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A magyar filmművészet a hetvenes években

A hitelesség kihívása
Jegyzetek a hetvenes évek magyar filmés szinpadi színészetének lehetséges kapcsolatáról
Néhány éve, pontosabban
Makk Károly állított kamera szemével állapodunk meg a
Macskajáték-ának bemutatója után egy inter- képmezőt betöltő közelijén. A színész, ha nejúban arról faggattam Dayka Margitot, hogy tán nem foglalkozik is ezzel a jelentős különbtudatosan másként játszik-e a kamera előtt, séggel, de feltétlenül érzékeli. És a kamera
mint a színpadon. "Engem nem érdekel, előtt kevesebbet ad mindenből - gesztusból,
hogy közelebbről vagy távolabbról fényképezhangból, mimikából -, mint a színpadon.
nek-e, nekem mindegy, hogy mennyi látszik Ami nem azt jelenti, hogy például az érzelmi
belőlem a képen. Okmánybélyeg méretben is a szenvedély kitöréseit megfékezi, még csak
tőlem telhető szinten játszom." El kellett hin- nem is azt, hogy valamiféle takarékláng-médnem, amit mondott - illetve elhittem: a leg- szert alkalmaz.
nagyobb magyar színészek egyike, aki már
Nem: a filmszínész bátrabban utánoz,
az első hazai hangosfilmben is szerepeIt, s bátrabban természetes, mint a színpadi színész.
akinek mind ritkább színházi fellépései ese- S ebben nemcsak a film és a színház intimitásményszámba mennek, csakugyan nem tud különbsége játszik közre, bár kétségtelen, hogy
arról, hogyeszköztárának
különböző reke- a nézőnek (a kamerának) a színésztől való
szei volnának.
távolsága alapvető tényező, hiszen már egy
A néző azonban megítélheti, hogy Dayka 200 személyes kamarateremben is jól érzékelszínpadon és filmen egyaránt tapasztalható
hetően megváltoznak az előadás hatáseszkökivételes hitelessége - némelyek ezt az inten- zei az ezer férőhelyes nagyszínház adottságaizív magától értetődést szeretik eszköztelenség- hoz képest. A döntő ok, amely a színészt a
nek nevezni - mégsem teljesen egyforma. színpadon óhatatlanul bizonyos fokú jelzésre
Mert igenis másként játszik például a Madách készteti, hogya
kulisszák között, ebben a
Színház Holt lelkek előadásában, mint Hu- mindenképp mesterséges világban az emberi
szárik Szindbád-jában. S itt nem egyszerűen alak mindig valóságosabb a környezeténél.
arról van szó, hogy különböző művek és ren- Lényegükben a legnaturaIistább
társalgási
dezők más-más jellegű szerepformálást, já- színmű szituációi is teátrálisak - egyszerűen
tékstílust igényelnek. Daykáról
igazán el- azért, mert színpadon jelennek meg, s egy
mondható, hogy majdnem azonos módon
sereg - a nézővel kialkudott - konveneiét
játszik filmen és színpadon; és épp ezért érde- hoznak magukkal.
kes az ő esete, ezért figyelemre méltóak az ő
A filmi környezet még akkor is maga a
ösztönös .Jéptékváltásai".
Hiszen nyilvánvaló, realitás, ha tudjuk, hogy alaposan megtervehogy ez a vitán felül korszerűen játszó színésznő zett valósághűség ez; s ráadásul a képmező,
is bekalkulálja alakításai ba a közönség hely- illetve a vágás megválasztása úgyszintén manizetét. Azt, hogy a zsöllyéből figyeljük-e pulálja a látványt. Mégis: a színész valódi
egyetlen, változatlan méretű térben mozgó, flaszteren sétál. Az ő számára ez a meghatáteljes alakját. avagy a tőle másfél méterre le- rozó. Ehhez a valóságszinthez kell igazodnia.
5

Elképzelhetetlen, hogy egy filmrendező az
"elidegenítési effektus" alkalmazását kérje
valamelyik szereplőjétől. Hogy például arra
biztassa, maradjon egy kicsit "kívül a figurán",
s .Játtassa némi kritikával". Az efféle brechtiánus színházi megoldásokat - ha filmen egyáltalán szükség van rájuk - átveszi a színésztől a technika, például a világítás. A film szereplőjének sohasem az a dolga, hogy stilizáljon, érzékeltessen, úgy tegyen, "mintha".
Neki a színpad kvázi-valóságá val nincs mi t
kezdenie; az ő feladata: pontosan úgy viselkedni, mint az életben. Mennél pontosabban.
(És ez a megállapítás nagy általánosságban
még akkor is igaz, hogyha ismerünk Dr. Caligari szerű kivételeket, ha tudjuk, hogy olykor például Fellininél - az álmok és látomás ok teremthetnek sajátos színpadiasságot.)
Vagyis elmondható, hogy a modern szinpadi játék fejlődésének - értve ezen a Sztanyiszlavszkijtól napjainkig tartó folyamatot - fő
vonala egybeesik azzal a fokozott természetesség-igénnyel, amelyet a film ma színészeivel
szemben támaszt. Azért kell a "fő vonal"
megszorításával élni, mert a színházi avantgarde jobbára másféle utakat keres, és éppenhogy a "magasabbrendű valóság" színészileg
is erőteljesen stilizált létrehozására törekszik.
Mindenesetre a hivatásos színpadi színésztől
manapság a színház is mind hasonlóbb eszközöket vár el, mint a film, s ez a tendencia
kétségkívül megkönnyíti egy alI round-típus
"tömeges" kialakulását, azét a színészét, aki
egyként alkalmazható filmen és színpadon.
Mert ne tévesszen meg bennünket az a
tény, hogy például a magyar színpad nagyjai
már a hangosfilm megjelenése óta sikereket
arattak a vásznon is. Ez a tény nem azzal a
lefegyverző közhellyel magyarázandó, miszerint a jó színész mindenütt azt nyújtja, amit
várnak tőle. A tétel legfeljebb úgy igaz, hogy
"ha azt várják tőle, amit tud, akkor biztosan
megfelel. És a magyar film - Csortossal vagy
akár Jávorral egyetemben - sokkal hosszabb
időn át alkalmazkodott a színházi természetesség nálunk éppen adott (mondjuk, az úgyne6

vezett vígszínházi) optimális fok ához, mint
ahhoz a színészethez, amelyet a világ kortársi
filmművészete produkált. Jean Gabin a harmincas, Humphrey Bogart a negyvenes években összehasonlíthatatlanul egyszerűbb, ugyanakkor erőteljesebb hatásmechanizmussal dolgozott, mint azok a kiváló magyar színpadi
színészek, akik a mozinak is áldozták. Ám
mai szemmel az idős Gabint jobb színésznek
látjuk, s Bogart a híres Casablancá-ban szinte
színpadiasnak tűnik az "új hollywoodi" iskola
kiválóságaihoz mérten.
. Nem kerülhetjük hát meg a kérdést: a színészet valóban szüntelenül fejlődik? A színészi
játék csakugyan egyre élethűbb ? Hiszen már
Vörösmarty is így írt: " ... hogy a szinjáték;
hű képe legyen a való életi cselekménynek,
ahhoz kiszámolinak kell lennie, változatosnak
a szerep mivolta szerint, változataiban is
összejúggőnek, mi végre a szinészi játéknak
következetessége t, a megkívánható egységet
adja." Ám tudjuk, hogy hiába volt Vörösmarty
korának haladó' kritikusa, a "való életi cselekményhez" való hűség elmélete az ő számára
nyilvánvalóan más gyakorlatot, más gesztusokat feltételezett; eltérőeket a mai kritika Izlésétől. S amikor Egressy Gábor részletesen
elemzi Othello és Jago egyik párbeszédét a
pszichológiai hitelesség tekintetében, akkor e
ma is helytálló leírás mögött mégiscsak egy,
a mienkétől igencsak különböző színészi konvenciórendszert kell feltételezni. Érdekes módon, a színészeti kézikönyvek mindenkor a
természetességre és az élethűségre hivatkoztak
fundamentális elvként. (Már Seneca is a valószerűség nevében utasította el azokat a színészeket, akik minden szavukat külön gesztussal támasztották alá, hogy Shakespeare
Hamlet szájába adott intelmeit ne is említsük.)
A századelőn például használatos volt a hazai
színészpedagógiában egy olaszból fordított
kiskáté: A szinész
, művészete Luigi Rasitól.
A magyar átdolgozás t végző Radó Antal
egyenesen Jászai Marit kérte fel munkájához
"szaktanácsadónak". Ebben a könyvecskében
például a következő tanácsot olvashatjuk:

.,Ha undorodást, borzadást akarunk kifejezni,
karunkat, jobbat vagy a balt, igen lágy mozdulattal arcunk elé emeljük, és innen kifelé fordított tenyérrel ama személy vagy tárgy felé
visszük, mely bennünk azt az érzelmet kelti,
arcunkat pedig az ellenkező irányba fordítjuk.
Némely esetben kezünket vagy karunkat hirtelen mozdulattal eltávolítjuk az illető személytől vagy tárgytál. és ahelyett fejünket visszük
hozzá közelebb."
Tévedés volna azt hinni, hogy az egykori
színészet ilyesféle gesztus-sorai a mesterkéltség
szándékából születtek volna. Az idézett játékinstrukció pontos megjelenítésével éppenséggel
gyakran találkozhatott még a némafilm kőzőnsége is - és természetesnek tartotta.
De a számunkra üresnek, jobb esetben csak
patetikusan ható színészi eszközök egykor
nemcsak a korízlésnek feleltek meg, hanem
a kor valáságának is. Bármily furcsa: ezekkel
a mozdulatokkal és hangsúlyokkal a színpad
igenis az életet igyekezett másolni, illetve
jelenteni. Mit tegyünk, ha előző korok hétköznapi viselkedésmintái a mából szem élve színpadiasak? Vagyis, a színészi játék éppúgy nem
fejlődik, ahogyan az egyes korszakok emberi
attitűd-váltásait sem lehet fejlődésként értékelni. A színészi korszerűség semmi egyebet
nem jelent, mint lépéstartást az élet általános,
folyamatos stílusváltozásával.
Tehát nem fejlődés, hanem változás. Mi
több: alkalmazkodás. Ha így fogalmazunk, közelebb kerülhetünk annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy a hetvenes évek magyar
film-, illetve színpadi színészete között található-e valamilyen kapcsolat, illetve egymásra
hatás. Mert így nem azt kell vizsgálnunk, fejlődött-e ez a kétféle színészi kultúra (akár egymáshoz viszonyítva, akár egymástól függetlenül), hanem azt, hogy segítették-e egymást a
kor tartalmainak jobb kifejezésében. Kevésbé
iskolásan : miféle stíluseszményeket, miféle
korszerűséget "érhetünk tetten" a hetvenes
évek hazai film- (és színpadi) színészetében ?
Előrebocsátandó az a köztudott tény, hogy
nálunk nincs külön filmszínész-kaszt, még

ha a filmgyár nemrégiben létrehozta is saját
társulatát. A hazai színésztársadalom legalábbis ebből a szempontból egységes; aligha szorul
tehát bizonyításra, hogy a színpadi és a kamera
előtti színészet akaratlanul is állandó és közvetlen kölcsönhatásban áll - s ez a helyzet világviszonylatban sajátosnak nevezhető. Hiszen
még Kelet-Közép-Európában sem általános a
mi gyakorIatunk, az tudniillik, hogya színész
hajnalban filmezik, délelőtt próbál, délután
rohan a televízióba, este fellép színházában,
majd éjszaka ismét forgat. Most nem beszélve
a hajszoltság és a túlterhelés átkáról, ennek a
körforgásnak törvényszerűen van egy "mellékhatása": a színészi munka jellege (nem feltét •.
lenül aminősége!) uniformizálódik. A SZÍnészek jó része egyik helyről a másikra cipeli
változatlan önmagát, és ezt a megbízható készséget a szereposztások nagymértékben beszárnítják. így alakulnak ki a szerepskatulyák
színházban is, filmen is, és a néző arról panaszkodik, hogy mindig mindenben ugyanazt
a néhány arcot látja. Holott számszerűen viszonylag sok színésszel találkozik; a monotonitás annak köszönhető, hogy egyazon színészt untig egyazon szerepkörben használnak.
Látszólag paradoxon, de voltaképp érthető,
hogy miközben a művészeti tömegtermelés
már a hatvanas években kialakít ja ezt a helyzetet, mind a színészekben, mind a rendezőkben feltámad a lázadás szelleme. Mert ebből
az egybefolyó eszközmasszából az egyéniség
csak úgy "csinálhatja meg" önmagát, ha kitör
a megszokottból. Túlzás volna persze azt állítani, hogy a színházi előadások és a filmek
stiláris választéka egyedül azért bővül, mert
néhány rendező megsajnálta az egy malomban őr lő színészeket. De az semmiképp sem
tagadható, hogy a hetvenes évek elején a színészi játékmód konzervativizmusa,
illetve felszinessége (a kettő között szorosabb az összefüggés, mint gondolnánk), és ennek következtében hiteltelensége lett a sajátos kezdeményezések egyik legfőbb kerékkötője filmen és
színházban egyaránt.
7

A:z új mozgás tehát bizonyosan kétirányú
volt. A filmesek segíthettek a színházban megfáradt színészeiknek, hogy mások, vagyis hitelesebbek lehessenek, mint a színpadon; a színészek pedig a kiteljesedni-akarásból fakadó
energiáikkal, a bennük kihasználatlanul maradt tartalmakkal a szó szoros értelmében világraszóló alakításokkal emelték fel a filmeket.
Emlékezzünk: 1970-ben készül Makk Szerelem-je, Darvas Ivánnal és Törőesik Marival.
Mindkettőjük pályáján fontos ez a stáció.
Darvas olyasmit csinál ebben a filmben, amit
sajnos azóta sem; visszafogott játékában nyoma sincs színpadi manírjainak, és néma tekintetében úgy tükrözi egy immár történelmi
korszak emberi megaláztatásait, hogy az ő
közelképei szinte mindazt elmondják ezekről
az évekről, amit a tankönyvek még nem közöltek. És ebben a filmben jelenik meg a .Jegtelítettebben" Törőcsiknek az a fájdalmas, megtört asszony-arca, amelynek sorsvádló vonásait azután többször látjuk még, amint lassan
modorrá kopnak kevésbé igaz történetekben és
szerepekben. Egy évvel később pedig Huszárik
kamerája előtt valaki beteljesíti irodalmunk
egyik mitikus alakjáról alkotott képzeteinket:
Latinovits Zoltán - ebben az időben vázlatosan is jelentős, de mégsem igazán érett színházi szerepei után - megjelenik mint Szindbád.
S ebben a nagyon valóságos álomlovagban
olyan tragikus sóvárgással él a vágy az emberi
lét teljessége után, hogy az eladdig lefotografálhatatlannak hitt Krúdy-jelenetek minden
naturalizmusát feloldja. Latinovits nélkül ez
a film elképzelhetetlen. Nem a színészete, hanem a lénye nélkül.
S itt egyszercsak felvillan egy lehetőség, amelyet a magyar film még sohasem kapott meg
színésztől ennyire, és sohasem is tudott megadni színésznek: a személyiség ritka ereje, jelértéke egy korszak mozimítoszát teremthette
volna meg, éppen a gabini, bogarti értelemben,
ha akad rendező, aki úgy tudja "folytatni",
továbbéltetni ezt az alakot, ahogyan például
Wajda tette Cybulskival. Mert az ilyen korszakos figura-alkotást nem lehet elhatározni,
8

de "rá lehet érezni" a színészre, aki adott pillanatban reprezentál egy típust, egy életérzést,
egy magatartást. Latinovits filmes pályáján
először az Oldás és kötés-beli szereplés jelezte
ezt az esélyt; Jancsó azonban másfelé haladt
tovább, nem a személyiség belső drámái izgatták. Huszárik Csontváry-filmjét pedig a színész nem várta meg. Csurka István volt ai,
aki talán a legjobban látta a Latinovits-jelenség igazi jelentés-Iehetőségét: az ő számára
írta 1968-ban a Deficit abszolút főszerepét,
X-et, ezt a magánszférába szorult közéleti
Szindbádot. Dehát ez a színpadi találkozás is
elmaradt.
A háborút gyerekfejjel átélő nemzedék magáraeszmélése, "belenövése az életbe" - ez a
Szabó István-filmek sajátos tematikája; csakhogy az Álmodozások kora 1964-ben, az Apa
pedig 1966-ban készült. Közös hősük, Bálint
András, még egyszer főszerepet kapa 70-es
Szerelmes film-ben,
amellyel Szabó el is búcsúzik ettől az érzékeny, lírai alkatú értelmiségi fiatalembertől. Feltehetően nem tartja
többé jellemzőnek a figurát, vagy elmondta
róla amit tudott, mindenesetre a Tűzoltó utca
25, következő filmje már nem követi a jelenbe, a férfikorba a korábbi főalakot; Bálint itt
már csak epizódistaként jelenik meg újra. Ez is
sajnálatra méltó törés, mert a színész filmes
habitusa alkalmas lett volna arra, hogya kamera "továbbkísérje". Bálint a három Szabófilmben megfogalmazta, magába sűrítette nemzedéke egyik rétegének gondolat-, és érzésvilágát - ez a szinészi jel azóta is hiányzik a magyar filmből, s talán mondani sem kell, hogy
színpadon már a hatvanas években is hiába
kerestük. De hogy egy tartalmas színészi karakter milyen bonyolult áttételeken keresztül is
képes változatlanul megnyilvánulni, arra telibetaláló példa Bálint meglepő come-backje
Fábri Zoltán 141 perc-ében, Parezen Nagy Lőrincként. Mert ezúttal nem az az érdekes, hogy
egy jó színészt újabb szerepében újra jónak
láttunk. Sokkal figyelemre méltóbb az ismert
fiatalember-portré "jogfolytonossága" : a két
világháború között játszódó történetben Bá-

lint a Szabó-filmekben megismert polgár-jelenségel csempészi vissza; ha elmozdítanánk mögüle a hátteret, a figura minden gesztusával átkopírozható volna - mondjuk - az Álmodozások korá-ba. Ami azt is jelenti, hogy egy színészi jelentés érvényessége váratlanul meghosszabbodhat.
Ha azt szeretnénk kimutatni, hogya magyar színház- és filmszínészet között létezik
valamiféle közvetlen, különféle irányzatok
deklarált egymásrahatásában megnyilvánuló
kapcsolat, akkor bizony legfeljebb hipotézisekre hagyatkozhatunk. Ilyen elméleti feltételezés lehet például, hogy Ruszt József színházának kecskeméti korszaka és Jancsó Miklós .munkássága nem teljesen független egymástól, pontosabban : gyanítható, hogy Ruszt
"celebráló" stílusának létrejöttében, sajátos
jelképiségének kialakulásában, és színészei
színpadi magaviseletében is szerepet játszott
a Jancsó-hatás. Erre azonban nincs "bizonyíték", hiszen a két rendező még csak nem is
azonos szereplőgárdával dolgozott. Tény azonban, hogy feltűnően hasonló módon alkalmazták a színészt, meglehetősen sokat - Jancsó
majd' mindent - e jelenlét, a típus erejére bízva.
A lényegi összecsengések természetesen arra
vezethetők vissza, hogy Ruszt is, Jancsó is társadalmi folyamatok, mozgások objektivált
ábrázolását helyezi előtérbe a pszichologizálássai szemben, és a képi kompozícióban, a tárgyak, kellékek és színek látványvilágában a
színészt a vizuális egység egyik, s nem is feltétlenül kiemelt részeként használják fel. Ezért
olyan fontos mindkettőjüknél a koreográfia
- a kecskeméti Ruszt-korszak utolsó Shakespeare-előadásában, a Pericles-ben már szinte
"egy az egyben" jancsós keresztjárások és körözések, szembenállások és kikerülések találhatók.
S még egy közös vonás. Néhány év alatt ez
a fajta szinészvezetés filmen is, színházban is
formálissá lett. A szüntelen rendezői önismétlésben kiürültek a színészi gesztusok tartalmai.
Jancsóról mindig is elmondható volt, hogy
teátrális, de ez a kifejezés jó ideig nem vonzott

pejoratív hangsúlyt. Utóbbi munkáiban azonban a színész bábbá változott, viszont megvan
az a hátránya a marionettel szemben, hogy
nem is emlékeztet élő személyiségre. A Jancsószínész végképp egy stilizált közeg stilizált tartozéka lett, de mint ilyen, szükségképp tökéletlen, hiszen mégiscsak tudjuk róla, hogy húsvér ember, s elvárnánk, hogy eleven - azaz hiteles - reakciói támadjanak.
Ugyanígy azt is gyaníthat juk, hogy az eredményeit, érdekességét tekintve a hatvanas évek
végén és a hetvenes évek elején tetőző amatőr
színjátszás bizonyos értelemben ihletője volt a
Dárday-féle dokumentum-játékji/m
módszerének. Legalábbis annyiban, hogy felhívta a filmesek figyeImét a "natúr"-szereplőkkel elérhető magas hitelesség-fokra. De több azonosságot aztán aligha mutathatunk ki, hiszen az
amatőr színész éppenhogy szinészi kvalitásokra törekszik, s tőle telhetően odaadással tanulja a mesterséget - csak nem hivatásos szervezeti keretek között. A Jutalomutazás-t vagy a
Filmregény-t 'éltető "civilség" mint metodika
ellenkező elven alapszik. Mindenekelőtt azon,
hogy tűnjék el a filmekböl az alakítás, s váltsa
fel a tökéletes utánzás. Hiszen a civilek dolga
az, hogy pontosan úgy viselkedjenek a kreált
helyzetekben, mintha azok velük valóban
megesnének. Sőt: ne is legyen mintha. Egyszerűen éljék meg a szituációkat. Mert a szereplőválasztás előfeltétele, hogy az illető olyan személy legyen, akihez a filmbeli figura közel áll.
aki akár azonos is lehetne vele.
Dárdayék igazol ták, hogy a "natúr" gesztusok olykor meghökkentően markánsak, lenyűgözően igaziak a hagyományos színészi
munkához képest. S mégis, ez a majdnem valóságos játék furcsa módon nem válik jelértékűvé, a néző számára nem marad emlékezetes.
Éppen azért, mert a nem szinész színész nem
képes utánzás és alakítás olyan kényes egyensúlyát megtalálni, amely még lehetővé teszi
a sűrítés, azaz az ábrázolás művészetét. Nem
véletlen, hogya dokumentum-játékfilmek dramaturgiája kerüli a szabályos drámai forrpontokat. Nemcsak azért teszi ezt, mert a filmek
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cselekményét, szerkezetét is a lehető legközelábon járó közhelyként
vonuljon
át egyik
lebb akarja hozni az élethez (az elnyújtott
produkcióból a másikba.
Filmregény egyébként megmutatta:
egy ponton
Tulajdonképp
érthetetlen,
hogy ez a vidéki
túl ez a törekvés fából vaskarikát eredményez),
iskola eddig miért nem találta meg filmes lehede azért is, hogy szereplői lehetőleg elkerüljék
tőségeit. Hiszen a választott tendencia kedvezazokat a kiélezett összecsapásokat,
amelyekne a kamera igényeinek. Egyetlen - kudarccal
ben óhatatlanul
hamis hangot ütnének meg. járó - kísérlet erre Gazdag Gyula filmje,
Mert vannak helyzetek és magatartások,
ameA kétfenekű dob volt (1978). Szörény Rezső
lyeket már csak az tud hitelesen utánozni, aki- B. U. É. K.-ja, majd Gábor Pál Angi Verá-ja
nek ez a mestersége. A civileket pedig - talán
jelezte (78-ban) ennek a színészetnek
filmes
éppen azért, mert nem személyiségek - egyszer
előtérbe kerülését - de éppenséggel nem azokcsak nagyon mesterkéltnek
érezzük filmbéli
kal a színészekkel, akik addig ís.fémielezték.
közegükben,
amely sokkal valóságosabbnak
A B. U. É. K.-ban (a par excellence moziszítűnik hozzájuk képest. Bizonnyal azért, mert
nész Bujtor István mellett) Esztergályos Cecília
az maga a valóság. Nem játék, hanem dokulepett meg új arcával és színpadról ismeretlen
mentum.
minőségű tehetségével, az Angi Verá-ban pedig
A színészi mesterséget ismét a valóság áb- a főiskolás Pap Vera ugrott ki. Az az igényes
rázolásának szolgálatába
állítani - igen, erre valósághűség azonban, amely ezeket a filme"esküdött fel" a hetvenes évek vidéki színházi
ket nemcsak rendezői, hanem színészi vonatforradalma, vagy tán szelídebben: reformmozkozásban is a magyar filmek átlaga fölé emelgalma. Kaposvár és Szolnok rendezői teljesítte, mindenképp
határozott
rokonságot
mutat
ményei egy rendkívül lelkiismeretes
szinész- a kaposvári iránnyal. Legalábbis más színházi
pedagógia eredményeként
születtek; jobb el- műhely-c.felmenőt"
nemigen találhatunk.
A
nevezés híján új-hitelességnek nevezném ezt az nyilvánvaló kapcsolódási pontot e szlnházi szíirányzatot,
amelyben
voltaképp
semmi új nészeszményhez azután Gothár Péter Ajándék
nincs, hiszen nem egyébért küzd, mint hogy
ez a nap-ja mutatta meg. Ebben a filmben
visszaadja a színészet becsidetét. azaz kigyom(Pogány Judit kivételével) sem a színészek szelálja az eszköztárból
azokat a sablonokat,
mélye volt a garancia, de a rendező - azóta a
amelyek már nem utalnak vissza az életre.
kaposvári színház főrendezője - tudvalevően
Minden nevezetes színházi korszak ra és min- régebben kötődött már a Csiky Gergely Színden színház nevezetes korszakára ez a törekházhoz. És ismét feltűnt Esztergályos Cecilia
vés jellemző. A vidéki megújulás nem a szí- remek "civilsége" - Pogánnyal való kettős jenészi stilizáció felé tört utat - mint például
lenetüknek helye van a hazai filmszínészet törRuszt munkássága
-, hanem lényegében a . ténetében. És előbukkant végre az egyik legsztanyiszlavszkiji
realizmust (amely ma már jelentékenyebb
magyar színész, Hetényi Pál,
inkább
naturalizmusnak
tűnne)
igyekezett
aki játékintelligenciáját
tekintve tiszteletbeli
"megemelni" , anélkül, hogy szépelgésbe ful- kaposvári is lehetne.
lasztaná ; mert erre a hazai színházkultúra
Az Ajándék ez a nap nem dokumentum-jáhosszú időn át komoly hajlandóságot
mutatékfilm, mégis fontos dokumentuma
a hazai
tott. Azok a színészek, akik e vidéki műhelyekvalóságnak. És ez mindenekelőtt
szinészi szfében dolgoztak, legjobb alakításaikban
éppen
rájának döbbenetes
hitelességén múlik, azon
azt a természetességet
találták
meg, amely
a "megemelt realizmuson",
amelynek kimunmégsem jellegtelen életszerűség, mert a színékálása - úgy tűnik - a hetvenes évekbeli maszi személyiség nyomait viseli. Ugyanakkor a gyar színészet valóban korszerű eredménye.
színész óvakodik a patronok
kialakításától,
attól, hogy önmagát
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egyszer "megtalálva",

két

Mészáros Tamis

Film, szórakoztatás, tömegsiker

Hintsch György,
avagy a magyar filmművészet kettészakadás a
"A filmeket közönség-film, művész-film kategóriákba sorolni:
arisztokratikus szemlélet." "Ha a konzervativizmus Kazant,
Kramert, Viscontit, Germit, Risit, vagy akár Hitchcockot
jelenti, szívesen vallom őket mestereimnek, "

Hintsch György
Bemutatták Hintsch György új filmalkotását,
a Naplemente délben-t, melyet - szoros irodalmi kötődésének eddigi hagyományaihoz híven - nem érdektelen műből, Illés Endre
Méreg című, 1943-ban sikerrel játszott darabjából, valamint a szerzőnek Az angyalarcú fiú
cimű novellájából (megjelent - egyebek között - a Kötkép 1980 összeállításában) forgatott.
Idézett mottónk jegyében keserves igyekezettel próbált Hintsch György szintézist teremteni a művészfilm s a közönségfilm mesterségesen szétváló vonulatai között. Az eredmény:
furcsa hibrid; olyan ábrázolat, amilyennek
kétségkívül számottevő ízlésréteg képviselői
szeretik látni még ma is az életet. Csillogó világban jelennek meg előkelő emberek a mozivásznon: két (vagy akár három) művész is szerepel közöttük, Nyéky László, a híres zeneszerző-zongoraművész (Huszti Péter), Judit,
az igézően szép színésznő (Bordán Irén), valamint a művész hajlamú korábbi feleség, Éva
(Bálint Márta), aki hasztalan kísérel meg ismét
egy nyugalmasabb otthont kínálni a zaklatottság mellé pártolt László számára. Akad aztán
még neves építész, László bátyja, Sándor
(Kálmán György); orvos rokon, Tamás (Lohinszky Loránd),
nemzetközileg
elismert
gyógytudor (Sinkovits Imre) stb.
Nem kevésbé fényesek a színhelyek - ilyesmire Hintsch György mindig is adott -: Lon-

don, Bartók egykori hangversenyének miliője,
Amszterdam, az óceán partvidéke. Lovasok
léptetnek a hullámverte fövenyen (elvégre a
magyar filmművészetben "Csontváry-év" van,
mint írta nemrégiben egy francia kritikus);
Somló Tamás operatőr a napba igazítja a kamerát. Az igazi nyertese mindeme pompázatosságnak Durkó Zsolt zeneszerző (Hintschnek korábbi munkatársa), aki bravúros concerto komponálására kapott itt lehetőséget;
a magyar zenekultúra kétségkivül gazdagodott
ezáltal.
De mit nyert filmművészetünk ?
Térjünk vissza ennek megítélésekor Illés
Endréhez. Nem tehetett arról, hogya Méreg
cselekményének 1942-esjátékhelye, Buda "nem
divatos hegyoldala" 1980-ra meglehetősen elproccosodott a Nyéky-villa óriási parkjával,
teniszpályájával.
Aminthogy arról sem ő tehet, hogy időközben Thomas Mann megírta
a Doktor Faustust, a művészi alkotófolyamat
alighanem mindörökre utolérhetetlen bemutatását, bár az 1942-es darabban A fogoly katona mint operatéma sokkal kézzelfoghatóbban érzékeltette Nyéky László vállalkozásának horderejét. A concerto mint feladat:
a Naplemente délben idejére meglehetősen általánossá fakult, mondhatnók: háttérbe szorult. Szó sincs már bartóki s Dohnányi-motívumokról. Az idő eljárt a darab felett
- amely hálás művészi lehetőségeket teremtett
11
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Ajtaynak, Mezey Máriának -; négyszázon ma
már nem "négynyolcat" tudnak az úszőme-.
dencében.
Maradt az igazság elviselésének etikai problémája. S e vonatkozásban - szabad-e megmondani a szenvedőnek: betegsége halálos szintén továbbhaladt az idő. Legfeljebb Sándor
és Tamás alapállásának különbsége hordoz
valami tanulságos aktualitást. Tamás képtelen
szembenézni azzal, hogy a fia, Gábor - aki az
elhalt feleségre, Ancsira emlékezteti őt - nem
szereti, mindenkinek - mint valami "angyalarcú kurva" - fölajánlkozik ; ezzel szemben
László - bár hálásan fogadja a végzetes kórt
eltussoló összeesküvést - végére jár sorsának,
s embernyi emberként vállalja a megfeszített
iramú alkotást, ameddig a test gyötrelmei megengedik. Ám itt belép Illés Endre életművének
egy visszatetsző motívuma: türelmetlensége a
mindenkori ifjúság iránt. Gábor (Csoma Zoltán, Rózsa János filmjeiben afféle "szőke fürtök kedves gyermeke", hogy Petőfit idézzük)
jó pénzért átadja Lászlónak azt a magnókazettát, amelyen titokban megörökítette Sándor és
Tamás beszélgetését László halálos betegségével kapcsolatban. Teljesen motiválatlan: miért
keresi föl László Gábort (fordítva sokkal hitelesebb lett volna: a fiúnak mindenáron pénzre
van szüksége - ha már sommásan ítélkezünk
.,a mai fiatalokról").
Mindent összevetve: gicesbe hajló példázat
született művészetről, életről, halálról; az alkotó folyamat egyetlen nyeresége az volt, hogy
Hintsch - jó érzékkel - kiiktatta a filmből a
sorsáról megbizonyosodott László és az autóstopos bakfis, Kinga szokványos idilljét, s
helyébe egy kisfiúval (Hintsch Gyurival) találkoztatja az élettől búcsúzó zeneszerzőt a Mátrában: egy ilyen gyermek-idill mentette meg
Csak egy csap című tévéfilmjét (Rákosy Gergely ösztövérebb novellájából - 1979 - kétes
eredménnyel földúsítva) a teljes érdektelenségtől. Illés Endrének a nevetséges hangzású takonykórt javasolta egy orvos-kollégája annak
idején a főhős gyógyíthatatlan betegségéül.
Nos, a komorabb érzelmi húrokat megpendítő
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tüdőrák sem mentette meg Hintsch György
filmjét a dramaturgiai-ízlésbeli fogyatékosságoktól. Nem segített a forgatás idején szintén
valóban halálos beteg s mindannyiunk örömére szerencsésen fölépülő Huszti Péter legendája sem; a kihúzott szemaljú film hősök , a
Psilander Waldemarok kései utóda ő ebben a
műben; Kálmán György legalább egy háromszög-történet lehetőségeit jelzi a Bordán Irénre villantott féltékeny pillantásokban, vészjóslóan elakadó, szenvedélytől rekedt, bűvölni
kész mondataiban.
Hol s hogyan kezdődött mindez? Mi lehet
Hintsch s mi a kritika vétke ezen a - reméljük:
nem végérvényesen - zsákutcába térült pályán?
Az 1928-as születésű Hintsch György portréjához a felszabadulás utáni magyar filmművészet teljes tablóját kellene s lehetne fölrajzolnunk: A Talpalatnyi föld (1948) készítésekor
Bán Frigyes tanonea volt többedmagával a
Horváth János növendék bölcsész, aki a Parasztpárt Ranódy László vezette filmkölcsönzési osztályáról került "az éppen államosított
Hunniába"; első önálló filmjéig, az 1964-es
Rab Ráby-ig 13 filmben asszisztens, társrendező vagy társ-forgatókönyvíró, Makk Károly,
Várkonyi Zoltán, Keleti Márton, Gertler Viktor, Kis József, Marton Endre, Fehér Imre
oldalán.
Jó magyar szokás szerint a "fiatal rendező"
címkéjével a homlokán - 36 éves már ekkor készíti el Barabás Tibor forgatókönyvéből
(mely Jókai híres, Sőtér István szerint egy remekmű lehetőségeit tévesztő regénye és Ráby
Mátyás emlékiratai nyomán született). Az Igy
jöttEm (Jancsó Miklós) s a Nehéz emberek
(Kovács András) esztendejében; s az ugyanekkor forgatott tévéfilmhez. A Tenkes kapitányá-hoz viszonyítva (rendező: Fejér Tamás)
korántsem indokolatlan Jancsó és Kovács
András művészi koordinátáival határolni az
önálló rendezőként
bemutatkozó
Hintsch
György alkotását.
Tökéletesen megtanulta a "szakmát" - az
1953-as Leszámolás óta, melyben egy szovjet

darab s szovjet vendégrendezés színházi tapasztalatait toldotta meg a klasszikus szovjet filmművészet eizensteini tanulságaival. Nemesség
és köznép összefogásának a Föltámadott a
tenger-ben sikertelenül megcélzott ábrázolása
teljesedik be itt, még az egyik szereplő, Szirtes
Ádám révén is hangsúlyozva az újabb nekirugaszkodás eredményét. A fekete-fehér kockákon Sík Igor puritán alsó és felső gépállásai
érzékeltetik a társadalmi nézőpont s az erőviszonyok változásait. Ismétlődő motívumok
- Marci vízivása a szentendrei kútnál - jelzik
nemkülönben a politikai helyzet forgandóságát. Hintsch fölöttébb takarékos; mondhatni:
szűkszavú. II. József halálát érzelgős túlbeszélés helyett csupán harangszóval s Rábyné
(Meszléry Judit) magatartásán keresztül "jelenti be"; hasonló módon vesszük észre a
kanosszát járt Ráby kéziratának hatását a
francia tiszt (Huszti Péter) arcán.
Valami egészen rendkívüli Hintsch György
színészvezetése. Págerről lefoszlik minden póz,
marad csupán - történelmileg persze vitathatóan - a hajszolt ember, a jótékony gondolkodó, Kálmán György pedig a címszerepben
őrület és megdicsőülés végpont jai között mozog, a művészetét legfőképp jellemző fojtott
visszafogottsággal. Nyitánya voltaképpen ez a
film egy reális abb történelemszemlélet filmbeli megnyilatkozásainak (hamarosan - leegyszerűsítve - deheroizálásnak neveztetik ez
a szemlélet), ekképpen az 1966-os Hideg napok-at (Kovács András) éppúgy előlegezi,
mint Várkonyi Zoltán romantikusabb felfogású, de itt-ott szintén korszerűbb hangvételű
Jókai-filmjeit, az 1966-ban készült Egy magyar
nábob-ot s a Kárpáthy Zoltán-t.
1964-es nyilatkozatával - "a filmrendezőnek
a legjobb irodalomhoz kell kapcsolódnia" - fogják szaván, s elkezdődik az a gyakorlat, hogy
jellegzetesen irodalmár beállítottságú kritikusoknak osztják a Hintsch-filmek bírálói feladatát. Közülük ma az Abody Béla mérlegvonását érezzük időtállónak. Nem kevesebbet
látott ő a Hintsch-féle Rab Ráby-ban, mint "az
Író egyik legfontosabb művének pontos átté-

Rob Ráby (1964)

Iszony (1965)

telét a film nyelvére, s félbenmaradt gondolatainak tisztességes, logikus továbbgondolását" .
Egyébként a Nehéz emberek-kel való összevethetőség Abodynál is tudatosodik!
A pálya fordulata alighanem az Iszonnyal,
Németh László regényének megfilmesítésével
(1965) kezdődik. Németh László aggályai s későbbi elismerő szavai nyilván befolyásolták a
kritikai fogadtatást is. Hosszú, három-négyórás filmet szeretett volna az író (nem tudván:
egy évtized múlva eléggé gyakorivá lesz ez a
lépték), habár regénye filmszerűségének kiaknázását a rendező javára írta.
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Kártyavár (1967)

Megint a színészvezetés volt az, ami Hintsch
teljesítményét legfőképpen fémjelezte. Németh
Lászlótól is hízelgő vallomást csikart ki a vakmerő lépés: a főiskolát frissen végzett Drahota
Andreával játszatta el Hintsch György a főszerepet. S valóban: Drahota és különösen
Latinovits Zoltán (Imre) egy új játékstílust
képviselt, szemben Kállai Ferenc nagyszabású, ám mindvégig némileg illusztratív-külsőséges alakításával.
Az irodalmár megközelítésű kritika mindenekelőtt a regény belső monológon alapuló
karakterét hiányolta a filmből; apa és leánya
filozófiai életelvének, eszményének árnyalatosabb bemutatását kérte számon (Koczkás Sándor), a regény betűjét, s nem szellemét látta a
filmben megvalósulni (Illés Jenő), felszínességben marasztaIta el (Fenyő István), a főszereplő
rajzát ítélte szürkébbnek a kelleténél (Sándor
Iván, Szombathelyi Ervin), dicsérve bár Drahota Andrea játékát. A hűtlen hűség motívuma határozza meg az Iszony kritikáit (Földes
Anna, Létay Vera), s csak óvatos alternatívaként merült föl: talán mint önálló filmalkotást
lehetne megmérni Hintsch munkáját
(Zay
László).
Pedig a kamera - Hegyi Barnabás valóban
néhol túlzó kamerája -, a fekete-fehér filmszalag, a színészi játék - megítélésünk szerint
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- autentikus teljesítmény eszköze volt itt; a
Németh László-i szöveg méltó jilmnyelven szólalt meg. S valahogy már a televíziós szemlélet
intimitása
hatja át a filmet: a sokatmondó
részleteket beszéIteti az operatőr s a rendező.
Egy Lorca-drámát ültet át Hintsch - magyar
(s hitelesen magyar) környezetbe. Tán csak a
Szeréna néninél (Bulla Elma) tett látogatás,
a hosszú gyónás, önjellemzés gyengíti a hatást.
Hegyi Barnabás ferde gépállásai, .klasszikusan
sejtelmes-vészjósló képei általában nem korszerűtlenebbek a Németh László-i gondolatés hangzásvilágnál.
Szokolay Sándor (a Vérnász későbbi zeneszerzője!) muzsikája pedig
az e tekintetben általánosan fogyatkozó rendezői igényesség bizonyítéka egyszersmind.
A művészi zavarodottság s eltérülés egészen
nyilvánvaló az 1967-es Kártyavár-ban, melyhez a Falak (Kovács András), a Bohóc ajalon
(Sándor Pál), a Csillagosok
katonák többé
már nem kínálnak igazodás i pontot. Nekilendül-bontakozik a fogyaszthatóságrá
törekvő, színes szalagra dolgozó kommerszfilmgyártás (igényesebb darabja a zenés Egy szerelem három éjszakája - Révész György, kevésbé A múmia közbeszól - Oláh Gábor, a Sellő
a pecsétgyűrűn - Mihályfi Imre; a magyar krimifilm születésének zavarba hozó tényét konstatálhatjuk).
Van persze bizonyos művészi dac abban a
gesztusban, hogy Hintsch György csakazértis
fekete-fehérben dolgozik, operatőre Hildebrand
István, zeneszerzője Durkó Zsolt, s olyan szereposztást produkál, aminőre egyetlen magyar színház sem képes egymagában. Latinovits
Zoltán, Ruttkai Éva, Törőesik Mari, Kálmán
György, Páger Antal, Pécsi Sándor, Kállai
Ferenc, Drahota Andrea, Gobbi Hilda e sztárparádé legfontosabb nevei; sorukban egy kovácsolódó "Hintsch-stáb" (Törőcsik, Latinovits, Kálmán, Páger, Drahota).
A fényképezés szigorú fegyelme s a nekikészülődés túldimenzionáltsága
nem térül meg a
film művészi hozadékában : jobb sorsra érdemes energiák mennek veszendőbe egy zavaros
bűnügy megörökítésekor. Azonban a kritika

némely képviselői úgy érzik: egy születő műfaj mellé kell odaállniuk, s ilyenkor nincs helyé
kicsinyeskedésnek. Felelősségteljesebb hangok
azonban - B. Nagy László - a krimi-követelmények ilyen-olyan megvalósulásának visszaigazolása helyett a történet szereplőgárdájának provokáló előkelősködésére figyelmeztetnek, s magyar színhelyeken is a luxusbűvölet
nyilvánvaló szemléleti torzulását regisztrálják
Hintsch Györgynél.
Pedig még semmi sincs veszve. Mai szemmel
visszapiIIantva (persze utólag könnyen lehetünk okosak), A veréb is madár (1968) látszólagos stílusváltása sokkal inkább az eddig fölismert pozitívumok továbbvitelét jelentette,
mint a filmművészet kettészakadásának cinikus-keseredett tudomásulvételét, fölvállalását.
a művészetből kiseprűzöttek afféle .Jássuk,
uramisten" gesztussal zajló csatlakozását a
kommerszfilm (szebben mondva - de nem kevésbé hamisan: közönségfilm) készítőihez, befogadó táborához.
Hinnők-e vagy sem: a Kállai István írta
filmvígjáték az 1968-ca1 bevezetett gazdasági
reform Magyarországáról szól, éspedig intőn
s nem aggályoskodva. Holló Zoltán (Kabos
László) - ha tetszik - a nehéz emberek, a feltalálék közül való, habár inkább amolyan félnehéz: az igazán nehezek nem disszidál tak.
Ám mégis: a film azok mellett áll ki, akik a tehetségükért járó anyagi-erkölcsi megbecsülésben nem részesülhetnek, mert irigység, vezetői
kisstílűség, hozzánemértés keresztezi törekvéseiket. És Hintschék arra figyelmeztetnek: a
gazdasági reform nem a külföldiek gátlástalan
megcsapolását, a minden áron való dollárharácsolás t jelenti (íme, az életműve t következetesen továbbépítve, erre vet óvó hangsúlyt,
bár míívészileg - látjuk majd - fogyatékosan
a Hét tonna dollár), hanem hazai lehetőségeink
maximális kiaknázás át , a velük való okos bánásmódot s nem rablógazdálkodást.
A vállalkozás felelősségét, kockázatát hirdeti a film;
idegen tőle mindennemű nyugatimádat, s nem
bezzegeskedésből mutatja meg Holló Zoltán
ikertestvérében, Sándorban (szintén Kabos

László) a tőkés menedzser típusát. Még az emlékezetes sztriptízjelenet - amelyben Abody
Béla mint konferanszié, fokozatosan tessékeli
ki a szocialista valutával bíró közönség csoportjait - sem tartalmaz nyugatra kacsingató
utalást (s ez alkalommal a tanulmányíró a saját - 1969-es - filmélményét revideálja), hanem a mondanivaló kiélezetten hiteles hangsúlyozását szolgálja.
Hintsch György A veréb is madár-ban a filmvígjáték bíráló lehetőségeinek korlátait is feszegeti. Jóval többre vállalkozik, mint amit a
sajtókritika elismerni hajlandó (érdekes: a vidéki lapok állnak ki mellette bátrabban); itt
már nem a bürokrácia s a Patyolat megcsípkedése a tét, még ha Ultrapatyolex nevű találmányről van is szó. Megjelenik például hazánk ízlésszintjének néhány mérvadó utalása:
az a giccsképző létforma s főképp Iéttőrekvés,
amely majd - jóval később - András Ferencnél, a Veri az ördög a feleségét-ben kapja meg
a magáét. Igen: Hintsch itt -ezt is inkább utóJag látjuk - a Gyarmathy Lívia és Böszörményi
Géza kezdette fanyarabb ("csehesebb") vígjátéktípus (Ismeri aszandi mandit? stb.) irányába halad A veréb is madár-ral, noha fölös ballaszt még itt a pesti kabaré egynémely vonása,
például a filmet záró direkt-didaktikus kiszólás a képből: jó lenne, ha nem tekintetnének
másodrendűnek a hazai állampolgárok.
Mindezt a kritika nem vette észre kellőképpen. Molnár Gál Péter a Filmvilágban
(témánkhoz igazán kézre játszva bár) szemléleti tudathasadást emlegetett, Hegedűs Zoltán (Népszabadság) is legföljebb valamelyes
szakmai erényeket méltányolt a filmben; B.
Nagy László az Élet és Irodalomban szintén
műhelyszempontú tanácsadásra lát 'alkalmat:
a rendező pedantériáját, elvárásoknak elébemenő készségét bírálja, egy nem leszállító értékű konzervativizmus megnyilatkozásaképp.
A magyar filmművészet kettéhasadása ekkor már teljes; A veréb is madár némely kritikusai - mint Bernáth László - a "kell ilyen is"
jegyében védelmezik a filmet. A fogadtatás
ellentmondásai aztán Hintsch Györgyöt a film15

A veréb is madár (1968)

művészet kettészakadásának teoretikus megindoklásába hajszolják.
Válság vagy aranykor? volt a címe a Népszabadság 1970. május elsejei számába írt
cikkének. Szóvá tette benne a korabeli magyar
filmgyártás eltorzult arányai t - s ennek során
az 1966-ban még általa is kárhoztatott művészfilm-közönségfilm széttagolást írta a zászlajára, mondván: az évi 20 filmből "négynekötnek volna szabad kísérleti jellegűnek lennie,
ahol a közönségsiker nem elsőrendű szempont,
és másik tizenötnek, ahol az elsőrendű követelmény, hogy milliókra hasson, milliókat érdekeljen." Hol van itt már Eizenstein gondolata, a "kísérlet - milliók számára" elve?
Hintsch abszolutízalja a szakadéko t, s a látogatottság egyedüli kritériuma alapján bírálja a hatvanas évek nemzetközi hatású filmteljesítményeit. Furcsa párhuzamba áll nála
a politikai kérdésekben bölcsen szavazó, érett
nép, s a magyar filmek előadásári távollétével
tüntető tömeg. S ez még nem elég: a film mint
tömegművészet tetszetős koncepciójának segítségével a többi művészeti ágat is osztályozza: "A film a tömegek művészete, tömegművészet. Ez benne a nehéz és a nagyszerű, hogy
egyszerre kell szólnia különböző műveltségi
fokon álló társadalmi rétegeknek. Aki filmen
mondanivalóját nem tudja úgy elmondani,
hogy tömegeket hozzon lázba, az ezt a szakmát nem tudja, az fessen inkább, írjon szonet16

teket, fúvósötöst vagy madrigált, A film nem
szalonművészet, nem a boldog keveseké."
Tehát miközben látszólag az egyetemes és egységes film érdekei ért tör kopját Hintsch, elvitatja a tömegekhez való szólás, eljutás lehetöségét a szonettól, a fúvösötöstöl, a madrigáltól. Nem célszerű most hosszan taglalnunk ennek a fölfogásnak az arisztokratizmus át vagy
antiarisztokratizmusát (egyformán káros mindkét változat), csupán arra a tényre emlékeztetünk, hogy József Attila szenett-formában írta
meg egyik legszebb s leginkább közérdekű alkotását, a Hazám-at. Belép a közönségigényre
való hivatkozás ingatag érvrendszere, s a művésznek az a feladata, hogy netalán emelnie is
kellene a közönség igényszint jét, szóba sem
kerül.
Az elméleti torzulás 1976-ban Hintsch
György írásainak vígjáték-központúságához
vezet. Pedig a Magyar Filmművészek Szövetségének 1975-ös állásfoglalása sem feledi, hogy
a közéletiség általános követelménye nem tűr
"munkamegosztást" vidám és nem vidám műfajok között, bár itt is szembekerül a szerzői
film s a csapatfilm, alighanem a közös vállalkozásokon fölnövekvő Hintsch-nemzedék nosztalgiáit fejezve ki.
Hintsch írása 1976januárjában (Mi vagyunk
az élen, vagy le vagyunk körözve?) adatokkal
bizonygat ja a filmvígjáték hazai lenézettségét,
s a magyar filmművészet kettészakadására immár saját életművéből idéz nézettségi statisztikákat: a Rab Ráby futtatását kifogásolja
most már - a Hét tonna dollár-ral szemben.
S a kettészakadás furcsa vetülete, hogy azonos
értékrendet sugall: a Rab Ráby s a Hét tonna
dollár egymás mellé helyeződik. "A mozi nem
múzeum - szögezi le -, oda az ernberek elsősorban szórakozni járnak egy végigdolgozott
.nap után. Az unalom és a művészet egymást
kizáró, a szórakozás és a művészet rokon fogalmak." Menti hát, ami menthető, a szakadék
fölé pallót vet ismét, bár a folytatásban a norma, a kívánatos út - az amerikai film - nem
kevésbé problematikus, és az érdekességgel
mint alapkövetelménnyel kapcsolatban sem

ártana megfontolnia, amit erről Ady Endre írt
annak idején.
Szerencsére azonban a teoretikust az ő esetében is fölülmúlja a művész. Ismét a Németh
László-i ösztönzéshez folyamodik, s 1972-ben
bemutatják az Irgalom című 6 részes feketefehér filmsorozatot a televízió képernyőjén.
Sík Igor az opera tőr és Durkó Zsolt szerzi a
vokális hatásokra épülő, kitűnő zenét. A belső
monológnak az Iszony-nál oly fogas kérdését
most kissé könnyeden oldja meg Hintsch:
Sinkovits Imrével mondatja el Németh László
szövegét - mely bevilágít mintegy Kertész Ágnes érzelem- és gondolatvilágába -, tagolt, elmélyült, átfűtött ez a szövegmondás, bár helyenként érzelgős.
Ismét pontos a környzetrajz, ami - tekintettel az időközben eltűnt budapesti színhelyekre - bravúrokat feltételez: Hintsch az Üllői
úti klinikák hangulatát a földalatti vasút látványával és esti fölvételek sorával mélyíti el;
később is fontos szerepet játszanak a filmben
a (fővárosi) közlekedés muzeális eszközei.
Egészen kitűnő, ahogyan Kertész János hazatérését örökíti meg Hintsch : apályaudvaron
magasba daruzik a kamera, a gyönyörű hangon elénekelt Himnusz szívszorítóan ütközik
a megrendült tömeg tépett arcaival ; egyáltalán:
az alsó vagy felső gépállások dramaturgiai szerepe teljesen világos; az Iszony filmnyelvét beszélteti - valamelyest korszerűbben, takarékosabban - Hintsch György Sík Igorral is. Másrészt, a Rab Ráby-ból emeli át az utcai vízivások motívumát - Halmi Feri jellemzéséhez.
A szereposztás ezúttal is igényes. Széles Anna
a főszerepben ugyan nem minősíthető telitalálatnak (mint volt Drahota Andrea fölfedezése az Iszony-ban), ám mindinkább azonosul feladatával, és végül is megbízható, hiteles, belülről átsugárzott figurát léptet elénk;
vaskos copf jának közeli látványa gesztusok sorát helyettesítheti. Mensáros László ironikusan és bölcs melegséggel eljátszott Kertész János: a lehető legjobb választás; Törőesik Mari
pedig Kertészné alakítójaként, valósággal kortörténeti tanulmánnyal nyűgözi le a nézőt,

