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REFLEKTOR

"Szabadon szolgáló szellem"
Beszélgetés Újhelyi Szilárd dal
Újhelyi Szilárd neve ismerős a iilmszalunában.
mégis keveset tudunk róla. 1981-ben a televízIó
portréfilmjéból
megismerhettük
izgalmas,
a
kommunista mozgalomnak
elkötelezett életútját. Itt azonban kevés szó esett a filmhez fűződő kapcsolatáról, pedig több mint tíz évig vezető pozíciókat töltött be a iilmterűleten.
- Hogyan kapcsolódott össze életében a politika és a film, hogyan lett filmpolitikus?
- Hogya filmügyekkel való foglalkozás milyen jelentős helyet foglalt el az életemben, ez
őszintén szólva a magam számára is meglepetés
volt. Amikor 1967-ben a kritikusok összeállították a "budapesti tizenkettőt", engem kértek föl
a televíziós sorozat bevezetésére. Tény, hogy
mind a tizenkét filmhez valamilyen minőséqben, a Talpalatnyi földtől az Apáig közöm volt.
Ha most azt hiszi, hogy ezek után úgy tudom
folytatni. hogy már kora gyermekkoromtól valami különös vonzódást éreztem a filmhez, téved. Tízéves koromig falun éltem, és a moziról
csak hallottam. A húszas évek közepéri kerültem Debrecenbe, a Református Főgimnáziumba. Itt lett számomra élmény nem a filmművészet, hanem a mozi. A viszonylag olcsó diákjegyeknek
köszönhetőerr
társaimmal
együtt
gyakran jártam moziba. Négy is volt belőlük
Debrecenben. Valamelyikben mindig megtaláltuk kedvenc hóseinket. Tom Mixet, a csodálatos cowboy t, Rin- Tin- Tint, a még csodálatosabb
kutyát és a burleszkhősöket. Zorót és Hurut s
a többieket. Arra, hogya filmnek a szórakoztatáson kívül más társadalmi szerepe is lehet,
csak a harmincas években gondoltam, párhuzamosan politikai érdeklődésem ébredésével. Ahogyan útkereső tévelygéseim közepette egyre
tisztábban kezdtem látni a magyar társadalom

Újhelyi Szilátd
valódi arcát, ahogy egyre inkább kezdtek foglalkoztatni az ún. "magyar sorskérdések", anná)
inkább irritált - tisztelet az egy-két kivételnek
- az a mentalitás, amely a Horthy-korszak magyar filmjeit jellemezte. E filmek nagy részének nem volt direkt politikai töltete és valódi
művésai értéke, mégis, lehetetlen volt nem ész3

revenni társadalmi tudat- és fzléstorzít6 hatását. A pozitív élményt a francia realista iskola
filmjei jelentették. A Mire meg virrad, a Ködös
utak, a Nagy ábránd, de még az olyan vigjátékok is, mint pl. a Zöld frakk. Ezeknek a magas
művészi színvonalú filmeknek a katartikus ereje vezetett rá arra, hogy milyen hatalmas fegyver lehet a film a társadalmi tudat formálásában.
Ismeri azt a középkorban megfogalmazott elvet, hogy "a filozófia a teológia szolgálóleánya". Minden szégyenkezés nélkül szeretném
bevallani, hogy valami hasonló elv jellemezte a
filmművészethez való viszonyomnak legalábbis
a kezdeti szakaszát. Ez a felfogás természetesen
következett abból a tényből. hogy fiatalon elköteleztem magam a szocializmus ügye mellett,
és saját életemet is szolgálatnak tekintettem.
De még marxistának 'sem kellett lennem ahhoz,
hogy az irodalom, a művészet társadalmi elkötelezettségét magától értetődőnek tartsam. Gondoljon csak a magyar irodalmi hagyományokra.
Sok mindent idézhetnék.
illusztrálásként talán
elég két Eötvös-sor: "Kit nem hevít korának
érzeménye. szakítsa ketté lant ja húrjait." tn
tehát természetes követelménynek
éreztem a
szolgálatot. de ennek semmi köze nem volt a
sematizmus korszakának Lenin szavait vulgárisan értelmező "kerék és csavar" elméletéhez.
Szóval megesett velem az )él banalitás, ami
egyébként az életben is előfordul. beleszerettem a szolgálólányba.
- Mikor került először konkrét munhahapcsolatba a filmmel?
- 1948- ban a Pártközpont kulturális osztályára kerűltem. s itt figyeltem föl először hivatalból az újjászerveződő magyar filmgyártásra.
A faIpaIatnyi föld és a Valahol Európában világosan jelezték a szakítást a Horthy-korszak
szórakoztató
iparával. Ezekhez a filmekhez
azonban még csak közvetve és távolról volt közöm. így sem sokáig, mert Rajk letartóztatását
követően azonnal kikerültem a Pártközpontból.
és a sematizmusnak csak az előszeleit érezhettem azokból a meqnyilvánulásokból,
amelyek
pl. a Valahol Európábant a kozmopolitizmus
vádjával illették. Saját letartóztatásom
azután
megmentett attól. hogy az elkötelezettséget az
apologetikával felcserélő korszak kultúrpolitikai irányításának részese legyek.
Rehabilitásom után, 1955-ben Tárnok János
készítette elő a Filmfőigazgatóság szervezését,
s ő szemelt ki főnökének. Darvas József volt a
népművelési miniszter, akihez még a Márciusi
Front előkészítése óta szoros kapcsolat fűzött.
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is lelkesedett az ötletért. s végül párthatározat teremtett számomra befejezett helyzetet.
Akkoriban még nemigen fogadták el az afféle
ódzkodást. hogy "én ehhez nem értek". A szakértelem hiányát nem hamis önbizalommal. hanem az alkotókba vetett bizalommal igyekeztem pótolni.
- Körhinta, Szakadék, Egy pikoló világos,
Kilences kórterem, Csodacsatár. Mese a tízenkét találatrol, Hannibál tanár úr, Keserű igazság - ezek a filmek jelzik főigazgatói ténykedését.
- Az 1953-as kormányprogramot
követően a
kulturális életben is meginduló olvadás, a scmatizmussal. az üres apologetikával való szembefordulás, a kritikai szellem ébredése, a szocializmus megújulásának egyre határozottabban
formálódó igénye az irodalom és a filmművészet terén is egyre érezhetőbbé vált. Mindez
egybevágott
saját meggyőződésemmel.
Ebből
következett, hogy azokban a konfliktusokban.
amelyek a politikai vezetésnek a meqújulást
ellenző köreivel jelentkeztek, az alkotók oldalán álltam. Ennyi volt minden érdemem azoknak a filmeknek a létrejöttében, amelyek főigazgatóságom alig több mint egy esztendeje alatt
születtek. Jó néhány film körül sok vita volt,
de igazán súlyos konfliktusaim a minisztériumi
kollégiumban és személyesen Darvassal a "túllicitálókról"
írott cikke után, az írók ellen alkalmazott megtorlások miatt voltak. Sehogy
sem tudtam elfogadni azt a hamis logikát,
amely szerint a társadalomban kialakult feszült
helyzetért nem a bűnök elkővetői, hanem azok
a felelősek, akik nem hajlandók tovább vállalni a cinkos némaságot.
Lemondásomra mégis egy film miatt került
sor. A Híradó- és Dokumentumfilm Stúdióban
film készült Rajk temetéséről. Gerő Emő vétót
emelt a bemutatása ellen. A döntéssel nem ertettem egyet, és lemondtam főigazgatói tisztemről. Ugyancsak lemondott Révész Miklós, a
HDF akkori igazgatója és Molnár István, a
Híradó szerkesztője is. Kb. két hét múlva a bemutatási tilalmat feloldották. Engem Darvas javaslatára kineveztek a miniszter első helyettesévé. Lukács György, aki a Nagy Imre kormányban Darvas után vállalta a miniszteri tárcát, felkért, hogy maradjak én a helyettese. Ebben a minőségemben, az engem felkereső filmgyári küldöttségekkel megállapodva, Lukáccsal
egyetértésben úgy döntöttünk, hogy nem járulunk hozzá a filmszakma koalíciós alapon való
átszervezéséhez. Ugyanakkor - ha jól emlékszem, Máriássy Félix javaslatára - lehetövé ki-

vántuk tenni az események filmszalagra rögzíelvi okoskodás vezetett rá arra, hogy a rendetését. Ezek a rögzítésre méltó események azzők önként vállalt, szabad társulásában lássam
után, mint ismeretes, véget vetettek közéleti
a tervezett alkotócsoportok
életképességének
szereplésemnek, nemcsak a film területén.
alapvető feltételeit. Úgy gondoltam, ez lehet az
- Hatéves kényszerpihenő után, 1962-ben isa szervezeti forma, amelyben az állami irányímét a filmterületen találjuk.
tás és a művészi alkotótevékenység összhangja.
- Saját sorsom további alakulása nem lehet
az alkotók önmegvalósításának
természetes vátárgya ennek a beszélgetésnek, de el kell rnongya és a velük szemben támasztott társadalmi
danom: elsősorban nem külső körűlmények
igény találkozása a legkisebb súrlódás mellett
okozták, hogya kétéves tényleges száműzetést
jöhet létre. Meg voltam győződve arról. hogy
megtoldottam közel négy év belső száműzetés- . az eddigi központi dramaturgia szerepét is átsel. Úgy éreztem, hogy a bekövetkezett tragévevő alkotócsoportok
létrejötte
biztosíthatja
dia véglegesen
eltorlaszolta
a szocializrnus
filmművészetünk
sokszínűségét. az irányzatok
megújulásának
útját, a szükséges reformok
szabad versengését. védelmet nyújtva mindenmegvalósításának lehetőségét.
féle monopólium.
az ízlésdiktatúra kialakulása
ellen.
Ettől
a
formától
reméltem a szakma nyiSok keserves kínlódás, belső vívódás után
tottságának. kifelé fordulásának biztosítását is.
jutottam arra a belátásra, hogy csak a gyakorAzt. hogy az alkotócsoport maga köré tudja tölat bizonyíthatja be, van-e remény a megújulási
möríteni a társadalmi tudat és az alkotók tufolyamat folytatására. 1962-ben úgy éreztern.
data szempontjából nélkülözhetetlen kívülállónincs jogom eleve lemondani arról a cselekvési
kat, írókat, szociológusokat. történészeket stb.
lehetőségről.
amelyet a körülmények felkínálDöntő fontosságúnak
éreztem a stúdióvezető
nak. Akkor már újból filmközelben voltam, a
szerepét. Nem véletlen. hogy az irányításnak
Filmtudományi Intézetbe kerültem igazgatónak.
ezen a posztján éreztem én is legjobban maAz 1956-os megrázkódtatás után nehezen tagam. Valahol már leírtam, hogya film szűletélált magára a magyar filmművészet. A tapasztasének bonyolult folyamatában a stúdióvezető
lat - legalábbis a film esetében - azt mutatja,
áll
a legizgalmasabb ponton. Ott. ahol "az ige
hogy ha az alkotói válság jelei mutatkoznak. az
testté válik". Ahol az egyéni önmegvalósítás,
irányító szervekben reflexszerűen fölmerül az
művészi szándék és a társadalmi igény találkoátszervezés gondolata. Magam meg voltam győzásából
konkrét mű születik. Ennek a mániának
ződve arról. hogy az alkotást gátló rossz köza jegyében vállaltam az l-es számú csoport veérzetnek a közelmúlt fel nem dolgozott élményzetését.
anyaga s a jelen társadalmi viszonyainak elemzését is akadályozó tabuk az igazi okai. Hittem
Ez a műhely azoknak a rendezőknek a társulása volt, akiket 1955-56-os működésern idejéabban, hogy minél bátrabban elemezzük kritiből jól ismertem, s akikkel a politikai és filmkailag az ötvenes éveket, annál világosabbá válik a gazdasági. társadalmi, politikai reform
művészeti megújulás szükségességéről
vallott
nézetei nk közösek voltak. Fábri Zoltán. Makk
szükségessége. Mint látja, még mindig a poliKároly. Ranódy László, Máriássy Félix, Kovács
tika felől közeledtem a filmművészet probléAndrás. Révész György tartoztak a csoporthoz,
máihoz. De annyit hadd mondjak mentségemre,
és ekkor határozta el Bacsó Péter, hogy a drahogy ez a megközelítés soha nem degradáIta
maturgiai tevékenységet fö1cseréli a rendezésszámomra propagandaeszközzé
a filmet. Akkor
seI. Biztosan kifelejtek neveket, de ennyi ből is
is azt vallottarn. hogy a művészi tevékenységnek a politikai cselekvési szférától
különbözö.
kitűnik, hogy mennyire nem stílusirányzatról
volt szó. A nagyon is kűlönböző
stílusú rendesajátos törvényei vannak. Éppen ezért semmit
zőknek volt viszont egy kőzős. magatartásbeli
sem ér a megrendelésre, külső parancsra végsajátossága, az egyetértés a film társadalmi szezett alkotás. Ezért tartottam lényegesnek, rnirepéről vallott nézetekben. S egyetértettünk ablyen szervezeti, irányítási forma mellett dönteban is, hogya
társadalmi reform feltétele a
nek az illetékesek. Akkor állt módomban előmúlt, elsősorban a közelmúlt művészi megragaször kifejteni az alkotócsoportok jelentőségéről
dása, feltárása. Továbbá fontosak voltak mindvallott mániámat.
annyiunk
számára a jelen problémái és persze
Abból a tényből indultam ki. amely a gyakora
jövő
útjának
tervezése, illetve - ha úgy tetlatban mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy a
szik - ebben a politikai munkában való részvéfilm művészetté
válásával párhuzamosan a rendező vált a filmalkotás központi figurájává. Ez tel.
Jó volt a csoportban, hogy Bacsó Péter mint
a tapasztalati tény, s nem valami voluntarista,
5

ziua szempontjainak az étoétiyesitését
csak bidramaturg korábban is sokat dolgozott ugyanzonyos szinten felüli állami vezetők monopáezekkel a rendezőkke1. Jól ismerte őket, baráti
liumának tekinti, tévesnek tartja azt a nézetet,
viszony volt köztük. Nekem is ilyen kapcsolatom alakult ki velük. Szerencse volt, hogy a amely az állami érdekek biztosítását az alkotói
gondoktól való distanciaban látja, és az állami
gazdasági ügyeket Föld Ottó vállalta, akinek
vezetés elvi szilárdsáqát
félti az alkotóművéjó személyes kapcsolatai mellett, divatos szóval
szekkel való mindennapos egyÜltműködéstől.
ma azt mondanánk, empátiája volt az ott dolgo(.. .) Életünk minden más területének a tapaszzó rnűvészekkel kapcsolatban.
Fiatal dramatalata, hogy a bizalom felelősséget vált ki."
turg is került Bacsó mellé Újhelyi János szeméMa mindez már banálisan hangozhat, de akkor
lyében. Szóval remek kollektíva volt, és nagy
nem volt egyszerű, s végül az én egész filmes
kedvvel láttunk munkához.
pályafutásom
ennek a jegyében zajlott.
S bár az egész alkotócsoport-szisztéma
nem
- Portréfilmjében
Lukács Györgyöt idézte
tőlem indult ki, hanem a felső vezetéstől. mégpolitikai pályája kapcsán: "Nagy idők tanúja
sem volt sima az áttérés erre a rendszerre. Ezt
voltam, amikor azok még egészen kicsik volbizonyítja egy 1963-as keltezésű feljegyzésem
tak." A hatvanas évekről ma már tudjuk. hogy
is, amelyet, mikor szóba került ez az interjú,
filmművészetünk
legszebb, legtöbb értéket lételőkotortam. Ebből látszik, hogy kénytelenek
rehozó időszaka volt. Lehetett-e sejteni, amikor
voltunk megismételni újból. írásban, hogy mia csoport meqalahult, hogy ezek "nagy idők"
lyen alapon is gondoljuk mi a csoportmunkát.
lesznek?
"A szocialista műuész nem elégedhet meg pusz- Ezt mindig csak utólag lehet megállapítatán az ismert tételek illuszttálásának. népszerűni.
Ha azt mondja, hogya csoportnak, ennek a
sítésének a feladatával. hanem joga van a felközösségnek a reményeiben, acélkitűzéseiben,
fedezés örömére is, kötelessége életünk új jelenaz elszántságában megvolt az az igény, hogy itt
ségeinek műuészi fölmutatása. Egyre stabilabb
valami
mást és másképp kell csinálni. akkor
és egészségesebb
társadalompolitikai
életünk
igen. Jele volt, de hogy sikerül-e, azt nem leheaz alkotóművésztől nem az ellentétek elkendőzését, a hibák takargatását, hanem a fejlődés és tett tudni.
Szeretnék elkerülni bizonyos félreértéseket.
az ezzel együttjáró ellentmondások félelem nélA csoport programját nem szabad úgy érteni.
kűli ábrázolását kőveteli meg. Az alkotóműhogy nálunk csak direkten politizáló filmek kévésznek kőtelessége az új tartalomnak megfelelő filmművészeti forma szakadatlan kutatása, . szültek. Ebbe a programba nagyon jól belefértek Ranódy Kosztolányi-feldolqozásai,
Révésza műuészi formában a szokványos tól való eltének az Utazás a koponyám körülje vagy később
rés nem azonosítható a szocialista nézetektől
való eltéréssel. Új érték a filmművészetben
is Huszárik Szindbádja.
csak aZOn az úton jöhet létre, amelyen a műA másik dolog, hogy nemcsak nálunk ké. vészre sok akadály, tévedés és a sikertelenség
szültek az elkötelezettség, a társadalmi érdeklőveszélye is leselkedik." Ez védekezés azokkal
dés jegyében filmek. Ebben az időben kezdte a
az észrevételekkel. támadásokkal. bizalmatlanpályát egy csomó fiatal vagy elsőfilmes rendekodással szemben, hogy túlságosan szabadjára
ző, különösen Nemeskürty csoportjában. Elég,
engedtük a művészi kezdeményezést,
az önha Jancsó Miklósra utalok vagy GaálIstvánra.
megvalósítást.
De folytatom:
"A tényleges
Köllőnél ekkor indult Zolnay aHogy szaladnak
önállóságnak nem egyetlen, de elengedhetetlen
a fákkal. Herskónál Szabó István. De ekkor
hritériuma a forgatókönyv
sorsáról való egy
kezdődik Kósa Ferenc, Sára Sándor és Sándor
fokú, a csoport vezetőjének, az illetéhes pártPál pályája is, hogy csak a hamarjában eszembe
és állami szemek bizaImát élvező felelős állajutottakat említsem. Tehát szó sincs arról. hogy
mi vezetőnek hatáskörébe utalt döntési jog. A
ez az l-es csoport monopóliuma lett volna.
csoport elutasítja azt a feltételezést, amely szeCsak mi fogalmaztuk ezt meg teljes tudatosságrini az önállóság igénylése valamiféle kispolgal. és szögeztük le mint proqrarnot.
gári, anarchikus tendencia, az áIIami irányítás
Visszatérve a kérdésére: ma ezt akorszakot
szükségességének tagadása volna, ellenkezőleg,
sokszor emlegetik úgy, mint az állami vezetés
a csoport meggyőződése az, hogy a tényleges
és a művészek közötti csodálatos összhang korőnállósággal járó felelősségvállalás
egyben a szakát. Ez az összhang mindig is vitákkal. ha
hatékonyabb állami irányítás igénylését is jeúgy tetszik, harcban valósult meg. Még a Húsz
lenti. A csoport tévesnek tartja azt a nézetet,
óra elfogadása körül is volt egy bizonytalanság.
amely a hultútiotradalmat, az ideológiai offenEz volt az a film, amelyben először nyúltunk
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olyan kérdéshez, ami visszamegy az ötvenes
évekbe, és nem kerüli meg 56-ot sem. Soha nem
felejtem el, hogy amikor a film átvétele volt,
ott ültünk Fábrival.
Kováccsal.
Bacsóval - a
csoport magvával =, és nem tudtuk, hogy mi
lesz. Több mint egy óra múlva behívtak. és a
filmet minden baljós jel ellenére elfogadták.
De volt olyan megye, ahol az első titkár kijelentette, hogy amíg ő ott van, ezt a filmet nem
fogják bemutatni. Csak amikor Moszkvában díjat nyert, tört meg a jég bizonyos korökben.
hogy ilyen filmet lehet és kell csinálni. A Szerelem hat évig •.érlelődött", Bacsó Tanújáról
nem is beszélve, amelyet az l-es csoportban
kezdtünk tervezni, és már mint főosztályvezető
is szépen megbuktam, amikor 10 év után végre
közönség elé került. Bacsó egy másik filmje, a
Kitörés körül is rengeteg vita volt. A Hideg napok után egyszerre kaptam szemrehányást jobbról és balról, hogy miért nekünk kell ezt feszegetni stb. Ma már az sem kérdés. hogy lehet-e.
kell-e egész estés dokumentumfilmet
csinálni.
De amikor mi a Nehéz embereket elfogadtuk.
az akkori főigazgató kétségbeesetten
próbálta
lebeszéIni Kovácsot. hogy ne kövessen el öngyilkosságot. A Nehéz emberek a legjobb példa

arra, amit a programunkban megfogalmaztunk:
nem vagyunk kötelesek várni előzetes politikai
felhatalmazásra,
hogy hozzányúljunk
valamihez, amit a művészek látnak. fölfedeznek. A
film olyan jelzéseket adott a gazdasági reformmal kapcsolatban. amit a szakterületen és a politikában csak később érzékeltek. Címe szállóigévé vált. fogalom lett. A monarchia hadseregében emlegették bizonyos haditetteknél.
hogy
ezért egy Mária Terézia-rend jár vagy főbelövetés. Kicsit így voltunk mi is. mindig ezen a
határon valósultak meg azok a filmek, amelyekről ma úgy beszélünk. mint egy csodálatos korszak alkotásai ról.
- 1968-ban megbízták a iilmfőosztály vezetéséuel. A terület első számú uezetőjeként hű
tudott-e maradni a stúdióuezetőként megfogalmazott eluekhez?
- Amikor átvettem a terület vezetését. a
szakma különös helyzetben volt. Volt egy filmtröszt. amely a vállalatokat összefogta. és egy
filmfőosztály.
amely az elvi-politikai irányítást
kellett volna hogy megadja. Azt világosan láttam. hogy ez a megosztottság
nem tartható
fenn. de ellene voltam annak is, hogy valami
centralizált filmközpont jöjjön létre. Úgy érez7

