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VILÁGKÉPRÖL

VALLANAK

A film olyan művészet, mindig tudni
akarjuk róla, hol tart. Ha az ember két
rossz ( = általa rossznak tartott) magyar
filmet lát, rögtön hajlamos kimondani az
ítéletet: hanyatlik a magyar filmművészet. Ha két jót, - az ellenkezőjét gondolja. Valahogy mindig a filmgyártásban
gondolkozunk, az egyes film csak része
annak.
Más művészetek esetében nem ítélkezünk ilyen hamar. Két versből még nem
alkotunk véleményt a magyar költészetről, legfeljebb a költőről, de igazából róla
is csak szűk időhatárok közt. A költemény
csak önmagáért szavatol, nem a "versgyártásért" .
Vers persze jóval több születik, mint
film. Kép, szobor, zenemű, regény, színdarab is. (Csak némely műfaj, mint például opera - kevesebb.) S hogy hányan
olvassák a verset? Fogalmunk sincs. A példányszám nagyon labilis mutató. De a
mozinézők számát mindig meg tudjuk adni. Ezért mindig úgy érezzük, az egész
filmgyártást át tudjuk tekinteni. Nemcsak
a film elkészítéséhez kell alkotó kollektíva, az elkészült filmek is "kollektívába"
tömörülnek.
Ez a helyzet előnyös is, hátrányos is a
fimre nézve. Előnyös, mert ezáltal is közüggyé válik, filmgyártásunk eredményei

FILMJEINK?

és hibái mindig kiterített kártyalapokként
hevernek mindenki előtt, s a fél nemzet
vitatkozik róla. Hátrányos olykor ugyanazért. Van abban rossz is, ha valamiről
mindenki állandóan mérleget készít, mert
csökkenti a folyamatok egészséges és szerves fejlődésének lehetőségét. A művészet
pedig nem magasugrás, ahol minduntalan
újra mérj ük, hányan jutottak a 2 méter
vagy a 2,20 fölé.
Mindezt abból az alkalomból kell elmondani, hogy most újra eljött ideje a
mérlegkészítésnek,
ismét megnyitja kapuit a pécsi filmszemle. Jó volna, ha nem
mereven, pillanatnyi benyomások alapján
tudnánk a fejlődést megítélni. Ehhez pedig mindenekelőtt a szempontokat kell
tisztáznunk, melyek alapján a mérleg felvázolásához egyáltalán hozzáfoghatunk.
Az alábbiakban egyelőre csak erre szeretnénk kísérletet tenni, néhány gondolattal.

A közművelődés és a film
Sokan hadakoznak az ellen a szemlélet ellen, amely a filmeket a látogatottsági statisztikák alapján akarják megítélni. Könynye n kaphatunk így fordított képet, az
utolsó helyezett értékesebb lehet az elsőnél.
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Hiba volna mindazonáltal, ha a statisztikák elemzésétől eltekintenénk. Csak bánni kell vele tudnunk.
Figyelembe kell vennünk először is,
hogy a százalékok nem a lakosság arányát
tükrözik, a filmnézés nem egyenletesen
oszlik meg. Moziba csak a lakosság 3040 %-a jár, abból is csak egy része gyakran, jobbára fiatalok. A látogatottsági statisztikák az ő ízlésüket tükrözik. Megint
más lapra tartozik a legnagyobb mozi, a
televízió, itt azonban az egészet másképp
kell elbírálni. Ha a film megfelelő időben
megy, így is, úgy is sokan nézik, itt inkább a külőnböző
tetszés-indexekből kaphatunk adatokat.
Ha viszont a közönség ilyen módon is
rétegzett, akkor nemcsak az a kérdés, hányan nézik, hanem az is, hogy kik; mílyen rétegekből kerül ki egy-egy film,
rendező, irányzat "társközönségé". Természetesen mindegyik réteg egyformán fontos a számunkra, de másképpen fontos, s
ezeket a "másképpen eket" (vagyis a funkciókat) nem szabad összekeverni. Más feladatot lát el az a film, amely mondjuk
egy kulturális szempontból igénytelen rétegnek képes valamit adni, esetleg újakat
becsalogatní, és mást az, amely mondjuk
egy kicsiny, de mozgékony fiatal értelmiségi rétegnek szolgál szellemi táplálékul.
Mindkettőre szükség van, de a szükség
mértékét itt nem fejezi ki a látogatottságé.
Ugyanide tartozik a hatás kérdése is.
Ha ötszázan ülnek a nézőtéren, míndanynyian egy "szavazattal"
szerepelnek a
statisztikában, de hatás szempontjából igen
különböznek. Mérni persze alig tudjuk ma
még ezt. De világos, hogy egy-egy film
igazi közművelődési jelentőségét nem adja meg, hogy mely rétegekre milyen hatást gyakorolt.
Ráadásul a hatás keltésének, a közönség
szervezésének is megvan a maga mechanizmusa, s ez magát a hatást is módosítja.
Ezekkel a lehetőségekkel ma nem élünk
eléggé. Gondolok itt mozihálózatunk ellentmondásaira (nemcsak arra, hogy túl
sok a mozi az adott nézőszámhoz, hanem
hogy túl sok a rossz, elavult mozi; szebb,

tisztább, korszerűbb helyiségben a közművelődési hatás is nagyobb lenne); gondolok itt ·az egyik legfontosabb forma, a
filmklub-mozgalom elhanyagolt állapotára.
Ilyen módon a mozi közművelődési szerepének elemzése nem merülhet ki abban,
hogy rnire jön be a Közönség; épp olyan
fontos, hogy mire szeretnénk, ha bejönne,
és mit kell érte tenni. S ez már egészen
más kérdésfeltevés, mélyen érinti a filmek
világszemléletét, művészi felépítését - és
a néző világszemléletét és esztétikai befogadóképességét.
Régi tétel, hogya filmet akár társadalompszichológiai "tesztnek" is lehet tekinteni. Már a látogatottsági statisztikák
sem csak az esztétikai igényeit jelzik (a
lakosság mozijáró részének), hanem általános érdeklődésének alakulását is. Ha a
művészet valóban tükör, azért nézünk
bele, hogy a társadalomra
pillantsunk
vissza. Elsők közj, (de nem egyedül) a
társadalom közművelődési helyzetére. Ez
teszi lehetővé, hogy amikor viszont a művészet fejlődése a gondunk, akkor a társadalom állapotából és fejlődéséből indulunk
ki.

Világkép és világnézet
Ha teszt a film, leginkább a világkép
teszt je. Az tud befogadni valamely művet,
és azt a művet tudja befogadni, amely
világképébe beilleszthető. Ha kilóg belőle,
hiába a legravaszabb és legszorgalmasabb
terjesztés, a mű akkor is idegen marad,
ha megnézik - meghallgatják, elolvassák
-, mert mást olvasnak ki belőle.
Ehhez persze a világkép (és a világszemlélet) fogalm át minél radikálisabban
el kell választanunk
a világnézettől. A
kettő együtt alkotja a mű eszmei tartalmát, és olyan viszonyban áll egymással,
mint a kérdés és a felelet. A világkép
azt tartalmazza, hogy milyen problémára
vagyunk egyáltalán érzékenyek, a világnézet pedig, hogy mit feleljünk rájuk. A
világképben valamilyen szerkezetet tulajdonítunk a világnak (például azt, hogya
jó és a rossz világosan szétválasztható,
egyértelműen meghatározható - vagy ép-

pen azt, hogy a felismerhetetlenségig öszszeolvadnak egymásban jelennek meg); a
világnézetben viszont funkció t adunk a
szerkezetnek (megnevezzük a jót és a
rosszat, vagy hogy mit kell tennünk öszszekuszálódottságuk
esetén). Amit mind
közönséges tartalomnak hívunk, az mindig a kettő egysége.
A művészet dolgainak megítélésében különösen fontos a világkép és a világnézet
elkülönítése és összekapcsolása. Ha a világképben vannak azonos vonások, az ember élményszerűen fogadhat be tőle különböző világnézetben fogant műveket is.
Bach például kétségtelenül vallásos ember volt, s ezt műveiben is kifejezésre
akarta juttatni, hogyan lehetséges tehát,
hogya kommunista világnézet sok meggyőződéses híve is szinte saját legszemélyesebb vallomását hallja benne? A világkép itt a közvetítő. Bach is úgy látta,
hogy az egyes ember életét, sorsát, szenvedését, örömét egy szélesebb összefüggésben lehet csak megérteni, s hogy alá
kell magunkat vetnünk neki. Bach két
nevét is tudja ennek az összefüggésrendszernek : közösség és Isten. Világnézeti
kérdés, ha valaki az utóbbit elhagyja,
megtagadja. A két világkép mégis megegyezik abban" hogy az ember egy szélesebb világ része - sokan vannak akik
ezt nem érzik át, világképükbe csak saját
kis világuk ügyei férnek, a tágabb külvilágot is annak mére tére kicsinyítik. Aki
viszont figyelni tud a tágabb világ kapcsolatrendszerére, az élvezheti Bach zenéjét akkor is, ha nem azonosul alkotója
személyes világnézetével.
A zene esetében persze külön kérdés,
hogy a világnézet hogyan, milyen áttételek segítségével jelenhet meg benne (mert
hogy nem közvetlenül, az bizonyos). De
ugyanez a helyzet azokkal a műfajokkal
is, amelyek a szó és a cselekmény nyelvét használva közvetlenül fejeznek ki világnézeti mondanivalót. Nem kell mindenben azonosulnunk Thomas Mann vagy
Kafka, s a film esetében Antonioni, Godard vagy Bergman világnézetével, hogy
át tudjuk azt élni. A megoldást nem kell
elfogadn unk, de a felvetett
problémát

problémának kell látnunk, különben idegen marad tőlünk.
Mindezt nem abból a szándékból hangsúlyozom, hogy fondorlatos módon tagadjam a világnézet szerepét. Ellenkezőleg:
véleményem szerint a világkép-világnézet
dialektikája vezethet a világnézeti tartalom helyes értékeléséhez. A legnagyobb
félreértéseket okozhatja ugyanis a dialektika fel nem ismerése. Ha ugyanis a kettő
nincs egységben, ha például a haladó mondanivaló nem épül haladó világképre, akkor a "haladás" üres látszattá válik. Szabályként kell kimondani, hogy érvényes
haladó mondanivaló csak akkor bontakozhat ki, ha haladó - a valódi helyzetet és
problémákat felmérő, elemző - világképen épül. A világkép ugyanis nem semleges, hanem - éppen ezt akarom míndenképpen kiemelni dialektikusan függ
össze a világnézettel.

Világkép és művészi megfogalmazás
A művészi forma tartalmi jelentőségét a
világképpel való összefüggés adja meg.
Sokan gondolják ugyan, hogy a művészi
megfogalmazás pusztán ruházat a műalkotás testén, csak annyi a funkciója, hogy
tetszetős sé tegye, a befogadóhoz közelebb
vigye a már készenvalót. Valójában azonban a megfogalmazás nem puszta ruházat,
hanem szerves része a mű testének. Sajátos szerepe éppen abban van, hogya megfogalmazás miként je szerves, bár láthatatlan kapcsokkal függ a világképtől.
Fordítsuk a szót valamivel konkrétabbra.
Induljunk ki Rudolf Arnheim nevezetes
elemzéséből, amelyet az amerikai folytatásos rádiójátékok (az ottani Szabó-családok) világképéről készített. Világképük
mindnek egyöntetű' és megvesztegetően
egyszerű: az emberek vagy jók, vagy roszszak, (csak ingadozó, gyenge emberek vannak még, akik keresik a jót, de nem elég
erősek, hogy végrehajtsák), a cselekedetek megítélése maga is egyértelmű, a világ homogén, s az egyszerű értékek szerint rendezhető
7

Ez a világkép jól ismeretes előttünk
Arnheim nélkül is, ezt szoktuk feketefehér ábrázolásnak nevezni. ·Ezt találjuk
Jókai regényeiben (pontosabban a felszínén, mert hogyamélyben
más is van,
arra Miklós Pál elemzései figyelmeztetnek) és Dumas műveiben vagy a bestseller irodalom mai alkotásaiban.
Szóval
azokban a művekben, amelyek ma is a
legszélesebb popularitásra számítanak. E
típus eredete azonban sokkal régibb. Ha
felüt jük a bibliát, az első oldalakon már
az arnheimi szerkezetet találjuk: az Úr
és a Gonosz harcát, a kettő között a jót
kereső, de gyenge emberpárral. Ugyanez
ismétlődik meg a következő nemzedékben,
Kain, Ábel és Séth hármasságában. E világkép tehát alapjában véve vallásos eredetű, s még akkor is vallásos jellegű, ha
az Istenre való utalások helyet szocialista
szólamokkal töltik meg.
Mindez teljesen azonos módon vonatkozik a filmre is. A kommersz filmgyártás évtizedek óta változatlanul ugyanezekkel az eszközökkel operál, ezt az egyszerű,
fejfájásmentes világképet nyújtja. Az izgalom és a kaland is csak ebben a rendszerben értelmezhető, "fecseg a felszín",
de "hallgat a mély". A világ itt is homogén abban az értelemben, hogy csak az
embert körülvevő szűk világ, a magánélet
szférája igazán valóságos, az azt körülvevő társadalmi tér csak pusztán külső,
legfeljebb az Isten szerepét tölti be ebben a rendszerben.
Ez a világkép meghatározza a művészi
eszközöket is. Miután alapelve a sztereotípiáig, a leegyszerűsítésig vitt egyszerűség,
a változatosságot és az izgalmat is ezen
belül kell megtalálni, a sztereotípiák váratlannak ható kombinációja útján. Sem
az elemek, sem a kombinálás módja
(vagyis a kompozíció) nem lehet azonban
újszerű, váratlan, problematikus. Mindennek úgy kell történnie, ahogy a néző elvárja, semmi nem maradhat kidolgozatlan, indokolatlan és megválaszolatlan, minden részletet gondosan "el kell dolgozni",
minden szabályszerű izgalmat szabályszerű megnyugvásnak kell követnie.
Ez a világképszerkezet
természetesen
8

nemcsak a művészet jellemzője és terméke, természetes része és fenntartója a
kispolgári életvitelnek. Ameddig ez az
életvitel megterem a társadalmi feltételek
közt, számolnunk kell vele, sőt a megfelelő keretekben ki is kell elégíteni. A
közművelődés kérdése azonban az, hogy
hogyan lehet ezt a világképet és a ráépülő
művészetet minél szélesebb körben más,
magasabb típusú világképpel felváltani.
Az igazi művészetet ebből a szempontból nézve mindig is az jellemezte, hogy
cáfolatát nyújtotta a vulgáris világképnek.
A művészet "defetisizáló küldetése", ahogy
Lukács György mondta, éppen ezt jelenti
- hiszen a vulgáris világkép olyan fetiseken alapul, amelyek lerombolását a haladó művész mindig is feladatának tartotta. Az a világ, amely az ipari-technikaitudományos
forradalom
következtében
jött létre, valóban bonyolultabb és áttételes ebb lett annál, hogysem a korábbi
vallásos-vulgáris világkép sémáiba beszorítható lenne. Ha a művésznek az a feladata, hogy (Shakespeare szavaival) felmutassa a századnak önnön arculatát, akkor ezt a bonyolultságot és áttételességet
is fel kell mutatnia. Ha a világ maga
megváltozott, a világképnek is meg kell
változnia, s a művészetnek olyan "modellt"
kell a világról alkotnia, amelyen a való
világ bonyolult manőverei igazi összetettségükben tanulmányozhatók.
Enélkül
nincs haladás, legalábbis tartós és eredményes, mert csakis a létező ellentmondások leküzdésével, nem pedig mellőzésével
lehet előre jutni.
E magasabb világkép kifejezéséhez természetesen más nyelv, más megfogalmazás szükséges, mint a vulgáris világkép
szolgálatához. A dolgok összetettségének
és dialektikajának
felmutatásához arra alkalmas eszközöket kell mozgósítani.
Itt azonban meg kell állnunk, nehogy
félreértésben
maradjunk. Az is a vulgáris
megoldások közé tartozik ugyanis, amely
magának a bonyolultságnak, méghozzá az
eszközök bonyolultságának tulajdonít értéket, a sokszor félreértelmezett közérthetőséggel szemben tételesen
magasztalt
közérthetetlenséget
hirdet.
Úgy vélem

azonban, hogy a rossz képletek dilemmájából is a világkép-világnézet,
a kérdés
és felelet dialektikájának
felismerésével
juthatunk
ki.
Magam is vallom, hogy a művésznek
kötelessége az ábrázolt problémát
a legegyszerűbben,
a legtisztábban,
s ennek
folytán a legérthetőbben
megfogalmaznia;
de mindig a problémához mért arányban.
Bartóktól nem lehet Zerkowitz egyszerűségét számonkérni,
mivel más problémával foglalkoznak,
Bartók a saját mércéje
szerinj egyszerűbben,
sallangtalanabbul,
tisztábban fogalmaz a slágerszerzőnél.
De
éppen mert mindig a maga teljes nagyságában néz szembe a problémával,
vívhatja ki magának újfent az egyszerűséget.
Aki azonban
nem érti a problémát,
a
megoldást is bonyolultnak
fogja találni.
Szabályként mondhatjuk
ki, hogy minél
egyszerűbb,
világnézetileg
minél tisztább
megoldásokat keresünk, annál árnyaltabb,
sokoldalúbb világképet
kell felépítenünk.
Az egyszerűség nem adottság, hanem eredmény, meg kell küzdeni érte.

A magyar film útja
Elnézést, hogy ennyit időztem teoretikus
esztétikai problémáknál,
amikor mindenki
a filmről akar hal1ani. Úgy vélem azonban,
tisztázni kell a szempontokat, melyek alapján beszélni lehet róla. Az elmúlt évek
elvi és szervezeti vitáiban ugyanis néha
már kezdtük elveszíteni a közös nyelvet;
megteremtése
érdekében előbb az alapelveket kell tisztázni.
Ilyen 'alapelv szerintem az is, hogy a
magyar film nagy fellendülése
a 60-as
évek derekán éppen a világkép forradalma jegyében született.
Művészileg kétfajta sztereotip világképpel kellett szembehelyezkednie:
a kommersz szórakoztatáséval
és a politikai vulgarizmuséval. E kettő olyan hatalmas nyomást gyakorolt, hogy nehéz is lett volna
külső segítség nélkül kitörni. A kitörés lehetőségét
viszont
társadalmi-gazdasági
életünknek
az a pozitív
kibontakozása
hozta, amelyet az új gazdasági mechanizmus bevezetés ével szoktunk jellemezni.

Az események, ahogy túljutunk
rajtuk,
történelemmé
válnak. Furcsa megélni az
embernek, hogy ifjúkorának
hus-vér valósága (az én esetemben például az 1945
utáni évek nagy mozgalmai) a történelmi
vizsgálódások
tárgyává
válnak,
kutatók
serege dolgozik rajta, f'orrásokat : tárnak
fel és hasonlitanak
össze, mintha csak a
múlt század valamely letűnt koráról lenne szó. Még furcsább, hogy a legközelebbi múlt is ilyeténképp
válik történelemmé.
J elen esetben az új gazdasági mechanizmus bevezetése.
Történelmi-politikai
értékelésére,
értelmezésére,
ezért nem is
vállalkozom. Csak annyit most róla, hogy
folyamatnak
kell tekintenünk,
nem egyszeri aktusnak, olyan folyamatnak,
amely
támaszkodik
a szocialista fejlődés addigi
eredményeire,
s a szocializmus
irányába
való előrehaladás szervesebbé és szélesebb
körűvé tevését, ezáltal meggyorsítását
célozza. Pozitív jelenség tehát a szocialista
forradalom
magyarországi
történetében
mindazokkal a problémáikkal együtt, amit
a további fejlődés felvetett,
s ami ismét
csak azt bizonyítja,
hogy nem magában
álló tettről, nem egyetlen lépésről, hanem
lépések sorozatáról van szó.
Történésznek
való feladat annak kimutatása és elemzése is, hogya reform mellé az értelmiség
jelentős
része odaállt.
Vonatkozik
ez a művész
társadalomra,
benne a filmekre is. Sőt valamilyen
módon a filmesekre leginkább. Nem mintha
azt mondhatnánk,
hogy a filmmel foglalkozók álláspontja
bármiben karakterisztikusabban különbözőbb
volna a többiekétől - de a filmben van a legnagyobb lehetősége a cselekvésnek.
Itt mutatkozott
meg a film sajátos helyzetének,
közügyvoltának hatása. Mit tehet egy zeneszerző
vagy festőművész, ha támogatni .kiván egy
olyan társadalmi
folyamatot, mint a gazdasági reform bevezetése? Közvetlenül jószerével semmit. A filmkészítő azonban
csatasorba léphet, olyan filmet készíthet,
amellyel segíti a probléma felismerésének
terjedését. Az író is megteheti ezt, de az
ő kapcsolata a közönséggel nem olyan széles, nem olyan közvetlen
és nem olyan
aktuális jellegű (filmben bukásnak számít

a százezer néző, a regényben
ugyanez a
példányszám
hatalmas siker).
A magyar filmnek a 60-as években történt fellendülése
ilyen módon nem véletlenül esett időben össze a gazdasági reform bevezetésével,
hanem azt tükrözte
és támogatta
is. Ma már, talán egy kis
történelmi
távlatból,
még világosabban
érezzük az akkor született filmeknek
ezt
a sajátosságát.
Különböző
oldalról közelítették meg a témát - a dokumentumszerű tárgyilagosság
éppenúgy helyet kapott, mint a szimbolikus megfogalmazás,
az elbeszélés éppúgy, mint az önvallomás.
A témák és a stílusok tehát különbözőek maradtak,
de ami a filmek közös
szemléletét
leginkább
megteremtette,
az
a modern szocialista világkép kialakí tásának igénye volt. Az ötvenes évek politikája egy vulgarizált világkép jegyében fogant, s ennek képviseletére
szorította
a
művészetet
is. Ez a világkép szerkezetében a sláger ével és a lektürrel
azonos,
csak a szerkezet
egyes helyeit
tölti be
más. Világos volt tehát, hogy az új gazdasági, és tágabban az új társadalmi mechanizmus kialakítása érdekében
először is
ezt a világképet kellett "leváltani" , s helyébe a kornak és a valóságnak megfelelőt
állítani.
Sokat lehetne itt beszélni arról, hogy
hogyan teljesítette
a magyar filmművészet ezt a magára vállalt feladatot. Annyi
biztos, hogy fejlődésének ez adta belső lökő erejét és pátoszát. Ez tette lehetövé,
hogy a film ebben a korban a magyar
művészet vezető műfaja lett - legalábbis
szociológiai értelemben,
társadalmi
hatását, szerepét illetően.
A további fejlődés problémái
is innen
adódnak. Az új gazdasági mechanizmus
bevezetése
valóban egy hosszabb folyamat egyik lépésének
bizonyult,
amelyet
mások követtek,
és még másoknak
kell
követniök. Nagyobb rálátásunk
van a folyamat egészére, az általa felvetett problémák súlyára. Elveszett annak lehetősége, hogy csodaszerként
higyjünk
bevezetésében.
még inkább nyilvánvalóvá
vált,
hogy a fejlődés útja sokoldalú és szerteágazó, átfogása, programban
rögzítése sok
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tényező együttes figyelembevételét
követeli meg. Nem is olyan könnyű eldönteni
a programot,
a következő
lépést, mert
konkrétabban
kell róla beszélni, mint a
60-as években, amikor a reform gondolatát még elvontabban
lehetett kezelni. Ráadásul ismét felmerült
az az igény is,
hogy a soktényezős
program helyett inkább egyetlen radikális intézkedéssel, vagy
akár csapással kellene összes problémánkat megoldanunk,
s az ifjúság (és éppen
a moziba járó ifjúság) előtt is ez a megoldás nyerhet bizonyos népszerűséget.
Az így kialakult
helyzet
éppen azért
határozza
meg a filmművészet
helyzetét
és szerepét is, mert a film évekkel ezelőtt tudatosan és nem parancsra vállalta
a közéleti célok szolgálatát. Belőle viszont
több okból is következik, hogy a filmnek
is újra kell programját fogalmaznia.
Csak külső ok ugyanis az, hogy a társadalmi program maga is komplexebbé,
a
művészet számára nehezebben átformálhatóvá vált. Ehhez ugyan részben úgy igyekezett a film alkalmazkodni,
hogy jobban
körüljárható
rész-problémákat
választott
(pl. az iskolai nevelés vagy az üzemi demokrácia ügyét), de sokak szerint éppen
ezek a filmek azok, melyek inkább jó dokumentumok,
mintsem művészi alkotások.
Van azonban egy belső ok is, amely a
filmet új orientáció kialakítására
ösztönzi.
S ez ismét csak a világképpel függ össze.
Az a világkép ugyanis, amit a magyar
film a 60-as évek derekán képviselt, maga sem bizonyult
elég szélesnek és árnyaltnak az új szituációban. Ez a világkép
ugyanis mintegy a régi vulgáris szemlélettel való harcban
született,
de éppen
ezért inkább negatív-kritikai
oldala nyert
kidolgozást,
min] pozitív, programalkotó
része. Ráadásul egyfajta belterjesség is jellemezte. Az önvallomásszerű
hangvétel lehetőséget nyújtott arra, hogya
filmalkotók egymás után következő
nemzedékei
(voltaképpen két generáció, a ma már ötven felé járók és a harmincat
meghaladók) mintegy saját curriculum
vitae-jük
példáján
fejtsék ki álláspontjukat.
Ez a
műfaj, amelyet
néhány
éve egy másik
pécsi filmszemlén
"anamnézis-filmeknek"

neveztem, sok lehetőséget rejt magában,
de ma is csak megismételni tudom (bár
akkor nem sok egyetértésre talált) az akkor elmondottakat, miszerint korlátozottságra is vezet, ha az anamnézist nem követi legalább a diagnózis, kedvező esetben
a terápia. Ezért tartom szükségszerűnek,
hogy az anamnézis filmek, néhány valóban jelentős alkotás (Igy jöttem, Álmodozások kora, Tízezer nap), lassan el is vesztették lét jogosultság ukat. Megkopott a
moralizáló
problémafelvetés
ereje
is,
amely korábban sok filmben jelent meg,
és elsősorban az értelmiség gondolatvilágából származott. Nem mintha a morál
maga értelmiségi tulajdonság lenne - az
is jogosult, hogya személyi kultusz éveinek visszahatásaként sokan tartották szükségesnek kimondani, hogy a politikai cselekvés is alá van vetve az erkölcsi tőrvényeknek, erkölcsellenes tett politikailag
sem lehet helyes. Az azonban, hogy a morál teljes mértékben érvényes a politikára,
még nem jelenti, hogy a társadalmi mozgás egyedül a morál oldaláról megítélhető.
A moralizálás különösen egyoldalúvá válik, ha a hatalomhoz való viszony kérdése körül összpontosul; ez ugyanis ebben a formájában csak annak a viszonylag
szűk értelmiségi rétegnek problémája, aki
életében valóban többfajta, különböző viszonyba került a hatalommal, s ezt képtelen lereagálni. Az emberek nagy többségének azonban ennél egyértelműbb a hatalommal való kapcsolata, és különösen
nem morális kérdés, ezért hidegen is hagyja őket az a művészet, amely ezzel foglalkozik, nem rezonálnak rá. (Mindezzel
természetesen nem azt akarom állítani,
hogy ez lett volna filmjeink alapproblémája. De kétségtelen, hogy jelentős helyet
kapott bennük.)

A külső és belső okok következtében
tehát a filmművészet fejlődésében is felmerült a merre tovább kérdése. Mégsem
volna helyes megrekedésről. megtorpanásról vagy hasonlókról beszélni, a merre
tovább olyan kérdés, amely mindig, mindenütt jelen van. A filmművészet fejlődésében is lehetnek, vannak is nehezebb keresöbb szakaszok, mégis hangsúlyoznunk
kell, hogy a fejlődés egészében véve megtartotta folyamatosságát. Ha nyugaton olykor a magyar "film-iskola" változatlan
kohéziós erejéről beszélnek, éppoly igaz,
mint amikor idehaza nálunk csődöt rebesgetnek. Nincs szó tehát 90 vagy 180 fokos
fordulatról, mégis szó van, szó kell hogy
legyen a továbbfejlődés új lehetőségének
kidolgozásáról.
Ha áttekintjük
legutóbb bemutatott
filmjeink sorát, képet kapunk róla, hogy
milyen irányban indult meg intenzív fejlődés. Ha összefoglalóan jellemezni kellene, úgy vélem, a problémafelvetés, a világkép kiszélesítés ét ,,kell a középpontba állítanunk. Néhány probléma, néhány megoldási mód makacsul visszatér - s ennek
okát nemcsak abban talál om, hogya magyar filmrendezők általában makacs emberek, hanem abban, hogy maga a valóság
makacs velük szemben. Igy látjuk újabb
és újabb alakban feléledni a dokurnentarizmust, a klinikai típusú realizmust, gyakran ellentét-párjával a szimbolikus ábrázolással együtt, így látjuk újra és újra
feltűnni a groteszket, így látjuk az ábrázolt problémák kőzött újra és újra megjelenni az üzemi demokráciával és különösen az ifjúság életével kapcsolatosan.
De mindez már a konkrét elemzés tárgya kell legyen. Az 1973-as pécsi filmszemle alkalmából ezt az elemzést kell
majd megpróbálnunk elvégezni.
Vitányi Iván
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Az ironikus film lehetőségei
A munkásosztály a paradicsomba megy c.
film győzött meg arról, hogy milyen kihasználatlan lehetőségei lehetnek még nálunk az ironikus - vagy szarkasztikus ábrázolásnak. Először is Elio Petri filmje,
bár a társadalmi kérdések legfájóbb rétegeibe vág, sohasem válik ünnepélyessé
vagy komolykodóvá, - mindig kesernyés
és ironikus, olykor már frivolnak is tűnhet hangvétele. Ezzel a blaszfémiával azonban cseppet sem csökkenti mondandója Súlyát. Az ember pedig - előítéleteitől vezetve - azt hihetné, hogy az ironikus,
vagy éppen gunyoros ábrázolás idézőjelbe
teszi a mondanivalót is, annak komolyságát, s végül a néző meg fogja mosolyog-

ni azt a problémát is, melyet komolyan
kellene mérlegelnie. Hogy tehát lehetetlenné teszi a katarzis bármilyen formáját.
Valójában éppen ellenkező hatást ér el a
film. Amikor Lulu. Massa otthon végignézi
"szerzeményeit"
a hatalmas babáktól, a
műkristály giccse kig - azon gondolkozik,
hogy minek is kellettek neki annak idején
ezek a kacatok -, a néző gurul a nevetéstől. Ám nevetésébe belevegyül az önmagára ismerés íróniája is. A társadalmi
probléma szinte a maga teljes tisztaságában áll előtte, az ironikus forma nemhogy
elmosta volna, hanem éppen kiemelte annak súlyosságát. Másrészt az ironikus megjelenítés ott is le tudja bilincselni a nézőt,
ahol egy hagyományosan komolykodó vagy
éppen tragikus szerkesztés unalmat kel-

tett volna. Ma már ugyanis bizonyos ka- ható valóságelemeket,
hogy konfrontálni
tarzis típuso któl unottan fordul el a né- tudja a modern életről vallott felfogásunző, nem szereti ha halálkomolyan magyakat azzal, ami van. De az az érzésem, hogy
rázzák neki a többnyire egyszerűbben is Fábri Zoltán alkotásaiban is ott bujkál a
áttekinthető igazságokat. Jobb néven ve- visszafojtott irónia, mely előbb-utóbb felszi, ha egy kicsit felborzolják idegeit egy színre fog pattanni. A fiatalok közül Simó
ilyen
"frivol"
ezemléletmoddol,
- de Sándor filmjeiben találhat juk meg a legkönnyebben is hajlik a kérdések továbbinkább ezt a ki nem futtatott, de jelengondolására.
levő ironikus vagy rezignáltan gúnyolódó
A magyar film voltaképp meg is indult
mellékhangot, már a Szemüvegesek-ben,
ennek a látásmódnak a kiépítése felé. Bacsó de A legszebb férfikor-ban is.
- már a Kitörés-ben - valami kesernyés
Az ironikus látásmód öntudatos vagy kíiróniával kezeli hősei nehéz sorsát. A zá- sérletező jellegű alkalmazása, és főként a
róképek - a halakkal való játék - látszó- nézőt megmozgató ereje lenne az a lehelagos pesszimizmusa pedig jóval több ke- tőség, melyet bátrabban kellene kihaszgyetlen igazságot tudott elmondani, mint
nálnunk. A hang és a befogadói hajlam
a művileg megemelt befejezés. Ebbe az egymásra találása ugyanis nem véletlen. A
irányba
kísérletezett
Gyarmathy
Lívia, jelenkor hozta így. A "hősi korszak" etibár egy más társadalmi szintről és egy kus szemléletű filmjeinek hangvétele után
másképp színezett iróniával: közelebb
a szinte törvényszerű
az érdeklődés ilyen
szociografikus szemlélethez, de egyben fi- irányú váltása. Az a filmatmoszféra a törnom distanciával ábrázolva a ritkán lát- ténelem lépésváltásával és az akkori film-

eszközök kifutásával együtt halványult el:
ma már legfeljebb kivételként
képzelhető
el olyan hangulatú film, mint az ítélet
vagy akár Jancsó Szegénylegények-je. De
hangsúlyozni
szeretném, hogy ez a kifáradás nem a rendező fásultsága vagy más
irányú érdeklődése miatt jelentkezett,
nem
is a kifejezésmód
divatváltása miatt fulladt ki a "hősi" szemléletmód.
A fénykor
filmeszménye
egy korszakhoz
kötődött,
mely éltette: talán azt is mondhatnánk,
hogy fejlődésünk
kamaszkorához,
annak
eszményeihez és illúzióihoz. Az eszmények
bonyolultabb
formában tértek vissza, az
illúziókról pedig kiderült álomszerüségük,
fél-igazság mivoltuk. Közelebb kerültünk
a valóság tényeihez. Van, aki a kiábránKardos
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dul ás, van aki a valóságon való nevelődés
nemegyszer
szenvedéssel
teli kerülőút ján.
Ezen az új helyzeten
akar segíteni az
irónia. Nem egyszerüen azzal, hogy tagadja
az egykori eszményeket,
s nevet az illúziókon. Csak tudomásul veszi, hogy ma a
tények
kerültek a figyelem
homlokterébe amorális
elvekkel szemben, a valóság
váratlan fordulatai
lettek fontosabbak egykori illúzióinkkal szemben. Az ironikus
szemléletmód
csupán látszólag helyesel a
tényeknek
- de azért, ha mosolyogva is,
számon kéri az eszményeket
is a "félrecsúszott" tényektől, a látszólagos helyeslés
mögött ott bujkál a tényekkel
való vita
is. Bólintani látszik a "megmásíthatatlan"
fejlődésbeli törvényszerüségekre,
- de a

bólintás áttűnik egy kérdésbe: vajon okvetlenül
így kellett-e
történnie, annak,
amit jelennek nevezünk? Bacsó a Harmadik nekifutás-ban végig ezzel a kettős
hangvétellel játszik, és ez a látszólag cinikus beállítottság a film pozitív állásfoglalását hordozza. Ez a csomagolása annak
az elkötelezett
mondanivalónak,
mely az
emberi értékeket magasabbra helyezi egyegy szakmai képességnél, egyegy
mutató
teljesítésénél. Mert a film látszólag bólint
arra, hogy ezt az igazgatót bizony ki kellett
rúgni, hiszen nem felelt meg az új követelményeknek
- de azután annyi pozitív
tartalék-energiát
derít ki róla, elsősorban
emberi ellenállóképességét,
morális erejét,
sőt vezetői képesség ét illetően, hogya bóFábri
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lintás mögött a néző óhatatlanul is megérzi a társadalmi kérdést: okvetlenül csak
így lehetett ezt csinálni? Az ironikus film
tehát csak látszólag szakít az elkötelezett
hangvétellelvalójában éppúgy társadalmi, sőt politikai elkötelezettség
vezeti, mint
a nagy korszak alkotásait, csupán rejtettebben, olykor cselvetésbe
rejtve juttatja
érvényre meggyőződését, világunkról alkotott véleményét. Ezért ez a stílus jóval nagyobb tájékozottságot,
az anyagba való
jártasságo t és egyben a pesti humorral
való elmélyültebb
szellemi kapcsolatot tételez
fel, mint a "direktben"
ábrázoló
film. Érteni kell azt a "vállrándító"
köznapi cinizmus t, mely egy-egy Hofi-szövegben takarja és kiemeli a közös dolgainkért

Révész

GYÖ1'gy:

Kakuk

Marci

lobogó szenvedélyt
és a torzulások felett
érzett keserűséget, de egyben "szégyenlősen" nem erről a keserűségről szól, hanem
valami lezser leszólással a tényekről, melyek "ilyenek" - tehát "megváltoztathatatlanok". Azaz: meg kell változtatni őket.
Az ironikus hangvétel tehát a maga módján folytatója lehet a hőskor elkötelezettségésielct, éppen mert alkalmazkodik jele-
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nünk valóságot újrarendező közegéhez és a néző köznapi nyelvéhez. A filmművészet köznyelve nem szakadhat el ettől a
néző által beszélt köznyelvtől: az irónia,
vagy olykor a szarkazmus pedig ott lappang a pesti köznapok felszínén. Csak el
kell mélyíteni grammatikáját, és be kell
emelni egy elemzőbb társadalomkép kifejezési formájába.