Hét tonna dollár (1973)

rajzol szánandó-szeretni
való, háborútól meggyötört, morálisan szétesett embert. Halmi
Feri - Harsányi Gábor megformálásában - tán
a regényhez képest többletet is hoz itt: a jövő
várományosa, kommunista, s ekként vívódó,
testileg-lelkileg szenvedő figura; az, hogy Ágnes végül őt választja, korántsem pusztán a könyörület megnyilatkozása. És szólni kell egy
kisebb - bár meglehetősen fontos - szerepben
Venczel Vera teljesítményéröl:
a regény szűzesség-filozófiájának
megéreztetésében kulcsfigura ez. Nos: Venczel Vera Kertész Ágnes-i
formátumot teremt megalázott hősnőjéből.
Hintsch - bár a regény alázatos-szerény közvetítésére törekedett - nem csupán a szüzsé átmentését, közkinccsé tételét valósította meg,
hanem a gondolat- és érzelemvilág - Németh
László történelem- és társadalomfelfogásának - szinte maradéktalan filmi átköltését is.
S következik mégis a kettészakadás előrehaladott periódusa: a Hét tonna dollár (1973).
Pedig a hozzáállás mintha nem változott volna. Csurka István kisregénye fölöttébb alkalmas kiindulás; Illés György operatőri fénye
teljében van. Ám a színészek lajstroma már
jelez valamit: Hintsch bevált patentokhoz folyamodik, meg akarja ismételni A veréb is madár közönségsikerét. S Kabos László, Bárdi
György mellett Darvas Iván, Vörös Eszter:
óhatatlan stíluskeveredés.
Hintsch elhagyja a kisregény lényeges vonu17

rülmények között jutott el a Kojak Budapesten
(1980) magas nézettségű kudarcáig.
Tükröződnek mindezek az ellentmondások
a film kritikai fogadtatásában. A mérce egyfelől megint az irodalom, a hibátlannak tekintett Csurka-mű, másrészt használatba kerül
a "mozi" jól hangzó, bár tartalmilag fölöttébb
kétes normája. Kettészakadt magyar filmművészetet szemléz kettészakadt magyar filmkritika.
Hintsch György művészi kanyarait népes
nézőtábor pártfogása szegélyezi. Ez ad súlyt
munkáinak, szavainak, Valóban szinte példa
nélküli, ami Tárnok János könyvéből - A mamagyar játékfilmek nézőszáma és forgalmazási adatai 1948-1976 - Hintschre vonatkozólag kiderül. Félmillió nézőnél Hintsch György
sosem adta alább (harmadházzal is ennyit vonNaplemente délben (1980)
zott a Kártyavár), de ötszörősét hozta ennek
latát: a nyomorúságos vándorcirkusz hazai vel- A veréb is madár " másfél millióan voltak kígődésének epizódjait, s csak az álom-jelenetsor váncsiak 55%-os teIítettségű nézőtéren a Rab
csillogó fantasztikumára ügyel. (Ez az álom- Ráby-ra, a Hét tonna dollár - hasonló feltémegoldás Csurkánál sem jó, a kritika mégis telek között - 1 153 OOOlátogatót toborzott.
De bármelyik mai magyar film rendezője sZÍegyedül Hintschen verte el a port miatta.)
A veréb is madár társadalomkritikája itt vesen venne 801000 nézőt - az Iszony adata
most már nyilvánvalóan bemondások rend- ez, 46,9%-os teIítettséggel.
Korai lenne - ~ terünk sincs hozzá -, hogy
szerére változik, Kabos László Vidám SzínHintsch
György útjának, avagy a kortárs mapad-i gesztusai előbátorodnak. A nézőpukkasztó giccs, filmes látványosság itt kezdi gyar filmművészet kettészakadásának teljes fovállalni önmagát, anzixkártyák képsora idézi lyamatát, összes okát, tanulságait számba veMonte-Carlót, Londont, az epsomi derbyt, gyük. E tanulmány szándéka csupán egy jeVörös Eszter (Margit) mosolygó arcát rózsa- lenség regisztrálása volt, s figyelmeztetni prószín szegfű díszíti jobbról. A veréb is madár bált arra: nincs, nem lehet (bár tudjuk: gyaerotikája (baráti delegációk jártak csodájára korlatilag mégis létezik) kétféle film; az igésokáig, leplezetlen izgalommal) itt a gusztus- nyesség, a színvonal egyforma követelményetalanság mezsgyéjére téved: inog a Monte ket kell hogy támasszon valamennyi filmes
Carlo-i luxussátor a benne folyó heves nemi alkotóval szemben. A vélt közönségigény kitevékenységtől stb. Még feltűnőbb, amit A ve- tapogatása legtöbbször alábecsüléshez, így leréb is madár-ban is észre lehetett venni, hogy becsüléshez vezet, s a tehetségtelenség mentsHintsch György a harmincas évek magyar pol- vára. Különösen időszerű ez mostanság, amigári filmvígjátékának - nézetünk szerint: foly- kor kevesebb pénzből többek számára kellene
tathatatlan - hagyományaihoz nyúl vissza. filmet készíteni. Ez pedig művészi lecke, nem
S követője is gyorsan támad: Szalkai Sándor, iparosi. (Egyébként az iparban is elodázhatataki a kritika által túlzottan leértékelt Ki van a lan ma már a formatervezés ; használhatóság
tojásban? (1973) persze nem hibátlan társadalmi és szépség-tetszetősség ötvözése.)
szatírájától a Hintsch-jelenséghez hasonló köKőháti Zsolt
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Egy "kritikai" magatartás kritikája
Bacsó és a Ki beszél itt szerelemről?
Általános bevezetés

keletkezik. Ammennyiben pedig ebben célosság lappang, még ha nem is a durva befolyá"A filmművészet fejlődése ma egyértelműen a solás a cél, csupán a feldolgozás vágya dolgomegismerő és önismereti mozzanatok feltárá- zik a művészben, tudatos manipulációról kell
'-sáhak irányába tart. Ezek - éppen kritikus jel- beszélnünk.
/egüknél fogva - minél magasabb fokú objekA mű kritikai tartalma nem csupán valami
tivitásra, és ezzel együtt erős, határozott anti- ellen való, hanem bizonyos (érték)célok eléréromantikára, és anti-szentimentalizmusra tör- sére törekszik. Ezek forrásai a történelmilegnek" - nyilatkozott vagy egy évtizede Bacsó társadalmilag kialakult, s az alkotó által közPéter. Noha azóta más szellemi divatáramlavetített értékrendek. Az viszont, hogya lehettok is behatoltak hazánkba, mégsem veszítette séges számtalan értékalakzat melyike emelérvényét, követelmény jellegű igazságát ez a kedik a műbe mint a leginkább fontos, az
kijelentés.
egész nem számára ajánlott, - az az alkotó érElképzelhetetlen lenne a mai művészet a va- dek- és gondolkodási viszonyainak függvélóság objektív körülményeire, viszonyaira való nye. A partikularitás kísértésével szemben
- valamilyen szintű - kritikai reagálás nélkül. egyetlen ellenszer létezik: a szellemi közeg
Bárhogyan közelítsünk is a művekhez, ezek - és tágabban - a társadalmi háttér demokramegismerő, valóságfeltáró és értékelő voná- tizmusa.
sait nem hagyhatjuk figyelmen kívül. S mert
A kritika eleve demokratikus dolog. Létreminden alkotás szükségképpen
teleologikus jöttében és működésében egyaránt föltételezi
jellegű, céljában - valamiféle életajánlás meg- a demokráciát. A kritika nem lehet monopólitételében - magában foglalja a meglevő kriti- um olyan értelemben, hogy azt egyes szemékáját .. Ez a tény a mű keletkezéstörténetében
lyekre testálják, hogy tehát egyesek "mandámindvégig hatással van az anyag kiválasztásá- tumot" kapnak a bírálatra. A kritika szelleme
ra, sűrítésére, a cselekmény alakítására, a gon- egyénekben intézményesülve eltorzul, elveszti
dolatmenet megformálódására stb. A szemlé- szubsztanciális lényegét. Mert ha az ilyen
let hibája folytán azonban az ábrázolás tár- helyzetbe kerülő alkotó .komolyan veszi a
gyául szolgáló valóság és az ábrázolás szándé- kapott feladatot, képtelen lesz annak eleget
ka ellentétbe (kölcsönös meg-nem felelésbe) tenni: semmilyen szinten sem lesz képes saját
kerülhet. Ha a szándék a maga követelményeit fölfogását másokéival egybevetni. Amennyimégis keresztülerőlteti, objektíve hamis mű ben pedig formális értelmezésre kényszerül,
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nem kerülheti el az "als ob" kritikusi magatartás fölvételét, a kvázi-kritika művelését. Ezt
már csak egy lépés választja el a formális
apologetikától, a tényleges, nyilvánvaló theodicaeától.

lalkozni a rendező. "Gyűlölöm a szép, világos
műhelyekben, jól szabott overálokban feszítő
»munkásfigurákat«" - nyilatkozta Bacsó ekkortájt.
A következő időszakban aztán, a tematika
radikális megváltozásával a filmek képi világa
is módosult. Nem egyszerűen a Van cserélőKonkrét bevezetés
dött fel az ábrázolásban a Legyennel. Az uraMielőtt Bacsónak Ki beszél itt szerelemrdl? lomra jutó gegek sikeresen elbagatellizálták,
című alkotását társadalomkritikai
voltában már a Tanú-ban is, a társadalmi lényegre vokísérelnénk meg föltárni, a társadalomkritika
natkozó közléseket.
műbeli megvalósulásának feltételeiről kell beAz újabb feltöltődéshez vezető két út: a
szélnünk. Ilyen elsősorban a világkép, tehát dokumentumszerű közelítés i mód erősítése
az objektív valóság ismerete egy megfelelő és a fikcionalizmus radikális végigvitele heértékrend viszonyrendszerében, s a közvetítő, lyett Bacsó egy harmadikat választott. Visszadifferenciált gondolkodás. Mindehhez nyelv. nyúlt a harmincas évektől kifejlődő kommersz
kell, eléggé finom és megfejthető jeIrendszer, filmvígjátékhoz, pontosabban : annak egy kései,
hiszen - műalkotásról lévén szó - a hangsúly ám annál sikeresebb változatához, melyet
a közvetítés módjára esik.
nálunk Keleti Márton filmje, aButaságom
A film nyelve, a képi nyelv két, meglehetősen története fémjelez, és ezt vegyítette az amerikai
önálló közlési szinttel is rendelkezik. Minden eredetű filmgiccs sztereotípiáival.
más művészeti ágnál jobban érvényesül itt az
Az ábrázolás valóságszintjének változása
elbeszélő jelleg mellett a környezeti kép, lát- nem hozott magával értékbeli változást, legvány, a legkülönbözőbb vizuális és akusztikai alábbis látszólag nem. Bacsó hősei ugyanúgy
hatások összessége. Kettőjük ellentmondása a valósnak elismert, sajtóban, rádióban naesetén az utóbbi válik döntővé, mert az inten- ponta olvasható, hallható célok, eszmények
cionáltság látszólagos vagy tényleges hiánya a jegyében döntenek, mint ennekelőtte.
vizuális információ mellett érvel.
A legitimált, konvencionális értékrend napraJellemző eire, hogy Bacsó első, komolyabb kész követése önmagában is jellemző és termévállalkozását, a 'Makk Károllyal együtt ké- szetes módon egybeesik a nyilvánossá tett
szített Úttörők forgatását éppen ilyen momen- konfliktusok hivatalos megfogalmazás által
tumokra való hivatkozással állították le: "a sugallt tárgyalási módjával. Tehát mint módszer, következetes. Mindezt a művekben megvád a film ellen az volt, hogyagyerekbanda
jelenő valóságkép közvetíti.
élete színes, romantikus, kedves, az úttöröké
pedig sivár, unalmas, visszataszító."
Később, a munkás témájú filmek periódu- A valóság képe a film ben
sában született művek igazi jelentősége, újKépi-kompozicionális szinten
donság volta mindenekelőtt abban rejlett,
hogy bennük kísérlet történt a gondosan ki- Egyetlen szóval jellemezhető igazán: idilli.
lúgozott, semlegesített környezet és a hamis Ha pusztán a Ki beszél itt szerelemről? képei
szociológiai státuszra utaló elemek fölcseré- alapján állítanánk össze egy topográfiát, akkor
lésére : a valóság reális elemeinek segítségével. Bacsóland leírása - röviden - a következőképp
A Kitörés-ben, a Jelenidő-ben és a Harmadik alakulna.
Mediterrán éghajlati viszonyok közepette,
nekifutás-ban az amatőrök szerepeltetése és
egyes gyári képsorok azt mutatták : a szubjek- kellemes, szelíd lankákkal teli tűzdelt táj, metíve reálisnak tartott kérdésekkel óhajt fog- lyet erdők, s ligetek övezte folyók ékítenek .
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A természeti környezetbe harmonikusan illeszkedik a mesterséges. Látképében ugyan felettébb hasonlatos a város Budapesthez, közelebbről szemügyre véve azonban jelentősen különbözik tőle. A város struktúrája ökológiailag
példásan megoldott, túlnyomórészt zöldövezeti
luxus jellegű családi házakkal, vízparti sporttelepekkel. Zsúfolt, de ennek ellenére hangulatos városközponttal, néhány helyen még álló,
ám már lebontásra ítélt peremvidékkel, és
nyomasztóan sok új lakóteleppel. Eltekintve a
nyugati filmekből ismerős magánpaloták szerényebb kivitelű változataitól, melyek a vezető
értelmiség életminőségét hivatottak szimbolizálni, az életkörülmények és a lakás kultúra
színvonala igen magas.
Az emberek kellemes külsejűek, ápoltak,
jól öltözöttek. Nem nyomasztó a technikai
civilizáció sem, a lakosság megőrizte fölényét
eszközeivel szemben. Az egészséges életmód
követelménye mindenhol érvényesül.
A határozottan jólétinek minősíthető társadalom működése zökkenőmentes, bár nem
regulátor-elv hat, hanem a fölülről jövő korrekció ilyen eredményes. Nyoma sincs diszkriminációnak, a társadalmi hierarchia áteszményített; általános értékek és nem egyéni
érdekek a meghatározó elemei. A formális és
informális viszonyok ideális módon (?) egybeesnek. A társadalmi mobilitás fÖlfelé mutató
ága teljes intenzitással üzemel. A hatalmi szféra
elkülönülésében több a formális elem mint a
lényegi, az egyén számára áttetsző a társadalom; szerkezete, mechanizmusa világos, az
egyén és a közösség kapcsolata szinte az antik
polisz-mintákhoz hasonlatos. Csakhogy az
eszményeknek e megvalósult, élő organizmusában akadnak zárványok is. Ezek viszont
elsősorban az elbeszélői szinten mutatkoznak
meg. Milyen ebben az előadásban a világ?
Elbeszélői szinten
Röviden megfogalmazva: az egyén számára
fölfoghatatlan. Nincs áttekintése sorsa fölött.
Amikor a Ki beszél itt szerelemről? hősnője,

Citrom Flóra megjegyzi: "A gyerekek nem
tudják, mi a jó nekik", általánosan fogalmazza
meg a tételt: senki nem tudja mi a jó, csak
éppen a tudatlanság, a beavatottságnak megfelelően, szintenként különböző formát ölt.
Főként szóbeli közlések tudósítanak váratlanul fellépő külső kényszerekről, irracionális
vagy legalábbis alig racionalizálható
erők
müködéséröl.
A világ kiszámíthatatlan.
A
deus ex machina már ott kísértett a Jelenidő
gyökeresen más formájú világában is, mint a
reménység jele. Itt sokkal inkább hasonló a
Tanú-beli szerepéhez, -ahol az ábrázolás elemi
tényezője és egyben a tárgyalt kor jellemzője
volt, mint eszköz pedig, a komikum egyik
forrása.
Az esetlegesség az alkotó kényszerű dramaturgiai elve. Szükségképpen az, mert a valós
és a filmben tükrözött világ realitásának nyilvánvaló ellentmondása miatt csak a szerzői
önkény teremtheti meg a mű egységét. Bacsó
semelyik tükrözésről nem mondhat le. A valóság egyik portréja az eszmények megjelenése;
ha csupán ez maradna, a konfliktus lehetősége
lenne kizárt. A másik esetben viszont az alkotás egész karaktere változnék meg. Ez viszont
ismét lehetetlen, mivel a karaktert végső fokon
az alkotói gondolkodásmód szabja meg.

A Ki beszél itt szerelemről ?-ben
megnyilatkozó alkotói
gondolkodásmód
"Bevallom, a filmcsinálás teoretikus része;
hogy mit miért így és nem amúgy, ez nem nagyon foglalkoztat" - mondja. Ez a program
inkább intuitív jellegű, semmint átgondolt.
Az aktualitás-igénnyel összefonódva impreszszionisztikus látásmódot eredményez. Ennek
lényege viszonylagos kisigényűségében rejlik:
nem megrendíteni óhajt, csupán érzelmet közvetíteni.
Citrom Flóra gondolkodása természetesen
nem azonosítható a szerzői gondolkodással,
ám a műben figyelemre méltó párhuzamosságra, lényegi egyezésre utaló jegyek mutatkoznak.
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Ilyen azonos momentum például a külsődlegességek előtérbe helyezése.
Citrom Flóra számára a legfontosabb: saját
külleme, a nemi reprezentativitás legkézenfekvőbb médjának a testméretek ideális kialakítását véli. Ezt az eszményt a divat közvetíti neki, mégpedig egy - elvben idegen .Jzlésformáló" közeg jóvoltából (Playboy magazin). A szexualitásról ugyan azt állította
Marx, hogy az az emberek közti legközvetlenebb viszony, ám korántsem tételezte olyan
kizárólagos fontosságűnak,
mint ahogy itt
mutatkozik. Mind a főhős számára, mind a
mű egészét tekintve ez a központi kérdés, illetőleg minden probléma nemi problémává tevődik át.
Ezzel ugyan eleget tesz Bacsó az érzékiség
követelményének, ám egyben az egyéni és
társadalmi létkérdések elöli, meglehetősen olcsó kibújás lehetőségét is megteremti.
A másik zsákutca a szentimentalizálódás,
Nem csupán arról van szó, hogya világnézet
egy konkrét hatalmi rend szolgálatába kerül,
hanem a gondolkodás kérdéseit érzelmi, magatartási kérdésekké alakítja át. Úgymond
"komikus" fordulatokkal kitér a nehézségek
elől, a gondolatot patetikusan, könnyesen
vagy bombasztikusan oldva föl. Mindháromra
bőségesen találunk példát, gondoljunk csak a
szeret~ezés közben a pipacsos rét felett könynyű, fehér ruhában lebegő Flórára, vagy az
olyan megnyilatkozásokra, mint: "puha macskataIpakon osonva torkon kapott a szomorúság" (így!).
Formálisan a szembenézés lenne a film központi témája, ennek lényegi hiányát persze
nem indokolja, nem indokolhatja az a feltevés,
hogya nagy tömegek érdekében (és hozzájuk)
szólás eleve primitív fokra kényszeríti a beszélőt.
A megváltoztathatatlannak tűnő értékcélok
kritikátlan érvényesítése nemcsak a Van és
Legyen időnkénti felesérélődését eredményezi,
amint ez már régebben is megfigyelhető volt,
de gyakran azonosítja is a kettőt, elmosva
alapvető különbségüket. Ugyanis csak így
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lehet biztosítani a cselekvések mozgásterét, a
lehetőségek szféráját. A filmben világosan kifejeződik az ideologikus ítélet: csak akarni
kell és cselekedni, egy kis szerencsével itt
minden elérhető.
A művészet mint a szabadság birodalma
helyet cserél a realitás társadalmilag determinált valóságával. Ebben a megközelítésben a
társadalmiság csupán díszlet az egyén mögött,
merő esetlegessé-g és önkény. Pedig Citrom
Flóra alakjának megformálása és a történet
felépítése azt a feltevést támasztaná alá, hogy
a valódi cél éppen a háttér megvilágítása lett
volna.
Az általános szüntelen a legszélsőségesebb
egyedibe csap át, a figurák nemhogy típussá
nem érnek, de individuumként is formátIanok,
elnagyoltak. Velük szemben a környező valóság harmóniája teljes. A konfliktusok e tökéletessé formált emberi torzók fogyatékosságaiból erednek, gyakorlatilag jelentéktelenek és
hamarosan elsimulnak. Vezet a humanizmus,
a jóindulat, a bölcsesség és a megértés, így a
status quo fenntartása össztársadalmi érdek.
Nem is olyan burkolta n érvényesülnek tehát
az apologetikus tendenciák. A kérdés mármost
az: a helyzet konzerválására irányuló törekvésnek az adott világkép gondolati következménye-e, vagy a helyzet megőrzésének szándéka
provokálta ezt a világképet.' Vajon a kritika
szükséges társadalmi hajtóerőként lép-e fel,
vagy a társadalmi mozgás lefékezésének eszközeként működik?

)\ kísértő D1últ
A fikció és non-fiction kérdése a filmművészetben különösen kiélezett. A probléma történetileg is aktualizálódott a neorealizmus,
majd a francia új hullám fellendülésével.
Bacsó, aki mind Zavattini, mind Godard
tanítványának vallja magát, természetesen
szembesült ezzel a kérdéssel.
A (játék)filmet készítésének körülményei, a
technikai föltételek eleve fikcióssá teszik.
Ezzel szemben, már az indulás pillanatában
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kialakult egy irányzat, mely a mozgóképet
mint a valóság képét, dokumentum át kezelte.
A történetileg kialakult és szinte uralkodóvá
vált szélsőségesen fikciós, sémákba szorított.
filmekkel szemben - a művészetpolitika felől
is - nagyon erősen jelentkezett a realitásigény.
A film természete is kedvezett ennek a tendenciának.
Bacsót már a főiskolás években foglalkoztatta a valóság megközelítése. Az első kísérletet, majd az Ottörők-et hosszú dramaturgiai
munka követte, melynek során bőséges ismereteket szerezhetett a rossz értelemben vett
konstruáfásról, a hajuknál fogva előrángatott
problémákból összeszerkesztett szüzsékről.
Nyilván ezek a tapasztalatok is ösztönözték
arra, hogy a konkrét időszerűség fogódzóját
keresse, s inkább a fabula elmesélésére törekedjék, előnyben részesítve az elbeszélő szerkezetet. A gyártási feltételek korszerűsödésével
aztán valamiféle "plein air" módszert alakított ki. Formálisan tehát minden megtörtént
a fikciós elem szerepének csökkentésére.

Ámde ez valójában nem jelentett többet a
művészi kiválasztás bizonyos rendszerének
preferálásánál. A kiválasztás miértjét, hogyanját, a kapcsolódó, csatolt értékeket nem érintette. Eizenstein óta köztudott, hogy egy jel
kontextuális helyétől (a film egész rendszerétől, ritmusától stb.) függően más és más jelentést vehet föl, Ha céljában, tartalmában, a látásmód teljességében nem a valóságra irányul
a mű, akkor ez a külsőségekben megnyilatkozó
non-fíctiósság
megtévesztő marad, látszativá
válik.
Mindezt legjellemzőbben az ötvenes évek
fiImművészete mutatja. Az (ebben az értelemben vett) "szocreál" hősének általános jegyei:
a népi származás (itt: megvan), a tiszta lelkület (itt: sajátos transzponálásban - szüzesség),
az egyenes jellem, határozottság (itt: az említett anatómiai státusz gyors megváltoztatása),
a közéletiség (itt: egy jelölés elfogadása az
alkalmatlanság ellenére), a józan népi bölcsesség, pragmatizmus (itt: egy hivatalosan nem
túlságosan kedvelt együttes eltanácsolása a
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kollégium bulijáról, I> pótlása egy nem kevésbé az elbeszélői szinten, elsősorban verbális
ízléstelen szórakozással).
poénokként élesen kritikus megfogalmazások
Az egyszer már korszerűtlennek
ítélt meg- hangzanak el (ezzel jóllakatva mintegy az
oldás tehát visszalopódzik, álruhát öltve. Az igény kecskéjét), másrészt viszont a látvány
"als ob" magatartás, a kvázi-kritika jól ismert többnyire, vagy majdnem mindig csupa poziformulái tűnnek fel ismét, csak sokkal köz- tívurnmal telt (hogya káposzta is megmaradvetlenebb, "testközelibb" forrnában. Mindez jon). Az így kialakult mintára aztán nagy menypersze mit sern változtat lényegükön. A való- nyiségben készültek (készülnek) a kópiák: az
ság problémáit, melyek sohasem, "minthák"
- úgymond - radikális filrnek szerte a világon.
- ilyen kvázi-kritikával legföljebb elodázni S úgy tűnik: az importot egyre inkább a hazai
lehet. Elfedni, de nem megoldani. Ami pedig terméssel igyekszünk fölöslegessé tenni.
az alkotói szándéktól függetlenül is tényleges
A társadalomkritika rnintegy a feje tetejére
apologetikához vezet.
állt, funkciója gyökeresen megváltozott. Eddig
A Ki beszél itt szerelemről? kétségkívül a műalkotás stratégiájához tartozott, ma inennek legnyilvánvalóbb megnyilatkozása. Ám kább a taktikájához. A fogalornhasználat
az volt már tulajdonképpen a Tanú (1969) is. talán meglepő, de mint minden, tudatos elemet
Szükségképpen az, mert megkésett. A néző- is hordozó emberi megnyilvánulás, a mű is
téren minduntalan felcsattanó nevetést nem a tartalmaz, hordoz e két fogalommal jelölhető
rossz kudarca feletti öröm motiválta, hanern momentumokat.
a megnyugvás: "hál'Istennek, ma már más
Stratégiai célja lehet például egy rnűnek
időket élünk".
valamely életeszrnény, értékrend, hatalmi berendezkedés elfogadtatása. Ennek konkrét
A kritika funkcióváltozásáról
taktikájaként pedig a sakkelméletből ismert
"beáldozás" szolgálhat. Lényege: a gyengébb,
A film két közlési szint je között a kritikát ille- kisebb jelentőségű figura, pozíció feladása
tően kialakult egyfajta hagyományos megosz- a fontosabb, lényegesebb megőrzéséért, illelás. Általában az elbeszélés szintjén és első- tőleg elfoglalásáért.
Tehát egy kisebb hiba,
sorban verbálisan a pozitív értékek kaptak felületi jelenség, közisrnertebb anomália nyilhangot, s a kép, a látvány az, arni - szándékol- vánosság elé tárása, kifigurázása, s ezzel a
tan vagy kevésbé szándékoltan, de a kritikát döntő hibák, lényegi problémák hallgatólagos
közvetítette: "akinek van szeme, láthatja"
mellőzése, tudomásul nem vétele.
alapon. E konvenció kialakuláfát csak részMármost amennyiben a kritikai viszony
ben motiválhatta az a tény, hogya filmipar mint a szemlélet eleme elsősorban a taktikához
a kapitalizmus keretében jött létre, s működött
kapcsolódik, akkor kizárólagosan eszközsokáig. Fontosabb meghatározó lehetett, hogy szerepre korlátozódik, s így önnön lényegét
a látvány érzéki közvetlensége eleve megraga- veszíti el.
dóbb, s az akusztikai, esetenként cselekményes
Föltárás helyett eltakar, bírálat helyett
jelekkel szemben nyomósabb érvként szolgált. kritikátlanul dicsér, értékek vitatása helyett
Az öntudatosulás, a művészet társadalmi a megcsontosodott értékek puszta fölsorolásászerepein való elgondolkodás késztetett aztán vá válik. Nem rneggyőzni akar többé, hanem
arra, hogy az elbeszélő i szinten is megjelenjék manipulálni. így az alkotó művészete nern aba kritika. Ám az így "egynernűsödött" alkotás ban áll - Marxék rnegfogalrnazását kölcsönnem kínálta többé az olcsó feloldást, ugyan- véve a Szent családból -, "hogya rejtette t
akkor szürkébb is volt a kívántnál.
leleplezze, hanem hogya leleplezettet elrejtse."
Voltaképpen a hatvanas évek amerikai filmEz Bacsó kritikájának funkcióváltása.
rnűvészete fejlesztette ki azt a szisztémát, ahol
Sneé Péter

KRITIKÁK

A meghökkentés művésze
Huszárik Zoltán: Csontváry
Játékfilmet forgatni egy festőről, akinek álta- vább, és így tovább a_leglaposabb életbölcses- .
lunk ismert élete nem sok eseményt kínál, buk- ségekig. Való igaz, ezt a filmtípust nem érdetatókat rejtő vállalkozás, és igényes művészt mes komolyan venni (művelni talán igen,
mostanában talán nem is nagyon vonz. Vilá- hiszen a kasszasiker ellen ép ésszel nem lehet
gos ugyanis, hogy egy ilyen film aligha ismer- kifogást emelni): ezek a filmek ugyan látszótet meg a festőiség lényegével, ti. magával a lag a művészetről szólnak, azonban alig valafestői életművel, a képekkel, sokkal inkább micske művészi érvénnyel. (Lásd: film Touegy vonzó vagy ha nem vonzó, kíváncsiságot louse-Lautrecről, Van Goghról, Modiglianimindenképpen
ébresztő különc létforma ról). Természetesen nem zárhatjuk ki, hogy egy
(mondhatni: deviancia) bonyodalmaival: vélt filmművész föléri ésszel annak lehetőségét,
és valós titkaival - esetleg csak úgy, hogya
amit egy művészelődje (társa) kínál egy adott
mitikus distancia még növekszik is. Mert kor földerítéséhez s bizonyos történelmiugyan nagy rejtelme van az alkotásnak, még társadalmi parabolák erőteljes fölrajzelásánagyobbat képzelünk gyakorta az alkotó mö- hoz, és - lássunk csodát! - ilyen esetben a
gé. Ha pedig szociológiai, lélektani értelemben művész egyéni titkaiba való beavatás is sikeres
is komolya n veendő devianciáról van szó tud lenni. (Példa: Tarkovszkij Rubljov-filmje.)
Huszárik Zoltán Csontváry CÍmmel készített
(tegyük föl, a tárgyul választott alkotó elmeháborodott vagy annak határesete), akkor a filmet, amelyről már jóelőre sietett kijelenteni,
kutakodó izgalom az eltérés fokának négyze- dehogyis szól ez a festőről, illetőleg annyiban
tével nő. Az eredmény lehet egy film, amely mégiscsak róla szól, amennyiben filmje végigpontosan szakaszol ja az elborulást, motiválja ragozza a művészlét teljes paradigmáját. Nos,
a vadromantikus művészmodellt, azt a képet, Huszárik valóban erre tett kísérletet, rögvest
amit a nyárspolgár gyűjtöget össze magának előrebocsáthatjuk, korántsem teljes sikerrel,
ennyi
mintegy mozaikokban egy általa irigyelt, meg- de tiszteletre méltó totalitás-álmával
vetett, hősiesség-ábrándokban megkívánt élet- kockázatot eleve vállalt. És ebben a totalitásvitelről. Belépnek a mindenkori "nagy igaz- álomban - kimondva-kimondatlan - ott lapul
ságok", miszerint a lángészt és az őrültet egy az a szándék is, amely modelláIni kívánja
hajszál választja el egymástól, miszerint a mű- egyáltalán a huszadik századi magyar művészvészet a megtestesült szabadság, miszerint a sorsot: a Csontváryk, Adyk, József Attilák,
Latinovits
nagy művészt csak az utókor érti meg, misze- Nagy Lászlók, Kondor Bélák,
rint a művésznek mindent szabad, és így to- Zoltánok és - illendő a besorolás - Huszárik

Zoltánok sorsát, dp legalábbis annak kvinteszszenciáját, Eklektikus a névsor, annyi azonban kitetszik ebből az ugyancsak Huszárik
által inspirált előszámlálásból, hogy a rendező
(és a forgatókönyv írói-Császár István, Dobai
Péter) valahol az önsorsrontás magyar átka
körül próbált lényeget tapintani, hátha ebben
egyúttal a festő egyetemessége is föllelhető.
A majdnem három szálon futtatott cselekmény
- Csontváry életének egyes motívumai, a
színész küzdelme egy szereppel és egyáltalán
az élet osztotta szereppel, valamint harmadikul
az a Csontváry-alteregóféle
viselkedésrend,
amit a rendező Holl Istvánra bízott - hivatott
arra, hogy ezt a totalitást szerkezetileg megépítse, a stilisztikai fordulatosság, hogy mindezt mégis halmaznak láttassa. Keményebben
szólva talán stíluszavart, esetleg stílustalanságot lehetne emlegetni, ami azonban önmagában még nem is baj; lám, a Nagykörútnak is
az a stílusa, hogy nincsen stílusa. Leegyszerűsítenénk tehát a problémát, ha az expresszionizmussal rokonítható Csontváry világának
bemutatását szürrealista eszközökkel pusztán
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stílusvétségnek aposztrofálnánk. Huszérik rokonszenve a szürrealizmus iránt nem kétséges:
korábbi filmjeiben is bőséggel találkozunk
vele, legsikerültebben alighanem a Capriccioban, de - helyenként - az A piacere fekete
humorában is. Ott azonban kifejezett szándék
a meghökkentés, a varrógép és az esernyő
randevújának megszervezése a boncasztalon
- hogy Lautréamont frappáns gondolatára
hagyatkozzunk. A Csontváry-ban ott válik
kétségessé ennek a félszázada hamvadozó
stílusforradalomnak mindenhatósága,
ahol éppen a meghökkentésnek a szándéka derül ki,
hiszen az kifejezetten a mondandó ellen dolgozik. Miféle sorsszerűség az, aminek ismételten ilyen doppingszerre van szüksége?
Ellenvetés lehetne: hiszen Csontváry művészetében, gondolataiban súlyosabbak a meghökkentő elemek a természeteseknél.
Csakhogy Csontváry nem meghökkenteni
akar, amikor nevezetes táviratát a király betegsége alkalmával postára adja, hanem hiszi,
hogy abban a pillanatban is egy igazságcsírát
fedezett föl. Magyarán: nem póz készteti

minduntalan, hogy epatírozza környezetét,
hanem az általa fölismert igazság és rendszer
idegen a hitvány mindennapi valóságtól olyannyira, hogy - logikailag - még jövőbeli dimenziói is fölfejthetetlenek. Az önsorsrontás
- tehát mondandónkat most már a teljes Huszárik-gondolatsorra tágít juk - az efféle fölismerésekhez való mániákus ragaszkodásban mutatkozik meg. Ez a magatartás ha téveszrnén
alapul is, föltétlen rendszerbe kívánkozik,
amely rendszer (éppen mert az!) alkalmas a
maga hibáinak eltakarására is. Ördögi tehetség, ördögi kör. Ám ebben vajmi kevés szerep
jut a meghökkenteni vágyó ember öntetszelgésének, sőt, szabadjon megjegyezni, ez a
mindenáron való megdöbbentés, netán megbotránkoztatás pontosan a már említett nyárspolgár önkényesen formálgat ott művészképéből kacsint vissza ismerősen. Félreértés ne
essék, nem illemkódexet gyártunk művészek
számára, és dehogyis hiszünk abban, hogy a
pózok idegenek az igazi művésztől. Azt azonban
még kevésbé szívesen hallgatjuk, látjuk, ha
valahol kizárólag ezek a pózok kiáltatnak ki,

mutattatnak föl nem is csak a művész, de a
művészet leglényegeként. A századvégnek hány
nagy epatírozója merült feledésbe és hány az
új századnak is, mert az epatírozás pusztán
a kü1sődlegességekben volt jelen!
Huszárik, persze, mindezt tudja: igazi hősét, a. művészt mégis a Csontváryak fajtájából
eredezteti, ám éppen mert tisztában van az
elmondottakkal, egy válságtörténetet kreál
köréje, amelyben föllelhetők a magyar átok
(az önsorsrontás) motívumai - majdhogynem
üres pózok ból összeszervezve. Ezen a ponton
a film alkotója föloldja hős e iránti ambivalens
viszonyát, s nosztalgiával szemléli pojácáskodó
vergődését az önmaga által teremtett korlátok
között. Végül is, ha minden póz mögé bekukkantunk, nem marad más szenvedély ebben a
lézengő álhősben, mint az ital és a nők, minden egyéb csak a tagadásból villog felénk. De
még ez a két szenvedély is csömörtől csömörig
lélegzik, hiszen e hős eltökélte, ha a fene fenét
eszik is, rosszul érzi magát (nem mindig sikerül neki, viszont környezetét irgalmatlan műgonddal taszítgatja ebbe a közérzetbe).
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Az unalomig ismert entellektüel negatív
hős - legyintgetnénk.
Huszárik azonban jóval tehetségesebb annál, hogy egy ilyen fölületes kézlegyintéssel
hagyná magát lesöpörni. Éppenhogy ezen az
érzelmi-gondolati száion leljük föl filmjének
két alighanem legszebb jelenetét. Az egyikben
a tékozló fiú, 'a színész egy pillanatra megtér
a szülői házhoz, ahol azok várják, akiknek
- szerinte - élethivatásuk várni őt és elszenvedni szeszélyeit; tehát anyja, felesége, gyermeke.
Ebben a hazatérésben egy pillanat alatt átértékelődik a színész életvitele, magatartása,
majdhogynem a mélylélektan század unkkal
egyidős leleményei szerint: idős anyjának ruhájára váratlan emberi gesztussal fölvarr egy
gombot, s ettől a jelenet hőfoka megemelkedik,
dimenziói kinyílnak, elértjük a rendező szándékát, aki immár a családi boldogság zárványai közt bolyong és Öti ki aggályainkat a
közhelyesnek gyanított széthullás-mítoszról.
Ez a jelenet talán Csontváry Mária-kút jaképével ekvivalens: annak táguló értelmű
szimbolikájához csatlakozhat. Meg kell azonban jegyeznünk, ilyen áttételes szinten is kevés
érintkezés fedezhető föl a Csontváry-vonallal,
aminek viszont ~ film mint totális élmény
mindenképpen kárát látja. Szellemiségében,
hőfokában az előbbi vel azonos értékű komplexum a filmben a hős látogatása felesége munkahelyén, az elmegyógyintézetben. Huszárik
- a tőle ismert módon - itt is a borzalom vonzásával kacérkodik, s megintcsak Csontváryáthallás okban nyilatkozik meg - mondjuk, a
Magányos cédrus felé. A képek dokumentáris
izgaimán túl képes szoros kontaktust tartani
általános mondandójával.
Nem véletlenül hangsúlyozzuk az utóbbi
megállapítást, mivel Huszárik Csontváry-filmjének nemcsak szembeötlő, ce gyakran sajnálatos is szertelensége, fegyelmezetlensége. Mindenekelőtt, természetesen, azokban a pillanatokban, amikor egy vélt poén kedvéért nagylelkűen lemond koncepcióról, logikáról, értékről. Gondolunk itt olyasmire, mint a hátán
etetőodút cipelő alterego, amely odúból aztán
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kismadár száll ki - valljuk meg, nem is túlságosan biztos technikával megoldott jelenetben, de gondolunk a lift-képsor olcsó blöffjére (a színész fölkíséri feleségét, akit már jó
ideje nem látott, de a lakásajtóból visszafordul), nem is szólva a befejező képek kérkedően
szürrealisztikus
közhelyeiről. Ugyanakkor nem
ismételhet jük eléggé, Huszárik filmje, egyáltalán a Huszárik-Iátásmód, még ezt is elbírja,
hogy mégis megemlítjük, azt kizárólag a mű
egész ökonómiájának féltése indokolja.
A szigorú kifogásolás (amely ilyen jelentékeny művész esetében egyenesen recenzensi
kötelesség) arány tévesztés t okozna, ha nem
szögeznénk le, mekkora tárháza is egyúttal a
Csontváry-film a művészi leleményeknek. AIkotójától azonban már nem részeredményeket
várunk, ha azok mégoly fontosak és nagyszerűek is, hanem érett, formába öntött műalkotást.
Lehetne esetleg arról meditálni, milyen haszonnal járna egy ilyen karakteru művész esetében, ha szerkezetileg is megbízhatóbb forgatókönyvet kapna kézhez, ez azonban az irodalmi anyag túlbecsülése lenne, ami éppen
Huszárik esetében látszanék melléfogásnak.
Föltehetőleg különböző töltetű extravaganciák
kuszálódtak itt össze, amelyek ellentétes irányokba hatnak, de különben sem lehet művészi program az extravaganciák fetisizálása,
ennél már a Dada, sőt, a klasszikus szürrealizmus is messzebbre jutott. Mi több, hogy igazán
stílusos ak legyünk Csontváry kapcsán, a szecesszió és az expresszionizmus is. Annál is
inkább meglennénk az extravagáns keresettség nélkül, mert társaságukban bizonyos egyenesebb értelmezhetőségű elemek olykor-olykor
didaktikusnak vagy éppen triviális nak hatnak.
Visszakanyarodva a bevezetőben elmondottakhoz, talán a fölemlítettnegatívumokelIenére
is kitetszik, Huszárik valóban nem egyszerűen
Csontváryról akart filmet készíteni, hanem
mindenről, ami a Csontváry-jelenség tágabb
asszociációs körébe vonható, és mindenekelőtt
saját magáról- vállalván akár az önmutogatás
ódiumát is. Jogos egy ilyen elképzelés? - kérdezhetnénk. A válasz magától értetődik: a mű-

vész el tudja fogadtatni. Aligha hihető, hogy
Huszárik szuggesztivitás át bárki kétségbe vonná. Miképpen azt sem, hogyalkotótársai
megválasztásában is van jó néhány telitalálata.
Elsőül a főhőst, a megkettőzött énű színészt
alakító Izhak Fintzi munkáját kell kiemelnünk.
Nem vitás, igazi nagy színésszel van dolgunk,
aki érzékenységből, beleélőképességből kétszeresen is vizsgázik - és milyen kitűnően! -,
hiszen egy számára eleve ismeretlen történelmi
hitelű személyt is hoznia kell olyan közegben,
ahol ez a figura így-úgy ismert. Drahota Andrea
csupán ott volt kissé bizonytalan, ahol a
szerep ezt rákényszerítette, Dayka Margit

viszont szeretetre méltó an meggyőző anyát
rajzolt elénk. Bánfalvi Ágnesnak nem adatott
jelentős szerep, mégis pontos lenyomatot hagy
bennünk. Jankura Péter operatőrnek fantasztikusan nehéz, de igen hálás feladat jutott:
Huszárik képi elképzeléseinek, álmainak realizálása, amit egyenletes színvonalon oldott meg.
És ezúttal is egyenrangú alkotótárs, mint mínden Huszárik-filmben, a zeneszerző; most
Kocsár Miklósnak szól a dicséret. Ök mind
részesei annak az izgalomnak, érdeklődésnek,
amit ez a film - minden bizonnyal - ki fog
váltani.
Fábián Lászl6

CSONTVÁRY - Latinovits Zoltán emlékének - színes, magyar, Hunnia Filmstúdió, 1980.
R.: Huszárik Zoltán; I: Császár István és Dobai Péter; o.: Jankura Péter; Z.: Kocsár Miklós; Sz.:
Izhak Fintzi (magyar hangja Rajhona Ádám), Dayka Margit, Drahota Andrea, Holl István, Bánfalvi
Ágnes, Balázs Samu, Márkus László, Temessy Hédi, Lontay Margit
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Valahol Kelet-Európában
Radványi Géza: Circus Maximus
Kitűnő csapat, jó sztori - közepes megvalósitás. Radványi Géza ezúttal is mindent tud,
amit egy fordulatos és voltaképp némi mélységgel is rendelkező történettel csinálni kell
- aduit csak a végén játssza ki, a sztori fordulatait nem lehet kiszámítani. S mégis, hiányzik a tempó, a jelenetek lassúak, a néző kapcsolási sebessége meghaladja a láthatót, a
a képek pszichológiai hatása nem tud kibontakozni. Igaz, a vetítés után van min gondolkozni. Ha máson nem, hát azon, hogy miért
lett mindez ilyen, "majdnem siker".
Cirkusztörténet, de nem romantikával : lestrapált kocsik, kimustrált lovak, egy döglődő
medve és kifürkészhetetlen, bujkáló emberek.
Mert a cirkuszosnő - Margittay Ági parádészerepe - arra vállalkozik, hogy pénzért ugyan,
de mentse a menekülésre
kényszerülőket.
Miután összegyűlik a "társulat" - egy orvos,
egy osztrák üzletember, egy lengyel lány, egy
francia tiszt -, elindulnak. A film - az utazás
odisszeája: jó dramaturgiai váz. Közben a
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cirkuszosok között családi dráma robban: a
férfi - a tulajdonosnő élettársa - megpofozza
az asszonyt, de köztük van a nő elmebeteg
gyereke is, aki megöli a férfit. Az ügyet eltussolják, háború van, az első akadály amúgy
is csak olyan hangulati bevezető. De máris
venni kell a következőt: amerikai ejtőernyősök érkeznek - ők civil ruhát kapnak, és csatlakoznak a társulathoz. (Csak később derül
ki, hogy ez volt a megállapodás: a németek
azzal a feltétellel engedik meg az emberek
kicsempészését Jugoszláviába, ha az asszony
néhány beépített emberüket is átviszi a határon a partizánokhoz.) Útközben felvesznek
még egy matematikust - barátjával együtt, s
aztán jön a nagyjelenet: cirkuszi előadást
kell tartani, már túl a határon, - művészek
nélkül. Lebuknak, s mivel az egyik usztasa
lelövi a bolond gyereket, az asszonya partizánoknál feladja az SS-eket, és önmagát. A
többiek, akik még életben maradtak, mehetnek tovább ...

Magas nehézségi fokú gyakorlat,
kötött
elemekkel: az egyes epizódokat az utazás kinálta vázra kell felfűzni, mégpedig
egyre
magasabb
feszültségi
indexszel,
és még a
történet vége is majdnem adott: a nienekülöknek csak félig-meddig szabad célba jutniok, a
hepiend túl olcsó, a teljes pusztulás túl drámai
lenne. És a Nagy Fordulat sem lehet látványos
csel: bár a cirkuszosnőről
kiderül, hogy kollaboráns, közben azonban a néző rokonszenvét is megnyeri. A film tehát nem adhat pontos eligazítást, mit érezzen a néző - hiszen az
élet sem egyszerű.
A kalandfilm
logikája
viszont megkövetelné, hogy markáns kontrasztokkal, tehát egyszerűsítéssel fusson a történet
a nehézségek
szlalornpályáján.
Az alkotók
azonban jól vették ezeket az akadályokat,
és
az egész dramaturgiai
Íve szépen épül fel,
talányos kérdésekkel zárul, nincsenek bakik.
Minden megvan tehát, csak éppen ...
Csak éppen a mélyebb elbeszélő szándék
nem tud kibontakozni.
Mert érzésem szerint
ez a film egy jó kis kelet-európai
kavarodás
ironikus-tragikus
mintavételének,
"életcirkuszának" sejtetése is lehetne. A bécsi üzletember, a pesti bujkáló, a lengyel ellenálló, az
ittragadt francia hadifogoly olyan sorsegyüttest kínál, ami csak Európának ezen a térfelén
fordulhat elő. S a cirkusz még természetessé
is tudja tenni ezt a véletlenül összeverődött
csapatot, hiszen az ilyen műintézmények
sokféle művésszel dolgoznak,
itt csak annyi a
költött elem, hogy ezúttal nem profi mutatványosok lépnek fel, hanem csak álruhaként
hordják a cirkuszit - de ez az álruha valahogy
passzol rájuk. Nemcsak metaforikus
értelemben Nagy Cirkusz ez - valóban is az, a történelem játssza velük ezt a kényszerrnutatványt,
az osztotta az abszurd szerepeket. s változtatja
szeszélyese n rendezői utasításait. Ez a mélyebb
szándék
olykor-olykor
előbukkan,
megelevenedik a metafora, sőt, a tanulságot
is kimondják - mint a matematikus
"elrablás ának" jelenetében. A professzor ugyanis nem
akar Amerikába menekülni, itt akar maradni,
mert nem hisz a bombában, sem a menekülés

adta lehetőségben,
még kevésbé az ottani
szellemi légkörben - mégis csatlakozik a csapathoz. Kelet-európai
tünet ez: itt mindenki
akar valamit, s mégis mást csinál, mindenkinek
van valami dédelgetett álma, s közben észre
sem veszí, hogy az események másfelé sodorják, értelmezgetik
a környülállás okat, de valami képtelenül
naiv módon, miközben
viszonylag értelmesen cselekszenek, ha úgy tetszik, ellenállnak, küzdenek. Mindezt azonban
mintha
félálomban
tennék.
Álruhák,
naiv
álmok, kerülőutak, életveszélyes, de kényszerű
bújócskák
világa ez, majdnem
értelmetlen
kalandoké:
történelmi
cirkusz,
csak éppen
minden "produkció"
vérre megy.
Ez a mélyebb tanulság azonban csak olykorolykor sejlik elő a képek ből. Vagy a kalandok
nyomják agyon, vagy a dramaturgia
lomhasága fedi el. Többnyire az a mindent aprólékosan
kijátszó, lassított eseménypergetés,
ahogy az
egyes sztorielemek kibontakoznak,
majd robbanásuk
után átadják
helyüket
egy újabb
kalandnak,
szép lassan, kidolgozottan
- túlfuttatottan.
Ez a lassított dramaturgia
fékezi
a néző fantáziáját.
Magyarán:
az ember
izgul ugyan, de nem eléggé, a film nem hagy
játékteret a belső szem számára, hogya képeken túli világot is meglássa. Valami félgázzal
adagolt izgalom vezeti az embert, ami kevés
ahhoz, hogy a látnivalók áttételes üzenete megszólaljon bennünk, viszont sok akalandfilm
tempójához.
Nem tartom valószínűnek,
hogy mindezt
- és többet ennél - ne tudott volna a csapat.
Csakhogy azok az eszközök, melyek egy izgalmasabb és mélyebb filozófiájú
filmhez illenének, nagyrészt már kifulladtak világszerte:
nem helyi betegség ez. A sokkolás - amit az
imént hiányoltam
- ma már a múlté (talán
Tarkovszkij
Rubljov-jában
játszott
utoljára
művészi szerepet), a túlhegyezett,
tempós izgalomkeltés
már a hatvanas évek vége felé
kezdett
kifáradni,
elkopott
a sejtelmes,
a
nézőt kétségekben hagyó, majd váratlanságával pofonütő technika is, sőt az újabbnak számító ironikus vagy vígjátékelemeket
alkalmazó
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tragédia-ív építésében is mutatkoznak már
avulási tünetek. (A dialógokra építő, "értelmező" sztorikezelésről már nem szólok.)
Nincs nagy választék tehát, a járható utak
elgyomosodtak, s talán ezzel is magyarázható,
hogy ezúttal az alkotók egy konzervatívabb,
tegnapelőtti - tehát ma talán újra hatóképes
- ábrázolási módhoz nyúltak vissza: térjünk
vissza az egyszerű, "normál" cselekménymeséléshez, a film hagyományos elbeszélésstruktúrájához, legfeljebb úgy, hogy olykor

nagyító alá helyezünk egy-egy jelenetet, a benne
található emberi-helyzeti fonálrendszereket.
(Gondoljunk a bolond fiú gyilkolásának előkészítésére és lejátszatására:
minden szép
lassan, majdnem állóképek sorozatában történik, mintegy analitikus módszerrel ábrázolódik.) A megoldáson azonban éreznünk kell,
hogy ma már nincs "tuti" módszer, a művész
legfeljebb próbálkozhat, kísérletezhet, mert
elvesztette kontaktusát a mai publikum szemével, reflexeivel. Bizonytalanság érződik ebben
a hallatlan szakmai biztonsággal felépített
történetben: szinte minden beállításban érezzük, mit is kellett kikerülni. Mert ezt a megoldást nem szabad, azt nem illik, ez már divatjamúlt, a másik megoldás túl avantgard - s
valahogy mégiscsak a sztori nál kell maradni.
A mélyebb rétegek bújócskája ebből a bizonytalanságból, pontosabban az ábrázolás, a
kontaktus keresés erőfeszítéséből érthető. Talán.
A legnagyobb árat a történet frissesége
szenvedi. Az ötlet ugyan eredeti, a vándorcirkusz "direktben" is, metaforikusan is szellemes és látványszerű - de ebben a visszafogott
ábrázolástechnikában
elveszti spontán varázsát, lestrapált mesének tűnik: mintha már
láttuk volna valahol, s most felújításban kerülne elénk. Pedig nem így van, többet érdemelt
volna - tőlünk, nézőktől. Vagy nagyobb bátorságot az alkotóktól. Mert csak aradikálisan
új feldolgozásmód, dramaturgia, új filmeszközök felfedezése tehette volna izgalmasabbá és
egyben gondolatilag is mélyebbé ezt a kálváriát. De épp ez a kockáztató kedv csökkent
az elmúlt évek kudarcaiban. S a biztonság,
pontosabban a túlbiztosítás éppoly tehertétel,
mint a lezser felszínesség, vagy az avantgardot mímelö hókuszpókusz.
Almási Mikló s

CIRCUS MAXIMUS színes, magyar, Objektív Játékfilmstúdió, 1980.
R.: Radványi Géza; F.: Radványi G., Makk Károly, Máriássy Judit; O.: Sára Sándor; Z.: Fényes
Szabolcs; Sz.: Margittay Ági, Páger Antal, Major Tamás, Reviczki Gábor, Máté Gábor fh.
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A tűz és a víz balladája
Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij:
Három-négy évvel ezelőtt jelentek meg az
első híradások a legkitűnőbbek közt számon
tartott szovjet filmrendező új, monumentális
vállalkozásáról.
Az előkészítés, majd a próbaforgatás munkálatairól
szólva Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij még Szibéria eposza CÍmen
emlegette a Valentyin Jezsovval közösen írott
forgatókönyvet. Maga határozta meg tehát
alkotása műfaját: a legnagyobb szabású epikai
formában kívánta összefoglalni a huszadik
századi szovjet-orosz történelem néhány évtizedét. S a kész mű részben meg is felel a választott műfaj lexikálisan előszámlálható követelményeinek: "egyén és társadalom, én és
külvilág, ember és természet, halandók és
halhatatlanok harmóniája jellemzi", van(nak)
"rendkívüli képességekkel rendelkező hőse(i)",
aki (k) "nagy, az egész közösség sorsára nézve
jelentős tetteket visz(nek) végbe". A századelőtől a hatvanas évekig ível a totális ábrázolás. S mégis: a több mint három órás film
nézője egy másik műfajt vél pontosabbnak,
jellemzőbbnek - a balladáét. Sűrítettség, szaggatottság, titok ellenpontozza a látszólag
minden kis mozzanatra kiterjeszkedő filmi
elbeszélést; az eposz extenzitására
rámintázódik a ballada intenzitása. Ez a sajátos kettős
műfajúság : a műfaji polifónia az egész alkotás
alapkarakterét hordozza. A szélsőségek és
végletek közötti erőtérben játszódik a film.
Szibériában.