tem, meg kell valahogy oldani - ha úgy tetszik
- a kör négyszögesítését. Meg kell teremteni a
szakma egységét, de a decentralizációt fenntartva, s meg kell akadályozni egy monopol helyzetű
ideológiai
főparancsnokság
létrejöttét.
Ugyanekkor fölmerült - a 68-ban kezdődő reform szakaszában voltunk - az a mai napig is
vitatott probléma, hogya gazdasági szempontok érvényesítése nem lesz-e filmművészet-ellenes, s nem vezet-e komrnercializálódáshoz.
Nyers Rezsőhöz fordultam segítségért, aki
megértette gondjaimat.. és maga is azon a véleményen volt, hogy a reformot kompromittálná,
ha a kommercializálódás
felé húzna. Nem tartottam én a mechanizmust egy az egyben alkalmazhatónak a kultúra területére, hisz a kultúra
nem áru, de a stúdiók következetes önállóságára építettem volna mindent. Úgy képzeltem,
hogy lesz 3-4 önálló stúdióvállalat, s azok csinálják a maguk filmpolitikáját. A filmvállalatok
is a stúdiók közös tulajdonába kerültek volna
olyan értelemben, hogy ők delegálnak igazgatótanácsot ezekhez a vállalatokhoz.
Akkor ez
egyesek szemében anarchista, utópisztikus gondolatnak tűnt.
- Az Ön elképzeléseinek
pontosan az ellenkezője valósult meg 1971-ben, amikor a stúdiókat megszüntették,
és két vállalatot hoztak
létre.
- A változtatás szükségessége nemcsak bennem merült föl. Ma már könnyű látni. hogy mi
okozott bizonyos válságtüneteket
a hatvanashetvenes évek fordulója körül. A reform meqtorpanása csak 73-ban vált nyilvánvalóvá, de
már korábban is érezhető volt. Az 1968-as csehszlovákiai események is érintették a művészeti
alkotó légkört. A baloldali diákmozgalmak
is
hatottak, olyan értelemben, hogy kicsit megváltozott az értelmiségi baloldal struktúrája azokban az országokban, amelyek a magyar filmre
odafigyeltek. Mindezek együttes hatása egyszerre elbizonytalanodást és valami újnak a keresését hozta magával.
Nekem az volt a véleményem, hogy ebben a
helyzetben szabadabban kell hagyni kísérletezni
a művészeket, kitapogatni az új élet jelenségeket, és megtalálni az ennek megfelelő művészi
reagálás útját. Ezzel szemben voltak, akik úgy
gondolták, hogy túl sok a kísérletezés, rövidebb pórázra kell fogni az alkotókat, és a központosítást látták célszerűnek. Egyik vezető politikus unk azt mondta egyszer József Attila híres soraira utalva: "Jöjj el. szabadság, te szülj
nekem rendet", hogy mi abban a helyzetben
vagyunk, hogy a rendnek kell megszülnie a sza-

badságot. tn viszont tapasztalataim alapján arról voltam meggyőződve, hogy bíznunk kell a
szabadság rendteremtő erejében. A művészeknek engedélyezett szabadság nagyon is kifizetődik, ez az egyetlen dolog, amivel érdemes
"megvesztegetni" az alkotókat, s akit ezzel nem
lehet, azt nem is érdemes.
Bár nem voltam Eötvös-kollégista, mindig is
nagyon tetszett a Kollégium jelmondata: "Szabadon szolgáló szellem". Ez nemcsak a tudományokra érvényes, de a művészetre
is vonatkozik; csak az a szolgálat ér valamit, ami belső
vezérlésű.
Lényegében azt tartottam, hogyha egyszer a
központi dramaturgiától eljutottunk a műhelyrendszerű alkotóközösségig,
akkor az, hogy
most két központi dramaturgia lesz, visszalépés. A viták mindig szervezeti és személyi kérdésekről folytak, hiába próbálkeztam. hogy elvileg tisztázzuk a kérdést, hogy döntsük el, milyen filmművészetet
akarunk, s ebből azután
következhet, hogy milyen formában és kikkel.
Minden ilyen visszaemlékezés
az önigazolás
veszélyével jár. Lehet. hogy nekem nem volt
igazam, de egyben igazam volt, hogy ezt meg
kellett volna velem vitatni. Ez a félhivatalos
levelem is egy próbálkozás, hogy tisztán lássam
az elvi ellentéteket.
"Mi volt a motívum nálam a szeruezeti módosulás
követelésének?
Azért kívántam ezt,
mert kátyúba jutottnak rossznak tartom a magyar filmet, mert azt hiszem, hogy valamilyen
szervezeti változtatás csodát művel? A magyar
filmet én a lényegét tekintve az utolsó csaknem
teljes évtizedben
helyes irányba fejlődőnek.
alapjában véve jónak tartom. Zárójelben megkérdezem: nem itt kezdődik köztünk a véleménykülönbség? Miért tartom jónak? Mert ez
alatt az időszak alatt nőtt föl valóban és végérvényesen műuészetté.
Mert nem egyszerűen művészetté vált, hanem társadalmilag elkötelezett,
szocialista humanista műuészetté.
A társadalmi
valóságot nemcsak tükrözi, hanem annak alakulására legjobb alkotásaival hatni is tudó tényezővé. Nem kritikai alapállása ellenére, hanem éppen azért. Nem itt lolytatódik köztünk a
véleménykülönbség?
Egyébként még ebben a
zárójelben hadd kérdezzem meg, számba vettétek-e, mennyiuel több nem sematikus, de valódi
és mai pozitív hős született a filmvásznon az elmúlt évtizedben, mint azt megelőzően, mikor
ezt az elvárást szigorúan meglogalmaztuk. Csak
úgy kapásból próbálom sorolni. Fábri Húsz órájának elnök Jóskája, Kovács András nehéz emberei, a Falak Benkő igazgatója, Jancsó Oldás
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és kötésének professzora. így jöttemjének kiskatonája. Zolnay Hogy szaladnak a fákjából
az öregasszony, Kósa Tízezer napjának párttitháta, Sára Földobott kőjének görögje, Bacsó
Nyár a hegyenjének doktora, más filmjeinek
munhásiiataliai, Szabó István három filmjének
ifjú hősei, Simó Szemüvegesekjének
fiatal mérnöke, Gyöngyössy Simon papja, Makk Megszállottakjának
férfi hősei, Szerelemjének két
asszonya, Sándor Pál Sárikája, hogy csak a uitathatatlanok korántsem teljes sorára utaljak ...
Mert valóságos filmtörténeti csodaként tartják
számon a szocializmus megújulásának
hívei,
nemcsak itthon Id. Lukács György, hanem világszerte, hogy egy kis ország iilmműoészete
mint: felkavaró, vitát kiváltó, izgalmas jelenség
csaknem tíz éve nem kerül Ie a napitendtol.
Hadd leplezzem hát Ie magam. Szenuedélyes
és
elfogult vagyok. Elfogult híve vagyok annak a
"klikknek",
amelynek mindebben döntő része
van. Persze elmondtam már néhányszor, műoek
híve vagyok, nem személyehé. Ha hlubot mondunk klikk helyett, nyitott klub ez. Olyan jellegű, mint a nemzetek közötti atomklub. Akinek van bombája, tagjává válik .... Beismerem:
nem azért terveztem szetuezeti mádositásohat,
hogy ezt az irányzatot elsorvasszem. Nem is
azért, hogy monopoliumot biztositsak számára.
De hegemóniát igen. Röviden: ami jó volt, nem
elsősorban a szetuezeti formát ól volt jó. Ami
rossz volt, nem elsősorban a szeruezeti formától
volt rossz, de az is hozzájárult a jelentkező
hiányossáqohhoz, hogy nem került következetesen mequalásitásra a spontán kialakult csoportok felelősséggel teljes önállósága. Számomra a
szeroezeti mádositások
szükségessége tehát nem
azért jelentkezett, mert valamilyen alapvető változást akartam, nem azért, hogy alkalom legyen
szétrombolni azt, ami magától, bizonyos természetes vonzások és taszítások következtében kialakult, hanem éppen ellenkezőleg, hogy szabadabbá tegyük ezt a diiletenciáládást.
Nem
azért, hogy szűhit sük a műoészek számára a
választási lehetőséget, hanem hogy bővítsük.
Sokat és főleg árnyaltabban kellene erről írni,
azt hiszem, így is sikerült eléggé lelepleznem
magam. Személyes sértődésem objektív alapja
ennyi. Hiúság is van benne? Lehet. Valóban
nem szeretném, ha a kialakult körülmények között az én nevemben történne valami, amivel
nem értek egyet. Bármilyen jelentéktelen is ez
a név, nem szioesen kölcsönözném annak felszámolásához, amelyet én a magyar filmművészet lényegének tartok." Végül is nem láttam
más lehetőséget, mint hogy lemondjak.

- Négy évig az UNESCO melletti állandó
hépuiselet vezetője volt Párizsban. Ha megengedi, most én idéznék egy levélből: "A magyar
filmművészetnek
az a műhelye, amely l-es stti·
dióként a Te vezetésed alatt kovácsolódott öszsze, olyan erősnek, eredményesnek és maradandónak bizonyult, hogy túlélve az elmúlt négy
év másféle formáit, most szeruezetileq is újra
meqalahult, s mi, az ebben illetékes párt- és
állami vezetőség, valamint a filmszakma vezetői, teljes egyetértésben, munkád és személyed
iránti nagy tisztelettel, bizalommal és felelősséggel kérünk, hogy hazatéroe vedd át ismét
e műhely vezetését ... A két vállalat újra egyesült a Mafilmben, amelyben négy játékfiImstúdió alakult önálló gazdasági és hulturalis felelősséggel." Miért nem vállalta el?
- Én voltam a valóságban is, és átvitt értelemben is emigrációban. Elég jól ismerem az
emigráns pszichológiát. Az ember mindig ott
akarja folytatni, ahol abbahagyta. Úgy éreztem,
túl hosszú volt a megszakítás, és nem akartam
ebbe a hibába esni. Inkább választottam azt a
megoldást, hogy rendelkezésre állok mint tanácsadó, amikor a tanácsomat igénylik.
- Kicsit onironihusan említette, hogy milyen
politikus az, aki fél a hatalom gyakorlásától.
Kultúrpolitikushént
is hatalom volt a kezében.
Hogyan sikerült ezt a dilemmát feloldania?
- Allandóan az ellen küzdöttem. hogy nekem
a hatalmat gyakorolni kelljen. Főigazgatóként
szerettem volna egy olyan mechanizmust kialakítani, hogya direkt hatalomgyakorlás, az engedélyezés, tiltás, beleszólás ne terheljen engem, s a szabadság-felelősség
dialektikája bizonyos automatizmussal érvényesüljön. Amikor
Malraux-t kinevezték miniszterré, megkérdezték tőle, hogyan kívánja irányítani az irodalmi
életet. Azt válaszolta, hogy az irodalmat nem
irányítani kell, hanem támogatni. Bennem ez a
koncepció hamarabb fogalmazódott meg; filmpolitikát kellene csinálni. magyarul. a feltételeket megteremteni, hogy filmek készüljenek. Lehet, hogy ez illúzió és nem túl politikus, de én
készséggel elismerern. hogy belőlem a vérbeli
politikus tulajdonságai éppen a hatalomhoz való
viszonnyal kapcsolatban hiányoznak. Ügyekért
tudtam szenvedélyesen is harcolni, de ragaszkodni pl. egy poz ícióhoz. ehhez soha nem volt
érzékem. Csúfolódtak is velem, hogy ki lehetne
adni két kötetben a válogatott lemondásaimat.
Hiába, ha megszűnt az értelmes cselekvés lehetősége, akkor csak ez volt számomra az elfogadható reakció.
- Ennyi hűzdelem, a filmmel való hivatalos
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foglalkozás után, tnilyen filmet néz ezioesenl
Milyen a személyes ízlése?
- Amikor a filmhez kerültern. rajongtam
Fábri expresszivitásáért. ami egy pillanatra sem
zárta ki, hogy ne élvezzem Máriássynak a neorealizmus hatása alatt készült filmjeit, és tetszett Kovács András direkt politizálása. szikárabb realizmusa is. Jancsó indulásakor odavoltam a Szegénylegényektől.
A Hannibál tanár úr
volt az egyik nagy élményem s a Szerelem a
másik olyan film, amit meg tudtam nézni négyszer-ötször is. Nagyon szerettem az egész csehszlovák új hullámot, és odafigyeltem a francia
új hullámra is annak idején. Nincsenek bennem
előítéletek, őszintén mondorn. hogy minden műfajban van olyan minőség, ami magával ragad.
Engem nagyon sokszor ért az elfogultság, az
arisztokratizmus vádja. Ha megnézi a hatvanas
évek filmtermésének
egészét, meggyőződhet
róla, milyen alaptalan ez a vád. Éppen elég
olyan filmet fog látni, amelyekkel engedményt
tettünk a "közízlés" javára. Soha nem személyekkel. legföljebb művekkel, értékekkel voltam elfogult. Én is tudtam, hogy nem jó, hogy
a szórakoztató filmet lényegében importból fedezzük, csak az volt a programom, hogy nekünk azt kell megcsinálni, amit senki más nem
csinál meg helyettünk a világban. De ebbe a
sorba beletartozónak éreztem az olyan filmeket, mint Keleti Márton A tizedes meg a tobbiekje és Várkonyi Zoltán filmjeit is.
- Hogy tetszett pl. a Tanítványok, amely egy
olyan periódust idéz, ami nagyon jelentős volt
az Ön életében?
- Nagyon jó véleményem van a filmről. Nem
a történelmi hitelesség miatt, hiszen aki átélte
ezt a kort, és a szereplőknek. akik modellül
szolgáltak, egy részét ismerte, abban óhatatlanul fölmerül, hogy ez nem egészen így volt.
Én azt tartom nagyon jónak, ahogya saját kora
számára visszamutat egy történelmi szituációra.
Világosan kiderül, hogy a technokrata típus
csak a megoldás illúzióját adhatja, s hogy semmiféle reform nem választható el a politikumtól, s hogy ezért az illúzióért fizetni kell.
Oszintén szólva, meglepett, hogy Bereményi
szakmailag milyen biztos rendező.
- Sokáig szabadkozott az interjútóI, mondta, hogy nem napra kész az emlékezete, s hogy
nem készül az emlékiratai megírására. Az igényességen túl, ami valóban gátolhatja az embert, mi az oka, hogy nem ír, hogy nem érez
magában elhivatottságot, hogy megirja, akár a
filmszakmával kapcsolatos megírandóit?
- Nem tudom, ki mondta azt a bölcsességet,
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hogy az ember vagy éli az életét, vagy megírja.
Én elég sokáig csak éltem, s úgy érzem magam,
amikor reklamálják tőlem, hogy miért nem számolok be arról, amit megéltem, mint amikor
valakit elküldenek utazni, és csak amikor viszszajön. tudja meg, hogy egy útleírást várnak
tőle. S ő nem készített jegyzeteket, csak belecsodálkozott a világba, csak élt. Nehéz dolog
'ez, mert nem szabad bízni az emlékezetben.
Az emlékezet egy csodálatos, öntisztító valami,
ami az emberre nézve kellemetlen dolgokat kiszűri. Emellett hetvenen túl, az ember már hajlamos rá, hogy önmagára is érvényesnek tartsa
József Attila más vonatkozásban írott szavait:
"Nem futja már, látom, az időből".
- Gorkij azt írta, csak az történt meg, aminek a történeté t megírták.
- Valóban így van. Téved azonban mindenki, aki azt hiszi, hogy az élete megtörténtté válik, ha maga írja meg. S arról sem szabad megfeledkezni az emlékezőnek. hogy tettei történelmi érvényességének megítélése végül is másokra tartozik.
- Kétségtelen,
mégis meqliérdezem : hogy
érzi, a filmirányításban
eltöltött szolgálat hagyott nyomot filmgyártásunkon?
- Ezt a számvetést már elvégezem 1971-es
lemondó levelemben. "Erre a lépésre annak a
bizos tudatában szántam rá magam, hogy a
filmszakmából való kivá1ásom sem a területen,
sem a minisztériumban
semmiféle zökkenőt
nem okoz. Soha nem vettem komolyan az alkotóművészek egy bizonyos csoportjában feltételezett népszerűségem i11úzióját . " Bennem magamban a munhámmal, amelyet a magyar filmművészet terén közel egy évtizedig végeztem,
általában sok elégedetlenség volt. O gy gondolom azonban, hogy annak eldöntése, hogy
volt-e és mehhora részern az utolsó nyolc-tíz
év eredményeiben és hudarcaiban, nyugodtan
a tiImtörténetre bízható. Alapvetően optimistán
nézem a magyar film fejlődését. Ebben a vonatkozásban a személyi tényező jelentőségét nem
szabad túlbecsülni. Amíg a magyar állam ad rá
pénzt, és lesznek tehetséges alkotók, szeroezeti
és személyi változásoktól függetlenül szideinek
majd jó filmek is." Ma is így gondolom, legföljebb a filmtörténetre
való hivatkozást érzem
megmosolyogtató naivitásnak. Hiszen a filmtörténet elsősorban a művek és alkotóik megítélésével foglalkozik, és nem a funkcionáriusokéval.
S ez így is van rendjén. Ennek tudatában mondtam el most is hiányos emlékeimet arról az időszakról. amelyet a "szolgálólány" szolgálatában
töltöttem.
(Tóth KIára)

FILM-MÚZEUM
Pier Paolo Pasolini: Máté Evangéliuma

"Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy magányos farkas. Magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer
egy faluba, és beleszeretett az első házba, amit meglátott.
Már a falát is megszerette, a kőművesek símogatását, de
az ablak megállította.
A szobában emberek ültek.
Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket,
mint ez a tisztaszívű állat. Éjszaka aztán be is ment a
házba, megállt a szoba közepén, s nem mozdult onnan
soha többé. Nyitott szemmel állt egész éjszaka, s reggel
is, mik or agyonvert ék. "
Pilinszky János

Gyurkovics Tibor:
Pasolini Jézus-filmje
Ki kell találni Jézus Krisztust? Vagy van, csak
úgy magától?
Hírt kell adni róla? Vagy meg kell jeleníteni?
El kell beszélni a történetét? Vagy ki kell
lobbantani a történetéből?

majd' kétezer év múlva filmet fog forgatni az
ő forgatókönyve
alapján. Hitte-tette, élte azt,
amit Jézusról leírt. Aztán - ezerkilencszáznyolcvan év múlva - ez lett belőle.
*

Pasolini filmjében olyan, mintha élne. Mintha
élt volna. Most nem filozófiai, történészéti
értelemben, hanem Ieirásszerűen.
Megy, néz, kiabál, gyöngyözik, zümmög, harsog, csöndesen
sóhajt. Egyszerűen. Haja sima, súlyosan hátrasimítva; fiatal; lép, szalad. Saruban van. Nincs
benne semmi kegyelemteljes,
semmi misztifikált. A t ö r t é n e t. Maga a történet. De hiszen az a film címe is: Máté evangéliuma.
Ahogy Máté leírta. Tulajdonképpen,
mintha
Mátét bízták volna meg a filmnovellával. Sőt.
a forgatókönyvvel. Nem tudom. mennyit fizethettek neki, azt hiszem. semmit. Mégis írta.
Meggyőződésből? Bensőségből.
hitből? Bárcsak
mi ís így írhatnánk forgatókönyveinket.
Nem
hiszem, hogy Máté' számító volt. Nem gondolt
arra suttyomban, hogy egy Pasolini nevű pasas

Ez a film. Mert ez a fából vaskarika. Teljesen
hűséges maradni a történethez,
az eredeti Mátéféle forgatókönyvhöz,
lépésről lépésre, majdhogynem mondatról mondatra =, ugyanakkor
filmet csinálni. Dokumentumigénnyel
ugyan, de
filmet. Kitalálást. Más rnűfajt, így aztán nem
tehetett mást Pasolini, mint hogy lefiImezze
Máté elbeszélését. És ez szép dcloq. Ez tisztességes dolog. Csak az a kérdés, film-e a mi elveszejtő, bűbájoskodó,
vajákos értelmünkben ?

*
Majdnem azt mondom, Pasolini a könnyebb
utat választotta. Leforgatta az evangéliumot
(az egyiket). Biztosan benne van a véleménye
is, hiszen minden nagy rendező véleményt-vallomást is nyilvánít a filmjével. Akár egyetlen
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Pier Paolo Pasolini
kameraállással,
egyetlen jelmezzel. hajsz ínnel.
táj-látvánnyal, ha nem magával a történettel.
Mindig a rendező a film. Háttérben maradva,
harsányan előtérbe nyomakodva, erőszakoskodó
viziókkal éppúgy, mint mikrorealista homokszemekkel. Ez a film is Pasolini, természetesen.
Ez Ö, ez a véleménye, ez az ö f i I m j e Jézus

Krisztusról. Azt érzem valahogy: megúszta ezt
a Jézus Krisztus filmet, éppen azáltal, hogy oly
szorosan ragaszkodott Máté forgatókönyvéhez.
Még az angyal is szépfekete fiú-lány, aki jól
beilleszkedik
a jeruzsálemi táj ba. A szamár
kedvesen viszi Jézust a hoz sannazó-tűlekedőtorlódó nép közt. A fügefa elszárad Krisztus át-

kára. (Azt ügyesen elkerüli Pasolini. hogy Péter levágja egy katona fülét, jézus pediglen
visszaragasztja.) Igaz, a torzkóros fiú meggyógyítását lefilmezi - meggyógyul a fiú. Minden
stimmel.


Meg kell hamar mondani. Pasolini rendkívül
tiszta kézzel nyúlt ehhez a "témához". Az ízlés
magasiskolájával. A film minden porcikája tisztaságot sugall, mintha csak igazi középkori festőmesterek műhelyében és nem a huszadik század némileg cinikusabb-romlottabb filmgyáraiban készült volna. "Tiszta" film. Annyi adag
megrendültség, annyi adag kegyetlenség. annyi
adag látványosság. annyi adag magányosság
van benne, amennyi szükségeltetik. Atnézhetjük, lapról lapra. kockáról kockára, mint egy
hatalmas képeskönyvet - most vannak ilyen
gyönyörü kiadványok. nekem is birtokomban
van egy ilyen képes Újszövetségem. melyet magyar nyelvre fordított a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága (tetszik látni, milyen
alaposságot kell fordítani a hitelességre t?) s
melyet - mint hitetlenkedő hívő - magam is
mély szépségáhítatba esve forgatok forgatható
nád karosszékemben a gázkonvektor duruzsolása mellett. Elképesztően szép felvételek közt,
tudományos igényű ismeretterjesztés közepette
olvashatom az újszövetségi tőrténeteket. Nem
rendülök meg. Tudom. hogy itt a forgatható.
bensőséges nádszéken meg kellene rendülnöm.
s mellernet verve meakulpáznom - de nem teszem, talán a meleg zsibbaszt el? Pedig az elveszett juh történetéről még juhot szorongató hebroni pásztort is lehet látni - sok- sok fenséges
táj- és emberkép mellett - Krisztusra hasonlító
arcvonásokkal. Elpilledtem. Csaknem kicsúszik
a veretes könyv a kezemből. persze, magam is
a saját koromban jó ötven évet romlottam-puhultam. elkényelmesedtem? Mit nézegetem itt a
velőtrázóari igaz történeteket a bibliából, miközben kifinomult
gombás-füstöltszalonnás-fokhagymás marhaszeleteken jár az eszem. s a
nagyranőtt. szögletes arcú play-babyken jár az
eszem egy ócskálatos szépségversenyről. Igen.
bizony. Meg egy nagyon jó, vastag Tihanyi Cabe·rnet-n. Meg egy nagy summa pénzen, amit
egyszerre adhatna át nekem a könyvkiadó sikeres szatíra-kötetemre. Meg egy elérhetetlen, legalább kétszobás lakáson jár az eszem. amit sok
lányom közül az egyiknek megszerezhetnék ha nem is Heródes, de egy honi nagyúr segedelmével - rnert "saját erőből" nem megy.