Bagatellizálás és emberi jelentőségteremtés
Egy' másik, félig-meddig
kisérleti irányzattá nőtt tendencia a kallódó emberek
(vagy el nem kezdett életek) ábrázolása.
Többnyire apró történetek, szándékoltan
piti fordulatok, kisszerű emberek sorsai jelennek meg, hogy a film aztán kiderítse,
mi minden kallódik el a kisszerűségbe gyömöszölten, hogy lássuk: nem minden kisszerű, amit az élet annak láttat. Gábor Pál
Utazás Jakabbal c. filmjében, vagy a minőségben egyenetlen Leányarcok tükörben
ezt a problémakört súrolja, de ezt kereste
már - jóval nagyobb művészi erővel a
Horizont és a Kitörés is. A kallódás más
szociográfiai természetét
vallja a Fotográfia, vagy Mészáros Márta filmjei. Ezek
a vizsgálódások a társadalom perifériájára,
ritkán látható folt jaira vezetik a nézőt,
pontosabban abba a tenyészetbe, melyről
nem szokás tudomást venni, mely kívül áll
az újságok hírein - és ami mégis valahogy banális marad. E fájó történetek
ugyanis nem tudnak társadalmi-emberi jelentőségre felkapaszkodni,
bagatell történetek maradnak. A Horizont-ban még a
tengődésnek
meghatározott
társadalmi
okai voltak, mint pl. a mobilitás hiánya; a
fiatalok továbblépését eltorlaszoló körülményekről esett szó, azokról a rejtett fonalakról, melyek elgáncsolják a kitörést
és kiépítik ezt a magatartást. Ezt a kezdeményezést követő, vagy a hozzá hasonló
kallódás-problematikájú alkotásokból azonban kilúgozódott a társadalom kritikai vagy
társadalomelemző gond, s marad az individuálisra vagy érdekesre meztelenített
tény. A rendező kezébe vesz egy-egy talált
tárgya t, felveszi, nézegeti - és ebből a
gesztusból kell a témának, epizódnak érdekessé válnia. Önmagában talán az is lehet - mint pl. az égő tanya Gábor Utazás Jakabbal c. filmjében -, de valódi hatást csak a társadalmi problémákra utaló
funkciójában kelthet. Amennyiben
valamire továbbsodorja a figyelő tekintetet. Az
elemek, az epizódok többnyire jól vannak
kitalálva - de az a raszter, az a fonalháló, mely elretuiezné, világosan megfo-

galmazott vagy sejthető társadalmi kérdéssé emelné létezésüket - hiányzik. Nem
is a közvetlen jelentésre gondolok. Hiszen
mind a Fotográfia, mind Mészáros Márta
Szabad lélegzet-e hordoz ilyen nyilvánvalóan megragadható társadalmi kérdést. De
az epizódok valahogy mégis
kisszerűek
maradnak, - és így a végkövetkeztetés
is
az: nem üt mellbe, nem fedezek fel valamit, amit még nem tudtam, s főként nem
kell a figurák, sorsok jelentőségén, emberi
súlyán elindulnom, hogya végkövetkeztetésen is túllépve, magam is gondolkozzam
a látottakon, és ennek aprópóján életemen.
Azt hiszem, ebben a bagatellizálási hullámban egy eddigi művészi ·tapasztalatainkra támaszkodó előítélet is működik. Mivel a nagy korszak filmjei az emberi és
főként társadalmi jelentőség köréből választották témái kat - ez az újabb törekvés ezzel ellentétes úton szeretne
járni,
hogy valami újat hozzon a vászonra. Ezért
fordul a jelentéktelen - vagy látszólag jelentéktelen - kis történetek emberi érdekességéhez. Csakhogy a kis emberi tragédiák súlyosságát csupán úgy lehet érzékel ..
tetni, ha a szereplők és események belső
gazdagsága kibomlik, ha a kis történetekből - mint békaperspektívából
- valóban feltűnik egy robusztus és eddig nem
látott társadalmi kérdés. Az utolsó mozielőadás c. film is bagatell történeteket
mond el, szereplői valóban piti emberekmégis összjátékukból, egymásra való vonatkozásukból egy a maga módján monumentális tabló kerekedik elő: pusztán
a
probléma jelentősége révén. Magyar példával: a Horizont is "kis történet" volt,
kallódó emberekről, de itt az anya és fia
kapcsolatában, a dugdosott-lopott cigarettákból, az elvont, részletkérdésekre
nem
figyelmes
szülői szeretet vakságából, az
igazgató paragrafustiszteletéből
együttesen épül fel az az összefüggő társadalomkép, mely a fiú alakját túlnöveszti saját
magán, és ami az egész történetnek izgató
jelentőségteljességet
tud kölcsönözni.
Kétségtelen tehát, hogya "nagy történelmi sorsfordulók"
tematikus
sorozata
nehezebben
folytatható,
ma valahogy
könnyebb is és alkalmasabb is ezekkel a
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kis történetekkel
dolgozni a filmvásznon, a
kis tragédiák paradigmatikussá
tudnak válni, jelentőségük
túlnyúlik önmagukon. De
ezt a lehetőséget ki is kell licitálni a témábÓl. Az eddigi kísérletek nem jutottak
el ennek az új téma-lehetőségnek
teljes
kiaknázásáig, még csak azt sem mondhatnám, hogy stílusirányzattá,
folytatható
művészi úttá tudták volna növeszteni ezt
a kezdeményezést.
Pedig ez is egy járható
út, amennyiben sikerül kiemelkedni
a bagatellizálás betegségéből - és az emberitársadalmi
jelentőségteremtés
muveszi
eszközeit, sőt látásmódját kialakítani. Azt,
amitől egy ilyen kis történet egy világot
tud megjeleníteni
és érzékeltetni.
S ezt a

dimenziójában
más feladatot
nem tudja
helyettesíteni
a szociográfikus hitel, a kuriózum vagy egy jó bemondás. Ezt csak
a történet belső viszonyainak
finom kidolgozása hozhatja: amikor minden epizód
ugyanarról a társadalmi kérdésről tud vallani - anélkül, hogy nevén nevezné azt.
Két lehetőséget jegyeztem
fel - nem
kizárólagos alapon, s nem is azzal a szándékkal, mintha felfedeztem
volna valamit:
művészi
lehetőségeinkről,
már elkezdett
művészi út jainkról próbáltam
megfogalmazni néhány széljegyezetet.
A vitához. S
a művek egymással beszélgető, vitázó, egymást serkentő, élő dialógusához.
Almási Miklós

ELÖZETES
... Mi mindig a szerelemről
akartunk filmet készíteni. Ha társunk és bu.itogatónk volt
- azért, ha ellenfelünk - azért. Ezekben az eücépzelt fÚmjeinkben
lányok nyitották
ránk az ajtót, lépkedtek föl előttünk
a bazalthegyre vagy sétáltatták mellüket a napraforgó-színű villamosok között.
Máig megoldatlan rejtély magunknak
is, utazások, nyitott
víztükrök,
meztelenségek, szeretkezések,
a napkorong
látható oldala helyett miért a történelem, a társadalom szerkezeteit
s politikák csapongásait kutattuk eszelősen.
Az eddig elkészült három film - a Tízezer nap, a Feldobott kő, az Ítélet után
legújabb filmünkben:
a Nincs idő-ben is. Külön rejtély, hogy ezerkilencszázhetvenkettes idegrendszerünkkel
miért kell a huszas évek végének
törtenelméhez
visszahátrálnunk?
Talán, mert az akkori idők konszolidációs ködei mögül ma már jól látható a később
bekövetkezett
tragédia? Talán, mert akkor fonódott össze legátlátszóbban az önelégültség a lefokozottsággal,
a túlélés reménye az ellehetetlenülő
élettel, az emberi érdekek
látványos védelme az ember valóságos pusztításával?
A Nincs idő az emberi helytállás filmje, s nem akibúvóké.
Cselekménye
egy fegyházban játszódik.
A történet tragikus és groteszk. Fordulabi súlyosak, de maga a film egyáltalán nem
lesújtó. Nemcsak
azért, mert hősei az önpusztításig
elkötelezettek,
hanem azért is,
mert a történet anyagába valamiféle [urc:a derü is beleszövődik: a néző átláthat egy
sajátos idegrendszerű
világon és szinte ~agátólértetődően
fölibe keveredhet.
Maga a film is ennek a fölülkerekedésn2k
a története. Azoké a megválaszolásra
érdemes kérdéseké.
hogya
lehetőségeitől megfosztott
ember lehet-e, maradhat-e forradalmár, és ha igen - hogyan? Választhat-e- az értelmes és a hiábavaló kockázat
között? Visszhangtalan
térben várhat-e
visszhangot?
És így tovább ...
Kósa Ferenc:, Csoóri Sándor, Sára Sándor
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ADATOK A MOZII{
Az 1972-ben

LÁTOGATOTTSÁGÁRÓL

bemutatott

magyar játékfilmek

forgalmazási

adatai

1973. június 30-ig

Kópiaszám

A bemutatás
ideje

1972. I.

6.

I. 27.
II. 10.

4.
18.

6.

IX. 15.
5.
26.
XI.

XII.

macskakő

Mé~ kér

VI. 15.

I

A sípoló

29.
23.

X.

a ruhatárban

A legszebb

IV. 20.

VII.

Jelenidő
Nyulak

24.
III. 14.

V.

f:l:i1 címe

A

9.

Holt

férfikor
a nép

vidék

Hahó,

a tenger!

Volt egyszer
család
Hekus

vagy

Jóestét,
nyár,
szerelern
Fuss,
Forró

hogy

Utazás

Nézőszám
(ezer)

Előadások telí-

tettsége
"!o-ban

35 mml

16 mm

12

46

2872

7447

519

10

36

2091

4721

238

21,9

29,9

8

36

2033

4674

300

28,4

10

36

1746

3991

166

18.5

8

24

1303

2915

214

28,8

8

36

1395

2933

95

15,2

398

33,3

12

36

2401

5574

10

36

1951

4520

242

12

36

2287

5713

480

23,0
34,4

7

-

353

1074

118

32,7

2

-

jóestét,

utolérjenek

vizet a kopaszra!

Harminckét

Elöadások
száma

egy

lettem

Meztelen

A filmet
játszó
mozik
száma

nevem volt

Jakabbal

Romantika

14

36

169

810

67

20,9

2056

5533

626

42,9

8

36

1530

3614

188

15

42

2189

6561

626

23,5
35,4

10

36

1481

3584

225

26,6

6

-

163

596

53

25,2

23.

Fekete

város

I.

15

36

1433

4112

424

44,6

23.

Fekete

város

II.

15

36

1433

4112

424

44,6

12

36

1393

3774

276

26,5

12

36

1360

4107

460

7.
2l.

Emberrablás
módra

magyar

A vőlegény
érkezik

8-kor
37,6

I

Az 1973. I. félévben

bemutatott

magyar játékfilmek

forgalmazási

adatai

1973. június 30-ig
I

Kópiaszám
A bemutatás
ideje

A film

címe
16 mm

35 mml

I. 4.

Petőfi

24.

Nápolyt

II. 21.

Lányarcok

20

ugaron
tükörben

Plusz-mínusz

2.

Kakuk

1.

Kincskereső

1.

János

egy nap

Marci
kisködrnön

vitéz

10.

Harmadik

31.

Szabad

nekifutás

lélegzet

játszó filmszínházak

Egy-egy film átlagos

lefutási

ideje

Előadások
száma

száma

8

-

208

838

l?

-

481

12

36

13

Előadások telí-

Nézőszám
(ezer)

I

tettsége
"!o-ban

75

24,7

1831

225

33,0

1139

3663

435

37,4

36

963

3999

920

66,2

12

40

823

3079

253

26,7

10

36

518

1613

103

19,8

10

24

345

1155

65

15,9

12

36

245

1441

231

34,7

10

36

569

1809

166

31,9

2

-

25

230

86

67,1

10

40

152

1088

86

15,8

8

-

500

73

29,2

7.5

I

(A 35 rnm-es filmet
-

ákác

III. 8.

V.

I

látni

A magyar

IV.

I

Lila

'73

21.

21.

I

Fotográfia

10.

A filmet
játszó
mozik

I

száma 1,076, a
egy-másfél

év.)

16 mm-es

keskenyfílrnszínházaké

I

I

2,652.

r

MERLEG

AZ EMLÉKEK

Szobó

HÁZA

István : Tűzoltó utca 25

Szerit-Györgyi professzor egyik írásában
átvágott idegszálakról beszél, amelyek
végződései egy idő után visszatalálnak
egymáshoz. Számos példát találhatunk katasztrófák utáni regenerálódásra mind növényi, mind pedig állati szervezeteknél,
bizonyára a szimbiózis-formákban is. Esetenként az emberi szimbiózis-formák is
meglepő életerőről, kohézióról tesznek tanúbizonyságot. Akár a legesetlegesebb tenyésztelepek is. Egy ferencvárosi bérkaszárnya lakói igazán véletlenszerűen kerültek össze. Am az együttlét hamarosan
átformálta őket, a gróf ennek a háznak
a grófjává vált, az asztalos ennek a háznak az asztalos ává, az órásmester ennek
az órásmesterévé, a zsidó polgárcsalád ennek a polgárcsaládjává. Jellegzetes viselkedés-mechanizmusok jellemzik nemcsak
egymáshoz való kapcsolataikban, de egyéni
életükben is őket. Ennek a háznak a légkörében kialakult mechanizmusok, olykor
talán többlépcsős átörökléseken is megőrizve. Szinte mindegyikük jelen van a
másikban, ha az órásról beszélsz, a grófról
is szólsz, ha a szatócsról, az asztalos ról is,
és vissza is érvényes ugyanez a láncreakció. Azért ez mégsem közösség a szó idealisztikus értelmében, itt mindenki önmagáért létezik, mindenki önmagával van elfoglalva, saját vágyai, képzelgései, örömei

és gyűlölködései, tehetetlenségei, gondjai
és élményei nyűgözik; legföljebb még a
családé - a beidegződött normák unalomdarálója szerint. Szűk világ, olykor szűkebb és homályosabb, ridegebb és viszszatetszőbb magánál a bérkaszárnyánál is.
Szabó István számára mégis ez a ház,
az egyszeri, a másutt sehol nem létező: a
Tűzoltó utca 25. Mert itt rejteznek az emlékek, egy szürke lépcsőfordulóban, egy
még sötétebb padlásföljáróban, a gang rácsának jellegzetes tekervényében, a gangra táruló ablakban, málló vakolatban; törmelékben, hulladékban. És itt a gyerekes
álmok, a kamaszos ábrándok - karácsonyfa-örömben,
titokzatos
leány testekben.
Mert ilyen bonyolult egy idegszál, egy városnak, egy országnak egyetlen idegszála.
Vajon mire megy, ha átvágják? Elsajátította-e már avisszatalálás
biomechanizmusát?
Látjuk a katasztrófát, messze 'csapódnak
egymástól az átmeszett idegszál végzödései, de amint a kés eltűnt, mári tapogatózni kezdenek, már az ismerős nedveket;
a megszokott táptalajt ízlelgetik, hogy vé:'
gül összetaláljanak, egymásba-hegedjenek.
És akkor a gróf ismét csak ennek a háznak a grófja, az órás ennek az órása, az
asztalos az asztalosa, a pék a...
nos, a
pék az már nincs meg (valahol Ausztráliá21 .

ban árasztja friss cipóillatát) , és hiányoznak mások is. Ám a károsodás szinte észrevehetetlen, a mechnizmus működik újfent: ugyanaz a szeretet, ugyanaz a gyűlölet, ugyanaz a közöny. A katasztrófáról,
az átvágásról fakuló és szépítgetett emlékek. Vagy azok sem.
Tűzoltó utca 25. Egy élet első állomása.
Szabó István Jancsi nevű tükörkép ének

(B. Müller

Magda

felvételei)

életéé, akinek sorsában - úgy tetszik egyre szenvedélyesebben, egyre alaposabban írja az önéletrajzot. Ebből a tenyészetből hozta Jancsi vibráló, érzékeny lényét, ide kapcsolják vissza kamaszkorból
megőrzött rögeszméi is. Itt volt maga is
hétpecsétes titok és nyitott könyv, akár
egyazon pillanatban is. De itt burjánoztak
azok a titkok is, amelyek fölfejtéséhez
minduntalan neki kell látnia.
Új filmjében Szabó István mintha áttételesebbé akarná tenni az önéletrajzi
22

formát. Nem kíván megszabadulni tőle,jóllehet a Tűzoltó utca 25-ben ezt is könynyűszerrel megtehette
volna -,
csak
direktségét akarja enyhíteni, ezáltal talán érvényességének határát tágítaná. Ennek egyik fontos eszköze, hogy Janesit
(természetesen, itt is Bálint András játszsza) már kicsúsztatja a történet középpontjából, és itt válik először par excellence

módon rezonőrré. A másik, ugyanilyen
fontos, eszköz az álomtechnika alkalmazása. Eme két eszköz használata rendkívül tudatos és következetes; talán ebből
következik, hogy túlzottan az álomtechnika esetlegességeinek, "ellenőrizhetetlenségeinek" teszi ki filmje kompozícióját.
A Tűzoltó utca 25 cselekménye egyetlen mondatba összefoglalható: egy fülledt
nyári éjszakán a ház lakói szaggatott nehéz álom-révületben megidézik a mintegy
harminc esztendővel korábban történteket.

Ennyi az egész. J ó arra is, hogy szembesítsék mai apró-cseprő
gondjaikkal,
gyűlölködéseikkel,
még 'rikább azonban arra,
hogy magyarazatot
kapjunk bizonyos életutak alakulására,
jelképesen
akár
egy
nemzedékre (Jancsi - Szabó Istvánéra) is.
Hogy inkább az utóbbiakról
van szó, utal
rá az álmok bűvöletes "koncentrikussága"
:
a különböző figurák álmai jobbára azonos
történések
körül forognak,
nagyjából
a
második világháború
tájékát idézik. Ez a
fajta varázsos egyöntetűség
(szándékosan
nem mondunk egysíkúságot,
mert nem arról van szó) utoljára
talán a romantika
idején jelentkezhetett
ilyen leplezetlenül,
akkor is inkább az ún. kisromantikusoknál. (Egyébként
ők voltak azok, akik a
mindenható
álmokat is előlegezték a szimbolistáknak, majd a szürrealistáknak.)
Nos,
lírai-érzelmes
alkata Szabót mindig is predesztinálta
valamiféle
romantikára,
de
wintha itt éppen fordítva lenne minden,
mint az igazi romantikában
: az emlékek,
ábrándok világából vágyódik
el a hős a
mindennapok
önerőből alakított valóságába, ám mintha mégis képtelen lenne felejteni a "kék rózsa" bűvös illatát, emlékei, álmai, ábrándjai
minduntalan
visszahúzzák. Pedig közöttük borzalmak, kegyetlenségek, gyűlölködések
váltakoznak
erotikus fantáziával,
játékélményekkel,
önszuggesztióval. És csakúgy, mint a romantikában,
szinte végletesen
az egyén világa, az individuum
állandó kitörési
kísérletei, hangsúlyozott
öntörvényűsége
adják a témát is. Mindezj azonban formális
hasonlóságnak
kell fölfogn unk. Sklovszkij
valahol arra figyelmeztet,
hogy a művészetben a hasonlóság többnyire különbözőség. Ezt a paradoxont
nem árt megszívlelnünk ebben az esetben sem, amikor Szabó
filmjének
romantikus
vonásait
idézzük.
Mert nála az egyén sorsa mindenkor
egy
közösség sorsa (pályakezdő fiatal értelmiségieké az Álmodozá:sok korá-ban,
az üldözött, agyongyötört
zsidóságé
a Tűzoltó
utca 25-ben), kitörési kísérletei
az elszigeteltség
megszüntetésére
irányulnak,
vagy éppen a közösségen belüli szuverén
egyéniség
önmegvalósító
szándékát
jelentik (Apa, és a Szerelmesfilm).

Az elmondottakból
sok minden következhetnék, akár az is, hogy Szabó valamiféle parabolái
kívánna
rajzolni,
jóllehet
éppen ez áll tőle legtávolabb.
Az önéletírásban
vállalt
közvetlenség
(direktség?)
világosan ellentmond
a parabola lehetőségének még a Tűzoltó utca 25-ben is.
Arról nem is beszélve, hogy laza álomszerkezete egyenesen ki is zárja a parabolikus ábrázolást.
A parabola
éppenhogy
ön törvényű valóságképlettel
dolgozik, míg
a Tűzoltó utca 25-ben valóságtörvényű
álmokat látunk. Azaz, ezekben az álmokban
meglehetősen
kevés
álomszerűség
van
(most számíts uk le azokat
az eseteket,
ahol elvétve - és sajnos, elég szerenesetlen módon - kitalál ilyen víziókat)
ezek
az álmok a valóság
emlékképei.
Tehát
megélt, megtörtént
(mármint a film hőseinek életében)
események
képei. Vagyis
szerves, a film logikai egészéből következő
anyagok. Amikor azonban mint utaltunk rá - meg akarja kerülni az önmaga
által megfogalmazott
alkotói törvényeket,
érthető,
de idegen, majdhogynem
gyermeteg megoldások zavarják meg az addig
jobbára gondosan egyensúlyozott
részeket
(hóesés a szobában, uszkálás az emlékezés
tárgyai között, emlékfoszlány-hullás).
Valószínűleg ezeken a pontokon
kívánja
az
általa
szabadon
váltogatott
idősíkokat
egyetlen idődimenzióvá
ötvözni, ami jobbára külsőséges
megoldás marad.
Szó volt róla, hogy rezonőrré
lefokozott központi hős e nem képviselhet
olyan
összetartó erőt, amely az álomtechnikában
amúgy is meglehetősen
szeszélyesen
alakuló szerkezetet
összefogja. Ez így is van,
és Szabó István is így tudja. Épp ezért
rezonőr-alakját
már nem is terheli effélékkel, csupán bizonyos lényeges eszmeiérzelmi
konzekvenciák
megfogalmazását
bízza rá. És még csak nem is pusztán verbálisan (szokásától eltérőleg), hanem akár
gesztusban is. Az álomtechnika
esetlegességeinek kiküszöbölésére,
a néző figyelmének koncentrálás ára is van megoldása. Bizonyos történelmi koordinációs pontok köré csoportosítja
az álmokban,
víziókban
látszólag kuszán egymásra halmozódó eseményeket -fogódzkodót
kínálva az értél-

mezésnek. Éppen ezért a Tűzoltó utca 25
legjobb pillanataiban (bőségesen vannak
ilyen pillanatok) felülemelkedik a talán
látványos, ám meglehetős en sekélyes szürrealisztikus megoldásokon, kikerüli eme
stílus kínálkozó közhely eit. (Csak helyeselni tudjuk, hogy a manír csábításait e
filmj e "fölöslegéből" összeállított kisfilmjével, az Álom a házról cíművel "letudta". Ezáltal alaposan csökkentette a
zavaró momentumok számát nagyfilmjében.) Sőt, elkerüli egy olyan jelképrendszer (utalások a zsidóságra mint vallásietnikumi közösségre) tobzódó jelenlétét is,
amely minden bizonnyal az érthetőség rovására ment volna. Maradtak hát az álmokban emlékekben is azok a beidegződések, amelyek kivétel nélkül egy megélt,
átszenvedett korszak (ha tetszik: történelmi sorsforduló) következményei, s mint
ilyenek az egyén viselkedésének szabályozói immár közelebbi idősíkban is. (Lásd:
anya mindenkori reakciója a férjhezme-

nés lehetőségeire, az öreg órás szakmai
hóbortossága, az Ausztráliából hazalátogató fivér so-ajándéka
stb.)
Látjuk tehát, hogya
Tűzoltó utca 25
nem úgy szól a Jancsi-énről, ahogy mondjuk - az Apa, vagy a Szerelmesfilm
szólt, inkább a környezetről s a Jancsi-én
életében is döntő korszakról, eseményekről beszél. Ugyanakkor azonban mintegy
az Apa kiegészítője is, amennyiben itt az
anya képével ismerkedünk meg, aki végső
soron tovább befolyásolta a fiú fejlődését.
A térképről, amelyet Jancsi személyisége
alkot, egyre inkább eltűnnek a fehér foltok, egyre gyakrabban fordul elő velünk,
hogy ismerős tájékon érezzük magunkat.
Az Apa című filmben inkább Jancsi apakomplexumával találkoztuunk, a Tűzoltó
utca 25-ben - jellegzetes villanásokban
- az apával. Az önéletrajzi ciklus (maradjunk ennél a fogalmazásnál) darabjai
mintegy föl is erősítik egymást. Ez a legutóbbi film úgyszólván a ciklus nyitját is
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kínálja: kétségtelen, a legfontosabb darab.
Nemigen túlozhatunk, ha kimondjuk, elsorolt kifogásaink ellenére is jelentős alkotásnak tartjuk Szabó István pályáján.
Szabó pályájának eddigi jelesebb eseményei a magyar filmművészetnek is figyelmet keltő eseményei voltak. Kisfilmjei, az önfeltárásra oly merészen és nálunk
addig meglehetős en szokatlanul készségesen vállalkozó debütáló filmje, az Álmodozások kora - szerencsés pillanatban érkezvén - joggal váltottak ki elismerést.
Hic et nunc korszerűek voltak, és még
többet sejtettek filmművészetünk egészét
illetően. Kivált érvényes ez az Almodozások korá-ra, ám inkább csak a jelenség
szintjén. Most ismét abban a helyzetben
vagyunk, hogy akár ezen a szinten is őr-

vendezni tudunk a megújulásnak.
A Tűzoltó utca 25 esetében - úgy véljük többről is szó van. Egy rendező, aki jobbára eddig is ígéretes filmeket csinált,
most talán egy új kompozíció s eljárás kidolgozásával döntő akadályt hárított el
tehetsége
teljes kibontakoztatása
elől.
Egyes jelekből következtethetünk rá, ismeri az új módszer buktatóit is. Szabó
István tehát most megerősített bennünket
várakozásunkban.
Fábián László

TÚZOLTÖ UTCA 25 színes (Budapest Játékfilmstúdió 1973.) I és R: Szabó István; o: Sára
Sándor; Z: Tamássy Zdenkó; Sz: Békés Rita,
Lucyna Winnicka, Müller Péter, Bálint András,
Szemes Mari, Mészáros Agi, Makay Margit.

HÉTKÖZNAPI
Bertolucci:

FASIZMUS,

AVAGY AZ ALKALMAZKODÁS

MŰVÉSZETE

A megalkuvó

1962 nyarán egy huszonegy éves [uitabember képeeztette
el ?Y1,a,gabiztdsan nyegle
nyilatko.zatával a velencei fesztivál e'gyébként különlegersségekhe'z Iszokott újság~róit.
A szokatlanul
fip.ta,z, bár költőként má,.
elismer! Bernardo. Bertolucci tnesterének,
a film terén akkdriban még szintén csak
a szárrnypróbálgatasoknál tartó Pier Pcolo
Poeolinimek védőszárnyai alatt és fo\rgatókönyvéből rendezett első filmjét tnutaiia
be Velencében. A Commare Secca című
film a rendező nyilatkoz.atától függetlenül,
mint műalkotás is feltűnést keltett; a mag,abizto1ian nyegle' ifjút mint az új olasz
rendezői gárd'a egyik rremény'iSégét üdvözölték. Ebben talán a film értékeinél
is
több szerepet játszott az a tény, hogy a
vetélytárs franc'ÍJaúj hullám ekkoriban tetőzött, az olasz film oiszon; kifá'radóban
volt. A dOLogban az a mulat;ságos, ho:gy a
valóha,n önteltnek ható nyi7;atkoz,atot tizenegy év távlatából újra olvasva, kiderül, hogy Bertolucci kijelentése - fütyül a
szakmai képzésre, mert ő költő létére kisujjában érzi a filmet - tökéletesen igaznak
bizonyult. Bertolucci valóban szakmaiLag
képzetlenül is mestere ,a filmrendezésnek,
s bár nem járt a híres római főiskolára, hanem csak v~ndégként be-benézeqeteti
ahol ekkor a Sodrásban-ra készülő Gaál
IstvánndJ, együtt hallgatva az OLasz film

idős mestereinek előadásait -, mégis érti
a szorosom. vett szakma miruien. csínjátbínját.
Ez voflt a "z~eniálj;s" ifjú ellSő élete. Idővel aztán neve elfeLejtődött, s két év múlva, 1964-ben Cannes-ban bemutatta Prima
della Rivoluzione című második alkotását,
ismét iulorivalqvo: ugyan, de ismeretlenül,
elsőfilme'sként üdvözölték. A film egy balo~dali politikai tanokkal rcYkonsz:env:ező,
jólétben nevelke'dett polgári ifjú kiábrándulását és szellemi ~aliamdjait mutatja be
a polgári társadaldm elle'ni láZJadásától
megalkuvásáig : gazdagon benősül egy jómódú családba. Bán Róbert, mint máskor
is, ezúttal iJS felfedezte ia tehetséges rendezőt. A Filmvilág 1964.11, számábarn szertelenségekkel
teli, de figyelemre
méltó
marxista társadalornJ:rajZ'nakítéli a filmet.
Ennek ellenére nem járta be a világot,
hozzánk se jutott el, s bár az olasz szak»
ircdalom. v,alósággal ünnepelte', sőt a mester - Pasolini - Antonioni Vörös sivatagával és Go'd;ard filmjeivel egyenrangúként
kinnroelte el - (erről Lásd: A film mct
című antológiát, Budapest, 1971. 25. lap)
-, ez az alkotás is eltűnt a nagy vihart
kavart fHmek közös süllyesztőjében.
Ez
volt a zseniális Bertdiucci második élete.
Harmadszorra már nagyon nehezen sikerült a nekifutás. Négy évi sziinet után,
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1968-ban Partner című filmje Velencében
nagyot bukott, s ennek a film hibái éppúgy okai voltak, mint a megváltozott körülmények. Bertolucci mesterei és ideáljai
már rég más stíl'use'szményeket követtek,
GcJdard például halLani sem akart arról a
mf?sterségbelileg kidolgozott alkotói igényről, amihez Bertoiucci makacsul ragaszkodott. Nem méltányolták a nyugat-európai
filmben
akkoriban
oly divatos ál-baloldali kilengések idején a ezereá szerény
önéletrajzi
vallomásait
sem, melyekkel
ugyan elkerülhetetlenül
szükségesnek hirdette a forradalmat, de feltárta saját gátlásait és hatá:rait is, húzódozva minden.fajt.a baloskodó széLső'Ségesrségtől. Bertolucci majdnem feledésbe me-rült, a vele egy
időben feltűnt fiait'talok- Gaáltól Jancsón
át az olasz, német és francia új nevekig
_ elhomályosították
tevékenységét. Társ.íróként különböző szórakoztató filmek forgatókönyveibe dolgozott be.
1969-ben azuui egyszerre két lehetőséget
is kapott gyo'r's e'gymásutánban. Elkészítette a harmincQls évekbeli f:a!sizmus két
kór-Ieletét, sikeres irodalmi művek nyomán. Az egyik a Stradegia del Ragno, (A
pók stratégiája), a másik pedig A megalkuvó (Il CO'nformista). Míg az előző film
szintén rejtve maradt, és csak a szak-kritika méii.aita, addig a másikat, a Moravia
1951-ben megjelent regénye alapján forgatott A megalkuvó-t az 1970-es berlini
filmfeisztivál Velkes ifjú közönsége világsikerre segíte'tte. Akkdriban kezdett a haladó ifjú német nézősereg la harmincas
évekbeli fasizmus újraéledni látszó problémáira; rendkívül érzékennyé válni. A film
mindenütt sike.rt a'ra'tott, talán a legsikerültebb Moravia-film - (hacsak az Egy
asszony meg a lánya, Sophia Loren alakítása miatt, nem vetekszik vele) -, és mint
látjuk, még Magyarországra is eljutott.
Ez a film és a méltó világsiker Bertolucci negyedik, bár nem utolsó élete.

Bár sem a szakirodaldm, sem a rendező
nem dicsekszik ezzel, sőt az írói alapanyagot, némiképp illetlenül, kelleténél inkább
a háttérbe szorítja: A megalkuvó Moravia
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t.alán legjobb regényének
filológiailmg is
pontos, az eredeti irodaLmi műhöz hű adaptációja. Több okból is fontos ezt leszögezni. Egyrészt mert tény, tehát igaz. Másrészt, mert a költőként indult és a rendkívül jelentős Viareggio-díjjal verseskötetéért ki is tüntetett rendező eltéphetetlen
irodalmi kötődéseit bizdnyítják. Harmadsorban, mert nézetünk
szerint napjaink
filmművészetének
igen fontos, a, szakirodalom által kellőképpen figyelemre nem
méltatott, Kozincevtől Richardsonon át az
új amerikai filmig húzódó irányvonala.
Végül, mert mutatja, hogya filológiailag
hű adaptáció egyáltalán nem zárja ki önálló filmművészeti
alkotás születését .
A regény mesevezetésétől mindössze két
lényeg.es eltérést figyelhetünk
meg:
az
egyik, hogy Quadri professzor meggyilkolása a filmmel ellentétben
a regényben
nem érzékelhető, arról csak hírt kapunk;
a másik pedig, hogy a főhőst a regényben
vidékre utaztában repülőbdmba találja el
és meghal. De ezek a változtatások, mint
a meseszövés tekintetében kevésbé fontos
egyéb eltérések is - Ca sofőr felpofoztatása; a vak hírmagyarázó; az újra felbukkanó sofőr megjelenésének
más körülményei) - megfelelnek a regény szellemének,
és abból annyira következnek, hogy talán
maga Moravia is így írta volna meg a forgatókönyvet.
Az ember először azzal a barátságos közönnyel figyeli a filmet, ami az újra meg
újra divatossá váló témáknak kijár: ismét
egy film a harmincas évek fasizmusáról,
egy ideológiailag bár fel-feltámaxIó, de politikailag
és hatalmilag
vegervényesen
megsemmisített,
groteszk túlzásaival idők
jártával
egyre nevetségesebb
politikai
rend nyilván elmélyült ábrázolását fogjuk
látni; de vajOn mi újat ad annyi kitűnő
hasonló film után?
A jó.akaratú szemLélődést már az első képek után őszinte érdeklődés váltja fel. Bár
ismerjük a regényt, sőt dicsekedve állíthatjuk, hogy az átlagnál talán jo'bban (néhai való jó Füsi József fordította és
mint lektor én buzgólkodtam a fordítás körül) -, mégis úgy magával ragad a cselekmény, hogy kikapcsolódik az ösztönösen,

szinte rutinszerűen
jelentkező
filológiai
ellenőrző gépezet, a filmnek a regénnyel
való szinte tudatalatti
egybevetése. Egy
hétköznapi fasizmus groteszkségében félelmetes képeit látjuk. A hétköznapi fasizmus
kifejezést
nem Romm-tól
köLcsönözte a
rendező, ő maqa használja ezt a szót filmjeiről szólván. Valósággal meghökkentő,
hogy ez a fiatalember, aki 1941-ben sziiletett, tehát a fasizmus olaszországi bukása kor kétéves volt, milyen döbbenetes
precizitással teremti meg ennek a viLágnak a légkörét. Olyan tökéletesen, hogy
az olasz rádióban trillázó női énektrió még
Fellini oly kitűnő, de Beriolucci e filmjénél későbben forgatott Rómá-jában is
felbukkan. Aztán a vak hírmagyarázó, ez
a félelmetes [etkép, ami bármennyire is
ősi, sőt közhelyszámba menő bibliai hasonlat, képi megvalósításában mégis élmény-

szerű. Egy vak ember magyarázza a látható világot, egy vak ember tanítja politikára a látókat, akik talán vakabbak, mint
a viLágtalan. A főhős később ezt a vak
barátját árulja el a fasizmus bukásának
nyarán, teljesen értelmetlenűl és minden
következmény nélkűl mutogatva a szerencsétlen tenetetlen vakr:a, saját kreációjára,
hogy: fasiszta, öljétek meg!
Aztán a képen belűl is meg konstruált
mozgásoknak, színeknek, harmóniáknak és
diszharmóniáknak, bonyolult mozgásoknak
Fellinire emlékeztető bámulatos világa. A
táncok, amikor egy vidám párizsi tömeg
színes polipként fojtogatja a főhőst, a tánciskola oktatótermének izzadtságszagú erotikája, a két nőnek, Quadri professzor és
a főhős feleségének
kűlönös
tánca ...
Majdnem mindig leírják ilyenkor a Ieritikusok, és nekűnk is le kell írnunk a köz29

helyet, hogy az ilyen és hasonló képsoroknak a hatása szavakkal szinte megfogalmazhatatlan, hiszen éppen ezért jó a film. Van
azonban egy rendkívüli
mozzanata Bertolucci rendezői tudásának, amiről mégis
meg kell próbálnunk szólani. Bertoiucci a
tizenhatodik század végén feltűnő, a nagyok után következő olasz manierista festőnemzedék fogásaihoz rendkívül hasonló
módon elegyíti valóság és elképzelés illuzórikus kontraszt jait. Az azonosság olyan
elképesztő, hogy az ember kénytelen ellenőrizni magát és képzőművészeti
kézikönyveihez fordulni nem téved-e. De nem.
Amikor egy feltűnően képeslevelezőlap-táj
retusált fotográfiáját
látjuk majd, ez a
giccses "anziksz" elmozdul balról jobbra,
mint egy diavetítőben, és mögüle kibukkan
ugyanez a táj most már filmbeli, lefotografált mozgófénykép-valóságban
(és
nem tudjuk, hogy melyik a csináltabb és
a kevésbé valóságos) -, akkor az embernek óhatatlanul az Angyalvár falra festett, félig nyitott ajtói, ezeken az ajtókon
bekukucskáló, ijesztően eleven fejei jutnak eszébe. S ezeknek az illuzionisztikus
manierista festményeknek
a közelében
mindig rejtőzködnek
valódi csapóajtók,
melyek a valóságot utánzó
látszat-festményre bámészkodó gyanútlan vendég lábai alatt igazán megnyíltak. Ilyen csapóajtó nyílik meg a film főhőse alatt is, aki
ebből a tájból egy bordélyba nyit, ahol
megbízást kap hajdani professzdra meggyilkolására, s ahol azzal a nővel találkozik mint örömlánnyal, aki később e
professzor feleségeként ismer meg. Vagy
egy másik ilyen példaJ: a szemünk láttára
mindenfajta rémtettet és aljasságot elkövetett főhős, Clerici, hittanórákon osztogatott szentkép-kulissza előtt imádkoztat ja
hófehér ágyacskájában térdeplő kislányát,
a háttérben bárányfelhők, kék ég, annyira
hangsúlyozottan,
hogy azt hisszük, egy
ilyen giccses házioltár előtt zajlik a megható idilli esemény, mikor kiderül, hogy
nem: ez egyszerűen egy filmbeli valóság,
a naturális valóság helyett egy másik; egyszerűen el kell fogadnunk, hogy a filmbeli eseménynek az a valóságos tényszerű
háttere, mert erre kényszerít bennünket
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a rendező. Valóság és valótlanság, igazság
és illúzió, gyanútlanul önbecsarpás és mások körmönfontan
tudatos félrevezetésének ez a bámulatos, egymásba olvadó kettőssége nemcsak azért kitűnő, mert filmrendezői újítás, hanem azért is, mert a fasizmus lényeg ét ragadja meg, ugyanakkor
egy régebbi kor képzőművészetileg
alkalmazott fO'gását reprodukálja, méghozzá
nem epigon módon. Kétségtelen, hogy Bertolucci alighanem valóban manierista művész, a szó tizenhatodik század végi értelmében, és ezt mi most nem elítélően mondjuk, hanem egyszerű tény rögzítéseként.
Ne firta'ssuk most ennek a fogalomnak
tartalmát, összefüggéseit, elég talán arra
utalni, hogy ilyenfajta stílusváltás napjaink filmművészetében
alighanem óhatatlanul be kell, hogy következzék, s ennek
egyik kezdeményezője Bertolucci.
De ne takarja el szemünk elől a bármily
zseniális forma a tartalom lényeg ét, még
ha e kettő egymástól szétválaszthatatlan
is. Mint az talán köztudott, Moravia e regénye - (és Bertolucci filmje is) - egy
kényszeresen alkalmazkodni vágyó, sziirke
átlagember azonosuuisi folyamatát
ábrázo~ja a fasizmus sal, kimutatva, hogy a fasizmus lényegében nem más, mint a magukat kisebbrendűnek
tudó kispolgárok
falkává szerveződő tömörülése, hogy így
önmaguk szűkölő félelmét másokra vetítve, fennmaradásukat és uralmukat biztosíthassák. Ez a meghatározás
bármenynyire igaz, nyilván nem elégséges, főleg
politikailag nem kielégítő vagy legalábbis
egyoldalú, mégis azért használjuk, mert
Moravia és Bertolneci is így látják ezt a
jelenséget, és így is kívánják ábrázolni.
Ezért is használja a rendezá a már idézett
"hétköznapi fasizmus" kifejezést; ő nem
Mussolini, nem a magas politikai vezetők
fasizmusát óhajtja ábrázolni, hanem azoknak tömegét, akik elsőként hódoltak be
ennek a hatalomnak, méghozzá nem a joggal kenyérre éhes, állástalan munkások köziil, akiket a fasizmus az első években
szintén megtévesztett.
Clerici gátlásokkal
küzdő fiatalember, aki bűnét afeletti igyekezetében követi el, hogy minél normálisabbnak látsszék. Olyan mértékben kíván

az átlagtól el nem ütően normális lenni,
hogy éppen ez által válik abnormissá, illetve már eredetileg is abnormisnak érzi
magút, és ezért követ el hallatlan erőfeszítéseket a normálisság látszatáért. Igen ám,
csakho'gy az a normális élet, amit a fasizmus diktál, voltaképpen abnormális, és
ez vezeti a film főhősét olyan tettekre,
amelyeket magától talán el sem követne,
bár az ezekre való hajlam megvan benne.
Figyeljük csak meg: első, gyilkosságnak
tudott tetté t akkor követi el, amikor egy
pedaraszta sofőr erőszakot akar elkövetni
rajta mint kisfiún. Védekezése voltaképpen érthető. Bűntudata nem is abból fakad,
hogy talán megölt egy embert, hanem részben abból, hogy ezt eltitkolta, tehát saját
lelkiismeretét nyomasztja' egyre növekvő
súllyal, másrészt, hogy egyáltalán
ilyen
helyzetbe került, nyilván azért, véli, mert
volt benne ilyen hajlam, különben miért
esett volna rá a sofőr választása? A regény és a film végén kiderül, hogy a sofőr meg se halt. Továbbra is ugyanazokkal az olcsó fogásokkal csábítgat ja kiszemelt áldozatait, mint azelőtt. Clerici bűntudata tehát fölösleges volt. Ez a "bűnt
értelmetlenül, hiába, fölöslegesen elkövetni"-tudat az, ami a legjobban marcangolja
Clericii, és ami valóban a kor egyik jellegzetes érzése és hangulata volt. A fa-

siszta titkosrendőr, Manganiello végig hangoztatja, hogy élete legnagyszerűbb és nagy
szakmai tudással végrehajtott
politikai
gyilkosságát valahol Észak-Afrikában teljesen hiába követte el, felettesei utólag letolták, hogy elhamarkodta a dolgot, mert
időközben más parancs érkezett. A Párizsba emigrált Quadri protesszort is ilyen
céltalanul gyilkolják meg, Clerici passzív
jelenlétében. Ő maga nem vesz részt a
gyilkosságban, csak végignézi azt, és a
rendező zseniális fogása, hogy végig érezteti valünk: Clerici a valódi gyilkos, aki
pedig szinte személytelenül figyeli az elhagyott erdőben álló csukott autó ablaküvege mögül a kétségbeesetten dörömbölő
asszony halálsikdlyait. Ahogy ez az ember itt néz, abban van valami ijesztően
erotikus, mint ahogy ebben a filmben (és ismét nyomatékosan
hozzátesszük, a
rendező érdemeit nem csorbítva: Moravia
regényében is) - minden gyilkosság és
erőszak
erotikus cselekvés, szinte már
szexuális tevékenység. Meg kell jegyeznünk, hogy míg napjainkban ezt a témakört néhány rendező már alaposan körüljárta, a levetkőzöttség és a mindent megmutatás szinte már perverz hivalkodásával, addig Bertolucci ezt az émelyítően
kellemetlen, szorongató érzést és felismerést úgy kelti bennünk, hogy a film hő31

sei szinte már konzervatív an felöltözöttek
és jómódúan illedelmesek. Az ölés miatt
nemi kielégülés - hogy ez valóban menynyire a fasizmus egyik alaptulajdonsága,
ahhoz a haláltáborok után nem érdemes
hosszabb bizonyító eljárást alkalmazni.
Figyelemre méltó és rendezőileg is kiváló, ahogy Bertolucci a fasizmussal szembeni másik oldalt ábrázolja. Csak két jelenetre utalunk, melyek
közül az egyik
kétségkívül Godard termékeny hatását mutatja. Egyik, amikor egy virágáruslány,
akitől hősünk pármai ibolyát vesz, groteszk hálája jeléül szurtos testvérkéinek
egyre növekvő csapatával az Internacionáléra zendít, és azt hangosan énekelve követik az egyre kínosabban zavart Clericit
az előkelő párizsi utcán. A másik szintén
egy dal: negyvenhárom nyarán, amikor a
politikai változások izgalma Clericit is kisodorja az utcára, a főhőssel szemben a
felszabadultan
éneklő olasz munkásság
tömege árad.
Ez tehát Clerici és a világ, amit az ő szemével látunk. A rendező újab b kiváló erényeként kell leírnunk, hogy ábrázolása nem a
szokott módon egyoldalú, Clerici ellenlábasai, az antifasiszta tábor külföldre emigrált hívei sem makulátlan hősök; ők is
esendő emberek, kisszerűek, hibát hibára
halmoznak; nem hérosz voltuk, hanem emberi és politikai tisztességük különbözteti
meg őket Clericitől,
Különösen érdekes a
két nő megoldása. Clerici felesége, ahogy
azt maga a főhős el is mondja, butuska
polgárlány, akinek az esze csak az öltözködésig meg a szerelmi élet apró öröméig
terjed. A házasság pillanatában nem is
ártatLan, amit gyermeki
naivitással vall
be férjének, s ez az ártatlanság elég furcsa,
ha meggondoljuk, hogy tizennégy éves korától hat éven át egy hatvanéves ügyvéddel volt viszonya. Cierici feleségének ezt
a bűnét imponáló nagyvonalúsággal
bocsátja meg. Minden együtt van hát, hogy
erről a nőről rossz véleményünk
legyen,
a film végére kiderül azonban, hogy talán az egyetlen tisztességes és őszinte ember volt az egész szereplőgárda
között.
Quadri professzor antifasiszta ifjú felesége
pedig, rokonszenvesen
baloldali meggyő32

ződésével, tudván, hogy megbocsáthatatlan - (megbocsáthatatlan?) -, amit tesz,
kínzó szexuális magárahagyatottságában
az első alkalommal annak a Clericinek a
szeretője lesz, akiről pedig tudja, hogy a
fasiszták besúgója. Szégyelli is ezt, de ember. Bertolucci tehát igyekszik az életet a
maga természetes bonyolultságában ábrázolni, a még a legjObb antifasiszta filmekben is kísértő fekete-fehér
kontrasztokat
nagy gonddal kerülve.