E név - a CÍm - is kétszólamú jelentésében,
hangulatában. Szibéria: a tágasság, a gátak
nélkül száguldó tekintet, a végtelenség, gazdagság. Szibéria: a rabság, kontinens-méretű
börtön, amely foglyokat és életre ítélteket zár

Szibériáda

magába sivár területén. A történelem tényei
szülik a polifón jelképiséget.
A cselekmény színhelye az isten háta mögötti
kis falu: Jelan. Innen indul ki minden, ide
tér vissza mindenki. A település lakói azzal
büszkélkedhetnek, hogy őseik jogán a régi,
híres kocsisnemzetségek leszármazottai. A
nemzedékeken át hagyományozódott rendet,
törvényeket, szokásokat
és kultúrát
őrzik.
Az állandóság, a folytonosság - a benne rejlő
ismétléssel - a jelani életformának a meghatározója; & vele együtt - ebből fakadóan - a
filmnek is egyik kompozíciós elve. Helyszínek
és szituációk térnek vissza ritmikusan, variációkban él a természeti és a tárgyi világ állandósága.
Ez a helyszín, ez a Jelan kerül bele egyre
jobban az események sodrába: sorsába beleszól a huszadik századi történelem. A forradalom elől már nem bújhat el a kis falucska:
menekülő harcos hozza az első híreket. Szavaival távlatokat nyit: a politikai változás a
birtokviszonyok, a munkaszervezet, a technika
változásaival is kecsegtet. Az állandéságba
betör az újnak, a még nem ismertnek a dinamikája. Jelan a következő évtizedekben éli
meg a maga felnőttéválását,
hogy azután a
hatvanas években már a figyelem előterébe
kerüljön: a föld mélye azt a kincset rejti itt,
amelyet az energiaforrásokat kereső huszadik
századi ember a legmohóbban kutat. Olajat
sejtenek a szakemberek. Amikor a remény a
már-már végképpen sikertelen próbafúrások
után mégiscsak beigazolódik, az olaj az öreg
temető közvetlen közelében fakad föl. Mint a
film annyi más páros elemében, a szélsőségek
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találkoznak ezúttal is; drasztikusan és poétikusan. A temető az őrzés, a kegyelet szimbóluma; az egyszerű és archaikus formák közé
tör be a gépi erő, a vizuálisan és akusztikusan
is hangsúlyozott technika. Megrendítő asszociáció: a hatalmas, őserejű olajforrással a
rég halott elődök üzennek az utókornak, üzennek utoljára - mert a nagy és jelentős felfedezés elpusztítja: az olaj elmossa, a tűz fölemészti
a temetőt.
Az öreg fejfákon. most utolszor, két család
nevét betűzhetné ki legtöbbször a szem. A
Szolominokét és az Usztyuzsaninokét. A két
pólus, a régi és az új e két ősi nemzetségben,
a két család alkatában ölt testet. Az őrzőkben.
halmozókban, örökségadókban - és a folyton
izgatott, bátor ujatkeresökben. A sorsot, történelmet formáló két nagy erő, képesség van
a Szolomin és az Uzstyuzsanin család jellemébe
programozva. Mindkettő nagy és nélkülözhetetlen érték, de miként a tűz és a víz, nem
békélhetnek meg egymással. Generációkon
át örökös viadal az életük. Mintha Jelan
Verona lenne valahol Szibériában: az Usztyuzsanin-Romeók mindig a Szolomin-Júliákba
szeretnek bele. A szerelmi harc, a szerelem
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miatti véres háborúság - jellegzetes balladai
tárgy is - vissza -visszatérő eleme a filmnek.
A minden körülmények között fölbonthatatlan,
holtomiglan-holtodiglan parasztházasságok helyett a zaklatott, szétszakított és szétszakító
szerelmek ideje itt a háborúval, fojtogatott
forradalommal, honvéd ő harccal, újabb háborúval előreszáguldó huszadik század. Fenyegetettségben, bizonytalanságban születnek
az utódok. Árvák, félárvák a gyermekek,
akik majd maguk is árvaságra hagyják fiaikat.
A tűz és a víz, a két őselem nemcsak jelképesen, hanem valóságosan is főszereplője a
filmnek. Néhány más elem mellett bennük
sikerül a rendezőnek a nagy mutatvány:
képpé lényegiteni az epikát. A tűz és a víz a
természeti körforgás hoz igazodva élő és dolgozó parasztembernek nélkülözhetetlen társa,
eszköze - s itt, a könnyen lángra lobbanó mocsarak vidékén környezete is. A tűz és a víz
ura életnek, halálnak. Násztyát, az egyik
Szolomin-Iányt elevenen égetik meg a banditák. A gyermekükkel magára maradó férje
mögött egy meggondolatlan mozdulattól, elhajított parázstól tűztengerré robban a láp.
S a fiú, Alekszej Usztyuzsanin életének két

nagy eseménye is vízben, tűzben történik.
Fiatal katonaként egy öbölben menti meg felettese - egy Szolomin - életét; s vidám, bohém
munkásként, olajfúróként való visszatértekor
Jelanban éri a tűzhalál. Az anyja fia volt:
eleven fáklyaként ég el.
A Szibér'áda-tuú: természetszerű jegye a
monumentalitás : a címben is megjelölt helyszín,
az átfogott terjedelmes időköz, az epikai igényű
totalitás egyként diktálja a grandiozitást.
Bármely szaperfilmmel versenghetne ilyen tekintetben Mihalkov-Koncsalovszkij műve: a
hosszan, hatalmasan égő, olajban lángoló világ
látványának megrendítő hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat. A tágasság, a monumentalitás érzékeltetése volt Levan Paatasvili
operatőri munkájának egyik alapvető célkitűzése. Kedveli, keresi a nagytotált; plánjai
levegősek, mégis dúsak: erős atmoszférát, a
gazdag tárgyi világból eredően sok információt
sugároznak. A filmi gigantománia azonban
szerencsére nem uralkodhat el. A hatalmasat,
tágasat egyfelől a kicsi, a szűk ellensúlyozza
(a többnyire szabadban játszódó jelenetekre
visszaütően nyomasztó a hatása azoknak az
epizódoknak, amelyekcsűrben. kis szobában,
gépek irányító kabinjában peregnek: a kamera
is szűkösen, bezárva érzi magát); másfelől
pedig a lírai, az intim. Sebesült testek vonszolódnak a vízben, keservesen lábolnak a mocsárban haladni akarók - de poétikusan, a ballada
refrénjének ritmusával tér vissza a szelíd
esőben megfürdő női arc, és sajátosan egészíti
ki a látványban következetesen érvényesített
víz-metaforát a hó, hómező képe. Hasonló
következetességgel és változatossággal kimunkált a tűz-metafora is.
Tárgyát, szemléletét, hangvételét tekintve
heroikus alkotás a Szibériáda: az ember
hatalmas áldozatok árán birtokba veszi a neki
rendelt területet és kincseket. A bonyolult
folyamat ábrázolásából nem hiányozhat a
szovjet filmek által - s általában a szovjetorosz művészetben - amúgy ií kitüntetett pátosz. ünnepli az emberi hősiességet, dicsőíti
a nagy érzéseket, nagy eszméket, nagy vágya-

kat, nagy kísérleteket a film. Ám ellenpontozva: iróniával teszi ezt is: Andrej MihalkovKoncsalovszkij képsorainak humorában
a
népmesék . derűjére ismerhetni. Nemegyszer
a répahúzás közismert történetének iróniájára :
fölemelő, de kissé nevetséges is, amikor nagy
ügy (vagy éppen nem is nagy ügy) érdekében
egymást átkarolva veselkednek a tevékenykedők - és a -végén fenékre ülnek. Az epizódokra
bontott - alcímekkel, időpont-jelzéssel is elválasztott - filmből kiemelkedik az utolsó történet: Alekszej Usztyuzsanin visszatérése Jelanba, találkozása Tájával (majd egy ballépését feledtető hősi halála). Ez a legtragikusabb
epizód: a kivételesen életgazdag, ereje teljében
levő, rokonszenvesen csibész, elpusztíthatatlannak tetsző Alekszejben szinte évszázadok
minden értékét főlhalmozta a természet, s mégis neki kell meghalnia. Ezt a nemes és megrendítő tragédiát aláfesti és előkészíti a Tájaszerelem, illetve annak furcsa beteljesülése:
az ironizált emberi kapcsolat. Ez a szerelem
már önmagában is különleges : a háború alatt
meglátni és megszeretni valóban csak pillanatok műve volt - hogy azután vagy húsz évig
ne is lássák egymást a szerelmesek. Igaz, ezt
a jelzőt csak a hűségesen váró Tája érdemli
meg: a szoknyákat szívesen emelgető Alekszej
ennyi idő után föl sem ismeri az érett asszonyban az egykori bakfist. Jogos büntetése tehát,
hogya "nászi" ágyban azután saját kollégájával lesz társbérlő. A mulatságos, kölcsönös
felszarvaztátás mögött dráma lüktet: az aszszonyé. Aki két férfihoz menekül, hogy legalább egy társa legyen - s rádöbbenjen arra,
hogy véglegesen magára marad.
Tája is SzoIomin-alkat: kitartó, következetes, örzö.rvárakozó.
Alekszej igazi Usztyuzsanin, rohanó, kereső, érzékeny - de az ő látszólagos állhatatlanságát más is motiválja. Nagyapja, dédapja, egész rokonsága itt élt, él a faluban; Tája is. A föld, a szülöföld most is meghatározója az életnek. Alekszej számára nem:
ő már végérvényesen kiszakadt a paraszti sorból, földje nincs, hely nem köti. Nem hontalan
- mégis a hontalan ok tragédiája is beteljesedik
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rajta a tűzhalállal. A fölnevelő táj a kegyetlen
szeretetnek ezzel a mozdulatával nyúl fia után:
legalább meghalnia itt kell. Igazságot szolgáltat a tragédia, majdhogynem a klasszikus görögök mintájára: Alekszej meg akarta semmisíteni a régi kis falut, hogy helyén új élet teremhessen. Olajat találnak, terve tehát sikerül is
- de a szülőföld nem bocsátja meg a hűtlenséget. A régi átadja helyét az újnak, a jobbnak;
de fizetségül épp a sorsfordító ember életét
követeli.
A Szibériádá-ba az egyes belső szakaszokat,
időpontokat illusztráló dokumentumfölvételek
épülnek. Információkat ad, s fölösleges közléseket takarít meg így a rendező. E dokumentumok sorából zavaróan hiányzik - az egész
filmből kimaradt - az ötvenes évek ábrázolása.
A szakadozottság, töredezettség egyébként
érthető - nem zavaró például, hogya film
nem indokolja, miként menekülhetett meg a
gyermek Alekszej apjával együtt az égő mocsárból; egyes sorsokról csak közvetve tudunk
meg tényeket stb. -, s az is bizonyos, hogy dramaturgiailag nem lett volna szerenesés Alekszejt már az ötvenes évek elején "viss.zahozni"
a faluba: a Tája-szerelem tragikuma veszített
volna így erejéből, s a történeti hitelesség is
csorbát szenvedett volna. Mégis hiányzik
ennek a politikailag zaklatott, a szűzföldek
feltörésével a hagyományos paraszti életformá
ban döntő változásokat hozó időszaknak a
bemutatása. Ebben a periódusban is föl kellene
bukkannia a valóság és a mese világát kortalan
személyében egyesítő "örök nagyapának",
hogy kezével a távoli csillagra mutasson. Arra
a fényre, ami e film valamennyi szereplőjét
vezérli.
A terjedelmes alkotás természetesen sok
kitűnő színésznek ad alkalmat emlékezetes
alakformálásra. De miként az egész film,

úgy az ő játékuk is mintha egyetlen irányba,
egyetlen figurára mutatna: Alekszejre. Profán
megváltó, bohém Jézus ő, egy évtizeddel már
meghaladva a harminchárom esztendőt. Új
hitet akar hozni a faluba, hoz is, s meghal érte
a Golgotán, amit most olajfúrótoronynak neveznek. A háborúban életet ment, s ezzel megteremti a Szolominok és az Usztyuzsaninok
szövetségének esélyét. Nyikita Mihalkov, a
rendező testvére nagyszerű, árnyalt alakítást
nyújt Alekszej szerepében. A színészként is
ismert Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij
remekül instruálta a rendezőnek is neves Nyikita
Mihalkovot. Hamisítatlanul szovjet filmhős
az ő Alekszeje, de néphez, nemzethez való
szorosabb tartozás nélkül a mindenkori úttörő-típus is. Aki utat vág a dzsungelbe, kertet
épít a sivatagba, aki minden ötletét szabadalmaztatni akarja. Mihalkov sűrűn villanó széles
mosolya nem rejti: fölfedi az alak tragikumát :
benne az állhatatosság is kíváncsisággá alakult,
azért értéknek csak azt képes elfogadni, ami
lesz; a volt és a van nem érdekli. Tökéletes
szerelmes és barát - percekre. Amikor nem
keres új szerelmet, új barátságot. A színész
az egész filmen végigvonuló polifóniához igazodva ezt az összetett karaktert is az állandó
többszólamúságban tartja.
Ludmila Gurcsenko (Tája) tekintete minden
pillanatban árulkodik arról: erre az emberre
érdemes volt húsz évet várni, s ezt az embert
egy nap múltán lehetetlen meg nem csalni.
A fentiekben többször is említődött a huszadikszázadiság. A rendező maga is Bernardo
Bertolucci Novecento-jához hasonlította a Szibériádá-t több nyilatkozatában. Filmje megrendítő ballada a mindig újjászülető emberről,
aki élete árán is megpróbálja renddé fegyelmezni ezt a tűzes ő-szökőár-századot.
Tarján Tamás

SZIBÉRIÁDA színes, szovjet, Moszfilm 1977-1979.
._
R.: Andrej Mihalkov-Koncsalovszkij; O.: Levan Patasvili ; Nyikolaj Dvigubszkij; Alekszander Abahadian; Z.: Eduard Artemev; Sz.: Vladimir Szamojlov, Vitalij Szolomin, JevgenyijLeonov, Nyikita Mihalkov, Ludmila Gorcsenko, Szergej Csukorov
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Regényíró és filmrendező találkozása
Miguel Littin: Diktátor az Antillákról
Miguel Littin 1978-ban készült filmje, a Dik- torát 1913-ban ismerjük meg Párizsban, a
tátor az Antillákról mexikói-kubai-francia
cselekmény a húszas, harmincas évek világán
koprodukció. Forgatókönyve Alejo Carpentier át vezet mondandóját tekintve egyértelmű
Értekezés a módszertelenségről cimű regénye üzenettel napjainkig, sőt, a regényben formaialapján született. A neves chilei filmrendező lag is, hiszen rövid epilógusa 1972-ből való.
nemcsak alapul vette a nemrég elhunyt. haA félelmes, ám mégis bohózatba illő Dikzánkban is jól ismert, nagy kubai író művét ; tátor nem más, mint a latin-amerikai katonai,
filmje jelenetről jelenetre követi a regényt, fél-, illetve egészen fasiszta rezsimek Első
párbeszédei a regény párbeszédei, figurái közt Embere, Stroessner Paraguáyban,
Pinochet
egyetlen egy sincs, aki a könyvben ne szerepel- Chilében, a nemrégiben megdöntött Somoza a
ne, sőt, még narrátor t is megszólaltat, hogy az nemrégiben még önkényuralomtól szenvedő
Író mondatait, finom, ám gyilkos iróniáját még Nicaraguában, vagyis az a figura, akit a konhívebben tolmácsolja a mozivásznon. Vállal- tinens haladó Írói ésújságírói gorillának kereszkozását érdekessé az teszi, hogy filmje mégsem teltek el.
megfilmesítés, jóval inkább egy filmrendező
Carpentier Diktátora hol a mexikói Porfirio
és egy regényíró találkozása.
Díazt, hol a paraguayi Stroessnert emlegeti,
Carpentier egyik nyilatkozatában elmondta, D'Annunzióval találkozik, Mussoliniért rahogy regényének főhőse, a Diktátor, nem jong. A környezet hiteles, a történelmi kellékvéletlenül névtelen, bárhol létezhet, az Antillá- tár aprólékos pontossággal konkrét, csak éppen
kon, Közép-Arnerikában, Dél-Amerikában.
magára a főhősre nem lehet ráismerni, sem
Azt is hozzátette, hogy éveken át tervezett egy arra az országra, ahol a történet játszódik.
sajátos, modern pikareszk-regényt, amelyben
Littin részben követi Carpentiert, részben
az egykori spanyol picaro, a bohózatba illő nem. Littin Diktátora, nyilván a rendező és
kópé újabb, modernizált változata jelenik meg, egy nagyszerű színész, a chilei Nelson Villagra
Quevedo kedvenc figurájának különös hason- közös elképzelés ének eredményeként, a főhős
mása. A spanyol kópé az Új Világban Carpen- figurájában Kuba egykori diktátorának, Fultier elképzelése szerint nem kedves, szeretni- gencio Batistának paródiáját sejteti. Nem utal
való figura, hanem előbb botcsinálta politi- ugyan a Mussolini-rajongó kubai diktátorra
kus, majd választási fondorlatok révén az egyetlen mondat, egyetlen célzás sem, ám a
állam élére került elnök, végül- ebben az alak- beszédmód, a gesztusok és a maszk azt szuggeban látjuk viszont regényben és filmben egy- rálják, hogy az 1959-ben elűzött kubai dikaránt - Diktátor. Carpentier és Littin Diktá- tátor, a magát őrmesterből tábornok ká kiki39

a földrész két kulturális és etnológiai jellega néger és indián vonásokat őrző
mesztic arcok hitelesen idézik fel a latin-amerikai kontinens embereit. A film főhőse azonban
nem maradhatott annyira elvont, mint a regényé, látjuk és halljuk, nem pedig olvasmányélmény után képzeljük el magunknak. Littinnek, a filmrendezőnek, aki valóságos alázattal
igyekezett filmmé varázsolni a latin-amerikai
próza szerintünk legnagyobb mesterének művét, igaza volt, amikor ebben a kérdésben nem
követte a regényíró t, s nem csupán azért, mert
a film nyelve nem lehet azonos a regényével,
hanem azért is, mert Carpentier lenyűgöző
technikája és meséje sem tudja feledtetni velünk azt az alapvető tételt, miszerint az igazság mindig konkrét.
Kár, hogya Diktátor legfőbb ellenfelének,
a Diáknak alakját minden változtatás nélkül
vette át a regényből. A Diák a latin-amerikai
kommunisták első nemzedékének, a mariáteguiknek, a recabarreneknek, a melláknak elképzelt társa, Carpentier egy ízben játékos ötlettel együtt is szerepelteti a kubai Julio Antonio Mellával, és mellesleg Nehruval is, átutazóban Párizson Brüsszel felé, az imperializmus
gyarmati politikája elleni első világkongresszus
delegátusaként.
A Diák figurája a regényben
és a filmben egyaránt halvány, téziseket ismétlő
messianisztikus forradalmár, aki igazsága ellenére sem igazi ellenfél. Mennyivel izgalmasabb, összetettebb ennél a semmitn:ondó szimbólumnál a konkrét valóság, egy Mella, egy
Recabarren, egy Mariátegui l Úgy látszik, a
latin-amerikai forradalmár alakját egyelőre
"csak" a történelem alakította ki, regényíró
és filmrendező egyaránt mögötte kullog, valódi figura helyett papírfigurát mozgat. Tökéletesek viszont a Diktátor környezetének tagjai, szeretője, akit a mexikói Kathy Jurado,
titkára, akit a mexikói Salvador Sánchez, lánya, akit a kubai María Adelina Vera, akadémikus barátja, akit a francia Alain Cuny alakít, nem is szólva porosz eredetű tábornokáról, akit a kubai Reynaldo Miravalles formál
a film egyik legjobb alakjává.
zetességét,

áltó Batista volt a modellje a színészi alakításnak, benne találta meg az elképzeléseinek
leginkább megfelelő diktátor-figurát a rendező. (Ezért nem kifogásolható ezúttal a
magyar változat új címe, noha a film a regény
eredeti eimét is átveszi.)
Littin elsősorban a latin-amerikai közönség
számára készítette filmjét. Részben ebből is
adódhat ez a nem jelentéktelen változtatás,
hiszen gondolnia kellett arra, hogya
mai
Latin-Amerikában ez a film sok országban
még hosszú ideig a betiltott filmek listáján
szerepel majd, népszerűsítését 1978-ban (egy
évvel a Nicaraguai Sandinistá Nemzeti Felszabadítási Front győzelme előtt) csakis Kuba
vállalhatta magára. Ám nem hisszük, hogy a
változtatás legfőbb oka ebben keresendő.
A film jóval konkrétabb eszközökkel dolgozik
mint a regény, elképzelhetetlen az össz-latinamerikai gesztusok, embertípusok, helyzetek
szerepeltetése nélkül. A két latin-amerikai
helyszín, Kuba és Mexikó szerencsésen vegyíti
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A latin-amerikai kultúra iránt érdeklődő k
ezúttal nemcsak Miguel Littin filmjével ismerkedhetnek meg, Carpentier regénye is hamarosan megjelenik magyar fordításban. A két
önálló műalkotás egymást kölcsönösen kiegészíti, népszerűsíti. A regény Diktátora mélyebb,
összetettebb figura mint filmbeli társa, ám a
filmbeli Diktátor a történelem egyszeri hitelével kölcsönöz új színt a regényhősnek.
Talán több színt is kölcsönözhetett volna,
ha Littin bátrabban él a filmnek a regény től
eltérő lehetőségeivel. Egyetlen egyszer próbálkozik csak vele, amikor a szerveződő népmozgalom, az általános sztrájk képsorát egy operaelőadás képei közé vegyíti, a nézők a páholyokban a cukor árának újabb és újabb csök-

kenését jelentik be, a tüntetők pedig az Aida
zenéjére vonulnak fel, zászlóval a kézben. Ez a
részlet a film legjobb jelentsora, a regény kiemelkedő részeihez képest is újat mond, a valóságot dialektikusan groteszk képekbe sűríti. Littin művészi továbblépésének figyelemre méltó eredménye ez a képsor, ismét azt bizonyítja, hogy tényleges eredetiséget csakis a
való világ ellentmondásainak pontos ábrázolása teremt, nem pedig azok elmitízálása, ami
sajnos oly gyakran kísért a mai latin-amerikai
filmművészetben. Reméljük, Littin további
útja a mítosz helyett a valóság semmi mással
nem helyettesíthető feltárásának útja lesz.
Simor András

DIKTÁTOR AZ ANTILLÁKRÓL (El recurso del metodo) színes, mexikói, kubai, francia koprodukció,
1978.
R.: Miguel Littin; I.: M. Littin, Régis Debray, J. A. Sholey; A Carpentier regényéből, O.: Ricardo
Aronovitch; Z.: Uo Browe; Sz.: Nelson Villagra, Kathy Jurado, Maria Adelina Vero, Salvador Sanchez
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A próféta tetszési indexe
Sidney Lumet: Hálózat
A televízió lényege az egyenes adás, az élő
közvetítés, amelyben a néző "jelen van", és
a szemtanú biztonságáva l (és viszonylagos
passzivitásával) szemléli a lepergő akciókat.
Az egyenes adásban minden megtörténhet.
Ebben az értelemben - a televízió számára minden egyenes adás meglepetést és kockázatot rejteget. Ez lehet olyan minimális, mint egy
bemondói baki, de megtörténhet az is - mint
1963-ban Dallas-ban -, hogya kamerák előtt,
egyenes adásban lövik le az elnök meggyilkolásával vádolt Lee Harvey Oswaldot.
Sidney Lumet és Paddy Chayefsky Hálózat
című filmje tulajdonképpen a tévé élő műsorainak kockázatából indul ki, amikor megrajzolja az amerikai televízió business modelljét. Sidney Lumet jól ismeri ezt a világot. Majd
egy évtizedig rendezője volt az egyik nagy
New York-i tévétársaságnak. Filmjei stílusán, hangvételén , valóságkőzelségén
érződik
a televízió hatása. (Csak emlékeztetőül: ő ren'dezte a 12 dühös ember filmváltozatát.) De
nem kevésbé tapasztalt a forgatókönyvíró,
Paddy Chayefsky sem, aki az amerikai televízió-dráma nagy korszakában - 1950 és 60
között - egész sor remek tévéjáték szerzője
volt. Hangsúlyozni kell, hogya Hálózat modellje nem általában írja le a tévét, hanem speciálisan az amerikai televíziót ábrázolja, amely
nem egyszerűen hírközlő, közművelődés i és
szórakoztató intézmény, mint általában Európában, hanem elektronikus berendezés, amivel pénzt csinálnak. Rettenesen sok pénzt.
A hihetetlenül bonyolult amerikai televíziós
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rendszer több mint ezer állomásból áll; ezek
három nagy kereskedelmi tévé-vállalkozás körül szerveződnek. A Hálózat című film képzeletbeli, de nagyon is valóságos UBS televíziója tulajdonképpen a három nagy kereskedelmi hálózat (az NBC, a CBS és az ABC)
bármelyike lehetne. Mert mindegyiknél azonos a cél, azonosak az eszközök, a műsortípusok, és azonos módon, egész tevékenységük
középpontjába kerül a műsorok hatásáról tájékoztatást, visszacsatolást nyújtó mindenható
nézettségi és tetszési index, amelyről egy tőlük
független közvéleménykutató
társaság, a Nielsen Co. gondoskodik. Ezek az indexek, amelyeket naprakészen biztosítanak a társaság számítógépei, több milliárd dollár és sok-sok ember pályafutása, sorsa felől döntenek. Az a műműsor, amelynek a nézettségi indexe (és ezzel
hirdetési bevétele) magas, a mennybe megy,
amelynek túl alacsony, az a szemétdombra kerül. Esetleg azoknak az embereknek egy részével együtt, akik csinálták.
A hálózatról szóló film ezen a ponton kezdődik. Az esti híradót vezető tévé-személyiség,
Howard Beale, (alakítója Peter Finch) unalmassá vált a nézők számára, így aztán az UBS
televízió híradójának nézettsége és tetszési indexe feltartóztathatatlanul
csökken. A tévéhálózat főnökei úgy döntenek, hogy az újságíróból elég, elbocsátják. S ekkor valami váratlan történik: Beale, akivel előző este közölték leváltásának tényét, teljesen "kiborul",
és másnap, a híradó első percében, egyenes
adásban előadja, hogy méltánytalanul kirúg-

ták, már csak egy hétig dolgozhat, és ha ez az
idő lejár, utolsó alkalommal, megszokott helyén, adás közben - főbe lövi magát. Botrány.
A hálózat vezetői a legegyszerűbb módon akarnák elt~ssolni a kínos incidenst, de akad valaki, egy újdonsült, sikerre éhes igazi tévé-ragadozó, az aktuális szerkesztőség vezetője, egy
nő, aki tudja, hogy most az ő nagy pillanata
érkezett el. Diana Christensen (alakítója a
nagyszerű Faye Dunaway) nem minimálisra
akarja csökkenteni a híradó élő' adásának kockázatát. Ellenkezőleg. A hatás, a siker, a profit érdekében vállalja a kockázatot, kiverekszi,
hogy újra képernyőte engedjék a hálózat "dühös emberét", a teljesen "bepörgött" újság-'
írót, hogy folytassa amit elkezdett, szidjon a
képernyőn bárkit és bármit, ostorozza és provokálja a nézőket - mert ezzel lehet emelni a
nézettséget s a műsor tetszési indexét. Akkor
pedig mindent bele, mert ezekkel együtt nőnek a hirdetési bevételek is.
A rámenős, kíméletlen nő azonban - és ezt
nagyon sokoldalúan, remekül ábrázolja a
film - valóságos megszállottja a tévének, aki
nem egyszerűen a több profitot akarja. Koncepciója van a tévé társadalmi szerepéről, és
elképzelései fontos részét alkotják a Lumet és
Chayefsky által bemutatni kívánt modellnek.
Christensen-Dunaway
érzékenyen figyel az
amerikai közhangulatra, és mindenekelőtt azt
akarja kifejezésre juttatni adásai ban, annak
akar megfelelni a műsorral. Úgy látja, hogy az
átlag-amerikai torkig van mindennel, a vietnami vereséggel, a Watergate-botránnyal, a
munkanélküliséggel,
a faji zavargásokkal, s ha
ez jgy van, akkor ezt a rossz kedvet ki kell fejezni a képernyőn is. Másrészt: szerinte a híradót úgy kell felfogni, hogy az is egyfajta revű,
különleges "show", aminek a botrány, a színjáték, a provokáció is eleme lehet, mert ezekkel felkelthető és ébren tartható a néző érdeklődése.
Mindkét szempontnak megfelel az őrület
határán álló (s a határt folytonosan át is lépő)
újságíró, a dühös messiás, aki pillanatnyi hangulata szerint káromkodik, átkozódik, össze-

esik a mozgását szenvtelenül követő kamerák
előtt. A híradóban saját kénye-kedve szerint
tomboló Beale természetesen szélsőséges eset
(a gyakorlatban szinte képtelenség), de a modellnek - amelynek nemcsak eszmei, hanem
dramaturgiai pillérei is a sikerre mohó Christensen-Dunaway előbb említett nézetei - nélkülözhetetlen eleme. Mert az egész amerikai
televíziózásnak lényege a mindegy-mibe-kerülő
hatás - és Beale hatással van nézőire. Hátborzongató jelenet, amikor az önkívület határán
lévő tévé-próféta hirtelen ötIettől hajtva felszólítja ötvenmillió nézőjét, hogy adják ki
magukból mérgüket, álljanak az ablakhoz és
ordítsák vele együtt: "Iszonyúan dühös vagyok' és egy perccel sem tűröm ezt tovább ... ",
és az USA a keleti parttól a nyugatiig, egyetlen dühös ordítássá válik.
A hatás igazolja a sikerre vágyó nőt, igazolja profi tra éhes főnökeit, de igazolja azt is
- a híradó leváltott vezetőjét -, aki józan gyűlölettel kárhoztatja a tényt, hogya televízión
felnőtt amerikai generációk számára a.Jcépcső
a szentírás, a végső kinyilatkoztatás forrása,
amelyelnököket teremt és dönt a porba". Ez
megint csak sajátosan amerikai jelenség. De
Lumet filmje éppen arra épít, hogya tévé társadalmi hatalma mélyen és megkérdőjelezhetetlenűl beleivódott az emberek tudatába. Már az

1960-as elnökválasztás után is kimutatták az
elemzések, hogy Kennedy és Nixon televíziós
vitája a választások előestéjén - végzetes volt
Nixon számára. Ennek köszönhette vereségét,
amelynek következtében a Fehér Házba a nála
rokonszenvesebb, közvetlenebb, "telegénebb"
John Kennedy jutott be. Tegyük hozzá, hogy
a Hálózat a Nixon politikai pályafutását lezáró Watergate ügy után készült, amelynek
végkimenetelét - Nixon történelmileg példátlan bukását - szintén jelentős mértékben befolyásolta a televízió, amely teljes súlyával
szembefordult az Elnökkel. A film alkotóinak
tehát nem kellett magyarázni, "alátámasztani"
álláspontjukat
a tévé mindenhatóságáról.
Adottnak vehették, hogy ezt mir.den néző
tudja, elismeri.
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Sokkal jobban izgatta őket és több érdekességet kínált a nézőknek is annak modellálása,
hogy meddig terjednek egy tévé-személyiség
szabadságának határai, s hogy e határokat ki
vonja meg, mi szabja meg. Az őrjöngő próféta
számára színrelépésétől kezdve nem létezik
semmiféle tabu: arról beszél amiről akar, bármely személyt, társadalmi jelenséget vagy intézményt, a kormányt, az iskolarendszert, a
nézőt magát zavartalanul elátkozhatja - senki
nem szól bele. A fordulópont: amikor a multinacionális tőkés társaságokra támad, amikor
az olajdollárok Amerikába történő beáramlása ellen ágál, amikor az amerikaiak számára
akarja megőrizni Amerikát, a nemzet érdekében akarja megvédeni saját nemzeti televízióját. Az olajtól szagló "multik", a nemzetközi
trösztök érinthetetlen szent tehenek. Újból
botrány. De ezúttal nem a nyilvánosság előtt.
Az UBS televízió anyavállalatának mindenható elnöke tajtékzik a dühtől, és maga veszi
kézbe az újságíró-prófétát. "Nincs Amerika
és nincs demokrácia" - harsogja, nincs más,
csak a nemzetközi trösztök, az ITT, az RCA,
az Exxon és a többiek. "Maga öre ember"
- vágja Beale szemébe -, olyan fogalmakban
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gondolkodik, mint "nemzet" és "nép", holott valójában ezeket az élet túlhaladta, csak
olaj dollár van, elektrodollár, multidollár, mert
"a pénznemek nemzetközisége határoz meg
mindent ezen a bolygón!" Jensen úr, az anyatröszt elnöke Beale jeremiádáival,
tisztító vízióival a multinacionális tőke látomását állítja
szembe, amely az egész világot egyetlen nagy
vállalkozásként képzeli el, és számára a boldog jövő azzal egyenlő, hogy a világ hatalmas,
bonyolultan összefonódó, egyetemes konszernné alakul át. Ha a film egyik nagy pillanata,
amikor Beale szavainak ostorcsapásai nyomán üvöltve a lakások ablakai ba tódulnak a
nézők milliói, akkor a másik az, amikor a korbácsos prófétát "korbácsolja meg" ura, gazdája, parancsolója.
Beale "veszi alapot",
s bizonyosság lesz,
amit a néző már addig is sejtett, hogy tudniillik
a dühös ember ném egészen őrült, neki is megvan (mindig is megvolt !) a magához való esze,
az önkívület és az ájulás csak része, kelléke a
mindennapi produkciónak : egyrészt ez biztosítja a zöld utat a számára, másrészt slusszpoént jelent a szövegekhez, amelyeknek tarta/ma a tűrési határon belül volt.

A Lumet-Chayefsky féle "hálózati modell" is megkeresik a terrorcsoportot, hogy minden
itt túlmutat az amerikai viszonyokon. Beale "bevetésüket" rögzítsék a tévé számára, s bougyanis a főnöktől kapott ideológiai lecke csássák rendelkezésre kizárólagos sugárzási
után a maga víziói helyett Jensen úr látomásait joggal. Ez úton akarják kielégíteni a nézők
azokét is, akik objektíve
kezdi hirdetni. Csakhogy minél jobban igyek- szenzációigényét,
szik megfelelni az előtte megfogalmazott igé- "veszélyesen élnek" az Egyesült Államokban,
nyeknek, annál gyengébb lesz a nézőkre gya- és azokét is, akik a kandalló k mellett, a karoskorolt hatása. A főnök i beavatkozás önmaga székek védettségében akarják átélni a terror,
ellentétébe fordul: minél inkább próbálja meg- az erőszak különböző változatait. A sorozat
valósítani Beale az új koncepciót, annál alkal- elindul, sikere van. A minden gazságra kész
matlanabbá válik erre a szolgálatra.
televíziós csoport és a minden erőszakra kész
A végkifejlet minden szempontból a modell terrorista banda gyümölcsöző együttműködéés a figurák belső törvényszerűségei szerint sére ily módon csak a koronát teszi fel a megalakul. Christensen-Dunaway,
amikor a né- szállott Christensen-Dunaway
ötlete: legyen
zettségi-tetszési mutatók zuhanni kezdenek, az Egyetemes Felszabadítók egyik akciója
természetesen a próféta ellen fordul, s az új- Beale meggyilkolása a kamerák előtt. Az elságírót - éppen mint a film elején - a kirúgás képzelés teljesen logikus, következik a nő jelveszélye fenyegeti. Csakhogy a mindenható
leméből, a patthelyzetből. az akciót jóváhagyó
Jensen úr szerint Beale "fontos üzenetet köz- tévé-boss-ok természetéből. És hát a modell
vetít az amerikai népnek" (persze: az ő üze- dramaturgiailag nélkülözhetetlen lezárása, a
netét), éppen ezért nem engedi elbocsátani.
film befejezése is - csak ez lehet.
Mi t lehet tenni olyan helyzetben, amikor az
Elvégeztetik. Szakszerűen és pontosan, mint
újságíró a tévé logikája szerint nem maradhat
ahogyan ebben a filmben minden beállítás
tovább a képernyőn, de a főnök igényei sze- pontosan megtervezett, jól kiszámított. Talán
rint nem tűnhet el onnan? Ha nem szüntethető
csak egy ponton tévedett a forgatókönyvíró és
meg mint tévé-személyiség, szűnjön meg lé- a rendező: a szerelmi konfliktus nélkül is statezni mint élő ember. Meg kell ölni. Nem akár- bil maradna az éptmény. Christensen-Dunahogyan persze, hanem a maximunion is túl- way ugyanis pontosan annak a híradó főnökfeszítve az egyenes adás kockázatát és meg- nek lesz a szeretője a filmben, akit ő maga
lepetéseit, a kamerák előtt kell meghalnia, élő- túrt ki az állásából, hogy a helyére kerüljön,
ben, ahogya r. ezt a modell belső logikája is -és az "ütőképes messiással" megcsinálja az
diktálja.
ütőképes, magas nézettségű új híradót. Itt az
A történetnek van egy mellékszála, amely a Hollywood lopakodott vissza a filmvászonnélkülözhetetlen a szerzők által felrajzolt kép. ra, amely éppúgy a show-business része, mint
megértéséhez. Az újságíró-próféta
menedzse- bármelyik hálózat, amelynek éppúgy megvanlésével egyidőben Christensen-Dunaway
új nak a maga szakmai előírásai és tabui, min t a
műsorsorozatot is indít: egy úgynevezett vá- tévéadóknak. Sőt! Amelynek tabuit és szakrosi gerilla-csoport, az Egyetemes Felszabadító
mai standardjait már évek óta <a filmszakmát
Hadsereg akcióit mutatják be. Bankrablásoa háttérből uraló tévéhálózatok írják elő.
kat, gyilkosságokat, emberrablásokat. A televíziósok közvetítők útján, majd személyesen
Márványi György

HÁLÓZAT (Network) színes, amerikai MGMjUnited Artists 1976.
R.: Sidney Lumet; F.: Paddy Chayefsky; O.: Owen Roiman; Z.: Elliot Lawrence; Sz.: Faye Dunaway,
William Holden, Peter Finch, Robert Duvall
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NAGYÍTÓ

Megtréfált teremtmények
Federico Fel/ini: Zenekari próba
l.

alkotások módján ejt Fellini műve gondolkodóba. Nincs "megfejtése", nem "vezethető le"
A Zenekari próbá-t Federico FelIini aligha- és nem "gombolyítható fel", mert lényegét
nem a kisujjából rázta ki. Úgy rázogatta ki- nem a tézis, hanem a kérdés, a kérdezés diafelé könnyedén j átszadozva , mint bűvész va- logikussága alkotja. A tézis butasága már az
rázspálcájából a színes kendőket. Egy ilyen antitézis színe előtt nyilvánvaló, a szintézis előtt
hasonlatban - remélem - nincs semmi frivol. azonban mindketten csődöt mondanak. A kérEddig is tudtuk, hogy nemcsak nagy művész, dező forma felbontja zárt szólamukat, s ha
hanem páratlan virtuóz is: filmjei varázslatos nem jelent is szintézist - mint a lehetőség vihatásának egyik legfőbb titka - az improvizá- lágának küldőtte -, feloldja kizárólagosságució. S volt már alkalmunk néhányszor meg- kat és logikai levezethetőségük gépiességét.
csodálni a robusztus kezet, amelynek, lám,
FelIini filmjének pátosza a kérdezésben rejkisujjában több van, mint átszellemült élet- lik: nem lezár, hanem megnyit a gondolkodás
művek sokaságában.
számára. Kiindulópontja nem eszmei, hanem
Új filmjében - ebből a szempontból - sajá- érzéki: maga az eleven, nyitott, befejezhetetlen
tos kettősség figyelhető meg. A kiindulópont
élet, amely egyetlen eszme burkában sem fér el,
merőben improvizatív, a kész mű - szigorúa n s amelyhez képest - ez már értékelés - minden
zárt kompozíciójú remekmű. Mert - kezdő ké-" másodlagos. Ám az élet nem puszta természeti
- pünknél maradva - amit mulatságképp,
játé- adottság, hanem az ember élete - történelmi
kos kedvében "kirázott a kisujj", azt - meg- élet, 1> mint ilyen: nyitott, befejezhetetlen, többjátszott vonakodása ellenére - az egész kéz szólamú és alanyszerű. Művészi világképének
formálta plasztikus egésszé. A könnyű játék keretei között, Fellini válságdús évtizedünk
egyre komolyabbá, a mulatság egyre borzasz- minden politikai, erkölcsi, gazdasági kérdését
tóbbá, a nevetés egyre kínosabbá válik, s a egyetlen - történetfilozófiai - kérdéssorban
karneváli szabadosság világa egyre démonibb összegezi: igaz lenne, hogy az életnek immár
hatású. Ez a csak paradoxonokban kifejez- befellegzett itt, történelem és ember - íme hető ellentétesség a film hatásának titka: el- véget ér? lehetséges, hogy az életszerűség, az
bűvölő könnyedsége, tematikus gazdagsága, elevenség máris puszta látszat, a dolgok és a
sőt zsúfoltsága mélyen filozofikus jellegű, s személyiség űrének külső burka csupán? s ha
épp ezért még akkor is gondolkodásra kész- nem, vajon milyen veszélyeknek vagyunk még
tet, ha semmi kedvünk (helyzetünknél s tuda- kitéve? milyen megoldásokat tartogat szátunk nál fogva) a gondolkodásra -.-Tudniillik munkra a történelem? vagy mint lemezen a tű,
nem a parabolák módján, hanem az igazi mű- megakadván, mindig ugyanarra abarázdára
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fog vissza ugrani 1 stb. stb. De mivel Fellini - s Fellini csodálatosan érzi ezt - aligha közenem mond le a művészet lehetőségéről (vég- líthető meg teljesen komolyan: a komolyság
tére viszonyítási pontja - nem tézise! - az ér- csak az abszurd pántragikus (tehát egyszólazékien jelenvaló élet), ezeket az iszonyú és szo- mú) naturalizmusához, parabolikus didaxisárongató kérdéseket, a lehetséges "vég" kérdé- hoz vezethetne.
seit csak groteszk formában teheti föl koráA poén mindig dialogikus szerkezetű: a kétnak. Az improvizatív formaötlet így rendező- értelműségben rejlő feszültségre épül, s mint
dik el az alaptéma - a groteszk "végjáték"
ilyen, különösen alkalmas a kérdező forma
vagy "utolsó ítélet" - művészi kibontása men- megszervezésére a művészi kisformákban. A
tén. A katasztrófa előérzete a játékosan örven- poént nem lehet megmagyarázni, sohasem
dező, vásárian harsány forma absztrakt tartal- fogalmazható meg "tézisként". Analitikusan
mával ol ad eggyé. Fellini borúlátó előérzete persze elemeire szedhető, ám lényegét épp a
egyáltalá v nem tézis, hanem kérdés, s ebben dialogikus szerkezet alkotja, amely csak mint
U
rejlik - ti ztán a művészi formában közvetített szerkezet nyilvánul meg. így válik Fellini
módon - sa film optimizmusa. Utolsó képeit, tragikus tréfájának "csattanója"
egyszerre
melyekről még lesz szó, éppoly félreértés lenne tragikus és komikus hatásúvá, egyszerre
tézisként vagy holmi konklúzióként felfogni s nyomasztóvá és felszabadítóvá. Hiszen csak
megfejtésével bíbelődni, mint a film során fel- kérdezi: ez lenne (ez lesz majd 1) a történelem
halmozódott erkölcsi, politikai, filozófiai, min- csattanója egész emberi utunk végén 1 S mivel
dennapi vélekedéseknek, ítéleteknek művészi ezt és mivel így kérdezi, kritikája univerzális
tartalmat tulajdonítani, s a művet belőlük esz- és merőben művészi jellegű, mentes minden
meileg levezetni.
erkölcs kritikai és politikai korIáttól, amelyek
között a "poén" ostora mindig az embereken,
e szerencsétlen és ágáló kis lényeken csattan.
2.
A Zenekari próba tévéfilmnek készült, s
Fellini groteszkjének közelebbi műfaji meg- csak jóval később került a mozik műsorára.
határozása talán így hangozna: tragikus tréfa. A televíziós fiImkép, a tévés mentalitás azonA mű szerkezetileg is a tréfa, a vicc lenyom a- ban csak ironikusan nyomja rá bélyegét a film
ét őrzi. Ez már önmagában is jól mutatja, formájára. Először is transzcendens iróniaként
ogy Fellini ezúttal kisformát választott mű- - az egész mű vonatkozásában: a felvonuló,
h szi ötlete kibontásához. A kisforma mind az nyilatkozó, magánéletet élő, fecsegő, lázongó
improvizatorikus kiindulóponttal, mind ennek 'lényeket nézik. Valaki valahonnan néz. Nézése
frappáns megformálásával összhangban áll. részvéttelen és közömbös, csak a film végén
A tréfát - mint művészi kisformát - struktu- válik ellenségessé, amikor valamiképp egyberáló alapelv szerint itt is minden a csattanó, mosódik a falon áttörő vasgömb személytelen
a poén felé siet. A poénnak formameghatározó
és transzcendens "kritikájával". Éppen a néstrukturális funkciója van. Visszafelé is mind- zés személytelensége kelti bennünk azt az érdent a poén jótékonyan kétértelmű fénye su- zést, mintha valaki valamiért figyelné a törgároz be, ilIetve mozdít el egyértelműsége hely- ténteket, s gondja lenne rá, hogy teremtmézetéből. Ez a forma nemcsak szigorúan meg- nyei ne bízzák el túlságosan magukat. A nézés
szervezi az improvizatív formaötletet, hanem átható és megsemmisítő: a voyeur nézése. így
már önmagában is groteszk hatású. Hiszen a igaz, a televízió bizonyos értelemben a nézőfokról fokra filozofikussá váló "szüzsé" drá- ből voyeurt csinál. A döntő, hogy akit néznek,
mai terét egy villámtréfa terek ént fokozza le, nem tud visszanézni. (Ebben az értelemben is
a történelmi kataklizma magasröptű témáját transzcendens mozzanatot rejt magában: csak
tréfaként profanizálja. Ez a téma művészileg isten nézhet, a teremtménynek nem adatik
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meg, hogy visszanézzen s istent nézze. legfeljebb láthatja, ha megjelenik neki.) Nagyon is
sokatmondó, hogy sem a tévékamerákat, sem
magát a kérdezőt egyetlen pillanatra sem látjuk. A nézés kétértelműsége (ki néz és miért)
épp így biztosítható: Fellini úgy tesz, mintha
filmkamerájának "szeme" azonos lenne a tévékarnera "szemével".
Másodszor, a televíziós felvétel sajátos helyzete nyitottá, nyugtalanná, képlékennyé teszi
a Iefilmezett valóság képét: a televíziós felvételek közismert zűrzavara mint a nyersanyag
zűrzavara elevenedik meg, a megvágatlan televíziós filmkép mint az interjú-helyzet kritikája ("a tévékamera meghülyíti az embert, fecsegőt csinál belőle"). A nyersanyag zűrzavara
azonban fokozatosan a történelem zűrzavarának szimbolikus jelentésével telítődik.
A szokványos zenekari próba képe szinte
észrevétlenül nő túl önmagán: először a televíziós felvétel révén, amely új szituációban helyezi el a zenekari próba szituációját (utaltam
már rá; hogy ez is kétértelmű), majd magában
a művészi filmképben, amely a reális képet a
történelmi színjáték metaforikus helyzetébe
fordítja át és egyre jobban a tragikus tréfa
poénja felé "hegyezi ki". Az egyik szint a másik szint tükreként jelenik meg. A bekeretezett
valóság (zenekari próba) képe újabb és újabb
keretbe kerül, míg végül a filmvászon a műalkotás tulajdonképpeni keretébe foglalja. A
zenekari próba kerete a televíziós felvétel keretébe, majd ez a filmkép szimbolikusan kitágult keretébe - az emberi színjáték "végjátékként" megkérdőjelezett keretébe kerül. Az
eredmény azonban nem a többszörösen lefilmezett valóság többszörösen bekeretezett
képe. Ez mesterkéltté, didaktikussá tenné a
filmkép szerkezetét. A keretek felbomlaszt ják,
áthatják, átfedik, kikezdik egymást, hol jobban
láthatóak, hol a háttérbe szorulnak (sok szempontból a színpadi térszervezés elveit követve),
amíg csak el nem tünteti őket a filmkép szimbolikus művészi "kerete", amely külsőleg természetesen már eleve csak képletesen jelenhet
meg.
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A reális szituáció egyre jobban kitágul, a
konkrét esemény jelentése túlnő önmagán, és
a szimbolikus értelem olyan pontjáig absztrahálódik (művészileg: telítődik új tartalmakkal),
ahol már természetesnek hat, (az előkészítés
fáradalmai észrevétlenek) az önmagában is
csak szimbolikusan értelmezhető hatalmas vasgömb, amely átszakítja a régi házikápolna
- akkorra már - szintén szimbolikusan jelentéstelivé váló falát. Az absztrakciós szint ugrását nem csak a zenekari próbát keretbe foglaló régi épülettömb időnkénti megrázkódása
készíti elő (ez fokozza a szorongást, a transzcendens árnyalást, de csak a végéről nézve,
poénszerű hirtelenséggel világosodik meg), hanem a fiImkép minden kompozicionálisan lényeges eleme, a szerkezet dinamikája ebbe az
irányba tart. A belső tér tombolásig fokozódó
mozgaImassága és a. falat átszakító vasgolyó
lendülete vég:g ellentétes irányban hatnak, de ez
csak a poén "csattanásakor" válik nyilvánvalóvá, vagyis megpillanthatóvá. A poént afféle utójáték követi, ám ez nem annyira a poénhoz fűzött kommentár, mint inkább a poénban kirobbanó feszültség levezetője. Nem
megoldást sugall, melyet körmönfont feladványként nekünk kell megfejteni, hanem művészileg lekerekíti és lezárja a kérdező formát
egy utolsó általánosító kérdéssel: hát csakugyan nincsen kiút, csak visszaút?
Kövessük azonban vázlatosan nyomon a
fiImkép szimbolikussá válásának fokozatait !