Igen, talán én vagyok a hibás. Hogy nem figyelek föl a szép képekre, a hiteles rajzokra ?
De hát annyira szépek a képek! Talán nem
csak én vagyok a hibás! Talán még fölugornék
a nádszékernből.
és mindent összetörve és széthányva magam körül még nekiindulnék a sivatagnak - Krisztus után. Ahogy éppen O gyűj·
tötte be tanítványait, éppen csak odavetve :
"jöjj, kövess engem ... " - Mindig lenyűgözött
az a jelenet, ahogy Mátét. az adóembert. a vámost hivatásba szólította Jézus, aki pénzeit és
adóasztalkáját odahagyva elindult Krisztust követni. És be se szólt! Engem ez nyűgözött le a
jelenetben, se feleségének. se gyermekeinek be
se szólt: " ... Elmennék. .. ezzel a...
pasassai . .. Nem tudom. hová...
de annyira
vonz ... " De egyszeruen csak elmenni. ahogy
a viccben aszódáért leugró nagyapa. aki harminc évre eltűnt? Pedig a Pasolini filmben is
elkiáltja magát jézus: "Ne gondoljátok. hogy
azért jöttem. hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem. hogy békességet bocsássak. hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem.
hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő
atyja. a leány és az ő anyja. a meny és az ő
napa közt. És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe. A ki inkább szereti atyját
és anyját. hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát.
hogynem engemet. nem méltó én hozzám; És
a ki föl nem veszi az ő keresztjét. és ú-v nem
követ engem. nem rnéltó én hozzám. A ki megtalálja az ő életét. elveszti azt; és a ki elveszti
az ő életét én érettem. megtalálja azt."
Talán éppen ez az. amit jómagam Pasolini
filmjéből - persze a magam használatára - hiányolok.


Azért merek ezzel előhozakodni, mert Zeffirelli
is csinált egy szent-filmet. a "Napfivér. holdnővér" -t. Az is vallásalaki film. Figura-film. hiszen Assisi Szent Ferencről szól. Ez a film elmerészkedve a megrendülő érzelmességig és
talán a túlszínezettségig is - a .Jeqendákhoz"
való irreális nyelven beszél. Nem is a nyelve
irreális. hanem az ihletettsége. Hiszen ott is
aprólékos gonddal van föltérképezve Szent Ferenc járnbor- édes. kínos-keserves életútja. ám
egyszeriben csak szárnyalni kezd a film. fölrepül. Egyszeriben elhiszi az ember. hogya tizenkettedik században támadt egy ember. aki
- magába gyújtva-gyűjtve és borzalmazva a világ akkori (és mindenkori) anyagi és élvezeti
telítettségét +, egyszer csak a madaraknak kezd

Máté Evangéliuma.

1964.

prédikálni. egyszer csak köveket gyűjt a templomhoz, mint a koldus, egyszer csak föloldódik
napfivére. holdfivére olyan testvériségében,
melynél költőibb természet- családot azóta sem
tudtunk kitalálni. Egyszeriben elhisszük, hogy
csoda történt. A történelemben, csoda mint szellemi és csoda mint anyagi erő. Elhisszük, vagy
pontosabban immár megértjük, hogy közel száz
év alatt nyolcszáz ferences-kolostor keletkezett
a világon. És ez volt a második csoda, egy lelki
irányzat hatalmas győzelme a kincsbe fulladt
Európában. Elhisszük, hogy ez a fényesen jámbor és alázatosan őrült ember megfordította a
világtörténelmet. A világszellemet. Hogy más
életérteImet tudott milliók agyába-szívébe lopni, mint a hadakozást és a hatalmat és a vagyont. Mindent elhiszünk. mert Zeffirelli úgy
csinálta meg a filmjét. hogy ebben a kétórányi
gumóban benne volt a történelmi kibontakozás
szelíden nagyra nőtt már-már rózsaszinű virága. Utólag, történelmileg is hitelesnek látjuk
a filmet.
Nem arról van szó, hogy Zeffirelli filmje
jobb. Talán színesebb is a kelleténél. De hitetöbb. S ezeknek a filmeknek a hitelessége mégis, nem az eredeti forgatókönyvhöz való ragasz-
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kodás. hanem a hit. Nem egyszerűen a vallásos
hit, hanem a hivés ugrása a történelem mindennapjaiba. Zeffirellinek ki kellett találnia a soványka legendához a maga hitét. Mindent bele
kellett adnia magából. egészen Szent Ferencig
fel kellett tupíroznia ihletét. Ki kellett találni.
meg kellett alkotni, meg kellett jeleníteni. ki
kellett lobbantani Szent Ferencet a történetből.
Ki kellett találnia Szent Ferencet - a könyvek
veszélyéig =, de ezáltal nemcsak mese lett,
film. Magakitalálta, eredeti.
Pasolininek nagyon sok volt az anyaga, ha
Zeffirellinek nagyon kevés. A Máté evangélium
óriási anyaga valósággá torlódott Pasolini kezében. Visszafordítódott. Hogy úgy mondjam, a
hitből valóság lett. A sokból kevés. A földöntúliból földi. Am ez az érdeme is.


Magam úgy vagyok: nem kápráztat el nádszékemben a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Újszövetségi Bibliafordító
Szakbizottságának bibliai képeskönyve. a földrajzi gyönyör-fotókkal illusztrált és hangulattengerekkel
kékített jelenkori mesekönyve.

(Persze. mit se von le esztétikai értékéből és /Ko;y a múlt átélése hitelesíti a jelent. És hogy
kelendőséqéből, na.gyon is szép munka.)
. a meghalás bizonyossága alól egyetlen kivétel
De én magam akarom kitalálni a képeket.
van: valami örök. A tizennyolc éves kori halálMagam akarom látni Jézus fejét. Mária haját.
tudat íratta velem ezeket a sorokat. azért nem
szégyellem idézni gyerekes kalliqráfiájú
és gyeJúdás koponyáját. akasztó kezét. a sárga tájat.
az istállót. a bárányt és a szőlőrnunkásokat. Marekes gondolatú kacskaringóit:
"... J ó volna.
gam akarom ki-élni. ki-hinni a semmiből, vagy
ha lenne örök. 'jó volna, ha valaki rámutatna vaha úgy tetszik. Máté evangéliumából. Nem kélamire: ez örök ... ez a mért mert je, a kérdés
szen. nem előregyártottan. hanem a belső képek
felelete: Jó volna, ha valaki azt mondaná, hogy
hit-cik-cakkjaiból.
Az a hiteles számomra ez örök. és jó. hogy Valaki ezt mondta . "Ég és
amit magam gondolok a kufárok kiűzeséről.
föld elmúlnak. de az én igéim el nem múlnak."
akár korbácsot látok Jézus kezében. akár csak
Jó. a szenvedéstől, amit ránk rótt. a feladatszíjostort, vagy puszta kezet a haragjában. A tól ... a vallásosságtól függetlenül: jó. Jó, emberileg ...
sebet Jézus oldalában. A stigmákat. Magam
akarom kitalálni a nagyságukat. mélységüket.
Jó, hogy volt Valaki, akit nem földi ember
vérüket. Mert én nem látni akarok - hinni.
akart hogy legyen, jó, hogy az anyja Szűz MáCsaknem anyagtalanul. csaknem kép-telenül.
ria volt. Jó, hogy az apja József, az ács volt.
Tamás realista volt. ahogy János evangéliués jó, hogy menekülniök kellett Heródes elől,
mából ismerjük:
Egyiptomba. szamáron." (Mennyire ez van a
"Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit.
filmben is!) "Jó. hogy ember volt. És jó, hogy
Isten. Jó. hogy zsidó volt s jó hogy éppen ezerés be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe.
és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldakilencszáznegyvenkilenc
évvel ezelőtt született
lába. semmiképpen el nem hiszem.
Betlehemben. istállóban. barmok lehelI tek rá
És nyolcz nap múlva ismét benn valának az
és hogy pásztorok csodálták. Jó. Talán nem tudom, rniért, de jó. Jó, hogy tizenkét éves koráő tanítványai. Tamás is ő velök. Noha az ajtó
zárva vala. beméne Jézus. és megálla középen
ban magára csodáltatta a véneket. jó, hogy keresték a szüleí, és jó, hogy megtalálták. Jó.
és monda: Békesség nektek!
hogy boldog volt és hogy szornorú, jó, hogy
Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjanem tudjuk, hogy szőke volt vagy barna. kékdat. és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide
szernű vagy fekete ... "
a te kezedet. és bocsássad az én oldalamba: és
ne légy hitetlen. hanem hívő.
Lám, lám. Nem most találom ki. Harminc évvel ezelőtt. tizennyolc éves koromban is így
És felele Tamás és monda neki: Én Uram és
gondoltam. Hogy az a legfőbb jó. hogy magam
én Istenem!
képzelhetem el, az enyém ...
Monda neki Jézus: Mivelhogy láttál engem.
Tamás. hittél: boldogok. a kik nem látnak és
hisznek."

Ez a képtelenség hiányzik nekem Pasolini
filmjéből.
Talán éppen azt hiányolom. ami a film erénye
is: nem eresztette el magát a fantázia szárnyain

a rendező. Nem talált ki mellékfoszlányokat.
az apostoloknak sincs egy pisszenetnyi mellékGondolom. persze. igazságtalan vagyok. Ez taszaluk sem. nincsen történetük. legfeljebb arlán abból az immár rendíthetetlen elfogultságcuk.
ból fakad. amit Jézus személye iránt érzek. tgy
Két dolog, ,amit kitalált, az viszont lenyűgöaztán lehet. hogy igazságtalan vagyok egy filmmel szemben. mely Jézusról szól.
ző. Voltaképpen így képzeltem el a film összes
kockáját.
Mert magam is elég jól ismerem. Mikor
megnéztem a filmet. hamar hazarohantam. megEgyik Mária megjelenése. Az arca. A szája.
találom-e tizennyolc éves kori kis füzetemet.
Rezzenéstelen, szeme. Bambasága. Szépsége. Kiamiben
még ezerkilencszáznegy.venkilencben
választottsága. Egyszerüsége. Mindenhatósága.
Elfogódottsága.
Érintettsége.
Madonnasága.
rögzítettem saját kis Jézus-filmemet. Vagy nem
is írtam ilyesmit. csak képzelődöm? NagyneheLánysága. A földi csoda.
zen megtalál tam. Ott volt a füzet. megvolt. És
Aztán ahogy kidomborodik. A maga has-teljességében. viselősen. előremeredő terhes szépbenne volt a szöveg, ahogy képzeltem. (Azóta
ségében. Betölti az eget és a földet.
sem olvastam.) Nem is egyenesen Jézusra irányult a kis esszécske. hanem arról elmélkedett.
Aztán az ács. A József. A szúkhomlokú.
IS'

rabugrálnak.
láb-iskolát játszanak, aztán egy
pillanatra Józsefre néznek, mit szerencsétlen·
kedik: ez az a Pasolini. mely a nemlétezőből.
az elgondoltból is létre tudja hozni a moziját,
mint a Szent Ferenc filmben. Mert ez a jelenet
nincs benn a bibliában. Ez csak Pasolini ben volt
benn: ez az ugráló, néhány gyerek Jézus idejéből ...

*

Ahogy izzad. Bambul. Rábámul erre a közőnséges, terhes csodálatosságra.
Ahogy megrémül.
Ahogy menekül.
A másik kitalálás maga Jézus. A zaklatott.
A siető. A nyugtalan. A felhőtlen tekintetű. A
komor. Az egyedülvaló. Aki sohasem enyhül.
Csak egyetlen mosoly van a filmen, amikor gyereket lát. Még a szája is kinyílik: ..Engedjétek
hozzám a kisdedeket ... mert övék a mennyek
országa ... " A film-Jézus is nevet.


Amikor József magára marad és nekirohan a
világnak, és szembetalálja magát afeketehajú
angyalfiú-Iánnyal - a közelben kisgyerekek ug-
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Böngészem tovább a kamaszkori naplót, sorjáznak a mondatok (rnennyire ismerhettem akkor
az evangélium ot !): ..J ó, hogy tanított három
évig, hogy apostolproletárok voltak tanítványai.
hogy Péter hű volt és megtagadta és hogy
sírt ... Jó, hogy az anyagot tudta az ember életében és csodálatos halfogást csinált...
Jó,
hogy imádkozott és jó, hogy megátkozta a fügefát. Jó, hogy megkísértette a Sátán, jó, hogy
háromszor kísértette meg, és jó, hogy mindháromszor megtagadta a kísértést
Jó, hogy
kiűzte az árusokat a templomból
jó, hogy
volt utolsó vacsora, jó, hogy megmosta a tanítványainak a lábát, jó, hogy...
imádkozott a
Gethsemani kertben, jó, hogya tanítványok emberek voltak és elaludtak, jó, hogy emberi lénye nem akart szenvedni, jó, hogy Júdás elárulta ... jó, hogy szétosztották
ruháit ... "
Mindenkinek van egy Jézus-filmje. Ahogy ő
magácska elképzeli.
Pasolini csak elénk tárt egy történetet, amit
Máté írt. Híven csinálta, híven az evangéliumban leírtakhoz. Ahogy ő olvasta a fekete fiú
történetét. Ahogy ő látta a nyugtalan tömeget,
a farizeusokat, az árusokat statisztériában. Nekem nem találta ki Jézus Krisztust.
Bennem tovább sorjáznak a kamaszkori sorok:
..... Jó, hogy megostorozták, hogy megpökdosték. hogy gúnyolták, hogy vallatták. hogy
Pilátus ingadozott, hogy kicsit megérezte őt,
hogy helyette Barabást bocsátották szabadon,
hogy keresztutat járt, hogy megfeszítették, epével itatták ... hogy Jánosra bízta anyját ...
Jó, hogy a pokol tomácán járt, jó, hogy harmadnapra föltámadott ... "
Vagy jó lenne? Mondani az Emmausba menő
két tanítvánnyal: "Maradj velünk, mert esteledik .. ."

Pilinszky János:
Tűnődés az "evangéliumi esztétikáról'
Sokszor
eszembe
jutott
már.
hogy van egy íratlan keresztény
esztétika. amit leginkább "evangéliumi
esztétikának"
lehetne
nevezni. Hulláma végigvonul az
európai irodalmon. hat napjainkban is. Van aztán többek között
egy másik müvészi-esztétikai
vonal is. amit klasszikusnak
nevezhetnénk. s amely időről időre
megszüli a maga kánonja it. A?
evangéliumi
azonban megfogalmazhatatlan.
Lényegében
Jézus
személyéhez
kötött. példája J ézus, az a mód. ahogy egyedül ő
tudott egyszerre hallatlan kritikával és szeretettel megvizsgál ni
egy elébe került "esetet", emberi
szivet, emberi nyomorúságot.
Ez a jézusi "hatás" az európai
rnűvészetben
az igazság egyfajta szeretve-szenvedélyes
keresése. mely hajlandó
akár a rnű
"szépségét" is föláldozni. Az elébe került
szívvel
tökéletesen
egyedül kíván maradni, mintha
a világon rajtuk kivül semmi
egyéb nem volna. A "jézusi pillantás" számára megszünik minden kűlső kötelezettség,
egyedül
a megvizsgált szív lüktet. Ha a
"klasszikus
vonala"
az irodalomnak arányainak
mértékével
gyönyörködtet.
a "jézusi vonal"
közvetlenségéve!.
A keresztény
művész nem mesteri ábrázolója
kíván lenni hősének, hanem felebarátja. s nem szerencséje,
hanem veresége óráiban akar legközelebb
férkőzni
hozzá.
A
klasszikus
művész maszkot visel. a keresztény
mez ítelen : a
klasszikus rnűvész mcster. a keresztény szamaritánus.
Lappangva
ez az "evangéliumi vonás" sok európai műben
jelen van, s olykor megrázó erővel realizálódik.
Jézus óta minden művész kissé hiúnak érezheti magát, s legjobb esetben az
igazság
közvetítőjének.
tolmácsának, kit azonban így is elelragad a tolmácsolás szertartása, öncélú remeklése.
Először
Tolsztojnál
ragadott meg a lel-

kiismeretnek
ez a válsága,
s
utoljára Döblinről olvastam hasonlót. A keresztény művész számára ugyanis előbb-utóbb a művészet nem lehet öncélúan a legfontosabb.
S ahogy az európai
irodalom jelen útja mutatja. a
"klasszikus
szépség
vonala"
máris egyetemesen
járhatatlannak bizonyult.
Számos előjele
van annak, hogy rövidesen
a
szeretet lesz a rnűvészet és az
irodalom
legfőbb
tárgya
és
problémája, olyan értelmi és érzelmi
gazdagsággal.
amilyen
centrális hang súllyal egyedüi és
utoljára az Evangélium foglalkozik vele.

*

Jézus élete nem a nagy bölcsek,
nem is a földreszálIt,
hanem a
megtestesült
Isten élete. A tökéletes ártatlanságé
egy bűnbe merűlt, tökéletlen világban. Ami szemünk előtt a földi valóság gránitrétegében
kirajzolódik,
valóban a megtestesült
Isten drámájának egyedülálló
kifejeződése.
A tanítások
csodálatos
versei
felett ez az Evangélium második
szint je : a dombormű, a megváltástörténet relief-sora.
Rilke azon panaszkodott.
hogy
az emberek manapság már nem
tudnak meghalni. ahogy a régiek
tudták szertartássá
emelni halálukat. S valóban. a szép, érett,
sőt mi több. a jelentésteli "saját
halál"
a legnagyobb
ritkaság.
De senki halála nem volt olyan
gazdagon kifejező - még kívülről szemlélve se -. mint Jézusé.
Először búcsút vett barátaitól.
olyan búcsút, mint senki idáig
halni készülő. Majd e királyi búcsúzkodásból
veti ki őt a bün a történet
újabb
szeborerejű
mozzanata -, s taszítja a latrok
közé. Ellenségei a .fegyenchalál
formátlan
agóniáját szánták neki. az anyag minden jelentést
nélkülöző széthullását. Jézus halála ezzel élesen két részre különül. Az egyik rész a búcsú li-

turgikus szépsége - a másik a
kereszt éjszakája. Mégis a kettő
tökéletesen egy, sőt azonos egy
harmadik. láthatatlan, természetfeletti síkon, mely az Evangélium harmadik szint je - s örök
háttere már.
Minden konkrétséqe.
időbelisége ellenére az utolsó vacsora
már
fogantatásában
szertartás
volt - a földi valóság titokzatos.
az örökélet idótlenségébe
emelt
megfelelője. Ha van dráma, ami
megtörte
az időt - s valóban
megtörte -. úgy ez az. Jézus áldozatának
története.
centrumában az Utolsó vacsora asztalával.
melyen nemcsak az ószövetség
kapott új értelmet, de örök és
isteni formát a magányos, elhagyatott szenvedés is, ami meg
hátra volt a kereszten.

*

Az Evangélium ernberszemlélete
alapvetőert drámai. Jó hir, meghívás' a szentségre és az abszolútumra.
De emberszemlélete
a
jó és rossz kűzdelmének
fokozhatatlanul
reális
fölméréséből
áll. Innét Jézus szinte kérlelhetetlen elfordulása
a farizeusoktól és szinte gyengéd elnézése a
bűnösök iránt. Innét akár "képtelennek"
tűnő döntése,
hogy
épp a hősködőből árulónak bizonyuló Péterre bízza rá Egyházát.
S ugyancsak innét, hogy az európai irodalom forrásának
"Agoston vallomásait"
érezzük,
aki
püspök létére adta közre példa
nélkül álló könyvét, megtérésében is tudva. hogy az ember
rosszból jóvá, s jóból még roszszabbá válhat. Hogy ő is, akár
Péter, Isten kegyelmében
véqezbette életét. abban döntően ez a
vallásos szemlélet áll. Sőt, egyedül ez. Marx emberszemlélete
ismét a realizmus perdöntő gesztusa az "érvényes emberért".

*

Sokan a költőt bizonyos értelemben a személyiség kiteljesíté-

sének érzik. Ez súlyos és inkább
újabbkori tévedés. Hála Istennek
hogy csak egyellenérvet
mondjak - a költő legtöbbször,
sőt valójában soha nem tudja,
honnét is indul és hova is jut el.
A tökéletes vers az volna, amiről
senki se fedezhetné fel, ki is
írta, de aminek olvastakor mindenki magára ismerne.
Még a négy evangéliumban is
föl fedezhet jük Márk, Máté, Lukács és János keze nyomát. Emberek írták. De bizonyos passzusok maradéktalanul
Istenéi. A
nyolc boldogság,
a Miatyánk
szavai - hogy csak két példát
említsek. Költő erre a magaslatra soha el nem érhet. De körözhet körűlötte - a tökéletesség
nagy-nagy vágyának alázatával
szívében. S ilyenkor tulajdonképpen nem csinál egyebet, mint
példát vesz a legkisebbekrőJ,
akik a világ perifériáin dideregnek.
Istenem, add, hogy egyre kö-
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zelebb kerüljenek azokhoz, akik
margóra szorultak.

*

Minden emberi mü milyen hoszszadalrnas. mennyire kikerekített
az Evangélium mellett! Csak isteni sugallat bízhatott
ekkora
remekmüvet oly esendő tollforgatóra, amilyen Máté evangélista is lehetett. Mert ezek a
szavak akár porba írva is megmaradtak
volna. A világi rodaIomból egyedül Shakespeare műveinél érzek halványan valami
hasonlót, a feljegyzésnek valami "szent könnyelműségét",
hiszen e remekek úgyis elpusztithatatlanok.