Szinte bizonyos, hogy Berioluccs ezzel a
filmjével, de talán már néhány előző alkotásával is korunk egyik maradandó értékű, saját társadalmát hitelesen kifejező
rendezője lesz néhány évtized múlva is.
Rendelkezik azzal a szavakkal valóban nagyon nehezen kifejezhető rendezői képességgel, hogy mozgófényképeivel
mély
gondolatokat, érzelmeket, összefüggéseket
ábrázoljon és a nézőben olyan élménysort
indítson el, mint a jó versek vagy a zenei
alkotások. Páratlan - (és ha nyilatkozatainak hihetünk: ösztönös) - szakmai tudása filmjének
sok részletét maradanp,ó
filmtörténeti dokumentumokká
avatja, elképzelhető, hogy szakértők
hosszan csemegéznek majd egyes képsorain, megoldásain. Mindenképpen joggal. Óriási értéke,
hogy ezeket a bravúrokat nem üres rutinfogásként alkalmazza, mint kortársai közül annyian, néha még az igazán legnagyobbak is, mint imitt-amott Godard vagy
Antonioni, hanem mély belső meggyőződésből és közlésvágy kényszerétől űzve.
Nyilván ez az elemi erejű közlésvágy
magyarázza szinte páratlan színészvezetését. Megszoktuk, hogy még a legjobb rendezők filmjeiben is kiváló színészek
azt
nyújtják, amit tudnak, és ezért kiválóak.
Egy Marlon Brando mindenütt
Marlon
Brando, akárhogy rendezzék is. És ellenkezőleg: számtalan kitűnő rendező filmjeiben csapnivaló színészi munkát látunk.
Sok rendező számára, mint nyilatkozzák is,
a színész csak típus, valami arcon és testen látható tulajdonság egyértelmű hordozója. (Lásd: a Zabriskie Point tudatosan
kiválasztott
műkedvelő
főszereplőit stb.)

A megalkuvó-ban J ean- Louis Trintignant
elhiteti velünk, hogy egy óriási erőfeszítésekkel normálissá válni akaró puhány,
egy erkölcsi halott, aki végig tudtunkra
adja, hogy az, de mégis ember, és ezért
bírja rokonszenvünket
vagy együttérzésünket, egyszóval mint embert figyeljük
őt, és nem mint egy filmbeli "negatív figurát". Egészen kiemelkedő színészi teljesítmény ez, érthetetlen, hogy a film ünneplői erre nem figyeltek fel. Már-már elhisszük, ho'gy rokonszenves
hős áll előttünk, egy igazgságtalan ügy képviseletében is, bátor és férfias hős, amikor egy
arcrándulás a, egy értelmetlenül
gyáva
megnyilatkozása
leleplezi őt előttünk. Az
embernek eszébe jut a "férfias" Mussolini, aki rémülten menekül az őt üldöző
partizánok elől. Kiváló a két női főszereplő
is, Stefania SandrelIi a feleség, és Dominique Sanda, Anna szerepében.

E film után megkezdődött Bernardo Bertolucci ötödik élete. Nem tudjuk, hány követi ezt még, de hogy ismét egy egész más
arccal mutatkozik be ez a tehetséges rendező, az biztos. 1971-ben forgatott Utolsó
tangó Párizsban című filmje szédületes
kasszasiker és a legkülönbözőbb kritikusok
dadogó hódolatának tárgya. Nem láttam a ben éppen azt fejezte ki, amit kellett, és
filmet. Nem tudok hozzászólni. De hogy ami a korszakra jellemző volt.
De lehetséges az is, hogy Bertolucci vaez a film nem A megalkuvó rendezőjének
lóban
annyira önmagát valósította meg,
filmje csupán, az bizonyos.
amennyire
azt nyilatkozni szokta. Amikor
Nem megrovólag mondjuk ezt, egyszea
A
forradalom
előtt című filmje meséjérűen a dolgokat regisztrálva.
Ritkaság,
vel
kapcsolatban
1964-ben kérdezgették,
hogy egy "zseniális" rendező ennyiféle tudati változáson menjen át, és ennyiféle stí- azt mondotta: filmem hőse szükségszerűen
alkudott meg, polgár, mint én. Az én oszlust vessen le magáról, mint egy folyton
újjászülető
kígyó. Lehet, hogy majd né- tályom számára nincs más kiút. Számomra
hány év vagy évtized távlatából ez így lesz sincs ...
De ha így is lenne igaz, akkor is tény:
természetes, és a filmek egy magától értetődő életművé állnak össze. Lehet, hogy A megalkuvó filmtörténeti fontosságú, kimár nemsokára természetesnek fogjuk tar- váló film.
Nemeskürty István
tani, hogy valaki a kor változásait ilyen
hajlékonyan kövesse, és 1962-ben - (olasz
A MEGALKUVÖ (Il conformista) (színes olaszneo'realizmus á la Rossellini) -,l964-ben
francia, 1969.) R: Bernardo Bertolucci; I: Al- (a franciáknál egyértelmübb társadalmi
berto Moravia regényéből B. Bertolucci; O: Vitelkötelezettségű olasz hullám) -,l968-ban
torio Storaro; Z: Georges Dolerue;
Sz: Jean- (a legdivatosabb rendezői irányzatok
Louis 'I'rtntígnant, Stefania Sandrelli, Dominique
formalista összegezése) -,l969-ben
és 71- Sandra, Pierre Clementi.
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KALLÓDÓ HŐSÖK
Rafelson:

Öt könnyű darab

A kitűnő író-rendező, Bob Rafelson bizonyára tagadná, hogy köze lenne az angol
dühös fiatal írók és filmes ek "ősrégi",
ötvenes évekbeli törekvéseihez. Pedig az
átkozódó, vasalóval vagdalkozó angol értelmiségi proletárok, Osborne, Wain, Amis
vagy Braine akkori műveiben s a későbbi
filmeken (konokul felhajtott gallér, fázósan zsebredugott kezek, sietős-haragos
léptek a munkásnegyed esős monotóniájában, feleségeken elcsattant, kiélhetetlen
társadalmi
szenvedélyek,
lerészegedés)
úgyszólván az Öt könnyű darab-hoz nyújtanak megannyi előtanulmány t.
Persze hozzásimul ehhez az anyaghoz
a nagy amerikai toposz: az ezer kilométeres Vándorút tankolóhelyekkel, motelokkal, autóstoppal, kompátkeléssel. Nyitottabb ez a világ a kicentizett angol létezés34

nél, de a feszültségek így is bennrekednek. Csak nem gyomorba vájnak, hanem kormánykerékbe, gázpedálba. S amit
az ötvenes évek óta haladt (haladt?) a
művészek világismerete:
a bergmanos
Megérthetetlenség meg a pasolinis Eszelősség is beépült kissé, úgy tűnik, e film
jelrendszerébe. Színezve Rafelson eredendő és kitartó realizmus át, mely realizmus
áttetsző lévén - mint minden realizmus
- talán épp a színezőkkel válik jelentős
művészetet termő elvvé.
Mint minden jó film, eZ is számos felületet kínál azoknak, akik a puszta életanyag felhörpölésén túl többet, magát a
modern létezést kívánják megérteni, mikor filmet látnak. Moziban is adalékokat
gyűjtünk korunk gondolatban megírandó
enciklopédiájához. Az Apa megtagadása,

majd a bénult, tolószékes öreg előtt elsírt vallomás a tékozló fiú őstoposzát kínálja; a munkássorba menekült zenészfiú
újabb menekülése (nem tudjuk hová, csak
az "innen el" sejteti, hogy puszta negáció
sarkantyúzta már az első menekülést is)
egy társadalmi igen-nem-rendszerre
mutat ujjal: ha nem vállalod ezt, csak az
marad, s megsejtjük: talán szűkös az egymást kízáró
lehetőségek rendszere, talán
harmadik alternatíva kellene, ami persze
nincsen.
Gyanítom, a társadalomból kiugró alakok sokasága a mai cselekményes művévészetekben nem mása e kiugrás ok statisztikus gyakoriságának. A kortársi nyugati művészet a szó szoros értelmében
meghosszabbítja a lélekben megsejdülő
menekülő mozgást. Jóval többen szeretnének kiugrani, mint ahányan ki is ugornak.
De a művész nem statisztikus, nem is jogász. A vágy neki éppoly nyomós, ha
ugyan nem nyomósabb társadalmi jelzés,
mint a vágyvégrehajtás.
Viszont akkor
igazmondó a művész - ezúttal kissé a
statísztikus meg a jogász kötelező szerepében -, ha a saját alakjának kiugrásával azt implikálja, hogy a valóságban legtöbben még eddig, a kiugrásig sem jutnak
el. Vagyis a konkrét kiugrás kudarcával
indokolja, miért nem jutnak, miért nem
juthatnak el legtöbben még a kiugrásig
vagy gondolatáig sem. A romantizmus kelepcéjét így kerülheti el a jó mai művész.
Szemben azokkal, akik évszázad óta beleesnek, mikor lehetségesnek tüntetik fel a
hobók, bohérnek, beatnikek, hippik kiugrásait.
Két részre hasad a film, ott a hasadás,
ahol Robert "Eorica" Dupea (Jack Nicholson porhüvelyében) belép egy hanglemezstúdióba, hogy hug ával beszéljen (akit a
kitűnő Lois Smith alakít). Az otthoni hírek hallatán, többéves otthontagadása végeztével, hazautazik. S innen megváltozik
a film egész színvilága, zaj rendszere, dramaturgiája. Dinamikus, nyíltszíni, száguldó felvételek helyett szobabelsők, csehovi
dramaturgiák, feszes módor; rikoltó harsány zajok helyett szélsusogás, vacsoraasztali csevely; pop-szinek és -formák he-

lyett klasszikus ívek, hegedűk, reneszansz
festőket idéző aranysárgák és barnák. ízléstelenség helyett kísértetiesen makulátlan ízlés, modortalanság helyett kínos jó
modor, bárdolatlanság helyett vitathatatlan, első vonalbeli civilizáció. (A filmben
megjelenített tárgyvilág kitűnően szolgálja az elkülönítő effektust. A tékozló fiú
behatolását a szigeti zenekastély tárgyi világába csak egyetlen, az előző részből megszokott söröskonzerv felvillantásával jelzi
Rafelson.)
A slágerekből, divatajánlásokból,
megkönnyezett mozijelenetekből összeállt Rayette, Robert szeretője, ez a primitív, csupaszív pincérlány (Karen Black kelti életre) nem követelőzik. Szerelme odaadó,
csak csipetnyi szeretetet, néhány kedves
mordulást kíván cserébe. Robert sorozatos
rregundorodása a teherbe' esett nőtől az
apai házból hozott örökség! Undorodás a
vásári modortól, az ellesett szófűzéstől, az
originalitás hiányától. Robert tehát csak
a látszat szerint munkás. Idegszálaiban
felsőosztálybeli elit-értelmiségi.
Elton a melóstársa azt vallja: benzinkutat kirabolni lehet, bajba jutott nőt
magára hagyni nem. Robert már csak
azért sem munkás, mert nem képes efféle betyárbecsületre. Erőszakot tenne önmagán, az originalitásra törő lényén, ha
kitartana Rayette mellett. Az ő morálja
szerint is megbocsátható a benzinkút kirablása (a hekus ok ellen meg is védi eimboráját), megbocsátható még egy fivér felszarvazása is, de elképzelhetetlen a számára, hogy elfogadjon egy megunt, alantasnak ítélt nőszemélyt. "Lelép ek, ha valami elromlik körülöttem" - vallj a-teszi;
ez az Unbehagen, a rossz közérzet jellegzetesen amerikai reakciója. A hagyományosan cselekvő amerikai hős nem szorong,
nem vívódik, hanem lelép. Cselekvése
azonban tartalmatlan, mert nincs mögötte
elegendő vívódás és szorongás. Robert tragédiája, hogy bármennyire szeretne is szó
nélkül, szorongás nélkül lelépni (Rayettetől is, családjától is búcsú nélkül menekülne), családi, kulturális
háttere, idegszálai nem engedik, hogy könnyű szívvel
várja az újat, a mást. A cselekvésben (a
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lelépésben) fojtja el a rá szabott szorongás-mennyiség nagy részét, s csak újabb
tartalmatlan cselekvés, újabb lelépés következhet felújuló rossz közérzetére.
vagyis nem oldódhat meg semmi. Az a szorongásmennyiség, melyet előző döntésekor
"megtakarított" , menthetetlenül megkörnyékezi újra. ("Az út mindig jobb, mint
a fogadó, ahová megérkezel.")
Elton az a társadalmi lény, aki olyat
kíván, amit megszerezhet; Robert viszont
olyat kíván, amit nem szerézhet meg: a
romantikus mozgalom abszolútumokra va36

ló vágyódása, célponttalan sóvárgása támad fel napjaink Amerikájában. A célpont
az a bizonyos harmadik alternatíva lehetne, így viszont csak a környezetszenynyeződéstől mentes Alaszka idilli vágyképe marad, egyautóstoppos
lány remekül elkapott siráma rajzolja elénk.
Robert két világban mártózik meg, s
mindkettő nem-igaziságán háborog, Rayette olcsó hettyegései, jelenetei éppoly nemigaziak, mint az áhítattal eljátszott s kiértékelt Chopin-zongoramű. A beszéd sem
igazi. Robert akkor "érzi", hogy beszél,

amikor szélütött
apjához beszél, aki viszont nem válaszolhat.
Az egyoldalú kommunikáció mint az igazinak érzett beszéd-efonák utalás a teljes világ nem-igaziságára. Van-e
szeglet
ebben a nem-igazi
világban, ahol a nem-igaziság legalább pillan at okra igaznak tetszhet?
Majd a "tiszta" Alaszkaban
dől ez el, de oda már nem
kísérhetjük
el a film hősét.
Mert talán félútról visszafordul.
Az ürességből,
a kudarcélményből
valami nagy-nagy
gyengédségre
és tisztaságra áhítozó hősök nem újak és nem ritkák a filmművészetben.
Hogy az Öt könynyű darab mégis maradandó
és eredeti
elmennyel
ajándékozza
meg nézőjét,
az
író, rendező, opera tőr és színész ragyogó
összmunkájának
az eredménye.
Feltűnő a vágások merész ökonómiája,
különösen az első részben. Mintha minden
képsor elejéről és végéről hiányozna
néhány bemutató,
illetve búcsúzó képkocka.
Ez az elliptikus,
kihagyásos
vágási módszer igen sokat bíz a néző megfigyelő
képességére.
A jelzésszerű
anyagkezelés
néhol végsőkig lecsupaszított
képeket,
szemiotikai iskolapéldákat
alkot: az olajkúton dolgozó munkások
egymás felé fordulva ordítanak,
sziluett jüket látjuk, majd
még közelebb hajolnak,
hogy értsék egymás szavát - a zaj vizuális megjelenítésének remek példája ez. A távolban
három férfi közül az egyik hátrál: ez a fenyegetettség
tömör jelzése. A jellemfestés
is villanásszerű : Rayette-et
kétszer is felhúzott lábbal, a mosdókagylón
gubbasztva
látjuk; ez asztároktól
eltanult, csinibabás
póz egész lényéről ékesen vall. A bisztróban letelepedő színészek mögött a kép sarkában egy nő egy férfi szeméből piszkál
ki valamit:
ez a remek rendezői rögtön-

zés a konstruált
valóságkép
valódiságát
szavatolja,
elérve, hogy ne tűnjék
megrendezettnek
a jelenet, hiszen a szemből
kipiszkálás
szinte
filmellenes
gesztus:
mintha nem is volna kamera a helyszínen,
oly természetes
a hatás.
Apróságok?
Azok. De a magyar filmek
zömének bántó megrendezettsége
ismeretében értékük nagyra nő. Tudatos kalkulálás hozta létre ezeket az apróságokat
a
film jelrendszerében.
De éppen a kalkuláltság fordul át legtermészetesebben
reális effektusba.
Ez minden
megjelenítő
műnem közegének legmélyebb paradoxona.
A véletlen, gratuite
cselekvés vagy történés, mint a Kaland előfeltétele,
nélkülözhetetlen
itt is. De a kamion súlyos bekanyarodása
a végső jelenetben
olyanynyira törvényszerűnek
tetszik, hogy az az
érzésünk:
a régóta
érlelődő
katasztrófaelőérzet közegében
merietrendszerű
ez a
véletlen
bekanyarodás.
Minden
Robert
"Eroica" Dupea életében feltűnik egy-egy
ilyen kamion, éppen a kellő pillanatban,
hogy tovaszállítsa
az elkívánkozót.
És éppen akkor lassít, mikor utasa már lekívánko zik róla.
Bob Rafelson
először írt, aztán tévé re
adaptált
jobb-rosszabb
írásokat.
Jack
Nicholsonnal
való együttműködése
vegrgvonul egész filmes pályafutásári.
Nicholson segédkezett
első filmjének,
a Headnek (1968) forgatókönyv-írásában,
s legújabb filmjében,
a The King of Marvin
Gardens-ben
(1971) is ő a főszereplő. Bob
Ratelson közreműködött
a Szelíd motorosok megalkotásában.
"Renoirt
emberségeért, Kurosavát
érdeklődésének
sokféleségéért csodálom" - nyilatkozta
aCinéma
1973. júniusi
számában.
Jó úton halad,
hogy méltóvá válj on mestereihez.
Hernádi

Miklós

ÖT KÖNNYŰ DARAB (Five Easy Pieces) színes
(USA, 1970.) R: Bob Rafelson; I: Adrien Joyce
és B. Rafelson; O: László Kovács; Sz: Jack Nicholson,
Karen
Black,
Lois
Smith,
Susan
Anspach.
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CÉLTALAN
Sarafian:

EXODUS
Száguldás a semmibe

A sablonok hatása ellenállhatatlan. Valakit üldöznek a vásznon jó másfél órán
keresztül, s az ember a hasonló fölépítésű
filmek tömegének emlékeitől kondicionáltan. Pavlov kutyájaként már az első percekben készségesen és bőségesen termelni
kezdi a lelki emésztőnedveket, hogy az
épülésére szánt ügyet (az üldözöttét vagy
az üldözőkét, mindegy neki) magáévá tehesse, azonosulhasson vele. Az ember azt
is jól megtanulta már, hogy azonosulása
útjába gyakran látszólagos akadályokat
gördítenek, továbbá hogy végtelen számú
variációs lehetőséggel csigázhat ják étvágyát, elodázva, de egyben megsokszorozva,
végül mindig bekövetkező kielégülését;
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lojalitása ezért szinte ugrásra készen áll,
és várja a jelt, hogy melyik oldalhoz csatlakozhat. A film azonban pereg tovább,
az üldözés az adott sablon minden bevált
fogását fölvonult atja, de a jeladás ezúttal
késik, s egy bizonyos ponton aztán derengeni kezd, majd világossá válik, hogy jeladás most már nem is jön, lojalitásunkra
pedig nem tartanak igényt.
A fölismerés furcsa érzést fakaszt; először nem tudok mihez kezdeni hoppon
maradt lojalitásommal, majd pedig jóleső
megkönnyebbüléssel
tudomásul veszem,
hogy másról, mégpedig többről, különb
ügyről van szó. Richard Sarafian filmje
éppen a formai sablon (az autós üldözés)

s az ennek ellentmondó tartalom közt keletkező szokatlan feszültségre épít, mégpedig kitűnően. Lassan, módszeresen foszt
meg attól az ösztönszerű, vagy inkább
kondicionált hajlandóságomtól, hogy akár
a hatalmas rendőri apparátussal üldözött
Kowalski, akár a rendőrség oldalán vegyek részt a kalandban. Túl azon, hogy
maga a tét, amiért Kowalski elindul, triviálisan jelentéktelen, a rendőri nyomozásból és a történetbe vágott rövid viszszapillantásokból lassanként kiderül, hogy
Kowalski egész, kockára tett élete is az.
Önkéntesként harcol Vietnamban; hivatásos motor- és autóversenyző, de még csak
nem is a sikeresek közül ; rendőr, majd
nyomozó; végül sofőr. Szerelme a tengerbe fulladt, éppen olyasféle értelmetlen
virtuskodásból, mint amilyen most az övé.
Egytől egyig csupa fizikai helytállást,
bátorságot, önként vállalt, veszedelmes
kockázatot jelentő foglalkozás - s a film
ezzel nagyon határozottan egy amerikai
mítosz jegyeivel ruházza föl anti-hősét, és
egyúttal pontosan motiválja és minősíti
is Kowalski puszta fogadásból vállalt teljesítményének értékét.
A fizikai teljesítmény,
a versengés, a férfias helytállás
mítosza nemcsak a cowboyfilmekben, a
fegyver kultuszban, a legnépszerűbb sport,
az amerikai futball példátlan brutalitásában, a fizikai erőszak különféle hagyományos, törvényes és törvénytelen megnyilvánulásaiban él Amerikában, hanem például Jack London és Hemingway írásaiban
valóban a mítosz rangjára emelkedik, s
jelen van anagyvárosok felhőkarcolóinak
lenyűgöző, nyers erőt sugárzó rnér taní
alakzataiban, és lélektani síkon a politikai rendszerben is, ahol a vonzó férfias
külsőnek, a rámenősségnek, a mindenféle
szintű jelöltek katonai és sport-teljesítményeinek, főleg a női választók tízmilliói
számára a politikai, vezetői képességeknél jóval nagyobb fontossága van.
Kowalsk; egyénisége a kalandvágyon, a
kockázat-szükségleten túl, csupa kudarcból tevődik össze; keserű emlékein kívül
nincs is egyebe, csak mérsékelten vonzó,
jelentéktelen arcán egy kedves, meleg,
majdnem bocsánatkérő mosoly. Ö meg-

próbálta férfiasságát, fizikai bátorságát ott
élni ki, ahol ezek az ősi erények a megfelelő szervezeti keretek között, hasznosan
nyilvánulhatnának meg, és sehol sem rajta
múlott, hogy ez nem sikerült neki. Vietnam: önkéntesként ment oda, és kitüntetéssel szerelt le, de amikor az egyik viszszapillantásban szerelme egy sebhely okáról kérdezi, azzal hárítja el a kérdést:
"Gyűlölöm azt, amit jelent." A versenypályán ismételten fölbukik. A rendőrségnél: leleplezi és meghiúsítja följebbvalója
piszkos kis korrupcióját; később pedig,
már detektívként, letartóztatják, nem tudni ugyan, de ezek után már sejthető,
hogy miért.
Mindezt nem hangsúlyozza a film, éppen csak utal rá. Vietnam s mindaz, amit
jelent, traumatikus élmény az amerikai
nemzeti tudatban, amely a nem egészen
kétszáz éves nemzeti történelem során
most először került szembe önmagával, s
rendkívül nehezen viseli el a súlyos meghasonlásnak a katonai vereségével fölérő
tudatát. Kowalski nem morális síkon, hanem a saját bőrén tapasztalta ezt az élményt, mely alól egyetlen amerikai sem
vonhatja ki magát: az ország nagymúltú
és hagyományosan tisztelt intézményei (az
ő esetében a hadsereg és a rendőrség)
kompromittálódnak, illetve korrumpáló dnak.
Ilyen előzmények után, s ezekkel az
adottságokkal, hol élje ki kalandvágyát,
hogyan bizonyítsa férfias elszántságát egy
volt autóversenyző, aki most hivatásos
gépkocsivezető? Nyilván az országúton, a
kormány mögött. És hogyan bizonyítson
a rendőr, akinek az a dolga, hogy a közbiztonság érdekében megállítsa a veszedelmes száguldót; vagy a soktízezer kis
helyi rádióállomás egyikének vak (tehát a
verbalitásra kétszeresen is ráutalt) bemondója, akinek kenyere viszont a szenzáció? Az üldözési sablon kommersz képlete így már nagyon érdekes egyenletet
tartalmaz. Kowalski látszólag értelmetlen,
de néhány múltbeli mozzanattal mégis
motivált fogadása - a fiatal szőke rendőr
tulajdonképpen el sem ítélhető túlbuzgóságával, majd társai szintén érthető szak39
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mai' szenvedélyével találkozik; a két szembenálló fél versengése viszont a rádiós érdekeivel és szenvedélyével vág egybe.
A film ennek a három, saját belső törvényei szerint működő emberi magatartásnak az egymásra hatását vizsgálja. Kowalski, amikor már említett indítékaitól
ösztönözve elindul, hogy kocsiját Denverből lehetetlenül rövid idő alatt San Franciscóba vigye, fogadásból cselekszik ugyan,
de tulajdonképp csak önmagának akar bizonyítani. A fogadást is csak akkor köti
meg a néhány pasztilla benzendrin
filléres ára a tét - amikor a garázs ból
már elindult. És hogy ennek a maga fogalmai és értékrendje szerinti önbizonyításnak a lehetetlent kísértő teljesítése közben sem drukkerekre, sem buzdításra, sem
népszerűségre nem tart igényt, csak némi
segítségre, azt finoman többször is hangsúlyozza a rendező. Kowalski többször elzárja a rádióját Super Soul legfellengzősebb tirádái közben, s elutasítja a meztelenül mctorozó szép hippi-lány (a film
legjobb epizódfigurája) keresetlen felkínálkozását. Holott éppen itt derül ki,
hogy őt valaha jegyezték azon a nagyforgalmú tőzsdén, a női szívekben, ahol filmszínészek, pop-sztárok, sportolók és politikusok népszerűsége dől el; ő azonban
csak egy cigarettát (közönséges cigarettát)
kér a lánytól, és megy tovább. Ő senkit
sem akar leszorítani az útról, csak az üldözésére indult rendőröket, s amikor a
Jaguárján száguldó alkalmi versenytárs a
folyóba fordul, Kowalski még a szirénák
közeledő vijjogása közben is megáll, kiszáll, és visszaszalad megnézni, nem esett-e
baja annak az embernek, s csak akkor
indul tovább, amikor fölkászálódni látja.
Sarafian minden romantikájától megfosztja a történetet, és hősének motivációját is a legszükségesebbre korlátozza.
Kowalski tulajdonképpen nem is egyéb,
minj saját elhatározásának megszállottan
következetes vállalója és végrehajtója.
Sem a céljával, sem az eszközeivel, sem
a vállalt kockázatokkal, sem az árral,
amit végül is fizetnie kell, hogy ne kerüljön a rendőrség kezébe: a halálával
nem lehet - mert nem érdemes - azo-

nosulni. Ez nem az élete nagy álmát akár
halála árán is megvalósító kisember, akinek lehetne romantikája, pátosza, költészete; nem is gengszter egy bűnös társadalomban, aki példátlan kegyetlenséggel,
hullahegyeken át, a pusztulás biztos tudatában jut el odáig, hogy percekre az élet
királyának érezhesse magát, mint Bonnie
és Clyde, akiknek igaz története Arthur
Penn remek filmjében csupa vonzó-taszító
költészet és véres gengszter-romantika; és
nem is szelíd motoros, aki a maga különböznivágyásának esik áldozatául.
Kowalski egy magatartás-modell,
aki
puszta létével és működésével kihív maga
ellen egy ugyanannyi belső jogosultsággal
rendelkező, de nagyobb erőket képviselő,
nagyobb modellt, s miközben kettejük
párbaja zajlik, bekapcsolódik egy harmadik is, aki a közvélemény egy részének
képviselőjeként éppen a kettő konfliktusában, és annak sajátos manipulációjában
érdekelt. Sarafian filmje azt mutatja meg,
hogyan kapcsolódnak össze, hogyan gerjesztik magukat és egymást, és hogyan
pusztul el végül a másik kettő kölcsönhatásában az az ember, akinek magatartása nem képviselt semmi mást, csak
egyetlen, esetlegességeivel meghatározott
embert.
Kowalski akkor kapcsol rá igazán, csak
akkor lépi át a megengedett maximális
sebességet, amikor meglátja a visszapillantó tükörben a nyomába szegődött rendőr-motorosokat. Ettől a pillanattól kezdve fogadása nem magánügy többé, és üldözötté
válik. Remekül érezteti a film,
hogyan nő, dagad és gerjeszti magát, saját belső logikája szerint, az üldöző hatalmi apparátus, s egy bizonyos pontos
a törvény betartásán őrködő gépezet hogyan válik, presztizsét féltve, először maga is szabályszegővé (amikor az országúton várakozó fiatal szőke rendőr a határozott parancs ellenére utasítás nélkül
Kowalski nyomába indul), majd üldözés
közben - számbeli fölényben lévén - az
üldözöttnél is veszedelmesebbé a békésen
közlekedőkre. A szenvedélyes rendőri túlbuzgóságának éppen annyi, ha nem több,
a lelki jogosultsága, mint Kowalski közve41

szélyes önbizonyításának, de Sarafian avval sem enged azonosulni. Super Soul a
maga kifinomult rádiós ösztönével ráérez
a hirdetésekből élő kis rádió állomás nagy
szenzáció-lehetőségére, s a telexen érkező
híreket, a lehallgatott rendőri rádióbeszélgetések felhasználásával, a maga szájaíze
szerint manipulálni kezdi. Kowalski valószínű indítékainak megítélésében a rendőrség a józanabb; Super Soul az utolsó szabad amerikait szeretné látni benne, aki
gépesített angyalként menekül az elnyomó hatalom üldözői elől. Super Soul, aki
jó propagandistaként el is hiszi, amit hirdet, valószínűleg a fiatalságra, a nonkonformizmus és az ellenkultúra helyi képviselőire számít, akikből néhánnyal találkozunk is a sivatagban, de elszámítja magát: konformista fiatalok verik csaknem
agyon. Szenvedélyes együttérzése segít
Kowalskinak, de ugyanakkor az üldözők
dühét is szítja.
Sarafian impozáns biztonsággal igazgatja ezt a bonyolult kölcsönhatásokkal dolgozó mechanizmust, amelyre filmje épül.
Kowalski t a világ minden rendőrsége joggal - üldözőbe vette volna. Legtöbb
országban hamar kilőtték volna a gumiját,
néhol alighanem őt is. Amerika az az ország, ahol elég hosszúak és szélesek az
utak, hogy napokon át fegyverre nem is
gcndolva üldözzenek egy autós ámokfutó t.

SZAGULDAs A SEMMIBE (Vanishing Point)
színes (USA, 1971.) R: Richard C. Serafian; I:
Malcolm Hart és Guillermo Cain; O: John A.
Alonzo; Z: Jimmy Bowen; Sz: Berry Newman,
Cleavon Little, Dean Jagger, Charlotte Rampling.
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Az útakadály t is úgy állitják föl végül,
hogy egy hosszú, egyenes lejtő végén,
mesziről látható legyen. Kowalski lefékezett már rövidebb szakaszon is. Itt is meg
tudott volna állni - ha mindezek után
élni akar.
Ha néha belefárad is az ember egy
kicsit az üldözés különben bravúrosan
rendezett és fényképezett képsoraiba, új
meg új ötletek és fordulatok, néhol hajmeresztő bravúrok azért mindig föllélegzést és változatosságot tudnak hozni. Külön hálás voltam, hogy egy sereg kínálkozó közhely-beállítás elmaradt (pl. sosem látjuk a műszerfalat, a sebességmérő
vagy az üzemanyagszintet jelző műszert,
sem Kowalski lábát a gázpedálon, a féken,
stb.).
Kommersz elemek mint például
a homoszexuális házaspár önmagában igen
szórakoztató, de dramaturgiailag
funkciótlan epizódja, s a kígyóvadász öregember, meg a furcsa sivatagi hippi-szekta
szintén érdekes, de csak retardációnak ható betétje - bőven akadnak a filmben,
s bár tudtommal Challenger nevű autó
nem létezik, végig az volt a gyanúm, hogy
ezt a filmet valamelyik amerikai autógyártó konszern finanszírozta.
Ha így van - jól tette. Nemcsak a kocsi jó, hanem a film is.
Vajda Miklós

EGY KÉPTELEN
Bergman:

SZERELEM

ÉS A SZERETET

KÉPESSÉGE

Érintés

Bergman nem tartozik azok közé a művészek közé, akik alakváltozásaikkal
lepik
meg minduntalan
közönségüket. Bár az
1957-ben készült A hetedik pecsét óta minden egyes filmjének megvan a maga megismételhetetlenül
eredeti specifikuma, legalább annyira jellemző valamennyire
a
"bergmani" is, e számtalan összetevő alkotta, nehezen meghatározható közös valami, ami végeredményben
és egyszerűen
a nagy művészegyéniség
bélyege. Érthető
volt tehát, amikor az Érintés-re mindenki
fölkapta
a fejét: hát ez meg mi? már
Bergman is? Jó, jó, virtuóz munka, dehát
hol a mélység, hol az egzisztenciális szorongás, a nyugtalanító, felkavaró kérdőjelek, a sokféleképp
értelmezhető jelbeszéd? Mások elnézően legyintettek; miért
ne lazíthatna néha ő is, miért ne adhatná
át magát egyszer ő is annak az örömnek,
hogy mesterien meg tud csinálni egy közönséges háromszög-történetet?
Bizonyos
mértékig e csalódottakat vagy éppenséggel fanyalgókat igazolta Bergman következő, s egyben legutóbbi filmje, a Suttogások, sikolyok, amelyben a szinte páratlanul egyöntetű lelkesedés és elragadtatottság alapján ítélve Bergman ismét hamisítatlan Bergmanként lép elő, és ha lehet,
minden eddigieket felülmúló szépséggel és
mélységgel jelentkezik művészete.