3.
Első szint: szinhely és narrátor
A kezdetet a városi utca fülsiketítő lármájával szembeállított régi házikápolna csöndje
jelzi. Ez az ellentét a kisformának megfelelően
csak az ötlet képi szintjéig nyer kidolgozást
(amíg a feliratok tartanak). Csak jelzés: a
csönd és nyugalom egyik utolsó kis szigetén
vagyunk. A kezdet ily módon kontrapunktikusan kerül szembe a véggel, amely ennek pontosan az ellenkezőjét sugallja: a külső lárma
(s vele a szenny, züllés és bomlás), íme beha-

tolt ide is, bekebelezte a csönd parányi oázisát,
a városi civilizáció közönségessége hatalmába
kerítette a szigetet: a pokol tornácán állunk.
A kvázi-narrátor
szerepét egy öreg kottamásoló tölti be ("kvázi", mert mint később
kiderül, ő is a tévékamerába beszél, s "narrátor", mert mind funkcióját, mind nyelvét tekintve jól elkülönül a többi szereplőtől, "bennfentes" Ő, aki mindent és mindenkit ismer, s aki
ezért lehet "mesélője" a zenekari próbának).
Kommentárjai a színhely ünnepélyességét
emelik ki (régiség, I78I-től igazi előadóterem
a legnagyobb karmesterek, micsoda zenekarok,
micsoda közönség, visszhang nélküli akusztika stb.). Az európai kultúra egyik finomra
csiszolt darabkáját tartjuk tenyerünkön. A
hangversenyterem e szimbolikus jelentésköre
a későbbi fejlemények kontraszt jában egyre
jobban elmélyül.
A színhely, a történés tere néptelen: borongós ünnepélyessége éppen addig tart, amíg
kottaállványok és nem emberek népesitik be.
Az első ellentétet e meghatározatlan szituációban a zenészek megjelenése alkotja. Ezért nem
ve/ük, hanem az "üres térrel" kezdődik a
szituáció felvázolása. Ök csak benépesítik a
kihalt teret - s ez az igazán filmszerű megoldás.
Második szint:
a zenészek érkezése, a próba kezdete
Ahogy benépesül a tér, úgy foszlik szét az áhítatos hangulat. A szituáció nélküli tér kilép
dermedt nyugalmából, mozgásba jön, feszültséggel telítődik meg - meghatározott szituációvá alakul át. Ez még közvetlenül nem vezet
kollízióhoz, de a későbbi ellentéteket csíraszerűen tartalmazza már. A művészet szentélye
lármával, piszokkal, bűzzel, banális tárgyakkal, trágársággal, viccekkel, burleszk-elemekkel, bizarr arcokkal telik meg. ("Koszosak a
székek, bűzlenek" - emeli orrához székét az
elsőhegedűs; a külvilág, az utca durvasága betör a csönd szigetére: "Próba nélkül is látni,
milyen barom vagy" - fejezi be valaki az autósanekdotát ; burleszk-jelenet: "Tegye vissza a

széket"; bohóctréfa: a trombitába rejtett luftballon felfújása ; szövegfoszlányok:
"Mért kell
neked próbára menned?" - mereng maga elé
egy zenész; tárgyak: barométer, termosz, táskarádi ó, amelyen az egyik zenész egész a katasztrófáig meccset hallgat, nyugtatószer stb.
stb.) Kezdetét veszi a tér "karnevalizációja":
a botrány, az atrocitás, a vicc, a trágárság, a
mutatvány újra meg újra felrobbantja a komoly és zárt teret, előkészíti a zűrzavar légkörét egészen addig a pontig, amelyen a játék
démonikus tombolássá fokozódhat. A tér
karnevalizációját a groteszk alakformálás egé. szíti ki. Főként az emberi arcok maszkként
való alkalmazása jellemző FelIinire: úgy
emeli ki filmalakjainak arcát, mintha maszkok
között válogatna a déli utca színes forgatagában. Hős-panoptikuma elképzelhetetjen nyomorékok, törpék, óriás-nők, hermafroditák,
öregek, fogatlanok, csúf, bizarr, meghökkentő
arcok nélkül, ami a népi kultúra, a karneváli világfelfogás groteszk testkánonának érvényesüléséről tanúskodik. A karnevalizáIt tér
színes és zűrzavaros forgataggá változtatja a
komoly zenekari próbát, nyugtalanító, nyitott
játéktérré a "munkahelyet", "műhelyt", "szentélyt". Ám az illetlen és fegyelmezetlen karneváli szellem beszabadulása fokozatosan negatív jelentéssel telítődik: a felbomlott, leépülő,
rothadó világrend képét idézi elénk.
Amíg a' szereplők csak felvonulnak és bemutatkoznak, a szituáció
még csak játék,
amelynek nincsen további következménye.
A bonyodalmak és ellentétek a televíziós felvétel bejelentésével kezdődnek: a meghatározott szituáció felbomlik és kolIízióvá szélesül.
A kcllízió a történés főszereplői - a zenekari
tagok, a karmester, a szakszervezet - közötti
ellentétek erővonalai mentén alakul ki. A "társadalmi szerződés" felbomlásának, a rend hiányának, a zűrzavarnak - Fellini filmjében a szakszervezet már-már szimbolikus alakja.
Első pillantásra - főként baloldali nézőpontból - ez a szereposztás méltánytalannak látszik. Ám itt nem politikai ítéletről van szó, és
a film nem azt sugallja, hogya zűrzavar for49

kozni, csak a zűrzavart teheti azzá. Az egyének elszigeteltsége" atomizáltsága lényeges
komponense a zűrzavarnak, és egyik oka a
később kirobbanó anarchiának éppúgy, mint
a tekintélyelvű fordulatnak. A "rend" hiánya
az egyéneket atomizálja, a közösségeket
tömeggé zülleszti.
A monológok azért is az ember és szerszáma, egyén és tárgy rövidre zárt, frappáns viszonyára épülnek, hogy kiemeljék : az egyén
már csak saját eszközéhez viszonyulhat, az
egész közösség (a zenekar) s vele együtt a feladat (a zenei mű előadása) értelmét vesztette,
vagy csak negatív viszonyítási pont. Mindenki
egyedül van a maga tárgyával. De épp ezért
minden "egyes" fontosabbnak tartja magát
(saját hangszerét, saját helyét a zenekarban)
a többi "egyesnél" és főként az "általánosnál",
amelyet a feladat és a karmester testesítenek
meg. Mindez azonban nem a személyiség fölértékelését, hanem degradálódását
jelzi, hiszen általánosság nélkül csak "egyed dé" és
nem "individuummá" válhat. Ez a talaja az
anarchia és az autoritárius uralom alternatívájának.
A vetélkedés karneváli harsánysága (melyik
hangszer szebb, fontosabb, pótolhatatlanabb ?)
kularitásukat,
korlátozottságukat,
mesterkéltily módon a zenekari hierarchia szétesését, a
közösség felbomlását érzékelteti: a káosz, a
ségüket húzza alá. Az interjú az önmagában
kesernyés, magányos, üres személyiség ostyája. rend nélküli (s nem pusztán rendetlen!) világ
Csak így lehet lenyelni, s ez már önmagában képe. Alázat, együttérzés, szeretet helyett
groteszk. Az egyén az interjúban széprrek,
- ami pedig mindenféle "rend" pszichikai kötőanyaga - irigység, rosszindulat, közörnbösokosnak, jelentőségtelinek akar mutatkozni.
Ezt az igyekezetet nevetik ki, hiúsít ják meg a ség, fásultság, ingerültség, gyűlölködés, utálkörülállók. Ebben a térben semmi nem válhat kozás határozza meg az egyének érzületét, mákomollyá. Senkit és semmit ném ismer el a kö- sokhoz és a világhoz fűződő viszonyát. Szétzösség, semminek nem lehet általános érvénye. hulló, széteső rend, felbomló konszenzus, érA zenészek önmagukhoz és hangszerükhöz
vényét vesztett legitimáció - így válik a zenefűződő naiv meghatott viszonya, a gyakran kari próba zűrzavara századunk utolsó harparodisztikus hatású érzelmesség (pl. "A mű- madá nak lehetséges történelmi állapotrajzávészet sírásra késztet. Néha szeretnék meghal- vá.
ni, annyira rossz lett a világ."), mélységes maA másik ember nem partner és nem ellengányukra utal. Kétértelműen,
hisz maga a ség a szó teljes értelmében; csupán zavaró epimagány is kétértelmű: nem lehet tragikus, mi- zód, bosszantó, kellemetlen apróság a létben.
vel nem formálhat igényt az általánosságrá.
Ebben a világban immár bármi bekövetkezS mivel mégis kénytelen általánosnak mutat- het és bármi megtehető. Már csak a katasztró-

rása, oka a szakszervezet (mint a neokonzervatív dogma tartja), csupán azt, hogy kifejeződése, megtestesülése és - a maga módján - haszonélvezője. is. A szakszervezet afféle világi
közvetítő az atomizált hívők és az általános
érdek túlvilága között; kénytelen a "hívők"
javára dönteni, különben nem maradhatna
többé fenn.
Sokatmcndó, hogy az épület először akkor
rendül meg, amikor a televíziós felvétel kapcsán a "szakszervezeti vita" kirobban. S még
ezzel egyidejűleg, mintegy a karmester feltűnését megelőző zárójelenetben - kezdődik
meg a hajsza egy patkány után. A patkányepizód karneváli jellegű, de az egész mű szimbolikus szövetébe már nem így szövődik bele:
a vész helyzetét, a süllyedő hajó képét idézi
föl. A katasztrófa előérzete árnyékolja be a
jelenet harsányságát.
Közben, az egyre zsúfoltabbá váló játéktérben elhangzanak az első interjúk. Ezekben a
furcsa, derűs, lírai, komikus, parodisztikus
monológokban látszólag zenész és hangszere
azonosuló-meghatott viszonya tárulkozik föl.
A monológokat a többiek közbeszólása, bemondásai, poénjai szüntelenül elrontják, viszszájára fordítják, összezavarják, ami parti-
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zös feladat szimbóluma, a pálca fogja össze a
közös tevékenységet, teremt egységet és rendeli a feladat alá a hangszereket. De épp ezért
a karmester csak a működőképes hierarchia,
az olajozottan működő rend ideológiáit fogaImazhatná meg, ehhez pedig a rendnéIküIiség világa még- csak kiindulópontot sem kínál
- a múltba kell hátrálnia, hogy nosztalgikusan
erőt és reményt merítsen a régi rendből. A zenekar színe előtt ezt nem teheti meg (még a
tévékamerába nézve sem), hiszen a zenekar
számára ennek nemhogy nem lenne értelme,
hanem épp a kötődés és rend hiányát, a karmesteri funkció formalitását, a produkció
csődjét demonstrálná - harsány hahota közben. A karmester itt, a zenekar előtt kénytelen
néhány kelletlen mondattal., semmitmondó
szólammal beérni ("Olyan ez, mint a műhely",
"Megpróbálunk valamit felépíteni"). A pálca
ideológiáját csak az első erőpróba után, a szünetben fogalmazza meg az öltözőben, ahol
egyedül van. A próba során - ideológia helyett - kényszerrel és erőszakkal, durvasággal és fegyelmezéssel próbálkozik. ("Ki kéne
Harmadik szint : a karmester
A Mester megjelenésével bekövetkezik a szi- herélni magukat", "Mit akarnak, a fenekemet
tuáció meghasonlása, ellentétes oldalak ra sza- akarják? Tessék!" stb.) A konszenzus szétkadása, s most már a szembenálló felek harca- hullása az egyik oldalon anarchiát, a másikon
ként kibontakozhat a drámai történés: a ze- erőszakot és kényszert szül. A szakszervezet
nészek lázadása. Ez a harc persze nem lehet csak egyensúlyban tarthatja ezt, azzal, hogy
komoly. A fennálló világrend, amelyet meg- igyekszik magakadályozni a két fél túlkapásértene, már romokban hever, sőt maga a harc sai t. "A szakszervezet szerint nem vagyok köis a rend hiányának egyik aspektusa: rendet- teles harmadszor eljátszani" - ezzel a bejelenlenkedés. De azért sem komoly az elfajuló há- téssel veszi kezdetét a válság, amelyet a szakborúskodás zenekar és karmester között, mert szervezet dupla szünete már csak elnapolhat
nem a felek közvetlen összecsapásának formá- ("A zenészek túlzottan zaklatottak, most nem
ját ölti, hanem a "világi közvetítő", a szak- lehet folytatni").
A rend nélküli világállapot összefoglalása és
szervezet bonyolítja Ie, legalábbis addig, amíg
általánosítása a karmesterre marad. Mint a
nem söpri el a lázadás.
A karmesternek nem hangszere, hanem pál- pálca birtokosa, ő kénytelen az egészhez vicája van. Ö az.interjúban sem bújhat meg hang- szonyulni, az egészet értékelni, amikor magászere mögött. Ezért is kényelmetlen számára ról, egyénisége és a pálca meghitt kapcsolatáa faggatózás. Ö az egyetlen, akinek még e ról vall az öltözőjébe tolakodó tévékamera előtt.
rend nélküli világban is tudnia kell, mit akar, S erre válaszol a lázadás ideológiája, amelyben a zenészek is az egészhez viszonyulnak
miért áll a helyén. Mint a pálca birtokosának,
(első ízben a játék során), ám ez a viszony egyideológiára van szüksége, mert a hangszerekkel szemben a pálca az általános érdek, a kő- oldalúan negatív: semmit nem állítanak és

fának, a "semmi" inkarnálódásának van általános - bár semmi esetre sem emberi - jelentése. A katasztrófa nem morális természetű,
nem az emberire, hanem a természetire apellál,
s ez csak vallásos vagy esztétikai értelemben
. fogható fel, vagy a transzcendencia, vagy az
érzékiség közvetitése révén, másként ugyanis
csak a tagolatiarr, állati félelem marad. S a
katasztrófa állandóarr meg is történik a városi
civilizáció emberével. A katasztrófa keresett
árucikk, alkalom a bámulásra és kellemes borzongásra, a katasztrófa figyelmeztetés "odaátról". Pontosan úgy tör világunkba, mint a
filmbeli vasgolyó, amely egyszer csak átszakítja a falat.
A huszadik század nagyvárosi civilizációjának lehangoló képe rétegződik itt, rá. a zenekari próba reális képére. A mindennapossá
váló katasztrófa, a visszájára fordult ésszerűség groteszk megformálása leginkább talán
Godard remekművével,
a Weekend-del tart
rokonságot.
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mindent tagadnak általa. Kezdetét veszi az
anarchia, a dolgok fölkelése, a zenekarra kimondott terror.

zás nélküli akaratát állítja középpontba. Épp
ezért most is mindenki mást csinál: a fiatalok
jelszavakat mázolnak és üvöltöznek, az alkoholista nő most már istenigazában leissza maNegyedik szint: az anarchia
gát, a táskarádiós férfi még mindig a meccsA kiszélesülő kollízió a lázadásban kulminál. közvetítést hallgatja, a hárfás nő - burleszk be
A lázadás sötétségben kezdődik. A villany- illő mozzanat - az általános felfordulásban,
fény az egyre erősebben rázkódó épületben ki- vérző homlokkal, elérkezettnek látja az időt,
alszik. A gyertya- és fáklyafény kísértetiesre hogy lírai vallomással forduljon a tévékametorzítja a skandáló arcokat, és a dob extatikus ra felé, ketten a zongora alatt szeretkeznek, a
ütemére vonagló tömegnek démoni jelleget két ősellenség pofozkodni kezd (bohóctréfa),
kölcsönöz. Elszabadul a pokol.
az álmából felriadt agg zenész előkapja nadA rend nélküli világ - irreális világ, olyan rágszára alól pisztolyát és Jövöldözni kezd, a
világ, amelyben minden lehetséges, nincs már falak összefirkálva, összemázolva, egyre töbemberi mérték (legfeljebb emlékként kísért). ben verekszenek.
-Irrealitása a lázadás képtelenségében tárulkoÁlljunk meg itt egy pillanatra: miféle lázazik föl. A terror nem forradalmi, hanem dé- dás ez? Mire utal a fellázadt zenekar szimbomoni. A tagadás nem eszköz, hanem öncél és Iikusan kitáguló képe, a filozófikusan jelentésélvezet: a "minél rosszabb, annál jobb" jeJ- teli játéktér?
szavát váltja valóra. Argumentációja
és céljai
nem szociálisak, inkább esztétikaiak: esztéti- 4.
kai elemeket csempész a politikába (akár napjaink terrorizmusa), s épp ezért nem a felsza- A zenekar szigorúan szociológiai értelemben
badulás, hanem a represszió felé mutat. A ho- aligha fogható fel szervezetként. A művészi
mályos értelmű politikai jelszavak, a demagó- képben azonban azzá válik, és évtizedünk tármond ítéletet. Tehát
gia, amelyben nem nehéz felfedeznünk az sadalomszervezetéről
utolsó másfél évtized politikai esemény törté- szervezet, amelyben - elvileg - a feladat (a zenetére utaló parodisztikus mozzanatokat, csak nei mű előadása) által meghatározott zárt
a zűrzavar töltelékanyagát képezik ("Terror a rendnek, szigorú hierarchiának, alá-fölérenzenekarra !", "Aki játszik áruló", "Halál a deltségi viszonyoknak ken lenniük, valamint
karmesterre!", "íme, az új karmester, a met- ennek megfelelő morálnak és lelkületnek. Megronóm!", "Metronóm, metronóm a zenekar találjuk itt a "vezetők" és "vezetettek" köautonóm!", "Elég a pálca hatalmából!", "Le a zötti viszony lépcsőfokait éppúgy, mint a
metronómmal, mi határozzuk meg a ritmust, munka szervezetének (a zenakar belső rendjéa dallamot, halál a metronómra!", "A zenészek nek) a "termelési eszköz" (a hangszer és a
végre szabadok és öntudatosak lesznek", "Ti- pálca) által megszabott hierarchiáját. S még
ha a köztük levő összefüggés a zenekar esetélos vezényelni!" stb.).
Elszabadulnak az indulatok: az iri gység, ben nem is olyan szembeszökő, mint - Marx
gyűlölködés, utálat és félelem működésbe lép. szellemes példájánál maradva - az emberölés
A lázadás nem összefogja, nem közösséggé iparában, a hadseregben, a művészi kép éppen
rendezi az egyéneket, hanem még messzebb ezt az összefüggést emeli ki (gondoljunk a
taszítja őket egymástól, hisz negativitásával vissza-visszatérő párhuzamokra, például az
csak a köztük tátongó szakadéko t tárhat ja őrmester-hasonlatra, vagy apálcáját
iskolaföl. Nem új és valóban közös akaratot teremt, mesterként csattogtató karmester alakjára, aki
hanem a közös akaratnak még látszatát is le- . elé valaha még a zenészek is hálás és fegyelrombolja, mikor az elszigetelt egyén kor1áto- mezett nebuIókként járultak körmösért, végül
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a karmesterre mint "sámánra", "papra", "prófétára", "aszkétára" stb.).
A film karmesterének alakjában éppen ez a
hierarchia bomlik fel. Neuraszténiás üvöltései,
dühöngése
és ellágyulásai, átszellemültsége
csupán leplezik mélységes tanácstalanságát:
"úgy érzem magam, mint egy hivatásos őrmester, akinek mindenkit fenékbe kellene rugdosnia, de a hülye törvények. nem engedik".
A régi módon tud csak irányítani, ám a régi
módon már csak ideologikusan valósítható
meg a rend ebben a rend nélküli világban
(ehhez jön majd jól a katasztrófa), ahol az
"alárend~ltek" és "alávetettek" már nem akarnak a régi rend szerint "játszani". Az engedelmesség sem művészi alázat, sem művészi küldetés, szolgálat formájában nem érvényesül
többé: "Nem vagyunk engedelmes eszközök,
nem vagyunk bábok egyvalaki kezében". Ám
a lázongás szelleme nem tudja megváltoztatni
a hierarchiát, csak nem engedi érvényesülni
- destruktív és nem teremtő jellegű, mert semmit neni tud a felbomlással szembeállítani.
A lázongás szelleme - impotens.
Az engedelmesség burkát átszakító lázadás
káoszában eltűnik az együttes munka értelme,
az, amiért együtt vannak (vagyunk), amiért
emberek vagyunk, játékterünk a történelem,
és napról napra el kell sajátítanunk a valóságot. Ésszerűen tagadni csak az elsajátítás anakronisztikus, represszív, tekintélyelvű formáit
lehet, de nem magát az elsajátítást. A régi,
tekintélyelvű rendet változatlanul a "zenéért"
kell és érdemes tagadni, hiszen maga a feladat
változatlan: a "zenészeknek" "zenei műveket"
kell előadni uk, a bőrükből nem bújhatnak ki.
Ha pedig kibújnak - nem "zenészek" (-nem
emberek) többé. A nihilizmus éppen a "feladat", a történelmi lét feladványa, s az élet
ellen fordul. Unja a feladatot, unja az életet,
unja az embert. Ebből a szempontból mélységes rokonság ot mutat az abszurd tudattal.
A nihilizmus mesterséges, életellenes elv, a
"negatív dielektika" doktrinér alkalmazása az
életre. Végigviszi a negatív logikát: nemcsak a
régi "karmester-zenész" viszonyt tagadja, ha-

nem a "zenész", a "zene" fogalmát is. A pusztán destruktív oldal életreke1ése és a semmi
önélvezete ez. Ebben rejlik démonikus hatalma.
Fellini persze nem a hanyatlástörténetként
felfogo tt emberi színjáték konzervatív mítoszához tér vissza. Igaz, az emberiség előtt álló
lehetőségeket - a maga groteszk módján,
kérdéssé fogalmazva - a 70-évek utópiátlan borúlátásával ítéli meg. S ha a "szabadság rendje"
innen nézve bizarr utópiának látszik, akkor
talán csakugyan nincs más alternatíva, mint
a szabadságnélküliség rendjének visszaállítása (tekintélyelvű fordulat), vagy a rendnélküliség anarchiája (terror és zűrzavar)?
De hogy lyukadtunk ki ebbe a zsákutcába, és zsákutca-e ez csakugyan? Van-e kiút,
vagy csak visszaút, és a visszaút hová vezet?
Sietve fölkapdossuk talán idejövet eldobáltelkótyavetyélt értékeinket (munka, haza, család, rend, becsület, tekintély, szeretet stb.),
avagy topogjunk egyhelyben, hátha egyszercsak kiszakad, kifeslik előttünk a zsák szövete ?
Netán hazudjuk végtelen hosszúságú sugárútnak, s teremtsünk benne rendet és fegyelmet,
ami a meneteléshez kell? Így játszogat velünk
az "előtörténet" : hátunk mögé lopakodik s
vihogva befogja szemünk: "na, ki van itt?"
Fellini megpróbál hirtelen megfordulni, .hogy
megfogja, vagy legalább elkapja tekintetével,
de filmjében csak hűlt helyével nézhet farkasszemet. Ezt "metaforizálja" - a poén harsányságával - a régi rend múzeumi vastagságú
falát áttörő vasgolyó : nem tudom - feleli a
film -, elfogytak. a válaszaim, a 70-es évek
"terméke" vagyok.

5.
Utolsó szint: katasztrófa és rend
Avasgömb. a "faltörő kos" bevágódása a karneváli forgatagba - transzcendens mozzanat.
Nem vallásos, hanem ironikus értelemben.
Abban az értelemben, hogy kívülről jön és
megfoghatatlan: nem emberi, nem történelmi,
hanem történelem feletti logikát képvisel.

ss

A próba tehát folytatódik, a "rend" helyreáll, s a karmester neuraszténiája végzetesen
történelmi jelentőséghez jut: a veszélyhelyzet
törvényesíti diktátori hatalmát, elfogadtatja
tekintélyét. A tekintélyelvű rend, a szabadságnélküliség rendje mindig a féleimen alapult.
Nem a megfélemlítés az alapja (ez csupán
elismert hatalmának következménye s egyik
eszköze a fennmaradásnak), hanem a félelem,
az örökös külső és belső veszélyekre, a katasztrófa lehetőségére való hivatkozás (akár az
ördögről vagy a nőről, akár idegen fajtákról,
akár politikai ellenségről van is szó).
A rend vagy a félelmen, vagy a szabadságon
alapul: vagy az ember szörnyű leépülése, vagy
"gyönyörű képességének" megvalósulása. A
"tárggyá", "eszközzé", "áldozattá" - vagyis
teremtménnyé lefokozott ember rendje és az
"a1anyként", "alkalmazóként"
- vagyis teremtőként felemelkedő ember rendje között
szakadék tátong: az "előtörténet" és a "történelem" szakadéka. S az ugrásközelbe került
jövő előtt egyre fenyegetőbb a veszély, hogy
az "ugrót" elnyeli a szakadék.
Balla Margit plakátterve
Amíg a teremtmények helyzetében maraNem résztvevője, hanem felűlbirálája a tör- dunk, könnyen megtréfálhat "teremtőnk" - a
ténésnek. Az imént még tomboló lázadást történelem. A zsákutcában összetorlódó törtragikus tréf ává, a nagyhangú lázadókat fi- ténelem képe egyszerre mulatságos és félelcánkoló teremtményekké fokozza Ie: "meg- metes. A tragikus tréfa komor poénja tortréfálja" őket. De hát mi ez? Isten? kozmikus kunkra forrasztja a nevetést. Ám nem azért katasztrófa? utolsó ítélet? végzet? megtorlás ? s művészileg: nem úgy - hogy megdermedjünk
vagy kellemes borzongással
büntetés? önmegsemmisítés? barbárok be- a rémülettöl,
bámuljunk bele az ismeretlen jövőbe, hanem
törése? Bármi is - külső veszély, s mint ilyen
alkalmas rá, hogy újra rendezze a zilált soro- azért, hogy lerázva magunkról évtizedünk likat, törvényesítse a régi rendet, igazolja az dércnyomását - gondolkozni kezdjünk s számérvényüket vesztett értékeket és a tekintélyt. ba vegyük esélyeinket. Ki tudja, hátha még
S ez a "séma" hajszálpontosan a 70-es évek segít?!
Szilágyi Ákos
neokonzervatív érvelésébe illeszkedik.

ZENEKARI PRÓBA (Prova d'orchestre) színes, olasz, RAl 1979.
R.: Federico Fellini; I.: F. Fellini és Dante Ferzetti; O.: Giuseppe Rotumno; Z.: Nino Rota; Sz.: Baldvin Baas, Clara Colosimo, Elisabeth Labi, Ronaldo Bonacchi, Giovanni Javarone
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MÉRLEG

Konform - nonkonform
Animációsfilm

'79

1979 a szimmetria éve a Pannónia Filmstúdióban.
Született nyolc kisfilm. amelyből négy újitani
akart, négy pedig "mozi" akart lenni. És született
egy egész estés film, amely fele-fele módon újított,
miközben mozi maradt. E rögtönzött statisztikából
többféle következtetés is Ievonható. Egyik - és ez
minden bizonnyal az engedélyezök
és irányítók
érdeme - az arányérzék dicsérete. Egyensúlykeresés hagyomány és újítás, közérthetőség és ezoterikus formanyelv, "konform" és "nonkonfoIm"
kőzőtt. A másik következtetés már nem ilyen
örvendetes, és szorosan összefügg e műfajon belül
tapasztalt és több éve figyelt fejlődési rendellenességekkel.
Az előző években a rajz válságáról és a jelenidő
válságáról kellett beszámoljak, amint egy-egy
év termését végignéztem. A tavalyi anyag ismeretében a rajzfilmszocio16giaiválságáról illene szólnom,
ha a "negatívumszériát" mint sorozatszerkesztő
elvet következetesen folytatom. De túl a cikkírást
megkönnyítő patenten, ezúttal akkor is vészjelet
kellene adni, ha az nem lenne hálás feladat. A rövidfilm-produkció éles polarizációja ugyanis feltételezi a "közönségigény" és "magas művészi
szint" között a feloldhatatlan ellentétet, tehát
.Jconform" és "nonkonform" kétszázéves polgári
rnűvészeti hagyományainak újratermelését.

A konformista animáció
Mind a négy film négyalkotógárdája
feltehetően
vakon hitt (vagy vakon hinni Játszott) egy olyan
forma életképességében. amely képletszerűen leírható, tanítható és tanulható, függetlenül a konkrét megjelenési alkalomtól, de nem hitt a legfontosabban: a műfaj funkciójának lassú átalakulásában, az animációval szemben támasztott új intellek-

tuális igényekben. Ez elsősorban 1979 leggyengébb
produkciójára. Szabó Szabolcs Tyúkanyó meséi-te
érvényes, de érvényes azokra a rnűvekre is, amelyek több-kevesebb ötlettel tarkították a kánonná
merevitett animációs tradíciót. Akiemelt mű azért
is tanulságos, mert a rendező itt eleve feltételezte
egy bizonyos meseinterpretációs módszer, egy kiürült keret életképességét, amellyel nem is kell
mást csinálni, mint az aktualizálásra szánt szüzsét
abba "beletördelni".
Csakis igy képzelhető el,
hogy a Móra-mese figurái mint két- és négylábú
negédes konzervatizmusok rniként hivattak életre
egy olyan évtized küszőbén, amelyre sok mindent
jósoltak, csak negédes konzervatizmust nem. A figuratervek, a repoussoir-tárgyak, a hátterek olyan
mértékben rögzödtek az ötvenes évek illusztratív
stílusához. hogy hosszú másodpercekig azt hittem:
itt nem archaikus formanyelvről, hanem előre
megfontolt szándékkal kimódolt archaizá/ásról
van szó. Abban reményked tem, hogya szerző a
camp polgárjogot nyert tradícióinak értelmében
eleinte csak felidézi a trükkfilm boldog és polémiáktól mentes időszakát, azt az aranykort,
amelyben még büntetlenül rajzoltak gügyögve beszélő háziállatokat, a keret felé elmosódó színű
aljnövényzetét és pittoreszken düledező majorságot, hogy azután egy merész fordulattal majd szembesíti a régi mese konvencióit az újakkal. De meglepve tapasztaltam : a rendező tényleg komolyan
gondolta a joviálisan pityegő tyúkanyót, a szanaszét guruló csibéket, az idióta barit, a kutyáról
nem is beszélve. Végtelenül naiv konformizmus
tárult tehát elénk. Kellett hozzá egy naiv forgatókönyvíró, aki fenntartás nélkül elhitte, hogy Móra
akkor is Móra, ha az történetesen Pósa bácsi.
Kellett hozzá egy naiv grafikus, aki fenntartások
nélkül elfogadta, hogyameserajzfilm
akkor is
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Hegedűs László: Vázlatok
idilli-bájos, ha a múló divatok több hullámban
is ráhordtak mindenféle bonyolult hordalékot, és
végül kellett hozzá egy naiv rendező, aki fenntartások nélkül engedelmeskedett annak a csordogáló
tempót diktáló - dramaturgiának, amely még diafilmen is elviselhetetlen.
••Fogyasztói" szemmel nézve nem ilyen ártatlan
szándékú Nepp József Megalkuvó macskái. Ismerve a rendező életművét, ezúttal kétségtelen volt:
olyan rajzfilmes hagyományt használt itt tudatosan,
amely az animáció művészetté válása előtti időszakban született. Érteni véltem Nepp ars poeticáját is, amely a sznob rajzfilmmel szemben a populáris ős-trükkfilmet részesíti előnyben. Nepp stílusa
ezért "stílustalan", áttetsző és a mindenkori téma
hordozására kiválóan alkalmas. Nála a konform
majdhogynem cinizmus: az "amit akartok" attitűd megnyilvánulási módja. Fölénye abból a
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páratlan anyagismeretből származik, amellyel a
karikatúrát a legkisebb energiaveszteséggel képes
átalakítani dinamikus mozgássá. Filmjeinek legfőbb erénye, hogy nem érezzük a kézjegy egyediségét: mintha a rajzok maguktól születtek volna,
pontosabban, mintha gép sajtolta volna ki a formákat. (Mondani sem kell, ez csak a felszín. Az
olyan rejtett geg, mint amilyen a "Találkozás a
régi egeremmel" slágersor fölött a hamisítatlan
Mickey egér, akkor is kézjegyként rnűkődik, ha.
annak a külső formája egy Disney-idézet.) A filmet
nem is a populáris rajzfilm-stllus felidézése teszi
igazán elhibázottá. Ezúttal a témaválasztás és az
ironikus forma került konfliktusba. A Hofi-Koósblődli életképessége ugyanis leválaszthatatlan az
interpretátorok
személyiségéről. Humorforrásuk
lényege: íme, két meglett férfi, akik olyanok, mint
a macskák, sőt, macskábbak a rnacskáknál, pedig
nem azok. (Gondoljunk csak Weingarten Nyárjának szereplőire, ott sem állatimitátorok, hanern
eszközeiket alaposan megválogató színészek vitték
sikerre a darabot.) A macskákat játszó színészek
tényleges elmacskásítása túlbonyolította és poéntalanná süllyesztette az animált kabarészámot.
A nézőnek először az éneklő macska abszurd
jelenségét kell elfogadnia, azután azt, hogy a
macskának azért mégis emberarca van, azután
azt, hogy egy színészi produkció ••olyan minthája"
a rajzfilmen ••azzá" válik. Érdemes-e ilyen rétegzett és komplikált módszerrel egy szórakoztató
produkció nyomába szegődni? Érdemes-e ilyen
nonkonform interpretációt létrehozni végső soron
konformista eszközök segítségével ? A válasz még
igen is lehetne, ha a rendező mondanivalója ••csavarásra" lenne felépítve. Ha a Hofi-produkció
••túlpoposítása" egyben a produkciótól való elidegenítést célozná. Nepp azonban lojális maradt
témájához, és lojális a mindenáron való népszerűség-kereséshez. Az eredmény nem is lehetett más,
mint olyan konformista animáció, amely egymás
tehetségét kioltó közreműködök
összeesküvéseképpen született. Hej, ha Nepp egy vacak slágert
kapott volna a kezei közé, és azt rendezi ennyi
jobb sorsra érdemes ravaszsággal!
Ha mondjuk feladatul kapta volna azt a szöveget, amelyet ifj. Újváry László dolgozott fel Nagyvárosi szerelem című filmjében a maga szája íze
szerint! Ha mód lett volna nem figyelembe venni
a Hanglemezgyártó Vállalat és a Neoton együttes,
azaz a ••mecénások" elképzeléseit, és ízekre szedhette volna ezt a felhangszerelt giccset! Az eredmény bizonyára más. Belátom - ismerve a műfaj
Pannónia-beli előtörténetét -, Újváry is kényszerpályán futott. Neki is el kellett hinnie a sláger
sugallta város-pokol mocsár-mélységét és a dal-

szöveg inspiráita szerelmi mámor mennyországmagasságát. Mocsár-ügyben jó szolgálatot tettek
a pop art patent kellékei, azok a vizuális fordulatok, amelyeket Bányai István és Herpai Zoltán
jó néhány évvel ezelőtt már kimerítettek, rnennyország-ügyben pedig azok a Rohrschach-teszt
figurakhoz hasonlatos alakzatok, amelyekkel igen
könnyű élni és visszaélni. A hangulatkeltés Jolly
Jokerei ők, erotikus fantáziánk azt és annyit
képzel e figurák mögé, amennyi élettapasztalattal
mi magunk, és nem amennyivel a szerző rendelkezik. Reményre csupán két tény jogosít fel. Hasonló feladatok végzése közben még olyan tehetséges rendező is elvérzett, mint Varsányi Ferenc,
valamint, hahinni lehet a prognózisnak, több "slágerháttér" a műtermekben nem fog készülni.
A konformista animáció tavalyi legjobbika
Hernádi Tibor Animáliá-ja. Rövid, poénra hegyezett, egyszerű vonalvezetésű mű ez is, mint sorozattársai. Mondanivalója "akkora, amekkora".
És mégis: ez a jó kvalitású darab sem rendelkezik
azzal a magától értetődő könnyedséggel, szofisztikától mentes önfeledt ős-animációs modorral,
amely a magyar rajzfilm édeni korszakát jellemezte valamikor a hatvanas évek első felében.
A humor egy szemernyit itt is túlbonyolított, a
karikatúra-formában lötyög a kikarikírozott tartalom. A "sajdikosan" slendrián figuratervek komikuma ugyanis önhordó erejű. A nagyképű értelmiségi egerek és a hatalmat képviselő alapműveletekkel is uralkodni tudó macska parabolaja azonban fontosabb annál, semhogy a karikatúraelemek,
a vicces figurák eltereljék a lényegről a figyelmet.
A komikus mellékfordulatok a komikum fővonalát gyengítették. Szikárabb, fegyelmezettebb rajzolat nagyobb hatásfokon működött volna, mint
ahogy a pléhpofa szikar fegyelmezettsége abszurd
mozi-helyzetben mindig inkább megnevettet, mint
az abszurd szituáció t rnirnikájával túlhangsúlyozó
burleszkhős.

Nonkonformista animáció
E négy, belső hit nélkül alkotott és népszerűséget
megcélzó animációs film fonákja viszont négy
olyan animáció, amelyek mindegyike valószínűleg
a rendező belső meggyőződéséből fakadt, de a
"nép" egyelőre kimaradt a játékból. Ezek a nonkonformista animációk, amelyek - helyesen vagy
helytelenül, ügyesen vagy ügyetlenül, de - figyelmen kívül hagyták azt a fogyasztói bázist, amelyet
olyan készségesen kiszolgalt a másik négy.
Közös jellemzőjük az animációs apparátussal
mint médiummal való konfliktus. Magyarul: mind
a négy mű a videotape vonzáskörében készült.

.Kovásznai György: Habfürdő

ifJ. Újváry László: Nagyvárosi szerelem
A gyakorlatban ez úgy jelentkezik, hogy Hegedüs
László enigmatikus hangulatú Vázlatok-ját éppen
úgy, mint Varsányi Ferenc harsány Animációs
variációk-ját, Szórády Csaba gondosan és szépen
kidolgozott Magyar képek-jét csakúgy, mint Prztor Ágnes epigon-ízű Hét iker szarvaskígyó-ját
többször kellene megnézni ahhoz, hogya mű igazi
tartalma világossá váljék. A többször nézés mint
igény nem a művek hibás esztétikai koncepciójából
fakad. Lényegükhöz. létezési médjukhoz tartozik.
Ezek a filmek ugyanis valójában olyan, időben
determinált képzőművészeti alkotások, amelyek
annyivizuális motívumo t pergetnek párhuzamosan,
hogy immár lehetetlen a képről képre váltás uno
actu befogadása. Ennek a műfaji divergenciának
művészetszociológiai
tanulságai is vannak. Létezik
tehát egy alkotói vágy (kényszer"), amely nemcsak
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zó, egész estés animációs film, aki eddig sokkal
inkább a pszeudo-video táborhoz, semmint az
animációs tradíciók őrzői hez tartozott. Legalábbis
eddig látott rövidfilmjei és írásai ezt a vonzaimat
engedték sejteni. A Habfürdő mégsem pálfordulás.
Komplex mű, amely a befogadás többféle lehető(
ségét is felkínálja. A legalsó, a könnyen fogyaszthatóság szintje a humorban gazdag, bár fanyar
megoldású történet, és a slágerképes, bár zenei
iróniától sem mentes dalbetétek világa. Közép
szinten - nevezzük ezt a tiszta képzörnűvészeszintjének - érvényesül az a bizonyos vizuális
invenció, amely a pop artos alapstílust és a stabil
figuraterveket időnként kibillenti hol Klee, hol
Picasso, hol Kokoschka stílusának irányába, attól
függően, hogya dalbetét melyik deformációnak
kedvez. A legfelső szinten azonban nem érvényes
sem a "fogyasztói" animáció, sem a "képzőművészeti" animáció hatásmechanizmusa. A különifj. Ujváry László: Nagyvárosi szerelem
bözö szinte k szorzata sajátos dramaturgiát terema karikatúra-animáció
és a festmény-animáció
tett. Ez a dramaturgia pedig lehetövé tette, hogya
lehetőségein akar túllépni, hanem a katarzissal
koncepeionális animáció a cselekmény egy-egy
rendelkező drámai konvenciókon is, azaz az alkal- kanyarjában
felvillanthassa a szituáció kínálta
mazott vizualitásból autonóm vizualitást igyekszik rnélységeket, mégpedig oly módon, hogy a normál
előteremteni, De nem létezik mégsem az atechnirajz időnként kibicsaklott, és a filmvásznat a
kai apparátus, sem az a körvonalazható kőzőnség,
képzőművészet vette birtokába. Ha ez a többlet
amely az ilyen művek befogadásának maximalis nincs, Mohay Zsolt, Parádi Anna és Horváth
hatékonyságát biztosithatná. A "szegények vide- Klári anyagi szempontokkal túlterhelt szerelmi
oja", a többszöri mozinézés sosem fogja azt a háromszöge natúrfiimre kívánkozik. Ha ez a
majdnem-ornamentika
élményt nyújtani. amely a többlet nincs, Másik János songjai igazán színtelevíziós közegben könnyen megszülethet. Illetve padon érvényesülnek. De ez a többlet csakis az
ha mégis megszületik - mint ahogy Szórády film- animáció közegében keletkezhetett. És ez a módszer
jének esetében mégis rnegszületett - az azért lehet lehetövé tette, hogya konvencionális rajzzal jelséges, mert a mű a befogadó szempontjából "dupképezett hétköznapi gyakorlat éppúgy ironikussá
lafenekű" . Azaz, a vidw-jellegen túl és kívül még váljék, mint a "nagy érzések fellángolásakor"
drámai sodró erővel is rendelkezik: Elsősorban
keletkezett "mélyvizualitás". Ez a minden érzést
azért, mert a kiválasztott Bartók-művék
hűséges és minden mozzanatot elrelativizáló animációs
koreografálása,
a Rondino óta tökélyre emelt filmnyelv azonban korántsem öncélú játék. Kívávonal tánc, a dezantropomorf, félantropomorf és lóan alkalmazható volt afra amondanivalóra,
antropomorf fokozatok első látásra is követhetövé
amelyet a film felvállaIt, nevezetesen a szernélyiség
teszik a filmet. De Varsányi egyre inkább kézjeggyé kibontakoztatásának
külső-belső konfliktusaira,
váló és tartalomtól függetlenített pixillációs techni- és amúgy mellesleg az "értelmiségi nő" és a "csakája, Hegedüs konceptuális manírokkal dolgozó
lád", a "fizetés" és a "jövedelem", az "életmód"
technikája és Pásztor hamisítás-gyanús gyerek- és a "kultúra" csakis itt és most jelentkező ellentrajz-technikája csak abban a közegben vizsgáz- mondásainak kibontására.
hatna igazán, amelynek esztétikaját
még éppúgy
Ha a nyolc film polarizált szimmetriáját nézem,
nem dolgozták ki Magyarországon, mint a befo- a kép lehangoló. Ha a nyolcat ellensúlyozó, és
gadáshoz szükséges készülék gyártási folyamatát.
azok belső diszkrepanciáját feloldani akaró egyetlen nagyjátékfilmet figyelem, a konform non konform tudatos szintézise miatt az eredmény sokkal
Habfürdő
biztató bb annál, semhogy a "szociológiai, álság"
átmeneti tényébe érdemes levyen könnyen beleEbben az összefüggésben különös jelentőséget
nyugodni.
kap Kovásznai György produkciója, a Habfürdő.
Már csak azért is, mert Kovásznai személyében
olyan rendezőt kapott ez a közönségsikerre pályáP. Szücs Júlianna
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Az egyetlen. mérce csakis. a minőség lehet
A X. Veszprémi Tévétalálkozóró/
Szolid jubileumot ültek az idén - a tizedik évforduló köszöntésére - a Veszprémi Tévétalálkozó
résztvevői s a közönség. A tavaly még ősbemutatón
szerepelt alkotások megjárták azóta a képernyőt,
s díjazott munka lett némelyikükből.
Bizonnyal
igy lesz jövőre is. Ám érdemes elgondolkodni ezen
a körforgáson - már csak azért is, mert ki tudja,
hányadszor: ismét napirendre került, ezúttal a
találkozó alkalmából rendezett egyik eszrnecserén
a szórakoztatás problematikája (Zappe László
megfelelő - mert vitára ösztönző, s értsük úgy is:
vitatható - bevezetője nyomán).
Nos: a díjak s az ősbemutatók tanulságai egyaránt azt bizonyítják, hogya szórakoztatás nem
lehet a televízió részfeladata, nem választható szét
kikapcsoló, valamint ideológiai-tudatformáló szerepkör, s mindettől nem célszerű elkülöníteni a
képernyőn adódó művészi hatáskeltés lehetőségeit.
Akarva-akaratlan ezt a helyes - összegező - fölfogást tükrözték a zsüritagok - hivatásos vagy
nem hivatásos nézők - szavazatai, amikor tévédrámát és diszkóműsort (paródiát) egyaránt jutalmaztak. Persze: az egymás mellé helyezett, ám
különböző műfajú és fajsúlyú művek más és más
alkotórnűhelyek termékei voltak. Szükség is van
szakosodott műhelyekre, alkotócsoportokra, de az
eddiginél sokkal kevésbé merev keretek között.
A szórakoztató ipar, a tömegtermelés gyanús,
mindennemű minőségi követelménnyel szemben
menlevélként szolgáló koncepciója helyett arra
kellene törekedni, hogya
legkiválóbb alkotók
bármely műfajban szóhoz juthassanak, televíziózás és mozífilmgyártás
közös-kölcsönös erőfeszítést tehessen minél színvonalasabb alkotások
létrehozására.
A szórakoztatás mint "külön szakma" szószólói
gyakran misztifikálják saját tapasztalataikat, miközben nemegyszer kiderül: alábecsül ték a közönség ízlését. Ám méltatlankodnak, ha elmarad a
hivatalos megbecsülés. Sokezres nézőtábor tetszésnyilvánításaival áltatják magukat ilyenkor, s

keseregnek a szórakoztatás alacsony tekintélye
miatt. Persze való igaz: ma még sok ezer ember
fogad hangos tetszéssel silány. műveket is. Az a
kérdés tehát: melyik: közönségnek készüljön a
műsor? Az általában vett - és sokat hangoztatott
- közönségigény kielégítése bizony igen gyakran
lefelé nyomja a színvonalat, s a mai igény helyett
(mérhető ez egyáltalán?) a tegnapit szolgálja legfeljebb. Aki úgy hiszi: elegendő a meglevő igényt
célba vennie, ne csodálkozzék, ha - alálő. A közönséget igenis be kell csapni: jobbat adva neki
annál, mint amit követel. (Nemcsak a televíziózásban lehet ez aranyszabály.)
Szerfölött tanulságos, hogya Diszkó-diszkó című
paródia két jogcímen is díjat aratott. Egy nyugati
tévéműsor ügyes másolatáról van szó ugyanis.
Tehát paródiát már tudunk megfelelő - díjazható
- szinvonalon készíteni, eredetit még nem. Az
Egymillió fontos hangjegy círnű sorozat hétről
hétre fantáziátlanabb, mert akik készítik: nem
látnak benne - úgy látszik - számottevő lehetőséget. A paródiákat viszont mások (és több önbizalommal) alkotják - s meg is van az eredmény.
Pedig a képernyőn minden perc szinvonalas kitöltése: méltó feladat.
Agárdi Péter - a szemle másik vitájának referátumában - a hetvenes évek tévéfilmjeiről, -játékairól, e műfaj - művészeti ág - végleges felnőtté válásáról tudósított (egybecsengve tavalyi
beszámolónk alapkövetkeztetésével). A társadalmi
valóság tükrözésének rnikéntjét, minőségét választotta mércéül, s nem elvont közönségigények
mennyiségi kielégítését. Ez, s csakis ez lehet a
norma a magyar televíziózással szemben. A valóság hű bemutatásának vállalása a legkülőnfélébb
műfajok keretei ben : egyszersmind a szórakoztatás
ismérve. Amihez közünk van: szórakoztai, s ez
nem egyes meghatározott műfajok kérdése. Nem
privilégium.
Örvendetes, hogy - többek 'között - díjat nyert
a Filmkultúra hasábjain is méltatott Prolifilm.
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Felvidéki Judit: Két jegygyűrű

András Ferenc: A legnagyobb sűrűség közepe
Nemere László rendezése. Csehov tragikomédiájának sajátos feldolgozása volt Esztergályos Károly
Cseresznyéskert-je: a közömbösség derűjét könynyekre váltó Töröesik
Mari (Ranyevszkaja),
a
mélázásából
keménnyé dermedő Kozák András
(Lopahin), az öreg bútor inas t : az eladott -elherdált
birtok utolsó - ott felejtett - lakóját, Firszet megjelenítő Balázs Samu s még néhány kitűnő művész
alakításával fémjelezve. Nem volt azonban eléggé
vedlett az a darab Oroszország, amely a képernyőn
megjelent: a külső és belső színhelyek esztétikuma
tévúton látt atta a rendezőt, aki máskor - például
Avdotya és Jasa ker.i jelenetében,
a hint ánál
- bátran játszatott akár "a szöveg ellen", mégis
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Csehov szellemében. Bacsó Péter a Suksin-novellák nyomán torgatott
Sértés-sel pedig legutóbbi
mozitilmteljesítményeit
múlta jócskán felül.
Az ősbemutatók
m.zönyében
András Ferenc
munkájának.
A legnagyobb sűrűség közepe círnű
tilmnek jósolunk
kedvező szakmai togadtaiást,
s szinte bizonyos, hogy a nézőket szenvedélyes
vitákra hangolja majd. Csák Gyula kisregényéből
született a televíziós filmváltozat (védhető és indokolt dramaturgiai
változtatásokkal).
Szinte minden családnál akad idős szülő, hozzátartozó,
s
nem kevés olyan, akinek méltatlan bánásmódban
van része - így hát az Ifjabb Sadeczky (Szabó
László) ingét ki-ki magára veheti, de legalábbis
hasonló szabásút jó néhányan
érdemelnek. Föltedezésszámba
megy ezen a filmen egy-két új
arc (román íai magyar színészeké ); közül ük most
Borbáth Ottiliára hívjuk föl a figyelmet: pontos és
fegyelmezett az alakítása, hideg sugárzású szépségével gyönyörű magyar beszéd párosul.
Tehetséges
munkákkal
jelentkezett
ismét a
Fiatal Művészek Stúdiója (akiknek ügye mint bemutatásra érett alkotórnűhelyé, tavaly óta keveset
haladt előre). Radó Gyula portréfilmje
Szirtes
Ádámról képernyő után kiált; e műnernben Várkonyi Gábor és Gém György Modell-film-je tárgyilagosan és röviden számolt be a div ttbernutatók
világának hol szennyes, hol szánalmas kulissza titkairói, anélkül hogy tagadta volna ennek az életszférának a jogosultságát,
embernyi embert követelő lehetőségeit.
Kern András jó szereposztás révén - Töröesik
Mari, Kállai Ferenc, Andorai Péter - bizonyította,
hogy a kriminek s irodalomnak
egyaránt kevés
Oroszlánszáj - Marguerite Duras írása - élvezhető,
helyenkint
lebilincselő
minöséggé
fokozódhatik
- hát még, ha a képi láttatás frisseségével, szekatlanságával is társul. Az időközben képernyőn is
bemutatkozó
Felvidéki Judit újra csak Pap Károly novellák
finom érzékű, szellemes-ironikus
egybeszerkesztésével
bizonyította
otthonosságát
irodalomban
és tilmkészítésben.
A Két jegygyűrű
főszerepeit kedvvel és becsvággyal játssza el s részben ez is a rendező érdeme! - Vörös Eszter,
Maszlay István.
Felvidéki judit egy másik filmje, a Gyümölcsoltó
boldogasszony azonban a veszprémi ősbemutatók
általános benyomását
megerősítve,
az írói, dramaturgiai
munka számottevő
fogyatékosságaira
vet feny t, legyen szó bár a Nemere László rendezte
Hívójel-ről, Szalkai Sándor Nők apróban-járól,
vagy Szőnyi G. Sándor - júliusban már műsorra
is tűzött - Látástól-vakulásig című szatirájáról.
K.

zs-

ALKOTÓMŰHELY

Gondolatok a filmszemiotika mai helyzetéről
Párizsi beszélgetés Christian Metzcel
A francia Christian Metz - akinek Válogatott tanulmányai 1978-ban magyar
nyelven is napvilágot láttak a Magyar
Filmtudományi Intézet és Filmarchívum kiadásában - a filmszemiotika
megteremtője, az első és mindmáig
egyetlen rendszerezett filmszemiotikai
elmélet kidolgozója. Metz munkássága az elmúlt tizenöt esztendő során világszerte ismertté vált. Könyveit tucatnál több nyelvre fordították le, írásai hivatkozási alapul szolgálnak v=Iamenynyi olyan írásban, amelyben a film szemiotikájáról esik szó. Elvei továbbgondolkodásra ösztönzik még azokat is,
akik a film vizsgálatát más tudományos módszerrel végzik.
- Két-három esztendő óta mintha csökkent volna
az érdeklődés és a kereslet a filmszemiotika iránt.
A kínálatban is szemmel láthatóan megmutatkozik
ez, hiszen néhány év óta kevesebb könyv, cikkjelenik
meg, mint annak előtte. Egyetért-e ezzel a megállapítással és ha igen, miben látja okát a jelenségnek?

még ma is gyakorta vádolják
azzal, hogy nem a tényleges, létező objektumokat
(filmalkotásokat) tanulmányozza, hanem a maga
alkotta modellben igyekszik kimutatni a tárgy jelen esetben a film - sajátosságait és ezzel mintegy
"megsemmisíti" vizsgálata tárgyát.