*

Egyik kedvelt ötletem, hogy a
történetírás százféle válfaja után
meg kellene írni végre: egyszerűen a valóság történeté t. Azt a
sziszifuszi kűzdelrnet,
amit az
ember és az emberiség létének

szinte minden pillanatában folytat annak a végtelen ellentmondásnak a leküzdéséért.
aminek
legmesteribb megfogalmazása talán a kései Rilke-mondat: "Rettenetes, hogyatényektől
sose ismerhetjük meg a valóságot!"
Persze a dolog végtelenül egyszerű lenne, ha a látszat mindig
és mindenben ellentmondana
a
valóságnak. Csakhogy valószínűleg számtalan esetben a valóság
és a látszat egybeesik. Ezerszerte
gyakoribb ellentmondásuk
millió variánsa, amihez viszonyítva
tiszta és tökéletes ellentmondásuk szintén elég ritka de hogya
feladat még bonyolultabb legyen =, távolról se kizárt.
Gondoljunk csak a formulára:
"Amilyen szépen élt, olyan szépen is halt meg." Lehet. De,
hogy ennek a szentenciának
mennyire törékeny a ,.logikája",
elég Krisztus embertelen halálára .gondolnunk.
Most, hogy Pasolinit összeron/

csolt arccal. holtan találták meg
az elhagyatott ostiai engerparton
- első pillanatban valamiféle
riasztó egybeesést éreztem halála és műveinek "bevallhatatlan"
vallomása között. Itt most persze nem nyiltan hangoztatott
szexuális elévelyedésére gondolok. hanem a jóhoz és a bűnhöz
való viszonyára. Arra. ahogyan
útvesztőjét járta; ahogyan a jót
a rosszal. s a rosszat a jóval újra és újra lefedte; ahogyan legdöntőbb felismeréseiből is sza-

kadatlanul száműzte önmagát.
Mondom. tragikus halálában egy
pillanatra ama ritka egybeesést
véltem fölfedezni . .. A valóság
azonban szent, s végül is nem
egyéb. mint Isten beszéde. És
itt igaza van Rilkének: a végső
szó joga (a valóság nyelvén)
nem a miénk.
Ennek a könyörtelen Rilkemondatnak van azonban egy
csodálatos ellenpárja. Megfigyeltem. ·hogy azoknak az embereknek, akik akár veszélyesen és a

leggyötrelmesebb helyeken is de a valóságot motyoqják, arcuk
összezúzódhat. de pillantásuk még ha ezerszer vétenek is ellene - nyitott és erős lesz. akár a
csecsernőké.
Nézzük azonban bárhonnét is.
látszat és valóság drámájában
teljes joggal számunkra csak a
kérdés marad. Mi történt? Mi
történik?
(Pilinszky Jánosnak az Oj Ember hasábjain
1971-80 között
megjelent írásaiMI vál.: b. g.)

"A te hited szerint"
Vágyunk a megváltásra létünkkel egyidős.
Létezésünk, amelynek - a költő szerint
egyetlen mértékadója, nyomorúságunknak, de
méltóságunknak is kizárólagos forrása a halál.
csakis így kapcsolódhat az egyetemeshez. haladhatja meg a magányt.
A szakralizáció az emberi szellem egyik legősibb gesztusa. S bár a történelem folyamán a
hétköznapok ból egyre inkább az ünnepek világába szorult, majd gyakorláosa látszólag a "kiváltságosok", valamikor - tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt - még úgy mondtuk volna; "szentek, költők és forradalmárok" privilégiuma lett,
hiánya - valóság.
Pier Paolo Pasolini. aki a "Múlt Küldöttének"
vallotta magát. e húsz év előtti filmjében kultúrkorünk legnagyobb mítoszát idézi meg. az
Evangéliumot. amellyel kétezer év során oly
sokféleképpen éltek és visszaéltek, s amely az
eredendő s a rárakódott jelentésámyalatok bonyolult szövevényével együtt hívő és nem hívő
számára egyaránt megkerülhetetlen.
Az Evangélium élménye. Krisztus alakja régtől, költői indulásától kezdve foglalkoztatja.
Hiszen a gyermekkori tájnak. a friuli rétek
csendjének, a pillantását alapvetően meghatározó paraszti világnak része a húsvéti harang,
a kcrcsztcny liturgia. Pasolini ebben a kegyetlen és elmaradott paraszti világban fedezte fel
azokat az ősi. az emberiség ontologikus értékeit
hordozó elemeket, arcokat és formákat, amelyeket egyedül vélt szembeszegezhetőnek a polgári
lét gyilkos látszataival. Valóságot a nem-valósággal. Egy egész kötetnyi vers jelzi megmér-

kőzését a keresztény mitológiával: L'usignolo
della Chiesa Cattolica (A Katolikus Egyház
csalogány a). Benne Krisztus, a szenvedő és feltárulkozó áll szemben egy szenvtelen és néma
Istennel, a csalogány az Egyházzal. A költő
azonosul Krisztussal, nem a Megváltóval. az
Isten fiával. hanem a magányos és kihívó, a
megbotránkoztató, a "kíméletlen és vallástalan"
Egyházzal szemben eretnek emberrel.
Hat évvel a kötet megjelenése' után az újabb
szembesülés a filmen már jóval kegyetlenebb.
A lírai közvetlenség részben visszaszorul. hogy
helyet adjon az epikus távlatoknak. az individuális melegség pedig szinte teljesen eltűnik a
szakrális-mitikus "józanabb" sugárzásában. A
képi megfogalmazás a festői és a dokumentumszerű sajátos keveréke, s csupán Mária alakjának ábrázolásában enged meg magának lágyabb. érzelem dúsabb tónusokat. Az anyaság
örömétől tündöklő félig még gyermek Mária
képe, a gesztus, amellyel a kisded Jézust a Háromkirályok kezébe adja. a néma fájdalom.
amellyel az anya a felnőtt fiú idegenségét felismeri és elfogadja: ez a filmnek az a földközeli, lélekközeli alaprétege, amely mintegy alapszólam ként kíséri a narrációt, hogy végül a kereszt alatt fiát sirató Mária zokogásában a film
közegét áttörve rádöbbentsen a szent áldozatban rejlő tragédiára.
A keretet már nem az archaikus Friuli. a
Tagliamento földműveseinek világa, hanem a
Palesztinává álmodott Dél-Itália s legszegényebb nincstelenjei adják. de a történelem előttivé varázsolt közegben ismét a Kajafások és
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Heródesek képmutatása és nyálas megalkuvása
ütközik az ifjúság kérlelhetetlen tisztaságával.
Pasolini mikőzben
pontosan követi Máté
evangéliumát, s nemcsak szövegét, de "dramaturgiai sugallatait" is, nem félve követni a lírai,
epikus és narratív elemek keveredéseből
adódó
szaggatott, megtorpanó, majd nekilendülő ritmusát, mégsem rekonstruál, hanem "analógiás"
világot teremt. A Biblia világának helyére olyan
újat épít, amelyben az egyes elemek evokatív
erővel, az analógia erejével idézik azt a másikat. A tájak, emberek, a mozdulatok és rítusok,
a ruhák és a tárgyak megkomponálásában a
földrajzi, történelmi utalások gazdag rétegezettségét hozza létre, amelynek egész bonyolult
szövevénye együtt, sajátos feszültséget eredményez. A múltat mint folyamatosan jelenné
válót érzékeljük. Ez kiemeli a valóság ismétlődő, szakrális vonásait, hétköznapivá téve az
ünnepélyest.
fenségessé a hátborzongatót.
Emeljünk ki egyetlen képsort. a betlehemi
gyermekgyilkosság képsorát. Az erőszak valósága, s benne a cselekvő és a szenvedő bonyolult viszonya alapkérdése Pasolini életművenek. A Heródes parancsának teljesitésére ké-

szülő katonákat egyenként látjuk, mind másmás fegyverben, más-más mozdulattal készülődik a rohamra. Szemben velük Betlehem kunyhói némák a hajnali derengésben. A gyilkolás
rituális, barbár örömének, a kegyetlenség ünnepének végletesen artikulált képsora ez, amely
már nem igényel semmiféle naturalista fokozást. Magát az öldöklést rendkívül realisztikusan, mégis visszafogottan látjuk. S a képsort lezáró egyetlen gyermeki torzó konkrét és érzékletes történelmi utalásával elegendő ahhoz,
hogy pontos és tiszta mondatot kapjunk kegyetlenség és megalázkodás, hatalom és kiszolgáltatottság viszonyáról.
Ez a Pasolinira oly jellemző keveredés. az
archaikus hüség és az ábrázolás expresszív szabadságának egymásba játszása teszi átélhetövé
a prédikáció fájdalmas indulatát, a farizeusok
elleni támadás elkeseredett dühét.
De több ez a film, mint egyszerü kihívás az
intézményekkel szemben bizonyos ősi értékek
védelmében. Kísérlet a megváltás jogának viszszavételére. Pasolini Krisztusa az Ember fia, aki
épp ezáltal válik istenné. Benne az emberi lét
belső értékei oly magas fokon, olyan ideális tökéletességben és keménységgel nyilatkoznak
meg, amelyek túlemelik őt a hétköznapi emberfogalom határain. így Pasolini megfogalmazásában a transzcendens éppen a reálison keresztül
nyilatkozik meg a valóság folyamatos szakralizációjában.

Talán Moravia mutatott rá először, hogy ennek a gondolatnak a filmben legfontosabb kifejezőeszköze a csend. Mária csendje és Józsefé,
az elhivatá st elfogadó apostoloké, a Heródes
halálát váró főpapoké, az árulásra készülő Júdásé. Ez a csend és a hozzákapcsolódó arcok,
szemek, egymást kereső vagy épp kerülő tekintetek teszik lehetővé a nézőnek, hogy megtegye
azt a lépést, amely visszaviszi a mítosz valóságába. Ez a valóság a keserü-édes délolasz tájban, az ott élő pásztorok, halászok nyomorúságos viskói között kel életre, az ő egyszerü és
feltétlen hitük bélyegét hordja. Ez a hit azonban nem gyermeki vagy naiv, azaz nem a tudatlanságból, hanem éppen a természet és benne az ember mélyebb, távlato sabb ismeretéből
és elfogadásából táplálkozik.
Pasolini hangsúlyos szerepet ad filmjében a csodatételeknek.
lényegében azonban csak hármat ábrázol. A betegek meggyógyítását, az élelem meg szaporítását s a vízen járást. Tehát az ember legősibb,
legalapvetőbb vágyait, s a hitet, hogy az Ember
fia megcselekszi azokat. A csodákban nincs
semmi csodálatos, dokumentumszerü realitással

egyszerúen megtörténnek az emberi vitalitásba
vetett hit ereje által. Ugyanakkor a csodák mutatják legplasztikusabban a Megváltó s a közösség egységét.
Ahhoz, hogy ezt a természeti hitet ábrázolni
tudja, a költőnek feltétel nélkül el kellett fogadnia a hívő álláspontját. S valóban, a műből sehol sem kacsint felénk az értelmiségi a maga
kérdéseivel és kétségeivel. Van azonban a filmnek egy másik rétege, jóval zaklatottabb és fájdalmasabb, szinte egy másik film, amely végig
ott lüktet az előző mögött. A személyes vallomás a különbözőség fájdalmáról és tragikumáról. Az Isten-ember, betöltvén kűldetését,
épp
ezáltal válik kitagadottá és kitaszítottá. Öntörvényeit követve gyújt, de meleget nem sugároz,
nem is kap, a szeretet hirdetője örök szeretet
nélküliségre ítéltetik, s ennek a magánynak
csak végső kiteljesítője a kereszt. Enrique Irazoqui zárkózott, büszke arca ennek a magány-

nak a fájdalmát takarja, az elveszettség és halálraítéltség tudatát. amely nem nyilvánulhat
meg egészen az utolsó pillanatig, immár a kereszten, szemben a közönyösen fénylő várossal.
A film befejezése után Pasolini így nyilatkozott a Cineforumnak:
"Most érzem igazán a fáradtságot, amit a
film okozott: olyannyira. hogy még gondolni
sem tudok arra, hogy újra forgatni kezdjek. Az
Evangéliummal
nyilvánvalóan kimondtam valamit, s most kínzóan érzem a hiányát mindannak, amitől az Evangélium meg szabadított. De
miért is kell megszabadulnunk
a dolgoktól?
Ha a múalkotás valamely mély és titokzatos vonatkozásában nem más. mint önterapia. vajon
mi egyébből gyógyíthatna ki, mint magából az
életből - ami a tökéletlenség, a beteljesületlenség, a befejezetlenség érzete? ... "
Csantavéri Júlia
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A félreértés
Okom sincs rá,
hogy más legyek, nem ismerem
Istenetek, én ateista vagyok
(Versek rózsa formára - részlet)
Nem
tudom,
az okozza-e
a
félreértést, hogy olyan témát választott, mint a Máté Evangéliuma, de olyan vallásos világképet, sőt, egyenesen titkolt hittérítői buzgalmat
tulajdonítanak
Önnek, ami feltétlenül magyarázatra szarul, mett enélkül lehetetlen megérteni a müvét.
(Azzal a tehetetlen indulattal,
mint aki nem minden gúny nél.kül végre egyszer s mindenkorra meg akar magyarázni
valamit olyanoknak, akik nem akarják megértenL) Lehetséges, hogy
ez a félreértés
abból
adódik,
hogy két filmet is készítettem az
Evangélium
témájáról
és Krisztus alakjáról.
Ez a két film a
Helyszínkeresés
Palesztinában
és a Máté Evangéliuma,
a Túró
után következtek
(ez egy epizód
a RoGoPaG-ban),
amely szintén
a Passió filmes
ábrázolásáról
szól. Talán
megtévesztették
a
közönség
egy felületes
részét.
Feltételezem,
hogy az Ön kétségei ateizmusommal
és "világiságommal"
kapcsolatban
nem
pusztán a címekből fakadnak ...
Ebben az esetben meg kellene
magyaráznom
a témaválasztást.
el kellene mondanorn. hogy mit
akartam.
hogy
milyen
eredményt vártam ...
Mindenesetre
azzal kezdem.
hogy szeretném
megnyugtatni
azokat. akik megbotránkoztatónak tartják
a világnézetemet.
Az én vallásos
neveltetésern.
hogy úgy mondjarn. egyáltalán
nem létezik. Apám nem hitt Istenben. Természetesen
vasárnaponként eljárt a rnisére, de ezzel csak tiszteletét fejezte ki az
intézmény iránt. amely biztosította a fennálló rendet. Kűlsőségesen gyakorolta
a vallást, kűlönböző okokból, amelyek arra
késztetnek egy jobboldalit, hogy
gyer.mekeit
megkeresztelje.
elküldje bérmálni. s pap előtt köttessen velük házasságot.
... A

család "vallásos" volt, de nem
bigott. Anyám vallása a paraszti hagyományban
gyökerezett.
Hite egyenes
folyománya
volt
költészetének,
ahogy a teológusok mondják,
természeti
vallás
volt. így nem vetettek alá semmilyen vallási nyomásnak.
sőt a
katolikus nevelés sem volt rám
semmilyen
hatással.
Szerettem
iskolába járni, ha néha mégis
megengedtem
maqamnak
egy
kis szabadságot, azt mindig <i katekizmus rovására tettem. A katekizmus oktatását
nem bírtam
elviselni. Az egyházi kollégium
úgy tűnt fel a szememben. mint
a legrosszabb fegyház. A középiskolát
a bolognai
líceumban
jártam,
aGalavaniban
: olyan
iskolában, amelynek
világi hagyományai
nagyban hozzájárultak, hogy szó szerint hitetlenné
váljak.
Mit tehetnék még 'ehhez. hogy
meghátrálásra
bírjam az ostoba
faggatódzókat?
Nem szeretem a
katolicizmus
intézményeit,
s ennek oka nem valami harcos ateizmus, hanem az, hogy sérti az
én vallásornat.
jobban mondva,
az én
vallásos
érzelmeimet.
amelyeknek azonban semmi kőzük nincs a megkeresztelésböl
fakadó
csoporttudathoz.
S itt
van még az a bizonyos titkos kereszténység. amivel a legerőszakosabbak tárnadnak. mintha valami szégyenletes
fogyatékosság
volna. Azt válaszolhatom
nek Lk,
hogy
·igen nehéz
elképzelni,
hogy egy nyugati
embert
ne
érintsen
meg a kereszténység.
De még inkább így van ez egy
olasz esetében.
Nem szeretném pusztán azzal
a banalitássa-l
kifizetni,
hogy
kulturális értelemben
- keresztény vagyok. s hogy nem én választottam meg a földrajzi helyzetemet.
Ami a lehetséges vallásos világképet
illeti - Ön éppúgy,
mint én -. jól megvagyunk a keresztény
idealizmus
nélkül. Én
hajlok bizonyos miszticizmusra,
a világ misztikus
szemléletére.
Ennek a forrása azonban a tisz-

Pier Paolo Pasolini
telet. amit gyermekkorom
óta
érzek, az a lebirhatatlan
szűkségletem, hogy csodáljam a természetet és az embereket. hogy
mélységet lássak ott, ahol mások a dolognak csupán lélektelen. mechanikus látszatát veszik
észre.
Melyek voltak azok az objektív oko k, amelyek
az Euanqélium és Krisztus alakjának a kiválasztására késztették?
Néhányan ebben a filmemben
egy harcos
keresztény
müvét
látták. s ez számomra teljesen
érthetetlen.
Bár az én világképem vallásos. nem hiszek Krisztus
istenségében.
Az
Evangélium nem hagy kétséget a dologról, ami a szöveg tartaimát
illeti az isteni származás tképzetét vetíti a történetbe...
Ami

engem illet, sajnálom, de nem
hiszem, Külsődlegesen
az én filmern kiindulási alapul is szolgálhat olyan katolikusoknak,
akik
még képesek
érdeklődni
Krisztus élete iránt. De ha jobban
meqnézzux.
ez az én rekonstrukciórn egyáltalán nem egyezik meg azzal a képpel. amelyet
a keresztények
legnagyobb
része alkot magának. Olyan filmet
csináltam,
amelyben
egyetlen
személyiségben
kifejezhettem
teljes nosztalgiámat
amítikus,
az epikus és a szent iránt. (Erőteljesen elpirul.)
A magasztaló
kórusba, amelyet az Evangélium
hozott Önnek, nem vegyültek
olyan hangok a hatolihus hritiha részéről.
amelyek
kárhoztatták
egy
marxista beavatkozását
egy elidegeníthetelenül
isteni
realitásba?
Másrészt
a marxista
kritika
szemére vetette Önnek a témaválasztást
éppúgy, mint annak
"elkötelezettség"
nélkül
való
tárgyalását.
Hogyan
magyarázza ezt az ellentmondást?
Vajon
a műben is jelen lévő objektív
ellentmondásokat
tükrözi?
Feltételezem, hogy
az egyik
oldal. a szöveg ultrakonzervatív
maqyarazoi,
akik
egyébként
gyakorlatilag
nem is olvassák
(arra
a
következtetésre
jutottam,
hogy
Olaszországban
nem olvassák az Evanqéliurnot},
azt nehezményezik,
hogy beleavatkoztam
valamibe,
amelyet
kizárólagos
joquknak
tartanak
(gonoszul mosolyog), de ugyan
miféle jogról lehet szó, 'kérdezem. Ezek az urak nem túlságosan
zavarnak,
mindenesetre
sokkal kevésbé, mint a katolikus
hierarchia
oldaláró'! érkező dicséretek.
Valójában
úgy is felidézhettem volna Krisztus életét, hogy
egy politikai-társadalmi
agitátor
szerepkörébe
bújtatom.
s ezzel
elnyerhettem
volna - talán - a
hivatalos marxisták
jóindulatát.
Ezt azonban azért nem tettem,
mert alaptermészetemmel
ellentétes a dolgok vagy emberek
rneqszentséqtelenítése.
Épp ellenkezőleg,
a szentség visszaállítására törekszem,

Abból az alapvető elgondolásból indultam ki, amelyet ma is
helyesnek tartok: Krisztus története kétezer év keresztény
interpretációiból
tevődik
össze.
Köztem és a történelmi valóság
között ott sűrűsődik
a mítosz.
Ebből adódik
a rekonstrukció
összetett jellege, a 'kulturális és
plasztikus
utalások
szövedéke,
az áthelyezés ...
Ezek szerint a hatolihus hritika babérjai egy alapvető félreértésnek köszönhetők,
s valÓSZÍnűleq azt a rendezőt ünnepelték
Önben, aki képes volt autentihusan ábrázolni az Isten liának
földi útját. De nem csökkenthette volna a történet .Eeresztényi
varázsát",
ha helyet enged a
csodákkal
foglalkozó
résznek?
A csodák zavarják
a világ

úgynevezett
tudományos
objektív' képét. De a csoda ..szubjektiv" valósága létezik. Létezik a
délolasz parasztok számára éppúgy, ahogyan létezett a palesztinaiaknak is. A csoda naiv és ártatlan magyarázata
annak a valóságos
misztériumnak,
annak
az erőnek, amely az emberben
lakik. Egyébként
nemcsak ebben az esetben hasznaltam
fel.
Megtettem ezt a Föld a Holdról
nézve című filmemben és a Teorémában is. Eltekintve
teológikus vonatkozásaitól.
a csoda a
mágiának is része. Mindenesetre olyan technikai távolságtartással ábrázoltam
a csodákat,
hogy jelezzern. egy olyan életszemlelethez.
olyan kultúrához
tartoznak, amely már nem teljesen a miénk.
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Függet1en~.
J belőle
készített
filmtől, mi a vdeménye
az evangéliumi szövegről,
és ••.•.••v"ú~ell
az On által választott
részről?
Én azt hiszem,
hogy Máté
minden evangélista közül a legforradalrnibb,
mert a leg reali stább, a legközelebb áll ahhoz a
paraszti
valósághoz,
amelyben
Krisztus megjelent. Úgy gOlliolom, hogy az ő összefoqlalója az
eseményekről.
a
valósáqról.
amely Krisztus
megjelenésében
csúcsosodott
ki. lehet az, amelyik legjobban
megfelel az akkori ember helyzetének
és életszemleletének.
(Pasolini: II, so gno del centauro - Róma: Riuniti - 1983. Szerk . Jean Duflot)
(Fordította:

Cs.

J.J

Pier Paolo Pasolini: Az evangélium tanítása
A harag

De a költő
zászokni.