Voltak viszont, akik az Érintés-t Bergman legszebb filmjének nevezték, a tökéletes, a klasszikus egyszerűség diadalaként
üdvözölték.
Megszoktuk
ugyan, hogy a
Bergman-filmeknél
jóval jelentéktelenebb,
múlandóbb filmek is sokszor végletesen
ellentmondó
reakciókat v'áltanak ki, de
épp az Érintés esetében valahogy zavarbaejtő a vélemények e megoszlása, hiszen
nehéz kevésbé provokatív filmet elképzelni, ebben bizonyára mindenki egyetért.
Igaz, Bergman soha sem erőltette különosebben. a provokációt, de a lét és korunk határkérdéseit megjelenítő filmjeibe
akarva-akaratlanul csúszott több-kevesebb
provokáció, a téma és a feldolgozás természetéből eredően. Nos, az. Érintés ellenfelei talán épp a provokáció e hiánya miatt
marasztalják el a filmet, langyosnak és
igénytelennek tartják, mert keveset markol, és ezt is tétován, bizonytalanul teszi.
De vajon nemcsak a többi Bergman-film
fényében tűnik-e úgy, hogy az Érintés tétova, lagymatag film, nem a többi filmet
kérik-e számon egy olyan filmtől, amely
hívei szerint is kitérő Bergman pályáján,
bár semmi esetre sem pihenő. Ha Bergman
nem is tartozik azok közé a művészek közé,
akik látványos alakváltozásaikkal
lepik
meg k,özönségüket, filmjei a befogadó számára mégiscsak külön-külön filmek, ame-
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zésre, tiltakozásra

lyek önmagukban és nem összehasonlításukban hatnak, és ki-ki elvetheti egyiket
vagy másikat (akár az összeset is), de nem
aZon a címen, hogy nem olyan, mint amaz.
Ami a provokáció hiányát illeti - most
már csupán önmagában nézve az Érintés-t
- teljes joggal fölvethető a kérdés, nem
értékeljük-e túl e művészi eljárás jelentőségét, napjainkbeli vagy immár csak közelmúltbeli divatja következtében? A provokáció természetesen nem esztétikai kategória, s Bergmanra egyébként sem alkalmazható
abban az értelemben, ahogy
például provokatív film volt a Szelíd motorosok vagy a Ha ... , hanem legfeljebb
úgy, hogya Trilógia vagy a Szégyen szorongató, önvizsgálatra felszólító, ettesike44

késztető
intellektuális
felismeréseket
sugallt a nézőnek. Olykor
még föl is hánytorgatták Bergmannak,
hogy olyan, mint egy szigorú, kérlelhetetlen prédikátor, aki északian komor próféciákkal leckézteti az emberiséget. Az Érintés csakugyan nem él a provokációnak ezzel a formájával, még kevésbé a nyílt politikai töltésűvel, igazán nem vall benne
semmi szigorú prédikátorra, valósággal latinosan könnyed és analitikus film, némi
fájdalmas szkepszissel megfűszerezve
de ez még semmiképpen sem jelenthet minősítést.
Milyen film hát akkor az Érintés, miről szól, ha nem egyszerű háromszög-történetről, és mivel hat, ha nem szuggesztív jelképekben megjelenített intellektuális
mondanivalójával? Vagy remekmű abban
a mivoltában is, hogy egy egyszerű háromszög-történetről
szól, és hatása abban
rejlik, hogy ezt a mindennapi
helyzetet
rendkívül alapos, a kimondhatatlan határáig elhatoló elemzésnek veti alá? Netán
mégis csupán megvesztegető
formai biztonsággal elkészített limonádé-film, amely
az érzelmesség feltámadt divatja felé kacsintgat? Kisiklik kezünk közül ez a film,
olyan, mint valami axióma, amely már
csak önmagával definiálható:
az ember
beül a moziba, lát egy egyszerű történetet,
és ez a történet nem jelent semmi mást,
csak önmagát. És ez a történet mégcsak
nem is kitalált, hanem megtörtént történet, aminek valami véletlen folytán tanúi lehettünk. Nem úgy, mint egy dokumentumfilmben,
ahol ilyen intim részletek meglesése feszengéssel töltene el, hanem úgy, mintha a valóságban ... helyesebben úgy sem, mert ott is feszélyezett
volna, egyszóvaL ..
Bevallom, első látásra körülbelül enynyit tudtam leszűrni a filmből, és nem is
nagyon firtattam magamban, milyen film
volt, mi volt a mélyebb értelme, volt-e
egyáltalán, mert szereplői foglalkoztattak,
az a három ember, akiket eddig nem ismertem, meg az, ami történt velük, gyakran eszembe jutottak, mintha közeli ismerőseimmel játszódott volna le esetük. Megérintett a film, a valóság érzékelhető érin-

tésével. Ez a meghitt kapcsolata döntötte
el, minden esztétikai
fontolgatást
megelőzően, hogy nagyszerű
filmet láttam,
olyat, amilyet ritkán látni, amilyen talán
a Szerelem volt utoljára. Ritkán, azért,
mert ezek igazi remekművek,
és ilyenek
ritkán születnek? vagy ritkán, mert a művészet fő irányát és elkötelezettségét
tekintve mind kevésbé térhet ki az intellektuális kérdezés és keresés feladata elől, és
ennek olyan messzemenő következményei
vannak, amelyek kizárják az ilyesfajta zsigerekig terjedő azonosulás lehetőségét? A
remekmű ismérv ei bizonyára nem szorithaták skatulyákb a, és ezúttal talán beérhet jük annyival, hogy amint lehet remekmű a Persona a maga elidegenítő intellektualizmusával, úgy lehet az Érintés is
primer és elemezhetetlen életszerűségével.
Néhány esztétikai és gondolati tanulság
adódik azért az Érintés láttán is - mondjuk, másodszorra ...
Az utóbbi időben mintha kialakult volna
valamiféle olyan munkamegosztás
dokumentumfilm és játékfilm között, amely az
alábbi hatáskörébe utalta a valóság rögzítését, önmagával és önmagáért való beszéltetését, míg az utóbbiéba a valóság értelmezését. A játékfilmes vagy eleve stilizált
világot teremt, vagy úgy szerkeszti egybe a
valóság látszatára törekvő, megrendezett
jeleneteket, hogy azok önmagukon túlmutató, jelképes tartalommal telnek meg. Természetesen nehéz volna az egyes filmeket
ilyen vegytiszta elméleti kategóriák szerint
ide vagy amoda sorolni, de talán nem véletlen és a fenti megállapítás tendenciaszerű
érvinyesülését
igazolja, hogy az utóbbi időben mind több olyan film születik, amelyek tudaiosan keresztezik e kétféle eljárás módszereit, mintegy belátva mindkettő
korlátait, s megpróbálva túllépni rajtuk.
Bergman nem ezek közé tartozik, ő más
szempontból von le következtetéseket
tudatosan vagy akaratlanul - dokumentumfilm és játékfilm divergenciájából. Ő,
legalábbis az Érintés-ben,
a valóságnak
olyan szférájáról készít "dokumentumfilmet", amely a tényleges
dokumentumfilmes módszerekkel
megközelíthetetlen,
részben gyakorlati, részben etikai okok: kö-

vetkeztében. Ez a szféra jelen esetben történetesen egy szerelmi háromszög, vagy
ha úgy tetszik, általánosabban, három ember, de mindenekelőtt
egy nő lélekrajza.
Mi az, ami "dokumentumfilmszerű"
e
filmben? Mindenekelőtt Bergmannak az a
törekvése, hogya
lehető legegyszerűbb.
legészrevétlenebb módszerekkel, látszólag
minden beavatkozástól mentes en lefényképezzen egy lélektani helyzetet, amely kizárólag önmagát jelenti, illetve, ha hordoz
is általánosítható
tartalmakat, ezek nem
valamiféle jelképes síkon fogalmazódnak
meg. A rendező észrevétlen háttérben maradását s;Golgálja, hogy a film szinte mindig minden figyelmével az éppen célbavett jelenetekre
összpontosít, semmiféle
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célzással,
baljós jelzéssel nem utal előzményekre, várható következményekre
vagy
az adott jelenetnek az egész szerkezetben
elfoglalt helyére. Az összpontosítás eredménye a dokumentumfilmekével
vetekedő
hitelesség. Olyan jelentéktelen események,
mint a családi reggeli, háziasszonyi teendők,
szokványos
vendéglátás, lefekvés
előtti
sakkozás, maga az "érintés": férj és feleség magnetikus
testi összetartozása mindez megejtő, varázslatos hitelességgel
jelenik meg előttünk. De a pillanat hátborzongató jelenvalóságával
hatnak ránk
Dtioui és Karin szerelmi jelenetei is: Bergman az érzelmi hullámzások
vegetatív
gyökereiig képes lehatolni. Ki vetemedeti
volna egy háromszög-történetben
olyan
merészségre, hogy a szerelmesek első szeretkezésében vegetativ zavarokat keltsen,
ha még oly neuraszténiás is a férfi-főhős.
Karin rosszullétét, amelyet David váratlan
távozása idéz elő, klinikai pontossággal
rekonstruált
neurotikus tünetként
ábrázolja. Mindez persze csak szándék maradt
volna, ha Bergmannak nem állnak rendelkezésére
felülmúlhatatlan
szmeszei,
mindenekelőtt Bibi Anderson, aki - mint
egy külföldi kritikus megjegyezte - majdnem veri Bergmant saját játszmájában. Erről az alakításról mást nem mondhatunk,
mint hogy az egész vállalkozás - nevezzük lélektani dokumentumfilm ne k - sikere vagy kudarca rajta fordult meg, és ő
képes volt a legnagyobb színészi feladatra:
minden elvont fogodzó, közmegegyezéses
jelrendszer,
minden dramaturgiai
vagy
képi segédlet nélkül alakot teremteni a
semmiből.
Szerenceére
Bergman a részletek autonómiájának tiszteletében sem doktrinerül
következetes, mert például az említett első
szeretkezés alatt hallatszó, majd később is
felhangzó kellemetlen motoros fűrész-zaj
a történet mélyebb belső összefüggéseire
utaló jelzés, bár szintén van benne valami,
amit a "véletlenek szerencsés összejátszásának" tulajdonítanánk,
úgy ahogy Godard Éli az életét című filmjének forgatásán, teljesen véletlenül, épp akkor hallgatott el a közeli templom harangja, amikor Anna Karina Nana halálát játszotta el.
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Még szabályos jelkép is található a filmben, a napvilágra kerülő madonna-szobor,
amelyet egyszeriben mállasztani kezdenek
a megelevenedő férgek - s ez egyébként
már nem is válik a film javára; bár önmagában szép metafora, itt éppen funkciótlanságánál fogva legföljebb valami közhelyet sugallhat.
Az Érintés akkor van elemében, amikor
nem "látunk ki belőle", amikor az élet
esetlegességével következő részletek
látszólag nem követnek semmilyen előírt dramaturgiai menetet. Ezáltal sikerül Bergmannak elérnie, hogy a háromszög-történet az élet spontaneitásával bomlik ki, s
voltaképp nem erőszakolt drámai ívet fut
be, hanem csupán feléli a szereplők érzelmi energiáját. A helyzet nem változik, csak
az az energia fogy el, ami a szerelmet a
gátló tényezők ellenére működtette. Bergmant ebben a filmjében érezhetően nem
ezek a gátló tényezők foglalkoztaták elsősorban, hanem az, hogy mit bír el ez a szerelem, mire teszi
képessé hőseit, mire
nem. Nem hiszem, hogy ibseni vagy családszociológiai kérdésekre keresett volna
választ, hogy arra a rezignált megállapításra jusson: a hagyományos
család eszmény túlhaladott, de széthullása sem vezet sehová. Ha már mélyebb értelmet keresünk ebben az elemezhetetlen egyszerűségével is katartikus hatású filmben, akkor inkább a nagy bergmani témára bukkanunk: a szeretet megváltó szerepére. És
ennek fényében az is érthetővé válik, ami
a családszociológiai értelmezésben
nem
világos: miért olyan David, amilyen: sériil: lelkű, egyensúlyát vesztett, üldözött
családból származó, traumákkal küszködő,
gyökértelen ember, és miért válik a film
vegere egészségesebbé,
magabiztosabbá,
olyanná, aki talán már nem gyűlöli önmagát, sőt, Karin szerelmét is vállalni tudná. Mintha a Persona kísértene itt újra:
hogyan adja át egyik ember a másiknak
integritását a szeretet útján, a bőséges érzelmi tartalékokkal rendelkező az érzelmileg meghasonlottnak
a szeretet képességét. Talán nem véletlen, hogy itt is az a
Bibi Andersson játssza a szeretet letéteményesét, aki a Personában szóra bírja a né-
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ma Elisabeth Voglert, és itt is, ott is ő
az, aki kiüresedik, tönkremegy, belerolcban ebbe az áldozatba.
Akár erről szól az Érintés, akár mégis a
házasság intézményének
válságáról, különösebben eredeti felfedezések nélkül, akár
egyszerűen csak Karin és David szomorú
szerelméről, Bergman ebben a filmjében
kétségkívül lágyabbnak, melankólikusabbnak mutatkozik, mint az előbbiekben. De
semmiképp sem azért, mert föladott volna valamit, akár emberként, akár művészként, és még csak azért sem, mert ezúttal
inkább az érzelmekre kívánt hatni. Kizárólag azért, mert ezúttal más módszerrel,
más stílusban közelített témájához. Szkeptikus analízissel? A szenvtelenül
megfigyelő kasnera kívülállásával? Az igazi dokumentumfilmezés
sem egyszerűe n gé-

pies, érzéketlen rögzítés, a Bergman-féle
sajátos változata pedig még annyira sem.
Az Érintés egyáltalán nem szenvtelen
film, ellenkezőleg, csupa szenvedély, csupa
keserűség, csakhogy e szenvedélyesség, e
keserűség a szereplők sorsából fakad, annak elidegeníthetetlen
része, s nem ábrázolásmódbeli felhang, nem prekoncepció
következménye.
Bergman szinte ugyanúgy
nézője történetének, ahogy közönsége, de
ugyanúgy
nem kívülálló nézője, ahogy
"megérintett"
közönsége sem. Szereti hőseit, fájlalja
bukásukat. de képmutató
okoskodásnak tartaná. ha úgy tenne, mintha beleavatkozhatna
sorsukba, mintha ő
többet tudhatna róluk, mint hősei maguk
vagy közönségük. Leül közénk, lepergeti
filmjét, és ahogy önmagától, tőlünk is
megkérdi: mi lesz velük?
Györffy Miklós

ÉRINTÉS (The Touch) színes (svéd-amerikai,
1971.) I és R: Ingmar Bergman; O: Sven Nykvist; Z : Jan J ohansson; Sz: Bibi Andersson,
Eliott Gould, Max von Sydow.
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LÁTÓHATÁR

FESZTIVÁL

MOSZKVÁBAN

Egy ilyen fesztiválon kiváltképp erős bennünk a fogékonyság azt kutatni, mi az,
ami az egyes országok filmjeiben az általános emberit ábrázolja, de megkülönköztetett, sajátos módon és megvilágításban.
Ugyanakkor - már csak a .filmek versenyesélyeinek szűntelen latolgatása miatt
is - felettébb szorgosak és élénkek vagyunk az összehasonlítgatásokban.
Mindebből ezúttal az a leginkább általánosítható tapasztalat bontakozott ki, hogy
világszerte megerősödött a filmalkotókban
és műveikben a haladó és forradalmi eszmék iránti elkötelezettség. Ahogy a szocialista és a harmadik világ filmeseinek
élményanyagát is javarészt az elsődleges
politikai problémák töltik ki, ugyanúgy
már évek óta szembetűnő Cannes-ban, Velencében és Moszkvában a nyugati filmesek legjobbjainál a nyílt politikai témák
felé fordulás.
Ez örvendetes és biztató jelenség. Nem
lehet azonban szó nélkül hagyni, hogy a
mostani fesztiválon tapasztalt törekvések
nem a kifejezés szélesítésének és differenciálódásának irányába mutattak.A képzelet
szűkülő körében inkább csak a hangvétel
lett erősebb és indulatosabb. Nevezhetnénk
talán publicisztikai szenvedélyességnek
ezt
a hangot, amely azonban inkább elvesz a
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filmművészet lehetőségeinek teljességéből,
mintsem gazdagítaná azt.
Kétségtelenül a fesztivál egyik legjobb
teljesítményét
jutalmazta a zsüri, mikor
első helyen tüntette ki aranydíjjal az Ez
az édes szó, szabadság című szovjet filmet, Zsalakjavicsusz litván rendező alkotását. Nem az első fesztiválsikere
ez az
erőteljes tehetségű rendezőnek. Eddigi legkiválóbb műve a fájdalmas és tragikus
testvérharcról szóló Senki sem akart meghalni című filmdráma volt. A hazai földről most messzire távolodott el: új filmjének színterét egy fiktív latin-amerikai
országba helyezte. Hogy miért éppen oda?
Mert a forradalmi harcról alkotott kommunista nézeteinek kifejtésére ez a közeg
kínálkozhatott
legalkalmasabbnak.
Mindenképp dicsérhető, hogy nem visszatekintő módszerhez folyamodott, hanem aktuális politikai események szövetébe vágott bele.
Túl a szenvedélyes szolidaritáson, amelylyel a film az önkényuralom ellen küzdő
forradalmárok
mellé állt, dialektikusan
elemző gondossággal mutatta be az illegális harc mai áldozatos körülményeit
s a
forradalmárok
típusait. Csaknem riportszerű hitelességgel teremtette meg a film
a latin-amerikai miliő lüktető, vibráló életközelségét, ugyanakkor oly emelkedett a

pátosza, mint egy époszé. Ebben a kitüntetett műben is, akárcsak a fesztivál több
más filmjében, a retorika ráépült az izgalmas tényanyagra. És ez a komplexitás ellentmondásosnak bizonyult.
A Matteotti meggyilkolása című olasz
filmben, Florestano Vancini rendező alkotásában, melyet a zeiiri a legjobb politikai
filmnek minősített, szintén a szónokiasság
uralkodott el, s igyekezett heves lendületével egységbe forrasztani a történet dokumentumhű szigorát a művészi rekonstrukció áttettebb szféráival. Voltak is ennek az
ábrázolásmódnak megragadó és dinamikus
megnyilatkozásai,
kiváltképp
Giacomo
Matteottinak, az olasz antifasiszták orvul
elrabolt és meggyilkolt élharcosának szuggesztív bemutatása révén, ami nem kis
részben Franco Nero színészi meg személyesítő erejének köszönhető, de a rendkívül drámaian zajló események felelevenítésében, a Mussolini-rezsim
megszilárdulásának és módszereinek bemutatásában a
film mégis alatta maradt tulajdon lehetőségeinek. Mert az életteljesség soha sem
lehet azonos a mozivásznon a túlrészletezettséggel, s a megszólalás fortisszimója
sem helyettesítheti
a művészi értelmezés
- talán éppen néma - belső kohézióját.
Úgy látszott, hogy Vancini különben tiszteletreméltóan harcos és becsületes filmjével rossz pályára tért az a nemes dokumentarista játékfilm-irányzat,
mely a jelenkori filmművészetben
Elio Petri, Damiano Damiani és Giuliani Montaldo sikereihez fűződik.
Ugyanez a makacs ragaszkodás a históriai "fotokópiához" tette már elkészülése
pillanatában archív-anyaggá a tekintélyes
csehszlovák mester, Otokar V ávra nagylélegzetű filmjét, Az árulás napjai-t, mely a
gyászos emlékezetű 1938-as müncheni paktum előzményeinek és létrejöttének eseményeit dolgozta fel, a történelmi alakok,
Chamberlain, Daladier, Benes, Gottwald,
Mussolini, Hitler és mások színészi megjelenítésével.
Ugyancsak emlékezetes
politikai eseményhez nyúlt Yves Boisset francia rendező, amikor Emberrablás címmel a Ben
Barka-ügy sötét és szövevényes
szálaiból

hozta össze krimijét. Tehát az emberrablés és orvgyilkosság mint a fasiszta politika bevett gyakorlata kétszeres megbélyegzésben részesült a fesztiválon. Csakhogy míg Van cini a Matteotti-filmmel
mintegy a kései vádirathoz gyűjtött egybe
konkrét bizonyító anyagot, addig Boisset
a szokvány bűnügyi izgalomnak rendelte
alá a témát. Ennek ellenére
éppenhogy
nem sikerült elérnie az izgalmasságnak azt
a fokát, amely a haladó marokkói politikus
tőrbecsalásának
sztorijában
eredendően
benne rejlik. Mindazonáltal a film ezüstdíjat nyert. Ugyanilyen elismerésben részesült a lengyel Kopernikusz is.
S egy másik olasz film szintén tanúságCsheidze:

Facsemeték

Zsalakjavicsusz:

Ez az édes szó -

szabadság

tételre jelentkezett
egy fasiszta
bűntett
ügyében. George Pan Kosmatos rendező a
Halál Rómában című munkájával
a nácik
által meg szállt olasz fővárost visszaidézve
többszáz túsz megtorló, módszeres kivégzésének történetét pergette le, beleágyazva
a tömeggyilkosságot
végrehajtó SS-városparancsnok lelkiismereti vívódásaiba. De a
puszta tény itt is megrázóbban
hatott a
pszichológiai kiszínezésnél - és ez természetes; a dokumentáció építőköveihez,
melyekből a filmen a vértanúk emlékműve
felépült, ennyire individuális szemszögből
nem lehetett mit hozzátenni.
Az utóbb említett két filmben a nagy
színészek
egész sora vonult fel, közülük
csak egy-kettőt
kiragadva: Trintignant,
Volonte, Piccoli, Burton, Mastroianni, de a
sikernek ezúttal ők sem váltak élesztőivé.
Stanley Kramer neve is szerepelt
a
programban. S hogy ehhez a névhez milyen életmű fűződik már is, azt az arany50

díj is mutatja, melyet Kramer
ezért az
oeuvre-ért kapott. Ha szigorúan vesszük,
a pillanat nem volt szerencsés, mert Kramernek erre a fesztiváIra hozott versenyfilmje tulajdonképpen
senkinek sem tetszett, valószínűleg
magának
a zsürinek
sem. És mégis megérdemeltnek
érezhettük a díjat. A jelenlevő Kramer-film,
a
Kegyetlen Oklahoma ebbe nem szólhatott
bele. Az amerikai mester, úgy látszik, engedményt tett önmagának és egy feltételezett igénynek, ám az a fajta pionir-történet, melynek központi hős e egy amazonlelkű nő - Faye Dunaway kétségtelenül
színgazdag alakításában - nem bizonyult
eléggé érdekesnek. A nő megvetette
lábát
az oklahomai puszta egy pontján, hogy ott
olajat fakasszon, de az eredmény nem igazolta konok harcát a kicsiny birtokára fogukat fenő pénzes és erőszakos cápákkal
szemben.
A díjazott filmek listáján továbbhaladva

a Szeretet című bolgár produkció hoz érkezünk, mely morális igazságkimondó
és
ideálteremtő szándékát egy fiatal nő belső
drámáján keresztül érzelmes montázsokba
oldotta. Rögtön ezután a mi Fotográfiá-nk
következik, amely természetesen a maga
sajátos vetületében szintén felszínre hozta
a dokumentarista és a játékfilm es kifejező
eszközök viszonyának és "koegzisztenciájának" kérdéseit. Öröm volt érzékelnünk a
vetítés légkörén, a fogadtatás visszhangján, a díjátadás hangulatán - amikor Zolnay Pál rendező átvette az ebben a kategóriában első helyen kiemeIt ezüstdíját
- hogy versenyfilmünk
példája ígéretet
és bátorítást jelentett azok számára, akiket
ma a filmművészetben
a játékká, költészetté és filozófiává emelt naturális felfedezések foglalkoztatnak.
A komor történelmi és élettapasztalatok
árnyékában csak halványan derengett olykor egy kevés derű. Bizonyos vagyok azonban, hogy nem egyszerűen a ritka mosolyért járó hála emelte ki a mezőny átlag színvonalából az Otthon, édes otthon című
belga vígjátékot. Az eleddig ismeretlen fiatal Benoit Lamy rendező lélekfrissítő en
gúnyolódott a drill, a nagyképűség és a
hipokrizis, tehát olyan módszerek és tulajdonságok felett, melyek könnyen hajlanak
át a világban az embertelen önkénybe. A
mi fogalmaink szerint egy úgynevezett
szociális otthonban játszódik a film, öregek között. Az igazgatónő "pedagógiai" elve
a megrendszabályozás, mindennemű egyéni avagy páros "kilengés" megakadályozása és büntetése, míg ellenlábasa, a fiatal pszichológus az öregek számára is szeretné meghagyni az "önmegvalósítás"
és
az önrendelkezés jogát.
Az aggok háza mikro közegében a mi szemünkben is komoly tétre menő csata folyt,
amikor a bentlakók a maguk módján ellenálltak és fellázadtak szabadságukért és
emberi méltóságukért. Benoit Lamy leckét
adott, miképpen lehet értékes, magvas, humanista gondolatokra
humoros, játékos,
könnyed háziköntöst húzni. Meglehet, túlzás azt mondanom, hogy ez a film is azt
a szabadságeszmény t képviselte, amelynek
jelképe annyi háborús filmben tűnt fel a

fesztivál napjaiban, de hiszek abban, hogy
nevetéssel is lehet nagy horderejű célok
és küzdelmek
mellé állni. Lamy harci
fegyvere az öregek gyermeki bája és bölcs
igazságszeretete
volt. Megtapsoltuk érte,
ha a zsüri különösebben nem is honorálta.
Egy másik öregúrról is meg kell emlé-

Shinibugawa

vendéglő

keznem, aki a legjobb férfialakítás egyik
díját nyerte el, bár éppen a díj átvételekor derült ki róla, hogy középkorúnak is
alig mondható. Ramaz Cshikvadze
grúz
színész kitűnő játékával és maszkjával tökéletesen azonosult azzal az apóval, aki
kiszáradt öreg körtefái helyére fiatal facsemetéket keresett, s ezért hosszú, aprócska-nagyobbacska
emberi kalandokkal és
konfliktusokkal
tarkított vándorútra kelt
élelmes és kedves kisfiú-unokájával.
A
Facsemeték című filmmel Rezo Csheidze
naiv népmesei hangon, a lírai vígjáték békés-mosolygós bűvkörében ismételte meg
az öregember odisszeáját, csaknem ugyanazét, aki korábban A katona apja című
nagyszerű alkotásában a háború véres viszontagságai közt kereste fiát.
A csekély szám ú mulattatóbb
filmek
kozt feltétlenül említésre tarthat számot
Francois Truffaut Éjszakai felvétel című
pamflet je, habár versenyen kívül szerepelt
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a fesztivál műsorán. Kicsit megindító volt
Miguel Littin rendező Az igéret földje
az a kedves szkepszis és az az árulkodócímű chilei forradalmi époszát népi miszcsúfolódó őszinteség, amellyel Truffaut eb- tériumjátékkal
ötvözte.
Hogy eközben
ben a filmben saját foglalkozására, a filmJancsó kompozícióival és Fellini szellemcsinálásra, annak trükkjeire
és belterjes
világával álmodott, nem róható vétkéül,
emberi, érzelmi, technikai "üzemére" te- viszont ennek nyomán nagyon eklektikus
kintett, és e cél érdekében még önmagát
mű került ki a keze alól. A Fojtsd vissza
is "feláldozta", minthogy a rendező szere- könnyeidet című venezuelai film Manricio
pét maga játszotta el.
Walersteni rendezésében a fennálló társaA japán Shinibugawa
vendéglő, olai»: dalmi viszonyok ellen lázadó fiatalok akcsak az indiai Végtelen
szerelem a bol- cióinak ingerült krónikáját a Bonnie
és
Clyyde-ból
ellesett eszköztárral forrósídogságkeresés és boldogtalanság keleties
lebegésű szép románcát fordította át a vé- totta fel, s tette ugyanakkor jegesen hátborzongatóvá.
gén érzelgősségbe. Pedig ezekben a művekben is keserű társadalmi ítélet feszült
Talán a legtisztábban
őrzött színes
a túlhaladott, béklyózó konvenciókról. Az folklorjellegzetességek
és kultikus, mítikus
ausztráliai filmgyártás
önálló karakterét
népi hagyományok a fekete Afrikát képnehéz lett volna felfedezni A hivatali pik- viselő Tuki-Buki
című, FIPRESCI-díjjal
nik cím ű itt-ott
megnevettető
groteszk
kitüntetett szenegáli film post-neorealista
szatírában.
cselekményében és valóság látásában keveredtek el, tanúsítván Djibril Diop rendező
Világos, hogy minden nemzeti fiImgyáreredetiségre törekvő tehetségét.
tás nemcsak önmagából, hanem kölcsönHa kitérőket is tettünk
egy-egy film
hatásokból is táplálkozik, és érzékenyen
erejéig, minduntalan visszatért a vászonra a
reagál a más ország felől érkező rokon
természetű jelzésekre. Ellenben ha a köl- történelmet szólító dokumentarista
igény.
csönzött elemek eluralkodnak a filmen, ak- Az Ember Maisiniziumból című kuoai, a Tizenkettedik
szélességi fok: éjjelele és napkor hiába a legeredetibb és legsajátabb
folklorisztikus díszítés és színezet, a pro- pal ok című észak-vietnami film és a Szutyeszka című, talán minden eddigit felüldukció egészében másodlagossá válik.
múló monumentalitású jugoszláv partizánEz történt az Azok az évek című mexikói filmmel is, mely különben a legjobb
dráma, a legjobb antifasiszta film különdíjának nyertese, - mind a hazai földet,
antiimperialista
film különdíját
kapta.
Mexikó valaha csodát művelt; filmművémind a nép életét mélyen érintő élmészete a negyvenes években naggyá nőtt és nye kből táplálkozott.
új értékekkel gazdagította a világot. Most
A világ filmművészete
új vonásokról és
viszont Felipe Casals rendező Mexikó múlttörekvésekről
nem adott számot az idén
századi zaklatott és véres történelmének,
Moszkvában. Ellenben a történelmi emlépolitikai és társadalmi viharainak ábrázokekkel való viaskodásoknak, s a múltbeli
lására szánt tablójával újraalkotta azt a és jelenkori szabadságküzdelmek
egymáspatetikus barokk-romantikát,
melyen minba áttűnő, mozgalmas panorámája figyelden valamirevaló filmgyártás már többémünket mégis újból és újból magához
kevésbé túljutott.
vonzotta.
Sas György
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"INKÁBB

NEM ... "

Budapesti beszélgetés a Bartleby rendezőjével
A jólszervezett, hypermodern nagyvárosba
hatalmas aeroplannal érkezik meg Bartleby, hogy a jóléti társadalom egyik centrumában szerencsét próbáljon. Anthony
Friedmann angol rendező hősének sorsa
azonban nem a szokványos karriertörténet,
szomorúbb tanulságot tartogat ez a "modern mese". Bartleby korábban a kézbesíthetetlen levelek ügyosztályán dolgozott,
és most - bár egy jó szándékú főnök nyomban alkalmazza könyvelőnek - úgy tűnik, valami még sincs rendben a kafkai
kisember körül. A rejtélyt a főnök növekvő érdeklődéssel és jószándékkal
igyekszik megfejteni; miért nem akar dolgozni
Bartleby? Csupán mert alkalmatlan a munkára, vagy lelke mélyén valami régi titkot
őriz, egyszerűen talán beteg? Barleby hallgat, és a választ magával viszi az ideggyógyintézetbe és a halálba.
Anthony Friedmann-tól, aki a Bartleby
bemutatójára
érkezett
Budapestre,
azt
szeretném megtudni, miért éppen ezt a
szomorú, fanyar történetet választotta első
filmje témájául?
- Inkább a téma választott
engem.
Gyakran így érzi ezt az ember, ha hoszszabb ideig egyetlen történettel foglalkozik, és a képzeletébe telepszenek a törté-

net szereplői; velük élünk, mintha egyenesen mi teremtettük volna őket. Az én
esetemben
különösen érdekes ez, hiszen
Herman Melville novellájának adaptációjára vállalkoztam. Bartleby története évekig kísértett. Amikor Amerikában találkoztam a "drop out" társadalmi jelenségével,
megértettem a téma aktualitását, és Bartleby személye ekkor számomra elevenné
vált. Ha az amerikai, majd az angol "drop
out/t-ot, a társadalomból való kiesésnek
ezt a különös jelenségét mozgalomnak neveznénk, nyilvánvalóan
túloznánk. Itt a
a különböző, társadalmi rend ellen tiltakozó mozgalmak
következményéről
és
egyenes folytatásáról volt szó. A tiltakozások - például a vietnami háború ellen
vagy a faji megkülönböztetésekkel
szemben - és az emberi igazságért folytatott
legkülönbözőbb küzdelmek az elmúlt évtizedben egy ponton tehetetlenség be és kétségbeesésbe vezettek.
A reménytelenség
és az alternatívák
hiánya azt kívánta,
hogy a társadalom minden bűnét és javát
meg kell tagadni, éppen mert azokon változtatni
nem lehet. A fiatalok többsége
lemondott a tanulásról, a munkáról, a kapcsolatokról, a társadalmi javak termeléséről és fogyasztásáról. Az autóról, a tele53

vízióról, a rádióról, az újságokról és a
könyvekről. Nem akartak enni többé. A
polgári társadalom valamennyi konvenciókan alapuló kis és nagy célkitűzését eluiasitották maguktól, mert ezek a fiú k és

lányok nem kívántak sem nagy-, sem kispolgárok lenni. Nemet mondtak mindenre.
A szellemi és materiális javak fogyasztásától a hallgatásba vonultak vissza.
- Melville Bartleby-ről
szóló tizenkilencedik
századi történetében
ennek a
hallgatásnak az alaptípusára, és számomra
tökéletes művészi megfogalmazására
találtam. Melville profétikusan megjósolta a
nagy urbánus civilizáció fenyegető emberi
következményeit,
pszichológiai
hatását.
Története napjainkra vált igazán aktuálissá, az ő pesszimisztikus
utópiája korunk
embere számára a bőrünkön érezhető valósággá. A történet modernizálására vállalkoztam, de csupán a környezetet kellett
megváltoztatnom, és az átlagos nagyvárosi
miliőben Bartleby sorsa már nem tűnt
pszichológiai science-fiction-nak vagy utópiának.
- Mit jelent az Ön számára Bartleby
passzí v rezisztenciáj a: lázadást vagy a menekülés egy formáját?
- Bartleby történetével
kapcsolatban
Melville maga is a passzív rezisztencia kifejezést használta. Úgy érzem, a korábbi kifejezés valóságos tartalmat a huszadik század első felében kapott, elsősorban Gandhi
erőszaknélküliségen
alapuló mozgalmával,
majd az amerikai polgárjogi harcban.
- Ha elolvassuk Bartleby történetét, őt
mindig a főnök szemével látjuk, az ő benyomásai alapján ítélkezünk. A film számára is ezt a szubjektív nézőpontot választottam, és megkíséreltem a munkaadó
kétségbeesését a nézőben felkelteni. Minden társadalmi
kommunikáció
legalább
két emberen alapszik, és ebben a kapcsolatban a passzív rezisztenciát mindenképpen egy korábbi agresszió kell hogy kiváltsa.
- A főnök maga sem tud dönteni Bartleby magatartását illetően, az ő törekvése
éppoly reménytelen, mint a másiké. Először azt hiszi, hogy új alkalmazottja fellázad, azután azt, hogy előle menekül.
- Nehéz lenne egyértelmű választ adni
egy olyan kérdésre, amelyet a filmben
szándékosan nyitottan hagytam. Hiba lenne a kérdést egyszerűnek látni, ezért nem

kívánok értelmezni
egy olyan figurát,
amely számomra sokoldalú társadalmi jelenséget képvisel. Ha ítéletet mondok felette, vagy értékelem, nyomban vállalom
valamelyik nézőpont elfogultságát, és pontosan ez az, amit nem akarok.
- Bartleby az irodalomtörténet
"nagy
kisember" hőse, életének öntörvényei hordozzák sorsát. Létének, sajnos, megvan a
jogosultsága, és ez a néző számára kétségbeejtő kell hogy legyen. Tapasztalatom
szerint a néző is szeretne valamit megtudni Bartlebyről, pontosan úgy figyeli őt,
ahogy a munkaadó, azonban ez a sors ellenáll a kíváncsi tekinteteknek.
Van benne
valami titokzatos és megismerhetetlen.
- Vajon ez a titokzatosság
nem egyszerűen személyiségének
patologikus
voltából fakad?

- Ha az emberi viselkedéseket
orvosi
szempontok alapján ítéljük meg, mi több,
osztályozzuk, nem biztos, hogy eljutunk a
valósághoz. Végül is meglehet, hogy Bartleby patológiai eset, biztosan az is, hiszen
orvosok vizsgálják. Erről szól a film. Bartlebyt megvizsgálják, kórházba csukják, felírják betegségének pontos latin nevét, de
hangsúlyozom, nem tudnak segíteni rajta.
Tehát az ő sorsa patológikus eset is lehet,
de az is lehetséges, hogy sorsára a válasz
mégsem az, amit a pszichológusok és az
orvosok mondanak. Pusztán egy patológikus eset bemutatásáért nem készítettem
volna filmet. Melville történetében Bartlebyt börtönbe zárják, nálam a bolondokházában végzi.
- Véleménye szerint teháta
"társadalmi patológia",
vagyis az "alkalmazkodásképtelenség"
szempontjából
nem
olyan
nagy különbség,
hogy a végső út a bőrr'nbe vagy a kórházba
vezet?

- A különbség igen nagy, bár van hasonlóság is, a büntetés és a gyógyítás, az
agresszió és a mélységes passzivitás ellentétei egymásnak. Azért változtattam meg
Melville
történetének
utolsó állomását,
mert egy olyan magatartásról kívántam
beszélni, amely képtelen az agresszióra,
csupán szembeszáll vele.
- Miért ábrázolta Bartleby sorsát magányos esetnek, hiszen gondolatának
ihletője, a "drop out", ha nem is társadalmi
mozgalom,
de mindenképpen
kollektív
akció?

- Bartleby az a kisember, aki a nagyvárosi civilizáció ban izoláltan, spirituális
módon reagál környezetének agressziójára.
Az ő sorsa éppen magányosságában megejtően tragikus. Öröksége az egész társadalom, és számára a cselekvés egyetlen lehetséges formája ez az óvatos némaság.
Visszavonul, mert nem tud kompromisszumokat kötni. Az alkalmazkodás megtagadása felett, ha kedvünk van, ítélkezhetünk.
- A film kétféle konfliktusról szól, minden idők kommunikációs
problémájáról,
amely történelmi okoktól és az egyén sorsától, érzékenységétől, személyiségének alkatától függően különböző fokon érzékelhető. Ezen túl Bartleby tragikumát a modern civilizációs társadalmak fogyatékosságai okozzák.
- A modern városi élet civilizációs ártalmairól
szólni számomra
aktuális és
konkrét téma. Olyan urbanizált társadalomról van szó, amelyben felbomlott a közösségi élet, a kapcsolatok gépiessé váltak.
és a kizsákmányolás
formái is elgépiesedtek. Tudom, ez is általánosságnak hangzik.
Égető és konkrét probléma azonban
az
egész világon. Emberi sorsokat, személyiségeket sújt ez a dehumanizált civilizáció.
(Ember Marianne)
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FILM ÉS TÖRTÉMELEM
Film és történelem kapcsolata, egymást átható ösztönzéseik, összeérő és eltérő újabb
eredményeik évek óta napirenden vannak, mióta a magyar film új hullámáról, nemzeti önismeretre felszólító történelemszemléletéről
beszélünk. Mi ennek a két - látszólag távoleső - területnek érintkezési lehetősége, hol vannak találkozási pont jaik,
szót érthetnek-e egymással a történelmet megidéző "költők" és a tényeket szigorú
tisztelettel kezelő, kizárólagos hűséget ismerő tudósok? - ezt a kérdést vetette fel a
Magyar Történelmi Társulat július elején Egerben tartott vándorgyűlése. A tanácskozáson főként történészek
kaptak szót: Lackó Miklós és Farkas Márton, Hanák
Péter, Kerekes István, Kosáry Domokos, Szabó Miklós; de megjelentek a filmszakma
képviselői is: Bíró Yvette, Bokor Péter, Kovács András, Nemeskürty
István és
Szekfű András.
Az alábbiakban Lackó Miklós vitaindító referátumát közöljük, valamint - kibővített formában - azt a rádióbeszélgetést,
melyet az egri viták nyomán, Hanák Péter
vezetett a Kossuth rádióban.