- Kétségtelen tény, amit említ, de nem hiszem,
hogy visszaesésről volna szó. Mindez azzal magyarázható, hogya szerniotika i szemlélet, módszer
széles körben elterjedtté vált és ma már nemcsak
a szemiotikusok, de más tudományág képviselői
is használják a szemiotika togalomrendszerét, így
kevésbé feltűnő egy-f:gy kimondottan szerniotik ai
inspirációj ú mű megjelenése.

- Akik ezeket a vádakat megfogalmazzák, azért
teszik, mert nem Ismerik fel a maguk választotta
tárgyat a tilmszemiotika tárgyában. Okkal, hisz
a különböző vizsgálódástípusok kutatásának tárgya jelentősen eltér, különbözik egymástól. A filmet vizsgáló hagyományos szernléleunód, módszerek képviselői a filmet sikeres vagy kevésbé sikeres
műalkotások
osszességén •..k tekintik, amelyet -

- A filmszemiotikát
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a vizsgáló képességétől és képzettségétől tüggöen
- mélyebb vagy ielszínes esztétikai szempontrendszer alapján magyarázzák. A szemiotikus nyilvánvalóan nem ért egyet ezzel a tárgy-felfogással.
Számára a film nem egyszerűen alkotások összessége, de minőségileg új tényező, olyan vizsgálati
objektum, amelyet maga teremt és magyaráz,
A film meghatározásában mutatkozó eltérések a fogalom tudományos és köznapi száhasználatábál
adódó félreértések - végső soron nem azt tükrözik-e,
hogy társadalmi rétege nként , csoportonként más és
más a film helyzetének megítélése. a kultúraközvetítök hierarchiájában elfoglalt státusza ?
- Kétségtelen, hogya film még mindig nem élvezi
azt a társadalmi presztízst, amely szükséges ahhoz,
hogy egy kifejezésforrnát, egy kultúraközvetitő
eszközt a legitimizált kultúra közegébe tartozónak
itéljen a társadalom. Ennek számos káros következménye van, amelyek láncreakciószerűen váltják
ki egymást. Közülük most csak hármat emUtenék.
- Az első. a legelterjedtebb nézet, hogy a film
nem "komoly" dolog; hogy a film nem az irodalommal, zenével. képzőművészettel egyenrangú
rnűvészet, Következésképpen "komoly" emberek
nem foglalkoznak kutatásával. Átengedik a terepet
kevésbé komoly embereknek, akik kapnak az
alkalmon és tódulnak e területre. A leggyakrabban idézett példa erre a napilapokban megjelenő
filmkritikák minősége, szemlélete - tisztelet a néhány, de kevés kivételnek.
- A második a már-már patológikussá fokozott
filmimádat, amely legszembetűnőbben a filmklubokba szerveződött rajongók körében észlelhető.
A tárgy túlbecsüléséri kívül valóságos érzelmi viszony köti össze a filmalkotást és a filmélvezőt.
A "filmbarát" - mindannyian jól ismerjük ezt a
tipus t - csak túlfűtötten,
túlzásra hajlamosan.
szélsőséges terminusokban képes véleményt alkotni a látottakról és az alkotáshoz fűződő viszonyát
az irracionalitás jellemzi. A kritikusok jelentős
részének semmitmondó szóáradata és a filmbarát
ömlengése nagyon megnehezíti azon kevesek dolgát, akik szenvedélymentesen. tudományos igénynyel kivánnak beszélni vagy írni a filmről. A filmszemiotika egyik lehetséges meghatározása éppen
ez: szenvedélyektől rnentes, nyugodt elmélkedés
a filmről.
- A ha~adik káros következmény a szemiotikus
elfogultsága, a minden áron történő és mindenre
alkalmazott •.szerniotizálás", a szemiotikától idegen látszat- vagy álszemiotika: nehézkes mondatok, zsonglőrködés a fogalmakkal. Szerencsétlen
kísérlet arra, hogy az első és második következ-
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mény káros hatását ellensúlyozza. Ez utóbbi esetben a szerniotika - amely egy a lehetséges, tudományos igényű megközelitésmódok kőzül - mindent gyógyítani látszó orvossággá válik. Úgy állitják be, mint a xx. század legnagyobb felfedezését,
kulcsot, amely minden ajtót kinyit. Valójában a
szemiotika épp itt vérzik el. mert nincs ami távolabb áll a hiteles szemiotikai szemlélettől, mint
éppen a vaskalaposság, a követelődző korlátoltság,
a mindenre kiterjesztett igényjogosultság és annak
szüntelen hangoztatása.
- Milyen típusú hozzáértést (kompetenciát)
nyel tehát a filmszemiotikus mestersége ?

igé-

- Kettős kompetenciát. Ismernie kell a filmet,
annak történetét.
de tájékozottnak. felkészültnek
kell lennie egy másik tudományágban is. Ez számtalan kitérőt igényel tőle, szellemi befektetést, amely
nem mindig vagy nem kellő mértékben és megfelelő
időben kamatozik. Tíz-tizenöt éve magam is azoknak adtam igazat. akik úgy vélték, hogya szerniotikusnak feltétlenül komoly, több évig tartó nyelvészeti előképzésre van szüksége. Néhány esztendeje
ugyanezt éreztem, amikor a pszichoanalízis tanulmányozásába belekezdtem. Ma azon a véleményen
vagyok. hogy én e két kitérőt elsősorban azért
tettem meg, mert a nyelvészet és a pszichoanalízis
önmagukban érdekeltek és nem azért, mert a film
tanulmányozásához erre ilyen alaposan szükségern
lett volna. E helyreigazítás feltétlenül ide kívánkozik. mert nem egy fiatal. mindenekelőtt a film
iránt érdeklődő kutatót elbátortalanít. ha azt hiszik, hogy olyan hosszantartó nyelvészeti tanulmányokba kell belefogniok, mint Metznek.
- Manapság a fiatal és a filmet tanulmányozni
szándékozó kutatók előtt inkább a nyelvészeti
indíttatás. mintsem a nyelvészet vagy pszichoanalízis módszerének szükségességét hangsúlyozom. Való igaz - aki tagadná, hibát követ el -.
hogy a szemiotika sokat köszönhet a nyelvészetnek
és a pszichoanalizisnek, ellentétben más, a filmet
vizsgáló - esztétikai vagy szociológiai - módszerrel,
amelyik nem az emlitettek alapjaira építkezik.
Viszont éppoly valótlan azt állítani, hogy a filmszemiotika nem más, mint a film vizsgálata a nyelvészettől vagy a pszichoanalízistől kölcsönzött
fogalomtár, módszerek segitségével. Hiszen ha
a nyelvészet vagy a pszichoanalízis fogalomtárat.
eszközeit és módszereit tekintjük, közülük csak
igen kevés alkalmas arra, hogy operatívvá, felhasználhatóvá, eredménnyel kecsegtetővé váljék
- a kutató alkotó beavatkozása, adaptálása révén a film szemiotikai vizsgálatában. Minden fogalom
önkényes, meggondolatlan és mechanikus átvétele

tévútra vezethet, csak hibás következtetéseket
eredményezhet. Nem csupán lehetetlen, de szükségtelen azt kívánni a film szemiotikusától, hogy
oly felkészült legyen anyelvtudomány területén,
mint maga a nyelvész. Ismernie kell viszont, mégpedig alaposan, az általános nyelvészet jelentős
elméleteit, korszakmeghatározó műveit.
- Korábban Ön is úgy vélte, hogy a szemiotika a
nyelvészet függvénye; hogy a szemiotika létét a
nyelvtudománynak köszönheti. Vajon napjainkban
a szemiotika nagyobb önállóságra tett-e szert,
mint korábban?

is változó. Mindkét véglet jellemezheti egyazon
személy pályájának két különböző szakaszát.
- Jómagam, például 1962-től 1970-ig, amikor a
film szemiotikája talán a legintenzívebben foglalkoztatott, jóval kevesebbet - hetente egyszer-kétszer - jártam rnoziba, mint valaha, filmrajongó
koromban, amikor lelkesen látogattam a filmklubok vetítéseit. Most ismét ••rákaptam" a filmekre.
Előfordul, hogy négyet-ötöt is megnézek hetente.
Az igazság az, hogy nem is a filmek száma a
döntő, hanem az a tény, hogy az ember élvezi-e
vagy sem a filmeket, szeret-e vagy sem moziba
járni.

- A filmszemiotika ma jóval önálló bb, mint volt - Vajon az előbb említett kutatók véleményét nem
egy évtizeddel ezelőtt vagy korábban, amikor a magyarázhatjuk-e azzal, hogy elsősorban nyelvényelvtudomány és a szemiotika viszonyára vonat- szeti, pszichoanalitikai ismeretekre (kompetenciára)
kozó elveimet kifejtettem. Létezésének tizenöt vágynak és csak másodlagosan vagy mellékesen a
esztendeje alatt a filmszerniotika sokat fejlődött. film ismeretére?
Magabíztossá
vált, nincs már olyan nagy szüksége,
hogy - létjogosultságát igazolva - állandóan a - Kétségtelen. A kompetencia fogalma más és
nyelvészetet hívja segítségül, ha bizonyítani kívánja más tartalmat fed egy formalizált és egy formalizáigazát. A filmszemiotikus ma is figyelemmel kiséri latlan tudományágban. Mindkettő esetében azoa nyelvtudomány alakulását, vitáit, felhasználja nos, hogy előbb el kell sajátítani az ismereteket,
Egy formalizálatlan
részeredményeit, de nem rémes a lába, ha egy-egy ••tanulásra" van szükség,
vitában szembe, sőt ellentétbe kerül a nyelvészek- tudományágban, mint amilyen például a filmtörténet, az ismeretek elsajátítása nagyjából azt jekel. Számos esetben meglepetéssel tapasztaltam.
hogya filmi kódokról szóló kutatások vagy konk- lenti, hogy figyelemmel kísérjük a mindenkori
rét filmelemzések legkiválóbbjai olyanoktól szár- jelen eseményeit, számba vesszük a bemutatott
külőnbségeiket,
maznak, akik nem nyelvész vagy pszichoanalitikus filmek jellemzőit, megállapítjuk
alapképzettségűek. A nyelvészet és a pszichoanalí- röviden tényeket. benyomásokat rögzítünk. Ismerezis gyors és mélyreható változása egyébként majd- teket szerzünk, de ezek az ismeretek nem rnódosíhogynem lehetetlenné teszi a filmszerniotikus szá- tották elménket. Ezzel szemben, ha valaki a
mára a naprakész, tökéletes tájékozódást,
hacsak nyelvészettel kíván megismerkedni, akkor nem
nem szenteli minden idejét ilyen jellegű olvasmá- csupán adatokat, tényeket rögzít elméjében, de
megváltozik gondolkodásmódja, szemlélete.
nyoknak - saját tevékenysége rovására.
- Végső következtetésként még csak annyit, hogy
egy olyan összetett szemiotikai rendszer, mint a - Manapság meglepő tapasztalni, hogy a filmelfilm komoly vizsgálata ma sem képzelhető el mélettel foglalkozó szakemberek közül sokan miminimális - a legfontosabb - nyelvészeti és pszicho- lyen kevéssé vagy egyáltalán nem ismerik a film
hajdani elméletalkotóinak munkásságát. Az (Jn
analitikai ismeretek nélkül.
munkájában - egy régebbi időszakban - igen fontos
- Sok kutató, főleg a teáriára-orientáltak közül, szerepet töltőtt be a klasszikus filmelmélet. Gyakúgy véli, hogy fölösleges moziba járni, elegendő ran idézett szerzőket, de elméleti munkájában nem
- megfelelő nyelvészeti vagy pszichoanalitikai kép- használta fel tanításaikat.
zettség birtokában - elmélkedni a filmről. Filmismeretük minimális, de ezt a minimumot igen nagy - A hagyományos (vagy klasszikus) filmelmélet
mindig jelentős szerepet játszott gondolkodásom
magabiztossággal, látványosan. manipulálják.
formálásában. Éveket töltöttem a komoly elméletalkotók műveinek tanulmányozásával és ez ••tet- Tipikus esete ez annak, amikor azt mondják
valakiről, hogy átesik a ló másik oldalára. A szemi- tenérhető" írásaimban, nemcsak lábjegyzetek forotikus ••elfelejtkezik" a filmről, át- vagy vissza- májában, hivatkozási alapként vagy a rituális
vedlik nyelvésszé, analitikussá, ideológussá. Ez tiszteletadás jeleként. Többször kijelentettem, nem
éppolyan káros vagy kóros, mint a másik véglet. egy helyen leírtam, hogy a klasszikus filmelmélet
Persze a mozibajárás mint szokás, egyénenként a filmszemiotika egyik forrásának tekinthető.

65

A filmszemiotikai kutatás örvendetes fellendülése
sajnos azzal a negatívummal járt, hogy a kutatók
egy része - indokolatlanul - alábecsülte, elhanyagolta a klasszikus filmesztétikát. E jelenség egyébként más tudományágban is megfigyelhető.
- Nyilvánvaló azonban, hogy csak azok nem becsülik a filmelmélet klasszikusait, akik a maguk boldogulását mindig a mindenkori divattól teszik
függővé. Eizenstein, Balázs, Arnheim, Bazin elmélete ma sem vesztett jelentőségéből,
viszont
lehetetlen, sőt anakronisztikus volna ma Epstein
vagy Balázs rnódjára, módszere alapján kialakítani
a fiim elméletét. A film elméletévei foglalkozók kőzött ma már szép számmal akadnak olyanok, akik
jól ismerik a nyelvészetet, a pszichoanalízist, de
kevés köztük az olyan kutató, aki a klasszikus
filmelmélet jelesebb alkotóinak műveit is ismeri.
- Jómagam ma kevesebbet olvasom ezen elméletalkotók írásait, mint néhány esztendővel ezelőtt.
Néhányan azzal vádolták a filmszemiotikát, sőt
személy szerint engem, hogy "kiárusítom" , lejáratom a klasszikus filmesztétikát. Furcsa, hogy
éppen azok vádaskodtak, akik maguk szernmel
láthatóan sohasem olvas ták ezeket a régi szerzőket. Mert ki foglalkozik ma például Arnheim gondolatrendszerének elemzésével ? Ismereteim szerint csak hárman: a japán Asanuma. az olasz
Garroni és én. Vajon nem meglepő- e hogy mindhárman szemiotikusok vagyunk? Valójában éppen
a filmszemiotikának köszönhető, hogy feltárta a
klasszikus filmelmélet ma is maradandó értékeit,
rámutatott - némely vonatkozásban - időszerűségére. A filmelmélet hajdani, jelentős alkotásainak
nagy része még napjainkban is feltáratlan, de tizenöt évvel ezelőtt teljesen ismeretlen volt.
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- Néhány francia kutató - gondolok itt Michel
Colinre, Dominique Chateau-ra - megkísérli a
film vizsgálatát a generatív grammatika és szemantika keretében elvégezni és ezen elméletek segítségével új összefüggéseket feltárni. Az On által kidolgozott strukturalista filmszemiottkához
viszonyítva,
számomra az egyik lényeges eltérés abban mutatható ki, hogy véleménye szerint a filmben nincs
egyetlen, egységes, ún. legkisebb egység, hanem
-, filmi kádonként, azaz szemiotikai rendszerenként - változó, többféle, jellegében és méretében eltérő minimális egység, míg például Colin azt állítja
- miként korábban sokan,- hogy a film legkisebb
önálló egysége a beállítás. F.z lényeges, mondhatnám meghatározó érvényű különbség, mivel alapvető szem/életbeli eltérést takar. Változott-e a felfogása e tekintetben?
- A véleményem - ebben a vonatkozásban - semmit sem változott, bár igen érdekesnek és sok tekintetben előremutató kezdeményezésnek tekintem például Colin munkáját.
- Végezetül: min dolgozik?
- Egy könyvön, amelynek témája igen távol esik
a filmszemiotika témakörétől.
Freudnak a viccről, a szellemes mondások jelentéséről és jelentőségéről írott könyvét ilIetve gondolatrendszerét vizsgálom és igyekszem gondolatrnenetét - legalábbis
remélem - új felfogásban megvilágítani.
Párizs, 1980.
Szilágyi Gábor

ELMÉLET

A forma elvének változásai
Jancsó Miklós filmjeiben
Jancsó Miklós pályáján a valódi szakitás a ha- lyett a megszerkesztett látvány jelentéstelisége alkotja a struktúrát.
gyományos filmkomponálással csak fokozatosan
Az Oldás és kötés-ben (1962) és az Igy jöttemkövetkezett be, a teljesen új minőség lényegesen kében (1964) az epikus kompozíció mögött az ikosőbb valósult meg, mint többnyire vélik. Játékfilmalkotása első évtizedének művei, alapjában véve nikus jelleg csak eleve adottságként van jelen;
epikus filmek, malyekben a kompozíció magja a a Szegénylegények-ben (1965) kezd emancipálódni
mindenkori "egyszerű történet" (Jancsó), a reali- az epikum mellé egyenrangú, tudatos eljárássá ;
tás-érvényű körűlmények
kőzött lejátszódó cse- a Sirokká-ig (1969) a két tendencia egymással harcol, filmeken belül is váltakozó sikerrel; az Égi
lekmény elbeszélése, amint az a film történetében
a kezdetektől fogva tradicionális. Tradicionális a bárány-tól az ikonikus elv válik dominánssá; az
filmkomponálás
gyakorlata szerint csakúgy, mint Életünket és vérünket c. trilógia (1979) pedig sajátos visszatérés az epikus filmhez.
a közőnség elvárásai szerint.
Az első nagyfilmekben az epikum még teljesen
Ugyanakkor - mint stiláris specifikum - Jancsó
a
hagyományos
formaelvek szerint konstituálódik:
filmjeiben az indulástól kezdve jelen van a látványa történet a kiemeit főhős sorsának bemutatásából
szintnek a megszokottnál érezhetően tudatosabb
megszerkesztettsége. De a stílus elve csak az Égi bontakozik ki. Az Oldás és kötés "Járom Ambrus"
bárány-tól (1970) válik kompozíciós elvvé ; itt tör- (Latinovits Zoltán) élet útj ának meghatározott,
döntő szakaszát beszéli el, s belül marad a szokténik meg a minőségi váltás, amikor az epikus ábványos, empirikusan reális életkeretek- és viszorázolást felváltja az ikonikus filmkompozíció.
nyok (szerelem, család, hivatás) határain. Az Igy
rnelyben a látvány nem egy epikus történés empirijöttem
már kihelyezi a szituációt, de továbbra is
kusan hiteles mozzanatsorozata vagy környezetének képe, hanem elsősorban önmagán belüli ősz- megőrzi a cselekményt: a központi hős, "Jóska"
szefüggéseiben
hiteles, önmagát képviselő, de egy- (Kozák András) sorsának elbeszélése tartja össze
ben a "jeltárgyra" is mutat ó képi - ikonikus - jelek a struktúrát.
S bár mindkét filmben akad ikonikusan jelképes
esztétikai teleológiájú
rendszere. Mivel azonban
Jancsó jelrendszere nem elvont vagy éppenséggel mozzanat (pl. az elsőben a mosdás a kútnál, a mánonfiguratív,
hanem a szó legszorosabb értelmé- sodikban az úton magában álló főhőst mutató záben antropomorf,
a befogadó részéről is megfele- rókép), ezek észrevétlenül, természetesen illeszkedlő rugalmasság szükséges, hogy e jeleket ne ha- nek az elbeszélés menetébe - a cselekmény epizódgyominyos - epikai - üzenetként értelmezze, s jaiként is felfoghatók; nem egy másik, az epikumtól elvál ó struktúra mozzanatai; nem szimbólumagának Jancsónak is csak fokozatosan sikerült
jélrendszerét
egy-elvűvé kovácsolnia. Hiszen a film mok, hanem metaforák; nem idegen szerkezeti
- "egynemű közege": a vizualitás révén - eleve egységek, hanem stíluselemek. Ikonikus jelentésikonikus jellegű; története során azonban ezt az többietük megértésének elmaradása nem zárja ki,
nem is befolyásolja döntően az epikusan előadott
eleve adott jelleget Jancsó ernelte először reprezentörténet közlendőjének maradéktalan befogadátatívan a komponálási elv érvényére. amennyiben
ezekben a filmjeiben a cselekmény elbeszélése he- sát.
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A Szegénylegények-ben
Jancsó fokozza az
inszcenálást, tudatosan mesterségesebbé teszi: az
elbeszélést kiemeli a mindennapiság közegéböl,
különös és zárt térbe helyezi. Ezzel megszabadult a
lét esetleges és partikuláris szférájának ábrázoláskövetelményétől, megteremtette a modell létrehozásának lehetőségét az epikus és az ikonikus szinten is. A különös, zárt térben (mint pl. A varázshegy-ben) az emberközti viszonyok a lényegre csupaszodnak, a reakcióidők lerövidülnek, a komplexum jelrendszerré tisztul.
A zárt térben a - szereplőkhöz kötött - cselekményszálak bonyolult előttje és utánja kiszorul,
modellhelyzetük viszont kidomborodik. A tér különössége következtében pedig a cselekmény egyes
mozzanatait - a szereplők megnyilvánulásait - nem
szükséges aprólékosan motiválni, ehhez maga a tér
elegendő (pl. a "Gajdor János" áruló magatartása
individuális, lélektani indoklás nélkül is hiteles a térből adódó határhelyzet kényszerében válik
szükségszerűvé) .
Ugyanakkor, mivel az ábrázolt tér - noha különös - nem valóságon kivüli, az elbeszélt történet
teljességgel elfogadható a valóság logikuma szerint. A cselekmény a Szegénylegények-ben változatlanul plasztikus, a kriminalisztikai helyzet szükségszerű titokzatos mélytere ellenére, sőt: a felgöngyölítés folyamatának feszültsége csak növeli
a beleélés, a cselekmény követésének, tehát a hagyományos befogadás ingerét. A film elbeszélése
- az epikus szint befogadásán esetleg megragadó
élmény számára is - kerek, megragadható, önmagában és tartalmi (történelmi) többletében is értelmes, bár korlátozott egész.
Korlátozott, mivel a film ikonikus szintje az
epikummal egyenrangú, vele egyensúlyban lévő,
jelentésbeli struktúrává emancipálódott. A zárt,
különös térben a környezet, a mozgások és megnyilvánulások ábrázolását nem kötelezik hitelességre a mindennapi élet konvenciói; a történelmi rnodell hitele a kötelező. Már maga a megteremtett
zárt, különös tér is jelképes ikonikusan: a tökéletesen zárt sánc és a végtelenü! nyitott puszta ellentéte a "m'l.gyar Ugar" asszociációját sugallja, a
mozgások koreográfiája pedig elsősorban nem
egyedi sorsok bemutatásával, hanem közvetlenül,
tisztán, lényegi összefüggéseiben ábrázolja a történelem adott, de alapjaiban ismétlődően működ ő
mechanizmusát: a befogottak kiszolgáltatott elzártságát, csoporthomogenitását érzékeltető beállítások, az individualizáló, az egyént és a csoportot egymás ellen kijátszó szétkülönitések látványa; a hatalmat birtokló fél működésének - a
folytonos személycserékkel érzékeltetett - szervezett
gépiessége, személytelensége, képviselőinek a vég-
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telenből-ismeretlenből érkezése által sugallt tágabb mechanizmusból táplálkozó hatalma stb. önmagában, ikonikusan is rnodell-értékű.
A két szint, mindazonáltal, elválaszthatatlan,
szerves egység, pontosan fedik egymást. Ugyanis
az ikonikus szféra egyetlen mozzanata sem önállósul, nem absztrahálódik kizárólag szimbólummá, hanem felfogható mint a rnodellé lényegitett
elbeszélés mozzanata, vagy adekvát tere és kerete
is. Az epikus elbeszélés viszont hozzáidomul a zárt,
különös térhez, s eközben tágítja - de, a történelmi
konkrétság miatt, nem hagyja el - a filmepika
tradicionális formáit. A hagyományos értelemben
vett központi hős hiánya az ikonikus elemek (csoport-koreográfia) számára nyit teret, viszont új,
speciális formában megőrizve, a cserélődő központi
hős (aszínészek nevével: Madaras József, Görbe
János, Molnár Tibor és Kozák András, Latinovits
Zoltán kettős alakítása, Agárdi Gábor) és a bújtatott központi hős (••Veszelka Imre", "Sándor")
továbbra is biztosítja, sőt fokozza az epikai feszültséget.
A film alkotóinak feltételezhető és kielemezhető
elméleti modellje a Szegénylegények-ben adekvát,
az elméletit teljesen fedő művészi, epikus és ikonikus modellben fejeződött ki, s az utóbbiak ezúttal kivételes egyensúlyban álltak egymással.
A Szegénylegények e tekintetben egyedi pillanat
maradt Jancsó pályáján, mert az epikus és ikonikus
szint kivételes egyensúlya a későbbiek során felborult, hol ebben, hol abban az irányban. A két
következő film a mérleg két ellentétesen húzó
serpenyőjébe tartozik.
A Csillagosok, katonák-ban (1967) az epikum
újra dominánsabb és hagyományosabb, mind az
elbeszélés cselekményes felépítése, mind a központi
hős kiemeltsége szerint. Az internacionalista brigád történetének amegalázó vereségtől a hősi önfeláldozás felemelő pátoszáig rajzolt íve az epizódok tarkaságában is plasztikusan átlátható, s fabulativ egységbe foglalja a központi hős (Kozák
András játssza) állandó, még a cselekmény szerinti ••távollétében" is összefűző jelenléte.
A fokozott és hagyományos epikusság következtében válnak igazán szembeötlőekké a heterogén, önállósult, tisztán ikonikus betétek. Az ápolónők erdei táncának jelenete például - jelentésteliségének kétségtelensége ellenére - az elbeszélés epikuma által elsodort befogadó számára a film elhelyezhetetlen mozzanata marad. Jancsónak ebben
a művében azonban még kevés, talán az emlitett
példa az egyetlen ilyen epizód; szervetlensége átmeneti áthidalással tudomásul vehető - túlnyomórészt az epikum érvényesül, a maga nemében a mű
egységes, szilárd marad.

Jancsó Miklós: Még kér a nép
A Csend és kiáltás (1968) formai szempontból az
előző film ellentétes tükörképe: ott sejlik még benne az epikus felépítés. de a cselekmény már aiig
követhető. viszont megszaporodnak az ikonikus
betétek. Ezzel megnyílik a formai válság korszaka.
a heterogén filmek sora. A Szegénylegények-hez
képest az epikus elbeszélés visszakerül a természetes közegbe. az empirikusan szokványos környezetbe. mialtal a befogadó a tradicionális közelítésre hangolódik.

epikus naturálisságú epizódjaihoz képest. Az utóbbiak csapdájába óhatatlanul beleesett befogadó
számára a jelenet érthetetlen, ezzel viszont a film
egésze is azzá válik, mert az epizód a film kulcsszimbóluma:
benne kellene hogy fény derüljön
- az epikusan is egymásba font sorsú - szereplők kölcsönös viszonylataira. Mivel a "magyarázat" más elv szerint történik mint az ábrázolás, a
viszonylatokat e jelenet inkább homályba borítja,
semmint megvilágítja.

Éppen ettől a filmtől kezdve azonban nyilvánvaló. hogy az alkotói szándék. az elméleti modell
tágabb annál. amit az "egyszerű történet" elbeszélése s az ebből kibomló jelentéstöbblet befedhet. Ezért kénytelen Jancsó művészileg erőszakot
tenni az adott történeten. Alkotásait a cselekmény naturális konkrétságának kereteit szétfeszítő - az általánosra utalni hivatott -, különös betétekkel tűzdeli meg, melyek olykor motiválatlan
epikus mozzanatok, javarészt pedig heterogén
ikonikus betét ek.

Itt kezdődik Jancsónál az epikus és az ikonikus
elv oly fokú keresztezödése, amely végleg megbontja a művészi struktúrát: a cselekmény művészi "manipuláItsága" visszaveszi az elbeszélés
epikus hitelét, az ikonikus szint viszont morzsalékos marad. Így a befogadás kétfajta logika, kettős
elv szüntelenül váltogatott követésének --nem megoldhatatlan, de az élmény egységét megsemmisítő feladata előtt áll.

A Csend és kiáltás egy beállításában a két aszszony (Törőcsik Mari, Drahota Andrea) és a férfi
főszereplő (Kozák András) jelképesen koreografáit mozgatása a tanya előtt, variált közeledés üktávolodásuk, érintésváltásaik szimbolikája az ikonikus filmnyelv logikája szerint felfogható és értelmezhető ugyan, de teljesen heterogén a film

A továbbiakban a heterogenitás fokozódik.
A Csend és kiáltás-ban (l nem-epikus részek bár
koreografáltak, még nem tartalmaznak a mindennapi élet viselkedés- és magatartás-formáinak konvenciói szerint hiteltelen és "hihetetlen" mozzanatokat. A Fényes szelek (1968) viszont már bővelkedik olyan jelenetekben, melyek az adott epikus
kontextusban az emberi konvenciók normái szerint nem játszódhatnak le. Jancsó megpróbált szo69

ciológiailag hiteles és mégis jelképes anyago t találni és ábrázolni, de a NÉKOSZ-évek lelkesült, táncos-dalos hangulatának ábrázolása lehet ugyan
szociológiailag hiteles, művészileg azonban disszonanciát keltenek a realitás érvényű jelenetek közé
ékelt, ikonikusan megformált s kizárólag jelképesen érthető mozzanatok (szimbolikus dalok, táncok, csoportmozgások : csatárIánc, körbeállás
stb.). Itt már nemcsak a torma elve, hanem a művészi anyag is heterogén lett; realitás és szimbolikum, epikum és ikonikum keveredik, kereszteződik, semmisíti meg egymást.
Ettől kezdve mindkét elv struktúrája szétesik; az
epikus elbeszélés megértését-átélését zavarják az
ikonikus betétek, az ikonikus szint viszont rninduntalan az epikus elbeszélés (a kollégisták "térítési" kísérlete) maradványai ba ütközik; a kettős
logikát immár nem váltogatva, hanem egyidőben,
elegyesen kellene követni.
A heterogenitás a Sirokkó-ban (1969) csúcsosodik ki. Bár ez a mű részben ismét közeledés az
epikus film felé - amennyiben az erőteljes központi hős viszonylag összefogja a fabulativ vonulatot, a heterogén ikonikus betétek száma pedig
elenyésző s minőségük is meglehetősen valóságközeli (a pisztolyok kőrbedobálása ; masírozás,
levegőbe lövés "höp-höp" vezényszóra , az alakok
manípulált-manipuláló
mozgatása, a karate-ütések
stb.) - mégis heterogenitást okoznak más, mélyebben fekvő ellentmondások.
Az egyértelműen előtérben álló központi hős
ellenére a film nem személyiségtörténet, nem lélektani, belső egyéni folyamat ábrázolása; ennél tudatosan, leplezetlenül akar több lenni: az anarchista terrorizmus és a fasisztoid terrorizmus teljes
anatómiája. Az egy szernélyre koncentrálás miatt
ehhez képest a történet parciális és konkrét, és
- ennek függvényeként - a tér viszonylagos körülhatároltsága itt nem párosul a tér különösségével,
ami a konkrét és általános egyensúlyban lévő
ábrázolását tenné lehetővé, mint a Szegénylegényekben. Ezért Jancsó ismét kénytelen szétfeszíteni az
epikus alapanyag kereteit, miáltal itt erőteljesebben érvényesülnek a heterogén epikus betétek. pl. a
Kozák András játszotta "szerelő" epizódja, valamint a két női főszereplő sejtelmcs néma jelenetei,
A két nő feltételezhető kapcsolata egyébként is
a film - Magyarországon bemutatott változatának - legproblematikusabb része. Bár fogadjuk el.
hogya fasisztoid szarvezetekben (Jancsó egy nyiIatkozata szerint) gyakori a homoszexualitás, ez a
partikuláris jelenség, önmagában, elemzés nélkül
bemutatva, még nem válik lényegre világítóan jellemzővé is, ellenkezőleg - a fa-erdő paradoxonával -, elfedi a fontosat ; a nem karakterisztikusan
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feltáró rész inkább homályosítja az egészet, mintsem megvilágítja.
A strukturális divergencia két véglete itt egy
motívumon belül feszül egymásnak; partikularitása, különcsége folytán az ábrázolt tény szimbólumnak gyenge, esetleges; reális epikum-epizódként viszont "erős", keresett. Előtérben állása és
az első előtérszálhoz: a központi hős sorsához fűződő szoros kapcsolata révén (a Marina VIady
játszotta alak mint a Charricr-figura kezdetben
potenciális szövetségese, majd kényszerű árulója;
az Eva Swann-figura eszköz-szerepe a főhős végső
csapdába ejtésekor) a leszbikus motívum a film
egészére mesterséges-mesterkélt
homályt borít.
A Sirokkó mintha - tartalmilag is - a Csend és kiáltás ellenpárja volna (az egyik a baloldali, a másik a jobboldali individualista anarchizmust ábrázolja), s kompozicionálisan, az alak-elrendezésben
is meglepően hasonlatosak egymáshoz. S ha a korábbi film a formai válságkorszakának nyitánya
volt, úgy a Sirokkó - mint talán a "legnehezebb",
mert művészileg a legproblematikusabb Jancsófilm - e korszak lezáró, negatív tetőzése.
A döntő fordulatot, a túllépést a felbillent egyensúlyori az Égi bárány (1970) hozza. Tanulságos,
hogya minőségi váltás nem két film között, hanem egyalkotáson belül történt. Az Égi bárány
első fele ugyanis még epikus elbeszélés: vöröskatonák és -parancsnokok, komisszárok (Avar István,
Koltai János), papok (Madaras József, Balázsovits
Lajos, Zala Márk) és kiemeIt helyzetű civilek
(Kozák András) egymással epikai logikával érintkező sorsának története. A film második része
viszont (a "vigadók" megjelenésétől) már szó szerinti értelemben véve: mozgókép. Az epikus szálak továbbra is jelenlévő képviselői beleitatódnak
a dinamikus freskóba, s immár ők sem a mindennapi konvenciók szerint mozognak és viselkednek
(Madaras kardot ragad, Zala keresztet dönt ki
stb.),

Az első részben domináló emberi beszédet teljesen háttérbe szorítja az ének és zeneszó (az új
központi alak - Daniel Olbrychski - egyetlen szót
sem szól, csak hegedül). Az első rész mozgásai,
minden stilizáltságuk ellenére, önmagukban is,
kézzelfogható, naturális célirányosságukban is 10gikusak (Madaras céltalan rohangálása is a figura
patologikusságával, tehát a realitás logikumával
indokolható). A második rész koreográfiája mozgásainak már alig valamelyike érthető és értelmes
a mindennapi élet teleológiája szerint; összességében ez a rész kifejezetten szimboIikusan inszcenált.
Szimbolikája kapcsolatba hozható különféle történelmi tényekkel és kulturális (mitikus, vallási,
irodalmi és képzőművészeti) objektivációkkal, sőt:

részleteiben csak ezek felöl érthető és magyarázható meg.
Esztétikai szempontból viszont a döntő az,
hogy az Égi bárány második fele véglegesen meghaladta az epikus előadásmódot: minden elemet
közös nevezőre hozott, összezarta, kerek egésszé
formálta az ikonikus struktúrát; immár minden
belesimul ebbe a szintbe, és minden általa fejeződik ki. Ebben a részben már egyetlen lényeges
epizód sem cselekmény-mozzanat,
amiképpen
egyetlen lényeges információ sem fogalmazódik
meg verbálisan; Madaras utolsó szavai, midőn
"felkeni" az új központi hős t : "Az én örömöm
immár betelt. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. .. ", voltaképpen feleslegesek, hiszen a
felkenés aktusa, s rögtön utána Olbrychski fehér
lóra ülése ikonikusan is megfelelően beszédes.
E negatív példa azonban semmiképpen sem jelenti, hogy Jancsónál visszalépés történt volna a
némafilm ortodox vizuális kizárólagossága felé.
Ellenkezőleg, a vizuális szint hornogenizacióját az
akusztikai szint újszerű kiaknázasa, jelentős gazdagítása kíséri (az ének és zene nem alafestö, hanem funkcionális alkalmazása, a zörejek széles
skálája stb.).
Ezeknek az eredményeknek a felhasználásával
született meg a teljes filmnyi. abszolút szintézis,
a Még kér a nép (1971), rnely ezáltal - a Szegénylegények óta, új minőségben - Jancsó leghomogénabb alkotása. Az Égi bárány második felében ott
kísértettek az első rész epikus szalainak maradványai, a Még kér a nép az ilyen tényezőktől teljesen
mentes. Szervesebb lett a vizuális és az akusztikus
szint egysége is: az előző filmben az ének-zene
(és a tánc) legtöbbnyire még empirikusan is felfogható volt (mulat a "magyar történelmi osztály"). A Még kér a nép-ben a dal és a tánc már
nem konvencionálisan alkalmi emberi magatartásforma, hanem nem-epikus alakok nem epikus rnódú, természetes, a beszéddel vagy különböző rnozgásformákkal egyenrangú, közős nevezön álló
megnyilatkozási módja; az egyik kulcsfigura például akusztikusan kizárólag énekkel nyilvánul
meg (Cseh Tamás).
Mindezek az elemek csakis azáltal szervezödhettek autonóm művészi struktúrává.
mivelhogy
Jancsó vállalni merte a pályája alakulásából szükségszerűen következő lépés megtételét : feladta az
epikumot. Az ikonikus szint ily módon nem a cselekmény illusztrációja, nem stíluselemek halmaza,
hanem öntörvényű modell. Ezzel teljesedett ki a
kezdetektől jelen lévő tendencia. Ugyanis, a Szegénylegények egyedi esetét leszámítva, a korábbi
filmekben a minden esetben megalkotott történelmi, filozófiai, azaz elméleti modell (a kielemezhető

vagy feltételezhető alkotói szándék, közlendő "terve") mellett egyszer sem jött létre az adekvát
művészi modell (a gondolati terv maradéktalan átvitele és megvalósítása az esztétikumban).
A fő akadály az volt, hogy az elméleti modell
elvontságával mindig az adott "egyszerű történet"
egyedisége feszült szembe, a váz általánosságával
az epikum konkrétsága. Ezek a filmek esztétikai
szempontból még nem egységes modellek, részben epikus elbeszélések maradtak. Az elbeszélés
viszont nem tölthette be az elméleti modell kereteit, ezért kellett kiegészíteni. s ez egy potenciális,
de el nem készített művészi modell elemeivel történt. Itt estek szét, a modellálás csíráinak és az
epikum maradványainak zátonyain a filmek.
Az új, ikonikus elv felszabadította az ábrázolást
az "epikai hitel" kötelmei alól (a tér és idő valószerűsége,
az eseményeknek a mindennapi élet
normái szerinti kauzalitása stb.), és specifikus,
autochtón filmi megformálást tett lehetővé. Ez a
struktúra csak az epikus elbeszéléshez mereven
ragaszkodó szempontból elvontés általános; e vád
alól a megértéssel közelítők az újabb Jancsó-filmeket különféle esztétikai formákhoz hasonlítva (rnítosz, rituálé, operett, balett stb.) igyekeztek felmenteni. Ebben persze csupán a filmművészet és
a fiJmről gondolkodás mai önállótlansága tükröződik.
Mindegy hogyan nevezzük, a Jancsó által kidolgozott művészi struktúra nem kizárólagos, de mindenesetre inherens filmi forma. S bár az átlagos
befogadói magatartásforma hagyománycssága ismeretében kérdéses, hogy e forma létrejöttével növekedett-e Jancsó filmjeinek közérthetösége,
az
kétségtelen, hogy ő a maga részéről felkínálta a lehetőséget. A problematikus korszak filmjei ambivalens, kereszteződő megközelítési módokat kínáltak, az új periódusban viszont egyértelmű lett
a film művészi kihívása. A Még kér a nép-nek már
nincs olyan mozzanata, amely az epikum kelepcéjeként a befogadásan belül két lehetőség, választás
elé állítaná az élményt; vagy el rogadásra talál a
felkínált egyetlen elv, vagy a befogadás egyáltalán
nem jöhet létre. Szociológiai következményei szerint ez a tény többféleképpen mérlegelhető, esztétikai jelentősége viszont egyértelmű.
A struktúra elvének metamorfózisával
a szereplők ábrázolásában, az alak-vezetésben is minőségi
változás következett be. A fordulaiig a filmek alakjainak a mindennapi élet és a történelmi valóság
logikája szerint ábrázolt és nyomon követhető
sorsa van; ez még az Égi bárány első felére is érvényes (mellékszereplők példáján illusztrálva: fehérek végeznek ki vörösöket. vörösök végeznek ki
egy - tettenért gyilkos - fehéret). Ezért szükség-
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szerű, hogya film második felében, az első részben már megismert alakok, egymás között rendezik a számlákat, az újonnan megjelent alakoktól
mintegy függetlenül (a Balázsovits játszotta kanonok oktatja ki a megszállott papot, s míg a bőrkabátos vörös komisszárokat a fehér különítrnényesek végzik ki, a Zala Márk-figurát a megszállott pap). Egyetlen kereszteződő, s éppen ezért
zavaró leszámolás van: az epikusan bemutatott és
végigvezet ett Madáras-figurát
a csupán az ikonikus
részben megjelenő Olbrychski játszotta alak lövi
agyon. A mozzanat ban tehát két különféle elv
szerint ábrázolt szereplő sorsa kereszteződik.
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A helyzet kifejlete azonban csak az egyik elv,
a modell logikája szerint szükségszerű
(Vargha
Páter felesleges lett), az epikus elv felől, melyet
Madaras magával hoz a szituációba,
ez a halál
semmivel sincs motiválva. Ez az egyetlen epizód
őrzi az összességében homogénnak mondhat ó második részben a problematikus korszak heterogenitásának emlékét; hiszen midőn Olbrychski "sírba hegedül" egy egész nemzetet, a jelenet szimbolikus jelentésének megértését és átélését semmi
sem zavarja, mert sem a hegedűs, sem a sírba vonulók sorsa nem igényel epikus motivációt, velük
ilyen elvű mozzanat nem kapcsolatos. A Madaras-

Jancsó Miklás: Még kér a nép
alak immanens logikája viszont megkövetelné az
ilyen elvű indoklást is; sorsának végkifejlete, az
epikusan bemutatott előzmények felől tekintve,
nem szükségszerű.
Ilyen - itt elmaradt - motivációt az ikonikusan
ábrázolt alakok nem igényelnek. A Még kér a népben a lelőtt kadétot (Balázsovits Lajos) feltámasztja egy csók, a gróf (Balint András) viszont meghal, csupán mert "történelmi ideje lejárt". Az alakformálás elvének újszerűsége jól látszik az Égi bárány második felében, melyben - az epikum feladása ellenére - központi hős szerepel. Azonban
míg "Cserzi István" (Kozák András - Csend és ki-

áltás), "Fekete László" (Balázsovits Lajos - Fényes szelek) és "Marko Lazar" (Jacques Charrier Sirokkó) kiemelt, előtérbe állított, empirikus történelmi életsorsukkal domborodtak a többi alak
fölé, az Olbrychski alakította figura epikus, személyes életsorsáról az Égi bárány semmivel sem
mond többet, mint a második részben megjelent
bármelyik szereplő életútjáról. A figura nem elbeszéli, hanem képviseli önmagát, lényege, az, ami
látható belőle. Az ábrázolásmódot nem szorítják
az epikus konvenciók - lélektani, személyesítő korlátai, a figura szabadon mozog hat (a gondosan
megválasztott színész egyéniségének habitusával
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mégis konkretizáltan) a modell tág keretei
között.
A Még kér a nép az ilyen ábrázolású központi
hőst is kiiktatta, s igy az ikonikus elv teljes következetességgel érvényesül: szüntelenül az egész
freskó van jelen és reflektorfény ben, mert kiemeIt
sorsú figurák, részletek nem "viszik el" az ábrázolást, folytonosan a teljes modell lüktet a vásznon. Ezért, az individualizáló, szubjektív sorsábrázolás hiánya ellenére, a struktúra nem sivár és sematikus; az élmény egységes és egylélegzetű. s
ugyanakkor rendkivül összetett, gazdag és árnyait (tartalmilag: a történelmi modell a dinamikus totalitás képzetét kelti, jelen van benne, s bonyolult köJcsönhatásokban működik valamennyi
pólus és orientáció: a katonai hatalom, az egyház,
a civil uralkodó osztály; az ellentáboron belül a
naiv, utópista mag, az óvatos, taktikázó, potenciálisan opportunista réteg, a derék, meghajlithatatlan, de racionális forradalmár; a mozgó, helyi értéket és orientációt változtató sorsok; s végül ott
hullámzik a történelmet csak elszenvedő, a mindennapi élet embereinek tengere).
A művészi koherencia megvalósulását nagyban
elősegitette, hogyabemutatottak
etikai és esztétikai alapját ezúttal közös minőség képezte: a költöiség. Jancsó e filmben az emberi szabadságszükséglet gondolatát tárgyiasította el (az agrárszocialista
rnozgalmak történelmi anyagában). Korábbi filmjei e gondolat történelmi összezúzottságát, összezúzódásait ábrázolták, a Még kér a nép történelemfeletti elpusztíthatatlanságáról. az utópia nélkülözhetetlenségéröl szól. E gondolat látens jelenléte nélkül Jancsó korábbi filmjei sem lehettek
volna azzá, amik.
A Még kér a nép-ben ábrázolt forradalmiság
naivitásával kapcsolatos ellenvetések a szépség
feladhatatlanságáról feledkeznek meg, a tételezéseiben utópikus kompromisszum-nélküliség valós
történelmi hajtóerő voltáról. Történelmi tapasztalat és tény, hogy egyetlen valóban nagy, világérvényű gondolat sem mondhat le a totalitásról.
a racionalizmus, etikum és esztétikum egységéről.
Ez a telismerés (vagy ráérzés) vezérelte Jancsóékat
is a "szocialista rituálé" (Hernádi) megteremtésének kisérlete felé.
A Még kér a nép-ben ez a szépség működik, Működik, mert látvánnyá vetíti ki a gondolatot, tehát
nem elvontan, hanem a gondolat költőiségét adekvátan tükröző rnűvészi modell költőisége által.
A szereplők már nem csupán az empirikus életkeretektől váltak szabadokká, de a naturálisság törvényeitől is; kizárólag a kivetített gondolat törvényei
érvényesek, a végső - élet-halál - kérdések tekintetében is (I. a halál-feltámadás már emlitett példáit).
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A film, úgy tűnik, még elegendően fiatal művészi ág, hogy az ilyen - schilleri értelemben vett naiv költőiséget megeleveníthesse. Olyan ősképek,
szimbólumok, vagy a szellemükben megfogalmazott metaforák válnak a homogén ikonikus struktúrában egyszeriben szépekké és jelentésteliekké,
melyek más művészetek számára lényegében már
holt anyagok (a halottat feltámasztó csók, a vérből szirmot bontó virág, a vérré váló patak, a széthintett búza - "élet" stb.).
A költőiség aurájának zártságán nem üt rést az
sem, hogy Jancsó az utopiát utópiaként ábrázolta:
a film voltaképpen egyetlen pillanat ból, a valós
történelem beavatkozásának mozzanat ából (a
csendőrök szuronyrohama) bomlik ki két irányban. Előtte a "visszafelé álmodás" mechanizmusa
szerint peregnek le az események, és utána az irreális zárójelenet mondja ki a feladhatatlan és szükséges utópia credóját. Ez a kompozíció egyértelmű
figyelmeztetés a befogadás számára, mely ott akadhat el, ha az ikonikus homogenitás mögött epikus
folytonosságot próbál rekonstruálni, vagy ha a
költőiség zárt auraját - kivülről - egyértelmű fogalmiságra igyekszik visszavezetni. A költőiségből
ugyanis valódi költemény született; aurája belülről
átlátható és értelmezhető, de átélhető is; a költemény ••olvasható", de ••megtanul ható" is.
A szabadsággondolat e költőiségének vonzásában született a következő film, a Szere/mern,
Elektra (1974) is, s összességében megőrizte az
előző modell költőiségét és homogenitását. Látszatra epikus bázist (cselekményt) alkot benne a
konkrét téma, a görög irodalom óta ismert történet és a hangsúlyozottan előtérben álló központi
hősök jelenléte. Az ő sorsuk azonban archetípus.
Bemutatása ma már nem alapulhat az epika elvein :
ismeretlen, új, egyediségében tipikus életsors elbeszélésén. Ha a Még kér a nép figurái személytelenítve, névtelenségükben képviselnek meghatározott rnodell-értékű minőségeket, a Szerelmem,
E/ektra főhősei éppen nevükkel, általa felidézvén
képviselik a személytelent, az archetipust. Az eredmény tehát ugyanaz: a művészi ábrázolás megszabadult a személyes életút empirikus körülményei bemutatásának ballasztjától, az epikus máztól.
Az emberi tér ábrázolásának megváltozásával
a két filmben a tárgyi tér bemutásásában is minőségi ugrás következett be. Amiképpen az emberi megnyilvánulások nem foghatók fel bennük
empirikusan. úgy a tárgyi-természeti környezet
sem naturális. A korábbi filmekben a stilizációnak
- a megszokottnál erőteljesebb volta sem - szün,
tette meg a mindennapi élet ernpíriája szerint hiteles környezetet (a Csend és kiáltás tanyája, a Fé-