Mi történt a világgal a háború
óta? Normális lett.
Igen, normális. És ha minden
normális, nem nézünk körül. A
rendkívüli
évek túlfűtöttsége
és
izgalmai
elmúltak,
Az ember
könnyen elbóbiskol. ha minden
rendezett körülötte, elfelejt gon'dcl kodni. leszokik
róla, hogy
maga ítéljen, már nem kérdezi
meg, hogy ki is ő.
Ekkor teremtik meg ismét a
szükségállapotot,
ezúttal mesterségesen: a költők. A költők, az
örök elégedetlenkedők,
a filozófikus düh és az intellektuális
harag bajnokai.
Történt egy s más a háború
után is. Olaszországban
például
meghalt De Gasperi.
Ekkor támad fel a harag, a
nagy. szürke temetésektől.
"Elment" az antifasiszta
politikus, a rekonstrukció
embere.
Olaszország
pedig megszokja a
gyászt, az elmenest. és készülődik, hogy visszataláljon
a normális békeidőkbe. az igazi. régi
békeidőkbe.

Távolabbról.
az elégedetlenség,
a harag távolából figyeli a háború után történteket:
az utolsó
hadifoglyok
hazatérését
- ugye,
emlékeznek
a koszos vonatokra
-, a hamvak hazahozását ... És
Pella minisztert.
aki gőg től dagadozva ratifikálja
Olaszország
akaratát.
me ly szerint belép a
kőzős Európába,
És a békében ismét működni
kezd a nemzetközi
kapcsolatok
gépezete. Kabinetek váltják egymást, miniszterek,
naqykővatek.
különféle meghatalmazottak
sorjáznak
a repülötereken.
vonulnak a gépek lépcsőin, mosolyognak, üres, ostoba, hiábavaló, hazug szavakat mondanak.
Békében
élő világunk
ádáz
gyűlölködéssel
antikommunista.
A hidegháború
és a megosztott
Németország komor háttere előtt
felbukkannak
a
történelem
újabb főszereplői.
Hruscsov, Kennedy, Nehru, Tito, Nasser, de Gaulle, Castro,
Ben Bella.

nem hajlandó

hoz-

Azután elérkezik Genf, a négy
nagy találkozója,
és a még bizonytalan
békéről
kijelentik,
hogy immár végleges, A hatalmat és konformizmust
szentesítő
normalizálódás
láttán pedig egyre nő a harag a költőben.
Miért nem nyugszik a költő?
A bajok sora végtelen, és senki sem tudja megoldani. És ha
nem oldják meg, a költő sem
képes megnyugodni,
nem tud
igazán megbékélni.
A
gyarmatosítás
például.
amelyben
egyik nemzet erőszakot tesz egy másikon, s amelyből mártirok és halottak hosszú
sora lépdel elő.
Vagy: az éhínség. Millió és
millió,
a proletárnál
is proletárabb éhező.
Vagy: a fajgyűlölet.
A modern embert bomlasztó erkölcsi
rákfene. És ez is számtalan formában jelentkezik,
mint a rák.
A kenforrnizmus.
az intézmények kultusza, a többség dölyfe
szülte gyűlölet. Gyűlölnek mindent, ami más, ami nem fér bele a normába. s mint ilyen, meg-

zavarja a polgári rendet. Veszszen, ami más! - rikácsolja jelszavát a modern világ. Gyűlölik
hát a feketéket.
a sárgákat,
a
színeseket; gyűlölik hát a zsidókat, a lázadó gyerekeke t, gyűlölik a költőket.
Lincselnek Little Rockban. lincselnek
Londonban,
lincselnek
Észak-Afrikában;
fasiszták gyalázzák a zsidókat.
Ekkor tör ki a válság, a mindig
lappangó
válság.
A magyarországi
események,
Szuez.
És Algériában
egyre szaporodnak a halottak.
És néhány
hét alatt
megint
majdnem olyan a világ, mint
pár éve volt. Agyúk és gránátok
durrognak,
halottak
fekszenek
az utcán,
rongyos
menekűlők
csapatai érkeznek, jeges hó borítja a vidéket.
Fölvágott
hasú emberek
az
égető sivatagi napban.
Megint megoldódik
a válság:
az új halottakat elsíratják és kitüntetik, megint visszatér a béke és a normalitás
illúziója, a
még teljesebb,
még alaposabb
béke.
És mialatt
az öreg Európa
visszatér régi, űnnepélyes
medrébe, megszületik a modern Európa:
az új kapitalizmus;
az Európai
Közös Piac, az
Európai Egyesült Allamok, a felvilágosodott,
"baráti"
nagyipar,
az emberi kapcsolatok
problémája, a szabadidő
problémája,
az elidegenedés.
Újabb területeket hódít meg a
kultúra: alkotó energiák hajtják
az új hullámokat
az irodalomban, a filmben, a festészetben.
Nagy szolgálatot tesznek a tőke
birtokosainak.
Szolgál
a költő,
semmisnek
nyilvánítja
magát, hívságnak
a
problémákat,
és mindent a formára redukál.
A tőke hatalmas
világa magasra emeli pajzsát, egy absztrakt festményt.
És rnialatt a magas kultúra
egyre csak finomodik,
és már
csak néhány embernek szól, ez
a "néhány"
hirtelen
állítólag

megszaporodik.
Mindenesetre
"tömeg" lesz. És diadalra jut a
"digest", a "magazine",
de legfőképp a televízió. A tömegtájékoztatás, a kultúra és a propaganda eszközei odáig torzít ják
a világot, hogy egyre irreálisabbá lesz: szörnyeteggé válik a futószalagon
gyártott
gondolatoktól.
A magazinok világa, az egész
nagyvilágnak
egyformára
gyártott termékek piaca gyilkos világ.
Szegény, kedves Marilyn, engedelmes húgocska, aki halálos,
víg végzetként
hordoztad
szépséged.
Talán te választottad
az igaz
utat, talán te tanítottál
minket.
Te fehér, te arany, te kedvesen
szemérmetlen
mosolyú, aki félted és tisztelted
a felnőtteket.
pedig ők akarták,
hogy ilyen
légy, hogy gyerek maradj,
te,
aki könnyekre
váltod haragunkat, te talán
megtanítasz
rá,
hogy fordítsunk
hátat ennek az
átkozott
valóságnak,
ennek
a
végzetes romlásnak.
De amíg az ember kizsákrná-nyolja az embert, amíg az emberiség urak ra és rabszolgákra
oszlik, addig nem lesz sem béke, sem normalitás.
E pár szóval megmagyarázható
korunk
minderr nyomorúsága.

Mára, a hatvanas évekre, semmit sem változtak a dolgok, az
ember
és társadalma
ma is
ugyanolyan.
Ebből születtek a
tegnap tragédiái.
Látjátok őket.? Ezeket a szigorú, öltönyt
viselő férfiakat,
akik elegánsan szállnak be a repülőkbe, és szállnak ki belőlük,
hatalmas autókat vezetnek, pompázatos íróasztalok
mögött trónelnak. félkörbe állnak fel beszélgetni pazar, szigorú palotákban, látjátok ezeket a férfiakat,
kutyák ra hasonlitanak
és szentekre hasonlitanak,
hiéna-arcuk
van és sas-arcuk van - ezek a ti
uraitok.
És látjátok
őket? Ezeket az
alázatos
férfiakat:
rongyosak
vagy ócska konfek.cióruhát
hordanak, a piszkos, nyüzsgő utcán
járnak, sok-sok órát töltenek lélektelen munkában.
engedelmesen összejönnek
a stadionokban
meg a kocsmákban.
nyomorúságos odukban és tragikus felhőkarcolókban,
látjátok
ezeket a
halottarcú férfiakat, nincs rajtuk
fény, és nem tudunk róluk mást,
csak annyit, .hoqy élnek - ők a
rabszolgák.
Ebből a felosztásból születik a
tragédia és a halál.
Az apokaliptikus
égben szétterűlő gyászfelhő, az atombornbáé,
ennek a felosztásnak
a gyümölcse.
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Úgy látszik, nincs megoldás a
béke és a jólét zsákutcájában
nyüzsgő
világ számára.
Talán
egy váratlan,
elképzelhetetlen
fordulat ... megoldás, amit próféta nem tud megjósolni...
az
életnek valami olyan meglepetése, amivel akkor áll elő, ha
folytatódni akar ... talán ...
Talán az űrhajósok
mcsolya.
talán bennük mosolyog ránk az
igazi béke reménye. Miután a
földi utakat elvágták. vagy véres ek, talán a kozmoszban megnyílik előttünk valami halvány
kis út. (1962. szeptember 17.)

*
Miért
Istent
használj átok
fel
hiúságotok,
nárcizmustok
kielégítésére?
Úgy beszélsz Istenben való hited ről. mint
valami
pompás,
drága, ünnepi díszedről. amelyben nagyobbnak
látod önmagadat. Úgy érzem. hited büszkeséggel. alázatosságod
gyönyör-
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rel tölt el. szinte kéjelegsz a téged
ért
misztikus
kegyek ről
szólva ...
Nem vagy vele egyedül. Ha
nem a fenyegető. ítélkező Istenről van szó, majdnem mindenki
ilyen mézesmázos
túlcukrozottsággal beszél róla. (1962. június
21.)

*
Megtanultam.
hogy az ember
történelmi
tapasztalásaiból
semmi sem vész el. Jézus szava sem
veszhet el tehát. Bennünk van,
a történelmünkben.
És (naiv)
meggyőződésem.
hogy ha egy
polgár jól olvassa az Evangéliurnot, jó felkészítést kap belőle a
marxista gyakorlathoz
(1962. július 26.)

ösztönöz - nem megfontoláson
alapuló, ihlető szeretet -. nem
hiszem.
hogy
szégyenkeznem
kéne miatta. (1962. november
22.)

*
Azt hiszem, az Evangélium tanítása érvényes:
1. mint szigorúan pontos minta,
amely semmiféle
kompromiszszu mo t nem fogad el, és mégsem
lesz sohasem moralizáló,
2. mint a tökéletesen
koherens
és ugyanakkor
tökéletesen
szabad gondolkodás
mintá ja,
3. mint az érzelgősségtől
(paternalizmustól és fraternalizmustól)
mentes szeretethirdetés
példája.
(1964. december

*
A vallásosságról.
Nem hiszek Istenben. Ha van múveimben
keresztény
"inspiráció",
ami az
emberek és a világ szeretetére

17.)

Egy év múlva
... Rossz érzés, szégyen tölt el,
ha belegondolok,
hogy ismeretlen olvasóim - a Vie Nuove 01-

vasói - esetleg azt hihetik. valami "hivatalos
nézetet" hallanak
tőlem. Belepirulok.
.ha csak elképzelem
is ezt a lehetőséget.
Nem akarom, hogy tekintélynek
higgyenek.
Nem akarok tekintéllyé válni. Azt szeretném, ha az
adott pillanatban,
adott
körülmények
között felsorakoztatott
érveimmel. az őszinteségemmel
győzhetném
meg
olvasóimat.
Mert attól lesz szörnyűséggé
a
tekintély, hogy abból a nyíltságból és odaadásból
él, amivel tekintélyét
megszerezte.
Amit ha
egyszer megszerzett,
soha senki
nem von már kétségbe.
Nem
akarok az önök mitológiájának
részévé lenni, még annyira sem,
amennyire
csekély sikereim
és
gyakran
rágalmazott
nevem
miatt befogadnának.
Kérem, legyenek velem a lehető legdemokratikusabbak,
hogy én is az
lehessek. Könnyen ügyetlenkedni kezd az ember, ha katedrán
ülve demokratikus
akar maradni. Engem is elragadott
már a

hév. De most belehalnék
a szégyenbe, ha rájönnek. hogy viszszaélek befolyásommal.
és régebbi érdemeim
védősárica
mögül
beszélek.
Igaz, szükség van "mítoszokra", "tekintélyekre";
és akiből a
kultúra ipara,
a közvélemény.
egy párt szervezete vagy a véletlen "mítoszt", "tekintélyt"
faragott, annak
újabb feladatokban kell szembenéznie
önmagával és másokkal. Megváltozik
a
kapcsolata
a többiekkel,
s ez
most már nem egyenlők viszonya. Mítosszá lett a munkásokkal festészetről
beszélgető
Guttuso. Mítosszá lett a parasztokkal erkölcsi problémákat
megvitató Levi. Talán belőlem is mítosz lett, de hagyjatok
még néhány éve t dolgozni
és tanulni,
hogy jobb mítosz lehessek, hogy
jobban megtaláljam
a tekintély
és az őszinteség metszéspont ját.
Nem véletlenül hoztam fel Guttusót és Levit. Ök igaz komolysággaL felelősségteljesen,
állan-

dó kíváncsisággal
és tudásvágygyal töltötték be közhivatalukat:
a művészetben
eligazítóét.
De
ezt a szerepet sem lehet formára szabni! Ezt is mindenki csak
úgy csinálhatja,
ahogyan ő értelmezi
feladatát,
ahogyan
ő
megoldja, úgy, amilyen ő maga.
És mivel én a lelkem mélyén mitomániás
vagyok és kissé Don
Ouijote-szerű,
még inkább védekez nem kell az ilyen mítoszhelyzet ellen. Talán emiatt a titkos
ódzkodásom
miatt bocsátottam
előre e szónoklatot
most, hoqy
újrakezdem
levelezés-rovatomat
e nagy hetilapnál.
Szerencsére
sok minden történt az elmúlt évben, ami objektíve megvéd attól, hogy nagyon
biztonságban
vagy "hivatalban"
levőnek érezzem magam. Elkészítettem
egy filmet, a Máté
evangéliumát,
és megjelent
egy
kötetem, a Versek rózsa formára
(megesik az ilyesmi egy szerzővel !) - óvnak hát az ellentmondásaim, Ezek biztosítják
dernok-
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rataságomat!
Az olvasó most
már nem vitathatja
meg velem
mint tekintéllyel
szive fontos
kérdéseit, hiszen itt vannak, szerencsére, ezek a botrányos
ellentmondások,
amelyek
mellesleg engem zavarnak
a legjobban. De az alkotó cselekedetei
és gondolatai
között mindig is
van időbeli eltolódás. Én mindig
erősen elkülönülő
pillanatokban
élem és értem meg ellentmondásairnat. amelyek néha mégiscsak
összecsúsznak az időben. Azt hiszem, az én ellentmondásaim
sokkal
mélyebbek.
drámaiak,
mint szubsztanciálisak:
sokkal
inkább
felkavarják
a konformizmust, mint a gondolkodást.
Kétségtelen,
ahogyan
a Mátét
megrendeztem,
zavart kelthetett
bizonyos
kommunistákban,
de
ez mindössze annyit jelent, hogy
vannak konformista,
félős kommunisták ... (1964. okt. 15.)

Vörös Evangélium
Pasolini Evangéliuma
kapta a
katolikusok
nagydíját. A hír hallatán meglehetősen
nagy kavarodás támadt a fejekben
bizonyos hatolihús és bizonyos baloldali körökben. A még mindig
kilátástalanul
provínciális
olasz
hultúra abnormális állapotát bizonyítja, hogy néhány év alatt a
baloldali értelmiség szimbóluma
lett Pasolini ból. Sőt, egyenesen
ortodox
marxistának,
harcos
kommunistának
és az Olasz
Kommunista
Párt legfontosabb
emberének tartják hulturalis téren. Az így gondolkodók
előhúzzák azt a régi sablont, hogy
"Krisztus az első szocialista", és
teljesen
félremagyarázzák
az
Evangélium
ma is forradalmi
szetepét. Megindulnak
a bizarr
alhudozásoh . ha ti halványrózsaszínre
festitek
a hit fehér
zászlaját, mi szeretnénk egy apró keresztet
látni a sarló és a
kalapács között! De félre a tréfával! tdeje tisztázni a dolgokat,
. és iiqvelmeztetni,
lehet, hogy
Pasolini kitünő író, érdekes, bár
vitatható filmrendező,
de mindig is hatolikus volt. Nyílt demokrata, de katolihus. Az Euan-
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gélium filmre vitelekor
önmagával folytatott dialógust - ihletadó forrását végig tiszteletben
tartva. Amikor Pasolini marxistának vallja magát, és azt állítja,
hogy e doktrína döntő hatással
volt szellemi fejlődésére,
ezzel
csak azt bizonyítja,
hogy igazi
modern
entellektüel,
aki nem
olyan vak, hogyelutasítaná
a
mindannyiunk
számára
közkinccsé
vált ideológiákat.
De
nem több. Mert az Evangéliumot
és a kommunizmust
mindig is el
fogja választani az a lényegi kü·
lönbség,
hogy aki az elsőben
hisz, a másik orcáját is adata rtja, ha meqűiik, de aki a marxi zmus híve, az forradalmat csinál.
Kívéve Pasolinit. (Mondo nuovo)

Az el nem küldött
válasz
Kedves
igazgató
úr! Sohasem
támadtam
Chiaretti
írásait
az'
Evangéliumról,
szép és tiszteletre méltó cikkek ezek, jóllehet támadják filmemet (ámbár nem a
saját irracionalizmusát,
a saját
keresztény
szellemét.
a saját
gyöngeségét
védi
lelke
mélyén?). Én csak az újságjában
megjelent leegyszerűsítő
cikkhez
kapcsolódnék.
Azt állít ják ebben, hogy én katolikus vagyok.
Nem vagyok.
Egyáltalán
nem
vagyok katolikus,
sőt, én vagyok a legkevésbé katolikus az
olasz kulturális
élet összes szereplői között. Apám tiszt volt és
nem hivő,
anyám
talán
hivő
volt, de nem gyakorolta hitét, én
magam nem jártam katekizmusra, sem templomba.
Meg sem
vagyok
keresztelve.
Olvasmányaímra sem hatott a katolicizmus, tizennégy éves koromban
elkezdtem
ugyanis Dosztoj evszkijt és Shakespeare-t
olvasni,
azután ilyen irányban
foly tattam. Egyedüli hatás, hogy simán
és egyszerűen
elolvastam
az
Evangéliumot
1943-ban, másodszor pedig 1962-ben Assisiben ott jutott eszembe, hogy .filmet
csinálnék
belőle. A negyvenes
évek
végén
megszerettem
a
friuli parasztok
rusztikus
vallásossáqát, harangjait
és vecser-

nyéit. De hol van még ettől a
katolicizmus?
A friuli
mezőgazdasági
munkások
első
sztrájkjai idején, mindjárt a háború végén lettem kommunista,
olvasmányaim
és kulturális nézeteim azóta is mindig marxisták voltak.
Lehet, hogy épp azért szerettem meg az Evangéliumot,
és
csináltam belőle filmet, mert oly
kevéssé vagyok katolikus:
nincs
meg bennem az a mély ellenérzés a vallással szemben, ami az
igazi katolikus
polgár
marxistákban van. Láthatóan
közéjük
tartozik
a leegyszerűsítő
cikkecske
szerzoj e : szemében
a
katolicizmus nem a társadalmat,
hanem a saját személyes egyensúlyát
veszélyezteti,
a nehezen
megszerzett,
könnyen
felborulóegyensúlyát. Én viszont - éppen
a katolikusok
díja kapcsán jöttem rá - igen jól éreztem magam az okos katolikusok között,
megszerettem
szelídségüket,
ésnem alakult
ki bennem manicheista világlátás a tőrténtektől.
Nem úgy, rnint a cikk szerzöjében, akiben bizonyára
lelki törést okozna egy papi ölelés: azt
hinné, az anyaméh sötét hornáIyára emlékezteti.
És a végső érv, mely szerint
a katolikusok
odatartják
a bal
orcájukat is, a marxisták pedig
fellázadnak
- meglehetősen
komikus.
Az
Egyház
ugyanis
(Oroszországtól
Spanyolországig) egyáltalán
nem volt "szelíd" az elmúlt két évtizedben. és
milyen jó lett volna, ha XII.
Pius odatartja
a bal orcáját! A
kommunisták
viszont
gyakran
szelíd, gyöngéd emberek voltak
(Togliatti
például);
az Evangélium pedig az egyes emberhez'
szól!
És végül meg kell mondanom,.
hogy különösnek
tartom
azt a
forradalmat,
amely csak barikádokból.
lövöldözésekböl.
verekedésekből
áll. Ez mindenképpen történelmietlen
szemléletré
vall.
Krisztus
tanítása,
hogy
nyújtsuk oda a bal orcankat olyan botrányos
és antikonformista volt. hogy megfeszítették
érte. Nem tudom, hogyan lehetne kétségbe vonni tette és taní-

tása forradalmiságát.
Túlságosan is szembeszökö.
Azért tudtam igy megcsinálni
az Euanqéliumot, mert nem vagyok katolikus
a szó korlátolt
értelmében:
nincs meg bennem
a gyakorló katolikus gátlása (a
félelem, hogy tiszteletlen lesz az
Evangéliummal),
és nincs
meg
bennem az öntudatlan
katolikus
gátlása (aki azért fél a katolicizrnustól, mert vele vissza eshet
a konformista
polgár
állapotába, amelyböl pedig a marxizmus
segítségével
kikászálódott).
Azért csinálhattam meg így a filmet, mert szabad vagyok, mert
nem félek a megbotránkoztatástól, mert úgy érzem, harcunk réSZ~3~V~ kell tennünk
a szeretet
szavát,
amely
állandóan
arra
ösztönöz, hogy az ellentmondásokkal mit sem törődve
túllépjünk a megszokotton.
(1964. október 22.)

