
"Ez ugyanolyan hazugság, mintha a valódit csak
negatív
oldaláról
néznénk.
A kapitalizmus
nemcsak elembertelenít;
magában
hordja a humanitás t éppen az
elembertelenedés
elleni harcban."
Brecht realizmusa
komplex
fogalom. Semmi köze a csupán
"eszmékkel" élő filmművészethez - amennyiben ez egyáltalán művészetnek nevezhető.
Brecht élete utolsó éveiben
egyre többet illette színházát a
"dialektikus színház" elnevezéssel. Nem minden mosoly nélkül.
Számára a dialektika lehetőség,
"mellyel egy eseményt élethűen
mutathat be. Egyik nap fekete,
másik nap fehér."
Helene
Weigel
művészetét
méltatva
így ír: "A nézőben

készült film, mert írójuk sohanemcsak
érzelmeket,
mindig
gondolatokat is akart kelteni. És sem engedett eredeti célkitűzéseiből, nem változtatta meg szöéppen ez volt a néző legnavégét,
a filmet mint művészetet
gyobb gyönyörűsége.
Minden
előadásról
úgy ment el, hogy - csakúgy, mint a színházat a világra való hatás eszközének
erősebb lett, jobban készen állt
tekintette.
Irásai
tematikailag
a harcra."
Esztétikai
felfogásának alapvető gondolatai fo- rendkívül vázlatosak - mindig
galmazódnak
meg ezekben a politikusak,
mondatokban. A katarzis
nem
Fiatal korában anyagi helytisztítja meg teljesen a nézőt,
zete
kényszeríti
filmforgatónem oldozza fel összes bajákönyvek
írására, a színházak
tól .., a művészet
megszabadít
még nem fogadják, de meg kell
az azonnali fájdalomtól,
elalélnie. 1920 és 1922 között több
tatja a baj pillanatnyi tüneteit,
groteszk, farce-jellegű
novellát
hogy aztán és ezzel lehetővé te- ír - filmre. Valószínűleg 1921gye a néző számára, hogy az ben írja meg a "Hárman a tookokat kutassa, a gyógyulásra
ronyban" círnű forgatókönyvet,
gondoljon, dolgozzék ... "
némileg Strindberg "Haláltánc"Figyelni a jövőre - követeli
ának hatása alatt. Erich Engel
Brecht a realizmustól, de ezt a szerint ez a mű a német filmfigyelmet azonnal kiterjeszti a művészet egyik legjelentősebb
múltra is. "A történeti érzék filmje lehetett volna - rengemondja - egyfajta kritikai ér- teg vizuális újítással. A kb. kétzék. Ez nyilvánvaló. Éreznünk
száz plánból álló némafilm a
kell egy időközben tönkrement
groteszk, az irónia, az abszurdolog régi tökéletességet,
azt a ditás minden elem ét felhasztökéletességet, amely ma már
nálja.
sehol sem látható, amely aszó
A második némafilm-terv,
a
vitális értelmében elfogadhatat"Gyémántfalók" groteszk deteklan már."
tívtörténet - egy gyémántlopás
A realizmus
másik
nagyon
körül
bonyolódik,
a "város
fontos tanulsága Brecht szerint:
dzsungelét" mutatja be. A har"A kritika nem zárja ki, hanem
madik hasonló jellegű forgatómegköveteli, igényli az örömöt
könyv címe: "A Jamaica-bár
- két formájában:
a bírálat
titka".
örömét és a művészi örömöt. A
Mindhárom csak terv maradt,
modern politikai film egész isegyikből sem készült film.
kolája vallja:
"semmi pozitív
1922 novemberében
Brecht
nem jöhet létre a néző elkeseBronnennel
együtt ír szinopredése nélkül. Fel kell bosszanszist: Robinson-történet
Assuntani a nézőt s ezáltal tanítani."
eionban címmel. Egy versenyen
díjat is kapnak. A történet egy
Filmre szánt írások
szígeten játszódik. Három értéBrecht filmre szánt írásait a
kes ember tönkremenetelét
rajmai napig
nem publikálták,
zolja meg. Az ember és a techösszegyűjtve csak most jelentek
nika viszonyát pesszimista végmeg. 1920 és az ötvenes évek
zetesség uralja, az írás expreszmásodik fele közötti időszakban
szionista ihletésű.
Brecht mintegy 12 filmnovellát,
A következő években kevehét teljes forgatókönyvet és több
befejezetlen, filmre szánt kis sebbet ír filmre Brecht. A színház foglalja el életében az első
novellát írt. Néhány kéziratot
helyet, csak 1930-ban kerül ismáig nem sikerült megtalálni,
mét közvetlen
kapcsolatba
a
csak Brecht jegyzeteiből tudunk
filmmel.
A Dreigroschenoper
róluk. Csak nagyon
kevésből
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kivételesen nagy sikere felkelti
az érdeklődést a filmiparban is,
Kurt Weil zenéje pedig nagy
vonzerő az éppen születőben
levő hangosfilm számára. Brecht
megírja a forgatókönyvet "Daganat" címmel. A történetben
a
gengszterizmus és a burzsoázia
állandóan összefonódó kapcsolatát hangsúlyozza. Mindkettőjük
közös ellensége, a nép pedig
mint
forradalmi
erő jelenik
meg. A megrendelő cég visszautasítja
a forgatókönyvetBrechtét, s mással írat ja meg.
A Pabst rendezte film ebből a
változatból készül. Brecht pert
indít. A botrány meglehetősen
nagy. A per lefolyásáról Brecht
naplót vezet, melyat ki is ad.
Végül vesztesként hagyja el a
"küzdőteret", de - saját szavai
szerint - egy "szociológiai kísérlettel" gazdagabban. A perről írt feljegyzései fontos művészetszociológiai
dokumentumok. A filmiparban
elsődleges
kereskedőszellem,
a művészet
árujellege lepleződik le az olvasó előtt. A filmnek új társadalmi funkciót kell kapnia írja -, csak így változhat meg
a filmművészet.
Ezzel az "új társadalmi funkcióval" kísérletezik, ezt próbálja
létrehozni, mikor 1931-ben megkezdi a Kuhle
Wampe,
ader
wem gehört die Welt?
(Kuhle
Wampe, avagy kinek áll a világ?) c. film előkészítő munkálatait. Ez az egyetlen film, amit
később is bármikor elismert. Az
ötletet SIat an Dudowtól, a fiatal bulgártól kapta, aki Berlinben tanult
Max Hermannál.
Ernst Ottwalttal és Hanns Eislerrel "munkaközösséget"
hoztak létre - együtt
dolgoztak
mindvégig. A munkások kezében levő filmvállalat,
a Prametheus csak szerényen
tudta
segíteni a forgatást, munka közben csődbe is jutott. A vállalkozást a Prae sens vette át, de a
Tabis cég, amely szintén érdekelt volt - hitelügyletekkel -,
116