Jancsó Miklós: Még kér a nép
nyes sze/ek kolostora, a Sirokkó vadászkastélya),
melyben nem szimbolikus, hanem köznapi funkcióikat őrző tárgyak (használati cikkek, bútorzat,
fegyverek stb.) találhatók. Jelenlétük és használatuk az emberi megnyilvánulásokat is visszakötik
a mindennapi élet valóságába (táplálkozás, tisztálkodás stb. látható az emlitett filmekben). fgy
a cselekmény epikai hitele és a modell-helyzet
absztraháltsága közötti heterogenitást a tárgyi világ ábrázolása is leképezi (pl. a pisztoly valóságos
funkciójú használata és szimbolikus szereplése
- a körbedobálási jelenetben - a Sirokkó-ban).
Az Égi bárány második felétől a tárgyi-természeti környezet is kiszabadul a mindennapi élet
részlet-naturalísztikája hitelességének korlátai közül (katonatiszt kezében hegedűt, papéban kardot
látunk, a patak vize vérré válik, a zsarnokot tulajdon - elidegenedett - hatalmának magánya egy
hatalmas labda kietlen szigetére száműzi). A tárgyak valódi funkciói is idézőjelbe kerülnek ezáltal
(a Balázsovitsot leterítő pisztolylövés hitelét a halottat feltámasztó csók veszi vissza, viszont egyetlen szál písztollyal egy egész regiment leterithető).
Ezért "férnek be" nagy, tudatos tárgyi anakronízmusok a homogén struktúrába (a legnagyobb,
a Szerelmem, Elektra vörös helikoptere sem önmagában, hanem a voltaképpen felesleges, "megmagyarázó" , s ezért heterogén kisérőszöveg miatt

problematikus). Ilyen használatban a tárgyi dimenzió nem az epikai hitelesség "aláfestő", illusztratív tartozéka, hanem az ikonikus struktúra homogén, a többi dimenzióval egyenrangú rés' e (a
tárgyak önálló funkcionalitására
példa: az Égi
bárány egész képmezőt betöltő máglyája, a Még
kér a nép végén látható egy szál pisztoly, a Szerelmem, Elektra helikoptere a végtelen égbolton). Ily
módon Jancsó valamennyi, a legapróbb elemet is
beemelte az ikonikus szférába, funkcióval ruházta fel, s végleg megtisztította a művészi modellt.
Tisztaságával, mentesen az empirikus partikularitás minden kísérőjelenségétől, a görög dráma lényegre koncentráló, szubsztanciális, minden naturalisztikusságon túli tömöritését kőzelítette meg,
új, sajátos művészi minőségben.
Az Életünket és vérünket című trilógia elkészült
első két része (1979) felületi látszatra szerves folytatása az előző két film komponálási elvének (stilizáltság, látványosság). Lényegében azonban viszszatérés a megelőző korszak epikus ábrázolásához.
A Jancsó-pályán példa nélküli markánssággal kiemelt központi hős jelenléte eleve epikus vezérfonalat alkot.
Hernádi Gyula nyilatkozata szerint ez a visszatérés az alkotók tudatos törekvése: "Megkiséreljük szintetizálni a 'rehabilitált' központi hőst
- mint lényeghordozót - a struktúra-elemzés Jancsó
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által kidolgozott filmi formáival" (Filmkultúra,
1979, 3. 48.). A kísérlet azonban feloldhatatlan
ellentmondáshoz vezetett. A Szegénylegenyek-től
a Jancsó-pálya fejlődésének lényege az epikumtói
való fokozatos megszabadulás folyamata. S mikor
e törekvés a Még kér a nép-ben és a Szerelmem,
Elektrá-ban végül megvalósult. Jancsó olyan meghaladott elvhez tért vissza, amely szükségképpen
romba döntötte a kidolgozott formai architektúrát.
A központi, individualizált hős sorsa csak epikusan beszélhető el, mert egyéni sors, személyiségtörténet, életpálya. A konkrét tematika (a főhős útja
a jobboldaliságtól a baloldaliságig) az epikai hihetőség mellett a lélektani hitelesség igényét támasztja az ábrázolással szemben. Az ikonikus
íilmstruktúra viszont kizárja az individuum pszichikumának elemzését. Ezért kellett Jancsónak egyrészt visszatérnie az epikumhoz, másrészt olyan
"fogást" alkalmaznia, mint az Allegro barbaro
című második rész, mely a főhős - életének egy
epikus hitellel ábrázolt pillanatában látott - álma.
A központi hős pszichikumának vizuális kivetítése érdekében meg kellett törni az elbeszélés folytonosságát és egy másik történetet beiktatni, amely
önmagán belül szintén epikus hitelű, csupán néhány nyilvánvalóan vizionárius betéttel tűzdelt.
A második rész ezért nemcsak mint "fogás", hanem mint álom is problematikus. A vágyálom és
szorongásos álom különös egyvelege, amennyiben
politikailag túlzottan is reális (a főhős megálmodja
valamennyi akciójának a történelmi szükségszerűség szerint előrelátható, reális következményeit is).
A reális álomba tűzdelt egyértelműen felismerhető
látomások pedig epikusan is heterogénné teszik
magát az álmot; ezeknél úgy tűnik, nem az úton
álló főhős látomásai, hanem az álomban cselekvő
főszereplő víziói, álombeli álmok, kettős idézőjelben.
Az alakok hierarchiája kúpszerű. A központi
hős "Zsadányi István" (Cserhalmi György) felől
szerveződnek koncentrikus körökben, a csúcshoz
fűződő kapcsolatuk szorosságának megfelelő távolságban. Az első körben a "Zsadányi család",
"Baksáék" , "Bankósék" , "Szeles--Tóth" állnak,
a másodikban még többé-kevésbé élesen kontúrozott alakok: "Csári i" , "a grófnő", "Komáry" , s
végül a harmadikban a "tömeg", katonák, csendőrök, parasztok stb.
A film(ek) heterogenitása e körök különböző
elvű ábrázolásában tükröződik leginkább. A csúcs
és a hozzá legközvetlenebbül kapcsolódó szféra
ábrázolása alapjában véve epikus, távolodva tőle
fokozatosan ikonikummal kereszteződik, míg a
legkülső körben ez utóbbi válik kizárólagossá. Ily
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módon az epikusan ábrázolt központi hős "átúszik" az ikonikusan ábrázolt nagyszabású történelmi tablón, s mivel így e két szféra érintkezésének
ábrázolása formai szempontból problematikus,
tartalmilag sem hiteles: "Zsadányi István" pálfordulása elsősorban emiatt tűnik rnotiválatlannak.
A központi hős kiemeltsége miatt az ábrázolás
is, a befogadás is az epikus vezérfonaira koncentrál, a mindennapi élet és a történelmi valóság szerint hiteles tárgyi-természeti térben (tanyák, kúriák, lövészárkok, kastélyok, báltermek környezetében) játszódó cselekményre. Ezért válik zavaróvá, tűnik ezúttal modorosságnak a változatlan,
vagy még inkább felfokozott látványosság, mely
helyenként - ikonikus jelentésteliség helyett - mesterkéltnek hat (pl. a barlangok, tobzódó akrobaták, a Jancsónál először alkalmazott technikai
fogások, lassítások, visszavágások).
Az epikus cselekmény kulcspontjait ikonikus
betétek húzzák alá és kommentálják (a kijózanító
vízsugár, a szalmabáb-égetés stb.), de a két elv
szervetlenül, jól látható elkülönítettségben működik és kölcsönösen zavarja egymást. Az elkészült
részek kulcspontja, a Magyar rapszódia c. első
részt záró jelenet (melyben a főhős beleolvad a
paraszti közösségbe) első pillantásra, a cselekmény
szempontjából váratlannak és motiválatlannak tűnik, míg fel nem ismerjük, hogyazárókép tablója,
allúziójával az Utolsó vacsorára (tizenketten ülnek megterített asztalnál szemben a kamerával),
az elbeszélés szempontjából nem valóságosnak értendő epizódot ábrázol, hanem a megelőző események konzekvenciáinak absztrahált, ikonikusan
megfogalmazott összegezését.
A Még kér a nép végén felemelt pisztoly homogén egységben állt a film egészének ikonikusságával, a Magyar rapszódia - önmagában gyönyörű záróképe viszont heterogén a film egészének epikus
valószerűségéhez képest. A harmadik rész minden
bizonnyal más megvilágításba fogja helyezni 'az
első kettőt is (elsősorban a részek kapcsolódása
lesz átláthatóbb), .de a forma disszonanciáját már
nem fogja feloldhatni.
A Szegénylegények-ben beállított művészi egyensúly felbillenése után Jancsó Miklós hosszú keresés
után jutott el a Még kér a nép harmóniáj áig. Az
Életünket és vérünket c. trilógiát ismét művészi
disszonancia feszíti belülről. Átmeneti jelenség
marad-e, vagy újabb termékeny krízisként egy elkövetkezendő, másmilyen művészi beteljesülést bevezető út kezdete-e: erre Jancsó további pályája
fogja megadni a választ.
Milosevits Péter

FILM ÉS TÁRSADALOM

Profán köszöntő
A Balázs Béla Stúdió két évtizede
Hosszas készülődés, számtalan nekilendülés után,
húsz éve, 1960 őszén kezdte meg munkáját a Balázs
Béla Stúdió. (A szervezés kezdetei 1959 januárjáig
nyúlnak vissza.) Szép kerek évforduló, alkalmas
rá, hogy elhomályosítsa
látásunkat, s csak a jóra,
szépre biztasson emlékezni.
Én sem a két évtized eredményeit kívánom vitatni, nem is azt a kultúrpolitikai vívmány t, amelyet a stúdió folyamatos léte minden ékesszólásnál
jobban bizonyít. Szándékom hiábavaló is lenne,
hisz az itt készült művek ma már elválaszthatatlan részei filmkultúránknak. Bizonyítanak a stúdió
filmjei a Cigányok-tól a Családi tűzfészek-ig, de
nem kell filológusnak lenni ahhoz sem, hogy filmművészetünk jelentős alkotásai mögött rendre fölfedezzük a balázsbélás előzményeket, a Sodrásbantói a Vasárnapi szülők-ig.
Úgy látszik, a BBS-ről szólva akaratlanul is az
eredmények sorjáznak. Amiért az elégedett számvetés helyett mégis a kevésbé ünnepi gondolatokat
választom, az a stúdió lényegéből fakadó megújulás-igény. A stúdió húsz évének története korántsem egységes diadalmenet; hogy mégis hosszú
ideig eredményesen működött, az a változásnak,
a belső megújulásnak köszönhető.
Az alapelv - "biztosítani a pályakezdő filmesek
számára az alkotó kísérletezés anyagi lehetőségeit,
és megteremteni a rnűhelymunkához szükséges
feltételeket" - természetesen nem változott. A stúdió tevékenységet mégis állandóan változó tényezők alakít ják, befolyásolják, hisz a fiatalok rnűhelyeként, filmkultúránk ütközőpontja, s ezért
helyzete csak a főiskolai képzés és a "felnőtt"
filmgyártás állapotának mindenkori összefüggésében elemezhető.

1960-1968
A BBS első "nagy csapata", az 1960/61-ben végzett főiskolai osztály számára - Elek, Kardos,
Kósa, Rózsa, Szabó stb. - a stúdió az önálló filmkészítés revelatív lehetőségét jelentette, ráadásul
filmgyártásunk megállapodott, kissé fáradt korszakában, amikor a szakmába betörni rendkivül
nehéz volt. Érthető, hogy a fiatalokat a "valami
mást" szelleme, akarása kovácsolja össze. Zsugán
István pontosan ragadja meg az első korszak lényegi jellemzőit: "Ahány rendező, annyi különféle stílus, elképzelés, de kialakítanak egy rendkívül gyümölcsöző, őszinte együttgondolkodási
módot; a stúdió kéthetenkénti összejövetelein éles,
»veséző« vitákat folytatnak egymás filmjeiről."
Nem kétséges, hogy a hatvanas évek közepére
már jelentékeny "magyar új hullám" - Sodrásban,
Tízezer nap, Álmodozások kora - a BBS nélkül
soha ki nem alakuló kollektív szellemnek és felelősségnek az eredménye. Mi lett volna, ha egymás
munkáinak figyelő segitése helyett évekig, évtizedekig asszisztenskednek, s nem egymástól, de a
a tisztelni kénytelen rnesterektől tanulják a szakmát? Tolakszik azonban egy másik kérdés is: mi
lett volna, ha együtt maradhatnak? Ha a második,
harmadik játékfilmet is egy alkotó, felelős generáció vigyázza, s filmgyártásunk mai kőzépnernzedékét nemcsak a közös ifjúság, a közös múlt nosztalgiája fogja össze?
A kérdés jogos, de az alapító generáció beilleszkedése, s az új főiskolai osztályok stafétaváltása
a hatvanas évek végén még konfliktusmentesen
történt. A BBS-ben kibontakozó első generációt
ugyanis várta "vérátömlesztésre'7 szoruló filmmű-
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vészetünk; a gyors egymásutánban debütáló fiatalok szocialista filmgyártásunk felivelő korszakának részesei lehettek. A zökkenőmentes váltást segítette az is, hogya főiskoláról 1969-ben kibocsátott osztálynak - Gazdag, Grünwalsky, Szomjas
stb. - talán minden korábbi társaságnál inkább, s
tudatosabban volt szüksége, igénye a műhelyre.
Az első osztály volt, amely a főiskolát nem a
"pusztuljatok, bilincses iskolák" hangulatával, de
egy jövőt előlegző munkatervvel, a Filmkultúrában 1969-ben megjelent Szociológiai filmprogrammal hagyta el.

1968-1974
A Szociológiai filmprogram s a BBS dokumentumfilmes vonulata egyenes ági leszármazottja a filmfőtanszakon folytatott munkának. A program
meghirdetőire egyértelműen rá lehetett bízni a
stúdió vezetését, hisz karakteres vizsgafilmjeik s
tudatos terveik egyaránt előlegezték a bizalmat.
Gyökeresen mást csináltak, mint elődeik, de nem
volt kétséges, hogy a magyar film egyik lehetséges
útját gyakorolják, teremtik.
Programjuk számára a stúdió ideális terep, hisz'
itt a filmdokumentum felszabadulhat kötöttségei
alól, s szabadon teheti, amire adottságai predesztinálják. "A dokumentumfilmek
képeinek számunkra szinte mágikus szépsége van, féktelen
konkrétságuk miatt...
Bennünket eddig a világ
nem látott el rendszerezett képi információkkal,
annak képi boncolásaival, hogy az egyes folyamatok hogyan néznek ki. Ezért ezek a filmek nekünk
új információkat, döbbenetes képi élményt jelentenek" - írják a program meghirdetői a rátalálás
örömével.
Az első években annál is inkább jól érzik magukat a stúdióban, mert úgy érzik, az itt - és csak
itt! - elkészíthető dokumentumfilmjeikkel alaposan felkészülhetnek, s a tapasztalatok alapján
kialakítha tják új járékfilmstílusukat, S hé' a stúdió ez időszakának legsikeresebb évét, az 1972-est
összevetjük játékfilmgyártásunk ekkori termésével,
láthatjuk, hogy ez a lázas, tudatos készülődés nagyon is indokolt,
1972-ben a következő magyar játékfilmek készültek: Keleti Márton: Fuss, hogy utolérjenek,
Harminckét nevem volt, Magyar J.: A vőlegény
8-kor érkezik, B3.cSÓ P.: Jelenidő, Forró vizet a
kopaszra, Fejér T.: Hekus lettem, Palásthy Gy.:
Hahó a tenger, Várkonyi Z.: Emberrablás magyar
módra, Gazdag Gy.: Sípoló macskakő, Gábor Pál:
Utazás Jakabbal, Révész Gy.: Volt egyszer egy
család, Bácskai: Nyulak a ruhatárban, Jancsó:
Még kér a nép, Simó: A legszebb férfikor, Gyön-
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gyössi: Meztelen vagy, Gaál: Holt vidék, KézdiKovács : Romantika.
E listából kitűnik, hogy fiImművészetünk ekkor
már egyre inkább a múlt jából gazdálkodik, s az
esztétizmus és a kommersz törekvések kőzőtt
csupán a Sípoló macskakő árválkodik eredeti,
új színként. Különősen a jelenidőt célzó filmek
árulkodnak tanácstalanságról, sikertelenül, bátortalanul rejtve tétovaságukat a vígjáték vagy a
szatíra köntöse alá.
A BBS filmjeinek többsége ugyanekkor dokumentumfilm, (Grunwalsky: Anyaság, Rózsa J.:
Botütés, András F.: Dózsa népe, Gazdag-Ember:
Határozat, Mihályffy: Fellebbezés, A kertész
utcaiak, Dárday: Küldöttválasztás, Ragályi E.:
Szónokképző, Vitézy L.: Tagfelvétel, Erdőss P.:
Valami mást) és társadalmunk legújabb, legélőbb
problémáit feszegeti minden eddiginél "merészebb" fesztelenséggel, tekintélytiprással. A két
listából egyértelműen kiderül, hogy a riatalok a
teremtő tagadást választották, mernek hátat forditani filmművészetünk éppen csak megteremtett
hagyományainak.
A játékfilmmé érlelődés azonban várat magára,
hiszen a szűkös anyagi lehetőségek miatt a BBS-ben
ritka, egyedi próbálkozás lehet csak a nagy játékfilm - húsz év alatt mindössze négy készült - a
nagy stúdiókban pedig, ha várják is a fiatalokat,
alkalmazkodni kelJ, hisz a mozi hagyományai
rendkívül erősek. A Szociológiai filmprogram revelativ ereje a film gyökeresen új szemléletében, a
hagyományoktól való elszakadásban volt. E generáció, s majd az őket követők próbája is az lesz,
hogy sikerül-e megőrizniük a dokumentumfilm
tartalmi és stiláris vívmányaiban tárgyiasított új
szemléletet, vagy játékfilmesként már legyőzi őket
a műfaj kötődése a meséhez, a hagyományokhoz
s a tények szigorú összefüggéseinél csillogóbb világot követelő mozihoz?
Egyelőre azonban - alig készül el az első, a BBS
dokumentumfilmjeinek
szemléletét őrző játékfilm - Gazdag Gyula Sípoló macskakő-je - <'
stúdióban már helyet kér, követel magának az
1973-ban végzett főiskolai osztály. (András, Dárday, Jeles Mihályffy, Vitézy, Wilt stb.) Ugyanaz a
dokumentumfilmeken
csiszolódott
világlátás.
ugyanaz a valóság megismerésébe vetett féktelen
hit, mint Herskó János előző osztályánál. Ők azonban már nemcsak kíváncsiak a filmdokumentum
természetrajzára,
nemcsak kisajátitani akarják,
hogy segítségével új filmnyelvet teremtsenek, de a
dokumentumfilm
továbbfejlesztéséről,
a műtaj
lehetőségeinek tágításáról
is gondolkodnak. Szemléletük ősszefoglalója a Nevelésügyi sorozat, amely
már gyártás-forgalmazás-befogadás
komplex egy-

ségében gondolkodik a filmről. A film funkcionális megközelítéséből szükségképpen következik a
film egész intézményrendszerének újragondolása,
átértelmezése. Filmjeikkel kilépnek a mozi bűvkoréböl, új kőzőnséget, új forgalmazási csatornákat akarnak.
A hetvenes évek közepén két nagy létszámú,
tervekkel, szándékokkal teli társaság zsúfolódik
tehát a stúdióban. A fes-ültség elkerülhetetlenné
válik. Egyre halaszthatatlanabb igény a dokumentumfilmes törekvések játékfilmben való kamatoztatása. Ezzel egyidejűleg azonban készülnek ún.
hosszú dokumentumfilmek, s nagy igényű elméleti
munka is folyik.
Mindez egyszerre meghaladja a stúdió anyagi
kereteit, amelyek ekkor már lényegesen szűkebbek, mint amennyiből egyetlen játékfilm elkészülhet. 1976-ra bebizonyosodott, hogya stúdióban
felhalmozott értékek, alkotói energiák kinőtték a
stúdiót. A növekvő konfliktusokat csak az eredmények gyors integrálódása oldhatta volna, párhuzamosan a stúdió lehetőségeinek növelésével.
Ennek elmaradása az erőket szétforgácsoló belharco khoz vezetett.
Másodszor tehetjük fel a kérdést: mi lett volna,
ha a stúdióban születő eredmények folyamatosan
s értékcentrikusan épülhetnek be filmgyártásunkba ? Ha az új funkciójú dokumentumfilmekből
következő, gyártásra, terjesztésre is vonatkozó
felismerések végiggondolása. kipróbálása nem a
stúdiót terheli? Ha a dokumentumtilmek tartalmi
és stiláris vívmányai játékfilmmé érlelődhetnek
még a stúdióban, s így érettebben s kevesebb komp- ~
romisszummal kerülhetnek be filmgyártásunkba ?
Ha kamatozódhat a csapatmunka, az egymásra
figyelés ereje, ha nem szórványosan, más-más közeg elvárásaihoz igazodva rajtolhatnak a dokumentaristák ?
A válasz sokféle lehet, de annyi bizonyos, ha a
dokumentarista cimszóval jelölt, mára több tucatnyi film ellentmondásos vagy éppen sikerületlen
darabjainak vagy a filmterjesztés sűrűsődö gondjainak okait kutat juk, erre is gondolnunk kell.

1975-1979
A BBS működésében is zavart okozott, hogy az
1975-76-os nehéz periódus gondjait, amelyekben
korántsem csak a stúdió megoldatlan problémái
csapódtak le, a stúdión belül próbálták megoldani.
Az 1976-ban végzett főiskolások egy része - Sántha,
Surányi, Vészi, Péterffy, Soós stb. - "átvette a
hatalmat" a stúdióban. Az ő útravalójuk - összetüggésben a főiskolai képzés szemléletváltásával
- játékfilm készítésére biztatta őket. Nem volt

azonban egységes koncepciójuk, közös vállalkozásuk, egyénenként próbálkeztak
a beilleszkedésseI. Talán nem csak a filmszakma - elsősorban a tévé jóvoltából - megnövekedett felvevő
piaca okozta, hogy ebből az osztályból szinte csak
Bódy Gábor nevét kapcsoljuk össze a stúdióéval,
s csak az osztálynévsorokat böngészők fedezik
föl, nem kis meglepetéssel, hogya stúdiót messze
elkerülő Gothár Péter is ehhez az évjárathoz tartozik.
Akik jelen voltak a stúdióban a főiskola után,
azok kevés számú s jellegtelen filmet készítettek
részben a dokumentum, részben a kísérleti filmek
nyomába szegődve. (Érettségi nélkűl,: Mozart és
Salieri, Zenészek, stb) Igaz, helyzetük nem volt
kőnnyű, hisz a tagságban még ott voltak a már
bizonyított, tekintélyt szerzett "öregek". Semmi
nem kedvezett a zökkenőmentes generációváltásnak. A régiek nem tudtak hová menni speciális, a
filmszakma adott kereteit feszegető elképzeléseikkel, az újaknak nem volt meggyőző koncepciójuk,
amely a formális vezetés mellett valódi tekintélyt
biztosíthatott volna számukra. A stúdió egyre kiegyensúlyozatlanabb anyagi helyzete is nehezitette
a színvonalas munkát. A dotáció ból egyre kevesebb filmre futotta, s a filmek hosszú átfutási idejéből következő elszámolási rendszer nem tette
lehetővé, hogy minden generáció azonos helyzetbői startoljon, új elképzeléseinek legyen pénzügyi
fedezete is.
Míg a főiskolások a játékfilmes programot koncepció hiányában nem tudták megvalósítani,
két
ún. külsös tag, Fábri Péter és Tarr Béla kitűnő,
szakmailag is érett játékfilmet készített, a ezintén
"civil" Gulyás Gyula pedig a dokumentumfilm
új lehetőségeit mutatta föl a Vannak változásokban. E filmek fémjelezték a stúdió tevékenységét a
hetvenes évek végén, s szerezték a hazai és külföldi
elismerést, ahogy ezt már megszoktuk. Hiba volna
azonban nem észrevenne hogy e filmek, még ha
építenek is a BBS eredményes irányzataira. vagy
éppen tagadják azokat, már egyéni teljesítmények,
s nem egy generáció székfoglalói. A három, főiskolát akkor még nem végzett alkotó műve egy főiskolai osztály fiaskóját is jelzi, arra figyelmeztet,
hogy a stúdió adta keretek kihasználásához csak
szükséges, de nem elegendő feltétel a szakmai ismeretek megszerzése. A műhely éltető ereje a koncepció, a vállalkozás, a kísérlet. A kísérlet, amelynek lényege azonban nem a tét, illetve kockázat nélküliség, a bukás lehetőségének oly kényelmes hiánya.
Ellenkezőleg, a BBS védettsége a felelősség gyekorlásához nyújt lehetőséget, hisz esetünkben a tét
nem kisebb, mint a jövő hazai filmkultúrája.
Mindenekelőtt a kisérlet ilyen értelmezését kell
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újra tanulnia a stúdiót a huszadik évében átvevő
tai ságnak, amel}nek zömét az 1979-ben végzett
főiskolások alkotják.
Vannak azonban további tanulságai is a két
évtizednek. A BBS mindenekelőtt a filmgyártás
műhely-igényére,
csapatmunka jellegére hívja fel a
figyelmet, s arra, hogy filmgyártásunk érdeke, hogy
a BBS-ből ••kiöregedö" filmeseknek is biztosítsa
az együtt gondolkodás, kőzös munka kamatosan
megtérülő lehetőségét, az egymásért érzett felelősség kizárólag alulról kezdeményezhető továbbélését.
Egyre bizonyosabb az is, hogy a stúdió egymaga
nem képes helyt adni az audiovizuális művészet
valamennyi új törekvésének. Valamennyi stúdiót
ösztönözni kellene kisérleti jellegű művek támogatására, hisz alkotó művészek esetében az újítani
akarás nem köthető életkorhoz. További - kisebb
volumenű - kisérleti műhelyekre is szükség lenne,
elsősorban az új technikai lehetőségek s apriméren
formanyelvi. magát az audiovizuális médiumot
elemző kísérletek számára. Ma az ilyen irányú
munkáknak szinte kizárólagos helye a stúdió, s
tekintve, hogya társművészetek érdeklődő képviselői is ide szorulnak, az ún. kísérleti filmek készítése a stúdiót túlterheli.
A tilmgyártás különböző műhelyeinek fogékonynyá tétele az újdonságok iránt azért is sürgető
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feladat, mert jelenleg a BBS eredményei - kevés
kivétellel - mind a játékfilmgyártásba szivárognak.
Nem véletlen, hanem filmgyártásunk játékfilmcentrikusságának törvényszerű következménye például, hogya BBS-ben újjászülető dokumentumfilm
későn és ellentmondásosan hatott "hivatalos"
dokumentumfilm-gyártásunkra.
A további eredményes munka teltétele az amatörfilmezés és a BBS viszonyának tisztázása is.
A stúdió mindenkori vezetőségének felelőssége,
hogy - rossz értelemben vett - amatőr színvonalú
munkára a stúdióban ne legyen lehetőség, aki
viszont amatőr fiImekkeJ már bizonyította tehetségét, az előtt mindig nyitva álljon a stúdió is.
S végül, a filmszakma súlyosbodó gazdasági
helyzete ellenére is, fokozott gondot kell fordítani
a stúdió anyagi lehetőségeinek, működési feltételeinek javítására. Az eltelt húsz esztendő egyértelműen igazolta, hogya kísérleti stúdió nem luxus,
amelyet egy ország megengedhet magának, hanem
feltétele a filmgyártás fejlődésének, fokmérője
nagykorúságának. Ez az összefüggés, egymásra
utalt ság azt jelenti, hogy a BBS lehetőségeiről,
jövőjéről gondolkodva filmgyártásunk jövőjéről
gondolkodunk. Ezért is szokatlan, talán szigorú
ez a köszöntő.
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Vitézy László: Mecénások (1977)

A kezdeményezés lehetőségei
Közművelödésünk filmszalagon
A személyi igazolványa szerint okleveles népművelő
előadó, státuszát tekintve pedig filmkritikus szerző
nem ismer olyan meghatározást, amelyből egyértelműen kiderülne, hogy rni az a kőzművelödés és
mí az a dokumentumfilm. A kettő összekapcsolására tehát végképp nem vállalkozhatom, legalábbis
teoretikusan nem. A gyakorlatban annál inkább
fölfigyelhetünk arra a jelenségre, hogy a hazai
filmesek előszeretettel foglalkoznak közművelődési
témákkal. Lajstrom a legutóbbi fél évtized terméséből, korántsem a teljesség igényével: Szilveszter,
1974, Balázs Béla Stúdió, rendező és operatőr:
Ragályi Elemér, Rongyos hercegnő, 1975, BBS,
rendező: Dárday István, operatőr: Lugossy István.
Zenészek, 1977, BBS, r.: Vészi János, o.: Hollós
Olivér. Mecénások, 1977, Híradó-és Dokumentumfilm Stúdió, r.: Vitézy László, o.: Szabó Árpád.
Csatatér, 1977-78, HDF és Objektív Stúdió,
r.: Rózsa János, o.: Ragályi Elemér, Leleplezés.
1979, BBS, r.: Vitézy László és Szálai Györgyi,
o.: Pap Ferenc, Gulyás János, Poros László,

Péterffy András. (S mert a dokumentumfilmek
ürügyén széba kerül majd két játékfilm is, illő
szinten megemlíteni a legszükségesebb adatokat.
Tehát: Ékezet, 1977, Objektiv Stúdió, rendező:
Kardos Ferenc, operatőr: Kende János. Tíz év
műlva, 1978, Budapest Stúdió, r.: Lányi András,
o.: Kardos Sándor.)
A töredékességében is tekintélyes lista arról
árulkodik, hogy a kőzművelödési párthatározat
(1974) után nemcsak a közvélemény figyelme fordult a leginkább elhanyagolt kulturális szféra felé,
hanem - természetszerűleg - a közéleti elkötelezettségű filmeseké is. Gyanítom, mindenekelőtt
azért, mert az imént felsorolt alkotók legtöbbiké a
hatvanas évek végén, hetvenes évek elején kezdte
pályafutását, ráadásul az akkoriban már szociologikus megközelítést szorgalmazó Balázs Béla
Stúdióban. Nyilvánvaló, a valóságérzékeny rendezők és operatőrök nem függetlenithették magukat a fel-fellángoló közművelődési vitáktól. Mint
ahogy az is valószínű - az elkövetkezendőkben
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Lányi András: Tíz év műlva (1978)
éppen ezt próbálom felvázolni -, hogy e viták nyomán olyan témaforrásra bukkantak, amelynek
révén elmondhatták és elmondhatják véleményü.ket a mai magyar társadalom egyik legizgalmasabb
kérdéséről: a közéleti demokratizmusról.

1.
(Fölülről vagy alulról?) Érdemes röviden elmesélni
az első igazán tudatos vállalkozás, a Rongyos
hercegnő történetét. Már csak azért is, mert a
cselekmény vázlatos összeroglalása
alkalmas a
tendenciaszerű elemek kidomborítására. Nos,
Dárday István egy munkásszállásra kalauzolja a
nézőt. A rendkívül hangzatos nevü haknibrigád
éppen a "magas" művészet áldásait szórja: a My
Fair Lady zanzásított musicalváltozatának zanzásitott pódiumváltozatát adja elő - nagy igyekezettel, ám annál csekélyebb tehetséggel. A háromnegyed órás riportfilmben nemcsak játszanak és
énekelnek a pálya peremén vesztegelő művészek,
hanem vallanak is. Nemes küldetésükről beszélnek,
nem minden meghatottság nélkül. Indítékaikat, persze, vétek volna kétségbe vonni. Még hinnénk is
nekik, csakhogy egy szállólakó - egyébként cigány
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származású, feltűnően értelmes fiatalember velősen közli, hogy néki bizony nincs szüksége
az efféle művészetre. Ő művelődni szeretne, a legszínvonalasabb kultúrtermékekből válogatni (föltételezem: a közérthetőség határain belül), ő nem
fogyasztani akarja a kultúrát, hanem élni vele.
Íme, előttünk az ellentmondás. Egy-több haknibrigád végigjárja a szállásokon élő munkásközösségeket, s még ha tartalmas műsorral traktálja
is az előadóterembe vezényelt kőzőnséget, ez mit
sem változtat a feltehetően jószándékú kezdeményezés kényszer-jellegén. S hogy ismét csak a
közművelődési témájú dokumentumfilmek meseszintjén maradjak, a Dárday Istvánnal egy alkotóközösségben dolgozó Vitézy László Mecénások
című riportfilmjében hasonló "kezdeményezést"
ecsetel. Annak idején nagy publicisztikai visszhangot keltő vállalkozása arról szól, hogya gyári
munkásközösségeket - jelen esetben a kaposvári
húskombinát lélekölő munkát végző alkalmazottait - miként és milyen műsorokkal traktálják,
fentről. A feltehetően jó szándékú népművelők
rokonszenves képzőművészeket kapacitál nak arra,
hogy havi ezer-ezerötszáz forintos ösztöndíj fejében üzemekben állitsanak ki. A művészek feszen-

gének, mert szinvonalas, ám nem föltétlenül közérthető képeik hidegen hagyják a munkásnőket.
A világítós rekamién, horgolt terítők és őzikés
csecsebeesék között nyilatkozó rnunkásnők szintén feszengenek, mert nem akarják megérteni,
hogy őket most "közművelik. "
Kibontható volna a drámai ellentmondás, de
érdemes még elmesélni a Leleplezés történetét is.
Vitézy László - a változatosság kedvéért - megint
csak vidéken fedezi föl a témát, rendezőtársával.
Szalai Györgyivel együtt azt firtat ja, hogy mi lesz
a sorsa egy alulról jövő kezdeményezésnek. A
gyári kollektiva hiányolja a mindennapi munkáját
jelképező munkásszobrot, ezért megbiz egy műkedvelő (!) szobrászt, mintázná meg fából a szimbólumot. Elkészül a bumfordi figura - nehéz
volna eldönteni, hogy van-e művészi értéke, mindenesetre kedves és jellegzetes munkásalak -,
tetszik is a mecénásoknak. Csakhogy az államilag
kinevezett mecénások rnozgásba lendülnek. Kiderítik, hogy a munkásoknak nincs joguk a szoborrendeléshez, vagy ha van is, legföljebb hivatásos
művészhez fordulhattak volna. Következésképpen
(' gyár előtt díszelgő faszobor törvénytelenül jelképezi a munkásokat - eltávolítandó! A munkásközösség nevében igazi szimbólumot rendelnek
egy igazi rnűvésztől, a fémplasztika elkészül és
felállíttatik. Akár művészi értéke is lehetne - nincs -,
a gyáriak mégsem tekintik a magukénak : nem ők
akarták, a nyakukba varrták.
Az ellentmondás lényege tehát a következő:
(majdnem) teljesen mindegy, hogy a közfogyasztásra szánt kulturális termék értékes vagy értéktelen; ha a kisközösség megkérdezése nélkül - netán ellenére - kerül köztulajdonba, akkor bizton
számíthat az elutasításra, vagy legalábbis az idegenkedésre. Ebben az esetben viszont nemcsak,
talán nem is elsősorban a kőzművelődés stratégiáiának és gyakorlatának ellentmondásáról van szó,
hanem a mai magyar valóság egyik legsajátosabb
gondjáról : az alulról és felülről jövő kezdeményezések diszkrepanciájáról. Legföljebb a kőzművelődési valóság szélsőségesebb és konkrétabb formában tartalmazza azokat az ellentmondásokat,
amelyeket a (konszolidált) társadalmi felhám eleltakar. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy
a közművelödési témájú dokumentumfilmek alkotói akultúrtermékek
előállítási és fogyasztási
folyamatában érik tetten a közéleti demokratizmus zavarait. Erről tanúskodik egy figyelemre
méltó interjú, a Beszélgetés Vitézy Lászlóval,
amely a Beszélgetés a dokumentumfilmről círnű
gyűjteményben jelent meg (a kötetet 1980-ban és
99 [l] példányban adta ki a Népművelési Intézet).
A rendező egyebek között kifejti: "mi - Wilt

Pálra, Dárday Istvánra, Szalai Györgyire, Mihályffy Lászlóra, Lányi Andrásra, ifj. Schiffer Pálra és
Gazdag Gyulára gondol, ebben a sorrendben,
Z. L. - a dokumentumfilm különös hitelességével
és objektivitásával próbáltunk beszélni társadalmunk centrális problémáiról. így került sor a ...
Nevelésűgyi sorozat-ra, valamint a politikai, gazdasági, közművelődési témájú filmekre" .
Az idézet némi pontosításra szorul. A Jelek
ugyanis egyértelműen arra utalnak, hogy az imént
említett alkotók - akik, megint Vitézytől kölcsönzött kifejezéssel, "a »kímondás« lehetőségének
tágttásáért" indultak harcba - először a közművelődési terepet pásztázták végig. Megengedem,
nagyjából egyidőben a pedagógiai valóság becserkészésével, A termelő üzemekbe és a hivatalokba
aligha engedték volna be őket, s módszereik is
kiforratlanok voltak a valóság árnyaltabb kibontásához. így aztán a nyilvánosság kizárásával,
kísérleti stúdióban elemezhették azt a két valóságszférát, amelyet a legkevésbé lehet elzárni a társadalmi nyilvánosságtól. Majd pedig kísérleti
eredményeiket a gazdaságpolitikai-közintézményi
közegben kamatoztatták,
most már közönség
előtt. Friss és hatásos példa erre két idei dokumentumjátékfilm. a Harcmodor meg a Békeidő.
Most már csupán az a kérdés, hogy miért éppen
a közművelödési valóság alkalmas a filmes módszerek kiklsérletezésére? Hiszen nyilvánvaló, rnélyebben rejlő okok is közrejátszanak abban, hogy
a magyar dokumentaristák egyre-másra vallatják
a népet "művelőket" és a "művelt" népet.

2.
(A kultúra hasadása.) A magyarázat alighanem
abban keresendő, hogy nincs kőzművelődési valóság. Mert hiába használtam többször is a sajátságos szóösszetételt, mégis úgy tűnik fel, mintha
inkább népművelési valóságról kellene meditálni:
s a társadalmi gyakorlatot még mindig inkább
a passzív kultúrálódásra serkentés jellernezné,
A fogalomkeveredést sejteti, hogy az egyetem
népművelés szakán - nem is olyan régen - közművelődési ismereteket tanultam, s a köznapi tapasztalatok szintén azt sugallják, hogy meglehetősen
keveredik a két, merőben különböző fogalomhoz
kötődő gyakorlat. A népművelést, ugye, vezércikkekben és törvényekben azért nem kedveljük,
mert arra utal, hogy az adott szervek és szakemberek fölülről művelik a köznapi tudat szférájában
élőket; szinte tekintet nélkül arra, hogya célba
vettek rnilyen kulturális terméke t óhajtanak magukhoz venni. Könnyűszerrel kimutatható volna, de
nem nagyon mutatjuk ki, hogy tehát a népművelés
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voltaképpen a szó dogmatikus értelmében vett,
ilyenformán a szocializmus korábbi szakaszaiban
meghonosodott rnűvelődéspolitika. Lényege: 1.
az anyagi termékeket közvetlenül előállító munkások és parasztok alkalmatlanok a kultúrateremtésre, legföljebb fogyaszthatják a kultúrát; 2. a
kulturális termékek előállítása az alkotók (művészek) dolga; 3. a kultúrát togyasztók és a kultúratermelők között a népművelői apparátus teremt
kapcsolatot.
Nem állítom, hogy az iménti gondolatmenet amelyet egyébként Sztálin többször is körülírt,
először a Komszomol 1928-as kongresszusán - a
maga teljességében átörökült volna a szocializmus
hazai gyakorlatába. De hogy a negyvenes évek végén nálunk is elsorvasztásra ítéltetett a munkások
meg a parasztok teremtette kultúra, valamint az
áthagyományozódás kerete, a munkáskörök és
paraszti olvasóegyletek országos mozgalma, azt
talán nem kell bizonyítani. Mint ahogy azt sem,
hogy abban a politikai légkörben a döntés egyre
följebb és följebb került, bármiféle kezdeményezés
csak felülről indulhatott. Így aztán az alkotók és
fogyasztók között közvetítő - közvetlenül meghatározó! - népművelők természetszerűleg ezt a
felfogást érvényesítették. Részben még ma is
ebben a szellemben dolgoznak, meglehet, akaratlanul. Éppen az előbbiekben tárgyalt dokumentumfilmek árulkodnak arról, hogy a megszólaltatott népműveiők szubjektíve hivatásszerető, becsületes, demokratikus érzelmű szakemberek. Objektíve azonban olykor még az antidemokratikus
gyakorlat megvalósítói.
Ezt a jelenséget a maga teljes bonyolultságában
ábrázolja Rózsa János csaknem nyolcvan perces
vállalkozása, a Csatatér. Újólag elolvasva az 1977ben elkészült, majd egy évvel később nyilvánosan
is forgalmazott film értékeléseit, feltűnt, hogy a
kritikusok szinte kizárólag a történelemszemléleti
tanulságokat bontották ki. Nem tett másként e
sorok írója sem, a látványos téma - és a mindannyiunkat kísértő Mohács-kép - elfödte az érdekes
dokumentum-összeállítás lényegibb jelentését. Azt
tudniillik, hogy már a hatvanas években akadtak
olyanok, hivatásos és műkedvelő régészek, akik a
hivatalos kezdeményezés előtt szorgalrnazták a
csatamező kutatását, a tömegsírok feltárását, a
közművelődési
jelentőségű emlékpark telállítását.
A film azt mutatja be, hogy ha bármelyik szerv
vagy intézmény figyelembe veszi az alulról jövő
kezdeményezéseket, akkor a hetvenes években
aligha kellett volna kutyafuttában megkutatni a
mohácsi mezőt, akkor 1976-ban aligha kellett
volna szinte kapkodva emlékezni a csatavesztés
450. évfordulójára.
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Persze a közművelődési dokumentumfilm-vonulatból nemcsak a rejtettebb társadalmi szférák - és
művészi kifejezésük : a Harcmodor, a Békeidő felé vezet út. A továbbgondolás, az árnyalás elképzelhető a közművelődés témakörén belül maradva is, ráadásul a fikció révén. A népművelői
önértéktudat zavarait dokumentálja például a játékfilm sajátos eszközeivel az Ékezet. Kardos Ferenc vállalkozásáról szociológiai elemzés látott
napvilágot a Kultúra és közösség című folyóirat
1980/2. számában. A Népművelő a filmen és a
nézőtéren című tanulmány szerzője, Szekeres Péter előrebocsát ja, hogya sajátos hangvételű alkotás a közönség elutasításával találkozott, sőt, a
népművelők között sem volt beszédtéma. A százalékos értékelésből az is kiviláglik, hogy valóságtartaimát a válaszadók közül leginkább a hivatásos népművelők tartották hiteltelennek. Érdekes
egyébként, hogy merőben ellentétesen vélekednek
ugyanerről a rnunkások, elsősorban a fiatal szakmunkások. A kép teljességéhez tartozik, a fölmérés szerint, hogy vágy és valóság kettősségét pontosan érzékelik a népművelés szakos diákok: még
nem vélik kötelességüknek egy idejétmúlt gyakorlat védelmét, de már tapasztalják a két malomkő
közötti őrlődést. Mindjárt a film indítása mutatja
ezt az ambivalenciát.
Emlékezhetünk rá, a frissiben végzett, vörösdiplomás népművelő - Halmágyi Sándor alakítja vonatra száll, hogy első, (vidé)kies munkahelyére
zötykölődjön. A csomagtartóba emelt bőröndje
kiborul, s fentről korántsem ruhadarabok, hanem
könyvek hullanak a harmadosztályú utasok nyakába. Akik, persze, ezért a kezdeményezésért nem
haragszanak - a koffer tartalma véletlenül borult
ki, a házikönyvtár a legváltozatosabb témájú kötetekkel kecsegtet -, legföljebb elhárítják a kulturálódás lehetőségét. De nem mindenki hárítja el,
s ez elgondolkoztatja a fiatalembert. Megérkezve,
ilyen és ehhez hasonló "rögtönzésekkel" leplezi
tudatosságát, sikerül is megmozgatnia agyárnak
nevezett kócerájt. Csakhogy kísérlete nem állja ki
a gyakorlat próbáját, mert kisvártatva bebizonyosodik, hogy mást tanult az egyetemen, és mást várnak tőle az életben. Azt tanulta, hogy a munkások
számára is megadatik az alkotás, az egyéniséggé
válás lehetősége, ha nemcsak szakmai oktatásban
és politikai képzésben részesülnek, hanem az általános műveltséget is megszerezhetik. Viszont kizárólag azt várják tőle a vezetők, hogy regenerálja
a munkaerőt. (Ahogyagyárigazgató
mondja:
"ez egy termelő üzem ... , itt nincsenek személyiségek, csak jól olajozott fogaskerekek".)
Találóan jegyzi meg Maróti Andor, a marxista
kultúraértelmezés egyik hazai kutatója, hogy a

dogmatikus felfogás szempontjából csak és csaki
a szakmai meg a politikai kultúrának van társadalmi haszna. Az állalános műveltség; "mely az ember
életmódját, szokásrendszerét, magatartását és világképét.
vagyi a környező világról és annak változásairól szóló ismereteket fogná át, háttérbe szorul," (A kult úra új értelmezése a marxista művelődéselméletben
cimű,
1975-ben megjelent egyetemi
kézikőnyvből.)
Csodálható-e, hogyahatáselemző

szociológus megkérdezettjei - a gyakorta kulturális
fogyasztóvá degradált munkások - tapasztalataikkal hitelesitik az Ékezet cÍIUű filmet; meglepő-e, ha
az idő múltával és ebből a szem zögből nézve fölfénylenek a kritiku ok által is elmarasztal t mű
értékei?
Még nem szociológusi csemege, de hasonló kővetkeztetésekre ad alkalmat Lányi András játékfilmje, a Tíz év múlva. Az éppen csak melJékes, bár
nagyon is jellemző mozzanat, hogy az egyik népművelö-szereplő
a tévénézőknek súgógépről olva a fel ••spontán" gondolatait. Sokkal érdekesebb az, amit a rendező egy műkedvelő - munkás?,
paraszt?, adminisztrátor? - esetleg művésszé válásáról, a hivatáso á válás kényszeréről sugall. Azt
érzékelteti - meglehet, görcsösen, de tiszta gondolati ággal -, hogya kulturális értéktermelés és -fogyasztás mai rend zerében a köznapi tudatú ember könnyen lehet áldozattá. Az álmodozó adminisztrátor, a munkásszállás lakója, a húsgyári
munkásnő, a szoborrendelő munkás a műkedvelés
révén alig-alig törekedhet önmegvalósításra. Mert
ha sikereket ér el, torz tudatú környezete a kiemelkedést
várja el tőle. Ha viszont nincsenek műkedvelői sikerei, akkor tehetségtelennek könyveItetik el. Tehát a kulturálódásra törekvő dolgozó
sajátos vála zrá ra kényszerül: vagy hivatásos értékteremtővé lesz, vagy száműzi magát a fogyasztásba, a passzivitásba.

3.
(Folytatása
következik?)
A dolgozatíró bizonyítani véli, hogy dokumentumfilmjeink
hatásosan
láttat ják azokat a társadalmi viszonyokat, amelyekben a közművelödési
célok felemás módon való ulnak meg. Továbbá azt is bizonyítani véli,
hogy két magyar játékfilm felemás módon, rnindazonáltal hatásosan láttatja a népművelőt
és a művélendő
népet, amint az őnértéktudat
zavarai val
küszködik,
Csakhogy a dolgozatiró adós még annak bemutatá
ával, hogy imént említett dokumentumfilmjeink és dokumentum-hitelességű játékfilmjeink tanúsága szerint rnikénr valósul meg a
közrnűvelödési
párthatározat és törvény. S ha gyakorló újságíróként ismerek is olyan kisközössége-

Rózsa János:

Csatatér

(1977)

ket, amelyek nemcsak műveltetik, hanem művclik
is önmagukat, filmkritikusként kevésbé ha znosíthatern tapasztalataimat.
A mai magyar valóság
elszánt szondázói - a Balázs Béla Stúdióból, a Híradó- és Dokumentumfilm Stúdióból meg a többi
műhelyből
- még nem vállalkoztak az itt-ott éledező munkáskultúra,
az öntevékeny művészeti
rnozgalmakban
újratermelődő kulturális hagyományok láttatására.
Talán azért nem vállalkoztak erre a feladatra,
mert egyelőre jellemzőbbnek tartják az úgynevezett népművelési tendenciát. Azt, hogya közéleti
demokratizmus zavarai nyomán miként fulladnak
kudarcba alulról jövő (kulturális)
kezdeményezések.
Zöldi László
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KITEKINTÉS

A "nagykorú" művészfilm problémái
Kar lovy Vary 1980
A tömegtájékoztatási eszközök rendszeresen beszámoltak a fesztiválról, az olvasó értesült, hogy
a versenyen kivüli művekkel együtt megkőzelítöen
kétszáz filmet mutattak be, mindkét magyar versenyfilm, Gyarmathy Lívia és Vitézy László filmje
sikerrel szerepelt stb. Megkésett beszámolónknak
legfeljebb az összefüggések, fejlődéstendenciák keresése adhat értelmet.

1.
A hagyományos drámai elbeszélőformák képviselői
többnyire a köznapi gondokat, és az általuk különösen sújtottakat, az élet sötét oldalát ábrázolják, ugyanakkor a nyilvánosságot tűrőnek. közízlést nem sértőnek érzett motívumokra korlátozzák, a közölhetőség kritéríumát abban lelve meg,
ami általában beszédtéma az adott kultúra művelt
társaséletnek minősitett szféráiban. A kompozíció
a művelt nyilvánosság problémáinak a szokásosnál gondosabb elrendezésére vállalkozik, a szintézis stabilitását azonban sokszor kétségessé teszi
a köznapi kommunikáció küszöbe alatti, mellékesnek vagy kényesnek érzett jelenségek feldolgozásának hiánya. így jön létre a szokásos kőzépfajú
drámai filmelbeszélés, amely éppen azért nem igazán népszerű, mert problémái nagyon szűrtek,
nem egészen frissek; nem radikalisan új, csupán
elrendezettebb a köznapi tudatnál, ugyanakkor
rendkivül szívós, mert a műveltséghordozó rétegek
által örökölt normarendszerek támogatják, mert
tekintélyes akadérnizmussá konszolidálódott Európában, és hatása szinte minden kultúrára kisugárzott. A kisugárzó hatás friss példája a japán Sacuo
Jamamoto Nomugi Pass című filmje, az ősi életformákat képviselő hegyvidék és a kapitalizálódást
megtestesítő város között játszódó női szenvedés-

86

történet, amelyben a rokonszenves tradicionális
nőalakot nem mentik meg erényei, kétszeresen kizsákmányólja a városban épülő új, és a hegyek
között rothadó régi világ, s ahogyan fellendül és
győz a japán kapitalizmus, úgy hervadozik és pusztul el végül a film hősnője. Az új japán film cselekménye nagyrészt egybeesik Sang Hu - Lu Hszin
klasszikus realista elbeszélése alapján készült egykori kitűnő filmjével, az Újévi áldozat-tal. Az új
film kivitelezése nagyszabásúan epikus, a történelmi rekonstrukció sokoldalúbb, perfekt ebb,
modernebb, az előzőben viszont több amesei
karcsúság, a sokatmondó egyszerűség.
A szovjet elsőfilmes versenyfilm szintén a hagyományos drámai elbeszélőformák területén mozog, Olev Neuland műve, a Fészek a szélben,
1945-ben játszódik: az észt parasztcsaládba befogadott süketnémáról kiderül, hogy valójában
német katona. A népek összeütközésében találkozó és szembesülő egyének problémája két klasszikus műben állt már középpontban, Renoir Nagy
ábránd-jában és Karel Kachyna Szekérrel Bécsbe
című filmjében. Olev Neuland filmje az alapproblémát más problémákkal ötvőzi egybe, inkább alkalmazza, a helyi feltételekre vetíti, nem újítja
meg radikálisan, az idegennel kapcsolatos viszonyok vonalán a cselekmény nyitva marad. Az
alapkonfliktust kiegészítő motivumok válogatásában és feldolgozásában a rendező sokszor, de egyoldalúan ábrázolt témák differenciáltabb elemzésére törekedett. Az elmaradott, fejIődésképtelen , önző, makacs stb. kisember és a szocialista Zorróként idealizált funkcionárius oppozíciója helyére
bonyolultabb viszonyt állit, a funkcionárius is
bizonytalan, téved, "félek" - vallja meg. Neuland
korrekt, szakértelemmel készült filmje a triviális
szenvedések, emberi gyengék olyan koncentrátu-

Kazimierz Kutz: A rózsafüzér gyöngyei
mát állítja elő, amelyből hiányzik a nagy korszak
reprezentativ műveinek (Szállnak a darvak, Ballada a katonáról, Békét az érkezőnek stb.) poétikus
kvalitása. Sár, vér, kemény arcok, tanácstalan indulatok: a naturalizmus világa.

2.
A hitelüket, vagy legalábbis poétikus eredetiségüket elvesztett tradicionális elbeszélő formák kifáradása felébreszti a művészek egy részében az
objektív leírás hitelességének, a stilizálás szokott
módjaitól megszabadított kamera-realitás viszony
kiaknázásának vágyát; a rendező nem igehirdető
apostol többé és nem is kamera-töltőtollával naplót vezető széplélek, új módon értelmezi hivatását,
a mindennapi élet hűséges krónikás ának szerepében lép fel, a miliő jellegzetes mozzanatainak extenzív kutatása háttérbe szorítja a cselekményábrázolást.
A mindennapi élet jelenségvilágát feltérképező
átlagos művészfilrn erényei és gyengéi jellemzik pl.
a tuniszi Adbellatif Ben Ammar Aziza című filmjét, vagy az új-zélandi Paul Maunder: A hazatérő
fiú-ját. Mindketten inkább a riport, semmint a mű-

vészi ábrázolás területén mozognak, olyan fejlődés vonzásában, ahol a terepkutatás pótolja az
elemzést, az anyaggyűjtés az elrendezést, a szemlélődés a koncepcióalkotást. a leltár a víziót, a pontosság a költészetet: a könyvelői erények háttérbe szorítják a hagyományos filmrendezői erényeket. A tények magukban némák, a részleteket csak
konstatáIni kell, megérteni csak az egészet lehet,
az életet, amely a megfigyelt tényeket termeli.
Egyszerűbb az elemek egyes aktuális viszonylataira
korlátozni a vizsgálódást, mint szembenézni a
rendszer egészével, amelyben lehetségessé váltak.
Az Aziza legnagyobb részét felemésztik a lakók beszélgetései, alkalmi utcai találkozások, költözködés, autóbuszutak, köznapi kis tevékenységek.
Sok mindent megtudhatunk a hasonló filmekből
egy-egy nép életéről, de leíró módszerük nem dolgozza ki azt, ami az itt és most véletlenségein túlmenően mindebben általános érdekű és horderejű,
igy a filmek provinciálissá válnak, a talán helyesen
megfigyelt alakok problémáit nem tudják összekötni az emberiség problémáival. Éppen a nagy
művészet kimeríthetetlensége hiányzik az objektivisták műveiből, legjobb esetben olyan tényeket
lelnek, amelyeket nem ismertünk, vagy nem figyeltünk fel rájuk, mindezzel a filmtipus valóban tesz
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Martin Holly: Signum Laudis
bizonyos, főleg publicisztikai szolgálatokat. Az értékelés éppúgy nem tagadható meg tőle, mint
ahogy túlbecsülni is kár lenne, ezoterikus kultúrába vezetne, úgy jegyezné fel a művész a mindennapi
élet minden apróságát, mint az etnológus a vademberek életét; vizsgálati tárggyá, kísérleti személlyé tenné kora emberét, akinek valójában
kommunikációs partnernek kellene lennie. Riport és ábrázolás között széles mozgástér nyílik,
a kompromisszumos alakulatok mellett az objektivista törekvések átszellemítése is megindul,
Kazimierz Kutz filmje, A rázsafűzér gyöngyei is
a dokumentáris játékfilm elbeszélő módszereit
alkalmazza de - talán mert szerényebb másoknál - nagyobb eredményeket ér el. Felhasználja
a népszínmű hagyományait, szatirikussá élesitve
túl könnyű humorát, nem fél az emocionális telitettségtől. nem pusztán egy "ügy" hivataloskodó,
fenyegető, számonkérő végigkövetése. hanem a
hősökkel azonosuló sorsábrázolás. A veterán bányász lázadásának és a lázadás manipulálásának
történetében a hősök hagyományos proletár életformájukból olyan steril miliőbe kerülnek át,
amelyben az is elveszíti érzelmi, erkölcsi, szellemi
identitását, aki fizikailag nem pusztul bele. Kutz
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nagydíjas műve a fesztivál egyik jelentős sikere
volt, az egyetlen film, amelyet a vetítés közben
többször felcsattanó taps kisért.