A TÖRTÉMELEM

KIHíVÁSA

ÉS A FILM

A magyar film és a történelem kapcsolatáról - legalábbis az elmúlt 10 esztendőben - a történész nem szólhat a szellenli-érzelmi
megrendültség
felhangjai
nélkül. Ezt a megrendülést - a műalkotások keltette általános katartikus hatás
mellett és azon túl - a történelemben
különleges, mondhatjuk szakmai motivációk is erősítik. A szakmait itt most persze nem valamiféle szűk és magábazárkozó céhbeliség értelmében használjuk;
szakmánk,
a történetírás általános szellemi-társadalmi szerepéről, hivatásáról van
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szó. S bátran megkockáztathatjuk azt az
állítást, hogy a magyar filmművészet és
a történelem elmúlt évtizedben kialakult
kapcsolatának szemügyre vétele ma különlegesen alkalmas téma ahhoz, hogy a
történész tudatosítsa önmaga számára saját szakmájának belső helyzetét és problémáit, s ezek összefüggését a társadalmi
gondolkodás nagy alapkérdéseível.
Film és történetírás - ha jól meggondoljuk - egymástól elég távol eső fogalmak. Az egyik oldalon a történetírás
mint a múlt megszakítatlan,epikus

menetének, a hagyománynak,
vagyis a
megőrzésre érdemesnek ítélt társadalmi
tapasztalatok fönntartásának egyik fontos
eszköze és letéteményese - a másik oldalon a film, ez a legmodernebb, eredetileg
"aura" nélküli művészet, a maga pillanathoz kötöttségével (gondoljunk tennékeinek gyors elavulására,
arra, hogy
milyen kevés film képes valaminek a tartósítására, hogy amit alkotásai megőriznek, a korai fényképekhez hasonlóan, a
legtöbbször csak az a perc, amelyben ezek
az alkotások éppen megszülettek) ; a film,
amely a történést darabokra, pillanatokra
tördeli, s legbensőbb formavilága szinte
történelemellenesnek
nevezhető
(van-e
történelemellenesebb
fogalom, mint pl. a
"vágás"?) - nos: film és történelem, a
történelem felfogásának hagyományos értelmében, egyáltalán összeegyeztethető fogalmak-e? És itt ne tévesszen meg bennünket az a körülmény, hogy a film kezdettől fogva előszeretettel fordul a történelmi témák felé is.
Az úgynevezett történelmi filmekben
a történetiség elemeit legtöbbször csak
teljesen külsődlegesen találhat juk meg:
csupán arról volt és van szó, hogya filmgyártás, e hatalmas, technikailag és üzletileg szervezett téma-őrlő malom garat ja
minden föllelhető témát bekap és megemészt, köztük a történeti témákat is,
hogy nagyszerű díszletekkel, kosztümös
tablókkal, tömegjelenetekkel
és magánéleti titkokkal nyűgözhesse le a modern
tömegtársadalom mimd satnyább történeti
tudattal rendelkező emberét. Ami tényleges történés van e filmekben, az nem más,
mint a lehántott kaland, - s van-e a történelemmel ellentétesebb fogalom a 'kalandnál, amelyet az ember múltból-időből
kiszakítottan, a véletlen és a váratlan
kényének kiszolgáltatva - hogy egy régi
babitsi film-sablonnal éljek: robogó csodaparipán
száguldva, egy szikla mögött
rejtőző, ismeretlen ellenfél puskacsövétől
kísérve - él át, a kalandnál, amelyben a
múlt tapasztalatai mit sem érnek, s amely
nem nyújt közvetlen tapasztalatot a jövőre?
Mindezzel azonban egyáltalán nem azt

akarjuk állítani, hogy a hagyományba, a
múltba gyökerezettség tudata az emberi
szellem egyedüli és kizárólagos szükséglete, s ne volna ugyanígy létszükséglete a
kiszakítottság, a hagyománnyal való szembefordulás, a kaland is, főleg akkor, amikor úgy érzi, hogy a múlt, a hagyomány
elviselhetetlen nyűgként nehezedik életére; amikor úgy érzi, hogy a történeti hagyomány - konzervativizmustól elválaszthatatlan túlsúlyával szakítania kell,
éppen annak érdekében, hogy ezt a hagyományt
a gyorsan változó jelennel
egészségesen köthesse össze, s ilyen módon megújíthassa. A szülőföld hagyományaiból magát kiszakító kalandor vándorútra kel, s onnan megtérve, az idegen világok képét, a kalandot, a magány élményeit is élettapasztalatai
szerves részévé
vál toztatj a.
Mindezt témánkra alkalmazva: nem tekinthető véletlennek, hogy a filmművészet első igazán nagy korszaka egyúttal
a szociális forradalom korszaka is volt
- a korai szovjet filmekre vagy a nyugati avantgard e legjobb alkotásaira gondolunk -, az az időszak, amikor a film
bátran vállalta szerepét: a közreműködést
a lassú történeti folyamat bűvös körének
áttörésében, a forradalmi tett, a kiszikkadt
múlttal való szakítás, a gyökeresen új
szellemében. Az utópizmus, amellyel telítve
volt, mit sem von le e művészet nagyságából.
S vajon ha ma azt tapasztaljuk, hogy
a történelmi film mint komolyan veendő szellemi jelenség tűnik fel, akkor
nem arra következtethetünk-e, hogy olyan
korszakba értünk, amikor a történeti tudat, a hagyomány egyszerre vár megőrzésre és radikális megújításra is?
Historizmus és történettudat
A törekvés a történeti hagyomány megőrzésére s egyszersmind radikális megújítására, az igény a forradalmian ujra,
de olyan módon, hogy az új a megőrzésre
érdemesnek ítélt hagyomány nedveiből
táplálkozzék - ez a vágy nem újkeletű.
Eredetileg ezt tűzte zászlaj ára a baloldali
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progresszió a maga forradalmi dialektikus
társadalomszemléletében. Ez a szemlélet
elvetette azt a terméketlen és retrográd
célokra is felhasználható
historizmust,
amely egy túlhaladásra valóban megérett,
leegyszerűsített haladás-gondolat oppozíciójaként - a megvesztegethetetlen tudományosság pózában tetszelgett, s a múltat
egy olyan, korszakonként persze más és
más struktúrák szerint rendeződő, lezárt
rezervátumnak tekintette, amelyből semmiféle út sem vezet a jelenhez, és megfordítva: a jelenből sem lehet eljutni hozzá; a mag, amelyet - Walter Benjamin
szavaival - a jelen vet a történelem talajába, eszerint soha nem hajthat ki.
A forradalmi baloldal ezzel a historizmussal a történelem dialektikus szemléletét állította szembe. Ez a szemlélet ledöntötte a történelmi múlt és a jelen közé
ásott szakadékot, a jelen a múltból eredeztette, oly módon, hogy figyelm ét a
mára, a jelen követelményeire szegezve,
a történelmi folyamat lassú epikus menetének, a szerves növekedésnek az eszméjét egybeötvözte a forradalmi áttörés, a
múlttal való gyökeres szakítás gondolatával. A múlt és a jelen e dialektikus szemlélete azonban nem maradt érintetlen. A
modernkori történelem s a forradalmi
irányzatok nagy külső-belső sorsfordulatai
és viszontagságai háttérbe
szorították
hagyomány és forradalom ellentmondásosságában is szép - vagy hamarosan minden bizonnyal széppé váló - egyensúlyának a gondolatát, az utópisztikus vágyképek közé sorolták. A történelem a jelen,
a fennálló igazolójává, vagy lelkesítő, illetve gyűlöletre serkentő érvrendszerévé
vált a múlt dialektikus szemlélete historizálássá módosult. Ez a historizálás egy
időben - az 1930-as-40-es években progresszív-antifasiszta célokat is szolgált.
A film maga is kezdett részt venni ebben
a progresszív célzatú historizálásban. Példa, talán a legnagyobb példa rá Eizenstein
A jégmezők lovagj a c. film je; a szemlélet
belső problematikusságáról itt legföljebb
az ábrázolás bizonyos formalizmusa árulkodik: ezzel kellett a művésznek kárpótolnia önmagát, s bűnhődnie is a histori68

záló . módszer
belső tisztázatlanságaiért.
Mindenesetre megjegyzésre érdemes, hogy
a politikai propaganda-szerepet bátran és
büszkén
vállaló korai avantgard e-filmek
ezt a formalizmust nem ismerték: a forradalmi új nyílt szolgálata együtt járhatott a művészi hitelesség megőrzésével,
sőt, e hitelesség a társadalmi forradalom
szolgálata révén teljesedhetett ki.
A fentebb említett ·időszakkal részben
egyidőben, de főleg később, ez a - mondjuk így - objektív alapokon is nyugvó,
progresszív célokat is szolgáló historizálás a manipulativ historizálás szakaszába
ment át, egy voluntarista politikai gyakorlat ideológiai eszközévé és igazolójává
torzult. A változás a filmtörténetben is
nyomon követhető, azokban a történelmi
filmekben, amelyek részben vagy teljesen
a "személyi kultusz" historizálását igyekeztek szolgálni. Történetírásnak és történelmi filmnek erről a mélypontról kellett
elmozdulnia.

A történelmi film fogalma
Történelmi film, amelyet komolyan kell
venni - ez tehát egészen újkeletű és tegyük hozzá - !közép-kelet-európai jelenség. Csak itt, ebben a régióban, s csak
a mi életünk legutolsó időszakában lépett
túl a régi kosztűrnökben eljátszott kalandnak vagy a vetítővászonra adaptált múltat idéző regény- és novella-irodalom sokszor érzékenyen szép, de sokszor kétes
értékű népszerűsítés ének, vagy pedig a
- nemegyszer színvonalas - historizálé
propagandának a keretein. Ez egyszerre
tanúskodik erőről és gyengeségről. Mert
annak, hogy a történelmi film - gondoljunk a szovjet Rubljov-ra, a lengyel vagy
a magyar filmművészet jellegzetes irányzataira - Európa e régiójában megjelenhetett, s korszerű tartalmakkal telítődhetett, annak nyilván sok oka van; néhányat közülük nem is nehéz felsorolni. Így
első helyre kívánkozik az e régióra jellemző társadalmi gondolkodás erőteljesen
történeties,
sőt historizáló
szerkezete,
melyet új nagy történelmi események
forradalmak,
háborúk is táp-

láltak, s amely még a filmet, ezt az eredetileg történelem ellenes közeget is képes
volt magához idomítani, s olyan - egyegy egész nemzeti közösség számára máig
is eleven művészileg felhasználható
szimbolumrendszerrel ellátni, amilyennel
a polgári nyugat már régóta nem rendelkezik. (Gondoljunk Jancsó Szegénylegényei-re vagy Tarkovszkij szerzetes-világára.) Ez azonban csak a legáltalánosabb
feltétel volt, ettől még a közép-kelet-európai filmművészet megrekedhetett volna
- hogy hazai példánál maradjunk - a
Feltámadott a tenger egy Feszti-körképbe
oltott forradalomábrázolásánál
(melynek
ál-optimizmusa láttán akkoriban egyik kitűnő írónk szellemesen jegyezte meg: érdekes, Graczánál a történet nem így végződött), vagy pedig - hogy egy végletes
példát említsünk - a Rákóczi hadnagya
álhősies romantikájánál.
Mindennek leküzdéséhez olyan radikális, alkotóan szocialista társadalomszemléletre s persze ezt
előhívó társadalmi tapasztalatokra - volt
szükség, mely bátran szembeszállt a nálunk az 1950-es években uralkodó manipulatív historizálás egész szemléleti rendszerével. Szükség volt olyan közegre is,
olyan közszellemre, amelyben a művész
bizonyos mozgástérrel rendelkezett ahhoz,
hogy sokjelentésű mondanivalóját ábrázolhassa. Mindez kétségtelenül közrejátszott a magyar filmművészet "nagy korszak.ának" a kialakulásában, abban, hogy
a film, e csak részben fogalmi, de nagy
intellektuális tartalmak terheit is elbíró
művészet az élre tört, s hogy mondanivalója oly gyakran költözött a történelem
témáiba.
Az előbb arra utaltunk, hogy a magyar
társadalmi gondolkodás olyerőteljesen
historizáló szerkezetű, hogy még a filmet
is magához idomította. Historizálás alatt
természetesen nem magát az eleven történeti tudatot értjük, amelyre - bárhogy
pusztítsálk is a modern létfeltételek mint biztonságot és tapasztalatot nyújtó
talapzatra a ma emberének nagyobb szüksége van, mint valaha. A historizálás ahogy már utaltunk rá - mást, egy eltorzult és túlburjánzott történeti gondol-

kodást jelent, a társadalmi tudat egy
olyan vonását, legalábbis kifejlett formájában, amely konzervativizmus a ellenére
is, retrográd értelemben történetellenes :
önkényesen a jelen aktuális igényeit vetíti a múltba, s csak azt fogadja el napirenden levőnek, amit történelmi érvekkel,
a történelmen tett erőszak útján igazolhat.
Ha a dolgokat így értelmezzük, akkor pontosítanunk kell korábbi megállapításunkat.
A magyar film, azt mondhatjuk, elfogadtuk a társadalmi gondolkodás historizáló
közegét, de legjobb alkotásaiban nem ő
idomult ehhez a közeghez, hanem ő idomította, alakította azt a maga újító törekvéseihez. Az elmúlt évtizedben a magyar
szellemi életnek aligha volt olyan színtere - beleértve a történetírást is -,
amely a társadalmi tudat e visszahúzó,
historizáló szerkezetén többet változtatott
volna, mint a film. A film - persze a
maga sajátos művészi terepén és eszközeivel - előtte járt a történetírásnak, korábban és főleg radikálisabb an vetett fel
olyan problémákat, amelyek a történetírás legbensőbb feladatait érintik.

Eleven múlt
Fölmerül a kérdés: az elmúlt évtized ún.
történelmi filmjei - a legjobbak és legjelentősebbek - mennyiben tekinthetők
egyáltalán történelmi filmeknek? Már a
futó áttekintés is azt mutatja, hogy nem
hagyományos értelemben vett történelmi
filmekről van itt szó. E filmek nagyrészt
nem régi történelmi események emlékét
idézik, témájuk nem a lezárt múlt; a befejezetlen, a máig is megoldatlan, kegyetlenül eleven múltról van bennük szó.
E filmek nagyrészt nem régi történelmi
események emlékét idézik, témájuk nem
a lezárt múlt; a máig is megoldatlan, kegyetlenül eleven múltról van bennük szó.
Jancsó Miklós filmtémái az abszolutizmus, a dualizmus korszakát, 1917-1919-et,
valamint az ellenforradalom
berendezkedését, 1944-1945-öt választották történeti keretül. Kovács András történeti
tárgyú filmjei a második világháborúban
vagy 1919-ben játszódnak. Más - bemu59

tatott vagy bemutatásra váró - filmek
ugyancsak ebből a félmúltból, gyakran
1919-ből merítik témájukat. E puszta felsorolás azonnal valami lényeges re hívja
fel a figyelmünket. A magyar történetírás
immár majdnem 25 éve határozott és
szigorú feladatot kapott: 1848 mellett,
tegye a magyar történeti tudat szerves és
eleven részévé a későbbi forradalmi sorsfordulókat, így 1919-et. Ennek a megbizatásnak a történetírás, valljuk be, nemcsak az 1950-es években, de máig sem tudott eleget tenni, - pedig ma már Hajdu
Tibor tollából kitűnő monográfiával rendelkezünk 1918-19-ről
- persze, nem
kizárólag a saját hibájából. Nos, szinte
észre sem vettük, s a filmművészet az elmúlt évtizedben legalábbis hozzákezd ett e
feladat végrehajtásához, persze egyáltalán nem úgy, ahogyan ezt a régi megbízók elgondolták.
Az az átfogó, radikális társadalomszemlélet, amely a filmek legjobbjait áthatja,
a modern forradalmak korát is kezdi kiemelni a formális ünnepélyesség, a lényeget illetően azonban a tabuk világából,
s integrálja értelmiségünk - főleg a fiatal
generációk - gondolatvilágába.
Ezek a befejezetlen múltról szóló filmek
ugyanis éppen azzal szakítottak, ami a
történetírást sokáig lebéklyózta, s lassan
mégiscsak bontakozó megújulását is fékezte: radikálisan szembefordultak az apologetikus, manipulatív historizálás világával, s ezen túlmenően, kikezdték a hagyományos
magyar
historizálás
egész
szemléletmódját is. S mindezt úgy végezték, hogy hamisítatlanul magyarok maradtak, külső, nemzetközi impulzusaikat is
a magyar valósághoz asszimilálták. A magyar filmművészet különböző irányzatai
és alkotói - beállítottságuknak,
szemléletmódjuknak,
társadalmi
élményeiknek
megfelelően - ebben a szerepükben különböző módon és formák között, a radikalizmus és persze a művészi erő és hitelesség más-más fokán vettek részt. Mégis
számos közös vonást fedezhetünk fel bennük: mindjobban kivetik magukból a romantikus-nacionalista
múlt-szemléletet, a
jókais színekkel festett, problémátlannak

hitt haladás-gondolatot, a felszínes történeti analogizálást, a "szép hősi múltbeli
példákkal" való szellemi megnyugtatásnak vagy a politikai pragmatizmus históriai alátámasztásának
a szolgálatát. Mindezek helyébe mást állítottak, - ki-ki a
maga emberi-művészi hitvallása szerint.

A magyar történelmi film tipusai
Talán nem jelent túl merész általánosítást, ha a fenti értelemben vett magyar
történelmi filmeket négy típusba, négy
irányzatba sorolj uk. Ezek a típusok, jóllehet részben egyidőben jelentkeztek, bizonyos időbeli és tartalmi fejlődési szakaszokat is jeleztek.
Az első típusba a népi szemléletű filmeket sorolhatnánk; a súlyos múlt at pórusaikban őrző, a történeti sorsfordulatokon átlábaló szegények filmjeit, a fennroarad ásért foly ta tott sziszifuszi küzdelernnek a kálváriáit. Az elmúlt évtizedben ez a filmtípus, melyet pl. a Tízezer
nap formált meg, többnyire nem közvetlenül a múlt at elevenítette fel; a jelenről szólt, vagy abból indult ki, de a
múltra, a távolabbi és a közelebbi múltra
utalt, a le nem küzdött múlt szegényember-világa húzódott meg kimondatlanul
is minden kockája mögött. Ezek a filmek
a nép szociális problémáit mély belső átérzéssel ábrázoltak
a felszabadulás előtti
korszakban, szembeszállak az 50-es évek
szellemiségével, s jelezni igyekeztek a j elen néhány ellentmondását is. A hagyományosnak mondható népi társadalom- és
történetszemlélet
kereteit azonban nemigen lépték túl; a társadalmi élet modern
problémáit kevéssé tudták a maguk sokrétűségében ábrázolni, - de így is, bizonyos fokú egysíkúság ban is a népi-szociális elkötelezettség nemes eszméit terjesztették.
A második típus t a nemzeti önvizsgálat
és önkritika filmjeinek nevezhetjük. Nem
sok film tartozik számszerűen e csoportba.
Mint legmaradandóbb, ma már klasszikusnak nevezhető példájára talán a Hideg
napok-ra utalhatunk, mely méltán keltett széleskörű megrendülést; s hogy élénk

vitákat is kiváltott, bizonyította, hogy
szükség volt arra, amit kimondott; azt
mondta ki, aminek kimondására ha
szorongva, félve is. - várt a társadalom:
az egészséges továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen, de különböző - itt most nem
részletezhető okoból
elmaradt nemzeti önkritika szavát, a múlt retrográd
örökségével való szakítás igényét. Ez a
film szembefordult a hagyományos historizálással, nem lelkesíteni és nem igazolni, hanem intellektuálisan és érzelmileg
felrázni akart, hamis illúziókat rombolni
még ott is, ahol az idézőjeles "népről"
volt szó.
A nemzeti-történeti önvizsgálat és önkritika bár sajnos nem valami sok
alkotásban realizálódott - azonban nem
az utolsó szava a magyar filmművészetnek.
Megjelent s egy nagy művészegyéniség segítségével felvirágzott a történelmi
parabola filmtípusa. A Jancsó-filmek az új magyar filmművészet közéleti beállítottságát megőrizve, sőt tovább fokozva - nem álltak meg a nemzeti önkritiika
és magábaszállás gondolatkörénél; ezt a
gondolatkört csupán egy - bár fontos elemként építették be abba a strukturális
látásmódba, amely immár nem maradt meg
a problémák-ellentmondások
múltból való puszta eredeteztetésénél, nem fogadta
el magyarázatul azt a vezérgondolatot,
amit ez a történeti önkritika akaratlanul
is sugallt: hogy a retrográd nemzeti múlt
a felelős azokért az ellentmondásokért,
amelyek később s a jelen talaján jöttek
létre; mélyebbre ásott, nem engedte, hogy
közelmúlt és jelen problémái közé ilyen
értelmű falat építsenek. Vajon azt jelenti-e ez, hogy ezek a filmek csak külsődleges eszközként, mintegy virágnyelvként
használták a történelmi keretet, vagy egy
újfajta historizálást csempésztek vissza?
Nem: hanem ledöntötték a történelmi és
nem történelmi film közötti határokat, a
befejezetlen múltat és a jelent egységbe
foglalták; közelmúlt és jelen egyaránt
nagy központi társadalmi kérdéseit feszegették - nép és hatalom viszonyát, vagy
azt, hogy az önmagát, saját helyét önkri-

tikusan nem szemlélő és ellenőrző társadalmi szerep hogyan válhat retrográd célok manipulatív eszközévé, vagy a humánum ellenállóképességének a határait elemezték -, egyszóval a modern kor emberének társadalmi fenyegetettségét -, s
mindezt egy olyan egyre kiteljesedőbb
forma világ közvetítésével, amelyben intellektuális szöveg és népi, bibliai és munkás-forradalmi szimbólum, népdal és polbeat, parancsra végrehajtott
mozdulat,
spontán mozgás és tánc egy új, modern,
filmszerű
"Gesamtkunstwerkké"
álltak
össze.
S végül a negyedik történelmi filmtípus
vagy kezdemény, melyet csak feltételesen érintek; ennek körvonalait a Petőfi
'73-ban láthatjuk kirajzolódni. Itt radikális szakítás történik azzal, ami az előző
típusokban, minden különbség ellenére,
közös volt: szakítás a nemzeti és középkelet-európai történelem szinte kizárólag
drámai-tragikus~léletével,
egy a távolabbi és a közeli múlt nagy sorsfordulatai által immár le sem nyűgözött vagy e
lenyűgözöttségétől szabadulni akaró új, ifjú és szabad társadalmi közérzet vágya
jegyében, amely a múlt nagy és a tisztelet
légkörével körülvett eseményeit - óvatosan mondom ki a szót, mert sok pejoratív jelzőt ragasztanak értelmezés éhez mint játékos happening-et éli át.

Azok a történelmi filmtípusok, amelyeket
felsoroltunk - egyet mindenesetre bizonyítanak: az elmúlt évtized magyar filmje, benne a történelmi film gazdag, sokszólamú művészet; eredményei visszahatottak és visszahatnak a film múltat idéző, irodalmi ihletésű alkotásaira, letörlik
a port róluk, s új, modern tartalmakkal
telítik az irodalmi témákat is - gondoljunk a Szindbád-ra -; megújítják a dokumentum- s a komoly értelemben vett
ismeretterjesztő film műfaját (hadd utaljak ezzel kapcsolatban az egykori fotókból felépített kis 1919-es remekműre vagy
a Dózsa-tv-filmsorozat egyes részleteire.)
Ebben a művészetben végül is minden

'I

szólamnak megvolt a maga nélkülözhetetlen szerepe.
.
Mert éppúgy szükség volt és van a
népi-nemzeti önfenntartás
és a szociális elkötelezettség eszméinek közvetlen,
áttételek né1Jkülihirdetésére, mint a nemzeti önkritika szavára; a mai embert, a

mai társadalmat fenyegető veszélyek tudatosítására éppenúgy, mint egy új, szabadabb és játékosabb múlt-szemlélet és
életérzés meghonosítására. Az irányzatok
vitakoznak, esetleg egymást kritizálják.
Mi nézzük és figyeljük a filmeket. Baj
csak akkor támadna, ha elnémulnának.
Lackó Miklós

Jancsó Miklós:

Égi bárány

t··HÉRT KíSÉRT A KELET-EURÓPAI

FILMBEN A "BEFEJEZETLEN MÚLT"?

Bíró Yvette, Hanák Péter és Lackó Miklós beszélgetése
Hanák Péter:
- Az egri tanácskozás egyik különleges és
a programba látszólag alig illő témája a
film és a történelem volt. Hogyan került
oda, hogyan kapcsolható össze ez a két
nagyon távol álló világ, ez a két nagyon eltérő alkotói módszer, a legrégibb tudomány és a legfiatalabb művészet? Lehet-e
különbözőbb látásmódot elképzelni, mint a
múltba ásó, a visszavonhatatlanul
lezártat és maradandót feltáró történetírásét
és az egyszeri képet rögzítő, a tűnő pillanatot megragadó, és a pillanatnak szóló
filmalkotásét.
Lackó Miklós:
- Az irodalom mindig is tudta, hogya
film esetében valami a hagyományhoz és
a történelemhez eléggé nehezen kapcsolódó új területről van szó, amely egyébként eléggé lassan és nehezen vívott ki
művészi rangot magának. Hirtelenében két
példa jut eszembe. Az egyik Babits fiatalkori verse egy banális leányszöktető
amerikai filmről, melyben a lüktető filmszerüséget a költő - bravúros módon egy modernizált antik versforma segítségével érzékelteti. A másik példát Karinthy
nagyszerű filmtörténet-paródiái
nyújtják,
amelyek a film örök alaptémáját: a kalandot a maguk leglehántottabb formájában
tárják elénk, oly végletesen, hogy az egymásra halmozódó, összefüggéstelen kalandok végül is sokkoló hatású élmény-zuhatagukkal elszédítik a mozilátogatót.
Bíró Yvette:
- Hadd legyek elfogult és hadd védjem
meg a filmet, nemcsak az ún. olcsó kalanddal szemben, mely kétségtelenül nagy csábítás a film számára, de mindenképpen
csak egyik lehetősége, bizonyára a legnépszerűbb lehetősége, ága. Van azonban, azt
hiszem, a filmnek készsége arra is, hogy
ennél rangosabb, komolyabb vállalkozás
legyen, és akkor már nem áll oly jóváte-

hetetlenül távol attól, amit a történeti tudat és szemlélet igénye jelent. Hiszen a
film nagyon is sajátos módon, a maga nyelvének, anyagának és eszközeinek kivételes
adottságaival képes arra, hogy felidézze a
történelmet. Nem díszleteiben, külsőségeiben természetesen, hanem a történelmi
cselekvés és létezés legköznapibb, láthatóságba foglalt szemléletessége révén: mint
emberi gesztusok és környezet eleven kölcsönhatását. Talán éppen a film az, amelyik a legérzékletesebb módon tudja élményünkké tenni: mennyire a szakadatlan változások folyamata a történelem, és
hogy ez a szűntelen mozgás ugyanakkor
mennyire nem elvont, megfoghatatlan gondolati absztrakció, hanem az egyes emberek életét szemünk előtt alakító meghatározó kihívás, kölcsönhatások láncolata, felszólítás, vagy ha úgy tetszik: parancs. Ezt a dinamikát vállalni, ezt előttérbe állítani, "kalandosságával" hatásos sá tenni
nem szükségképpen olcsó.
Hanák Péter:
- De ha a filmnek a legsajátosabb mondanivalója az egyszeri, a kaland, a történet, akkor mi magyarázza azt, hogy különösképpen
Közép-Kelet-Európában vált
olyan népszerűvé, a legmagasabbrendű
művészeti mondanivalót hordozóvá a történeti témájú film?
Lackó Miklós:
- Három szempontra tudnék ezzel kapcsolatosan utalni. Az egyik a kelet-európai
társadalom emberének erősen történeties,
sőt: historizáló szerkezetű társadalmi tudata; itt még nagyon erős a hagyomány,
hogy létjogosultságát csak annak ismerjék
el, ami történetileg igazolható, ennek következetében még mindig a múltból kell
vagy illik a gyökeresen újat is eredeztetni,
s a progresszív irányzatok is arra kényszerülnek, hogy ezt a közeget tudomásul vegyék. Az újításra való törekvésnek e ré63

gióban mindig könnyen a f.ejéhez vágták
a történelmietlenség
vádját.
A másik
szempont: ezen az égtájon, így Magyarországon is a "befejezetlen múlt" hatása igen
erős; sok olyan társadalmi probléma hagyományozódott át a modern korra, amelyek más, szerencsésebb fejlődésű országokban már korábban megoldódtak és lezárultak. Végül a harmadik szempont: nálunk a történelem, a történelmi témák különösen alkalmas - még eleven történelmi
szimbólumrendszerrel
is rendelkező eszköztárat jelentettek a modern problémák ábrázolására.
Hanák Péter:
- A historizálásnak persze mindig is volt,
ma is van ellenkező funkciój a is: a j elen
követelményeinek, értékrendszerének viszszavetitése a múltba, vagyis egy aktuális
intézkedés, program, egy létező rendszer,
intézmény vagy céltkitűzés történelmi igazolása a múltból tetszőlegesen ki emelt példákkalés érvekkel. Ez a historizálás, mint
tudományos módszer, mindenképpen elfogadhatatlan. Ezzel nem állítom, hogy a
historizálás nem tölthetett be pozitív funkciót a nemzeti ébredés, a nemzetté válás
korában, amikor az eredet és "küldetés"
felelevenítése, még mítizálása is ösztönzően hatott a nemzeti öntudat és mozgalom
fejlődésére. Vagy a nemzeti múlt hist orizáló felidézésének haladó szerepe volt a
Németország elleni antifasiszta küzdelem
különféle
erőinek
összekovácsolásában.
Ezekben az esetekben azonban a múlt idealizálása, heroizálása csupán a jelen új,
progresszív feladataihoz kölcsönzött történeti jelmezt. Más a helyzet akkor, ha
nacionalista, konzervatív igények igazolására, ha napi politikai, taktikai manipulációkra használják a példatárat.
Bíró Yvette:
- Azt hiszem, a hagyománykeresés, tradíciókhoz való ragaszkodás
természetes,
ösztönös gesztusa minden kultúrának. Érthető, ha a művészet, jelen esetben a film
- sem tud lemondani erről a fogódzóról,
arról a nélkülözhetetlen folytonosságról,
ami a jelent a múlttal összeköti.
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Hanák Péter:
- Talán még többről is van szó, különösen
itt, Közép-Kelet-Európában.
Az itt élő kis
népek sok vereséget, kudarcot szenvedtek,
sok elnyomatás jutott részükül. A jelen
ritkán nyújtott kielégülést, a jövő vigaszt.
S minél több kudarcot élt át, minél több
traumatikus élményt szenvedett el egyegy kis nép itt, a Duna tájon, annál nagyobb szüksége volt történelmi kompenzaciora. A múlt idealizálása, mítizálása
nemegyszer a fennmaradás pszichikai erőforrása volt. Hogy persze mindez egy reális nemzeti önismeret, egy reális múltszemlélet rovására ment, az igaz, ez történeti fejlődésünk közös ellentmondása.
Bíró Y vette:
- A múltnak ez a komplex kezelése volt
valószínűleg a fő forrása annak a széleskörű érdeklődésnek, amit az elmúlt évtizedekben a magyar film kiváltott, elgondolkoztató
módon nemcsak Magyarországon, hanem Európa-szerte is. Ha ma, némi
távlatból már, megpróbáljuk számba venni, miféle szemléletet, magatartást, történeti és filozófiai álláspontot közvetítettek
ezek a filmek, úgy vélem, legalábbis kétféle, látszólag egymást tagadó mozdulatról
kellene beszélnünk. Az egyik, amit tömör
összefoglalással demítizálásnak
szoktunk
nevezni, amikor a gesztus indulata
és szándéka szerint - a romantikus, önszépítő, demagóg mítoszokkal próbál szembeszállni, kíméletlen igazmondásra törekszik és a keserves történelmi tapasztalatok,
elvetélt forradalmak és bukások minden
példáj ával lelkiismeretvizsgálatra,
önismeretre kényszerít. A másik - amiről sokkal kevesebbet szóltunk és elmélkedtünk
- a demítizálással
kényszerűen együttjáró
sajátos mítoszteremtés gesztusa. Ez a mítizálás azonban legalább olyan polemikus
élű, mint ellenpárja : a deheroizáló szembesítés. Amikor ugyanis felkutat ja a nemzeti múltnak azokat az elemeit, ahol az
emberi választásnak, a döntés felelősségének példája felhívó erejű -abban
sem
a múlt idealizálása (és ennyiben rossz mítizálása) vezeti, hanem egy valóságos értékrend felmutatás ának igénye. A lehet-

séges emberi-történelmi cselekvések egész
skálájának jelzése, e különféle lehetőségek
parabolisztikus felnövesztése szabja meg a
modellt, melynek szerkezete legalább anynyira történeti, mint absztrakt, vitázó és
példamutató. Tehát nem egyszerűen a történelem képe rajzolódik ki a vásznon, inkább sajátos interpretáció j a, ha úgy tetszik: víziója, és ez a látomás, Walter Benjamin szép szavával, érthetően, nemcsak
kommentár, hanem prófécia is.
Hanák Péter:
- Ha már itt tartunk, érdemes megemlíteni, éppen a J ancsó-filmekkel
kapcsolatban, hogy azok a múltat történelmi parabola tárgyaként, vagy inkább kereteként
is felhasználják. Éls ezt is tekinthetjük kelet-európai hagyománynak. A múlt rokon
vonásait, korszakait allegóriaként felhasználni, vagy érvényét a j elen ig meghosszabbítani:
ennek az alkotói módszernek is
nagy hagyománya
van, - és táptalaja
olyan viszonyok között, amikor a direkt
cselekvésnek és beszédnek nincs meg a
külső lehetősége vagy a belső megérettsége. És ilyen szituációk bőven adódtak a
kelet-európai népek múlt jában.

kos összekaccsintást takar. - Ezt legfőképpen, azt hiszem, azzal lehet cáfoln i,
hogy maguk a művek - konkrét részleteikkel, vállalt anakronizmusaikkal
- sohasem tagadták, mennyire nyílt bennük a jelennel való természetes
kapcsolat, hogy
egy percre sem óhajtották letagadni a mai
ihletettséget. A kérdés inkább az: milyen
módon érvényesítették ezt a jelenben gyökerező érzékenységet. A legfontosabb valószínűleg az, amit az egyes problémák
iránti fogékonyságnak
nevezhetnénk, az
elmúlt 25 év tapasztalatainak,
konfliktusainak, megoldatlan
dilemmáinak élményei nyomán. A "visszakeresés",
előzménykutatás, a történelmi gyökerek kiásása ebből a szenvedélyből meríti erejét.
Ám ha a konkrét történések bemutatásában, a kis részletekben tudatos "elnagyoltságokkal" , történelmietlenségekkel
találkozhatunk is, magának a működésnek a leírásában már a legszigorúbb pontosság érvényesül. Hiszen a történelem tanulsága
éppen bizonyos törvényszerűségek
feltárása, megértése lehet.

Lackó Miklós:
- Magam is úgy látom, hogya Jancsófilmek éppen annyiban szakítottak a haLackó Miklós:
gyományos történelmi filmekkel, hogy a
- Azt is tekintetbe kell venni, amire már történelmet
is igazán komolyan vették.
utaltam, hogy a művészet számára jelentős
Illetve a közelmúltat és a jelent egységaz az eleven szimbólumrendszer, amelyet ez ben látják és láttat ják, és az egész modern
a kelet-európai régió éppen történeti vo- kor általános problémáira keresnek művénatkozásban a művésznek nyújt, és amely szi választ. Itt tehát történelmiség és akalkalmas aktuális problémák vagy a múlt- tualitás egységben van, és éppen itt töri
ban még meg nem oldott problémák áb- át szerintem Jancsó a historizáló közeget,
rázolásához is, főleg akkor, ha a művész jóllehet maga is idomul ehhez a közegmozgástere nem eléggé nagy, vagy ha a hez, ti. erre épít, ebből indul ki és éppen
problémák nem eléggé érettek ahhoz, hogy azért ilyen nagyhatású. Jancsó strukturáközvetlenül és áttételek nélkül ábrázolódlis látásmódja voltaképpen múlt és jelen
hassanak.
dialektikus szemléletét jelenti. Ezért nevezhetjük filmjeit a modern avantgarde
Bíró Yvette:
műveinek. A régi avantgard e modern kia- Erről, úgy vélem, érdemes nyíltan be- dásáról van itt szó, annak utópizmusa nélszélni, mert közismert, milyen sokszor vá- kül. Talán ez teszi Jancsó világát olyan
dolták a Jancsó-filmeket és a magyar fil- keserűvé.
meknek ezt az egész vonulatát valamiféle
sandasággal, rosszallegorizálással,
egyszó- Hanák Péter:
val azzal, hogy bennük a jelenre való uta- - Igaz, a film valamivel
korábban
és
lás kimondatlanságokat, nézőkkel való cin- mindenképpen
hatásosabban kezdte meg
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a hagyományos nacionalista historizálással és a dogmatikus historizálással
való
szakítást. A koráramlatok
azonban e tekintetben is párhuzamosan haladtak. Hasonló folyamat bontakozott ki az 1960-as
évek elején a társadalomtudományokban
is.
- Először talán a közgazdaságtudományban, amelyet a legközelebbről érintettek a
rossz gazdaságpolitika
kijavításának,
a
mechanizmus reformjának elvárásai. Jelentős szerepet töltött be az új ra ültetett
szociológia is a társadalmi valós~g dogmáktól mentes feltérképezésében. Es a történettudományban is megindult a nacionalista beütésektől és a dogmatikus kötöttségektől szabadulni akaró megt:_julás,
a történetiség fokozatos térhódítása. En tehát mindenképpen párhuzamos, sőt kölcsönhatásban álló fejlődésről beszélnék.
Nem tagadom, Kovács vagy Jancsó filmjei hatással voltak rám, nemcsak mint mozinézőre. Kovácsnál a történelmi felelősség
tág és önkritikus értelmezése, a káros illúziók oszlatásának
szándéka,
olykor:
módszere, Jancsónál a struktúrák mozgásának, ütközésének, a mozgástendenciák
formáinak művészi megragadása, a nacionalista mítizálás történeti
modelljével
szembeállított modell, az egyedi és konkrét, de történetileg ismétlődő, visszatérő
jelenségek általánosítása volt számomra
tanulságos.

Bíró Yvette:
- Amit Lackó Miklós mond, hogy ezek a
filmek komolya n vették a történelmet, az
valóban azt is jelenti, hogy szerenesés tájékozódással építettek azokra az új kutatásokra, melyek az elmúlt évtizedben a
különböző társadalomtudományokban párhuzamosan jelentkeztek, valamint azokra
az igazságokra, amelyek azelőtt kevéssé
voltak közkeletűek - de mindennek a
film számára is volt még egy fontos előnye.
- Ha ma a filmről komolyan beszélhetünk,
mint olyan művészetről, amelyben a gondolatnak, az emberi reflexiónak is helye
lehet, abban a történelmi anyagnak
és
szemléletnek kiemelkedő szerepe van. A
film, nem véletlenül, éppen ennek a közegnek, a segítségével emelkedett filozófiai,
gondolati magaslatra is. A történelem
nemcsak annyiban nem kulisszája, külsőséges kerete e filmeknek, hogy benne elrejtve a mai problémákra való bátortalan
utalásokat kellene csupán látnunk, hanem
főként azért nem, mert itt valósággal új
dimenziót, "életteret" nyitott. Ez lett az
a "színpad", a felhalmozott emberi tapasztalatoknak az a sajátos, valóságos, mégis
lényegre szorított, megfogható, ám ugyanakkor törvényszerűvé lecsupaszított mozgástere, stilizált színhelye, mely a mindennapi életmenet szűk világán túlemelt.
A történelem mint közeg - a film számára - tulajdonképpen
az általánosítás
eszköze lett, a reflexió, az intellektus tartományát nyitotta meg előtte. Talán ·ez
is magyarázza azt a túl hálás ragaszkodást
a történelemhez, amit olykor tapasztalnunk kell, e korábban joggal elmarasztalt,
szellemi szegényességével tüntető médium
részéről.