nem adta meg a szükséges technikai felszerelést. Inkább pénzt
vesztett, minthogy egy kommunista szellemű filmet segítsen
létrehozni. A forgatás t így állandóan a csőd fenyegette. Soha
nem készült volna el a Kuhle
Wampe,
ha a színészek
nem
mondanak le gázsijukról, s az
alkotó k nem kapják meg több
ezer munkás-sportoló segítségét.
Elkészülte után kétszer tiltották
be, először az Ellenőrző Bizottság, később a Legfelsőbb Ellenőrző Bizottság. A cenzorok ötvenoldalas jelentésben megállapítják, hogy a film "veszélyezteti a közrendet és a biztonságot, veszélyezteti a legfontosabb
államérdekeket,
veszélyezteti a
jóerkölcsöt." Hatalmas felháborodáshullám
söpör végig Németországon, az egész baloldali
sajtó, a baloldali
szervezetek
tiltakoznak. A filmet végül is
engedélyezik, de némileg megrövidítik. 1932-ben Moszkvában
vetítik, május elején, május 30án Berlinben mutatják be. Egy
hét alatt 14.000 néző.
A film három részből áll. Az
első egy fiatal
munkanélküli
fiút mutat
be munkakeresés
közben. Szülei szemére hányják,
hogy nem járul hozzá a családi
költségekhez. A fiú kétségbeesésében
öngyilkos
lesz,
de
előbb gondosan leveszi karjáról
egyetlen
értékes holmiját, az
óráját. A második rész a család kilakoltatását
mondja
el.
Kuhle Wampe-ban, egy sátortáborban, valahol a külvárosban húzódnak meg lányuk barátjánál. A harmadik a munkások egy sportünnepélyén
játszódik. A zárókép: fiatal munkások vitatkoznak egy külvárosi
vonatban ülve. Energikusan támadják a burzsoáziát, a meglevő társadalmi viszonyokat.
A montázs, zene, feliratok,
plakátok, zászlók adják a konkrét történelmi
keretet, amelyben a történet lejátszódik. így
absztrakció
és
dokumentális