3.
A kritikáért minden más funkciót, teljesítményt
feláldozó modern film publicisztika visszahatás az
apologetikus filmre, amely nem biráit, csak ünnepelt. Hasonlóképpen a visszahatás jelensége a kallódó emberek rossz érzését, az önkeresés tévútjait,
az önmegvalósítás nehézségeit ábrázoló válságfilm: azokra a filmekre válaszol, amelyekben a
hős izmosan sugárzott, csak az ellenség volt rosszkedvű, következésképpen a rosszkedvű is ellenség
volt. A dokumentáris kriticizmus a külső viszonyok összefüggéseiben ábrázolja ugyanazt, amit
a válságfilm az érzelmek, szenvedélyek konstellációiban. A két filmtípus keletkezése, létezése, alkotói és befogadói gárdája összefügg, problémalátásukkai részben igazolják is egymást, de egymás
nehézségeiben is osztoznak. Átlag produkciójukban nem a visszásságok leleplezése vagy a rossz
érzések kifejezése hangolta türelmetlenségre a kö-

Paul Maunder: A hazatérő fiú
zönséget, hanem a pletykaszinten tárgyalt problémák és feldolgozatlan rossz érzések nyers tálalása,
amely semmit sem old meg vagy bizonyít, komoly
elemzés híján nem lép túl a puszta berzenkedésen,
nem nő érvényessé az ábrázolásban. Tudor Maroscu Jó estét, Iriná-ja a termelési filmmel egyesíti a kallódási és válságfilmet, a munkavilág feltételei között exponálja azt a válságot, amit a hatvanas évek analitikus filmje inkább a jólét, olykor
a luxus területén, vagy legalábbis értelmiségi miliőben ábrázolt. Egykor a történelmi románc műfaja
így nyugtatta meg a nézőt: szegény királynők is
boldogtalanok. Ma a válságfilm új' típusa hírül
adja: nemcsak a királynők boldogtalanok, és az
elidegenedés sem Monica Vitti vagy Liv Ullman
privilégiuma. Ez egyébként a fesztiválon versenyen kívül, nagy sikerrel játszott 6szi maraton
témája is. Miután egy időben több túlbuzgó szerző
megtiltotta a szocialista viszonyok között az elidegenedés mindenféle megnyilvánulását vagy legalábbis észlelésüket, szinte megnyugvás megállapítani, hogy azért létezik ilyesmi, emberek társadalma vagyunk és nem márványszobroké.
Tavaszi maraton is lehetne a Jó estét, Irina
címe, fiatal emberek küszködnek problémáikkal,

s ha Danyelija filmjében válságba jutott egy házasság, itt megvalósulni sem tud igazában. Az alaphelyzet nem nélkülözi az iróniát. Hajóskapitány
a film hőse, de száraz kapitány, szárazföldi bajok
tornyosulnak a cselekmény során. Nem indul a
hajó, s nemcsak a hajó áll, a kapitány házassága
is zátonyon vesztegel. A hivatás sem nyújt beteljesedést. Hiábavalók a menekülési kísérletek,
reprodukálódik az alaphelyzet. nem jelenik meg a
cselekmény rendszerében, az ábrázolt világ látóhatárán vonzóbb megoldás. A Jó estét, Trina kivitelezése humortalanabb, nehézkesebb, nem veszi
fel a versenyt Danyelija filmjével. Napjaink átlagos
művészfilm-rendezője gyakran elkényelmesedik, a
közvetlen tapasztalat jelenségeit eredeti megjelenésmódjukban reprodukálja, "egy az egyben" teszi át a filmvászonra, nem figyelve fel rá, hogy ami
az életben természetes, a filmen természetellenessé
válhat, hiszen pl. a filmidő mint látványidő intenzívebb a köznapi időnél. Ha az életben percekig
semmi sem történik, percek ürességét éljük át, ha
a filmben percekig semmi, vagy semmi lényeges
nem történik, egy elviselhetetlen örökkévalóságot.
és a film, amely az elidegenedést akarta ábrázolni,
végül leginkább önmagától idegenít el.
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Margarethe von Trotta: Nővérek
Létay Vera szellemesen sakkdramaturgiának
nevezte egyszer a standardizált alakokat, helyzeteket, fordulatokat kombináló, akkoriban dekadenciáját élő, automatizálódott, kiüresedett közhelyeket ismételgető hagyományos dramaturgiát.
Azóta kialakult a közhely termelés új módja, amelyet talán kockavető dramaturgiának nevezhetnénk. A sakkdramaturgia egykori nagy mesterek
által kialakított intelligencia-játékának bonyolult
kornbiriatorikája helyére modern szerencsejáték
lépett. Kiválasztanak egy csomó köznapi tényt
vagy belső élményt, szociográfiai adatot vagy szürreális viziófoszlányt, belegyömöszölik néhány vázlatosan rögzitett fiktív alak sorsának poharába,
jól ősszerázzák. nehogy túlságosan elrendezett,
tradicionális formát öltsön, és végül elegáns lendülettel a néző elé szórják filmcselekményként. Tipikus szerencsejáték: vagy összeillenek az adatok,
vagy nem, vagy felfedez bennük a néző valami értelmet, vagy nem.

4.
A szatíra élő lehetőség korunk filmje számára, ha
nem éli is virágkorát. N. Volev Hasonmás című
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filmje groteszk, karikaturisztikus típusokat, helyzeteket halmoz, a szórakozott tudóst, az esetlenül
rámenős tudósnőt, az ügyeskedő szélhámost, teljesítmény és siker, külső és beiső élet elszakadását,
értelmüket vesztett vagy meg sem talált, hosszú
értekezleteket, pusztán az intézmény újratermelését szolgáló végtelenbe nyúló, öncélú, megfoghatatlan kutatásokat,
szórakozottan
ismételgetett
nagy szavak fedezékében apró gondjaikkal küzdő,
paprika után szaladgáló stb. kisembereket. Mindig minden cselekményszerű nekiindulás gyors,
mohó, groteszk szeretkezésekbe fullad.
A mindennapi élet visszásságainak ábrázolását
a publicisztikai igényíí panaszláda szintjéről a müvészi stilizálás és általánosítás szintjére emelni
törekvő N. Volev gegekkel élénkíti a cselekményt
(pl. az épület homlokzatán díszlő feliratok nagy
betűi minduntalan il. járókelők fejére potyognak)
és, a gegeket sem érezvén elegendőnek, feleleveníti, felkutat ja a témával kapcsolatos összes bevált konvenciót, az alkimista titkos tudomány sejtelmes külsőségeit, Frankenstein báró sötét éjszakában világló magányos laboratóriumáto és a Doppelgánger-tematíkát, mindezt a modern tudósvilágra vetitve. ~rzékeli a bolgár rendező a szatirikus
feldolgozásra váró problémákat, ismeri a mozgósított formálási hagyományokat,
de hiányzik a
klasszikus filmszatírára jellemző egységes összkoncepció és a szilárd alapeszméből fakadó formai evidencia, stiláris elegancia. Alapeszme hlján
mind a megbírált élettényekhez. mind a kölcsönzött motívumokhoz könnyelműen viszonyul. Az
ábrázolás klisészerűsége a magyar néző számára
különösen a budapesti képsorokban nyilvánvaló.
Miközben a klisék önállósulnak. a film a szatírából lecsúszik a bobózatba. A szatíra, éppen mert
nagyon kritikus, szigorú ábrázolásmód, a szerzövel szemben is nagyon igényes, megköveteli, hogy
a szenvedély és az érettség fegyelmezzék. a gegek
és az alapeszme megtermékenyítsék egymást, ellenkező esetben a bírálat könnyelmű komédiázásba
fullad, vagy a torz jelenségek árnyéka az egész
világra rávetül. A Hasonmás-ban az előbbi eset
valósult meg.

5.
A történelmi film szokott formáinak lírai oldásával kísérletezik L. Sztajkov Illúzió-ja. Az alakok
dekorativ, impresszionista képkultúrában kidolgozott portréival igyekszik elkerülni a történelemábrázolás megmerevedett, hivatalos, didaktikus
hangnernér. Felhasználja az analitikus film elmúlt
évtizedekben felhalmozott vívmányait, a film
elején egy bohóc nyomán a 'horizonton eltáncoló

Ljudmil Sztajkov : Illúzió
kis csapat egyszerre utal Bergmanra és Fellinire.
Gazdag a film látványvilága, a természetábrázolás
hús-vér érzékisége. Ért hozzá a rendező, hogy a
látványok önértékét és az ábrázolt világ összefüggéseit jellemző helyi értékét egyaránt kifejlessze.
Olyan képeket, helyzeteket konstruál, amelyek
magukban is megragadó hatásúak, ezeket integrálja miliővé, cselekménnyé, igy épiti fel világát
hangulatos, dekoratívattrakciókból.
A tájakat,
alakokat valóban érdekessé teszi, sikerül túllépni
a történelmi átlagfilm megunt helyzetein és lélektelenül kivitelezett konvencióin. L. Sztajkov azonban mégsem teljesen ura a helyzetnek, a hangulatokból nem sikerül felépitenie hangulatosságában
is erős, dinamikus cselekményt. Az alakok beszélni
kezdenek, és túl sokat beszélnek, egyszerre rnindent szájukba ad a rendező, nem tudja összekapcsolni a hangulatos helyzetek érzékeny ábrázolását és a dinamikus előrehaladást, ezért beszélteti
szereplőit a cselekmény helyett. Tőlük azonban nagyon sok szószaporítás t követel az, amit a cselekmény egyszerű, nagy fordulatokban, intenziv sűrítésben adhatna elő. A történelem nem a szép képekből nő ki, a szép képek nem magyarázzák meg
a történelmi folyamatokat, a stilisztikai előtér

lirája és a történelmi háttér epikája közötti űrt
az alakok elmélkedései töltik ki. A stílusemlékekben dúskáló dekorativ filmlira hasonló termékei
egy időben nálunk is divatosak voltak. Ellentmondás, hogy a képek elbűvölt és elbűvölő kéjjel merülnek ugyanabba a múlt ba, amelyet a cselekménybonyolítás megkritizál. A hasonló jellegű magyar
filmek ellentmondása is ez volt, mintha a társadalomkritika csak a szecessziós hangulatokba menekülés ürügyévé olvadt volna a szép képek illumínációjában.

6.
Sem a hangnem szatirikus élesedése, sem lírai oldódása nem hozott az utóbbi időben az objektivista vagy a pszichologizáló leírásnál meggyőzőbbet. A hatvanas évekéhez hasonló kényszerítő
eredmények hiánya azzal fenyeget, hogy a film
periférikussá válik a kultúra szlnpadán. A hatvanas évek filmje olyan ábrázolási módokat kísérletezett ki, amelyek az irodalomra is hatással voltak.
Ma ismét a film keres szövetségest az iroda/omban.
Nő az adaptációk szerepe, tisztelettel szelgálják
az eredetit, olykor azt hiszik, hogy az eredeti eré-
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nyeiben automatikusan részesedik a film is. Iskolás, dilettáns adaptáció a svájci W. Bolliger
- Gottfried Keller elbeszélése alapján készült A greifensee-i helytartó cimű filmje. A klasszikusok népszerűsítése eimén a művészi, alkotói ambíciókat nélkülöző műveket gyártó filmesek nem
használnak a klasszikusoknak, ellenkezőleg, műveik szürkesége, unalma a fiatal nézők előtt éppen
a klasszikusokat keveri a fontoskodó épületesség
és az üres retorika gyanújába.
Nemcsak az adaptáció ban társul film és irodalom, az irodalmi hatás olykor kevésbé direkt formákban jelentkezik, pl. a román Alexander Tatos
filmjében. Az Anasztázia elment modern Antigonévariáns : hősnője. a fiatal tanítónő, a tilalom ellenére eltemeti a kivégzett partizánt. Szophoklésznél
a tilalom képviseli az új társadalmi formát, a temetés a régi kötöttségeket, a megoldás pedig, a temetés következményeiben, közvetítést teremt az
állam és a család, a jog és az erkölcs között. Tatos
filmjében a tilalom az uralkodó régi, a temetési
aktus pedig a lehetséges új világ követelménye.
Az Antigoné-modell megfordítását
egy másik
ideológiatörténeti oppozíció kíséri: rajongó hősnő és aggódó falu szembeállításában a film a hősnő és nem az óvatosak mellé áll, megfordítva ezzel
egy XIX. századi ideológiát. A lány halála a román filmben nem közvetitést hordoz, ellenkezőleg, a két világ végleges szakadás át. A film erénye
a kollektívan bűnössé váló, a túlélés érdekében
(vagy a túlélés-ideológia morális fedezékében ?)
kollaboráló falusi középosztály keserű ábrázolása,
ami persze nem egészen új, Nicolaescu kitűnő
filmjében, az Ipu halálá-ban ,már láttuk. További
erénye Tatos filmjének a régi falusi élet apróságainak, mindennapjainak, napok és évszakok múlásának rendkívül érzékletes ábrázolása, minden tolakodó tudós etnográfusi fontoskodás nélkül,
meggyőzően,
mert mintegy mellékesen.
A Csend és kiáltás-t idézik fel polgármester és
tanítónő vitái: a polgármester óv a hősi gesztusoktól, a túlélés taktikáját hirdeti, a hősnő viszont egyre inkább úgy érzi, szükség van a gesztusra, el kell
temetni a halottat: az óvatosan taktikázó reálpolitika m!galkuvás~jnak sorában egy ponton túl
minden értelmét, hitelét veszti, valóban sikerül
túlélni, de már nincs miért.
Érdekes módon rokonul Tatoséval Martin
Holly: Signum laudis című, színvonalas, becsületes, bár kissé lassú és nehézkes filmjének kérdésfeltevése. Holly világháborús történetében a pillanat, és csak a pillanat követelményeihez gátlástalanul, elvtelen ül és értelmetlenül alkalmazkodó,
rendíthetetlennek, sérthetetlennek látszó hatalmi
pozíciójukat magától értetődő privilégiumként
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fogadó, a kicsinyes önzés és a koncepciótlan önkény jogcímeként élvező császári és királyi tisztek
cinikus pragmatizmusának, hős- és bűnbak-teremtő manipulációinak katasztrófa
felé bukdácsoló, bukott világában joggal kérdi meg a film
hőse: "Hát semmiben sem hisztek, ti disznók?"
De térjünk vissza Tatos filmjéhez: erényei, láttuk, mellékvonalakon bontakoznak ki, a fő vonalat képviselő, önkényes analógiákkal a modern
világba transzportált Antigoné-modell inkább spekulatív teher. A modell elveszíti dramaturgiai robbanóerejét, a román Antigonét elpusztitó kollaboránsok tettének nincs meg az a relatív jogosultsága, amely a görög drámában a - lényegében kollaboránsokat eltemető Antigoné tettét jellemezte. A tudatos mitologizálás rendszerint túl
könnyen enged az önkényes analogizálás kísértéseinek, .ősi, tragikus konfliktusok viharai ból próbálva tragikus töltést pumpál ni a mind drámaiátlanabb viszonyok közé, amelyeknek végül éppen
drámaiatlanságát emelik ki a transzportált tragikus
minták.

7.
A melodráma, nagy fellépésre váró szerény dublőrként, úgy látszik, mindig készen áll a nem-tragikus
életformák drámai ábrázolására.
A Nővérek,
Margarethe von Trotta kellemes és intelligens
filmje ősi szimbólumokat mozgósít az "érzelmek
betegségének" Antonionitól, Bergmantól örökölt
témáján dolgozva. Hősnői, Anna és Maria különbségét Michelangelo is megmintázta már az égre
tekintő éteri, egzaltált Ráhel és a földön álló, derűs, meleg Lea alakjában.
A rendezőnő a Persona egzisztenciális problematikáját a Polanski-hősnők hátborzongató világával egyesíti (Rosemary bébije, Iszony), s a bergmani szenvedő hősnők körébe hasonlóan biztos
kézzel forma ni mellékalakot vezet be. Az örökségből él, de tehetségesen él vele.
Hejfic Először férjnél-je is a melodráma hagyományait használja fel a manapság nem egyszer
túlintellektualizált problémafilm kőzőnségszerűvé
változtatására. Témája teljességgel griffith-i, szerény, szolid, nevetős, majd egyre tétovább, riadtabb anya-alak, akit kakukkfiókaként kizsákmányol teljesítményeiben túl igénytelen, követeléseiben túl igényes kislánya. Hejfic következetesen
végigviszi a melodramatikus
kompozíciót. Ha
Kertész Mihály Mildred Pierce című klasszikus
melodrámájából elhagyjuk a bűnügyi- és karriermotívumot, megkapj uk a Hejfic-film vázát. Közös
a két filmben az anya lemondásainak kálvári ája
és az elkényeztetett lány kettős csődje, hivatás és

szerelern terén, közös a szüleiket szégyenlő fiatalok motívuma stb. Az anyasors patetikus vonala
mellett és annak fedezékében érdekes a kallódó,
semmiben sem hivő, életüknek tartalmat adni
nem tudó fiatalok ábrázolása: ugyanolyan természetes számukra az olcsó, látványos sznobizmus,
a tevékeny semmittevés ben dúskáló könnyelmű
önzés, mint az anya nemzedéke számára az önlemondásig, önelvesztésig fajuló, viszonzatlan,
automatizálódott
áldozathozatal. Az anya mindenről lemond, a fiatalok semmiről sem tudnak
lemondani. Persze, valljuk meg, nemcsak anya
és lánya egyoldalú, Hejfic filmje is az, elitéli a
lányt, amiért nem veszi figyelembe anyja érdekeit,
s közben hasonló egyoldalúsággal figyelmen kivül
hagyja a lány szempontjait ; az anyát belülről ábrázolja, a lányt kivülről, a fiataloknak a film dramaturgiája eleve semmi sanszot nem ad. A melodráma mindig egy nagy, tipikus alapélmény kifejezése, mindig egyoldalú: ez itt a szülői csalódottság élménye. A műfaj bármi mást perspektivikus
rövidülésben, csak eme centrumba állított élményhez való viszonyában mutat be.
Új a Mildred Pierce megoldásához képest,
hogy Hejfic végül megajándékozza a hősnőt egy
szerény beteljesedéssel, amelyben nagy szerepet ad
város és vidék oppozíciójának. A tradicionális
vidéki életbe hátráló cselekmény hoz vigasztaló
beteljesedést, a csipetnyi idill állitja talpra a hősnőt,
tanit ja lemondani a mániákus önlemondásról.

8.
Szakadatlanul régi filmeket emlegettünk beszámolónkban. A ••nagykorú" művészfilm mozi vásznán kiütköznek - az első "nagykorú" nemzedék
hatásain túl - a "papák mozijának" vonásai.
A művészfilrn-kultúrában,
amely az eredetiségigényre épül, kényesebb, nagyobb probléma ez,
mint a szórakoztató film (••közönségfilm") területén, ahol természetes. Ezt a filmesek is megérzik:
a művészfilm közeledni kezd a szórakoztató filmhez,
a kőzönségfilm eddig lebecsült formáihoz. A fesztivál - versenyen kivül bemutatott - szenzációja, a
Solo Sunny, népszerű kőzépfajú zenés filmbelletrisztika. A minden NDK-filmben megnyilvánuló
érett professzionalizmus, szakmai megbízhatóság,

G. Rücker-G. Reisch: A menyasszony
formanyelvi korrektség, dramaturgiai gond, amely
két versenyfilmjüknek.
az elsőfilmes Günther
Scholz: Harminc napból áll az április című filmjének és Günter Rücker-Günther Reisch: A menyasszony című, a fesztivál födíjaval kitüntetett
filmjének, figyelemre méltó erénye, a Solo Sunnyban érlelődött jelentős meg!epetéssé. Sunny a
Hejfic-hősnő kallódó lánya lehetne, az NDK-film
a gyerekek oldaláról mutatja be a Hejfic által a,
szülök felől szemlélt folyamatokat. Keveset ad
Sunnynak az előző nemzedék: a Hejfic-féle anyaalak itt zsörtös, szomorú házrnestemévé lefokozva
jelenik meg, nem érdemi szereplője Sunny drámájának. A Solo Sunny világában a kallódás csak
látszat, egy újféle helytállás köznapian észrevétlen, konok, egészségesen agresszív és szégyenlősen,
álcázottan érzékeny erényeit kisérletezi ki a berlini
lány a szépen fényképezett, Brecht: Városlakók
olvasókönyve hangulatát idéző Városban.
Király Jenő
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Gyomorkeserű és pávatoll
Római filmlevél
A jó emésztés az olaszoknál centrális kérdés. Étvágygerjesztő és emésztésserkentő italok sokasága
hivatott biztositani a gyomrok egyensúlyát, s ha
valami mégis túl nehéz lett volna, még mindig ott
a páva toll, amit manapság persze már nem szokás
használni - elvégre az mégiscsak gusztustalan a látványa is megteszi a hatását. Vigyáznak hát a
rendezők is, nehogy túlterheljék a néző gyomrát;
legalább ők ne, ha már a mozi n kivüli élet úgyis
annyi emészthetetlen falattal tömi tele az embereket. Az emészthetőség, vagyis a nézhetőség kritériuma olyannyira mindenek fölébe került, hogy
a rendezők ennek érdekében a filmes közhelyszótárt választották mindennapi olvasmányukul : igy
aztán egy pillanatig sem okoznak fejtörést a nézőnek, aki, ha akar, saját maga gondoskodhat
szellemi izgalomról, ha megvan benne az a beidegződés, hogy a nyilvánvaló dolgok mögött is valami
mélyebb értelmet keressen. Ezzel abeidegződéssel
egyébként feltehetőleg a rendezők is számolnak,
különben aligha merészkednének odáig, hogy
mondandójuk önálló kifejtése helyett jelzésszerű
filmidézeteket vágjanak be; s méghozzá nem kisebb
nevű mesterek élnek ezzel a fogással, mint Bertolucci, Scola, Risi, a Taviani testvérek és Fellini
(aki persze a tőle megszekott módon jobbára önmagától idéz).
Úgy illik, hogya legpopulárisabb olasz filmműfaj, a szkeccsvígjáték
ne holmi rafinált italt
szervírozzon a tömegeknek: alkalmasint a kávé
is megteszi. Még ha olyan gyanús termoszlötty is,
amilyet Nino Manfredi árul - természetesen engedély nélkül - az éjszakai vonat utasainak Nanni
Loy Café Express című filmjében. Az életbenmaradás ősi olasz művészetét gyakorló szánalmasfurfangos kisembert követjük végig a hosszú
vonaton - nyomában a vasúti rendőrséggel -,
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és minden kupéba, ahová betér, annak rendje s
módja szerint bejön a poén is. Az olcsó kávé nem
okoz álmatlanságot : mellé még egy kis olcsó humor, egy kis olcsó érzelmesség - és máris könnyebben elviselhető a zötykölődés. Manfredi kávéja
mindig kelendő: Nanni Loy filmje az olasz mozik
legnagyobb tavaszi kasszasikere.
Vagyis vannak kasszasikerek. Pedig az olasz
filmsajtóban hosszú évek óta mást sem lehet olvasni, mint hogy az olasz film éppen válságban
van: alkotói, eszmei, gazdasági válságban, mikor
miben, leginkább azonban mindben egyszerre;
és az éppen aktuális válság érdekes módon rendre
szembeállíttatik a pár évvel azelőtti helyzettel,
amikor bezzeg virultak az alkotók, az eszmék, a
filmgyártás; a közőriség az olasz filmekhez tódult,
és nem az amerikaiakhoz : a válsághangulat kötelező eleme ez a félelem a provincializálódástól,
hogy
az amerikaiak elnyelik az olasz filmgyártást, no
de persze, Amerikában még mindig tudják, mi a
mozi - igy a vészmadarak, akik mellesleg az állitólagos prosperitás éveiben ugyanigy válságról
cikkeztek volt.
Dino Risin is úrrá lett ez a rózsaszin szemüveges
feledékenység: Jó fényképarcom van című filmjében mélabús nosztalgiával idézi föl az olasz komédia valami sosem volt fénykorát (ennek a műfajnak,
legalábbis Risi, Loy és Scola filmjei ből itélve, már
csak a saját múltja az egyetlen témája, amelyben
otthonosan érzi magát). A bamba sztár-őnjelőlt
erőltetett története és a műfaj új sztárjainak
(Renato Pozzetto, Aldo Maccione, Edwige Fenech)
kisstilű közönségessége ugyan némiképp érthetővé
teszi a nosztalgiát.
Míg Risi hősének minden vágya, hogy betörjön
a filmvilágba. azokat, akik már megszerezték maguknak a "helyet a tetőn", pontosabban a tera-

Paolo és Vittorio Taviani : A rét
szon, lévén szó Ettore Scola A terasz című filmjének öt főszereplőjéröl, viszont mintha csak a
már-már vérükké vált ••gyomorkeserű" tartaná
vissza tőle, hogy kiábrándultságukban leugorjanak
onnan. A hatvanas évek elején Antonioni és epigonjai tucatszám készitették az ilyen témájú filmeket, halálosan komoly - avagy halálos unalmasan komolykodó - hangvétellel ; Scola ellenben kedvenc műfajának, a sokat szidott olasz komédiának - amelynek ma vitathatatlanul ő a legfigyelemreméltóbb mestere - is a legalantasabbnak
kikiáltott alfaját. a szekccsvígiátékot választotta
formául kesernyés mondanivalójához. De aztán
mintha maga is úgy érezte volna, hogy a filmet
inkább a műfaj kliséi, mintsem az ő elgondolásai
viszik: az a ••mulatságos film öt jellegzetes figuráról", amelyet a producer (Ugo Tognazzi) rendel a
forgatókönyvírótól (Jean Louis Trintignant), a
filmben mindenesetre sosem készül el.
Az olasz nevelésügy körül jó ideje zajló - mindeddig meglehetősen terméketlen - polémiák hatására enyhe kisdedóvó roham tört az olasz filmesekre : Tavianiék és Bertolucci filmjében is van
egy-egy lólábként kilógó köznevelési betét, Marco
Ferreri pedig - aki eddig vajmi kevéssé érdeklődött a téma iránt - egy egész filmet forgatott róla.
A hátrányos helyzetű gyermekek azonban az
elvben róluk szóló, Menedéket kérek című filmben
is hátrányos helyzetbe szorulnak az elsöprő komédiástehetségű Roberto Benigni mögött ; igy hát a
megkapcan jó szándékú, emberi érzésekben gaz-

dag szociális tett amolyan nevelésügyi one-man
show-vá derül.
Lina WertmüJler még valamikor a hatvanas
években irt egy slágerszőveget egy akkori nemzeti
szimbólum, Rita Pavone számára, mégpedig egy
örök nemzeti szimbólum, a paradicsomos tészta
dicshimnuszát. Azóta láthatólag rájött, hogy a
paradicsomos szósz sok olyasmit rejt - emlékezzünk
csak a Der Spiegel Olaszországban nemzeti sértődést kiváltott címlapjára, amelyen a terrorizmus
Itáliájának jelképeként a spagettis tányérból egy
pisztoly kandikált ki -, amit nem vesz be a gyomra.
Jöjjön hát, aminek jönnie kell: a páva toll, belemártva a paradicsomos szószba; igy egyrészt egy
életre elmegy tőle a gusztusunk, másrészt a külföldiek azonnal rájöhetnek, hogy Olaszországról
van szó, és még azt is hihetik, hogy amit látnak,
az igazi vér, nem pedig ártatlan kulimász.
Véres ügy két férfi közt egy özvegy miatt (politikai indítékok gyaníthat6k) című filmjében azonban sajnos sosem lehet tudni, mikor kellene a
paradicsomo t színes Made in Italy védjegynek
tekinteni, és mikor véresen komoly vérnek, ugyanis
Wertmüller szokása szerint megint rengeteg dologról akar egyszerre beszélni, de minél több minden jut - meglehetős gyorsan és össze-vissza pörgő
- eszébe, annál inkább önmaga szavába vág. Az a
minden filmjében megfigyelhető törekvése pedig,
hogy Olaszországot közismert jelképekben ábrázolja, ezúttal nem nagyon jut túl a színészválasztáson: saját védjegyzett sztárja, Giancarlo Gian-
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Lina Wertműller: Véres ügy két férfi közt egy özvegy miatt
nini mellé odatette a nagy kasszapárost, Sophia
Lorent és Marcello Mastroiannit, aztán az igy
hármasban kissé feszengő sztárok "image" -ának
asszociációs körére bizta a film sorsát - elsősorban
tengerentúli sorsát, mivelhogy Wertmüller filmjei
főleg az amerikai piacon kapósak. Nyilván ez is
az oka, hogy az egész film csupa harsány couleur
locale: Szicília, maffia, vérbosszú és becsületbeli
gyilkosság, tüzes özvegy puskával, amerikás szabványdigó a körmeneti Szent Rita-szoborral, babona
és festői nyomor, verekedésszárnba menő szeretkezések; hozzá némi skizofrén - ugyanis nőgyűlölő - feminizmus és a vörös szegfűt szinhatásként
kitűző, anarchoid szocialízmus - a rendező ideológiai alapállását illusztrálandó.
Az öngyilkos szerelmes útban a kórház felé
épp akkor hal meg, amikor tűnt boldogságának
fészkéhez ér. Igen, a Halálos tavasz végződik
igy. Meg A rét, Paolo és Vittorio Taviani új filmje, csak épp itt helikopteren következik be a gyászos vég, a modern idők jeleként. Tavianiéknak a
pávatollról alighanem nem az emésztés, hanem a
pávatoll-esztétika jut eszükbe, amiről tudják, hogy
dekadens dolog, tanítómesterük, Rossellini bizto-
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san helytelenítené. így hát akármennyire tetszik
nekik apávatolI,
szégyellnek utána nyúlni, de
csinálnak maguknak anti-pávatolIat: San Gimignano rusztikus ódonságából. parasztházból, a rét
zöldjének tiszta harmóniájából. a népművelő utcaszinházból - rnindabból, amit a kontesztáció köreiben szeretni kötelező. A filmes levélromán wertheri
háromszöge ehhez illően agrárkommunát szándékozik létrehozni, eközben dúlja szét soraikat és
életüket a végzetes szenvedelern. A levélregényforma mellett még egy fatális irodalmi hatás érződik a filmen: az olasz prózát évtizedek óta sújtó
epidémia, a széplelkű nosztalgia a rusztikus-idilli
gyökerek után. Ennio Morricone zeneszerzői jutalomjátékaként marad hát emlékezetes a film:
remekbe sikerült zenéje - különösen a hammelni
patkányfogó betét jelenetében - tipikus példája a
funkciójától elszakadó. a filmet lehenger1ő zenének.
Bernardo Bertolucci már régóta pályázhatott
Visconti örökségére. Az arisztokrata mester halálával az ifjú kolléga A hold című filmjében az
újgazdagok vulgáris mohóságával veti magát a
patrimóniumra, A "holdkóros" gyermek története
egy lenne a rnűvésznő-gyermekek magányosságá-

ról szóló sorozatból (6szi szonáta, Fedora - hogy
csak az újabbakat említsük), ha Bertolucci az operaénekesnő anya és kábítószeres fia kapcsolatát
vizsgálná, s nem a divát körülvevő operai staffázs
kötné le figyelmet. Az opera, az olasz művészetnek
ez a talán legsajátabb formája azonban már a születő olasz némafilmet is elbűvölte: akkor elsősorban anagyoperai tablójeIIeget, a "Urai szoprán",
a .Jiöstenor", a "bariton" jeIIemskatulyák konvencionális jelentésértékét vették át tőle; most a
konvencionális figurák viszonyainak sémái - Bertoluccinál ugyanis társadalom- és jellemábrázolás
eimén erről van szó -, a markirozott érzelmek kerülnek előtérbe. A nyitódarab - akárcsak Visconti
Senso-jában itt is a Trubadúr, az opera paradoxitásának ez a klinikai csatalova ; és akárcsak
Viscontinál, itt is korhangulatot tükröz: ám míg
nála szabadságvágyó gerjedelmektől forrongó kortárs műalkotás volt,Bertolucci "holdfényesre" stilizált verziójában a visszafojtott érzelmek szabadjára engedésének terepe. A szenvedélyek elszabadulása mi másban is kulminálhatna, mint a legnagyobb tabu, a vérfertőzés tilalmának áthágásában
(az Ödipusz-komplexus ábrázolása sajnos ékesen
példázza, hogy az opera jellempszichológiája nehezenjön össze a mélylélektannal). Mindezenközbena
diva luxusautóján leir egy tiszteletkört a Novecento
népszínmű-majorjában és Verdi villája körül- azaz
Bertolucci gyökereinél, amelyek már sokkal kevésbé szoritják eltéphetetlen pókhálóként, mint "A
pók stratégiájá"-ban:
a pókháló azonban bizonyára dekoratív operai diszletelem lesz még a
"Rigoletto"-ban, amelyet Bertolucci a RAl számára rendez; ez az ő világa, a totális .anacbe",
a leplezetlen masinéria, amelyet nem terhelnek a
rendező számára mind nyilvánvalóbban idegen
ál-társadalmi, ál-lélektani ál-mélységek.
Fellini Mastornája lassan másfél évtizede készülődik már-már mitikussá váló nagy utazására az
ismeretlen bírodalmakba. Az alterego-Marcelllnőt
addig is egy látszatra familiárisabb, ám legalább
annyira kiismerhetetlennek bizonyuló vidékre viszi
a vonat: A nők városá-ba. Az olasz kultúrában
minden pikareszk történetet Dante pokoljárásához
szokás hasonlitani : Fellini filmje azonban inkább
egy másik fantasztikus olasz utazást idéz, amely
- ha nem tudatosultan is, - erősebben hatott Fellini
nemzedékére, lévén nem kötelező olvasmány,
hanem gyerekkoruk beléjük ivódott - azóta tudósan "represszivnek" minősitett - épületes-rémítgető
meséje : Pinocchio története. Marcello Snáporaz
éppoly félelmetes szörnyetegek közé keveredik,
mint Pinocchio, ám őt a "Kékhajú
Tündér'

Fellini: A nők városa
nemhogy nem menti meg, hanem ő húzza csak igazából bele. a csőbe: igy ez a Snáporaz-Pinocchío
sohasem tud igazán felnőni, de gyerekké sem változhat vissza: zsinegen rángatott, szánalmas-komikus bábfigura marad. "Megint Marcello", dorombolja cicásan a főcim alatt egy női hang:
csakugyan, megint Marcello Mastroiannit veszik
körül a 8 és 1/2 Guidójának női; csakhogy az
ostor most már nem az ő kezében van, hanem az
idomitott állat szerepe ellen fújva-vicsorogva
lázadó, vérszomjas bestiákéban, és a hullámvasútcin
se dirigálja már a parádét, mint annak idején a
hires fináléban : ő csak sodródik, el-elandalodó mosollyal, de kiszolgáltatottan veszi szemügyre életének nőstény-bestiáriumát. Puhább és játékosabb
ez a film, mint a Casanova vagy a Zenekari prába
hideg-komor víziói: Fellini a hipochonder szégyenkezően nevetgélő, de önlovalóan ingerült rémületével hesseget i el a "latin lover" pávatolIként fitogtatott kakastollait megtépázással fenyegető tyúkokat, amiket a rémmeséken nevelkedett kisgyerek
lát csak sárkányoknak.
Schéry András
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KÖNYVEKRŐL,
FOLYÚIRATOKBÚL

Kollektivitás és művészet
Hauser Arnold a filmről
A filmeImélet nem olyan gazdag, hogy figyelmen
kivül hagyhatná a filozófusoktól és más művészetteoretikusoktól származó gondolatokat. Még akkor sem teheti ezt, ha könnyen belátható, hogy az
illető szerzők nem széles körű tájékozottság alapján, és csakis saját érdeklődésük nézőpontjából
méltatták a filmművészetet. Éppen a sajátos szempontok, a filmteoretikusokétól eltérő beálUtottság
indokolja a megjegyzéseik iránti fokozott figyelmet.
Ha az illető szerzőknek nem mindig sikerül,
elemzőiknek annál inkább el kell kerülni az interdiszciplináris megközelítés buktatóit, a túlságos elvontságot, a deduktiv és kellő szakmai ismeret
híján való viszonyulást. Így a filozófia (és más
teória) és a film találkozása feltétlen hasznos lehet
a filmtudomány számára. Még inkább praktikus
az olyan találkozás, amikor nem fenyeget sem a
deduktivitás, sem az elvontság veszélye, mint például Hauser Arnold művei esetében.
Hauser és a film kapcsolatával foglalkozni
többszörösen aktuális. Először azért, mert napjainkban zajlik az a folyamat, amit Hauser Arnold
szellemi hazatéréseként lehet jellemezni. Tömören
fogalmazva: amint Arnold Hauserból ismét Hauser Arnold lesz. Másodszor azért, mert okfejtései,
filmre vonatkozó és vonatkoztatható gondolatmenetei manapság egyre időszerűbbek és azok is
maradnak jó ideig, amig népművészet és népszerű
művészet ellentétét fel nem oldja a társadalmi
gyakorlat, amig kollektivitás és művészet egymás
ellentétei, egymást kizáró kategóriák lehetnek. Ez
utóbbi ellentmondással mindjárt korunk egyik
általa elemzett legfontosabb dilemmáiába botlottunk. Előbb azonban lássuk a hozzá vezető utat,
a szellemi kibontakozás gondolati ösvényeit.
Hauser esetében ismét bebizonyosodik - mint
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jelentős egyéniségeknél minden esetben -, hogy aki
igazán mélyen behatol az általános elvek tanulmányozásába, az részletkérdésekben, általa nem egészen ismert területeken is autentikus és időálló ítéleteket tud kimondani. Hauser Arnold hosszú
életében nem sokat foglalkozott a filmmel. Igaz,
például Lukács Györgynél jóval többet tapasztalt
e téren.
Az eredetileg irodalomtörténésznek
készülő
fiatalember atélte a filmművészet születésének korát, és bécsi emigrációja éveiben - ez kevésbé
közismert - egy filmforgalmazási vállalatnál biztosította megélhetését. "A filmhez való kapcsolatom révén - írta - sikerült valamit közvetlenül átélnem, ami évszázadok vagy talán évezredek alatt
egyszer adódik; egy új művészet születését. Ezúttal
a filmét, az első művészi formáét, amelynek létrejötte mechanikus reprodukción alapul, mint Walter Benjamin definiálta."
E viszony gyümölcse volt egy tervezett, de utóbb
soha el nem készült mű, melynek címe Dramaturgie
und Soziologie des Films (A film dramaturgiája
és szociológiája) lett volna. A történelem azonban - mint annyiszor Hauser életében - megint
közbeszólt, mert az Anschluss után Bécsből is
távoznia kellett, s megszűnt közvetlen kapcsolata
a film gyakorlatával. Angliába menve ezt a tervét,
melynek jegyzetei fennmaradtak, már nem valósította meg. Viszont szociológiai érdeklődését fel
nem adva, hozzálátott egy alapvető mű előtanulmányaihoz, amiből később a nálunk 1969-ben
kiadott A művészet és az irodalom társadalomtörténete született. így akár azt is mondhatjuk, hogy
élete nagy műve, mely meghozta számára a tudományos elismerést és a világhírt. közvetve a filmszociológia tanulmányozásának köszönhető.
A film iránti érdeklődés Hausert elkisérte egész

életén át. A negyvenes években írott és az ötvenes
évek legelején megjelent Társadalomtörténet utolsó, a huszadik század művészetével foglalkozó fejezetének elme: A film jegyében. De nemcsak a
fejezetcím, hanem az ebből a részletből áradó
szemlélet is az új kifejezési forma jelentőségének
megértéséről tanúskodik. Az ötvenes években
elkészült A művészettörténet filozófiája című
könyve (magyarul: Gondolat Kiadó 1978) ismét
a film egyik központi problémáját parafrazeálja:
népművészet és népszerű művészet viszonyát, amely
Hauser számára a huszadik század művészetében
leginkább a filmben ölt alakot. Végül, élete utolsó
nagyobb munkájában, a Soziologie der Kunst
(München, 1974) című könyvében (magyarul:
sajtó alatt) összegezi és bővítetten megismétli legfontosabbnak vélt elveit. De hogy mennyire nem
önismétlésről van itt szó, azt jelzi, hogya filmművészet legújabb törekvéseire is figyelt: Alain Resnais, Robbe-Grillet filmjeit említi a francia Új
regény kapcsán. Főbb művei mindegyikében - ahol
a huszadik század művészete terítékre kerül jelentős szerepet kapott a film.
A filológiai pontosság kedvéért említést kell
tenni arról, kiket idéz Hauser a filmteoretikusok
közül, s milyen művekre vagy rendezőkre hivatkozik. Kevés elméletíró érdemli ki tőle, hogy nevével és gondolataival műve szövetébe kerüljön.
Ám ha megbízható forrásokra van szüksége,
mindig jó helyen keresi. Balázs Béla, Arnheim,
W. Benjamin, Kulesov, Pudovkin a névsor, kiegészítve André Bazin-nel, akit Orson Welles
Aranypolgár-a kapcsán idéz, jól eltalálva a helyet,
amelyből e korszakos filmalkotás jelentősége
megérthető.
Hauser ugyancsak csekély számú filmre hivatkozik. De hogy mennyire nem csupán a klasszikus
némafilm (Griffith, Eizenstein, Pudovkin, Chaplin,
Clair) ismeretére építette elméleti megfontolásait,
az abból látszik, hogy kései műveiben Godard,
Fellini, Antonioni, Truffaut filmjeit idézi fel, s a
Magyar Televízió számára 1976-ban készített interjújában is a filmművészet reprezentatív jellegéről, korunk művelődésében betöltött hatalmas szerepéről beszélt. A filológiai búvárkodás tanulsága:
Hauser ugyan a harmincas évek végéig kialakult
filmtörténeti helyzet alapján alkotta meg általános
véleményét a művészeti ágról, de egyetlen, azt a
korszakot követő értékes alkotástól és irányzattól
sem zárkózott el. Nyitottságát és a formák iránti
érzékenységét élete végéig megőrizte. Ez egyik leginkább tiszteletre méltó vonása szellemének.
Hauser Arnold, nagy gondolkodók és teoretikusok szokása szerint, ugyanazt a művet írta egész
életében. Témái lehettek szerteágazók, de az :

inditékok és belső késztetések hasonlók, legtöbbször azonosak voltak. Ha egyetlen mondatban
kellene összegezni lényegüket, azt mondhatnánk,
hogy a különféle művészi formákban testet öltő
társadalmiság izgatta egész munkásságában. Komoly művészetszociológiai kutatásai mind azt
célozták, hogy a tűnékeny és megragadhatatIannak
látszó formák materiális alapjait szemléletessé, a
latens összefüggéseket nyilvánvalóvá tegye.
A forma problematikája áttételesen jelenik meg
Hauser fejtegetéseiben. Nézetei nagyjából három
főbb témakörbe csoportosíthatók. Az idő újfajta
létmódja: a film miként szervezi meg tér és idő
radikálisan új alapokon alakuló viszonyát. Az ideológia területe: forma és világnézet hogyan szervül
egymással. A kollektíven létrehozott mű és a kiszélesedett közönségbázis filmművészetben megjelenő újmódi viszonya: a művészet individuális jellegének és a tömegkultúrának a találkozása.
Hogyafilmalkotás a művészettőrténetben eddig
sohasem érzékelt, új időélményt teremt, ennek
megállapítása immár közhelyszámba megy. Hauser
ezt a közkeletű felismerést összeköti a bergsoni
filozófia modern művészeteket befolyásoló időfelfogásával, mivel Bergson elmélete és a filmművészet kialakulása párhuzamos jelenségek. Továbblépve, a film új területeket meghódító időélményében látja a többi művészetet nagymértékben befolyásoló hatását. "A film technikai eszközei és az új időfogalom ismertetőjegyei között az
egyezés oly teljes, hogy a modern rnűvészet időkategóriáit szinte a film szelleméből származónak
érezzük, magát a filmet pedig hajlandók vagyunk
stílustörténeti szempontból a jelen legreprezentatívabb, ha minőségileg nem is legkiemelkedőbb
műfajának tekinteni." A művészet és az irodalom
társadalomtörténeté-ben, ahonnan ez az idézet
is való, hosszú oldalakon keresztül arról értekezik,
hogyan fonódik össze, megy át egymásba a tér
és az idő a filmalkotásban, hogyan mosódnak el a
határaik.
Ezek a gondolatok nem tartoznak Hauser legidőállóbb megállapításai közé. Több oknál fogva
sem. Mivel a negyvenes években írta ezt a művét,
csak a filmművészet addigi általános állapota befolyásolhatta, így számára a klasszikus némafilm
csúcsai, a montázsra épülő filmnyelv jelentették
a filmtörténet legnagyobb értékeit. A harmincas
évek fordulata, a beszéd eluralkodása az ábrázollisban inkább visszafejlesztette a művészeti ágat.
Renoir, Welles filmjei legfeljebb csak jelezték a
modern filmművészet sajátosságait, a montázs
egyeduralmának megdőlését, a fotográfikus jelleg
előtérbe kerülését az ábrázolásban az idő szubjektivitására építő montázs rovására, a "rendező
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irányítja a látást" Balázs Béla-i tétele érvényesséHauser Lukácséhoz hasonló következtetésekgének korlátozódását, a néző szerepének megnöve- hez jut, amikor igy ir: "A film hajlékony, tetszés
kedését a mű értelmezésében.
szerint alakítható, elhasználatlan forma, amely az
Hauser természetesen mindezt nem láthatta előre új eszmékkel szemben semmiféle belső ellenállást
(még a filmteoretikusok sem igen észlelték). Ennek sem tanúsít. Naiv, népszerű, a széles tömegek szákövetkezménye, hogy még az ötvenes években is a mára közvetlenül érthető közlési eszköz, a propasíkszerű képet tartotta a film egyik legfontosabb
ganda ideális hordozója, amelynek értékét Lenin
konvenciójának. Az viszont több-kevesebb joggal rögtön felismerte.. " Mindebből az következik,
kelt hiányérzetet, hogy a film kialakulásának
hogy a film sokkal inkább kiszolgáltatott külön(technikai) előzményeivel nem foglalkozott. Sehol féle ideológiáknak (hamis tudati megnyilvánulásem írt a fényképezés létrejöttének körülményeiről,
soknak), mint más közegek. E sajátosságnak jó és
holott ennek művészeti következményeivel, főként rossz oldalai egyaránt vannak.
./
a képzőművészeti konzekvenciákkal nagyon is
Forma és világnézet paradoxonjából vezethető
tisztában volt. Mentségére legyen mondva: nem le Hauser számos megállapítása, melyek aztán
éppen a hetvenes években igazolódtak. Tulajdonesztétikai, hanem társadalomtörténeti
szempontból elemezte a művészetek genezisét.
képp a tömegkultúra ellentmondásait, negatív haMint már jeleztük, Hauser számára a központi
tásait sorolta fel, anélkül, hogy ez különösebbenkérdéskör a forma és a világnézet viszonya. Helye- célja lett volna. Akceptálva, de egészen el nem fosen látta, hogya formai elemek önmagukban nem gadva Walter Benjamin vélekedését a műalkotábírnak világnézeti, ideológiai tartalommal, azt sokszorosíthatóságának
következményeiről, Haus
ser kijelenti, hogyaközönségrétegek
kiszélesedése
csak az alkotó személyisége, tágabb értelemben
a kultúra individualitása határozhat ja meg. "Az a sokszorosíthatóság által önmagában még nem
orosz (értsd: szovjet - K. L.) film kifejező eszkö- értékmérő tényező. A belőle származó változások
zeit, nemzeti és világnézeti különbségekre való te- azonban már igen. Csak a legpregnánsabbat és az
általunk vizsgált kérdéskör számára legfontosabbat
kintet nélkül, az egész világ rendezői magukévá
tették, és ezzel is bizonyították, hogy amint egy- emeljük ki az említettek közül.
A művészettörténeti fejlődés - egészen a huszaszer a tematikus anyagból formai elem lesz, a tisztán technikai értelemben forma átvehető és fel- dik század kezdetéig - az individualitásra épült.
A film esetében viszont az individuum befolyása
használható a világnézeti háttér nélkül, amelyből
kevésbé meghatározó, a mű, akár értékes, akár
előlépett. A formának ebben az önállósodásában
nem, inkább egy kollektív tudat tükörképe. A kolgyökerezik a művészet történelmi kötöttségének
jar
és időtlenségének az a paradoxonja, amelyre Marx lektivitás kétségtelen demokratizálódással
együtt, de éppen ebből kifolyólag felléphet a kulmutatott rá a Bevezetés a politikai gazdaságtan
túra uniformizálódásának, illetve manipulálhatóbirálatához című rnűvében."
A paradoxon, amit Hauser Marx segitségével ságának veszélye is. Ennek nyomán új ellentmondás áll elő: a jó művészet népszerűtlen, a népszerű
jellemez: a forma s különösen a filmművészeti
forma stabilitásának és kisajátithatóságának
ösz- művészet pedig a jobb ízlésűek számára élvezhetetszeütközése. A mindenkori megoldás az integrál- len lesz. "Csak az a kérdés, vajon a közönség elhatatlan alkotó személyiségben vagy - szerenesés tömegesedése, vagyis szellemi egyformasága és önállótlansága a mai művészeti termelés mesterséges
korokban - a művészetnek kedvező történelmi
szabványosodásának eredménye-e, vagy maguk a
helyzetben rejlik. Hauser azért tartja a huszadik
tömegek felelősek azért hogy olyan csökkent érszázad művészetét minden megelőző korszakénál
problematikusabbnak, mert egybevágó jelek soka- tékű a beléjük táplált művészet. Valóban azt bpságának tanúsága szerint a művészet és a kultúra ja-e csupán a közönség amit óhajt vagy inkább rávirágzásához nélkülözhetetlen individualitás egyre szoktat ják, érje be azzal, amit elébe tálalnak ?"
Hauser kérdései nem válaszolhatók meg egyjobban háttérbe szorul, a születő új műfajok és a
régi művészetek termékei pedig elveszitik inkom- értelműen, egyik vagy másik oldal hátrányára.
menzurábiIitásukat, azaz szellemi értelemben ki- Már csak azért sem, mert eme idézet kinyomtatáolló még
sajátíthatóvá, megismételhetövé. tetszés szerint sa (1958) óta ez a művelődésszociológiai
értelmezhetővé válnak. Szerinte különösen érvé- jobban szétnyílt. Hausernek akkor még az volt
nyes ez a megállapitás a filmre, mert - mint (Iehetett) a véleménye, hogy a művészet profaniLukácstól tudjuk - közegének ingatagsága és ru- zálódásának útján az utolsó lépést a mozi tette
galmassága folytán egyszerre van lehetősége a leg- meg. Tévedett, illetve egyértelmű kijelentésére rámagasabb szellemi csúcsok elérésére és a legalan- cáfolt az idő: nem számolt, akkor még nem is
nagyon számolhatott egy még "profánabb" tényetasabb tömegigény kiszolgálására.
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zővel. A televízió ismét és még radikálisabban átstrukturáIta a közőriség összetételét, mint a film
századunk első évtizedeiben.
Úgy tűnhet, hogya televízió hatására a szellemi
egyetértés paradicsomi gyerekkorában leledzik a
közönség, holott valójában sohasem volt annyira
alaktalan és heterogén, mint épp manapság. Hauser történeti mozgásában mutatja be e széttartó
folyamatot, amint a népművészet , bázisának szűkültével és elvesztésével, lassú halódásnak indul,
hogy átengedje a teret a népszerű művészetnek,
a könnyen fogyasztható, kellemes szórakozást
nyújtó termékeknek. A múlt század első harmada
után megjelenő képregények. filléres ponyvák
kezdték a sort, és egyelőre a folytatásos tv-sorozatok szabadidő lekötő tömegtermékei zárják be.
A kollektiv alkotás és befogadás mindig meglévő
pozitivuma (a közösségi jelleg) szembekerül a közönség objektiv érdekeivel, mert az ipari tömegtermelés miatt az egyes "művek" szabványositott
és kicserélhető alkotórészekből állnak össze, létrehozóik panelekből épitkeznek, ami már nem hasonIitható a népművészet születésének közösségí

dolatainak felidézései nem Hauser Arnold véleményének visszaigazolására szelgálnak. Ellenkezőleg.
Azt mutatják, hogy e két kongeniális szellem másmás érdeklődés és eltérő indítékaik ellenére rnenynyire hasonló következtetésekre jutott; egymás
nélkülözhetetlen kiegészítői lettek. Mindenki meggyőződhet erről, aki párhuzamosan olvassa, tanulmányozza Az esztétikum sajátosságá- és A művészet és az irodalom társadalomtörténeté-t.
Igaztalanok lennénk Hauserrel, ha most tévedéseit és vitatható megállapításait leItárba véve,
mintegy ráolvasnánk vétkeit. Hogy a naturalizmus és a realizmus fogalmait szinonimaként emlegette; hogy naturalizmusról beszélt ott is, ahol
inkább realizmust kellett volna mondania vagy
írnia; hogy kritikátlanul átvette a filmelmélet ma
már csak történeti jelentőségű néhány tételét;
hogya hagyományos montázs és a síkszerű kép
funkcióit túlbecsülte; hogy a filmet mint a néző
élményének teljes eldologiasodását határozta meg
egy helyen; hogy azt írta: "a mozi járult hozzá
minden intézmény közül a legnagyobb mértékben
ahhoz, hogy a mai ember lelki megnyilvánulásai
módjához.
kész képletekké, személytelen. mechanikusan isTévednénk azonban, ha Hauser gondolatmene- métlődő sémakká változtak".
Élete vége felé, főként utolsó nagy művében (Sotei közül csak ezeket az erőteljesen művelődéskritikai hangsúlyú tételeket emelnénk ki, ahogy ő is ziologie der Kunst) a tömegkultúra pesszimista
tévedett volna, ha nem ismerte volna fel a film megítélésének filozófiája (Adorno és más frankönálló, eredeti, kisajátithatatlan alkotásokat létre- furtiánusok) jelentékenyen befolyásolta. Művészethozó képességét, Több helyen utait rá, hogy a szociológiai összegezésében felsejlik a művészet
film a tömegek művészetéböl a rnűveltek művészevége-koncepció Hegel óta kisértő árnya. AggodaIte lett (legalábbis részben), és megjósolta, hogy "a mai ugyan nem alaptalanok. Ha a jelenkori műfilmek közönségét is megosztja majd az a szaka- vészet nem képes betölteni eredeti funkcióit, hogy
dás, amely más művészeti ágakban a műértőt és az emberiség adekvát öntudata legyen, hogya "vála laikust máris elválasztja".
toztasd meg életed" parancsát hirdesse, és puszta
Nos, a jóslat bevált, a jelzett kettéválás napjain- szórakoztató időtöltéssé degradálódik, akkor valókig végbement. Sőt, a közönség nemcsak két rész- ban csak nevében él, akkor igaz a definició: a műre szakadt, hanem jóval többre. Vannak ugyan vészet az, amit annak neveznek.
erőteljes törekvések, hogy a műértő és a laikus
Hauser természetesen nem mint a kulturális
vágyait, a sokféle kívánságból összeálló közönség- világvége látnoka vonul be az elmélet történetébe.
igényt egyszerre elégitsék ki (pl. az új-Hollywood- Sem helyünk nincs rá, s nem is feladatunk, hogy
nak nevezett irányzat), de ezek a filmek mégsem kimagasló művelődéstőrténeti szerepét méltassuk.
a nép művészet ét óhajtják jogaiba visszahelyezni, Azt azonban feltétlenül le kell irnunk, hogy majdinkább az álomgyár mai változatát teremtik meg, nem minden releváns gondolata, melyet az elmúlt
azaz népszerű művészi tömegterméket gyártanak. másfél évszázad művészetéről irt, vonatkoztatható
Hauser kérdésfelvetése - "hogyan lehet véget vetni a filmre, még akkor is, ha szó sincs benne erről
annak az állapotnak, hogya technikailag legsike- az új rnűvészi formáról. Továbbá, hogy a filmet
rültebb filmek gyakran a legsilányabb írói alkotás- mint a modern művészet állandó paradigmáját
ra támaszkodnak?" - tehát nem vesztette el ak- jellemezte. Sőt, szaktudományi jártasságot is eltualitását, és teljes mértékben egybevág Lukács árult, amikor a hangosfilm korszakos jelentőségémegállapításával, aki szerint gyakran a legérték- ről így írt: "az egykori némafilm beszédnélküIisége
telenebb gyártmányok technikailag magasabb - az optikai ábrázolóeszközök minden naturalizszinten állnak, mint a valóban művésziek.
musa ellenére - nem kevésbé erőszakos beavatkoMódszertani kitérő gyanánt talán nem haszon- zás az empirikus valóság törvényvilágába" . Tehát
talan leszögezni, hogy Lukács György egyes gon- hogy a némafilm igencsak eltér a realitásoktól,
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amit Ő ugyan naturalizmusnak nevezett, de ez nem
a film népművészetszerűségből (mint az első városi
népművészet) vált népszerű művészetté. Akár tetváltoztat azon a tényen, hogy a filmelmélet egyik
fontos, sokáig vitatott alapigazságát fogalmazta . szik, akár nem, ezt a tény tudomásul kell vennünk.
újra.
A művészettőrténeti
tanulságokat levonva most
Elméletileg kikezdhető a realizmus és a naturamár azon kell eltűnődni, miként válhatna a film
lizmus fogalmainak említett azonosítása. Hauser
népszerű művészetből, ha nem is megint népművéazonban nem értékkategóriaként használja a reaszetté, de legalább a nép (a közösség) művészetévé,
lizmus fogalmát. A Társadalomtörténet-ből
ki- anélkül, hogy minduntalan engedményekre kényderül, hogy az impresszionizmus utáni radikális
szerülne. Azaz a magasrendű művészet és a népés rejtett stilusfordulat okát a fényképezés és a
szerű művészet közötti nem szükségszerű szakafilmfelvétel közbejöttében látja, ami után a mű- dék hogyan hidalható át a filmművészetben.
vész többé már nem a természetet adja vissza, s
Hauser Arnold filmelméleti szerepének itteni
nem akarja helyettesiteni a valóságot. A realizméltatása csupán előzetes jelzés. Jelentősége, műmus Hausernél tehát stilusfogalom. .
veinek időszerűsége, szaktudományi hasznosíthaForma és világnézet általa jellemzett diszhartósága nem összegezhető kimerítően néhány oldamóniája a film esetében kollektivitás és művészeti
lon. A lecke fel van adva. Hauser művei hazata'elleg szembesülésében ölt testet. Magyarán szólva:
láltak (és találnak). A művészi befogadás, a hatás
minél nagyobb közönségbázisra támaszkodik egy- elemzőire, a művészetszociológia és a tőmegkulegy alkotás, annál valószínűbb, hogy művészi
túra kutatóira vár a folytatás. Nota bene: az esztészínvonal dolgában engedményekre kényszerül.
tikának is van mit tanulni tőle.
Történeti eszmefuttatásainak summázatával élve:
Kelecsényi László