Lackó Miklós:
- Hanák Péter fontos gondolatot hangsúlyoz akkor, amikor szellemi életünk egységére és a különböző
területeken lezajló
párhuzamosságokra mutat rá. A történetírás vonatkozásában azonban ezt a párhuzamosságot én nem látom ilyen magától
értetődőnek. A magyar történetírásnak
persze igen mélyről kellett elindulnia, a
Hanák Péter:
voluntarista dogmatizmus és historizálás
- No, de ne beszéljünk csupán általánosmélypont járól. Ez részben magyarázza,
hogy a legutóbbi időkig nem jutott túl ságban a filmről, a magyar vagy keletazon a szemléleten, amit igen magas szín- európai filmről, hanem valamivel konkrévonalon, mondjuk, a Hideg napok példáz, tab ban: irányzatokról, alkotói módszerekde még tovább, a még komplexebb látás:" ről, hiszen sokféle történelmi tárgyú filmód felé csak mostanában kezd komolyabKardos Ferenc: Petőfi '73
~
banelőrehaladni.
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met láttunk az elmúlt tíz évben. Milyen
típusai vannak ezeknek a filmeknek?
Lackó Miklós:
- Hát azt hiszem, egyről már elég sok szó
volt: a történeti paraboláról. De úgy gondolom, hogy még más típusok is vannak,
amelyek persze a szemléleti radikalizmus
különböző fokán, de mind igen izgalmas
módon nyúltak a történelem és a ma kérdéseihez is. Gondolok egyrészt
a népi
szemléletű filmekre, a nemzeti önvizsgálat filmjeire és más típusokra.
Bíró Y vette:
- Bizonyára sokféle kategóriát lehetne
felállítani, és ez jó jel, mert eszerint mégsem igaz, hogy olyan kínosan hasonlítanak egymásra az újabb magyar filmek.
Mindent egybevetve azonban, azt hiszem,
lényegileg két nagy csoportot lehetne megkülönböztetnünk. Az egyik az, amit költőiepikus szemléletű műveknek
nevezhetnénk, ahol a történelem a maga folyamszerűségében jelenik meg, mint egy-egy
személyes vallomás éltető közege, háttere,
a viaskodó, önmagát perbe fogó hős drámájának társadalmi talajaként. - A másik az ún. parabola módszerével él, ahol
a személyes sors háttérbe szorul, a főszereplő valóban a történelem, de nem mint
absztrakció, hanem mint működő, mozgásban levő modell. Ezek a filmek sokkal inkább építenek közvetlenül a gondolatra,
melynek tételszerű kifejtésére is nagy gondot fordítanak, és így szerkezet és reflexió egyként, ugyanannak a törvényszerűségnek a megjelenítésére szolgál.
Hanák Péter:
- Hadd tegyek hozzá az említett típusokhoz vagy alkotói felfogásokhoz még egyet.
Az említett típusokat ugyanis az jellemzi,
hogy tragikus látásúak, anyaguk, témájuk
a történelem tragikumában rejlik, még ha
egyik-másik film fel is oldja "a bánatot a
tünődők szívén". Érthető, hogya film drámák alkotói miért nyúltak a történelemhez. Hiszen már a 19. század felvilágosult
pozitivizrnusa kiiktatta a drámából az istent
és a Iátumot mint a klasszikus dráma im69

manens vagy ex machina mozgató abszolútumát. Maradt a történelem: a "világszellem" vagy a történelmi szűkségszerűség, amely átvette az abszolútum szerepét.
A történelem lett a végső instancia, amely
igazolt vagyelmarasztalt.
Most már a tragikus hős a történelemmel, az általa elrendelt erőkkel, a néppel vagy a hatalommal
került szembe és bukott el. De mi történik akkor, ha ez az utolsónak maradt abszolútum, a történelem is értelmetlenné
válik, ha a hatalom kisszerűen és ostobán
reakcióssá, a nép pedig a bosszúra is tehetetlenné válik, mint például a Horthykorszakban ? Ilyen szituációban van létjogosultsága, gondolom, a groteszknek. Például Fábri egyik-másik filmjét, vagy az
Örkény István kiváló színdarabjából
készített filmet, a Tóthék-at hozn ám fel.
Bíró Y vette:
- Rendkívül indokoltnak
tartom ezt a
gondolatot, bár sajnos, hozzá kell tennem,
hogy éppen ezzel küszködik a leginkább a
magyar film, itt nyújtott a legkevesebb
érvényes megoldást. Néhány kísérlet persze megszületett, az említett Fábri-filmen
túl is, mint Máriássy Imposztorok-ja,
a sokat idézett Tizedes, mégis, nyilvánvaló, eddig nemigen sikerült kialakítani
azt az
egészséges, összetettsége folytán ironikus
szemléletet, amire pedig olyan nagy szükségünk volna. E hiány okainak elemzése
persze messzire vezetne, de ha csak a hatvanas évek nagyszerű cseh filmjeit nézzük is, pontosan látjuk, mit jelent az az
előny, amit egy olyan társadalom kínál fel
a művészetnek, ahol eleven demokratikus
hagyományok és egy ennek megfelelő, az
elkésettség és lemaradás rémületétől kevésbé meggyötört művészeti hagyomány
áll az újítók és kísérletezők előtt. Hogy a
pátosz hiánya, a komikum nem jár szükségképpen együtt a banalitással, kisszerűséggel - éppen ellenkezőleg: a történelmet teszi jó értelemben távlatossá, vonatkoztathatóvá a mai mindennapokra. "Tündöklés és bukás", nagyság és esendőség a
legizgalmasabb, feszültebb egységben láttatható, mint a kitűnő Szigorúan
ellenőrzött vonatok-ban
például, amelynek

ironikus bölcsességét szívesen élveznénk a
magyar filmekben is.

veszedelmességét,
kisszerűségét is.

Hanák Péter:
- Valóban, a második világháború problémájához lehet a tragikum oldaláról közelíteni, és ez teljesen létjogosult. Ilyen volt
például Kovács Hideg napok c. filmje, vagy
Nemeskürty Rekviem c. könyve. De a tragikum újraátélése három évtized múltán
már halványul, a fiatal nemzedékben nem
is alapul személyes élményen, és a sok háborús filmtragédia, valljuk meg, meg is
koptatta az élményt. Friss, és a második
világháború magyar aspektusától nem is
idegen a felemás történeti szerep groteszk
közelítése. A Tóthék-ban szereplő idegbajos őrnagy nevetséges is, gyűlöletes is, de
szánalmas is, kisszerű, de félelmetes is,
hiszen a parancsnoki hatalom még a birtokában, s a hatalom jelképe: a revolver
a kezében van. Tóthék, az önmagukban
jószándékú kisemberek szánandók is, nevetségesek is, de ellenszenvsssk is a minden áron való túlélés görcsös igyekezete,
az önmagukat megtagadó megalázkodás
miatt.
- A hatalom és a kisember tehát groteszk, vagy tragigroteszk figurák. A dráma valóságos mozgatója, a fátum - ha
úgy tetszik: a történelem - hordozója, a
falu bolondja, aki megsemmisíti a Tóth fiú
halálhíréről szóló értesítést, és ezzel értelmetlenné teszi Tóthék megalázkodását,
az őrnagy "halálát", vagyis az egész történetet a nevetségesen
értelmetlen,
a
groteszk síkjára tolja át.

Lackó Miklós:
- Én úgy érzem, hogy azért van egy a
drámai tragikus hangvétellel szakító másik
filmtípus is, vagy legalábbis a körvonalai
kezdenek kibontakozni. A Petőfi '73 típusú
filmekre gondolok, amelyek valóban egy
egészen fiatal generáció a történelem nyűgeitől megszabaduló vagy megszabadulni
akaró szabad életérzésejegyében nyúlnak a
történelemhez, és a történelem mégoly
szen tn ek vagy tiszteletreméltónak
tekintett eseményeit is mint játékos happeninget
élik át. Emögött egy nagyon mély gondolat húzódik meg; igazán radikális szakítás, a parodizálásig menő szakítás azzal
a historizálással, amely régiónkat bizony
erősen nyűgözte és nyűgözi.

Bíró Yvette:
- Azt hiszem, valamilyen rejtett irónia
érvényesült, bármilyen furcsán hangzik,
az Égi bárány-ban is. Ti. mi másként magyarázhatnánk az eszelős papnak azokat a
furcsa megrögzöttségeit, gesztusainak és
indulatainak retorikus túlhajtottságát amit a mozibeli közönség, hallatlan biztos
érzékkel mindig nevetéssel fogadott,-,
mint éppen ezzel a groteszkbe átforduló
halálos komolysággal? Ez a figura valóban
egyszerre érzékeltette a hatalom elvakultságát és irracionális korlátoltságát, gyilkos

de ugyanakkor

abszurd

Bíró Y vette:
- Hanák Péter említette, hogya történelem, a filmdrámák számára, érthetően, az
istenség és a fátum helyére kerülőabszolútum lett, a végső instancia vagy legfőbb
mozgató, mely igazol és elmarasztal. Nyilván ebből is következik az a bizonyos "halálos komolyság", a tragikus látás, mely
áthatotta történeteiket. Az ebből való kitörés vágya, a továbblépés igénye ma, azt
hiszem, nemcsak azért ébredt fel bennük,
mert Beckettel szólva, elegünk van már
az "idő mérgező históriáiból" . Inkább azt
érezzük, hogy ezt a történetiséget kellene
kitágítani, szemléletét, hatékonyságát bővítve differenciálni, hogy a történelmet ne
zárjuk be a múlt előkelő, ám holt múzeumaiba. - Hol késik a jelen "nagy drámáinak" vagyis történelmi sorsfordulóinak ábrázolása? - szegezik sokszor a filmrendezők mellériek a kérdést. Pedig talán csak
arra kellene ösztönözni, hogy a történelmi
filmjeinkre jellemző komplex látásmóddal, azzal a józansággal és szenvedéllyel,
könyörtelenséggel és költői teremtő erővel fedjék fel az eleven működések természetét, a cselekvések és tévedések társadalmi mechanizmusait, mint ahogy az
"előtörténet" kutatás án ál tették. Ha úgy
tetszik, szentségtörő elfogulatlansággal és
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konvenciókat romboló nyíltsággal. Az önirónia feltehetőleg ennek fegyvere lehetezt kellene már egy cseppet forgatni.
Lackó Miklós:
- Ha már itt tartunk, szeretnék egy kicsit ünneprontó lenni. Azt hiszem, mivel
már néhány "emelkedett hangú" cikkel bebizonyítottam a történelmi
film iránti
vonzalmamat, ezt most meg is tehetem, s
valamit visszavonhatok ebből a nagy emelkedettségből. Én magam, ha meggondolom,
végül is nem mint történész figyelem a
történelmi filmeket, hanem mint a jelen
problémái iránt érdeklődő ember. Miért
nem érdekelnek például a szép számmal
bemutatott történelmi színdarabok, Dózsától Hunyadiig? Mert mondanivalójukat akár felemelő történelmi tablókat, akár valamilyen drámainak elnevezett dilemmát
ábrázolnak is - elavultnak érzem. A történelmi filmből főleg mégiscsak az érdekel,
ami nem történelmi benne. S ha az izgalmas bennük, ami nem történelem, akkor
vajon nincsenek-e árnyoldalai annak, hogy
mi mint történelmi filmeket olyan komolyan vesszük őket? Vajon ezzel nem hangsúlyozódik-e ki akaratlanul is túlságosan
e filmek egyoldalú történeti jellege, nem

* Elhangzott a Kossuth rádióban 1973. július 20-án, a Dunánál
c. műsor keretében
(Szerk.: Kerekes István). Az itt közölt szöveg a
beszélgetés bővített változata.
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szeritjuk-e háttérbe,
mondjuk, parabolajellegűket? Továbbá: ha e történelmi filmekről azt mondjuk, hogy múlt és jelen
bennük egybeolvad, s mégis a múlt oldaláról közeledünk hozzájuk, akkor nem valamiféle "tudományos" parabola műfaját
műveljük-e mi is? így előáll az a groteszk
helyzet, hogy egy nagy parabolát - egy
jó "történelmi" filmet - egy kisebbel és
kétes értékűvel - történelmi elmélkedésekkel - akarunk megvilágítani. Mindenesetre jobb volna talán, ha más tudományágak képviselői is részt vennének ezekben
a film-elemzésekben. Persze, ha olyasmit
kell elemezni, ami a múlt köntösében a jelenről szól, a történésznek nem oly kényes
a dolga, mint mondjuk a szociológusnak.
Hanák Péter:
- Ez persze nem azt jelenti, hogy most
elvárnánk a filmesektől, hogy történettudósok legyenek, amint mi, történészek
sem kívánunk filmesztéták lenni. A film
és a történelem viszonyában, a filmesek és
a történészek kapcsolatában azt tartom
fontosnak, hogy a rokon koráramlatok, felfogások és felismerések tudatosan is őszszetalálkozzanak, ne esetlegesen, hanem
rendszeresen segítsék, áthassák egymást.*

FÓRUM

"A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs.
Akinek több szava van, több ismerete

van ... "

(Babits Mihály)

HOGYAN

ELEMEZHETÖ A LÁTVÁNY "NYELVE"?

Manapság egyre több szó esik arról, hogy
korunk kultúrájában milyen nagy és növekvő szerephez jut a kép. A tömegkommunikációban a vizuális oldal egyre jobb
minőségű információtovábbító eszközöket
kap: A képeslapok fotói egyre jobb minőségűek (ha nálunk egyelőre nem is látszik ez), a színes fotó lassan uralkodóvá
válik, a film is egyre gyakrabban színes,
és nemsokára a színes televízió sem lesz
megfizethetetlen. De környezetünk, az utca maga is egyre változatosabb látványt
nyújt; az építészeti együttes díszítésével
együtt (logikai-praktikus funkció és formai-esztétikai információ együtt), a reklámok, fények, eligazító jelzések, a kirakatok, valamint a nyüzsgő közlekedési
eszközök s végül maguk a tarkán öltözött
és mindenféle tárgyakkal felszerelt emberek mindez együtt vizuális információáradat, amelyben a ma embere spontán módon igazodik el.
Az egyre bonyolultabbá váló s rendszereleké halmozódó képi nyelvek, amelyek életünket behálózzák,
és a társadalom életközösségébe -kapcsolják bele, ma
még természetes úton, a megszokás, az
apródonként való felismerések sorozata , a
spontán tapasztalat felhalmozódása útján
válnak saját jainkká - ha egyáltalán azzá
válnak! Mert éz a spontán "nyelvismeret"

csak sok vargabetű után jut el a kompetencia fokára - vagyis egy jelrendszernek, egy szótárnak
a használati módjának, grammatikájának a fejünkben leülepedő, de csak passzív, a. befogadást megengedő fokára. A performancia fokára
viszontarra a fokra, hogy ezzel a jelrendszerrel magunk is tudjunk közleményeket produkálni - ritkán, inkább csak
kivételes esetben jut el ennek a vizuális
kultúrának
a használója (ezért inkább
csak fogyasztója). Rajzolni aránylag kevesen tudnak, de még levelet tisztességesen
megcímezni se sokan. (Pedig ez a legegyszerűbb és leghétköznapibb
tipográfiai
feladat.) Fényképezni sokan szoktak és
sokféle alkalmakkor, de kevesen tudnak
valamennyire is elfogadható képet komponálni. A filmező amatőrök tábora is
egyre nő, de legtöbbjük elviselhetetlenül
imbolygó, "öntözőcső-technikájú" felvételeivel csak tengeri betegséget okoz a vetítővászna elé ütletett barátainak és rokonainak.
A képi nyelv (s minden más nyelv)
spontán megtanul ásának vargabetűit
a
korrigált tévedések láncolata teszi: a szokatlan, újszerű jelet vagy jelkapcsolatot
először félreértjük - mert a megszokott
módon akarjuk felfogni. Az első némafilmek nézőinek ilyen tipikus félreértései
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közé tartozik (hadd gyarapítsam a klasszikus példatárat én is egyanyámtól
örökölttel)
a vászonra felkiabáló nénike:
"Csak a csapot zárják el! Csak a csapot
zárják el!" A jelek félreértései lehetnek
tragikusak is: közlekedési, elektromos biztonsági jeleknél ez balesetet is okozhat,
vagy kisebb tragédiát: megbírságolnak. A
spontán
képnyelv-tanulásnak
azonban
ezek mennyiségileg csak a jelentéktelen
negatívumai. Sokkal súlyosabbnak mutatkozik társadalmi viszonylatokban az a
tény, hogy ez a fajta nyelvtanulás tömegméretekben sosem jut túl egy bizonyos
színvonalon ; gyakorlatilag megragad a képi üzenetnek a valósággal való felszínes
azonosításánál. A mai néző nem kiabál fel
a vászonra, de gyakran mégis úgy beszél a
játékfilmről, mintha dokumentumot látott
volna. A képzőművészetben ez a szint,
tudjuk, azt a kezdetleges álláspontot jelenti, amelyet az esztétikában naturalizmus néven utasítunk el, s amely a köznapi ítélkezésben a "megszólalásig élethű"
formulával fejezi ki az érték maximumát.
Azt is jól tudjuk, hogy ez milyen következményekkel jár a művészeti kultúrában: elutasítása minden újnak, eredetinek, kísérletinek, minden képzeletgazdag
és szellemi erőfeszítést igénylő műalkotásnak. De ma már azt is tudjuk, hogy a
modern gépi képkultúrában, a fotó és a
film területén is félreértésekhez, sőt elkényelmesedéshez, szellemi tunyasághoz
vezethet. Hogy ezt a veszélyt érzékeltethessük, szükséges kitérnünk a fotó és a
film nyelvének sajátosságaira.
l.
Az egyszerűség kedvéért a fotó és a film
nyelvi sajátosságait közös alapra vezetem
vissza. A fénykép és a mozgófénykép között természetesen csupán annyiban tételezek fel azonosságot, hogy mind a kettőt
egy, alapjában azonos kommunikációs közeg két fajtájának, két felhasználási módjának tekintem. (S harmadik fajtának hozzájuk veszem a televíziót is, mint sokszorosított formájukat.) Ennek a közös kommunikációs közegnek a fotó az alapformája.
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A fotó paradoxona - R. Barthes szerint az, hogy látszólag nem kódolt üzenetet hordoz: a fotó üzenetének megértéséhez, a benne lévő közlés tartalmának
kihüvelyezéséhez nem szükséges specialis
képi jelrendszert, képi nyelvet elsajátítani
(ahogy viszont egy levél megértéséhez feltétlenül el kell sajátítani annak nyelvét).
A fotó valóban úgy jelenik meg a társadalmi gyakorlatban, mintha nem volna
sajátos szókincse és nyelvtana, amit meg
kell tanulni - látszólag spontánul is meg
lehet érteni (a külföldi képes magazin
idegen nyelvtudás nélkül is lehet nézegetni). A fotót - és a filmet is - az emberek spontánul, "maguktól", a hozzászokás útján, az analógia segítségével, vagyis
a valóság és hasonmása összevetésével.
kőzvetl=nül
tudják - látszólag - értelmezni. De ha ez valóban így lenne, akkor
a fotó kizárólag denotációkat, egyértelmű
jelentésegységeket tartalmazna, s a valóságnak, illetve részleteinek mechanikus
hűségű reprodukciója lenne. Nagyon jól
tudjuk azonban, hogy a fotó a maga konnotációs, stilisztikai eszközei (a képkívágás, a távolság, a látószög, a fényhatások,
az élesség megválasztása) révén mindig
tartalmazza készítője (művésze)
szubjektumát is - ez a szubjektum éppen az említett stilisztikai eszközök előzetes (felvételi) és utólagos (másolás, nagyítás) szelektálása segítségével nyilatkozik meg.
Azok a szubjektív mozzanatok, amelyek
a fotót a művészi kép minőségére emelik,
adják a fotó konnotációit, azokat a jelentéstöbbleteket, amelyek a fotó denotációjához, alapjelentéséhez képest járulékosak
ugyan, de amelyek nélkül a kép csakugyan nem több esetleges és véletlen valóságlenyornatnál. A puszta denotációt tartalmazó kép, "nyers fotó" azonban csak
elméleti fikció, a valóságban nem létezik:
még ha automata segítségével készítek
felvételt, akkor is benne vagyok valamiképpen (a tárgy, a helyszín megválasztásával, az automata beprogramozásával
stb.).
Vonatkozik mindez közvetlenül a filmre
is, amelyet most csak annyiban különböztetünk meg a fotótól, hogy annak időbeli

tágításaként,
a kétdimenziós fényképészeti
síkábrázolásnak
háromdimenziós változataként fogjuk fel. (A harmadik dimenzió
az időbeli kiterjedés. A hangosfilm problémájától
a vizuális nyelv kérdésének
elemzéséhez itt eltekinthetünk.) A fotó és
a film ilyen értelemben egyaránt egy technikai jellegű kommunikáicós közegnek (az
optikai, mechanikai és kémiai elj árásokkal
elkészített fényérzékeny szalagnak) a felhasználása közlésre. Ez a közlés különböző célú és jellegű lehet; tudományos
megfigyelés, kísérlet és dokumentum éppúgy megszabhatja
célját, jellegét, mint
hírközlés, privát napló és levél (amatőrfotó és -film l) és mint művészi közlés.
A művészeti alkotások többsége azzal
jellemezhető, hogy denotációt hordozó kód,
juk a konnotációs kóddal teljes, szétválaszthatátlan
(illetve csak elméletileg elkülöníthető) egységben jelentkezik. Az irodalom ugyanazt a nyelvet használja lényegében, amelyet a hétköznapi élet céljaira használunk, benne a nyelv a sajátos
stilisztikai eszközök érvényesítése
a
választékosság, a rendezettség stb. - révén válik jelentéstöbblet
hordozój ává. A
nyelvnek, mint denotációs kódnak és a
stílusnak, mint konnotációs kódnak a megkülönböztetése azonban aránylag könnyű
a nyelvi műalkotásban, mégpedig főként
azért, (hogy most a többi tényezőt mellőzzük), mert a nyelv rendszere eléggé közismert; a szókincs sajátságaitól és alakváltozataitól a mondattan szabályaiig tudatosan is ismer(het)jük ezt a rendszert iskolában tanuljuk meg.
2.
A fotó és a film nyelvének megismerésénél azonban eleve belebotolhatunk egy objektív akadályba:
ellentétben
a beszélt
nyelv jelrendszerével,
a fotó és a film
nyelve, jelrendszere nem diszkrét jelekből
áll, vagyis a fotó és a film formájában
mindig olyan üzenetekkel
állunk szemben, amelyekben az üzenet jelei sosem
tagolódnak természetes módon különálló
vagy legalább
jól megkülönböztethető
elemekre. (A "diszkrét" terminus itt eredeti jelentésében szerepel, amelyet a nyel-

vészeti-szemiotikai
szakirodalom
újított
fel; ellentéte a "konkrét" mindkét jelentésében - eredeti "összenőtt" és mai közkeletű, illetve filozófiai értelemben.)
A fotó és a film nyelvének EZ a sajátsága -- konkrét jellege - spontán megközelítését könnyít i meg, tudatos, elméletileg is elmélyített megközelítésénél azonban nehézségeket okoz. A képnyelvek között is különös ez a helyzet, hiszen még
a rajz és a festmény is felfogható, bizonyos megközelítésekkel,
diszkrét egységekből álló jelrendszernek
(vonalak, foltok, illetve azok formális típusai, színek
és azok kombinációi stb.). A fotó és a
film esetében olyanféle nehézséggel találkozunk, amit egyes, a modern etnolingvisztikából
ismert egzotikus nyelvek
problémái reprezentálnak:
az ún. poliszintetikus
nyelvekben
(az eszkimó, az
aleut, néhány dél-amerikai indián, mint
az oneida stb.) az üzenetek, mondatok látszólag teljesen
egybefüggő,
tagolatlan,
egyszuszra kiejtett hangcsoportokkal
fejeződnek ki, a szavaknak (illetve a mondaton belüli hangcsoportoknak)
nincs önálló létük és jelentésük. Azoknak az erőfeszítéseknek,
amelyeknek ezen nyelvek
tudományos leírását és leírási módszerét
köszönhetjük
(F. Boas, E. Sapir, B. L.
Whorf nyelvtudósok munkáiban főként),
ma általánosabb jelentőséget is tulajdonítunk: a strukturalista
nyelvészet közvetlen előzményeiként és ihletőiként tartjuk
számon őket.
3.

Ezt a nyelvészeti példát nemcsak azért
idéztem, hogya konkrét jellegű fotó- és
filmnyelvet szemléltessem, hanem azért is,
mert a nyelvészet megoldási módjai rejtik
a mi problémánk megoldásának kulcsát
is. Magyarán: a fotó és a film nyelvének
elméleti felboncolásához és rendszerezéséhez (ami taníthatóságának
előfeltétele!)
az a módszer látszik alkalmasnak, amit
a strukturalista nyelvészet képvisel. A modern film elmélet (és a sokkal kisebb számban megjelent fotóelméleti kísérlet) csakugyan ezen az úton indult el - ha más
indítékokkal is. (Véleményem és legjobb
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tudásom szerint ugyanis, bár sokszor körülírták, metaforikusan vagy épp ösztönösen jelezték a fotó és a film nyelvének
ezt a tagolatlanságát,
kettős értelemben
felfogható konkrétságát,
világosan nem
tisztázták s nem is alapoztak rá érdemi
teóriát vagy teorémát.)
A strukturális elemzéstől, a strukturalista módszerektől sokan óvakodnak. Az
elutasító magatartás érvei lényegében két
csoportba oszthatók: az egyik ideológiai
jellegű - képviselői a marxista elmélet
tisztaságát féltik a világnézetként tisztelt
strukturalizmustól.
A másik: tudományelméleti érv - ez a nyelvészet módszerének és szemléletének a kiterjesztését nem
tartja lehetségesnek más társadalmi jelenségekre és emberi alkotásokra. Az ember kénytelen arra gondolni, hogy e mögött a magatartás mögött voltaképp valamiféle szellemi restség - amely teljesen
idegen a marxizmus szellemétől, és
következésképp felsr ines tájékozottság rejlik. Már csak azért is, mert ezerszer elhangzottak már ezeknek az érveknek a
részletes cáfolatai - hasztalan. Az elsőé:
hogy az ideológiává emelt strukturalízmust, amely ezen a néven csak néhány
neopozitivista filozófiai, tudományelméleti
stb. áramlat fedőneve és zsurnalista divatjának üres címkéje, nem szabad összetéveszteni azzal a fogalommal, amelyet, a
művelődéstörténetben jól ismert okok miatt s így többé-kevésbé véletlenül, ugyanaz a szó jelöl, s amely a modern tudományban, annak több ágában fellelhető
módszertani törekvések közös jellemzésére szolgál. (A részletezett tényeket megleli az olvasó cikkemben, Helikon, 1968.,
illetve könyvemben, Olvasás és értelem,
1971.) A strukturalizmus ilyen értelemben
semmivel sem veszélyesebb számunkra,
mint a dialektika (Hegel idealista dialektikája) volt annakidején.
A másik érv cáfolata is könnyű lenne,
ha igazi érvelés lenne. Hangoztatói azonban eddig pusztán deklarálták ezt. S közben megfeledkeztek arról, hogya modern
tudománynak
számos módszertani elve,
sőt konkrét módszere ugyanilyen genezisű: egy tudományból terjesztették ki álta74

lánossá, természetesen,
alkalmazva, más
tudományokhoz
idomítva és módosítva
azokat. Utalhat ok a modern tudomány
legjellegzetesebb ágaira, az ún. határtudományokra, de az imént emlegetett dialektikára is. S megfeledkeztek arról is, hogy
a nyelv, mint az emberi kommunikáció
alapvető eszköze, akár akarjuk, akár nem,
mindenfajta kommunikációnak,
általános
értelemben vett emberi információcserének - a társadalom egyik alapvető ontológiai feltételének - alapmodellje volt
és marad. Sőt, a legtöbb emberi kommunikáció voltaképp másodlagos a nyelvhez
képest, különbőző
mértékben, de a nyelvnek a függvénye. (Erre alább még visszatérek.)
A film s még előtte a fotó vizuális kódrendszerének leírásához és taníthatóságához éppen úgy, mint a filmszemiotikai
elméletek (amelyek már hazánkban is szaporodnak) hézagtalan felépítéséhez arra
volna sürgős szükség, hogy ne csak metaforikusan jelzett, hanem racionálisan tisztázott alapokból indulunk ki. Ennek további hasznosítása is lehetne: általában a
látvány, a vizuális élmény konkrét típusainak - s ilyen a legtöbb köznapi vizuális élményünk - s a környezetkultúra
vizuális oldalának az elméleti feldolgozásához és befogadásának tudatos megtanításához nyújtana általános érvényű tanulságokat a konkrét jelekből álló vizuális
kódok tanulmányozása.
A fotó és a film nyelvének megközelítéséhez én tehát a strukturális módszert
tartom célszerűnek. De a legegyszerűbb
forma, a fotó elemzésénél kezdeném a dolgot. Didaktikai szempontból ez a járható
út; bármilyen sokra becsülöm is a strukturális filmelemzéseket, azok haladóknak,
szakmabelieknek
szolgálnak tanulsággal.
Egy ilyen lehetséges módszer (mert többféle is elképzelhető) sémáját vázolnám az
alább következőkben - csupán példaként.
4.
A strukturális elemzés alapkérdése mindig
az előzetes szegmentálás: hogyan határoljam el a struktúrát, valamint az azt alkotó szerkezeti elemeket és összefüggése-

ket. A külső határok a fotónál adottak: a
képkivágás adja az üzenet térbeli, egyben
értelmi határait. A négyszögalakú (négyzet, de gyakrabban fekvő vagy álló téglalapformátumok) képsíkon _ a nyelv
kettős artikulációjának az analógiájára feltételezhetően
fogunk találni még a
konkrét jelek esetében is megkülönböztető funkciójú egységeket. Megkülönböztető funkciójú egységeknek, röviden fényelemeknek fogom nevezni a képet formálisan létrehozó fény-árnyék viszonylatokat (illetve ezeknek geometrikusan tipizálható rendszerét). Ilyen fényelemek lesznek
elsősorban a kontrasztok, amelyek a formahatárokat adják, a tónusok (a vakfehértől a koromfeketéig a teljes skála),
amelyek a formák egymás közti fényviszonyait adják (s jelezhetnek térbeliséget
is), azután a textúra (szemcsézettség),
amely anyagi minőségre utal, s végül a
kontrasztok élesség e (élességi foka), amelynek változatai atmoszférát vagy mozgást
jelölhetnek.
Vannak olyan fotók, amelyeken kizárólag ilyen fényelemeket találunk, amelyek
tehát csupán megkülönböztető funkciójú
j elegységekből állanak. Ilyenek az anyagi
szerkezeteket (fém- és faanyagot, ásványok felületét, falfelületet, szövetet stb.)
reprodukáló fényképfelvételek
_ szívesen használják ezeket reklámcélokra is,
rejtvényeknek is; ilyenek a természettudomány céljaira organikus és anorganikus
jelenségekről készült (rendszerint részlet-)
felvételek, különösen a mikroszkopikus és
a távcsöves fotók (kezdve a térképészeti
célokra készült légifelvételektől egészen
a csillagászati felvételekig, végezve a sejtszövetek és a mikroorganizmusok képein).
De a művészet is felhasználja az ilyen, kizárólag fényelemekből komponált fotókat
formai (absztrakt) esztétikum kifejezésére.
A képekről le vagy kiolvasható, értelmes formákat _ amiket éppen ezeknek a
megkülönböztető jeleknek a segítségével
határolunk el a kép síkon _ fogjuk jelentésegységeknek, képelemeknek nevezni. A
jelentésegységek vagy képelemek tehát
voltaképp ikonikus alakzatok lesznek (ikontípusú jelek), azaz olyanok, amelyekhez

a kulcsot az analógia adja: racionális bár a köznapi gyakorlatban rendszerint
spontán empirikus összevetés útján
állapítják meg köztük és valamely ismert
valóságelem között a hasonlóságot. (Ismert
lehet a valóságelem pusztán verbálisan
is: a képaláírás adja tudtunkra, hogy mível vagy kivel kell azonosítanunk.) A végeredmény: a képsíkon látható kontrasztok
(kontúrok vagy fokozatos átmenetek) által
határolt és tónusaik, textúrajuk
szerint
minősíthető foltokat, illetve foltkomplexumokat valamilyen valóságelemmel - természeti jelenséggel, tárggyal, élőlénnyel
azonosít juk; felismerjük a kép tárgyát.
(Az olvasó megütődhetik azon, hogy
pusztán a kész fotót, a képet tartom szem
előtt, s nem is említem a készítésnél alkalmazott technikai eljárásokat. Tudatosan választom le az utóbbiakat erről a
képelemzésről, mint a performancia fokánál szükséges didaktikai tényezőket; itt
csak a kompetencia fokához szükséges tényezőkről szólok. Hogy elméletileg is hasznos ez, nem szükséges bővebben magyarázni.
5.

A konkrét vizuális kód értelmezésének a
legfontosabb sajátossága _ amit szerintem ugyancsak nem hangsúlyoztak eddig
eléggé ,_ ebből következik: a kép tárgyának a felismerése (azonosítása) voltaképp
abban realizálódik, hogy megnevezzük azt,
nyelvileg megragadjuk. Ha a kép tárgyát
nem tudjuk megnevezni vagy legalább
körülírni, akkor azt praktikusan nem tudtuk azonosítani valamilyen ismert valóságelemmel. Ebből azonban az a fontos
következtetés adódik _ amit egyébként
a gyakorlat rég szentesített, csak teoretikus megfogalmazása hiányos -, hogy a
kép nem létezik anélkül, hogy beszélnénk
róla. A kép ontológiai státusza nem olyan,
mint a szövegé (nyelvi üzeneté), mondhatjuk: nincs autonómiája. (A nyelvi üzenet önmagában teljesen betöltheti funkcióját: a szóbeli kijelentést, a levelet vagy
a verset minden más segédeszköz nélkül
használjuk fel - eltekintve most attól a
társadalmi
kommunikációs
rendszertől,
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amelynek része, ezt hangsúlyozzuk, hogy
nem szükséges hozzá egy másik kód, egy
második, kiegészítő üzenet.) A fotót gyakorlatilag mindig kíséri valamilyen nyelvi üzenet is (képaláírás, kép cím, képszöveg, s ha egyéb nem - pl. az amatőrfotót, -- legalább a helyszín és az időpont
megjelölése). Ez egyébként nemesaik a fotóra, hanem majdnem mindenfajta képre
vonatkoztatható (a kivételekről alább még
szólok), tehát a képi jellegű (ábrázoló)
vizuális jelrendszerek közös vonása.
6.

Ezt a sajátos, nyelvtől való függést azzal
magyarázhatjuk meg éppen, hogy a fotó
(s más képek) nyelve konkrét, akár csak
a valóság megjelenése maga vizuális látványként; amiként a valóságot magát a
nyelv (beszélt nyelv) diszkrét jeleivel és
jelkapcsolataival tudjuk magunkévá tenni, tudatosítani, gondolati műveletek végzesere alkalmas helyettesítések
(jelek)
egységeire bontani, ugyanúgy vagyunk
kénytelenek bánni a valóság konkrét jelekkel reprodukált képmásával is: előbb
le kell fordítanunk gondolkodásunk anya:"
nyelvére őket, hogy gondolkodhassunk róluk illetve beszélhessünk róluk (hogy
gondolataikat róluk társadalmivá tehessük).
Ismétlem azonban, ez a konkrétság s
így ez a nyelvtől való függés is csak az
ábrázoló jellegű vizuális kódrendszerekre
vonatkozik, a szó szoros értelmében vett
képekre. A nem ábrázoló jellegű fotó (ti.
az, amelyik csak fényelemekből áll, értelmezhető képelemeket nem lelünk benne)
és az általában vett vizuális, de nem ábrázoló jel (nem ikonikus jel) normális körülmények között úgy tölti be funkcióját,
hogy nem tudatosítjuk. Az a "kép", amelynek jelentése nem tudatosítható - legfeljebb kivételesen, pl. ha a tudomány
teszi tárgy ává - hanem pusztán csak jelen van érzékeink számára, nem is kép,
c..ak vizuális dekoráció (s mint ilyen, lehet jel is). Vagy mondhatjuk így is: az a
kép, amelyről nem lehet (vagy nem kell)
beszélni, az a dekoráció (dekoratív funkciójú jel). Voltaképp ebbe a kategóriába
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tartozik minden non-figuratív képzöművészeti alkotás is. (Hogy mégis beszélünk
róla, annak sajátos szociológiai vagy pszichológiai okai lehetnek; például az, hogy
ábrázoló kép funkciój ában tűntetik fel amikor kiállít ják, például az, hogy esztétikai, művészeti kísérletként, egy szubjektum dokumentumaként foglalkoznak vele
-, vagyis tudományos vizsgálat tárgyává
teszik.)
7.

A képről való gondolkodásnak, illetve beszélésnek a hagyományos formájában a
kép tárgyának a valósággal való spontán
azonosítása az alapja. Ez a beszédmód a
társadalmi gyakorlatnak a köznapi szintjén rég bevált, s beválik ma is: ez az útja
a képi üzenet társadalmivá válásának, a
társadalmi tudatban való meggyökerezésének. De olyan félreértések veszélyét rejti magában, amelyek a vizuális kultúra
fejlődésének egy bizonyos szintjén súlyos
károkat okozhatnak. A vizuális kultúra,
azon belül a képi üzenetek rendszere és
funkciója napjainkban a társadalmi és a
technikai változások függvényeként lényegesen bonyolultabbá vált, mint amilyen
valaha is volt. És amint a nyelvi üzenetek
rendszerének fejlődése, bonyolultabbá válása, funkcionális jelentőségük megnövekedése társadalmi igénnyé emelte annak
idején az anyanyelv rendszeres és általános oktatását, úgy emeli most vizuális
jelrendszereink
és funkciójuk erősödése
társadalmi igény rangjára ennek tudományos elemzését és oktatását. Ma már ott
tartunk, hogy a vizuális jelrendszerek kutatásának és oktatásának elmulasztása a
vizuális kommunikáció hatékonyságát és
fejlődését akadályozhatja.
A jövő szempontjából még fontosabbnak tűnik ez a feladat. Azt mondhatjuk,
hogy a jövő emberének három anyanyelvre lesz szüksége: a szó, a hagyományos értelmében vett anyanyelv az emberi, társadalmi érintkezés legfontosabb eszköze
marad - legalábbis a szocialista társadalomban annak kell maradnia; a matematika lesz a kommunikációs eszköze a természet és a technika (a második, ember

alkotta természet) belső világával való
érintkezésre, törvényeinek és működtetési
szabályainak funkcionáltatás ára is, megismerésére is; a vizuális (és plasztikus) logika (ezen a vizuális jelrendszerekbe való
foglalás és azokkal való élés képességet
értem) 'pedig a természet és a technika,
egész tárgyi környezetünk külső, érzékelhető világával való érintkezésünk eszköze,
nyelve lesz. Az első kettőnek az oktatását
is át fog kelleni többé-kevésbé alakítanunk a jövő szükségletei szerint, a harmadikkal azonban nagyobb gondjaink lesznek, hiszen még szerves, egységes hagyományaink sincsenek ezen a téren. (A geometriát, a rajzoktatást, az ábrázoló geometríát, a művészettörténetet,
a fotó- és
filmnyelv tanítását, sőt bizonyos környezetkultúra-ismeretanyag
tanítását is fel
kell használnunk egy egységes konc epciójú
vizuális logika didaktikai tervének
megformálásához.)
8.

A képkultúra, általában a vizuális kultúra, amelynek minden valószínűség szerint
még csak virágkora küszöbénél tartunk,
a mi szocialista társadalmunk értékrendszerében és gyakorlatában csak akkor válhatik hatékony ember- és társadalomformáló erővé, ha tudatos felhasználását biztosítjuk. (A kapitalista társadalomnak nem
fűződik érdeke ennek a kultúrának a tudatos használatához, mert minél kevésbé
tudatos, annál alkalmasabb a manipulációs
és fogyasztási célokra.) Ma már jelentkeznek olyan negatív jelenségek, amelyeket a képkultúra viszonylag alacsony fokára - azaz, a spontán képkultúra fokán
való megrekedésre -- vezethetünk vissza.
Éppen a negatív jelenségekből levont következtetések vezettek oda, hogya társadalmi igény kielégítésére kibővítettük a
vizuális nevelést az iskolában: a középiskolában bevezettük a filmesztétika oktatását.
Úgy gondolom, ma már nem lehetünk
elégedettek ezzel sem: efölött, legalább

szerintem, eljárt az idő. A mai iskolai
filmesztétikai oktatás engem olyan irodalomtanításra . emlékeztet, amely nem az
ábécével kezdődnek, hanem néhány modern regényelméleti és stilisztikai fogalommal (pl. a belső monológgal), s nyomban ez után egy modern regény elemz ésével - amely regényt esetleg el sem
olvasnának, hanem felolvasnák azt a gyerekeknek -, s az elemzésben főleg regénytechnikai kérdésekkel foglalkoznának. A
mai film esztétika ü. a plánokkal, a montázzsal, a kameraállással
és -mozgással
kezdődik, s filmelemzéssel folytatódik. A
fotóval, amelyet egyébként a filmek elemzéséhez "idézetekként"
használnak, nem
foglalkoznak.
Azt hiszem, nemcsak a filmesztétikai
oktatásnak - és ezen oktatás közvetlen
céljának: a kulturált film- és televíziónézők szaporításának - válnék hasznára,
hanem egész vizuális kultúránknak,
ha
módszeresebbé, megalapozottabbá tennénk
ezt az oktatást. Ezen elsősorban azt érteném, hogy nem filmesztétikát tanítanánk,
hanem sokkal szerényebben : először fotónyelvtant,
azután pedig filmnyelvtant.
Másodsorban azt, hogy a televízió lehetőségeit még jobban kihasználva biztosítanánk ennek egyenletes színvonalát is, illusztrálását is. Ennek meglenne a közvetlen haszna is: a fotó ma a képeslap révén a legelterjedtebb eszköze a képi kommunikációnak, egyszerűsége és olesósága
révén pedig tömeges hobby (azaz, performancia szintjén művelt, képi kultúra-tevékenység). Közvetett haszna pedig az
általános vizuális kultúra területén mutatkozhatnék meg: a korszerű megközelítési
mód, a strukturális nyelvszemlélet tanítása a vizuális logika terén felbecsülhetetlen értéket jelenthet - a jövőre nézve.
Mert természetesen nem várhatunk azonnali eredményeket. A pedagógia nem ismeri a csodákat, csak a hosszú és türelmes munkát. De annak megkezdésével
jobb lenne türelmetlennek lennünk.
MIkilÓ' Pál
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ERNST BLOCH A "HOMO

CINEMATOGRAHICUS"-RÓL

A filmet hőskorában az ú.? jelenséqeknek
kijáró különös érdeklődéssel vették körül a
század jelentős gondolkodói: esztéták, szociológusok,
filozófusok. Érzékeny megfigyeléseikkel olykor olyan felismeréseket
előlegeztek, melyek a film természetét,
társadalmi szerepét valóban a lényeges vonatkozásokban
ragadták meg.
Ernst Bloch korai írásai a "szegény" és a "csillogó" filmről adalékok a film szociológiájához.