Az Evangélium
és a párbeszéd
A klerikális polgárság a gyakorlat kérdéseként
állít elénk egy
filozófiai
természetü
kérdést.
Most majd kiderűl,
hogya kommunisták érvényre tudják-e juttatni és el tudják-e fogadtatni a
felvilágosodásban
és a pozitivizmusban
gyökerezö
filozófiájukat. Mindenesetre
vitatkozniuk
kell, és meg kell mutatniuk,
hogy mennyire meghaladott
rnára a XIX. század és a XX. század
elejének jó néhány tudományos
megállapítása.
Bármiként
végzödjék a vita, két dolog le galábbis bizonyos: 1. egy ateista
filozófia
még tiszteletben
tarthatja a vallást; 2. az ateista filozófia nem feltétlenül
az egyetlen marxista
filozófia
- s ez
annyira igaz, hogyamarxista
munkások
többsége
mindig
is
hivö volt, és hogy a legmagasabb rangú katolikusok
között
is találhatunk
marxistákat.
Mindenesetre a mai marxizmus jellegzetes és szinte már mindennapos ténye, hogy befogadja
a
polgári és irracionalista
gondolkodás szamos elernét. és komp-

Pier Paolo Pasolini és asszisztense,
lex, eredeti
módon érvényesíti
öket.
"Elegendő
volna,
ha
csak
egyetlen
gondolat
eljutna
az
Egyház legmagasabb
szféráiba.
és nem csupán az alsóbb papság
előtt lenne ismert. S ez az, hogy
Krisztus
legnagyobb
ehlenséqe
nem a kommunista
materializmus, hanem a polgári materializmus. Az előző teoretikus, filozofikus, spekulatív jellegű, belefér tehát a vallás szárnos eleme;
a másik teljes egészében gyakorlati. pragmatikus,
eszköz jellegű, s mint természetével
ellentétest. kizárja a valóság minden,
őszintén vallásos vagy kognitív
elernét.' illetve a képmutatás régi
szabályait
követve
csak ezek
látszatát fogadja el. Ha a kapitalista cinizmusával
vetjük öszsze, a harcos kommunista
ateizmusa maga a vallásosság,
hiszen nála is a vallásos ember

Bernardo

Bertolucci

jellemzőit lelhetjük fel: az ideaIizmust, a csüggedést, az erőteljes pszichológiát,
a megismerés,
a hit akarását, míg a kapitalista
jellemzöje egyedül Mamrnon.
Elegendö volna, ha ez az egyszerű és igaz gondolat eIterjedne a katolikusok
közott. máris
keresztényibbek
lennének.
Már
évek óta mondogatják
ezt a közhelyet a kultúra pogányai. De a
körülmények
összejátszása
folytán most érvényes
elöször az
egész Föld történetére,
és ettöl
valóssá és szükségszerűvé
vált a
közhely.
Talán úgy vélik, túlzok, és
igazi Don Quijoteként
túlságosan is szívemre veszem a dolgot. Lehet. De amikor bizonyos
lehetöségek
és perspektívák
valósággá kezdenek válni. a magamfajta
gyötrődő
ember naivan és a túlzások kal együtt vállalja őket. Nem bánom. A kis-
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Madarak és madárkák,

1967.

polgár retteg a túlzások tól, a
naivitástól
és a nevetségességtől. Bennem az elmúlt években
rendkívül
megnőtt
a polgár
gyűlölete, olyan
helyekhez
és
lelkekhez vonzódom. akik szemben állnak
a polgári szellemmel. Ahol valóban Istenről beszélnek - akár hitetlenségről
=,
ott nincsenek polgárok. Ok misére járnak. Mert
képmutatók,
emberi kövületek, beteges társadalrni szorongás
és eszeveszett
félelem tör ki rajtuk. ha valami
normáikat
és kiváltságaikat
veszélyezteti. A marxista és a keresztény meg tudja érteni egymást, és ekkor kerül igazi, szo-
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morú helyére a polgári materializmus. És minden szinten létrejöhet ez a megértés. A semleges
témákról, a békéről, társadalmi
reformokról
stb. indulhat el beszélgetésük.
. . (1964. október
29.)

Az elkötelezett
értel miségi
A művésznek
valóban meg kell
hagyni a tévedés jogát. A tévedések, a hipotézisek, a sietés és
a késlekedés jogát. Neki semmit
sem szabad elhallgatnia,
a művész legnagyobb
bűne, ha hall-

gat, hiszen az ő szerepe a kifejezés, számára ez minden. Egy
politikusban
némák maradnak a
belső harco k - a természetével.
a neveltetésével,
a lehetséges
kompromisszumokkal
=, a költő
feladata, hogy ezeket nyilvánosságra hozza. Ha nem teszi meg,
a szabadsága kerül veszélybe, és
félő, hogy inkább
szónok lesz
belőle, mintsem rnűvész. Feladata rendkívül
demagógiaellenes,
kockáztatja,
hogy népszerűtlenné válik miatta. (1964. dec. 3.)
(Dialogues en public, 1978. Les
Éditions du Sorbier, Párizs. Válogatta és fordította:
U. M.)

Laurence Olivier

Sir Larry, a lelkész fia
(Képek) Szőke fiatalember áll egy oszlopnak
dőlve. Kezében könyv - szó, szó, szó =, szeme
a semmire függesztve. Magas homloka mögött
gondolatok tengere tajtékzik,
a hullámok a
csontok védőgát jait szaggatják. Fekete harisnyanadrág, fekete zeke, a fehér ing még inkább
sápadttá teszi, beteggé halványítja.
A férfi
negyven éves és mégis kortalan: belső kétségeink, kétséges bátorságunk,
bátor tépelődéseink örök lovagja, ősünk és kortársunk. Hamlet.
Fekete, gyapjas hajú férfi. Torz mosolyú,
ráncolt homlokú; vulkánt rejtegető, gúnyos kétségbeesés. Tettek és lendület mögé bújtatott határozatlanság.
Elsöprő, mégis mozdulatlanná
merevedett lendület. Lefoszlott intellektus, állati üvöltések. Nyolcvan kiló tömény, élő, lélegző, marcangoló
érzelem.
Fekete mélység.
Othello.
Lenyalt barna haj. Gúnyorosan ívelő szemöldők, a húsos orr mellett mély ráncok. Fölényesen legörbülő ajkak. A bal szem hideg monoklifénye. Szenvtelen tekintet, pedig tükrében a
világ egyik legszebb asszonya, a szuper szexsztár. Nincs érzelem és nincs intellektus. Csak
tartás. Hüvös elegancia, bicskanyitogató kívülállás. Az angol világbirodalom üveges nézése.
A nagyherceg.
Majdnem kopasz fej. Két oldalt pár szál haj,
csontfehér. Aranykeretes szemüveg, hideg, kegyetlen tekintet. Protézis nélküli, beesett ínyű
száj, kegyetlenül elvékonyodott ajkak. Öreges,
mégis magabiztos járás, jól karbantartott
fizikum. Kifogástalan úr. Minden mozdulata, rebbenő tekintete félelmet kelt. Halk szavú gyilkos
és szadista, ép fogat fúr, vallat, öl, bemosak-

Hamlet,

1948.

szik hozzá, kíméletlenül tör célja felé. Fasiszta
tömeggyilkos.
Fekete nadrág, nadrágtartó.
fehér ing. csokornyakkendő. Elegáns. kedves ősz haj. rajta
sildes sportsapka. Vékony kis fehér bajusz, busa
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Othello,

1965. Maggie

A nagyherceg
32

Smith-szel

és a háristalánv,

1958.

Marilyn

Monroe-val

ősz szemöldök, kópés tekintet. Mindennapi tereink vágyott öregapója, nagypapapótlék, játékban és cselben örök cinkos. Kerékpáron száguld,
ha fiataloknak kell segíteni. Romantikus. érzelmű vén csibész, gyereklelkű kalandor. halhatatlan romantikus. Örök voyeur.
(Szerepek) Sir Laurence Olivier, a franciás ortográfiával írt nevű angol csoda immár hat évtizede prezentálja az átalakulás büvészmutatványait. H6sszerelmesnek
gondolják - azonnal
húsos orrot ragaszt. Hűvös intellektusát csodálják - és legközelebb ősemberi artikulációval
rukkol elő. A legnagyobb Shakespeare-színészek
közt üdvözlik - máris átrepül az Óceánori. a
Broadway-n billeg-táncol. Hollywoodban vesz
részt blődli ben. Az angol nemzeti színjátszás,
no meg a Nemzeti Szinház alapköve - és szemrebbenés nélkül áll odébb, ha kitúrják.
csak
játszhasson, öreg szerelmest vagy tömeggyilkost
akár.
Olivier-t nem igazán érdeklik korunk divatos
színházi és eszmei áramlatai. Sztanyiszlavszkij
nagyon elkapta még valamikor a pályája elején
- de szerencsére kissé félreértette. És ettől
kezdve hidegen hagyta minden izmus és iskola.
Az őszinteség és a hitelesség bűvöletében lett
színész, tehát eszközeit is e bűvöletből származtatja. Polgári színház, naturalista színház, kegyetlen színház. Shakespeare- stíl us? Ezeket a
kérdéseket mintha sohasem tenné föl magának.
Mást kérdez: hogyan öltözik a figura, miképp
vesz levegőt, milyen az orra, a hangja, a tartása? Nem az intellektus felől indul. hanem az
eszközöktől.

Pedig őt tetemre lehet hivni. Hiszen vagy
négy évtizede a kamerák előtt is áll. Par excellence színpadi színész - de mert eszközökből
teremt figurát. a filmvásznon is hús-vér marad.
Semmit nem változtak kifejező eszközei az elmúlt fél század alatt. Nem kellett stílust változtatnia, hiszen az örökérvényűből indult ki. Stílusa nem izmushoz. hanem a helyzethez és a figurához kötött. Hamlet je azért korszerű ma is,
mert saját magán, s nem valami ködös mondandón szűrte át. Nem Helsingőr érdekli, s az sem,
hol lehet az a Dánia, ahol bűzlik valami: azzal
bíbelődik, hogyan jár ez a Hamlet nevű úr, miként veti magát a mélybe, hogy ledöf je a gaz
királyt - és Olivier, a közismerten nem nagy
testi ügyességű s nem is túl bátor színész káprázatos ugrása a vásznon válik klasszikussá
mint egyedül adekvát mozdulat.
Amikor az Othellóra készül. eszébe sem jut
elernezqetni, mit képvisel a figura, mi a társa-

Maraton életre, halálra, 1976. Dustin Hoffman
dalmi mondandója. Csak az izgatja, milyen lehet ez az alig civilizált, félig vad, de féktelenül
érzelmes és őszinte ember, akit emberfeletti és
mégis nagyon emberi féltékenysége taszít gyilkossá. És elmélyíti a hangját, tanulmányozza a
természeti népek artikulációját.
az ösztöneit
kezdi működtetni hűvös, angol intellektusa helyett. Túlzásokba esik, lefarag belőlük és játszik. Minden
figurát
valóságosra
öltöztet.
Maszkkal és festékkel. ruhákkal és kellékekkel.
Ha a színház olyan szoba, melynek csak három
fala van - hát a hiányzó negyedik helyébe Olivier egy tükröt helyez, melyből soha nem tükröződhet vissza civil arc vagy gesztus. A színpad és a színészet foglya.
Ezért nem lehetett soha sem stílusokba. sem
figurákba beskatulyázni.
Ugyanolyan magától
értetődő volt, hogy Peter Brook egyik legkorábbi botrány-sikerének,
a Titus Andronicusnak
ő a címszereplője. mint ahogy Noél Coward
soha nem találhatott tökéletesebb patront nálánál a maga remekül megírt kommerszeihez.
Peter Hall klasszikus fegyelme vagy hangoskodó modernség e éppúgy nem módosítja színészi feladványát, ahogy Schlesinger profi űzletiessége vagy George Cukor érzelmessége.
Olivi er az átalakulásaiban
marad mindig önmaga.
(Túloldal) Talán ez az alkati sajátossága teszi
alkalmassá őt a rendezésre. Rendező: de nem
az a látomásos típus, aki képes megújítani a
színház- vagy filmművészetet. Sohasem siet előre, sohasem avantgarde, de sohasem marad is
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nete bizonyosan érvényesülne akkor is, ha a
magyar Alföldön forgatnák - de Olivier képes.
másfél évet várni, hogy egy skót mező úgy zőldelljen. amiként azt ő látja Shakespeare sorai
mögött. Ez nem naturalizmus - hitelesség csupán.
Színésztársait is ekként öltözteti. Majd minden filmjében játszik, hiszen nem tud kívülálló
maradni, kívülről instruálni. Az ő szmészi módszere sokkal közvetlenebb:
ha megteremti a
maga - központi - figuráját, az kényszerítőerővel hat a többi szereplőre is. Ezúttal tehát
ő az a bizonyos tükör, mely a maszk mögül kikényszeríti a színész civil lényét. Nem Olivíer
instruálja tehát Maggie Smith-t, hanem Othello
viselkedése kényszeríti
megtestesülni
Desdemona minden hangsúlyát és mozdulatát. Olivier
nem bír a hisztérikus, instruálhatatlan,
nemegyszer amatőr Marilyn Monroe-val: de a hideg tekintetű, monoklis nagyherceg érzéki, bájos, csupa tűz és vidámság táncosnőt ölel át,
akinek immár semmi köze a Monroe nevű bálványhoz.
Nem azzal foglalkozik, hogy mi Csehov mához szóló mondandója - de napokig elvan azzal a gonddal, hogy milyen színű lehet a díszlet
a Három nővérben ("tennészetesen
szűrke"),
a színházban
hol és mennyi szünetet kell tartani. Sikert akart aratni A velencei kalmárral,
hát nem foglalkozik sem a palesztin fronttal.
sem a zsidókérdéssel.
viszont ragaszkodik a
szerephez kitalált speciális fogsorhoz, amitől
felső ajka előreugrik.
Mindezzel reakciókat
vált ki még a nézök előtt a játszótársakból.
És
ezt rendezésnek nevezi.

ev

Kis románc, 1979.
le. cl egyszerűen és végül természetesen az
örökérvényűt veszi célba. Talán ezért nem múlandók - eddig legalább - például a filmjei.
Eljárása a mindenkori színészé, akit rendezőként sem az úgynevezett koncepció érdekel.
Hamlet je, Richárdja, Macbeth-je vagy Othellója nem üzenetet fogalmaz: csupán az általa
egyedül lehetségesnek tartott képet érzékíti a
filmvászonra.
Felöltözteti tehát a figurákat, és
hozzáöltözteti a környezetet is. A Macbeth üze34

allomások) Magyarul most olvasható először
Laurence Olivier lebilincselő memoárkötete. Izgalmát sok tényező biztosítja. Például a mindannyiunkban élő kíváncsiság: honnan jött, miképp lett a lelkész fiából parlamenti képviselő,
a Lordok Házának tagja (mely utóbbira olyan
jóleső nagyképűséggel büszke, olyan boldogan
eszébe sem jut, vajon szabad-e neki ennyire
royalistának
és lojálisnak lenni, hogy ezért
minden közép-európai kollégája csak megirigyelheti).
És izgalmasak a szerelrnei. magánéletének
fordulatai. Melyekről ugyancsak fensőbbséges
magabiztossággal beszél, panaszkodik vagy éppen vág fel. Olivier azok közé a mániákus megszállottak közé tartozhat, akiket éppen ez a vonásuk tesz varázslatos egyéniséggé, akiknek
ezért bocsájt juk meg az önzésüket és érzéketlenségüket is. Kapcsolata Vivian Leiqh-vel, az

Elfújta a szél Scarlettjével, házasságuk anatómiája már-már
riasztó állapotrajza
Olivier
irigylésre méltó, mégis félelmetes lelki eqészségének, önző-vonzó talpraállásának.
ts a további szerelmek, barátságok, a házasság Joan
Plowrighttal - mind-mind arról beszélnek, hogy
Olivier mindig és mindenütt elsősorban színész,
akinek a játék a fontos. Akit a szerelmek és a
gyerekei, a betegségei és a pénze is csak egyetlen szempontból érdekelnek:
hogy segítik-e
vagy akadályozzák élete játékát. a színészetét.
Amúgy mellesleg Sir Laurence Olivier igen
sokoldalú tevékenységet folytatott eddigi pályája során: a televíziózástól
a filmezésen át a
Nemzeti Színház újjáteremtéséig.
Érték sebek,
és kiosztott jónéhányat. Az igazán mélyek behegedtek, a hiúságát értek gyógyíthatatlanok.
Olivier-ben, a világ egyik legintellektuálisabbnak érzett színészében
nem az intellektusa a
legizgalmasabb. Neki magának sem.
Hetvenedik születésnapja körül kapta az alábbi levelet: "Kedves Lord Olivier! Az elmúlt két
évben ismét felelevenítettük a régi vasutas szo-

kást, hogy 'a mozdonyoknak
nevet adjunk.
Ezennel tisztelettel
felkérjük : engedélyezze,
hogya jövő évben Önről is elnevezhessünk egy
villanymozdony t a eustoni pályaudvaron. Úgy
tapasztaltuk, hogy a csak számmal ellátott rnoz. donyok egyéni jelleget kapnak, mihelyt megkereszteljük őket ... Más mozdonyok olyan történelmi neveket viselnek, mint Sir Francis
Drake, Sir Winston Churchill, Robert Burns és
William Shakespeare. A »Laurence Olivier« elnevezésű mozdony vontatná majd a 12.40-kor
Wolverhamptonba
induló városi gyorsjáratot.
Tisztelettel a Brit Allamvasutak Londoni Midland körzetének főigazgatója."
Ha a színészetet mint mesterséget, mint hivatást, mint a megváltás egyik fajtáját nem irtja
ki fejlődő civilizációnk - akkor én mindig arra
fogok gondolni, hogy William Shakespeare és
Laurence Olivier London Midland körzetében
örökké egy vágányon futnak. Pontosan érkeznek, tiszták és fegyelmezettek - ha néha le-Ietérnek is játszani egyet Macbeth erdeibe. Richárd mezőire.
Bányai Gábor

Olivier kontra Olivi er
"Olivier kontra Olivi er" - lehet, hogy túl kategorikus kifejezés, hiszen a híres angol színész
utolsó Shakespeare-alakításában,
a Lear király
tv-változatának főszerepében is önmaga marad.
Mint korábban, itt is nyilvánvaló óriási tehetsége és az a képessége, hogy közelitse, vagyis
egymástól elválaszthatatlanná
tegye a drámát
és a komédiát,
a megható lírát és a szertelen
bohóckodást, a romantikus álom szárnyalását
és a lélektani elemzés határozottságát. ts mégis
kétségtelen, hogy a mai Olivi er, akinek látszólag már nincs mivel növelnie dicsőségét, valamiben, mégpedig valami nagyon lényegesben
vitába száll tegnapi önmagávaL Új eszközöket
próbált ki. és közben változik általános Shakespeare-értelmezése
is ...
A Lear király tv-változatát először 19S3-ban
mutatták be Angliában, ezt követte amerikai
premierje, majd sok más országban is vetitették. Meg kell jegyeznünk, hogy Olivier akkor
fordult másodszor e neves tragédiához (1946ban színpadon alakította Leart) , amikor alkotó
életéből gyakorlatilag eltűnt a színház - 1975-

ben Laurence Olivier. a londoni Nemzeti Szinház első igazgatója lemondott tisztségéről és.
körülbelül ekkorra tehetök utolsó színpadi alakításai is, pl. Antonio Eduardo De FilippoSzombat, vasárnap, hétfő című darabjában. Fokozatosan háttérbe szorult életében a film is.
Ekkoriban éppen a televízió került az első helyre a művész munkásságában, aki nemrég ünnepelte 75. születésnapját: a televízió ugyanis lehetövé teszi az energia legracionálisabb és legkörültekintőbb
felhasználását a munka során.
Olivier megismételhetetlen,
színes színészegyéniségét a színpad törvényei, sajátságai alakították. Olivier, mondhatnánk, minden porcikájában teátrális. Teátrális minden mozdulata,
mínden intonációja,
hiszen makacsul megköveteli a rivaldafényt. Rivalda nélkül a színész játékából eltűnhet valami nagyon fontos, ha·
ugyan nem a legfontosabb. Mindig a nézőtér'
fölé kell emelkednie, teljesen le kell igáznia a
nézőket, hogy akkor sírjanak és nevessenek,
amikor ő akarja, aki érzékenyen reagál a nézőtéren ülők minden megnyilvánu:lására.
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Lady X. válása, 1938. Metle Olietonnal
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Lady Hamilton,

1941. Vivien Leiqh-uel

Olivier, a rendező megpróbálta átvinni a
színház bizonyos törvényszerűségeit
a filmvászonra, amikor megfilmesítette
Shakespeare
V. Henrikjét, Ill. Richárdját és a Hamlet jét.
A színpadi műkarddal, amelyet színpadi hősként oly gyakran forgatott, fel akarta számolni az egyetemes filmművészet értetlenségét, a
klasszikus angol drámaíró műveivel szemben.
Különösen deklaratívan valósult ez meg az V.
Henrikben, mindenekelőtt a film kompozíciójában. Minden a színházzal kezdődik, egy
Shakespeare-korabeli
színtársulat előadásával.
A színpad mintegy egyenesen átadja a stafétabotot a filmművészetnek - nagyvonalúan meq
osztja vele a nagy költő örökségének értelmezésében kialakult
hagyományait.
És miután
Olivier kinyilvánította
örök ragaszkodását
a
színpadhoz, teljesen átadja magát a filmvászon
technikai és művészi lehetőségeinek, és rendkívüli találékonyságról
tesz tanúbizonyságot.
Mindazt elveszi a filmtől. amit csak el lehet
venni. Mint vérbeli filmrendező, monumentális
tömegjelenetekkel
kápráztat el. nagy lendület-

tel idézi fel a számtalan csatát a maguk változatosságában ... Az. V. Henriket. mely az angolok XV. századbeli győzelméről szól a franciák felett, a rendező a IL világháború merész
angol deszant jainak ajánlotta: reagálni akart
egy olyan fontos társadalmi jelenségre, mint a
megnövekedett nemzeti öntudat. Olivier. a rendező előtt feltárult a filmvászon végtelen tere,
ahol gyakorlatilag
semmi sem akadályozza a
Shakespeare-i krónika pillanatonként váltakozó
epizódjainak ábrázolását. Miközben Olivier teljes mértékben kiélte színpadiasan emelkedett
játékmodorát és lobbanékony természetét. megismerte a film esztétikai lényegét.
A lll. Richárd filmváltozatának
teatralitása
többek között abban fejeződik ki. hogy a főhős
ismételten a nézökhöz fordul: ezt a fogást gyakran alkalmazzák a színpadon, de jóval ritkábban a filmvásznon. Olivier alakításában
Richárd állandóan igényli a közvetlen kapcsolatot
a nézökkel.
és hogy azok azonnal reagáljanak
monológjaira. Megmutatkozik a teatralitás a rikítóan élénk színekben, a szín lemeztelenített
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Hamlet, 1948. Jean Simmonsszal
jelképességében is. A hős fekete öltözékében
van valami komor, démoni. vörös kesztyűi pedig arra emlékeztetnek, hogy kezéhez ártatlan
áldozatok vére tapad.
A teatralitás a filmen elég bonyolult fogalom,
melyet nem mindig lehet megragadni és könynye n megmagyarázni.
A teatralitás
olykor
szernrehányásnak,
szinte sértésnek hangzik a
filmesek számára. Ugyanakkor a teátrális a
filmben nagyon gyakran a filmnyelv gazdagodását bizonyítja. Olivi er Shakespeare-figurái
kétségtelenül sok értékeset hoztak az egyetemes filmművészetbe, és ebben nem csekély szerepe volt alkotójuk gazdag színpadi tapasztalatának. Olivier Hamlet jét egyáltalán nem azért
lehet szindarab-filmnek nevezni, mert egy korai színi előadást visznek filmre benne, hanem
mert a film külsö megjelenése, az egyforma
díszletek - a hatalmas kövekből rakott várfalak, melyeknek szinte nincs vége - és a cselekmény kibontakozásának lassú ritmusa közel áll
a .színpadi látványosság esztétikai sajátosságaihoz ...
Közismert hogy éppen a film hozta meg a
világhírt Olivier-nek. De ez sem változtatta meg
öt, és nem késztette arra, hogy lemondjon a
színészmesterség színpadon kidolgozott fogásairól. Változatlanul a színház lovagja maradt a
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filmvásznon is - a romantikusan fennkölt szerepekben éppúgy, mint visszafogottan tragikus.
alakításaiban vagy azokban az elsősorban vígjátéki figurákban, akikben az utcai karnevál
szelleme él. Olivi er a színházból magával hozta
a filmvászonra azt a sajátos energiát, amely
abban mutatkozik meg, hogy belső teljességében érzékelteti a jellemet, és a szerzői alapgondolat nevében makacs következetességgel bontja ki a figurát. Olivier, a rendező, tehetett bizonyos erőszakot Shakespeare-en (a Hamletből
például kidobta Rosencrantz és Guildenstern
szerepét) , de Olivier, a színész soha nem engedett abban, hogy világosan és következetesen
tárja fel Shakespeare műveinek alapgondolatát.
A szélsőséges kategórikusság jellemzi Olivier
színészi és rendezői pozícióját Shakespeare-trilógiájában: a hősi nemzeti hagyományokat dicsőíti az V. Henrikben és leleplezi az álszent
trónbitorlót a Ill. Richárdban. Nehezebb két
szóban összefoglalni a Hamlet alapgondolatát.
Homályosan jellemezte e filmváltozat mondanivalóját annak idején maga Olivier is: ,.Inkább
úgy gondolok Harnletre, mint egy majdnem
nagy emberre, aki szenved határozatlansáqátől,
és magányos a más emberek százai között." Az
értelmezés elmosódottsága nem jellemző Olivier-re - sem a színpadon. sem a filmen. A gon-