elemek, a hétköznapi és a történeti szorosan összekapcsolódva jelenik meg.
A nácik hatalomra jutásakor
Brecht menekülni
kényszerül,
nem
folytathatja
forradalmi
munkáját,
melyet
a
Kuhle
Wampe-val
kezdett,
de
az
emigrációban ismét többet foglalkozik
a filmmel. 1934-ben
Semmelweisről ír. Körképet tervez a korról, melyben a babona,
hazug erkölcsök, a természet
mindenhatóságábavetett
hit
uralkodnak. Semmelweis harca
a gyermekágyi láz ellen ebben
a világban - Brecht szavaival
- legalább olyan érdekes, mint
a legizgalmasabb
detektívregény. A forgatókönyvet valószínűleg nem fejezte be Brecht,
mivel a filmipar semmi érdekIődést
nem mutatott
a téma
iránt.
Hollywood-ban több "story"-n
dolgozik, de csak a címüket
ismerjük. A "Cézár utolsó napjai"-t később közölte a Történeti almanachban
Cézár és légionáriusa címen.
Mikor az USA belép a háborúba, Brecht elérkezettnek látja az időt arra, hogy egy antifasiszta film tervét fogadtassá
el. A Hangmen
also die (A
hóhér
halála)
a
Heydrich
elleni merénylet után kirobbant
prágai ellenállási mozgalomról
szól. Először a Prágai túszok,
majd a Trust the people címet
adja a filmnovellának,
melyet
Fritz Langgal együtt ír. Később
az amerikai John Wexley is bekapcsolódik a munkába ; Brecht
nem ért egyet a cselekmény bonyolításával,
annyira, hogy ír
egy "ideális szkr iptet" meIyet máig nem sikerült felkutatni, csak Brecht feljegyzéseiből tudunk róla. A film Lang
rendezésében elkészül, de csak
távolról emlékeztet Brechtre.
A hollywoodi ipart nem érdekli különösebben Brecht realista művészete,
ezért Brecht
nem dolgozik kifejezetten a film

számára. 1942-ben mégis megszületik az "Henri Dunant különös betegsége". A téma, a Vörös Kereszt alapítójának
élete
régen érdekli
már. Dunant-t
"megkísérti" a Jóság, egész életét ennek szenteli, tönkremegy,
életét szegényház ban fejezi be,
de itt sem változik meg, "gyenge kis teáját bátortalanul, lopva
csempészi át beteg szomszédjának."
"A légy" címmel egy amerikai
tudósról
ír, aki
elkeseredett
harcot
folytat Havannában
a
sárgaláz ellen.
1945-ben Ferdinand Reyherrel
együtt egy Machbeth-változaton
dolgozik, ebből születik az "AU
our yesterdays". A történet a
korabeli Amerikában játszódik,
egy barbár gyilkosságon keresztül rajzol elrettentő
képet a
pénzsóvár, kapzsi kispolgárról.
Az is lehetséges, hogya
negyvenes évekbeli amerikai gengszterfilmek ironikus változatának készül t.
"The Goddes of Victory" címen a József-legenda egy vál-