Film, nyelv, jelrendszer
Emilio Garroni: Szemiotika és esztétika
A felkészületlen olvasót első pillantásra talán meghökkenti Emilio Garroni: Szemiotika és esztétika
című kötete, amelyet a legjelentősebb olasz filmszemiotikus tanulmányaiból
válogatott Szilágyi
Gábor.
Valóban eltér a megszokott, átlagos filmszakkönyvek stílusától, tartalmától, amelyeket mintha
a Pesti Műsor, vagy a Monthly Film Bulletin lapjairólollóztak
volna össze, többnyire csak a tartalmi ismertetések és a hozzájuk fűzött néhány
megjegyzés vég nélküli, szürke felvonulásával untat ják olvasóikat. Ezzel szemben Garroni valódi
kutatásokat folytat.
Mivel új ismeretekért harcol, eredeti tudásanyagot hoz létre a szerzö, az olvasónak is természetesen keményen meg kell küzdenie, hogy lépést tartson vele.
Garroni hosszasan vizsgálja a nyelv, a jelrendszer fogalmát, műkődését, általános sajátosságait,
hogya puszta metaforánál konkrétabb választ adhasson a kérdésre: nyelv-e a film és mennyiben az?
Milyen helyet foglalnak el a filmi kifejezési formák
a kultúrában mint a kódok rendszerében?
Míg a francia Christian Metz hasonló kérdésekkel foglalkozva elsősorban Hjelmslev, a dán nyelvész munkásságára alapoz, és két első könyvét ki-
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töltik a nyelvészeti kategóriák filmszemiotikai
adaptációját közvetitő fogalomelemzések, Garroni
munkái nem ennyire homogénak. WölffIinre vagy
Panofskyra, Arnheimre éppen úgy hivatkozik, mint
Jakobsonra, vagy a húszas évek orosz formalistáira.
Mig Metz megmarad az elsődleges filmi jeIrendszer (a puszta kifejezés) feltételeinek kutatásánál,
Garroni eredeti elméletet vázol fel a másodlagos
jelrendszer (a művészí kifejezése) működéséröl:
"Azt állitjuk tehát, hogy az ún. művészeti nyelvek
rnetaműveleti dominánssal rendelkező rnűveletek
(vagy műveletesített nyelvi megnyilatkozások), következésképpen kimutatni valamiről azt, hogy művészet, nem jelent egyebet, mint empirikusan
konkretizálni metaműveleti dominánsát." (81. o.)
Már Lukács is részletesen elemezte a művészeti
kifejezés eme sajátosságát : nemcsak a tárgyi tartalom, hanem a szubjektum is, nemcsak a fikció,
az elbeszélt tárgy, hanem elbeszélésének egynemű
közege is láthatóvá. a tudat tárgyává, a mű témájává válik.
Garroni a ritka szerzők egyike, akinél a szemiotika nem jelenti sem azt, hogy távol maradnak
maguktől a filmektól, amelyek jobb megértése az
egész kategória-apparátus
kidolgozásának végső

értelme, sem azt, hogy teljesen elvesznek egyetlen
film elemzésében, nem jutván elméleti általánositásokhoz. Ez az egészséges középút is különféle
gondolkodó típusok számára alkalmas, széles
rnozgásteret alkot: Bettetini pl. Garroninál is
konkrétabb. a műalkotás iránt érzékenyebb gondolkodó (remélhetőleg tőle is megjelenik a jövőben magyar válogatás).
A tanulmánykötet második része az első részben kifejtett elméleti keretben megválaszolható
konkrétabb problémákat felvető tanulmányokat
tartalmaz. Különösen érdekesek, kiemeit figyelemre méltók: ,A nyelvi metaforától a szemiotika i
alapvetésig", a "Van-e filmművészeti avamgarde
és mi az", "A verbális nyelv és a nem verbális
komponensek a filmi-televíziós közleményekben"
és "Az informatív-didaktikus televíziós közlemény kritikai nyelve és specifikálása" cirnű irások.
Közkézen forog két hires idézet. Maguk a szemiotikusok csakúgy gyakran ismétlik őket, mint
azok, akik a szemiotikáról beszélnek. Az egyik:
"jelképek erdején visz át az ember útja" (Baudeiaire verse). A másik Schilleré: "ha a lélek beszélni
kezd, akkor a lélek már nem beszél." Soha nem
helyezték egymás mellé ezt a két "szemiotikai
alapverset", pedig együttesen különösen érdekes
képet mutatnak: mindkettő a jelei között eltévedt
emberről szól. Az a modern információáradat.
amelyben élünk, s amelyet a kapitalizmus a XVIII.
századtól kibontakozó kultúriparral fokozatosan

A technikai reprodukálhatóság
Az Iszkussztvo kino círnű szovjet filmfolyóirat áprilisi számában jelent meg a jeles kritikus,
Maja Turovszkaja vitaindító cikke egy olyan filmelméleti problémáról, amelyről az utóbbi időben kevés szó esik, pedig egyik
érdekes aspektusa az ősrégi és
látszólag már lezárult vitának:
művészet-e a film? Bertolt
Brecht és Walter Benjamin mintájára, akik a 30-as évek elején
megfordították ezt a kérdést, és
azt vizsgalták, mi lesz a hagyományos "autonóm" művészetekkel a technikai kommunikációs
eszközök korában, Turovszkaja
is a technikai reprodukálhatóságot emeli ki a filmben, és ennek
kapcsolatát elemzi a mű levegő-

fejlesztett ki, minden korábbinál informativabbá
tette az egyént, másrészt kettős konfliktus elé állitotta. Választania kell az üzenetek között: különböző ideológiájú kőzlemények, jó és rossz közlemények, különböző szellemi szintű közlemények
között. Ez az ember mint befogadó első választása. A második választási szféra még kényesebb:
választani kell a jelentések között. Mi a mű saját
jelentése, mi következik belőle, van-e egyáltalán
saját jelentése? Ezekre a kérdésekre segít válaszolni a szerniotika, amelynek kifejlesztését, megalapozását szükségszerűen tűzte napirendre a tömegkommunikációs korszak információ-dömpingje.
Különösen érdekelheti az új szemiotikai filmelmélet az alkotókat, a film iróit, rendezőit, magukat
a közlöket. akik a "jelképek erdejének" erdészei is,
nemcsak kirándulók benne. Lehetővé teszi, hogy
az eddiginél sokkal több öntudattal tekintsenek
saját munkájukra, ennek kulturális feltételeire és
társadalmi követelményeire.
További sanszot jelent számukra abban a tekintetben is az új tudomány, hogy alkotó és befogadó, alkotó és kritikus, befogadó és kritikus,
akik sokszor szembenálltak egymással, közös öntudatban egyesüljenek egy új filmkultúrában,
amely persze nem a szemiotika terméke, de amelynek felvirágzásáért a szemiotika is sokat tehet.
Ezért üdvözöljük a Filmtudományi Intézet új kiadványait.
Moldova Ágnes

korában ...

jével, az ún. "aurával", amelyben Benjamin Walter a régi
"autonóm" és az új "technikai"
művészetek lényegi különbségét
látja (ld. A művészeti alkotás a
technikai reprodukálhatóság korában c. cikkét).
Benjamin szerint ez az "aura"
nem más, mint az autonóm rnűvészetekre immanensen jelIemző
valódiság, amely árnyékként kiséri az eredeti műalkotást, és
amelyet például akkor érzékeIünk, ha Bach zenéjét eisanach-i
házában hallgatjuk vagy eredetiben látunk olyan híres festményeket, amelyeket eddig csak
reprodukcióról ismertünk.
"Egyelőre a legtökéletesebb
reprodukció ban is elsikkad egy

valami: az itt és a most - a mű
egyedi léte ott, ahol van. Pedig
éppen ebben az egyedi létben, és
sehol másutt, alakult ki a sorsa,
amely egész történetére rányomta bélyegét. Itt mentek végbe a
változások fizikai struktúrájában az idők folyamán, és azokban a tulajdonviszonyokban is,
amelyekbe kerülhetett. ..
Az
eredeti 'itt' -je és 'most' -ja alkotják a valódiságát ... A mű valódisága minden összessége - a keletkezésétől kezdve az örökségéig, az anyagi elavulástól a
benne rejlő történelmi tanúságokig. És mivel ez az utóbbi az
előzőn alapul, a reprodukcióban,
ahol ez előbbit az ember elveszi,
az utóbbi - másként szólva, a
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családi
történelmi tanúbizonyság - meg- veszi az arisztokrácia
levegőjét,
inog. Látszólag csak az; valójá- arcképcsarnokának
ban meginog maga a mű auto- ahogy egy régi, ugráló filmszalag is a valódiság érzet ét kelti
ritása is.
Ezt az clsikkadó valamit az .a mai nézőben, minden fogyatékossága ellenére - sőt, éppen
aura fogalmában általánosíthatjuk és hozzátehetjük: a művé- ezért -, míg pár évtizeddel ezelőtt Balázs Béla és kortársai
szeti alkotás levegője vagy aurája nem más, mint az, ami a tech- ugyanebben az elavulás kominikai reprodukálhatóság
korá- kumát látták, nem pedig az idő
ban elvész. Ez a folyamat jel- patináját, amely értékessé teszi
képes: jelentősége túllép a mű- mint egyedi kordokumentumot.
"Kiderül, hogy az anyagi kultúvészet keretein.
A reprodukálás
technikája rának, amely nemcsak tárgyak- így fogalmazhatjuk meg a leg- ból áll. hanem a tárgyak és az
általánosabban - kiragadja a ember közti meghitt, szemmel
reprodukáltat a hagyomány szfé- nem látható és változó kapcsolatokból, ugyanúgy megvan a
rájából. A reprodukció sokszorosításával a mű egyedi létének he- maga valódi, hiteles íze. Többek
lyére a tömegeset állítja. Azzal között ezért nem tudja soha még
pedig, hogy lehetövé teszi a rep- a legmesteribb kosztümös film
rodukciónak: a fogyasztó ké- sem reprodukálni a kornak ezt
nyeimét szolgálja, aktualizálja a a levegőjét, a valódiságnak azt a
reprodukáltat." (Walter Berija- nehezen megragadható érzetét,
amely a legkisebb erőfeszítés
min: Gesammelte
Schriften.
Band
I, Suhrkamp
Verlag, nélkül, születésétől fogva megadatik a legigénytelenebb doku475-7. o.)
mentumfelvételnek
is" - írja
Ellenpélda erre az "évszázad
lopása", amelyről Turovszkaja a Maja Turovszkaja.
cikke legelején számol be: négy
A dokumentumfilm II. világévvel ezelőtt ellopták három hí- háború utáni nagy fellendülése
res rendező új filmjének több azonban paradox módon fokomillió dollárt érő eredeti kópíázatosan átváltott "a dokumenját. Ez mindennél jobban bizo- tum de-dokumentalizálásába",
nyítja, hogy ma már általánosan
ami nem más, mint a közelmúlt
elfogadott dolog eredeti műnek eltávolitásában
rejlő esztétikai
tekinteni a film alapkópiáját. Hi- lehetőség kihasználása. A két
szen a standardizálás korában
világháború és mai rohanó korunk mintegy kialakította benparadox módon egyre nagyobb
szerepet kap az egyediség, és nünk a természet és a történeahogy az első autók is még so- lem hatodik érzékét : másként
káig a hintók formáját követték,
látjuk ma már természeti köra sokszorosítással készült mű- nyezetünket, melyet mindenféle
veket is gyakran ezen az "aurán"
szennyeződés fenyeget, ahogya
keresztül fogadjuk be, és az jelent sem önmagában érzékelaura vonásait olyan anyagon is jük már, hanem a jövő és a múlt
utánozni kezdik, amely eredeti találkozásának dinamikus pillaadottságai alapján erre alkal- nataként. Ez utóbbi ból fakad az
matlannak látszik. Így a fénykép a "nosztalgia a jelen után",
és a film, amelyekből Benjamin amely Andrej Tarkovszkij Solaszerint minden aura hiányzik, az ris című filmjében a hagyomány
idők folyamán nagyon is sikere- levegőjével lengi körül a teljesen
sen megteremtik azt. A kevésbé hétköznapi mai nyaralót, és a
tehetős középosztály családi al- mai amerikai filmekben tapaszbuma, például, érezhetően át- talható nosztalgia a filruművé104

szet közelmúlt ja után. Jellemző
például, hogy míg Francois
Truffaut a Jules és Jim-ben a két
világháború közti kort stilizálja,
Peter Bogdanovich és Francis
Ford Coppola a Papírhold-ban,
illetve a Keresztapá-ban nemcsak a 30-as éveket stilizálják,
hanem annak korabeli filmi ábrázolását, vagyis a 30-as évek
filmművészetét is. És valóban
- "mi mást hajszol Coppola és
Bogdanovich ezekben a filmekben, ha nem az aurát? A film
tehát önmagához fordul mint
önmaga eredetijéhez, mint ősi
forráshoz. Bármely más, már
nem 'fiata!', hanem 'régi' és
autonóm
művészet mintájára
nemcsak valamely korszak levegőjét próbálja felidézni, hanem
önmaga - bálványai, stilusai és
formái - auráját is."
Turovszkaja
azonban
nem
elégszik meg ennek az érdekes
jelenségnek a leírásával, mint a
szaksajtó többsége, mely ebben
mindössze futó divatot lát, hanem az okokat kutatja. És nemcsak a befogadás - a fogyasztói
igényt kielégítő divat - terén,
hanem magának a filmnek a sajátosságaiban keresi a magyarázatot az új "aura" kialakulásának lehetőségére. "A technikai,
reprodukálható és eredetivel nem
rendelkező
művészeti
alkotásra jellemző sajátos valódiság,
az 'itt' és 'most' (... ) maga a
megragadott pillanat megismételhetetlenségének (az ábrázolás
tárgyának 'most'-ja) és a technikai eszközök szintjének (az ábrázolás minőségének 'most'-ja)
összekapcsolásából jön létre ...
Hiszen a technika hihetetlenül
gyorsan elavul és ezzel az 'eltávolítás' sajátos formáját teremti
meg. .. Egy korabeli dokumentumfelvételnek nemcsak dokumentumértéke van, hanem történelmi tanúság is, ami egyik
előfeltétele az aurának. És sajátos esztétikai értéke is van, amely
éppúgy elválaszthatatlan a tech-

nikai tökéletlenségtől, mint Leonardo festményeitől a megsöté. tült színek , •. Tehát az a távolság, amelyet az autonóm művészet alkotásában esztétikai minősége eredményének tekintettek, újból visszaadja - a fényképnek vagy a filmnek - az esz-.
tétikai minőséget, de már az
időbeli távolság eredményeként."
Azzal párhuzamosan, hogy
maga az időbeli távolság válik
esztétikai értékké, a hagyományos művészet levegőjére már
nemcsak az új "technikai" művészetek tartanak igényt, hanem
a mindennapi élet tárgyai is.
Már Walter Benjamin felhívta
a figyelmet arra, hogy a modern
tömeg, miközben hajlamos bármely jelenség egyediséget reprodukcióval legyőzni, igényli,
hogy térbelileg és emberileg közelebb kerüljön e művekhez, és
eredetiben, vagy gyakrabban másolatban, tulajdonaként megszerezze őket. Mivel az eredeti festmények csillagászati ára miatt
reprodukciókkal kell beérnie,
bármilyen jó minőségűekkel is,
olyan tárgyakkal, sőt fogyasztási cikkekkel egészítik ki gyűjreményét, amelyek az idő múlasával ritkasággá váltak, mint
például a régi fényképek vagy
hanglemezek. "A valódiságot,
melyet a fényképen annak 'most'
-ja bizonyit, a mindennapi tárgyban annak kétségtelen 'itt'je támasztja alá... A nosztal-

gia mai általános divatja csak
felszínre hozta azt a rejtett folyamatot, amikor az aura, miközben lerombolják, újratermelődik ... A 'valódiság' fogalmával ma már nem a 'nem valódi'
- hamisítvány vagy reprodukció - fogalma áll szemben, hanem a .standardizált és a megismételhető. "
Turovszkaja legnagyobb erénye az, hogy folyamatában képes megragadni ezt az igen bonyolult és ellentmondásos jelenséget. Benjamin szerint az aurában rejlő ősi, szent érték idővel
ún. kiállítási értékre tesz szert,
mely később a szerző istenítéséhez, ill. a sztárkultuszhoz vezethet. A tömegkultúra azonban
a kollektiv szerzőség megteremtésével (pl. a filmnél) ez ellen
kellene hogy hasson. Mégis
••amilyen mértékben a sokszorosítás nullára kezdi csökkenteni a szerzőséget és ezzel megszüli a fogyasztói értéket (a kitulajdonításra nem törekvő ún.
kiállítási értékkel
szemben),
olyan mértékben szüli meg ez
utóbbi az önmagával ellentétes
presztizsértéket" (pl. magasabb
áron számozott példányokat jelentetnek meg a könyvkiadók).
Ehhez a presztizsértékhez kapcsolódik az is, hogy míg korábban maga a mű volt a mérce,
ma a "név" (rendezőé, színészé
stb.) lett az.
Mindebből az alábbi következtetést vonja le a szerző:

"Az 'aura új kalandjai' azon a
történelmi -határon, ahol látszólag visszavonhatatlanul el kellett volna tűnniük. hogya rnűvészet új tipusú befogadásának
adják át helyüket, e jelenség váratlan életerejét bizonyítják, és
következésképpen a tömeges befogadás valamiféle mélyebb igényét, mely nem egyszerűen a
még teljesen le nem tűnt szentség 'anyajegye' . Az egyénire,
pontosabban az egyedire törekvés a szinte totális reprodukálhatóság századában, a tömegesség és a kényelmes standardizálás korában győzedelmeskedett
e kényelem fölött és a nyilvánvaló józan ész fölött. Ahhoz
hasonlóan, ahogy Dosztojevszkij
hőse kiállt a maga szeszélyéért,
és azért, hogy garantálják nekem azt, amikor csak kell', szemben a racionális boldogsággal
és a gazdasági bőséggel, úgy a
civilizáció hozzáférhető javainak fogyasztója is - legyenek
bár azok a kultúra legmagasabb
szintjén - ösztönösen 'a maga
szeszélye' mellett szavaz, hogy
garantálják azegyedit a tömegtermelés századában. Ennek mély
értelméről érdemes lenne elgondolkozni."
Mindenesetre, ha a hozzászólások színvonala eléri a vitaindító cikkét, erre a vitára érdemes lesz odafigyelni.
( Iszkussztvo Kino 1980. április Berkes Ildiká)

Resnais reménytelen filmje?
Az idén Cannes-ban megint
csak izgalmas kísérletnek kijáró
elismeréssel adóztak a filmbarátok és a kritikusok Alain Resnais
legújabb filmjének, az Amerikai
nagybácsim-nak. Az azóta megjelent kritikák, recenziók a rendező eddigi életművébe illeszkedő alkotásnak minősitik, mert
- mint Marcel Martin írja - "ez

a zavarbaejtő és páratlan film
bizonyitja, hogy Alain Resnais
filmről filmre hű marad ahhoz
a filmnyelvi és dramaturgiai felfogásához. amely őt egyfajta
'avantgarde' művésszé teszi."
Ennek az avantgarde-nak,
ezeknek a kísérleteknek a lényege - filmjei tanusága szerint talán abban a szándékban jelöl-

hető meg, hogy Resnais mindannyiszor a teljes világot, a művészi és a rnűvészeten túli szférákat egyaránt megragadni, egybefoglalni és eredeti módon kifejezni kivánja, pontosabban :
"a valóság és a képzelet, az anyagi-tárgyi valóság és a 'szelIemi
élmény' közötti ide-oda mozgás
állandó filmjeiben", ahogy Mi-
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reille Amiel megállapítja. És
ugyancsak őszerinte, felismerhetjük azokat az állandó témaköröket, amelyek Resnais-t igazi "szerzői rangú" művésszé
emelik: mindenekelőtt a háború
és az erőszak gyötrelmét, megvilágítva "a részlegest és az
egyetemest, az egyént és a társadalmat mozgató mechanizmusok közötti abszurd és nyilvánvaló összefüggést". Mint ahogy
ez a világhírt hozó, nagyon emlékezetes Szerelmem, Hirasimában megvalósuIt: ugyanaz a felejtés készül elmosni az első szerelem és az első atombomba
emlékét, ennek felismerése késztet gyötrelmes számadásra.
Átfogó, az emberi teljességet
megcélzó gondolatkört vet fel
az emlékezet témájával is - amely
sajátos vetületben az Amerikai
nagybácsim
kőzéppontjában
áll -, hiszen ebbe az idő lélektani-morális jelentése is belefoglalódik, és alighanem igaza van
René Prédainak, amikor azt
mondja, hogy "az idővel való
foglalkozás alkotja a szerkezeti
alapját Resnais minden filmtörténetének" . Emlékezet, felejtés,
idő - ezek egyetemessé tágított,
de részleges jelentését is megőrzött értelme, sőt történelmi-társadalmi összefüggései és konkrétumai, ezenfelül a mindennapok ránk nehezedő kényszerhelyzete, melyben saját értelmi
és érzelmi sztereotípiáink közé
vagyunk zárva - nagyjából így
vázolható fel az a koordinátarendszer, melyben Resnais témái, gondolatai elhelyezhetők.
Az új film alkalmából megjelent írások, tiszteigések azonban korántsem ilyenféle vázlatos összefoglalásokra törekednek, hanem inkább részleteznekelemeznek, a művészi pálya következetes vonalát nyomozzák
aprólékosan
a rövidfilmektől
kezdve, megkísérlik megragadni
a rendező "titkát", ars poeticáját, munkamódszerének
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gét. ACinéma c. folyóirat ún.
különszámot jelentetett meg eL.
alkalomból,
melyben Resnais
eddigi forgatókönyvírói, szinészei, operatőrei és egyéb munkatársai tesznek vallomást, illetve
rajzolnak portrét a rendezőről,
kritikusok veszik elő újra az
életmű egyes darabjait, és válaszol maga Resnais is újra az eddigi művészi útját és filmjeinek
szándékát firtató kérdésekre. A
La revue du cinéma viszont kerekasztal-beszélgetést szervezett
az Amerikai nagybácsim-ban felvetett problémák boncolgatására, de a másutt közreadott interjúk, kritikák is igyekeznek új
megközelítésekkel szolgálni.
Resnais tehát - mint újabb
filmje és a nyomában megjelent
tanúságtételek
is igazolják különleges helyet foglal el műveivel a kortárs filmművészetben, mint ahogy már induláskor
is különbözött a nouvelle vague
vele egy időben jelentkezett képviselőit ől. Az Amerikai nagybácsim is erőltetés nélkül kapcsolható a korábbi filmekhez,
alkotói koncepciókhoz, "az eredetiség és a folyamatosság jegyében, melyek e művek nyilvánvaló jellegét adják".
Ebben az összefüggésben válhat érthetőbbé számunkra az új
Resnais-film "egyszerű története", ez a .Jiáromszereplös balett" - egyik kritikusának szavaival (persze nem táncjátékról
van szó) -, amelyben két férfi
és egy nő életét követhetjük fejlődésük egy bizonyos pontjáig:
a kispolgári környezetből származó, ambiciózus Jean Le Gallét, aki a nemzeti rádió igazgatói
posztjáig küzdi fel magát, a paraszti származású René Ragueneau-ét, akit a mezőgazdasági válság kényszere terel a textilipar felé, itt csinál karriert,
és Janine Garnier-ét, aki munkáskörnyezetének hátat forditva
a színészi pályát választja, s ezután találkozik a két férfival.

Valójában azonban van egy negyedik szála is a film drámai
szerkezetének: ezt egy a "regényes" történeten kivül álló szereplő, a saját valóságos személyében megjelenő neves tudós,
Laborit professzor közbeszól ásai, magyarázatai alkotják, ezekből kapunk tudományos felvilágositásokat a három szereplő
magatartásának
biológiai hátteréről, az agresszió mechanizmusairól az emberi viselkedésben. Mindezt betetőzi - nem
azért, hogy a film bonyolultabbá
váljon, sőt éppen ellenkezőleg -,
hogy mind a három főszereplő
egy-egy (a filmtörténeti nagyságok közül való) filmszínész egyéniségét tekinti saját viselkedési
mintájának, "azonosul vele" (de
ezt az azonosulást nem valami
szexuális vonzalom irányit ja, hanem a magatartási
minta):
Jean - Danielle Darríeux-vel,
René - Jean Gabin-nel, Janine
pedig - Jean Marais-vel érez
belső magatartásbeli azonosságot. Ezek a .anitikus", nevezetes szerepeikből ismert személyek, filmsztárok régi filmjeikből vett részletek, rövid (gyakran csak villanásnyi) képsorok
révén jelennek meg az Amerikai
nagybácsim-ban (de nem illusztrációként
vagy tanulságként.
mint a kritikusok megjegyezik,
hanem csupán .adaíékként").
Senki ne gondolja azonban,
hogya film holmi tudományos
szisztéma előadására vállalkozna, komolykodóan tételeket szögezve le, példákat felsorolva és
tanulságokat levonva, ellenkezőleg, az egész filmet "roppant
nagy szabadság jellemzi" (ti.
ami a "bizonyitási eljárást", annak célját és módszerét illeti),
Resnais humorral, iróniával kezeli anyagát, sőt "mintha valóban ki akarná próbálni e tételeket, amelyek hol igaznak bizonyúlnak, hol nem".
Mit mond maga Resnais az
alkotói célkitűzésről ?

"Azt mondhatnánk - némi
mosollyal kísérve szavainkat. mivel bolondos ötletnek tűnhet -.
hogy ez a film a központi idegrendszerről és az emberi viselkedésről szól. Én a drámai szerkezettel kapcsolatos kisérletnek
tekintem. Azt akartam megtudni. vajon elviselhető lenne-e a
filmvásznon egy oknyomozó
tudományos
gondolatmenet
(olyanféle. mint amilyennel a
detektivregényekben
találkozunk) és egy fikció összeötvözése, és hogy az elbeszélés e tudományos és regényes típusának egybeolvasztása létrehozhat-e érdekes drámai univerzumot. És az is érdekelt. hogy egy
olyan tudós. mint Henri Laborit filmbeli szerepléséhez teljes
szabadságot engedélyezhetek-e,
annak veszélye nélkül. hogya
fikció szereplőit egy bizonyítási
eljárás korlátai közé zárnám.
Mert e szereplőket ugyan Laborit gondolatmenete hívta életre.
de születésüktől
kezdve teljes
önállóságot biztositottunk nekik. Világrajövetelüket tekintve
tehát Laborit az apjuk. de "neveltetésükért" már nem ő a felelős. Laborit a saját elméleti elgondolásait alkalmazza rájuk
- s lehet. hogy sikerül megmagyarázni őket, lehet, hogy
nem -. de a szereplők nem azt
csinálják szükségképpen, amit
Laborit elvár .••... "Engem az
emberi elmének az a rendkívüli
képessége érdekel. hogy el tudjuk képzelni fejünkben azt. ami
történni fog. emlékezni tudunk
arra. ami elmúlt. és hogy tapasztalhatjuk. hogyan befolyásolja
mindez életünket. egészen addig.
hogy teljesen átalakítja testünk
reflexeit."
film megszületésének előtörténetéhez tartozik egyébként.
hogy korábban Resnais és Laborit már készültek egy közös
dokumentumfilm megvalósítására az Amerikai nagybácsim-ban
érintett tudományos problemati-

káról, ez a terv azonban anyagiak híján meghiúsult. De ez az
új film nem az elmaradt korábbit kívánja pótolni. annál kevésbé. mert Laboritnak nincs
szüksége az efféle népszerűsítésre. "Ez a film nem Laboritról
szól, csupán egy olyan film.
amelyben Laborit megjelenik."
"Mindig nagyellenérzéssel viseltettem az erőszakkal szemben.
Ez egyebek kőzt belső zűrzavarnak. a képzeletbeli távlatok eivesztésének tűnik számomra. Ez
felháborít és gyötör engem. Nos.
Laborit ennek megértésére kínál
számomra kulcsot, kielégítőbb
magyarázátot annál. mint amilyet a morális tételek adhatnak.
6 azt rnondaná, hogy beszélhetünk "elméletről". csupán kutatásainak jelenlegi állásában érvényes. előzetes konklúzióról. ••
De talán ez az előzetes konklúzió túlságosan is pesszimista.
reménytelenségre utal? Minden
cselekedetünket a tudatalattink
határozza meg. tudatunk pedig
csak arra való. hogy alibikkel
szolgáljon.
"Ami az én pesszimizmusomat illeti. egyetlen műalkotás
('műaíkotás', milyen nevetséges
szó ez már!) sem pesszimista valójában. Az emberiség történelmében a legkietlenebb műalkotások - provokációk, reagál ások; ez már bizonyos fokú reményt tételez fel arra nézve.
hogy lesz valamilyen eredménye.
S ez már nem teljes pesszimizmus."
Ez a válasz azonban akkor
teljesedik ki. amikor a rendezőtől nyiltan megkérdezik: menynyiben teszi magáévá Laborit
tételeit? Elfogadja-e azt a megállapítását. hogy az emberi lét
egyetlen értelme maga létezés.
és hogy milyen feleletet kap
mindebből szorongató aggodalmaíra?
"Nem tettem fel ezeket a kérdéseket ebben a formában. Laborit nemcsak biológus és ku-

tatö, hanem nagylelkű ember i!'.
aki úgy érzi. nem szorul védekezésre. Én maximális szabadságot
akartam adni neki. de ugyanakkor a szereplőknek is hasonló
szabadságot biztosítottam. Ez
kétségtelenül lehetetlen. de éppen erre az ellentmondásra építettük Gruault-lal (a forgatókönyvíróval) a filmet.
Nem vagyok nagyon ügyes az
eszmék forgatásában. nem vagyok sem biológus. sem filozófus. sem semmi ... Laborit tételei megkaptak engem. mivel ő
a kívülállók számára elfogadható nyelven fejti ki azokat; valóban nem megkőzelíthető számomra mindegyik, és nem is
próbáltam mindegyiket formába önteni. de úgy érzem. összhangban tudtunk együtt dolgozni.
Nekem tetszik Einstein híres
szellemes mondása (bár nem
tudni. valóban mondta-e T), hogy
'a legbolondabb dolog azt gondolni. hogy mindennek feltétlenül van valami értelme' ."
Ami együttvéve azt jelenti.
hogy Resnais számára maga a
film. a filmkészítés, a mesterség
gyakorlása a legfontosabb. "A
rendezés problémája számomra
egy mesterséget jelent. Csinálnék filmeket. ha nem ez volna a
mesterségem? ...••
"Természetesen
ugyanakkor
ott van az állandóan szorongató
érzés: 'mire való a film?' 'mire
való egy kép?' Állandóan ezt
kérdezem magamtól. Másfelől
pedig én. aki mindenben kételkedem és soha semmiben sem
vagyok biztos. sőt egyre inkább
kételkedem. nem vonom kétségbe egy Cézanne létét, egy Sztravinszkijét . .. Itt lépek a bizonyosságok területére. És éppen
itt ütközöm abba kérdésbe: 'Micsoda egy élőlény?' - még ha a
lét egyetlen értelme maga a létezés. .. Furcsa kérdés
Furcsa kérdéseket feltenni - a
képek nyelvén. a művészí ki.v

."
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fejezés biztonságával -, s tapogatőzni a lehetséges válaszok
felé, a nézőket is bevonva ebbe
az együttes vizsgálódásba, miközben kénytelenek feladni megszokott gondolkodási formuláikat : ez az a "mesterség", amelyet Resnais sajátjaként emleget.
A kritikusok viszont e mesterséggel kapcsolatban
gyakran
utalnak arra, hogy Resnais számára ez a montázs-készítéssel
kezdődött, kezdetben nem is
kivánt többre jutni benne, viszont a filmkészítés lényege nála
máig ez maradt. A montázs neki
olyan, .anínt az oxigén, amely
nélkül a film éppúgy élettelen
lenne, mint a szellemi élet dialektika nélkül". S a dialektikára
való hivatkozás ebben a legutóbbi filmben talán még helyénvalóbb, mint a korábbiakban a
szembesítendő emberi magatartások és azok lehetséges magyarázatai miatt, de a montázs szerepe még jelentősebb, konkrétabb, részleteket érintőbb. Ebben a sajátságos "pszichodrámában" - ahogy az egyik kritika
emlegeti - elengedhetetlen a kronológia mellőzése, a szereplők
különböző életkorban, különböző színészek által történő szinkron bemutatása stb.; a tudományos, érzelmi, regényes és szimbolikus információk tömege zúdul a nézőre, s mindez a mesteri
rnontázs révén csak még intenzívebbé teszi előttünk a szereplők életét. A rendező már a forgatás előtt pontos tervet készít
a montázshoz, s már a forgatás
első néhány napja után hozzákezd a vágáshoz is. Mert a jó
montázs szerinte "lélegzetvételhez juttatja a nézőt, akit egy-egy
kép túlságosan is lenyűgöz".
Resnais azt mondja, hogy ezúttal
a
forgatókönyvíróval
együtt "a könnyedség, a fesztelenség mellett döntöttek", azaz
nincs a filmnek különleges "üzenete", eltekintve az emberi viselkedési mechanizmusok reflek-
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torba állítésától. A kritikusok
mégis azt találgat ják, miféle rejtett ideológiai mondanivalót takar az Amerikai nagybécsim bonyolult szerkezete és könnyed,
ironikus hangvétele. Van, aki
szerint "igazi francia filmmel
állunk szemben", mert "ebben
a filmben gyakorlatilag csak
Duraton-ok, FenouilIard-ok,
Trouhadec-ek vannak, akik az
örökség, a házasságtörés, a társadalmi siker problémáival küszködnek, és vívnak egymással,
azon a jól ismert, szellemes mondásokban és finom tréfákban
gazdag nyelven, amely a mélyen
polgári, iparosodott és kulturált
Franciaország képét rögzíti bennünk".
A La revue du cinémá-ban
megjelent kerekasztal-beszélgetés
pedig figyelemreméltó gyűjteményét tárja elénk a film lehetséges
értelmezéseinek.
Természetesen
elsősorban
ideológiai jelentését firtatják, elsősorban azt, hogya biológia és
a szociológia közötti kapcsolatot
érintő problémakör - az emberi
viselkedési mechanizmusokkal nem vezethető-e vissza a velünk
született és a szerzett tulajdonságok dualizmusának kérdésére.
A legtöbben elutasítják ezt a feltevést, és inkább a Laborit és
Resnais közötti nézetkülönbségben, sőt burkolt, finom eszközökkel folytatott vitában érzik
a film feszültségét. Mert szerintük Resnais valójában vitára bocsátja, próbára teszi Laborit tételeit, ironizál fölöttük. Ismét
mások szerint a film arra nyújt
példát, hogy az alkotök hogyan
teremthetik meg szereplőiket,
"rendezhetik
magatartásukat,
és ebben az értelemben az elbeszélés megújításáról van szó az
Amerikai nagybácsim-ban.
Valaki abban látja a film társadalombírálatát, hogy szereplői
kezdetben különbözőeknek látszanak, ám "felnőtté válva, szocializált egyénekként lemonda-

nak elképzeléseikről, szabadságukról, hogy végül is a társadalom által elnyomott személyekké
váljanak", és ebben lesznek tragikusan hasonlóvá egymáshoz.
Ezen a nyomon továbblépve, a
vita másik résztvevője "az Ötödik Köztársaság portréját" ismeri fel a filmben, szembeállítva a
filmidézetekből elénk táruló Harmadik vagy Negyedik Köztársasággal.
És elhangzik a vitában az a
megállapítás is, hogy ez a film
- a determinizmus sugalmazásával és azzal, hogy a dolgok igazi
megismerésének
lehetőségével
sem biztat - nem nyújt reményt.
Ám ezt éppen az a kritikus vitatja, aki az Ötödik Köztársaság
jellemzését érzi ki az Amerikai
nagybácsim-ból: szerinte ez a
"reménytelenség" csak az európai és a francia valósággal kapcsolatos végső következtetésekre vonatkozik.t'.A
film azt a
zsákutcát, rossz közérzetet tolmácsolja, ami a francia társadalom osztályrésze a hetvenes években."
Az érvek, elemző, értelmező
gondolatsorok tovább sorolhatók. De ennyi is mutatja, menynyi gondolatot ébresztett, vitát
kavart fel a film nézői körében
Resnais újabb "kisérlete" . És
valószínűleg nemcsak a szakmabelieket nyűgőzi le. Mert abban
még a film szigorú, ideológiai
szempontú bírálói is egyetértenek, hogy Resnais ezúttal sem
csak a maga örömére kísérletezget, sőt ebben a filmben "egészen nyilvánvalóan a népszerű
mozival keresett megújító kapcsolatot, e mozi helyzeteihez alkalmazva drámai és - erről se
feledkezzünk meg, mert igen
fontos - komikus eszközeit."

(Cinéma, Positif, Cahiers du
Cinéma, La revue du cinéma,
Cinéma Francais=Sallay Gergely)

Ho llywood a Tevere partján
A római Trevi-kútba az ötvenes
években Hollywood is bedobta a
maga obulusait : ezeken azonban
nem rivális bandák osztozkodtak, hanem a Cinecittá filmesei;
igaz, nem sokáig: mikor az Édes
élet híres jelenetében az amerikai álomsztár a kút vizében sikongatva borul a római újságíró nyakába, az már az "édes"
évek eufóriaiának szertefoszlását jelzi. Ám az "obulusok"
megtették
kötelességüket:
jóvoltukból az amerikai filmesek
olyan gyakran tértek vissza a
Tevere partjára, hogy Róma
filmvilága már-már Hollywood
gyarmatává vált. Hogyan és milyen hatással - ezt vizsgálja a
Rivista del cinematografo összeállítása.
Az amerikai
"megszállást"
megpecsételő aktus színhelye egy
londoni mozí volt: itt nyújtott
át Zanuck egymillió dolláros
esekket Dino De Laurentiisnek
a Biblia musztereinek levetitése
után. De végül is miért esett - túl
a kedvező anyagi feltételeken épp Olaszországra az amerikaiak
választása? Az indok bizonyára
a háború utáni olasz film presztizse. A Ráma nyílt város. a Fiúk
a rács mögött, a Paisá nemcsak
minőségi garanciát jelentett a
hollywoodi filmesek számára, de
egzotikusan vonzó unikumként is
hatott. így jöhetett létre a Dinocittá, amelynek szervezési modellje nem a Cinecittá, hanem
Hollywood volt: spagetti helyett
az olasz filmesek megpróbáltak
amerikai beefsteaket készíteni.
Akkoriban a mozinézői szokások egészen mások voltak,
mint ma; a filmvászon és a közönség közt pedig nemcsak szakbarbár kritikusok közvetitettek,
hanem számos népszerű folyóirat is, amelyek ugyan bőven ontották a pletykákat, de mellettük
a filmgyártással kapcsolatos lé-

nyeges információkat is. Akkoriban a Cinecittá tizenöt mütermében éjjel-nappal folyt a munka:
az olasz film mintha nem is tudta volna, mi az a válság. Édeni
állapot volt ez, vagy - mint mások mondják - sötét kulturális
gyarmatosítás? Az olasz filmesek - saját állításuk szerint az amerikai filmiparban nem
csupán technikai-gazdasági támogatót találtak: "gyarmatositás" vagy "kizsákmányolás" helyett inkább beszélhetünk tehát
eszmék, emberek és módszerek
gyümölcsöző cseréjéről.
. Akkoriban a római reptérre
leszálló tengerentúli gépek lépcsőjén nap nap után hús-vér valóságban jelentek meg az amerikai
filmtörténet eleven rnitoszai. (S
a hollywoodi sztárok nyomában
"hollywoodizálódtak"
az olaszok is: Gina Lollobrigida, Anna
Magnani és Sofia Loren, aki épp
akkoriban avanzsált Sophiává.)
Többé vagy kevésbé ismert amerikai nevek tűntek fel azoknak a
filmeknek a szereposztásában,
amelyek bizonyos fokig átformálták az olasz filmgyártást is.
Johnny Kitzmiller, Richard Basehart, Tyrone Power, Gregory
Peck, Burt Lancaster, Constanoe
Dowling, Orson Welles, Marion
Brando, Kirk Douglas, Anthony
Ouinn, Audrey Hepburn, Mel
Ferrer, Errol Flynn, Broderick
Crawford s a nyomukban érkező
forgatókönyvírók,
rendezők,
technikusok, producerek,
menedzserek, Irók tevékenysége az:
olasz nézöknek a filmmel kapcsolatos elképzeléseit, igényeit is
nagyban
befolyásolta.
Hollywood fennállásától fogva egyet
jelentett a nagybetűs Mozíval,
s a sztárok a nagy mozi tökéletességének garanciáját jelentették a hazai filmgyártást provinciális kisebbrendűségi érzéssel
néző olaszok számára.

Az együttműködés persze nem
volt mindig idilli. Mario Carnerini, a korszak egyik jellegzetes
filmjének, az Odüsszeusznak a
rendezője visszaemlékszik, hogy
a főszereplő Kirk Douglas hollywoodi módra beleszólást követelt a forgatókönyv alakitásába.
Ennio De Concini, aki az Odüszszeusz mellett társfrója volt a
másik nagy koprodukció, a Háború és béke forgatókönyvének
is, elmondja, hogy a pontos forgatókönyv alapján dolgozó olaszoknak szokatlan volt az amerikaiak lazább, forgatás közben
improvizáló stflusa.
A történelmi szuperprodukciók adták az ötletet az olaszoknak, hogy felelevenftsenek egy
hagyományos olasz műfajt, a
"péplumot", a mitológiai szuperfiImet, csak a patetikus helyett heroikomikus hangvétellel
(aminek viszont az olasz irodalomban vannak régre nyúló hagyományai, melyek igen jól öszszeegyeztethetőnek
bizonyultak
az olasz komédiák divat jával).
Ezekben a produkciókban is játszottak azonban amerikai színészek.
"Kisebb, de ismert nevű amerikai színészeket szerződtettünk
- mondja Vittorio Cottafavi, a
műfaj egyik klasszikusának, a
Herkules, Atlantisz h6dít6ja cimű filmnek a rendezője -, hogy
megkönnyítsük a termék eladását az Egyesült Államokban,
ahol a közönség a hazai színészeket felismerve elfogadta a filmet hazai termékként, igy végezetül elfogadta azt astilusbeli
különbséget is, ami a jellegzetes
olasz kameramozgatásból, színkezelésből eredt. S ezzel elfogadta azt az enyhe »lazaságot«
is, ami a mi filmjeinkben - nem
úgy, mint a formailag mindig
akkurátus amerikai filmekben rendszerint
tetten
érhető.
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Ugyanezeket a szinészeket később felhasználta az a műfaj is,
amely a történelmi-mitológiai
nyomába lépett: a western. Ezek
a Herkulesek, Macisték mind
amerikai "Miszter Muszklik"
voltak, nálunk, Olaszországban
ugyanis nem voltak kulturisták.
A probléma csak az volt velük,
hogy nem tudtak játszani."
Több újságiró emlékszik viszsza úgy azokra az évekre, hogy
akkoriban a filmélet mintha az
egész társadalmi élet lett volna;
persze korántsem arról van szó,
hogy a mozi "rózsaszin szemüvegén" keresztül látták volna
a valóságot: inkább arról, hogy
a filmvilág látványosan újraprodukálta a társadalmi jelenségeket, megkönnyítve ezek felismerését. A sajtónak egyébként
igen fontos szerep jutott a Tevere-parti Hollywoodban. Attól
az igazság- és világosság-igénytől ugyanis, amely a közvetlenül
a háborút követő években Olasz-

országban - akárcsak Németországban - áthatotta a tömegtájékoztatást, az újságirás áttért
valami újfajta "álmodó hiradásra", a jellegzetes "eváziós" krónikára.
A színészek, az olasz és a külföldi sztárok élete egy merő kaland: egymásba szeretnek, elhagyják egymást, összeházasodnak, elválnak, megint egymásba szeretnek és megint elválnak,
szünet nélkül, s ezzel megsokszorozzák mind önnön személyiségük, mind filmbeli megjelenéseik hatását. A korra példaszerűen jellemző Ingrid Bergman
és Roberto Rossellini "sztorija",
Hollywood és Róma kapcsolatainak ez a "metaforája".
És nemcsak az egyes filmek
mőgőtt rejtőztek szerelmi szövevények, a sajtó felfedezte az
amerikai "invázió" mögötti gazdasági, politikai és társadalmi
szövevényeket is, némi nacionalista felhangokat is megeresztve :

"Nem fizetnek adót és eszik a
spagettit" - igy az egyik korabeli cikk.
A képes hetilapok egyértelműen a film vonzáskörében működ tek , ami ma már aligha képzelhető el. Cammilla Cederna,
Oriana FaIlaci vagy Alberto
Moravia frásai csupán egy csipetnyi intellektuális iróniát kevertek a mondén krónikához, az
ősszképen vajmi keveset változtatva.
Létrejött az amerikai mintájú
sztárcsináló bulvár-filmsajtó is.
Ezek a gombamód elszaparodó
népszerű képes moziújságok a
film egyfajta közvetett fogyasztását segit ették elő, s ez egészen
a tévé térhóditásáig eltartott,
mikor aztán az új álomgyár új
sztárokat kreált, új fogyasztási
ideálokat állitott előtérbe.
(Rivista del cinematografo
1,980fl-2., Róma Schéry András)
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