dolatok és az érzelmek szorosan összekapcsolódnak alkotásai ban. Olivier, a színész-rendező
mindig polemikusan kiélezétten.
tendenciózusan
értelmezi Shakespeare örökségét. Szájbarágással esetleg lehet vádolni, de az értelmezés látszólagos vagy tényleges
határozatlanságával
soha. így volt ez a Lear király tv-változatáig.
A Lear király televiziós változatát Michael
Elliot rendezte, aki a próbák során így nyilatkozott: "Senkinek sem sikerült Olivier-t rendeznie, én sem vagyok annyira bolond, hogy ezzel
próbálkozzam."
Valóban, az előadás egész művészi rendszerére Olivier tehetsége, mai világnézete nyomja rá a bélyegét, és így joggal nevezhető monodrámának. A képernyőn a színek
szándékosan tompítottak. A Lear király színskálája puha és nyugodt. Az alkotóktól idegen,
hogy szembetűnően alkalmazzák a szin- vagy
fénykontrasztokat.
az érzelmi vagy gondolati
ellentéteket. A világot, melyben az öreg Lear
király él és szenved, a tv-változatban mintha
sűrű kék köd lengené körül. A reális titokzatossá és idegenné válik. Elmosódik a határ az
igazság és a kitalálás, az élet prózája és a költői
mítosz között. Még az aranyat is ez a könnyű
kék fátyol borítja. Homályos arany ez, melynek
csilloqásába-, nyoma sincs a győzelem, az emberek feletti szilárd hatalom diadalának. (Emlékezzünk csak az aranykoronára. az önkényuralom kihívó jelképére a Ill. Richárd-ban, ahogy
a tragédia végén lerepül a megdöntött uralkodó
fejéről, és az emberek és lovak tapodta földön
gurul. míg el nem tűnik a bozót sűrűjében.)
Olivier Lear királyának fején nem büszke korona van, hanem inkább a mártir megkopott
koszorúja. Rejtett szornorúsáq érződik a király,
lányai és bizalmasai aranyozott ruháinak hornályos összeolvadásában is. Az egységes színskála
váratlanul az összes szereplő külsejét hasonlóvá teszi. és sajátos nivellálódásukhoz
vezet.
Olykor a hősök saját árnyékuknak
tűnnek.
Nemcsak a színek tompítottak. hanem a szereplők érzelmei is, és ráérés a cselekmény ritmusa.
De ez az általános visszafogottság nem gyengíti a helyzetek drámaisáqát. nem eredményez
közönyt és egyformaságot. Hozzá kell tennünk,
hogy az az áttetsző kék fátyol. melyen keresztül az eseményeket érzékeljük, sajátos szépséget kölcsönöz az egész látványnak. A tragédia
tere is más, mint Olivier más Shakespeare-filmjeiben és előadásaiban: a főhős világa viszonylag zárt.
Ha összehasonlít juk Olivier Learjét a tragédia néhány legismertebb értelmezésével. elkerülhetetlenül ráérzünk arra, hogy a tv-változat

Hamlet, 1948.
alkotói élesen vitába szálltak elődeikkel. Mindenekelőtt a vílágszemléletben jelentkező, mindenkit leigázó kegyetlenséggel és szigorúsággal
szakítanak, ami azonban nem jelenti, hogy Olivier Learjének környezete idealizált lenne. "Ez.
a kegyetlen, kegyetlen világ" - mondhatnánk
Peter Brook színpadi és Grigorij Kozincev filmváltozatáról is, ha arra a közegre gondolunk,.
amelyből Lear jött, amelyet erősen meg is határozott, és amelyet, miután végképp megismerte, kész megátkozni ... Olivier-nél a tragédia'
keretei nem tágulnak ki a Lear egész birodalmában uralkodó bajok epikus bemutatásáig ..
Nem hajlik naturalizmusra
az egyes figurák
vagy jelenetek értelmezésében sem. De a tévé'
képernyőjétől
szerintem nem kevésbé ideqen.,
mint a naturalizmus, a szin pad i előadás szélsőséges feltételessége is. Az a közeg, melyberr
Lear cselekszik, mondhatnánk,
emberiesiteti:
első látásra eleven, mindennapi emberek lakják. Csak fokozatosan derül ki. hogy némelyikük nemeslelkű,
mások pedig gazemberek ..
Csak szélsőséges helyzetekbe kerülve tárják fel
a hősök teljesen lényegüket. Nagyon nehéz időben megkülönböztetni a barátot az ellenségtől;
megtanulni értékelni az előbbit és nem megbékülni az utóbbival. Lear tragikusan későn tanulja meg ezt, de jobb későn, mint soha, hiszen
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Amesterdetektív,

1972.

a gonosz egyre kitartóbban fenyegeti az emberiséget.
Ez egyszer Olivier nem hívja meg a nézőt a
szinház feldíszített, ünnepélyes termei be , nem
csalja be őket a mozi hétköznapi nézőterére.
hanem maga lép be kortársai otthonába. Mégpedig nem sietve, nem azzal a szándékkal, hogy
lenyűgözze őket az effektusokkal,
a drámai
helyzetekkel.
Az előadás ritmusa Beethoven
Holdfény szonátájának első részére emlékeztet
- fokozatosan vonja be a nézőt a cselekménybe.
Nincs oktató jellege, amikor a színész vagy a
rendező mintegy mutatóujjával hívja fel a figyelmet erre vagy arra a gondolatra. Az alkotók egyetértenek a szovjet Lear király rendezőjével, Kozincevvel: "Nem érdemes meghatározni e darab alapgondolatát. Nincs neki. Shakespeare ott kezdi, ahol az ,alapgondolat' véget ér.
Új gondolat tárul fel mögötte, amögött megint
egy, és így megy ez a végtelenségig. Shakespeare maga az emberi élet az út, melyet az
emberi gondolat megtett."

Az "Olivier kontra Olivíer" - azt az OIivier-t jelenti, aki lemond a színházi fegyvertárról, hogy új, szokatlaj- egyszerűséget érjen el,
Ugyanolyan bőkezűséggel, mínt amikor színpadi tapasztalatát megosztotta a filmmel, most
a film terén szerzett tapasztalatait adja át a film
kistestvérének, a televíziónak. Olivier, aki korábban bármely trükköt, bármely szélsőségességet igazolni tudott, itt semmi ilyesmit nem
enged meg. A figura egyszerűsége és volumene mégsem kerül ellentrnondásba
egymással.
Olivier meggyőz arról, hogy filmi munkásságának évei nem voltak hiábavalóak, hogy teljesen elsajátította a film színészi lét specifikumát.
Rendkívüli életközelséget, abszolút természetességet hozott a képernyőre, miközben sikerrel
egyesítette a lélektani, az elbeszélő és a szerzői
film vonásait ... (A. Obrazcoua, Iszkussztvo
kina, 1985/10, 143-157. oldal.)
(Ford.: Berkes Ildikó)
/
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LAURENCE OLIVI ER FILMSZEREPEl 1930-1981

Az ideiglenes özvegy
angol.
r: Gustav Ucicky
partnerei:
LiIian Harv-ey, Athole Stewart
Túl sok a szélhámos
angol,
r: George King
partnerei:
Dorothy Boyd, Arthur Stratton
A sárga címke
amerikai,
r: Raoul Walsh
p: Elissa Landi, Lionel Barrymore, Walter Byron
Putifár felesége
angol.
r: Maurice Elvey
p: Nora Swinburne, Norman McKinnel, Guy NewalI
Barátok és szeretők
amerikai,
r: V. Schertzinger
Atkelés nyugatra
amerikai,
r: Robert Milton
p: Ann Harding, Zasu Pitts, Irving Pichel
Nem különös üzlet
angol,
r: J ohn Stafford, Victor Hanbury
p: Gertrude Lawrence, Jill Esmond, Edmond Breon
Tökéletes egyetértés
amerikai,
r: Cyril Gardner
p: Gloria Swanson, John Halliday, Genevieve Tobin
Moszkvai éjszakák
angol,
r: Anthony Asquith
p: Harry Baur, Penelope Dudley Ward, Robert Cochran
Ahogy tetszik
angol.
r: Paul Czinner
p: Elizabeth i3ergner, Sophie Stewart, Henry Ainley
A levegő meghódítói
angol,
r: Zoltan Korda, Alexander Esway, Donald Taylor,
Alexander Shaw, John M. Saunders
p: Franklin Dyall, Henry Victor, John Turnbull
Tüzek Anglia felett
angol,
r: William K. Howard
p: Flora Robsen. Leslie Banks, Raymond Massey,
Vivien Leigh
Lady X. válása - A válóperes lány
angol.
r: Tim Whelan
p: Merle Oberon, Binnie Barnes, Ralph Richardson
21 nap
angol,
r: Basil Dean
p: Vivien Leigh, Leslie Banks, Francis L. Sullivan
Üvöltő szelek
amerikai.
r: William Wyler
p: Merle Oberon, Donald Crisp
Q-tervek
angol,
r: Tim Whelan
p: Valerie Hobson, Ralp Richardsen. George Curzon
A Manderley ház asszonya
amerikai,
r: Alfred Hi tchcock
p: Joan Fontaine, George Sanders, Nigel Bruce
Talpig úriember
amerikai.
r: Robert Z. Léonard
p: Greer Grason, Maureen O'Sullivan, Ann Rutherford

1930.

The Temporaty
Widow
(La Veuve Provisoire)

1930.

Too Many

1931.

Crooks

The YeIIow Tieket

GB: The YeIIow Passport
1931.

Potiphat' s Wife
USA: The Strange Desire

1931.

Friends

1932.

Westward

1932.

No Funny Business

1933.

Perleet

1935.

1936.

and Lovers
Passage

Understanding

Moseow Niqhts
(Les Nuits -De Moseou)
USA: I Stand Condemned
As You Like it

1936.

Conquest ol the Air

1937.

Fire Over England

1938.

The Diuorce

1939.

Twenty-One

1939.

Wuthering

1939.

ol Lady X.

Days

Heights

Q Planes

USA: Clouds Over Europe
1940.

Rebeeca

1940.

Pride and Prejudiee
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Lady Hamilton
amerikai, 1941.
r: Alexander Korda
p: Vivien Leigh, Gladys Cooper, Sara Allgood
A 49-ik szélességi fok
amerikai-kanadai,
1941.
r: Michael Powell, Emeric Pressburger
p: Leslie Howard, Eric Pertmari. Anton Walbrook
A túlsó part
angol, 1943.
r: Anthony Asquith
p: Penelope Dudley Ward, Leslie Henson
V. Henrik
angol, 1945.
r: Laurence Olivier
p: Robert Newton, Leslie Banks, Renee Asherson
angol, 1948.
Hamlet
r: Laurence Olivi er
p: Eileen Herlie, Basi! Sydney, Jean Simmons
Varázsdoboz
angol, 1951.
r: John Boulting
p: Robert Donat, Margaret johnston. Maria Schell
Carrie drágám
amerikai, 1952.
r: William Wyler
p: jerinifer Jones, Miriam Hopkins, Eddie Albert
Koldusopera
angol, 1953.
r: Peter Brook
p: Dorothy Tutin, Hugh Griffith, George Devine
III. Richard
angol, 1955.
r: Laurence Olivier
partnerei:
Claire Bloorn. Cedric Hardwicke,
John Gielgud
A nagyherceg és a kóristalány
amerikai-angol,
1958.
r: Laurence Olivier
p: Marilyn Monroe, Sybil Thorndyke, jererny Spencer
Az ördög cimborája
amerikai, 1959.
r: Guy Hamilton
p: Burt Lancester, Kirk Douglas, Janette Scott
Spartacus I-II.
amerikai, 1959-60.
r: Stanley Kubrick
p: Kirk Douglas, Jean Simmons, Charles Laughton
A komédiás
angol, 1960.
r: Tony Richardson
p: Brenda de Banzie, Roger Livesey, Joan Plowright
A tárgyalás
angol, 1962.
r: Peter Glenville
p: Simone Signoret, Sarah Miles, Terence Stamp
Bunny Lake hiányzik
arnerikai. 1965.
r: Otto Prem inger
p: Carol Lynley, Keir Dullea. Noel Coward
Othello
angol, 1965.
r: Stuart Burge
p: Maggie Smith, Frank Finlay, Derek Jacobi
Khartoum
amerikai, 1966.
r: Basil Dearden, Eliot Elisofen, Yakima Canutt
p: Charlton Heston, Richard Johnson
The Shoes of the Fisherman
amerikai, 1968.
r: Michael Anderson
p: Anthony Quinn, David Janssen, Oskar Werner
Az angliai csata
angol. 1968.
r: Guy Hamilton
p: Robert Shaw, Christopher
Plummer, Susannah York
Ó, az a csodálatos
háború!
angol, 1969.
r: Richard Attenborough
p: Ralph Richardsori. Michael Redgrave,
Kenneth More, Vanessa Redgrave
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That

Hamilton

Woman

GB: Lady Hamilton
49th

Parallel

The Demi-Paradise
for Two

USA: Aduenture
Henry

V

Hamlet

The Magic

Box

Cartie

The Beggar's

Richard

Opera

III

The Prince

and the
Showgitl

The Deuil's

DiscipIe

Spartacus

The Entertainer

Term

Bunny

of Trial

Lahe is Missing

Othello

Khartoum

The Shoes of the Fisherman

The Battle

of Britain

Oh, What a Louely

War!

Haláltánc
angol, 1969.
r: David Giles
p: Geraldine McEwan, Caro lyn Jones, Maggie Riley
Copperfield Dávid
angol. 1970.
r: De1bert Mann
p: Robin Phillips, Richard Attenborough,
Wendy MiIler
Három nővér
angol. 1970.
r: Laurence Olivi er
p: Jeanne Watts, joanne Plowright, Louise Purnell
Miklós és Alexandra
angol, 1971.
r: Franklin Schaffner
p: Michael jayston. Janet Suzman, Jack Hawkins
A mesterdetektív
angol, 1971.
r: Joseph L. Mankiewicz
p: Michael Caine, Alec Cawthorne,
Margo Channing, John Matthews
Lady Caro line Lamb
olasz-angol, 1972.
r.: Robert Bolt
p: Sarah Miles, Jon Finch, Richard Chamberlain
Maraton életre halálra
amerikai, 1976.
r: John Schlesinger
p: Dustin Hoffman, Roy Scheider, William Devane
The Se ven Per Cent Solutin
amerikai, 1976.
r: Hebert Ross
p: Vicol Williamson, Robert Duvall,
Vanessa Redgrave
A híd túl messze van
amerikai-angol,
19??
r: Richard Attenborough, Sidney Hayers
p: Dirk Bogarde, Michael Caine, Liv Ullmann
The Betsy
angol. 19??
r.: Daniel Petrie
p: Robert Duvall, Katherine Ross, Jane Alexander
The Boys From Brazil
amerikai-angol.
1978.
r: Franklin Schaffner
p: Gregory Peck, James Mason, Lilii Palmer
ALittle Romance
amerikai, 1979.
r: George Roy HilI
p: Diane Lane, Arthur Hill , SalJy Kellerman
Dracula
angol. 1979.
r: J ohn Badham
p: Frank LoungelJa, Donald Pleasence, Kate Nelligan
The Jazz Singer
amerikai, 1980.
r: Richard Fleischer
p: Neil Diamond, Lucie Arnaz, Catlin Adams
Clash of the Titans
angol, 1981.
r: Desmond Davis
p: Clair Bloom, Maggie Smith, Ursula Andress, Susan Fleetwood

The Dance of Death

David

Copperiield

Three Sisters

Nicholas

and Alexandra

Sleuth

Marathon

Man

The Seuett Per Cent Solution

A Bridge

(Összeállította:

Too Far

Kelenhegyi

Péter)
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HISTÓRIA
Enno Patalas a Filmintézet vendége

A felfedezés öröme
Bevallern. lelkes olvasója
vagyok a detektív-történeteknek.
Azonban mindjárt azt is leszögezem, hogy taszít az erőszak, a
durvaság, a hátborzongató
részletek leírása - csak az olyan históriákat szeretem, amelyekben a
detektív logikai munkáját kisérhetem nyomon: ahogyan az apró
résztetekből.
mozaikokból
kibontakozik a cselekmény fonala,
ahogyan a jelenségek
mögötti
összefüggéseket
a koncentrált
gondolkodás
és némi intuitív,
beleérző képesség révén feltárja,
logikai sorrendbe rakja, és rábukkan az egyedül lehetséges
megoldásra.
És voltaképpen
hányféle emberi
tevékenység
van
még.
amely a bűnügyi történetek ált~l
közismertté tett nyomozás izgalmával felér! Milyen csodálatos
lehet egy antropológus vagy egy
régész számára. amikor az ásatások során feltárt leletek vallatásával a letűnt korok emberének élete, szokásai idézhetőele
meg. Milyen irigylésre méltó, izgalmas felfedezésekben
g'izdag
élménysor lehetett például
Móra
Ferenc életének az a szakasza,
amikor egyszerű alföldi parasztembereivel, kubikosaival a Szeged környéki leleteket vallatta.
És milyen értő, beleérző bölcsességgel tudta kora emberéhez közel hozni, az általa ismert közeli
és tágabb emberi közösség életének folyamatába áqyazni a múlt
emlékeit az ásatásokról szóló. él-
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vezetesen
elbeszélt
karcolataiban. De ugyanilyen csodálattal
tölt el az építész Gerő László törekvése, aki romokból, az eredeti iránti tisztelettel és kegyelettel rekonstruálja
a középkor
épületeit, hogy az akkor élt emberek ízlés világa, gondolkodásmódja a ma emberének társadalmába, kultúrájába
beolvasztható legyen. Ne tűnjék szerénytelenségnek,
ha ide sorolom a
magam örömét is, amikor filmtári munkám során egy-egy töredéket, ismeretlen filmtekercset
sikerül azonositanom
és a helyére illesztenem. Milyen jó érzés felfedezni mint kapaszkodót,
egy-egy ismert arcot, vagy például a korai Pathé-produkciókat
azonosító kakast a töredékfilm
képkockáin.
Azt hiszem, hosszan lehetne
sorolni azoknak az izgalmas felfedezés eknek és nyomozásoknak
a történeteit. amelyeket a gondolkodó, alkotó - a hétköznapok
jelenségein
felülemelkedni
akaró és tudó - Sherlock Holmes-ok
pipára gyújtva, a lezárt nyomozás, a meglelt megoldás
kellemes fáradtságában
.megpihenve, összefoglalnak
az ámuló,
·figyelmesen
hallgató
Watson
doktorok számára.
Ilyesféle élményben volt részem sokadmagammal
az elmúlt
év novemberében.
Nemeskürty
István meghívására
a Magyar
Filmintézetbe
látogatott
Enno
PataI as filmtörténész,
a Mün-

cheni
Filmmúzeum
vezetője.
Előadása voltaképpen
"kihelyezett tanóra" volt a Színház- és
Filmmüvészeti Főiskola hallgatói
részére.
Enno PataI as magával hozta
Fritz Lang Metropolis círnű filmje
rekonstruált
változatának
munkakópiáját.
és a film vetítése előtt és közben ismertette a
látott anyag előtörténetét.
Patalast és rnunkatársait a rekonstruálás tervére az késztette,
hogy ennek a rendkívüli és jelentős filmnek a világban sokfelé található kópiája, de ezek
egyike
sem tűnik
teljesnek,
emellett a jelenetekben, a feliratokban, sőt a szereplők nevében
is jelentős eltérések voltak észlelhetők.
Miközben
összegyűjtött
néhány kópiát a segítőkész, baráti
filmarchívumoktól
- a moszkvai
Goszfilmofondtól,
a New York-i
Museum of Modern Arttól. az
NDK-beli, az angol és az ausztrál
nemzeti filmarchívumoktól
- és
hozzáfogott ezek összevetéséhez.
kutatásait,
érthetően, .az 1926ban forgatott film készülésének
és
bemutatásának
tényeinél
<kezdte.
Az eredeileg az Ufánál indított film mint Parufamet-produkció
került
forgalomba,
ugyanis elkészülte egybeesett a
Paramount-Famous-Lasky,
az
Ufa és a Metro-Goldwyn
cégek
közötti szerződés létrejöttével,
amelynek okai a már akkor az;

előjeleit mutató, nagy gazdasági
válsághoz vezethetők
vissza.
Mialatt
az 1926. november
13-án
engedélyokiratot
nyert
4189 méter hosszú film berlini
bemutatóját
1927. január lD-én
meqtartotték,
már készült
az
amerikai
forgalmazásra
szánt,
több
helyen
megkurtított
és
megváltoztatott
verzió.
Érdekes módon az amerikai
forgalmazók
dramaturgiai,
sőt
ideológiai
változtatasi
igényeinek hatására
az eredeti német
változatot is felülbírálták
és átdolgozták.
1927. augusztus 5-én
került - bizonyos jelenetek
és
feliratszövegek
átdolgozása
után - a 3241 méter hosszú új
német változat
a Filmvizsgáló
-, Bizottság elé. Az amerikai változatból
rövidesen
újabb
400
métert vágtak ·ki.
A rekonstruálast
végző kutatónak tehát azt is meg kellett
fejteni e, hogy az említett, elérhe,
tő kópiák a fentiek közül mely
változatból
származhatnak
Szerencsére azonban alapvető,
forrásértékű
dokumentumokra
is
támaszkodhatott.
Rendelkezésére

állt Thea von Harbou irodalmi
forgatókönyve,
a Filmvizsgáló
Bizottsághoz
benyújtott
füzet a
teljes felirat-szöveggel,
a zeneszerző Gottfried Huppertz
partitúrája 1028 "Stichwort"-tal,
azaz a jelenetekre
utaló, egy-két
szavas
jelölésekkel.
Véletlenül
bukkant
nyomára
a Cinématheque Fraricaise-nél
Fritz Lang
fotóalbumának.
amely ugyancsak
értékes
forrásanyagnak
bizonyult a film jeleneteihez.
beállításaihoz.
Enno Patalas - aki más, korai
német klasszi.kusok
rekonstruálásával is foglalkozott - elmondta még, hogya
látott munkakópia az eddig ismertek legteljesebbike. A különböző
forrásokból származó
anyag technikai
egységbe
rendezése
után,
a
hiányzó
részeknél
hiteles állófotók alkalmazásával,
a teljes
kotta birtokában
egyelőre zongorakísérettel,
később - a drámai motívumokat
jól kiemelő,
az eredetinek megfelelő hangzású - zenekari kísérettel
kívánják ellátni a filmet.
Ilyen egyszerű!