tozatát írja meg. Számüzetésének utolsó éveiben Elisabeth
Hauptmannnal
írja, 1947-ben A
köpeny-t, Gogol kisregényéből.
Ugyanebben az évben készül el
a Hoffmann meséi-nek egy változata.
Hoffmann
csodálatos
szemüvegéri keresztül - az operával ellentétben - a valóságot
látja. Szemüvegé t ellopják, de
visszakapja,
mert
senki
sem
akarja a valóságot. Váratlan fordulat: Hoffmann maga is lemond a csodálatos szemüvegről, inkább az álmok, mint a
való. 1949-ben a DEFA filmet
akar készíteni a kéziratból, de
Brecht halasztást kér, mint az
Eulenspiegel esetében is.
A DEFA mindig kész Brechttel együttműködni, de neki minden idejét
leköti a színház.
Hosszú ideig tárgyalnak a Mutter

Courag

e

und

ihre

Kinder

filmváltozatáról,
a film óriási
lehetőséget nyújtott arra, hogy
egyszerre több százezer ember
láthassa a darabot. Fontos volt
ez azért is, mert
a Kurázsi
mama új értelmet kapott, me-

gint időszerű volt. "Az új háborús veszélyben még jobban
kell
hangsúlyozni,
mennyire
bünteti a valóság a javíthatatlan Kurázsit"
írja Brecht.
1949-ben
szerződést
köt
a
DEF A-val. Helena Weigel játssza
Kurázsi
szerepét,
Wolfgang
Staudte rendezi a filmet. A forgatás félbeszakadthogy miért,
nem tudjuk pontosan.
Igaz, hogy Brecht legszívesebben színházi előadást vitt volna
filmre, nem élt a film adta lehetőségekkel - de a rendezők
sem tudták meg valósítani elképzeléseiket. Minden darabjállak meg filmesítés e sikertelen
volt eddig. (Puntilla úr - Cavalcanti ; a Harmadik
birodalom
nagysága Pudovkin).
Témái, a filmnovellákban
is
megfogalmazódó
esztétikai elvel, a Kuhle Wampe, a Dreigroschenoper
perének
jegyzőkönyve őrzik - a színházi előadásokon kívül - máig ható
eleven művészetét.
(Écran

73, március)

117

CONTENTS
Workshop
5

The tragic aspects of moral unpreparedness
An interview given by Zoltán Fábri (I. Zs.)
Zoltán Fábri is the director of Merry go round, Twenty Hours
and many other films that proved great successes at home and
abroad. The tragedy of human defencelessness which runs like
a thread trough all his work is the theme of his latest film Plusmrinus one day. Here it assumes a new guise. A forrner warcriminal is released from prison, and his story offers an opportunity for the examination of the psychalogical, moral and social
factors of this tragic situation.

Salance
13

Béla Mátrai-Betegh: Escape from Freedom
Zoltán Fábri: Plus-minus
one day
The most fascinating element in Plus-minus
one day is the
confrontation of the main character, a recently released petty
war-crirninal, and his psychological opposite. The first is still
cramped, after twenty-five years behind bars, he still wants to
"clear-up" exactly what happened long ago. The other, his opposite, a partner in crime who easily copes with everything and
who is ready for any sort of compromise and adaptation, has
long got well beyond the past, without clarifying anything at all
in his own mind. Both kinds of moral infirmity are equally
dangerous.

21

István Császár: It's not the facts but the connections that count
Notes on films by the Balázs Béla Studio
The Balázs Béla Studio, the workshop of young artists, undoubtedly created something new with its documentaries. One or two
made last year are still in the traditional style, but it is generally characteristic of them all the same that they do not rest
content with factual reporting, but rely on the power to make
things palpable wich is inherent in the major interconnections.