Dallam a moziban
Jól emlékszünk még, honnan jönnek ezek
a hangok. Először a vásártéren mutatták
be a mozgóképet, és sokáig ott is rekedt.
Ahogya műlovardáknak és panoptikumoknak, - a kinematográfus deszkabódéjának
is elengedhetetlen dísze volt az orchestrion,
amíg vásári egzisztenciája volt a mozinak
csupán. Grunewaldban a favásárról muzsikált a géporgona, az elegánsabb helyeken
pedig Tanuhauserről vagy a Grál fényes
küldötteiről, de mindenütt ugyanazzal a
kurbli forgatás sal. Az volt a dolga, hogy becsalogassa a látogatókat, odabent pedig a
hintalovak lendületét kellett a dallamnak
tüzelnie, vagy a viaszfigurák borzongató
csendjét élénkítette meg. Így áradt a gépzene lármája és ünnepi bódulata a mozipaloták belsejébe is. De a kávéházi zenekarok a kispolgárban már felébresztették
a zenei szórakozás általános szükségletét,
ezért a zongora, a harmónium, vagy a szörnyű trió az úgynevezett párizsi összeállításban, sőt a harminc zenészt számláló
orkeszter vette át az orkesztrion feladatát, amikor a vetítőgép szakított a nomád
vásári élettel. Am ebből csak egyetlen, bár
esztétikailag nem jelentéktelen különbség
adódik: már nem csődítik zenével a látogatókat, a vidám vagy szomorú dallamok
csak odabent, a képek előtt hangzanak föl.
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Ez bizonyos rokonságot teremtett a zenei
pantomimmal és az operával, az egész
mégis semleges maradt, nem került közelebbi kapcsolatba a bent, a filmvásznon élő
homo cinematographicus
sorsával azután
sem, hogy elmaradt a külső vendégcsalogatás. Tremolót kell játszani a harmóniumon, ha a gazdag örökös főbelövi magát,
vagy Messina pusztul el a földrengésben,
és megtanultak különbséget tenni a gyors
és lassú, világos és sötét között, de az
egésznek lényegében az lett az eredménye,
hogy a mozikban önálló műfaj rangjára
emelkedett az a modor, amelyben egy derék falusi tanító esti pihenésképpen improvizál a zongoráján. Lazán összefércelt,
homályos formájú és találékonyság nélkül terjengős valami lett a zongorakíséretből, hiszen a zongoristák fáradtak vagy közömbösek voltak, kevés volt a játszható
darab és egyre nagyobb a filmrepertoár,
végül pedig maga a mindig tetszőlegesen
új kalandokkal és késleltetésekkel bővíthető filmcselekmény jellege is ezt hozta
magával. Valamennyi zárt forma felbomlásához jutunk így: egy Waldsteinnek,
Czibulkának vagy Eilenbergnek kell a Kilencedik Szimfónia és a Tristan útján bukdácsolnia. Ezáltal jutottak mai siralmas állapotukba az egymásba fűzött, összetört és
újból egybeolvasztott, de eredetileg alaposan megkomponált szalondarabok. Vala-

mivel jobb a helyzet, ahol zenekar adja másolja, hanem úgy fényképezi, hogy ela kíséretet. De rendszerint itt is ízléste- szakítja közvetlen tárgyaiktól, saját, rninlen bővítésekre és kihagyásokra kerül sor, dent helyettesítő intenzitással, minőséggel
hiszen miért volna akárcsak az időtartam és ezért realitással bíró viszonylat-összetekintetében is megfelelés a "Blaue Jun- függésbe rendezi a pazarló, túláradó hanggens" induló és - mondjuk - egy olyan mozgás összekeveredett képeit, melyeket
film között, mint "Lehmann, a bokszolók az élet mintegy felkínál.
királya" vagy "Nauke, a hős", a "Márta"
A mozgóképnek így éppen az lehet a
nyitánya és a "Párizsi koldus céh" című hasznára, ami az operában a legfőbb vedráma sem egykönnyen hozható megfele- szélyt jelenti. A rossz opera ugyanis nem
lésbe. Mindent egybevetve, azt kell mon- azért kelt olyan nevetséges hatást, mert
danunk, hogy rosszul megy a zene sora a a valóságban sohasem fordul elő az ének;
moziban. Bármilyen nagy is a szükséglet, éppen fordítva, azért, mert a zenei hansehol sincsenek filmre hangolt kompozíci- gok mindennek elveszik az élét; minden
ók, nincs semmiféle megoldás az itt feszü- távolságot közelebb hoznak, olyannyira
lő, fölöttébb érdekes problémákra.
realitásba burkolnak minden messzeséget,
Mint mozilátogatók mindenekelőtt a sze- hogy félig-meddig megintcsak valóság kemünkre vagyunk utalva, holott a tapin- letkezik, csakhogy ez esetben nevetséges
tásí érzék közvetíti leginkább a realitás és félresikerült valóság. A zenével kísért
benyomását. A mozgóképpel szemben azon- filmjeleneteknél azonban nem kell tartaban minderről le kell mondanunk: a nyo- ni ettől az inkongruenciától. A zene hanmásról, a melegről, az illatról, a zajról, gulatot von a mozgókép köré, hangulatot,
minden érzéki immanenciáról, ami a meg- amelyet a benyomások tárgyuktól elszakípillantott dolgok teljes valóságát adja. Ki- tott dallamaiból, vagyis a valóság átfogó,
marad a bőr, az orr, a hallás, minden más affektusokban gazdag erejéből sző, anélérzék, a szemünket pedig túlterheljük. A kül, hogy a valóság tartalmát is felh aszfilm a fekete-fehér benyomását szakítja nálná hozzá. De a mozgóképből, abból, ami
ki a világból, és pillanatnyi, legkuszább e váltakozva felgyulladó tüzek fölött a
mozgásában mutatja ezt, minden stilizálás jelenetben lejátszódik, biztosan nem lesz
nélkül. A napfogyatkozás kísérteties lát- zeneileg félresikerült realitás, mert a mozszata jön létre, egy néma és érzékileg le- gókép cselekménye a maga tisztán optifokozott valóság, amit csak a tempó és a kai mivoltában védett a hang és a szó minkoncentráció erősít föl, anélkül, hogy ez- den tolakodásától, másrészt pedig azért
zel egyben formát, ideális alakot is kapna sem, mert kifejezett szándéka, hogy az
az érzéki világ. De éppen ez adja a filmáltalunk nap mint nap megélt, velünk egyzene sajátos funkcióját: a zenének kell az azon emeleten lakó realitást adja vissza.
összes többi érzéket képviselnie.
A zenei aláfestés intenzív és kvalitatív,
Mivel a dolgok csikorgása, surlódása és nem logikai jellegű, ezért csak a ritmus
zajos összeütközése, főleg pedig az emberi és a tipizált lírai megnyilvánulások kaphangok, amelyek már maguktól affektucsolhatók egyértelmű en az ilyen cseleksokban esengenek, közvetlenül zenei han- ményhez, a hosszabb lélegzetű és az összgokba mehetnek át, ez a művészet az él- hangzattani összefüggések semmiképpen
ményvalóság tarkaságának örökébe képes sem. Következésképpen a zenekar ritmulépni, egyetlen hatalmas lendületű vonás- sát lehet a legkönnyebben hozzárendelsal, mely sohasem törődik a különös rész- ni, teljes megfelelésbe hozni a vásznon
letekkel, mégis az érzékek teljességét kép- megnyilvánuló kinematográfiai ritmussal.
viseli, annál is inkább, hogy a világban se- Hasonlóképpen, a rendkívül egyszerű dalhol sincs megformált zaj, semmiféle félkész lamok egészen kis készlete is elég a filmtermék, amely a zenével versenyezhetne. A vásznon élő, másutt nem is életképes,
zene is fényképezi a világot, de jellegzeteskönnyen érthető és igen kevéssé bonyosége, hogy nem a néhány formával bíró zajtluIt típusok teljes sorozatának illusztrá-

a megaláztatás, a futószalag rabsága ellen, de itt nem elnyomott osztályként, hanem mint valami jobb napokat látott rend,
levitézlett személyiség. Ilyen idejétmúlt
látszatba kapaszkodva próbálják fenntartani magukat, akik alátaszítják őket, a valóban mai uraságok, a valóban mai személyiségek. Maguk az egyéni gazdagság
emberi, akik gépet csináltak belőlük; de
az áldozatok velük tartanak össze, nem
proletár elvtársaikkal.
A bolti lány könnyedén alakít halovány
vagy napfürdőtől barna hölgyet, a férfi alkalmazottnak nem sikerül az uraság. A
hölgy nemcsak a társaságban, - az erotika mezőnyében is kitűnhet, ahol sok mindent pótol az ápolt külső; az úgynevezett
úr azonban manapság csupán a profit ura.
Még a "megjelenését" sem veheti át az
alkalmazott a főnökétől (többnyire ennek
magának sincs); a filmen alakul ki hát az
új típus, puszta filmszemélyiséggé áll öszsze benne a gesztusok iránti érzék. Hol
van már a hajdani kispolgár rosszindulata
a tárcosnőkkel, életművészekkel és hasonszőrüekkel szemben; az utcán valósul meg,
amiről Ernst Elass énekelt valamikor:
Urak, mintha egy operettből jönnének elő.
A filmvászon előtt ébredt föl a vezér
irán ti érzés is először; sehol sem emelkedik úgy az átlag fölé a hős, mint ott, sehol sem hullik rá annyi ócska csillogás.
Rendkívüli az erotikus hatás is, ami ezekből a hamis személyiségekből a hozzájuk
hasonlókra árad. A mesterkélt kis hisztérikában gyermekasszonyt csodálnak; az
alaktalan háj tömeg mint jóságos izomember vonzza őket. Persze az igazán őt megillető hatást a valóban szép és diadalmas
filmember teszi.
Minél silányabb az élet és minél hazuA csillegó fi1mQmber
gabb cselekménnyel helyettesítik, annál
Könnyebb lett az új műfaj, világos. Hogy könnyebben válik bajnokért rajongó kamasz a kispolgárból. A bokszoló fizikailag,
is állhatna különben helyt az életükben,
amelyet nem tudnak utolérni. A sport a filmhős szellemileg emeli a személyiség
már rugalmasságot adott, a film megtaní t magaslatára. A főnök azt akarja, hogy forérteni a gesztusokat is. Könnyedén meg- dítson hátat a proliknak és saját önbecsüvál tozott a típus, szinte "tengerészmódra" . lése is azt parancsolja, hogy engedelmesSőt, nem is akar már típus lenni, egysze- kedjék neki. És mennyi hős jön az eldugott vidékről, hogyannál szebb legyen a
rűen személyiség; minden este kapitány
a maga hajój án. Az élő ember fellázad felemelkedés: korlátlan lehetőségek, leglásához. Ami a megfelelő ritmust illeti, ezt
a filmzene a nem szimfonikus operától
vehetné át; elég csak arra a jellegzetes,
mintának tekinthető változásra emlékeznünk, amit a tempó megváltoztatása a
Carmen-motívum kifejezésében létrehoz.
Escamillo és Don José párbaj-jelenetének
villámgyorsan váltakozó zenéje, mely a
dallamok egyszerűsége folytán mégis zárt
formák sorozatába rendeződik, ez is tipikus példa lehet az olyan kompozíciókra,
amilyeneket Eizet-hez és persze a tizenkilencedik század elejének tüzesebb és erőteljesebb stílusú olasz és francia operakomponistáihoz csatlakozva meg kell követelnünk a filmművészetben;
az olyan
kompozíciókra, melyek éppen a filmművészetben találnák meg a maguk apriori
szükségszerű helyét.
Talán a film is hozzájárul majd, hogy
végül megjelenjen egy sajátosan filmtechnikai adottságokkal rendelkező költő, aki a
mai értéktelen tömegcikkek helyett példaadó, megjegyzésre érdemes művet alkot, - talán ennek a ma még csak a jövőbe képzelt költőnek is része lesz abban,
hogy éppen a mozgókép előtt gyógyul ki a
zene a zárt dallamok elsorvadásából, ami
- a puszta tehetség nem segíthetett ezen
- pusztuláshoz és káoszhoz vezetett. Csak
Eeethovennél és Wagnernél volt feltámadás e halálból, ám utánozhatatlan, mert
náluk a szellem és a misztika szférájába
emelkedett a zene. A filmjáték ellenben
világi művészet, s a mámorító, fényes és
teljesen földi realitással ragyogó képek
frize, amit a zene a jelenetek során követ,
új festésre, új díszítmények felfedezésére
adhat alkalmat a mozgókép előtt.
(Kísérlet, 1913.)
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alább a szerencsésnek, ha a serénynek már
nem is.
Csak Chaplin marad mindig szegény, egy
egy kicsit gáncsot vet az uraknak. De őt
meg mulatságosnak veszik, és ott csillognak mellette az urak, nem foszlanak szét,
nem pukkadnak
el, bármilyen
mesés
ügyességgel bújik ki a kezük közül. Még
a kunyhóból a szalonba vezető ponyvatörténetek is színen maradnak. Szép gesztusok, meztelen vállak, gyorsan növő és szerenesés gombák, de nem véletlen, hogy
ínycsiklandozóak.
(1924 ~s 1929 k6z6t0

A filmmese jellem

tÓ megváltozósCI

A látnivalónak bőviben vannak, mesélnivalójuk már kevesebb akad. Ritkák a furcsa esetek, ezért gyakran
visszatérnek.
Mármint azoknak a fejében, akik szórakoztatní akarnak, de nincs hozzá sütnivalójuk.
Szűntelenül újra kell látnunk: valaki nénje
ruháiba öltözik, és úgy bújik ágyba. Hogy
persze mikor és milyen gyakran fordul elő,
az úgyis mindegy az ilyesfajta anyagnál.
Más történetek azonban csak időről időre válnak aktuálissá. Valamikor a csendes nyárban hozta őket az újság, az üres
papírt töltötték ki, még nem a filmet. Emlékezzünk csak hajdani kutyameleg napokra, nem történt semmi, nem volt anyaga a lapnak, már akkor ismertek voltak az
esetek, amelyek időről időre felmerülnek.
A helyszín változott ugyan, de a tartalom nem, bármilyen mozgékonyak voltak
is a történet hősei. Akár a lecsapó sáskavész, vagy a vándor, aki résen volt, és az
ijedtségnél nem lett nagyobb baja. Éppen
most pihent le, még elszív egy cigarettát,
parázs hullik az ágyelőre, az utas odanéz
- és gondoskodó kéz nyúlik ki az ágy alól,
elfojtja a tüzet. Tudjuk, félhangon beszél
magában az utazó, a takaróról, amit még
el kell hoznia, kimegy a szobából, és így
nem hal meg soha, miként története is halhatatlan. A bármikor megismételhető vándormese mintája ez, oly régi, mint a tengeri kígyó, egymással váltakozva bukkannak elő. Ám mindenesetre mégis időhöz
kötött, ha külsődleges is ez az idő, a nyár
delelője, amikor nem történik semmi. Kü-

lőnben semmi sem volt mögötte, a történelemtől függetlenül éledt fel a mese, mert
mindenütt alkalmazható volt.
De ahogy most visszatérnek a borzongató történetek, valami történt velük időközben. (... ) Két filmet is láthattunk mostanában, melyek a vándormesék jelenlétét
és főként megváltozott jelenlétét bizonyítják. "A másik" - már némafilm is volt
belőle - új változat a tudathasadás régi
témájára: két, egymásról mit sem tudó lélek lakozik valakiben. Tizet harangoznak,
álomba borul az államügyész világos tudata, és előbukkan a csirkefogóé, akár az
időjelző házikó figurái, az egyik ki, a másik be, éjjel űzi, amit nappal államügyészként üldöz.
Amikor Bassermann némafilmen játszotta, még klinikai eset volt csupán, semmivel sem érdekelte jobban a közönséget,
mint valami forgatható Jánusz-fejjel ellátott viaszbábu, mint az emberi lélek borzalmai általában. Ma más nézőket talál a
régi történet. A labilis közép osztály t találja
el, tagjai saját testükön viselik osztályuk
minden ellentmondását, a középen lenni
kétértelmű állapotát, hogy el kell hagyniuk osztályukat, bármennyire nem akarják is. A nézők többsége egyik napról a
másikra proletarizálódott, de nem vetkőzte
le a jobb családból való úr vagy nagyságos
asszony allürjeit; a többség azt is észreveszi, hogy ma már nem egymás után, hanem egymásba montírozzák részleteiket
Maga a film persze megelégszik a köz
helyszerű hasznos emberi tanulsággal :
nemcsak hogy államügyész marad, még
jobb államügyész lesz a hősből, miután
megmerítkezett az alvilágban. A szegénység, ami az ilyen meseanyag felújítására
kényszerít, nem az ötletszegénységből, a
kutyameleg napok unalmából
fakad; ezt
is maga az osztály teszi, mely deszkaként
hasad, bár nem tud róla.
"A másik" lett a felújításban az amerikai Frankenstein is; dörzsölt fickó, hom unkuluszgyártó úriember, holott tíz éve még
Löw rabbinak hívták. Műhelyén is nyomot hagyott az elektromos varázspálcával
és szabadalmazott gyógyírral dolgozó modern kuruzslás; az új Gólem nagyfeszült81

ségű villámok és mennydörgések közepette
születik, nemcsak a filmcsinálók, hanem a
közönség részéről is. A régi film-Gólemmel többször találkoztunk már: itt volt
először az, akit maga Löw rabbi hívott
életre az "Astarte" segítségével; aztán meg
az a háromszáz éves alak, akit sötét éjszaka egy árokból ásott elő valami ószeres, és egy vacak varázslókönyv használati utasítása szerint élesztett föl. De valahol az isten háta mögött játszódott a dolog a filmen is, inkább üres szórakoztatás,
régimódi kuriozitás volt, még nem Meyrink Gólemje, hanem inkább Rudolf
Baumbaché, és akárha homályosüveg mögött fényképezték volna. A homályosüveg
persze most sem hiányzik, s a modernizált,
éppenséggel "Frankenstein"-nek
nevezett
Gólem színhelye hollywoodi Tirol, ám az
idő a mi jelenidőnk, amelyik maga teremti
saját Gólemjeit.
A hangosfilmet kellett feltalálni, hogya
"Frankenstein"-ben rögzíteni tudják az áldozat asszonyi sikolyát; az áldozat valójában még nem áldozat ugyan, de a Gólem
már egy óriásira felemelkedő fasiszta gyilkos, a hamis tudat technikája, a prosperit y nélküli Amerika rettegése önmagától.
De mégis furcsa, hogy mennyire szűkös a
varázslat készlet e, amit a film kiaknáz: a
félálom állapota, homunkulusz, Gólem,
néha egy kis repülő szőnyeg is, no meg a
vámpír, majdnem mindig ugyanaz. És ennél is furcsább, hogy napjainkban mind
gyorsabban forognak, a jelen mind nagyobb darabjait jellemzik éppen ezek a
vándormesék; mintha nem is romantika,
hanem prognózis volna bennük. Új rettegés, rossz közérzet prognózisa (nem is csoda, amikor ilyen az idő), jelek, hogya végét járja a korszak ...
Mivel nincs sok mesélnivalója, sok látnivalót kínál a film. Az üres szófordulatok,
melyekkel a szünetet töltötték ki, most látható életre kelnek, míg a szünet már szünet és nem is szünet. Az ügyvéd szivarral kínálta meg a másikat: a filmben e",
nem üres vagy legalábbis nem kell annak
lennie; mert fenyegetett korunkban töltést kap minden gesztus, s így földalatti
jelentést rejt vagy tár föl. Hozzájárul eh82

hez a fényképész mesterségbeli ügyessége
is, úgy bánik a látszólag mellékes dolgokkal, amik egy átlagos regényben legfeljebb
a társalgás összefércelésére szolgálnak,
hogy a filmben napjaink félreeső főútvonalait képes megmutatni általuk.
A filmben a fényképész kötetlen ereje
lesz az író konvencióktól kötött nyelvezetéből, és a gesztusok menet közben keresztezik a kimondott főcélt, meghökkentő
és tanulságos módon. A vándormeséket is
gyakran megmásítja ily módon az új fényképezési technika, a dolgokból, sőt gyakran már dolgokra eső világításból is korábban ismeretlen, nem tudjuk honnan
származó és merre tartó drámai hősöket
csinál, és ezt valóban komolyan teszi, szinte
megengedhetetlen új animizmussal. Olyan
vándormesék is vannak tehát, amelyek
puszta gesztusokból és dolgokból állnak elő,
ezerszer visszatérő gesztusokból és dolgokból, amelyeket azonban csak a film vett
először észre.
A gesztusok vándorolnak a filmben, jó
rendezés esetén maguktól vándorolnak .tovább, ezáltal lesznek csak mesévé, ha jelentéktelenné is, de azzá. Él egy ember az
egyik Chaplin rendezte filmben, aki szeret
egy lányt és éveken át keresi az egész országban, mert elengedte vagy elvesztette.
Az utolsó képen egy barátjának meséli el
ezt a történetet, kocsija párnáj ának dől,
meséli, pillantása távolba réved, teljesen
átadja magát az emlékezésnek. És soha
nem hallott róla többé? - kérdezi barátja; a mesélő keze e pillanatban halálosan szomorú mozdulatot ír le, megrándul
a fáradt arc, a váll: és ekkor a hatalmas
kocsiktól eltakarva, egy parasztszekéren
észrevétlenül elhalad mellettük a lány,
akit elvesztett, és évekig keresett. De még
az elszalasztott alkalom szelíd vándormeséje, mely itt is, ott is újra felbukkan
Chaplinnél, még ez is a természetbe pillant. Mintegy az idő természetébe, ahol elmúlik a régi, mielőtt felviláglana az új,
ahol a legjobb nem mese ugyan, de hasonlóképpen vándorúton van, elmegy mellettünk, nem ismerjük fel.
(1932.)
(Ford. Bence György)

remekeket, pihentető anekdotákat
iktat az elbeszélésbe, személyes jelenlétével, szubjektivizmusával folyton átforrósítja
a sorokat.
Érdemes
megvizsgálnunk : hogyan közelít a szerző a sokszor látott és leírt filmekhez, a közismert jelenetekhez és természetesen
a művek egészéhez.
A filmet az egyetemes kultúra
megnyilvánulásának tekinti, következésképpen
a "szakszerűség" fogalmát merészen kiterjeszti s az elfogadott film-terminológia
felhasználásán
túl képzőművészeti, zenei, irodalmi analógiák segítségével
kalauzolja az olvasót Eizenstein szellemi birodalmában. Hogy az Október-t
elemezhesse, előbb
Dosztojevszkijről,
Zoláról és "a tárgyak természetéről" értekezik;
a Rettegett
Iván
forgatókönyvéről . szólva a Meyerholdés SztanyiszIavszkij-módszer
termékenyítő
hatását ecseteli s
a történelmi
folyamat
összefüggéseit
világítja
meg; a Régi és Új konfliktusának
lényegére a
bibliai Káin és Abel konfliktusának
felidézésével utal. Az Eizenstein-kötetben
két kor szelleme
lüktet: a máv á varázsolt múlté és az érzékletesen megteremtett
jelené. Sklovszkij megeleveníti a történeti eseményeket is. Gondosan szelektál, csak a lényegre figyel, elsősorban az aktuális tanulságok
megfogalmazására
törekszik.
Mozgalmas filmtörténeti
kaleidoszkópot
tartunk
a kezünkben, a kötet ennek ellenére akár akadémiai értekezésnek is beillenék. A rendszerező
elvek sokoldalúak.
nem is szólva az információk áradó gazdagságáról.
Milyen Sklovszkij Eizensteinje? Bölcs és nyug-

hatatlan,
derűs és fáradhatatlan,
szellemes
és
agilis,
közvetlen
és dinamikus.
Voltaképpen
ilyennek látta a rendezőt minden barátja és ismerőse. Újszerű vonás a portréteremtésben,
hogy
az életrajzíró
elsősorban alkotáslélektani
szempontból pásztázza végig az eseményeket
s csoportosítja
az összefüggéseket,
a művek .Jcíhordásának",
megszületésének,
utóéletének
meghatározó motívumait
analizál ia. A jellemzés azért
meggyőzőbb, mint Mitryé vagy a Leydáé, mert
Sklovszkij túlmerészkedik a történet, az esztétika
és a memoár hagyományos mezsgyéin, írói erényeket csillogtat, a pszichológus-művész
szemével lát. Csak egyetlen példa. Az amerikai utat
minden visszaemlékező furcsa kalandként
interpretálja,
Sklovszkij viszont inkább a művészipolitikai
próbatétel,
az elvek megméretésónek.
ok-okozata foglalkoztatja.
Itt és a többi fejezetben is az embert hozza közel, akit éveken át
barátként tisztelhetett, s akit - bár szerénysége
tiltja erről beszélni - bizonyára ő is gazdagított ötletekkel, tanácsokkal, gondolatokkal.
Eizensteinnel
szemben nagyon sok az adósságunk. Irásainak.
rajzainak
jórésze hazai kötetekben még hozzáférhetetlen;
a róla szóló fontos könyveknek is csak csekély hányada jelent
meg nálunk. Valamit
csökkentenénk
a tartozásból, ha az Eizenstein-filológia
újdonságát,
egyszersmind jelentős eredményét: a Sklovszkijkötetet egyik kiadónk magyar fordításban
filmbarátaink asztalára tenné.
Veress József

A "film-szem" igazsága
A film elmélet, sőt a filmművészet
fejlődésének
is szerves tartozéka, elengedhetetlen
része az
alapok tisztázása, örökségünk felmérésére. Az ez
iránti határozott igényt jelzi a Szovjetunióban
Eizenstein, Dovzsenko, Vertov stb. műveinek a
hatvanas évek elejétől sorozatban történő kiadása. A magyar .könyvkiadás is mind többet tesz
az alapok megismertetése
érdekében: Eizenstein,
Pudovkin
és Dovzsenko
válogatott
írásainak
megjelentetése
tanúskodik erről, legújabban pedig Dziga Vertovtól
a Cikkek, naplójegyzetek,
gondolatok
címmel
közzetett
válogatás, amely
egy 1966-ban megjelent
szovjet kötet nyomán
készült.
Formailag
a kötet két nagyobb részre oszlik. Az első részben közölt cikkek, beszédek
zöme Vertovaktív
alkotói korszakáb ól, az 1922
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-1934. közötti évekből származik. (mindössze két
írás későbbi). A második részt képező naplójegyzetek - néhány 1924-ből datált skicc kivételével - 1934 és 1953 között íródtak. Ez a formai elkülönülés tartalmilag is igen pontosan vetíti elénk Dziga Vertov pályájának alakulását.
Mit ad számunkra tartalmában
a kötet'?
Első megközelítésre és mindenekelőtt:
filmesztétikát.
Vertov nézetei közvetetten - más szerzők interpretálásában
- többé-kevésbé
eddig is ismertté válhattak
film esztétikai
közgondolkodásunkban. A kötet írásait olvasva viszont közvetlenül kaphatunk
alapos és plasztikus képet
esztétikájának
formálódásáról, fejlődéséről, a korábbi, körvonalazatlanabb
elvektől a saját rendezői gyakorlatán
alapuló elméleti általánosítá-

sokig. S itt említsük meg, hogy e fejlődési vonal végigkövetésében
jó segítséget nyújt a kötet Függelék-anyaga,
amely -, ahol szükséges -,
felhívja a figyelmet bizonyos elméleti pontatIanságokra,
később letisztuló szélsőségekre.
A kötet a Mi című kiáltvány-változat
közlésével indul, amely a Vertov által UH g-ben alapított kinok(filmszem)-csoport
első, programadó
sajtószereplése volt (1922-ben), s amely így nézeteinek
első nyilvános
megfogalmazása.
"A
filmművészet
élete számára elengedhetetlen
a
filmgyártás halála" - mondja ki itt először, s
ez az üzleti érdekeken alapuló filmtermelés
elítélését jelenti, de ugyanakkor
az egész eddigi
játékfilmgyártás
elutasítását
is. A játékfilm addigi útját, eredményeit
azonosítja
a játékfilm
lehetőségeivel
általában,
s ennek alapján veti
el a játékfilm egészét. A filmművészet fejlődésének útját
a dokumentumfilmben
látja, amelyet viszont nem mint a film egy fajtáját, hanem mint a filmet vállal. A játékfilmre vonatkozó merev nézeteit később, a harmincas évek
végére módosítja, részben külső kényszer hatására, részben a valóságos fejlődést tudomásul
véve, elismeri
annak is a létjogosultságát,
de
magáénak
továbbra
is a dokumentumfilmet
vallja - vagyis, ekkor már csak szeretn é vallani.
A dokumentumfilmre
vonatkozó elméletének
- a "filmszem"-elméletnek
- alapkövei a következők. A kinokok - ahogy Vertovék magukat nevezték - az anyagból kiindulva akarnak
eljutni a filmalkotástg,
a film saját anyagának
megkeresésére,
törvényszerűségeinek
felismerésére törekszenek.
Ez mindenekelőtt
a formanyelv keresését és eredményként
- megteremtését jelenti. De nem célként, hanem
eszközként.
"Az alapvető, a legfontosabb:
e világ filmérzékelése.
A kiindulópont:
a felvevőgép filmszemként
történő alkalmazása. A teret betöltő vizuális jelenségek káoszának kutatásakor
a filmszem tökéletesebb az emberi szemnél .. Az eddigi gyakorlat során erőszakkal arra kényszerítettük
a
felvevőgépet, hogy szemünk tevékenységet
másolja .... A filmszemet hirdetjük,
amely megtalálja a mozgáskáoszban
saját mozgása számára
az eredőt. A filmszemet hirdetjük, a maga térés idődimenzióival,
a filmszemet, amely erejében és lehetőségeiben növekedve eljut az öntételezésig .... Filmszem vagyok. Mechanikus szem.
Gép vagyok, s a világot olyannak mutatom, amilyennek csak én láthatom .... Utam a világ friss
érzékelésének megteremtéséhez
vezet. (A Kinokok. Fordulat
c. cikkből, 1923.).

Vertovezen
az ú ton a szociális és vizuális
jelenségeknek
a felvevő gép segítségével tisztázható kapcsolatára,
összefüggéseire figyel. "Tehát
nem öncélú ,filmszemről'
van szó, hanem a
,filmszem' nyújtotta eszközökkel és lehetőségekkel feltárandó
i g a z s á g r ó l, vagyis filmigazságról.
... A ,filmszem' lehetővé teszi, hogy segítségével a láthatatlant
láthatóvá, a homályost
világossá, a lappangó
dolgokat
nyilvánvalóvá
tegyük, a leplezettet tárjuk fel, a játékot nemjátékkal,
a nem-igazságot
igazsággal cseréljük
fel.
A ,filmszem' a tudomány és a dokumentumfilm összefogását valósítja meg a világ kommunista értelmezéséért
folyó harc érdekében ... " (A
"Filmszem"
születése c. cikkből, HI24.)
Vertovelméletének
- mint rendező elméletének - fontos sajátossága,
hogy a teoretikusan kidolgozott módszereket
ő maga próbálta
ki, ellenőrizte a gyakorlatban,
az így szerzett
tapasztalatok pedig visszahatottak
az elmélet továbbfejlesztésére.
Elméleti rendszere, éppen mivel egy adott korszak ellentmondásai n alapult,
azaz az alapvető, nyíltan megmutatkozó
gazdasági és politikai
ellentmondások
feltárásának
szükségességén és lehetőségén - magában rejtette a megmerevedés
veszélyét, s sok tekintetben nem is tudott alkalmazkodni
a valóság változásaihoz. Az általa felfedezett, kikísérletezett
módszerek viszont időtállónak,
illetve ismételt
felfedezésre alkalmasnak
bizonyultak:
az ő látásmódja,
módszerei (az ellesett felvétel, a rejtett kamera stb.) születtek újjá az ötvenes évek
végén, a hatvanas évek elején a cinema-verité
mozgalomban, amely Vert ov nevét tűzte zászlajára (a mozgalom
elnevezése is a Vertov-féle
kinopravda - filmigazság szó szerinti fordítása).
Tovább menve: a kötetben összegyűjtött anyagoknak van egy izgalmas filmtörténeti aspektusa
is. Az írásokból képet kapunk a kinok-mozgalom fejlődéséről
(egyes cikkek, például A kinokok
történetéből
című, kifejezetten
a történeti áttekintést
célozzák) és Vertov pályájának
egész ívéről, a korai Filmigazság nevű "filmhirlap" (valójában filmhiradó, a Pravda film-megfelelője) egyes számaitól, a Filmszem c. kísérleten (1924), majd a "filmszem" elméletét a legérettebben és virtuóz formában megvalósító Ember a felvevőgéppel
c. művön (1929), e "filmeket
teremtő filmeken" keresztül a nehezen elfogadott, de végül széleskörű elismerést arató Három
dal Leninről
c. filmjéig (1934) és működésének
ezt követő
háttérbe
szorulásáig.
Ugyanakkor
elénk rajzolódnak azok a körűlmények
is, amelyek között kísérleteit folytatta, előbb - a polgárháború idején - a fizikailag is megterhelő,
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veszélyes munkakörülmények,
majd az egyre fokozódó adminisztratív
nehézségek, amelyekkel
egy idő után már nem volt képes szembeszállni.
Tulajdonképpen
ez utóbbi ténnyel van kapcsolatban az, amit feltételesen a válogatás "szépirodalmi síkjának"
nevezhetnénk.
Egy ember
drámája bontakozik ki előttünk a sorokban és
a sorok között megdöbbentő plaszticitással, pontosabban egy kor, vagyis korszakok változásának a drámája - ahogy azt egy sokat akaró,
sokra képes, majd szinte mindent elveszítő, önmagában is elbizonytalanodó
ember átéli.
A húszas évek Vertovjának
alakja a cikkek,
beszédek hangvételéből formálódik ki. A fiatalság rokonszenvesen
pimasz, néha vad, erőszakos, máskor csak lelkes, de nagyon határozott,
magabiztos hangja szólal meg ezekben a cikkekben, azé a fiatalságé, amely tévedhetetlenül
hisz
igazában, s hajlamos lesöpörni mindenkit, aki
nem ezt vallja. (A tragikus az, hogy a potenciális küzdőtársakat
is. Vertovebben
az időben
a hagyományos
játékfilmnél
is károsabbnak
tartja az ún. "középutasok" - Eizensteinék kísérleteit, akik szerinte az ő módszereinek részleges elfogadás ával és játékfilmre
alkalmazásával nem megújították
a játékfilmet,
hanem az
általa egészében elvetett régit "injekciózták fel",
annak bástyáit
erősítették.) Mindebben
benne
van a szovjet húszas évek egész légköre, amikor a forradalom által felszabadított
energiák
iszonyú erővel törtek a felszínre - és nemegyszer egymásra.
1930-ban még magabiztosak védekező szavai az

arra irányuló "értelmetlen
kísérletekkel"
szemben, hogy "nyakamba
varrják
a formalizmus
vádját". (A kérdésekre
adott válaszok
c. cikk),
majd egyre kétségbeesettebb
a bizonykodása,
hogy a "filmszem" nem öncélú, hogy "az igazság volt a cél, ennek eszköze pedig a ,filmszem' "
(Az élő ember iránti szeretet c. cikk) - és egyre
hiábavalóbb.
Elveihez
makacsul
ragaszkodott.
Igaz, e téren tévedett is, de nem volt módja
arra, hogy a gyakorlatban
észrevegye: nézetei
felett némileg eljárt az idő. Amint naplójegyzeteiben írja, visszautasította
"a poétikus dokumentumfilmek
megtagadására
vonatkozó felszólítást", következésképpen
adminisztratív
eszközökkel tették fokozatosan lehetetlenné.
Egyszerűen alig-alig
kapott
munkalehetőséget,
olyat
pedig egyáltalán nem, amiben megvalósíthatta
volna önmagát. Kompromisszumokra
képtelen
volt, s lassan egyedül maradt abban a közegben, amelyben ". ..félnek a kivételes től, a kísérletektől;..", attól, amiben Vertov úttörő és elsőrangú volt. "Vajon érheti-e az embert nem fizikai, hanem alkotói éhhalál?" - teszi föl már
reményvesztetten
a kérdést 1940-ben. S bár a
háború alatt újra kapott némi lehetőséget arra,
hogy legalább dolgozhasson, a maga vágta útra
többé nem tudott visszatérni, többé nem találhatta meg önmagát.
A

Cikkek,

naplójegyzetek,

gondolatok

crmu

kötet

gondosan összeállított, tudományos értékű
mű. Hogy emellett izgalmas olvasmányélményként is megállja
helyét - az csak vonzerejét
növeli.
Kovács Mária

Viktor Sklovszkij:
sztvo 1973.

Eizenstein;

Dziga Vertov: Cikkek,
tok;
Filmtudományi
Könyvtár, 1973.
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Solaris: egy filozofikus sci-fi
Az emberi

kozmoszba n -

ez a

címe Adolf Urban az Isztkussztvo
Kino májusi számában megjelent írásának Tarkovszkij Solaris című filmjéről. A szovjet
sajtóban egyébként hosszú ideje
élénk vita kíséri ezt a filmet, s
ebbe kapcsolódott bele írásával
Urban, akit Tarkovszkij
műve
elsősorban
filozófiai-morális
szempontból érdekel, illetve ennek kapcsán a tudományos-fantasztikus műfaj filmi lehetőségeit vizsgálja.
Néhány évvel ezelőtt a Lítyeraturnaja
Gazétában
Tarkovszkij úgy nyilatkozott, hogy egzotikumok nélkül kívánja filmre vinni Stanislaw Lern kisregényét,
Ez így paradoxonnak
hangzott, de Tarkovszkij - állapítja meg Urban - megvalósította
elképzelését.
Lélektani
határhelyzetre
állította
hőseit,
hogy ott vizsgálja viselkedésük
lehetséges változatait. A Solaris
egyplánéta neve,ahol az értelmes
létnek egy emberek számára ismeretlen formája létezik - lakója, a gondolkodó óceán Információkkal rendelkezik a világűrből. Az embereknek - noha
jónéhány évtizede ismerik már
- viszont nem sikerül kapcso-

latba lépniök vele. A kontaktus-keresésnek
tragikus áldozatai is voltak. Ez a fantasztikus
kiindulás
voltaképpen
nagyon
lényeges a film szempontjából,
ám a szerzőt mégsem ez foglalkoztatja
elsősorban. Mindez
csupán motivációja annak, ami
a hősökkel történik. Tarkovszkij
számára csak erkölcsi problémák léteznek (a szerző a továbbiakban
is gyakran
hangsúlyozza Tarkovszkij moralizáló
szándékát),
az emberek
egymáshoz való viszonya
foglalkoztatja.
A Salaris nem kezdődik fantasztikummal.
Csalódik, aki a
kozmonauták
kellékei t várja.
- Biológiai csodalények sincsenek.
Sem az elején, sem később. És
nem a kozmosz kerül szemünk
elé az első kockákon, hanem a
Föld. Voltaképper
Urban ezen
a ponton meg is ragadta már
Tarkovszkij
gondolatát. Folyók
hömpölyögnek,
zöld és megsárgult
hínárok
hullámzanak.
Mindez meglehetősen
hosszan.
Bíborszínű levél a vízen. Interieur őszi virágokkal. Csendélet
almákkal. Esővíz. Szaladó lovak.
Sokáig nem történik semmi. De
már régen folyik az elbeszélés.