26

Anna Földes: "Cinematic" literature on film
Róbert Bán: Paralelle faces
The atmospheric tales of Iván Mándy, who was responsible for
the script of this film, are the favourites of a great many readers.
Ms Földes argues however that the film is not able to evoke
the mood and atmosphere of these stories, hidirig rather than
bringing out his virtues as a writer, and that though his style
has more than once been accorded the predicate "cinematic".

31

Véra Létay: Back to the Start at the Round-About
Petri: La classe operaia va in paradiso
The social analysis of Petri's film shows with relentless acuteless
what sort of mechanism hounds a working man under capitalism,
as well as the hopeless rounda bout of his life rand the doubtful

118

role of pesudo-revolutionary groups. The film does not pretend
to provide a solution, its documentary power however bears
witness to the committedness of the director.
35

Péter Pór: Is Hiroshima a classical or a "beautifuI" film?
A revival of Resnais' film
Hiroshima Mon Amour seems to be a beautifúl film in inverted
commas after fifteen years, but its classical values now stand
out more clearly and can be judged in a more undisturbed fashion.

41

Pál Réz: Draft Translation
Visconti: Lo Straniero
Just about nothing survived into the film of Camus' novelother
than the action, least of an the basic message. Visconti so to
speak provides a first rough draft translation of the novel.

46

Gergely Bikácsy: Silence and Irony
Tanner: Charles mort ou vif; Salamandra
At the Swiss Week of the Budapest Film Museum Tanner's films
rightly arrested the public's attention. They not only provided
an autherrtic Swiss social background but also many examples
of the savoury and eloquent irony of the director.

Close-up
52

Andrey Tarkovsky (Zoltán Hegedűs)
Confessiens and opinions (compiled by Mária Kovács)
This article and compilation are presented on the occasion of the
Budapest showing of Andrey Rublyov. They deal with the
artistic antecedents of Ivan's Childhood and Rubljov.

84

László B. Nagy
1927-1973.
The obituary of one of the best
Hungarian film critics.

known

and

most

competent

Our Guests
86

Andrzej Wajda: "Dissatisfaction is the essenoe of the romantic
attitude" (János Elbert)
On the ocassion of Wajda's Budapest visit be granted an interview to members of the staff of Filmkultúra and spoke to them
about his creative and artistic thoughts and anxieties.

90

Cinematic idiom - literary idiom
An interview with Alberto Moravia (Péter Dobai)
Albert Moravia is well-known and much read in Hungary as well.
While on a visit to Budapest he discussed his relationship to
the film, chiefly to Pasolini.

73

Young Men in Republic Studios
Kirghiz and Uzbeg directors in Budapest (Marianne Ember)
B. Batirov and G. Bazarov, Kirghiz and Uzbeg directors respectiv ely, who were the guests of the Hungarian filmtrade, described
the work of Republican studio s in the course of the interview,
and surveyed achievements so far obtained.
119

Forum
96

What does the cinema mean to you?
Imre Fényes the physicist answers (László Nádasy)
Hungarian public faces are given a voice in this series of interviews, who are not merely highly competent in their own trade
and profession, but who also keep a watchful eye on the artistic,
ideational and social endeavours of the new Hungarian film.

Counter-Opinion
103

105

András Veres: The Principle of Democratization
András Kovács: Fallow land
The author emphasizes the fact that in András Kovács's
film, Fallaw land, the principal character is a tea cher who
not wish to transmit his education only to his pupils, but
his principles, in the first place those connected with the
of life of a demoeratic society.

new
does
also
way

Edit Miklay: A Vision of Revolution
Gamez: Los dias del agua
Gomez, the outstanding Cuban film maker shot an historical
film, that's true, but he did it in order to bring out the eternal
timeliness of revolutionary verities.

From Periodicals Abroad
107

What is the SLON group up to?

109

Resnais on the effects of a novel in pectures

110

The crisis of the new West German film

111

Bertolucci: The cinematic art always speaks in the present tense

114

Brecht the writer for the film.

Index: 25.306
Készült: a Fővárosi Nyomdaipari Vállalat 11. számú telepén (V., Honvéd u. 16.)
731730 számon. Felelős Kerschen Mihály