Miről? A természet felülmúlhatatlan
szépségéről;
földről és
vízről, gyümölcsökről és füvekről, fából készült és majdhogynem élő házfalakról.
századok
bölcsességét
őrző könyvekről,
egy csöndes, halkszavu öregemberről. Ö a hős apja - az Apa,
miként a fű - Fű, az eső Eső, a ló - Ló. Azaz már szirnbólumok
is. Csodálatos
líra.
Minden parányi
részlet éli a
maga életét - a nagy harmóniában.
Mi több, amikor az orbitális
állomáson hőseink is megjelennek, még nagyobb
hangsúlyt
kapnak
a földi dolgok. Csak
azokról beszélgetnek,
ételekről,
biftsztekről.
Hari
megvillanó
alakját viszont lassú képek kísérik, hó, erdő, téli út, tábortűz. Mintha az elmúlás
jelei
szimbolizálnák
a tragédiát,
a
végtelen
bánatot. Snaut, egyik
hősünk kifejti, hogy egyáltalán
nem akarják a kozmoszt meghódítani, csupán a Föld határait
szerétnék
kitágítani.
Mindebben
már
bőségesen
benne van Tarkovszkij
filozófiája, amely mondhatni
egyértelműen "geocentrikus".
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A néző önkéntelenül is fölteszi magának a kérdést:
talán
ellen -fan tasztikummal
állok
szemben? Vagy paródiával? Szó
sincs róla. A közelbe
hozott
kozmoszról
van szó. Az emberekben
levő
kozmoszról.
A
problémákban
levő kozmoszról.
A film igazi feszültsége az erkölcsi-filozófiai szférában rejtezik. A modern fizika, asztronómia, biológia ismert kérdései,
amelyek azonban logikai úton
aligha megközelíthetőle.
De megközelíthetők az érzelmek felől.
Mert az érzelmek ismét óriási
jelentőséget
kaptak.
És Kris
előtt, a film főhőse előtt ismét
ott áll hajdani szerelme, akit
elhagyott és öngyilkosságba kergetett - Hari. Solaris életre támasztotta a lányt és elküldte
Krishez. Hogy Hari láttán Kris
ismét szembenézhessen
önmagával.
Egy pillanatra
úgy látszik,
mintha Kris most másképp alakíthatná Harihoz váló viszonyát.
S ez így is lenne, ha Hari csak
egyszerűen
Hari lenne. Ez a
lány azonban immár Kris emléke is, lelkiismerete, vétke. Sőt,
Hari Solaris függvénye is, érzelmi orgánuma,
amelyet
az
emberekkel való kapcsolat számára teremtett.
Egyszerre élő
és képzelt tehát, rokon és idegen.
Hari voltaképpen
fantom Kris
számára, aki sokat tud arról a
Krisről is, aki Hari nélkül élt.
Vagyis az újjászületett
kapcsolat egyúttal a kudarc újabb lehetősége is, hiszen új kísérlet.
Materializálódott emlékek. Most
azonban
Hari
is változtatni
akar, és ugyanolyan határhelyzetbe kerül, mint Kris. És Hari
együttérez Krissel, hiszen tudja,
hogy a férfi mit kockáztat. Kris
nem téveszti szem elől, hogy
Hari nem a valódi Hari, mégis
közeledik hozzá, átél vén lelkiismerete kínjait - a valódi Harihoz. Társa, a racionális Sartorius figyelmezteti
is: "Ön elvesztette
reális
érzékét" ! De
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Hari már egyetlen koordinátája
Kri s erkölcsi erőterének.
A megértő Hari arra kéri a
modern
Faustot,
Sartoriust,
semmisítse
meg. Ez azonban
Kris számára ugyancsak tragédia.
Tarkovszkij a kudarc variánsa
után a győzelem változatát
is
fölvillantja. Furcsa módon, nem
Sartoriusban találja meg a megoldást, aki csupán az értelemben
hisz és tagadja az értelmek fontosságát. Persze, Sartoriusnak is
van
lelkiismereti
fantomja,
csakhogy ez a fantom mindenkor személyes probléma marad
számára. Mégis, e fantomnak
egész intellektuális
törekvésében döntő szerepe van: ez az
oka, hogy Hariban
csak az
anyag változatainak
egy "gyönyörű példányát" látja, amely
kiválóari alkalmas biológiai, kémiai, fizikai kísérletekre.
A fanatikus Sartorius a tudás módszereit kutatja, a megismerését,
érzelem, emóciók és moralizálás
nélkül. Ezért is teljesíti Hari
kérését: megsemmisíti a számára gyönyörű,
de haszontalan
példányt. És ezek u tán
még
újabb jelre várnak a kapcsolatok
eme entuziázistái
(Sartorius és
Snaut). Solaris azonban nem válaszol. Talán
haragszik,
hogy
teremtményét
megsemmisítették; Hari, aki a két világ - a
valóságos és Solarisé - határát
jelentette. Hiszen nem értették
meg akkor sem, amikor hajlandó volt a kapcsolatra.
Akkor
pedig ez megintcsak nem győzelem, hiszen ki tudhatja, egyáltalán fölvehetők-e
immár a
kapcsolatok.
Nos, láttuk, Tarkovszkijt elsősorban a kapcsolatok
kérdése
izgatja. Solaris voltaképpen módot kínált a kapcsolatok fölvételére, csupán meg kellett volna
érteni, hogy Hariban manifesztálódik ez a lehetőség. Csakhogy akkor szembe kellett volna nézniük önmagukkal. s erre

csupán Kris vállalkozott.
Hari
Kris számára a materializált lelkiismeret volt: talán kínszen vedés, talán a megtisztulás lehetősége.
Sartoriusnak
csak
"gyönyörű, de haszontalan példánya" az anyagnak. Kris kész
beszélni Solarisszal a lelkiismeretről, s ez döntő lehet a kapcsolatok szempontjából. Úgy tetszik, Solarist nem az információk, a tudományos megismerés
módjai érdeklik elsősorban ez Sartorius
kudarcát
jelentheti. Kris az egyetlen, aki nemcsak információkról beszélgetne
vele, hanem emberi viszonyokról is. Azaz Kris hűségesen őrzi
a szekatlan
körűlmények
között
is humánumát.
Ahogy Hariban
hisz, Solarisban is hisz: tisztán
akar szembe nézni velük. Tarkovszkij summázott véleménye
talán az lehetne: ha életről van
szó, kivált értelmes
életről, a
megismerés és a kapcsolat kérdése nem pusztán tudományos
információk problémája.
Az utolsó képsorban Kris az
illuminátorba
bámul, hallgatja
Solaris üvöltését, a Földre gondol, a szülőházra, a befagyott
tóra és a parkra. Ezalatt az
óceánon szigetek képződnek. A
szígeten ház, park, tó. A rég
várt kapcsolat?
Tarkovszkij
többször is fölveti tehát a kérdést: milyenek
is vagyunk?
Annyit
mindenesetre ki is mond, hogy az új
megismerési fokozatok is szüksések, hogy az ember ne váljék
"megismerés- könyvelővé" ,
ahogy Krisnek apja túl szígorúan a szemére veti. Tarkovszkijt
az élet titkai foglalkoztatják,
ezért fordul a kozmoszból is
mindig a Földre. Filmjét mor alisztikus
filozófiai
koncepció
fogja össze, maximák és aforizmák hangzanak el erkölcsről.
A művész kutatja - nem reménytelenül - az élet titkát.

(lqzkussztvo

Kina,

1973. május.)

A mexikói film ma
1968. október 2-án sortűz dördült a Tlatelolco téren. Egész
éjjel szűntelenül
tüntettek
az
egyetemisták Gustavo Diaz Ordaz elnök politikája
ellen. A
filmfőiskolai
hallgatók
az El
Grito című filmben örökítették
meg a drámai eseményeket. A
szenzációhajhászás
legcsekélyebb jele nélkül idézik fel a
júliustól októberig tartó folyamatot, a forradalmi érést, a több
mint félmillió mexikói hangtalan menetét, melyet a sortűz zár
le. Az eseményeknek az a vége,
hogy új elnök, Luis Echeverria
Alvarez kerül az ország élére
1970 decemberében, és ez a dátum egy új politikai irányzat
kezdetét jelzi. A mexikói filmgyártás, mely egyike a világ
legcentralizáltabb
filmgyártásának, színtén hasznot húz ebből a balra tolódásból.

évente mintegy
produkál.

hetven

filmet

A forgalmazás három különböző hálózaton keresztül történik. Az egyik hálózat a mexikói,
a másik a spanyolországi és latin-amerikai, végül a harmadik
a világ más országaiban történő
terjesztéssel foglalkozik. A forgalmazásból származó összegek
egy része visszakerül a gyártásba, és segíti a megszavazott
bankhitelekkel
a filmek készítését, tovább erősíti az államapparátus
befolyását
a filmgyártásra. A főváros mozijainak
80, a vidék mozijainak 40 %-a
az állam kezében van.
Az új vezérigazgató kinevezésével a filmipar struktúrájában változás történt. Az állam
tulajdonát képező Churubusco-i
filmstúdiók maguk is készíthetnek filmet, és közvetlenül igényelhetnek hiteleket a bankoktól. Ugyanakkor a kis költségvetéssal készülő, nem szakszervezeti tag rendezők, független
produkciók ént is gyárthatnak
filmeket.

Mexikóban az állam szigorú
felügyeletet
gyakorol a filmgyártás felett, és a teljes filmipart ellenőrzi, mely ellenőrzés
nagyon
sokban
emlékeztet
a
régi Hollywoodra, egyfajta államosított
Hollywood
az egész
Az első kategóriában dolgozó
filmgyártás. A piramis
csúcsrendezőket
képviseli Felipe Capontján a filmipart finanszírozó
zals és Arturo Ripstein.
bank elnöke áll. A bank állami
Felipe Cazals 1968-ban A viintézmény, mely a belügymiszály almájá"-t
(La Manzana
niszter alá alá tartozik. A mede la discordia) még 60 ezer
xikói filmipar tényleges irányítója a bank vezérigazgatója, aki pezoért (170 ezer Ft) készítette
(a film három zavaros csavara filmipar három idegközpontgóról szól, akiket egy ember
ját, a gyártás t, a forgalmazast
megölésére
béreltek
fel), de
és a mozi üzemeltetés t szervezi.
Jelenleg nem más, mint az el- 19"12-ben készült Aquellos anos
című filmje már 6 millió pezót
nök testvére, Rodolfo Echeveremésztett fel. A filmet Carlos
ria Alvarez, aki minden valóFuen tes írta, és a mexikói törszínűség szerint helyén is maténelem izgalmas korszakát, a
rad a hatéves elnöki mandátum
forradalom éveit idézi.
lejártáig. A vezérigazgató
valaha színészként működött, teArturo Ripstein szintén 1972hát jól ismeri a szakmát. Felben készült A tisztaság kastélya
tett szándéka a mexikói film(El castillo de la puerza) c.
ipar átszervezése, új tehetségek
filmje 3 és fél millió pezoba
felfedezése, a minőségi filmek került, és az ideges ritmusú film
számának
növelése egy olyan egy' 15 évre bezárt család törtéfilmgyártásban,
mely
átlag netét mondja el.

A harmadik
ismert mexikói
rendező Alberto
Isaac 1972-es
filmjében (A szűzek sarka - El
Rincon de los virgines) egy csodatevő szélhámos kalandjait vitte vászonra, a főszerepben a híres Maria Candelaria (1943)rendezőjével, Emilio Fernandez-zel.
A függetlenített
gyártók és
rendezők közül figyelemre méltő Alberto Joskowitz El Cambio
(1972) című filmje, mely két fiatalember
vidéki vakációzását
meséli el. A vakáció drámába
torkollik, mert a két fiatalembert egy rendőr lelövi.
Szinte
valamennyi
mexikói
film színes. Jól érezhető rajtuk
az európai vagy amerikai hatás. A mexikói filmek legjobbjai kétséget kizáróan a dokumentumfilmek.
Gustavo Alatriste Bunuel három filmjének (Az öld6klő angyal, Viri diana, Oszlopos Simon)

producere. Két művészmozija és
egy népszerű filmszaklapja köti
még a filmhez. 1969-ben, egy
kis forgatócsoporttal
16 mm-es
filmre forgatta az Akik az előlege kből élnek (Los Adelantados) című filmjét a Yucatan-i
parasztok életéről, akik egy termelőszövetkezet
tagjai. Gyerekeik rosszul tápláltak, 7 éves
koruktól dolgoznak, a családok
csak segélyekből
élnek, csak
bon okkal fizetik őket. A szomszédos város, Merida kórházában az orvosnak minden második percben újbetege van. 1971ben forgatja
Ki a felelős?
(Q.R.P.?) círnű filmjét, melyben
Mexikó állam Ciudad Netzahualcoyoctl városának lakóit szólaltatja meg, akiket csaló üzletemberek kijátszottak.
Alatriste
az első Mexikóban, aki hasonló
jellegű filmeket mert forgatni.
Mégis vannak, akik opportunistának tartják.
A "Cooperativa
de cinema
marginal" csoport szuper 8 mmen dolgozik, és filmjeit munkás
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és paraszt
miliőben
forgatja.
Teljesen szembenáll mindazzal,
ami a mexikói filmgyártás ban
készül, még Alatriste-vel
is.
Csak egy filmet méltatnak, melyet a valaha
független
filmgyártó - Paul Leduc - készí-

tett, és amelynek
címe Reed:
Mexico insurgente. A 16 mm-es
filmen, fekete-fehérben
készült
film, mely ún. profi játékfilm,
önmagában
is vallomással
ér
fel. A film 450 ezer pezóba került, plusz a felnagyítás
(a 35

mm-es kópiák elkészítése). Jelentőségét
azonban
az a tény
adja, hogy ebben a műben a
mexikói forradalom
nem mint
legenda, hanem mint történelem
kerül filmre.
(Le

Mande, 1973. febr.

2.)

A film jövője
A "Film" c. lengyel hetilap "A
jovo
filmművészete"
címmel
cikksorozatot indított a filmművészet jövőjéről. Az írásokban
szociológusok,
pszichológusok,
rendezők, publicisták és kritikusok mondják el véleményüket.
Aleksander Jackiewicz neves
lengyel filmkritikus
a filmművészet jövőjének problémakörét
annak tudatos irányításával
és
alakításának
kérdésével
kapcsolja össze. A cikk legfontosabb megállapításai
a következők:
Már a televízió megjelenése
arra késztette a filmművészetet,
hogy lemondjon
bizonyos témákról, amelyeknek
vonzereje
főleg aktualitásukban
volt. Ma
már kétségtelen, hogy a televízió - a többi telekommunikációs eszközhöz hasonlóan - korunk leghűbb dokumentuma,
s
egyúttal
az általa legjegyzett
valóság megismerésének az eszköze is.
Az aktualitásnak
ebből a kultuszából a televízióban
egy új
műfaj született, amely se nem
színház, se nem film. Itt többek között arra gondol a szerző,
amit Lengyelországban
Antezak
csinált: a politikailag és történelmileg fontos események rekonstruálására
(Nürnbergi epilógus, Potsdam). Ez se nem dokumentum, se nem fikció, hanem valami közbeeső dolog, egy
sajátos
dramaturgiájú
látványosság. De nem ez az egyedüli
forma. Azáltal, hogy a televízió
gyorsan eljut azokra a helyekre,
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effajta filmeknek míndig mozíra" hatalmas filmvászonra
lesz
szükségük.
Ugyanez vonatkozik
a West Side Story-stílusú
szórakoztató filmekre is.
Viszont a Zanussi vagy Zebrowski filmjeihez hasonló, ún.
filmolvasmányokat
szívesebben
látná a szerző a televízió
II.
programjában.
Irodalmi módra
gondolkodni inkább a televízió
mellett szeretne, nem pedig a
nagy moziteremben.
Ez egyébként összefügg azzal a majdani
Iehetőséggel,
hogy
ezeket
a
filmolvasmányokat
megismételhetjük, újra megnézhetjük
legérdekesebb részleteiket
a televíziós készülékkel összekapcsolt
kazetták segítségével.
A filmművészet jövőjével kapcsolatban azt is meg kell vizsgálnunk, mondja a szerző, hogy
lehetséges-e a művészet valamiféle irányitása,
az össztársadalmi céloknak megfelelő, az azoknak alárendelt elképzelések szerinti
alakítása.
A tapasztalat
azt mutatja, hogy a tömegművészetek (film, televízió, rádió,
comics, "pop"-zene) kifejezetten
ideális alapot jelentenek a különböző
mítológiák
létrejöttehez. A mitológía
pedig
nem
más, mint a társadalmi
tudatalatti sajátos megnyilvánulása,
amely valamiféle
rejtett szükségletet, reményt, vágyat valósít meg. És ezeket amítoszokat
ké"-t. Ilyen stílusban
készült
lehet irányítani, de ehhez bizoStanley
Kubrick
Kozmikus
kell eleget
Odüsszea c. alkotása, vagy más, nyos feltételeknek
tenni.
ilyen jellegű
filmek, amelyek
Mindenekelőtt
teljesen megnagy szintézisre törekedtek. Az

ahol valami fontos történik, lehetővé válik, hogy szinte magáról a valóságról készítsünk megragadó
dramaturgiájú
látványosságokat.
Az aktualitás-jelleg,
az a tudat, hogy ez épp most történik,
a televízió számára olyan sajátosságot kölcsönöz, amellyel
a
mozifilm nem rendelkezik.
Ha viszont teljesen átengedjük a televízió számára az aktuális-dokumentációs
területet,
akkor mí marad a filmművészet
részére? Megmarad a humanista jellegű elmélkedés a világról. A szerző véleménye
szerint ez a legfontosabb motívum.
Az effajta elmélkedéseknek
az
eszményképe az olyan
stílusú
alkotások
lennének, mint Pier
Paolo Pasolini Ödipusz király
c. filmje, amelyet lehetetlen televíziós képernyőn
bemutatni,
akármekkora
lenne
is
annak mérete. Az ilyen alkotásokhoz bizonyos légkörre, az előadáson való csoportos részvétel
hangulatára
van szükség.
A szerző úgy vélí, hogy a mozikban általában
az Eizenstein
stílusában készült, vagyis a monumentális és képszerű filmeknek
van
jövője, amelyeknek
legalább
olyan
célkitűzéseik
lennének, mint ami Eizensteinnek abban a vágyában tükröződött, hogy filmre vigye "A tő-

bízhatóan kell ismerni a társadalomban
fennálló
tényleges
helyzetet, a valóságos vágyakat,
a hangulatot,
a reményeket
és
nehézségeket.
A
társadalmi
helyzet teljes ismerete
nélkül
nem lehet a kultúrát irányítani.
A már funkcionáló
kultúra és
a társadalmi
mítoszok esetében
az irányítás h oz nagy rugalmasságra van szükség,
Lehetséges,
hogy a kultúra irányítóinak
az
általános
célok megvalósítása
érdekében
bizonyos helyzetekben bizonyos valóságos társadalmi követelményekkel,
társadalmi szükségletekkel
szemben
engedni ük kell, hogy más területeken
eredményeket
érhessenek el.

követni a kor ritmusát,
felismerni jellemző vonásait, és nem
ragadnak
meg a rutin és a
sztereotípiák
területén.
Visszatérve a film jövőjének
kérdésére, megállapíthatjuk:
az
eddigi tapasztalat
azt mutatja,
hogy a művészet által közvetített tartalmak
terén bizonyos
kettősség
tapasztalható:
egyrészt a filmművészetben
bizonyos egyetemes vonások
uralkodnak, amelyek olyan filmekben jelennek meg, mint amilyen
Andrej
Tarkovszkij
Solaris-a
vagy Stanley Kubrick Kozmikus
Odüsszeá-ja.
Vagyis
olyan
áramlat ról van
szó, amely a
Föld lakói tapasztalatainak,
vágyainak
vagy
aggodalmainak
bizonyos egzisztenciális közösségére hivatkozik. Tegyük hozzá,
hogy a világ politikai helyzetének alakulása, a demokratizálódás vívmányai, a különböző
or-

Mint ahogy ebből is kiderül,
rendkívül sok függ a kultúra és
a művészetek irányítóit ól, helyzetismeretüktől.
Olyan
emberekre van szükség, akik képesek

szágok közötti gazdasági, technikai és tudományos együttműködés, az eszmék és az információk áramlása egyre szélesedő materiális
alapot
képez a
szellem
területén
e közösség
számára.
Másrészt rendkívül
életerősnek
bizonyultak
a
nemzeti
irányzatok,
az olyan
filmek,
amelyek
erejüket,
szépségüket
a helyi kultúrák
hagyományaiból merítették, abból, ami sajátos és utánozhatatlan
egy meghatározott
terület határain túl.
Éppen ezért hívta fel magára
a figyelmet a brazil filmművészet, innen
ered
a japánok
szűntelen sikere vagy Paradzsanov iskolája a gyönyörű A gránát virága c. alkotással.
Feltételezhető,
hogy ez a kettősség a filmművészetre
a jövőben is jellemző lesz.
(Film (Varsó) 1973. március)

Lengyel harmadik hullám?
Párizsban
bemutatták
Andrzej
Zulawski: Az éjszaka harmadik
fejezete című filmjét. (La troisierne partie de la nuit.) Ebből
az alkalomból nyilatkozott
Zulawskí : "Sokat
olvastam
az
Apokalipszis
könyvét. Csodálatos szöveg, tiszta költészet, ragyogóan írták meg. Kevés szóval mond sokat a dolgok értelméről. Nem a múltról, hanem
olyan időről szól, amikor a borzalmak rázudulnak a földre."
A cím tehát egyrészt utalás
az Apoka'Ipszís könyvére, másrészt tréfa. A rendező komoly
tréfája: "Három korszakot számlálhatunk
a lengyel filmművészetben - mondja -, az első
a háború utáni - érdekes filmekkel, a második: az ötvenes
évek időszaka
valamiféle
"mélyhűtés"
kezdete, a harmadik: én magam, az én filmem."
Fogadalom ez a film és nyílt

kihívás. Olyan rendező
műve,
aki első nagyfilmjében
tökéletesen ura gondolatainak,
biztos
formaérzékkel
rendelkezik,
céltudatosan alakítja koncepcióját,
tudatosan pályázik arra, hogy a
lengyel
filmművészet
"harmadik hullámát"
nyissa meg.
A II. világháborút
idéző film
részletes elemzésénél fontosabbnak tűnik számunkra
ennek a
vállalkozásnak
az elemzése, eredőinek
vizsgálata,
a lengyel
filmművészet
alakulása.
A lengyel filmművészet
fejezete: 1945.

első

Az értelmiség legjobbjai szenvedéllyel igyekeztek
megőrizni
az ország kulturális
és nyelvi
örökségel t - ez a törekvés erős
összetartó erő volt. Ezért érthető, ha a második és harmadik "fejezet" legjelentősebb képviselői: Wajda, Zanussi és Zu-

laws ki továbbra is kutatják
a
háborút követő évek történeté t,
az alkotök társadalomban
betöltött helyét, szerep ét, felelősségét. A háború után, egy mindegyik
másnál
sokkal
jobban
tönkretett
országban
is élnek
filmesek életkoruk a negyvenhez
közelít. Wanda Jakubowska, aki túlélte a deportálást, s Auschwitz-ot idézi Utolsó
állomás c. filmjében, Antoni Bohdziewicz és Jerzy Zarzycky, akik
részt vettek a földalatti mozgalomban, s 1944-ben filmre vették a varsói felkelést. Lengyel
csapatok
katonái, s főként a
filmszolgálat
főnöke
a keleti
fronton:
Aleksander Ford, aki
életre
hívja
a hangosfilmet
Lengyelországban,
a
háború
előtti, zsidó-problémával
foglalkozó filmek rendezője. A filmgyártás
államosításakor,
1945.
november 13-án ezek a katonai

csoportok alkotják a Film Polski középpontját, Ford az igaz,
gató. Ugyanebben
az időben
Krakkóban
létrejön
a Filminzet, amely 1947-ben átadja helyét a lodzi Film- és Színművészeti Főiskolának. Itt állították
helyre először a stúdiókat, a főiskolát először a történész Jerzy
Toeplitz vezette, egyik leghíresebb tanára Antoni Bohdziewicz
volt. Évente csupán 2-4 film
készült itt, mégis a lengyel filmművészet első jelentős műhelye
volt.
A második fejezet:
1954. A
lodzi iskola húszas években született növendékei
egészen fiatalon ekkor indulnak el pályájukon.
Feltűnik
Jakubowska
volt asszisztense, J erzy Kawalerowicz,
és Ford
volt
tanítványa:
Andrzej
Wajda.
A
filmgyártást
átszervezik,
stúdiók alakulnak:
a Zespols-nál,
a Studio (Ford vezetésével), a
Droga (Bohdziewicz vezetésével),
a Kadr
(Kowalerovicz
vezetésével). 1955-től ez a struktúra
teszi lehetővé Wajda és Andrzej
Munk számára, hogy első filmjeikkel "betörjenek",
(Egy lány
beszélt, A kék kereszt lovagjai). De bármennyire
kielégítő
is a szervezet belső műkődése,
élete nem lehet tartós, ha a politikai hatalommal
való viszonyában egyrészt a bizalmatlanság, másrészt az elszigeteltség
és
az
ellenőrzés
dominál.
A lengyel filmművészet
második fejezetének fejlődése csak
1956 után indul meg jelentősen.
1958-ban a brüsszeli Kísérleti
Filmfesztivál bizonyítja, menynyire sokoldalú virágzásnak indult a lengyel művészet. (Rajzfilm
- Walerian Borowczyk és J an Lenica; a Ház, a valódi
avantgarde Tadeusz
Konwicki:
A
nyár utolsó napja, Roman Polanski : Két férfi és egy szekrény).
Ekkor tűnik fel Wojcieh Has,
Jerzy
Kutz,

múlva

Passetuiorjer,
Jan Lomnicki,
Jerzy

Kazimierz

néhány

Skolimowski.

év
A

halál erősen megtizedelte ezt a
nemzedéket,
kezdve
Andrzej
Munkon, s szimbolikusan Zbygniew
Cybulskin.
Néhány
év
múlva ismét hanyatlás
következik, s ez nem magyarázható
csupán néhány kiváló egyéniség
halálával. Egyedül A. Wajdának
sikerült megtörnie a lefelé ívelő
szakaszt.
A harmadik
fejezet? Az ellentmondások halmozódása robbanáshoz vezetett. Reform reformot követett, autonómiát és
pénzügyi függetlenséget
kapott
a Ze spo ls. A lodzi iskola volt
hallgatói
előtt új perspektíva
nyílt, nem csupán a több évtizedes asszisztensi munka vár rájuk. E periódus két legmarkánsabb képviselője Krysztof Zanussi és Andrzej Zulawski.
Zulawski
így beszél az új időszak legfőbb problémáiról: "Hogyan éljünk? Olyan kérdés ez,
amelyet minden
területen
fel
kell tennünk magunknak. Miért
vagyunk felelősek? Hogyan viselkedjünk?..
A
felelőséget
míndig, mindenütt
vállalnunk
kell. A szabadság a nemetmondás képessége, s az, hogy senkinek ne engedjük meg, hogy
helyettünk mondjon nemet."
Lengyelországban
az utóbbi
években
többször
változott
a
a filmgyártás
szervezete. Bonyolult problémákat vetett fel a
nemzeti,
centralizált
gyártási
rendszer működése. Évente 27,
28 nagyfilmet készítenek, de nagyon sokat
forgatnak,
sokat
dolgoznak a televíziónak, sok a
rövidfilm. Jelenleg hét csoport
működik. A rendezők szellemi
rokonság alapján tömörülnek. A
témát a csoportvezetőnek
mutatják be, szerződést készítenek
a filmnovellára,
majd a részletes forgatókönyvre.
A forgatókönyv a Művelődésügyí
Minisztériumba
kerül, a miniszter
első helyetteséhez,
aki egyben
a filmgyártás vezetője is. A csoportvezető szervezi meg a film
forgatását,
a központi
admí-

nisztrációs szervhez fordul, felszerelést kér, költségvetést
készítenek, megtervezik a forgatás
ütemét. Az ún. "másod-rendező"
foglalkozik
a gyártás t
érintő
összes problémával.
A forgatókönyv elfogadásának
pillanatától,
a forgatás
elkezdésétől
kezdve teljes szabadságot élveznek a rendezők. Saját felelősségükre kell vállalni az esetleges kockázatokat, a csoport vezetője csak akkor vesz részt a
forgatáson,
ha meghívják, nem
szól bele a rendezők
munkájába.
Zulawski elégedett
az adott
struktúrával:
"Betartom a normákat, nem lépem túl a költségvetést. Ezen túl nem foglalkozom
gyártási
problémákkal.
Nagyon remélem; lesz "harmadik hullám". A csehszlovák film
ragyogó reneszánsza
után reméltük, nálunk is újból megmozdul a filmművészet.
Országos szinten ma azonban elsősorban
az
életkörülmények
lassú
javítása
a
cél.
1970
december óta a vezetés igen jelentős erőf'eszítéseket tett és tesz
azért, hogy életünk
könnyebb
legyen. Ez nagyon jó, de azt
hiszem, közben arra is vigyáznunk kell, nehogy a kultúra csak
tárgyias és külsőségeiben tetszetős legyen. A filmnek - mint az
irodalomnak
és a többi művészetnek
is nyugtalanságból
kell születnie, kérdéseket
kell
feltennie. Borzasztó lenne, ha
egyszer arra ébrednénk,
hogy
már mindenre
válaszolni
tudunk, semmit sem kell csinálni,
mert mindent tudunk. A fiatalok közott van néhány nagyon
érdekes,
izgalmas
egyéniség.
Krause-ra,
az Isten ujja alkotójara
gondolok,
Gradowski-ra,
akit nagyon szeretek, csodálok,
pedig nagyon különbözünk. Van
két, három szenvedélyes
fiatal
ember, akik biztosan szép dolgokat fognak csinálni."
(Positif,

1973. május)

Godard és Gorin Amerikában
1972 októberében Jean-Luc Godard és Jean-Pierre
Gorin körutat tett az Egyesült Allamokban. Két filmet vittek magukkal: a Tout va bien-t, (Minden
rendben van), első játékfilmjüket, amelynek Yves Montand és
Jane Fonda a főszereplője és a
Letter
to Jane-t (Levél Janehez), ezt a 45 perces, 16 mm-es
"esszé"-filmet, amely az elpusztított Észak-Vietnamban
Jane
Fondáról készült két riportképre épül. Útjuk alkalmából
két
napot
töltöttek
a Marylandi
Egyetemen; ott készült velük az
alább kivonatosan
ismertetett
interjú.
Godard:
., .Be kell
vallanom,
hogy még mindig burzsoá filmes
vagyok, ugyanakkor sztár is, de
mindenesetre sz'eretnék másfajta sztár lenni.
Gorin:
A lényeg, hogy JeanLuc az egyetlen, aki az elmúlt
húsz évben változtatott a filmen.
O az egyetlen, aki új eszméket
fogadott el... A Tout va bien
teli van Godard korábbi filmjeiből
származó
idézetekkel
Szerintem nagyon godard-i film.
Ez egyébként természetes, mert
az új mindig a régi ből következik.
- Szerintünk hamis a dokumentum és a fikció kettéválasztása. Ami a filmen megjelenik,
az mind fikció. Ezt bizonyítja
Dzíga Vertov is. A cinéma-vérité
kifejezés
Vertovtól
származik,
de hibás a fordítása. O KinoPravdát
mondott,
a "pravda"
pedig "igazat" jelent. Vert ov a
valóságban fikciót alkotott, s ehhez, mint bárki más, ő is a valóság
elemeit
használta
fel.
Nincs semmi, ami közelebb állna, teszem azt, a fikcióhoz, mint
Nixon valamely TV-interjúja.
Godard:
Ami valóságos, az az
ember
viszonya
a fikcióhoz.
Ezért beszélünk mi materialista
fikciókról az idealista fikcióval
szemben.
A Tout va bien-ről

elmondhatjuk
mindazt, amit a
Story-ról.
Csakhogy
mí
megpróbáltunk
'egy materialista
Love Story-t
alkotni.
S hogy
az ember a Tout va bien-ből
mit olvas ki, az a társadalmi
hátterétől
és az életkörülményeitől függ. Szerintünk
a vetítővászon
iskolatábla.
E táblára három
dolgot rajzoltunk
fel, három társadalmi erőpróbát,
s ezeket három "hang" kíséri:
az első a management
- a főnök hangja: - a második a KP
- a harmadik a szélsőbal hangja. Franciaországban
jelenleg ez
a három erő hat. Mindhárom
hangot a valóságból merítettük.
Nem mi találtuk ki egyiket sem,
mindössze összevágtuk. E film
tulajdonképpen
filmhíradó:
másfél
óra alatt
bemutat juk
benne Franciaország
legutóbbi
két esztendejét.
Love

Az egész film ellentétekre épül. Igazi sztárjai nem
Yves Montand és Jane Fonda,
hanem az a húsz statiszta, aki a
gyári jelenetben játszik.
Gorin:

-

Igaz,

filmben

hogy
Godard

Yves

Montand

a

megszemélyesí-

tője?
Godard: ... Szívesen tulajdonítják

nekem Yves Montand monológját. Pedig Jane Fonda monológjához több közöm van .... Jane
Fonda és Yves Montand nagyon
támogatták a Tout va bien-t. Az
ő nevük meg az enyém kétszázötvenezer dollárt szerzett, s ennél nagyobb költségvetés sel még
sosem dolgoztam.
Kellett
is,
hogy "szélesebb
közönséghez"
tudjunk
szólni. De a filmet
Franciaországban
egyáltalán
nem
sikerült
forgalrnaznunk,
ezért tesszük most ezt a körutat
az Allamokban,
-

A Letter

tesíthették

to Jane-ben
volna-e

képét máséval

Jane

helyetFonda

is?

Szó sincs róla. Az
észak-vietnaciaknak
nem név-

Godard:

telen amerikai ra volt szükségük,
hogy kimondja: Békét Vietnamnak. Nagyon is jól ismert ember kellett
nekik, hisz Nixon
sem ismeretlen
amerikai.
A
sztár-rendszer
nagyon
fontos
dolog.
Miután Franciaországban elkészítettük
a Tout va
bien-t, meghívták
Jane-t Vietnamba, hogy lépjen fel az ő
darabjukban,
amelyiknek az lehetne a címe, hogy "Legyőzzük
Amerikát".
A Letter to Janeben két fénykép
szerepel, az
egyik a régi Jane Fonda, a másik az új J arre arcképe. S nekünk meg kellett látnunk a különbséget
a kettő közt. Szerintünk az emberek manapság teljesen elfelejtettek látni. Új eszközt kellett hát keresnünk,
az
új mondanivalóhoz
illő új formát. De az új forma és új tartalom rákényszerített,
hogy elgondolkodjunk
a forma és tartalom régi viszony án.
- Közölni akartunk valamit.
Föl kellett tehát tennünk a kérdést, mi az, amit közölni akarunk, mit kell közölnünk.
mi
az, amit
közlésnek
tekinthetünk? E két állóképre
alapozott filmünkkel meg kellett vívnunk a Pentagon milltó-dolláros, hollywoodi filmjével. Már
évek
óta mondogatj uk, hogy
egy-egy filmhez néha
nagyon
kevés kell: két-három állókép és
egy kazetta. Ezt tehát jó alkalomnak
véltük, hogy megmutassuk: a vietnami háborút, Jane-t, az észak-vietnamiaknak
s
a mí nézetünket
egyaránt
be
tudjuk mutatni ilyen takarékos
eszközzel is. A film felvétele
egy napig tartott, a vágás a másik
napig, bár a könyvet két hétig
írtuk. Az egész film ötszáz dollárba került, s azért, hogy ide
eljöttünk vele. ezer dollárt kaptunk.
Hogy miért támasztottuk fel Dziga Vertov már szinte
ismeretlen
nevét?
Eizenstein
Gorin:
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teljesen elhomályosította
Vertovot. Ami azt illeti, Eizenstein
azt hitte, ő találta fel a montázst, a valóság pedig a látószög
alkalmazásának
fölfedezője.
Ugyanakkor
Vertov
a vágást
találta föl. Sem a montázs, sem
a vágás fölfedezése nem véletlen. Azért találtak rá e két kifejezőeszközre, mert valami társadalmi
mozgást, forradalmat,
ábrázoltak. Griffith úgynevezett
fölfedezései, például a közelfelvétel, a valóság nagyon is hagyományos, pszichológiai, érzelmi
megközelítését
jelentik.
utóbb a filmekből teljesen eltűnt a kamera látószögének szerepe; csak kamera-helyzet
létezett, pedig a kamera látószöge
valósággal
belemetsz
a valóságba.
Eizenstein
nem dolgozott
vágással.
O egyszerűen csak a
látószöget változtatta. Ugyanakkor Vertov megbirkózott
a vágással ne mondjuk,
hogy
párhuzamosan
szerkesztett,
hanem, hogy függőlegesen - a valóság darabjai néha metszették
egymást,
találkoztak.
Nem
azért
hozott össze két képet,
hogy egymásutániságot
alkosson, hanem hogy egy harmadik
képet
hozzon ily módon létre.
Párhuzamosan
Griffith
szerkesztett,
két egyidejű
cselekményt
fényképezett,
de ezek
nem keresztezték
egymást, és
sohasem is találkoztak.
- Vertovot ma azért dicsérik,
amit karnera-szemnek
hívnak,
Eizensteint meg a kamera-ökölért. Ok mindketten
tagad ták
egymás fontosságát.
Pár évvel
ezelőtt Eizensteint olyan nagyra
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értékelt ék nyugaton, hogy Vertovot csak dogmatikusan
lehetett megítélni. De most
már
tudjuk: ők ketten ugyanannak
a testnek a két keze voltak,
akárcsak a harmincas évek német forradalmának
Brecht
és
Wilhelm Reich. De a testet kettévágták, s ezért a két kéz sohasem dolgozhatott együtt.
- A Tout va bien csak két
formát alkalmaz:
a mozdulatlan felvételt és a kocsizó felvételt. Pontosan tudjuk, hogy melyiket miért.
Most először arra a kérdésre kerestünk választ, hogyan
is viszonyulunk
a munkásokhoz. Ha a május-júniusi
események idején készítettünk volna filmet, akkor a tömegekhez
való viszonyulás
zéró-pontját,
kerestük
volna,
igyekeztünk
volna visszamenni
a filmezés
zéró-pontjára...
semmi mozgás,
semmi zoom ... ezt már sokszor
megcsináltam,
és e módszerről
jobb véleménnyel vagyok, mint
sokan mások. Nem vagyok kibékülve az előbb említett többi
eszközzel, mert szerintem semmi
közük a valósághoz. Térjünk csak
vissza a középtávolságból
készített
állóképekhez.
ahogy az
emberek a családjukról
szoktak
pillanatfelvételt
készíteni.
De
most egyszerre azt láttuk, hogy
a hétköznapi emberek, a valóságos emberek igenis mozognak,
új harci formákat
találnak
ki
elnyomóik ellen, akár munkások és a főnökeik, akár asszonyok és a férjük, akár vietnamiak, és az amerikaiak
ellen lázadnak fel. Ez az állandó szög
tehát többé nem megfelelő. Ki
Godard:

kellett tehát találnunk
egy új
kocsizó felvételt, még ha az
technikai
értelemben
réginek
látszott is.
- A Tout va bien-ben csak
három
kocsizó
felvétel
van:
azért volt ezekre szükség, hogy
a három "hang" - a főnök, a
KP és abalosok
- hátterében
párhuzamosan
fényképezhessünk. Ezek keverednek a filmen
- ez a mai Franciaország.
A
film kezdetén gyárban vagyunk,
ahol a termékeket
előállít ják, a
végén egy supermarketen,
ahol
a termékeket
fogyaszt ják. Ami
azt illeti, az egész film egyetlen kocsizó, a valóságot
követő felvételnek tekinthető, persze időben és nem térben. Kezdődik a javak előállításával, befejeződik
a
fogyasztásukkal.
Közbül a manipuláció és az elosztás. A film végén az utolsó
kocsízó felvétel összefoglalásul
szolgál. Távolból megint halljuk
a három hangot s a kísérőzenét.
Gorin: A film lényege nem az,
hogy pesszimista vagy optimista-e. A Tout va bien játékos,
ironikus film. Mi ezért szeretjük. Tudjuk,
hogy mit miért
csinálunk.
Olyan filmeket készítünk,
amelyek
új filmeket
szülnek. Ebben nem is nagyon
különbözünk
a Paramount-tól.
Csak
ICIpICI különbség
van
köztünk. Ok azt mondják:
Olyan filmet készítünk,
amely
újabb filmeket szül. Mi viszont
olyan filmet szeretnénk
készíteni, amely egészen más filmet
szül. így tehát a következő filmünk egészen másmilyen lesz.
(Sight

and

Sound,

1973. Nyár.)
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