Számomra,
és gondolom,
a
hallgatóság ból még sokak számára azonban ez maga a csoda!
Elgondolkoztam
azon, hogy a
nagyszerű
példából
milyen tanulságok
vonhatók
le. Igaz, a
magyar filmtörténet
nem mondhat magáénak
Metropolisokat.
De amit a magyar filmgyártás
megszületése
óta létrehozott, nekünk - és talán nemcsak nekünk
- becses emlék, amelyet, sokszor
már visszavonhatatlanul,
veszni
hagytunk. A Magyar Filmintézet
Filmtára a huszonnegyedik
órában fogott hozzá, fél évvel ezelőtt, a magyar filmek módszeres restaurálási,
rekonstruálási
munkálatai hoz.
Pedig - mint ahogy
Enno
Patalas szavaiból kiderült
- a
szupertechnika
nem is a legfontosabb - persze jó, ha van. A
fontos: a múlt értékeit megbecsűlő. a kutatás hoz illő alázattal
közelítő. a kutató munka felfedezéseinek izgaimát őszintén élvező, detektivként
nyomozni és
kombinálni
képes, nyughatatlan
alkotó szellem.
Luttor Márta

A Metropolis története 1926-tól 1985-ig
Az évek, évtizedek
mú,lásávaI
a fiImtárak gyűjtő tevékenysége
meIIett legalább akkora jelentőséget kapott a filmek "átmentése", illetire a különböző
okok
folytán megcsonkult
filmek restaurálása.
Amíg
a gyűjtésnek
tobbé- kevésbé
begyakorlott,
meghonosodott
elveket
követő
formái immáron
minden archívumban
kialakultak,
a filmrestauráló munka mint a filmtörténeti
kutatások
elengedhetetlen magja, most körvonalazódik. E munka egyik szép első
eredménye
Enno Patalas filmtörténész nevéhez fűződik, aki a
közelmúltban
a Magyar Filmintézetben
bemutatta
a feIIelhető
dokumentumok
alapján helyreállitott Fritz Lang-film, a Metro-

polis jelenleg
legteljesebb,
az
eredeti gondolatmenetet
követő
kópiáját,
és beszámolt
e több
évig tartó munkafolyamatról.
A .MetropoIis
viszontagságos
sorsa szinte megszületésének
pillanatában
megkezdődött.
A film
az Ufa produkciójában,
a Parufamet-egyezmény
égisze alatt készült 1926-ban. A ParamountFamous-Lasky
Co. és a MetroGoldwyn Co. 17 millió márkás
kölcsönt bocsátott az Ufa rendelkezésére, amelynek ellenében a
német cég kötelezte magát arra,
hogy negyven
Paramountés
Metro-filmet
átvesz
forgalmazásra,
és mozijaiban
átengedi
nekik a játszási idő felét, másrészt pedig az amerikai
cégek

tíz Ufa-filmet
kölcsönöznek
az
USA-ban történő
forgalmazásra.
A cenzúrabizottság
4190 rnétert hagyott jóvá. A film premierjén, Berlinben, 1927. január
10-én már nyilvánvalóan
egy
csonkított
változat
szerepelt.
Channing
Pollock amerikai
író
vezetésével már ekkor megkezdték a f.ilm amerikai piacra való
átdolgozását.
A New York Times
1927. március
13-án megjelent
száma részletesen felsorolja azokat a rövidítéseket
és változtatásokat. melyeket a film Egyesült
Allamokban bemutatandó
kópiáján végeztek. Az amerikai változat, amely közvetlenül
a német
verzió után készült el, már csak
3170 m hosszú volt, vagyis több
mint ezer méterrel rövidebb az

4S

eredeti nél.
Channing
Pollock
kézjegyével
egyébként több különböző szövegű és másképpen
megvágott
angol változat
készült, az egyik az Egyesült Allamoknak, a másik Angliának. Ez
utóbbi
verziora
találtak
rá
Ausztráliában
is. Mindez példázza. hogy szinte a kezdetektől
fogva több, egymástól lényegesen eltérő kópia került a forgalmazásba,
következésképpen
megőrzésre
is.
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A New York Times említett
cikke a cselekmény
kibontakozásának lassúsáqával,
egyes figurák naiv megformálásával
indokolja a változtatás
szükségességét. Emellett a film átdolqozói
bőbeszédűeknek.
túl aprólékosan kidolgozottaknak
tartották
az inzerteket.
és úgy vélték.
hogy ez bénítóan hat az elbeszélés menetére. valamint a drámai folyamat
kibontakozására.
A kutatómunka
feltárta. hogy bi-

zonyos
változtatások
rnélyen
megsértették
a rnű gondolatiságát, 'egész koncepcióját.
Teljesen megváltoztatták
és ezzel
megfosztották
meggyőző
erejetől például a feltaláló. Rotwang
cselekedeteinek
motivációját.
Rotwang az átdolgozott változatban ugyanis
csupán technikai
érdeklődésétől
indittatva
készíti
el a robotot. A nézőben joggal
felvetődő kérdés, hogy miért éppen női figurát hoz létre? Miért
proqramozza
be úgy a robotot.
hogy az nem csupán Fredersen
városát, de a fiát ,is elpusztítja?'
A Metropolis torzó változatában
Rotwang,
az állítólag
zseniális
feltaláló nem több, mint akarat
nélküli eszköz Fredersen
kezében, aki robot jával belehajszolja a munkásokat
az önpusztító
lázadásba.
Az eredeti változatban ezzel szemben saját életének tragédiáját
fogalmazza meg,
amikor megaLkotja a gépembert.
Rotwang Harbou és Lang .filmjében azt a nőt. Helt formázza
meg, akit korábban szerétett. és
akit Fredersen miatt veszített el,
fia. Freder megszületésekor.
Az
újjáalkotott
Helről vízióját később átviszi Máriára. és ráveszí
a robotot,
hogy pusztítsa
el
Fredersen fiát.
A New York Times cikkében
a változtatást
azzal indokolják.
hogy a nőt az eredeti német változatban
Helnek hívják. Ezt a
nevet lehet olvasni a Rotwang
által készített emlékmű talapzatán, ezt a nevet fedezi fel Fredersen Rotwangnál tett látogatásakor, így tudja meg, hogy Rotwang még mindig szereti a halottat. Ezt a nevet azonban nem
lehetett az amerikai
közönségnek kiírni. mert az "Hel" helyett
"Hell"-t (pokol) olvasott volna.
Igen bonyolult.
szinte
már
misztikus motivációs rendszertől
fosztották meg ezzel Lang filmjét. Tudatos-e vagy nem a csonkítás, immár talány marad., a hivatkozás mindenesetre
igen komolytalan.
Az eredeti változatban ugyanis Rotwang a szobor
talapzatába
azt ~s belevésette.
hogy Hel őérte született. De elhagyta őt. egy másik mellett döntött. és meghalt. rniután
megszülte fiát. aki a történet
tör-

vényszerusege
szerint - "nekem
szűletett", vallja Rotwang - tulajdonképpen
az ő fia kellett
volna hogy legyen. Rotwang az
emlékművet
otthonában
állítja
fel, elrejti egy függöny mögött,
gyászát
senkivel
nem kívánja
megosztani, a holtat csak önmagának akarja meqörizní. Világos
Lang koncepciója:
Helnek meg
kellett szűletnie, árulást kellett
elkövetnie és meg kellett halnia,
hogy Rotwang kőből készült emlékművé formázhassa.
Hel figurájának
ez a retrospektív jellege kettőződik meg az
új, mesterséges női teremtményben. Ez nem csupán "érte" szűletett, hanem "tőle" is, ez a robot az ő gyermeke, lánya és a
szeretett
nő
egyszemélyben.
Olyan vonásokkal
ruházza fel a
robot-lányt, melyek tetszenek az
imádott halott fiának, hogy így
a hasonmás
által
semmisítse
meg őt. tgy áll bosszút vetélytársán, és a fiún is, aki végül
nem tőle fogant. Képzeletében
az általa kívánt fiú mint a szeretett asszony félrelépésének
gyümölcse jelenik meg, és így indokolja rombolási kedvét.

fiLmvizsgáló bizottság
elé - a
megrövidített
változat
3241 m
volt, és az eredetileg
mintegy
kétszáz inzertből csaknem százat
vettek át többé vagy kevésbé
szó szerint, a másik fele hiányzik, illetve ötvenet telj-esen újrafogalmaztak.
Az amerikai és a második német változatban
a rövidítések,
változtatások
némi eltéréssel, de
megegyeztek.
Tény,
hogy
az
amerikaiak
mind a vágásoknál,
mind pedig az inzerteknél
még
a németeknél
is nagyobb szabadságot engedélyeztek
maguknak.
A restauráló
munkához
azonban még ezek a kópiák sem
álltak
rendelkezésünkre.
Mi
volt elérhető? A New York-i Modern
Művészetek
Múzeuma

Ez a gondolatmenet
azonban
csak
a hosszú
kutatórnunkával összegyűjtött
és olykor némi szerencsével fellelt írásos dokumentumok
segítségével
vált
világossá.
A film német gyártói elfogadták az amerikai
kritikákat.
Az
Ufa elnöksége már április 7-én
azt indítványozta
a forgalmazó
Parufametnek,
hogy a Metropolist először vidéken, majd ősztől
Berlinben az amerikai változatban, azonban a kommuniszti·kus
tendenciáj ú inzertek (az amerikai változatba szinte szó szerinti
fordításban
átvették Máriának a
munkások előtt elmondott lázító
beszédét)
kihagyásával
tűzzék
állandó műsorra. A forgalmazó
azonban úgy döntött, hogy egyelőre teljesen leállítj a a filmet,
és majd csak augusztusban
hozza ki, először
Berlinben,
az
amerikaiak
által bevágott
pietisztikus
részek eltávolításával.
Végül az Ufa elnöksége eszerint
változtatott,
és 1927. augusztus
5-én került másodszor a film a

1936-ban kapott egy kópiát az
Ufától, mely 2530 m hosszú volt,
vagyis 710 m-rel rövidebb, mint
a második
német változat.
és
eredeti. Eltávolították
a német
inzerteket
az Ufa-változatról,
és
amint Iris Barry filmarchívumi
osztályán ez idő tájt szokás volt,
angol fordítással helyettesítették.
A háború után aztán ebben a
formában
került vissza a film
Európába. A kontinensen
rnindmalg forgalomban
lévő kópiák
nagy részét - mind a német ar-

chívumokban,
mind a londoni
Angol Nemzeti
Filmarchívumban, mind a párizsi
Francia
Filmarchívumban
- az Ufa harmincas években készített csonka
verziójá
nyomán
másolták
le.
Ezek mellett a háború vége felé
Berlinben, a Birodalmi Filmarchívumban
megtalálták
az eredeti amerikai
verzió 2820 m-es
(az 1927-es tényleges
hossz nál
tehát 350 rn-rel rövidebb) töredékét. A londoni Angol Nemzeti
Filmarchívum
pedig
1961 óta
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birtokában van az eredeti angol
verzió 2610 m-es maradvanyának, amely még igy is tartalmaz
olyan jeleneteket.
amelyek
az
1936-os Ufa, illetve
arnerdkai
változatból hiányoznak.
Feltűnt azután még egy kópia
Ausztráliában,
Harry
Davidson
melbourni
magángyűjtő
tulajdonában, amely számtalan olyan
jelenetet tartalmaz,
melyek hiányoztak
az Európában
ismert
változatokból.
Davidson úr halála után a canberrai
Ausztrál
Nemzeti Filmarchívum segítségével kazettákon
sikerült megszerezni ezeket a jeleneteket
is. A
rekonstrukciós
munkához
felhasználtuk
még a Moszkvából,
Prágából
kölcsönkapott
Metropolis-kópiákat,
valamint az NDK
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Filmarchivumának
kópiaját. ahol
korábban
egyébként
már megpróbál ták a film rekonstruálását. elengedhetetlen
történelmi
és kritikai
anyaqok
hiányában
azonban felhagytak ezzel a vállalkozással.
Milyen dokumentációs anyagok
segítettek
még?
Gera Gandert, a nyugat-berlini
Német Filmintézet
munkatársa
Gottfried
Huppertz
zeneszerző
hagyatékában
rábukkant
Thea
von Harbou régen elveszettnek
hitt
eredeti
forgatókönyvének
egy példányára.
A film gondolatmenete szempontjából
nagyon
fontos dokumentum
volt ez, a
rekonstruáló
munkát
azonban
csak kis mértékben
segítette,
mert összehasonlítva
a cenzúralappal. a partitúrarészlettel
és a
film eredetiben
megmaradt
részeivel.
nyilvánvalóvá
vált,
hogy Lang sok résznél igen erősen eltért
a forgatókönyvtől.
Erről győzött
meg bennünket
Lang rendezői forgatókönyvének
egyetlen
- fakszimileként
az
Ufa egyik reklámprospektusában
- fennmaradt
oldala, a 13. kép
leírása is.
Nagyon nagy segítséget jelentett viszont munkánkban
a film
cenzúralapja.
amelyet végül is
az NDK Filmarchívumában
találtak meg. Ezek a cenzúralapok
1920-1945
között
tulajdonképpen kis füzetecskék voltak - a
Metropolis esetében tíz oldal -,
amelyek a főcímadatok
és az
egyes tekercsek hosszúsága mellett tartalmazták
az inzertek teljes szövegét, mind a magyarázó
szövegeket,
mind pedig a párbeszédeket.
Végül pedig tudomásunkra
jutott, hogy a wiesbadeni
Német
Filmintézet
gyűjteményében
megtalálható
Gottfried Huppertz
filmzenéjének
kottarészlete.
A
kotta 1029 címszót tartalmaz
a
karmester
részére,
hogy ezzel
elősegítse a képek, az inzertek és

a zene szinkronját;
majdnem
minden
második
beállítás
és
szinte mindegyik
inzert jelezve'
volt benne. Tulajdonképpen
ez a
kotta-töredék
a birtokunkban
levő legrészletesebb
dokumentum

a film eredeti változatáról.
E dokumentumok
alapján
a legkisebb részletekig
ellenőrizhettük
a film tőrténését,
identifikálhattuk a birtokunkban
lévő kópiákat, a töredékes
változatokat,
osztályozhattuk
őket, megállapíthattuk
továbbá,
hogy
hol
hiányzik
valami,
mi az, ami
hiányzik,
és szöveghűen
rekonstruálhattuk
a fennmaradt
részek inzert jeit. És így a filmbarátok által ismert változatokkal összehasonlítva
egy tartalmilag igen nagy változáson átesett kópiát kaptunk. Természetesen ez még mindig csak munkakópia, az eltúnt részek utáni
kutatások tovább folynak.
(Enno PantaIas előadását
lejegyezte : Megyeri Lili)

TEÚRIA

A film öntudata
A művészetet gyakran nevezik tükörnek, melyben a világ tükröződik; az egyes ember világa
s valamennyiünk közös világa. De a művészet
gyakran enged a kísértésnek, hogy önmagát állítsa tükör elé, hogy megismerje saját történetét, fejlödését, tradíció it, és feltegye a kérdést:
hol a helye, mik a kötelességei és a lehetőséqei
a modern társadalmi és kulturális életben.
A műuészet öntudata - igy foglalhatnánk öszsze és nevezhetnénk meg azt a témát, mely
gyakran bukkan fel az irodalomban, a festészetben, a színházművészetben
és a zenében
is. Kellő alappal beszélhetünk a film öntudatáról is, ami magának a filmnek a formájában
valósul meg.
Valóban: alighanem az első lépésektől
fogva
- aztán minél messzebb jutott, annál gyakrabban - a film engedett a csábításnak, hogy
180 fokkal megfordítsa a kamerát, s önmagát
örökítse meg. A filmforgatásokról
szóló
filmek, a filmvásznon megjelenö filmvászon.
a
legkülönfélébb
utalások az eddig felhalmozódott filmkészlet egyes darabjaira: mind olyan
motívumok és fogások, melyek nem jelentéktelenek a filmművészet kifejezőeszközeinek
palettaján. és kétségtelenül értelmezésre szorulnak.

l.
"Hogyan születik a művészeti alkotás? A káoszból, az összevisszaságból, a hangok kakofóniajából szép melódia csendül fel. Ha az Utászinkron1 círnű filmhez mottóra lenne szükség, Anna
2

Utószinkron (Golosz). Rendezte: Ilja Avebah,
magyarországi bemutató: 1984. VI. 2.

Ahmatova sorai segítenének : .Ha tudnák, hogy
nem ismerve a szégyent, milyen szemérből szűletnek a versek' ... ":1
A fenti idézet egy Ilja Averbahhal készített
interjúból való. Averbah 1982-ben Natalja Rjazanceva forgatókönyvéből
rendezte az Utószinkron címü filmet.
Ez a film a filmröl szól. Arról a művészetröl,
amelyet szolgálói a vérükkel táplálnak, megátkeznak. megtagadnak, mégis visszatérnek hozzá, mert nélküle nem tudnak élni. Hűségesek
hozzá, pedig bármelyik pillanatban képes elárulni öket. Ez a film "specifikuma" : lehetősége és szent joga mindent megváltoztatni, átírni,
átszínezni, az egyik embernek az arcát veszi fel,
egy másikat hátulról, és mindehhez egy harmadik hangját veszi kölcsön.
A téma tehát a zűrzavar (mesterséges vagy
lelki), melyből ,,~ersek szűletnek".
Mégpedig
azért, mert itt főszereplőként kerül be a filmbe a filmművészeti "konyha" tarkabarka hulladéka. Megjelenik a dialóqusokban.
a mikroeseményekben, a studió-lét
kaleidoszkópjában.
a zenei partitúra kakofóniájában.
És a fiatal
szinésznő története, aki áldozatosan szolgálja
ezt az állhatatlan művészetet.
csak vezérfonal,
mely összekapcsolja ezt a kifejező
"hulladékot" . Maga a történet, különösen a befejezése
melodramatikus. A sz inésznőnek halálos betegsége van, s ő bújócskát játszik vele, míg kiravaszkodja. hogy maga, dublőz nélkül csinálja
végig utolsó szerepe zárójelenetét. A segítségül
hívott melodramatizmus
minden más elől elszívta a levegőt. Eltolódtak a hangsúlyok. En::! Kino (információs kiadvány),
3. 18. I.

Riga, 1982. No.
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Kovács András: Labirintus, 1976., Bencze Ilona
és Avar István
nek eredményeként a film kevesebbet mondott,
mint tudott volna, mint amennyit ígért - megfojtotta a finálé zokogása. Az Utószinkron
mégis érdekes film, különösen érdekes alapvetően nem meseszerű. s talán éppen ezért sokkal
gondolatgazdagabb
rétege. Még érdekesebb ennek kapcsán emlékezetünkbe idézni azokat az
ugyancsak nem régi filmeket, amelyekben éppúgy, mint itt - még ha a történet perifériaján
is - a film önmaga felé fordul. Ilyen mű jócskán akad mind a szovjet, mind a magyar filmek között. Vegyünk egy példát ...
Filmet forgatnak...
Nem értjük meg azonnal, miről. Csak azt látjuk, hogy az elkeseredett
Anna, a "film béli film" hősnője otthagyja a
vendégeket, átmegy a másik szebába. rágyújt,
idegesen figyeli a vendégszobából
átszűrődő
hangokat. A férje, Károly utánajőn. Arra kéri a
feleségét, tartsa magát az Illemszabályokhoz.
erőltessen mosolyt, játssza el a saivélyes háziasszony szerepét a vacsora alatt, még akkor is,
ha a meghívottak között van valaki, aki nem
kedvére való. Amikor kikísérték a vendégeket,
a házaspár már-már veszekedve folytatja a félbe maradt beszélgetést, s ekkor kezdenek kicsit

megvilágosodni számunkra Anna furcsa viselkedésének indítékai. Az a "valaki", aki miatt
veszekednek, Károly jelenlegi főnöke, egy bizonyos Bíró: simulékony személyiség, aki intrikákkal egyengeti előmenetelét. Öngyilkosságba
kergette elődjét, Tatárt. akit Anna nagyon tisztelt.
Miért kellett egy ilyen gazember előtt kinyitni otthonuk ajtaját? Károlya
körülményekre
hivatkozik, amelyekkel - úgymond - számolni
kellett, és ésszerű kompromisszumról.
rugalmasságról beszél. De Anna nem fogadja el az.
érveit. S hirtelen felfedezi férjében a középszerű konformistát.
A Labirintus című film visz el minket e forgatásra. Kovács András rendezte 1976-ban, saját forgatókönyvéből. Ez az ő - ha úgy tetszik
- Nyolc és lélje: vallomása. önvizsqálata, polémia másokkal és önmagával. És még valami:
búcsú attól a témától.
amelyhez Kovács több
mint tíz évig ragaszkodott, és amelyet hol a
múlt tragikus körülményei között. hol a jelenkor mindennapi összeütközéseiben talált meg.
Az a szituáció, amelyet a forgatás helyszínén
próbál el Ruttkai Éva és Kállai Ferenc (a Labirintusban lényegében önmagukat alakít ják : ismert és roppant mód elfoglalt magyar színészeket), majdnem idézet a Falakból vagy a Staiétából, ahol Kovács különféle közegekben meríti meg "nehéz embereit", s mérlegeli az ellentétes viselkedésformák
érdemeit és esélyeit. A
Labirintusban forgatott film stílusában is hasonlít a két említett filmhez, melyekben egyre
csak beszélnek, beszélnek ... A Labirintusban
minden gondolati súlypont a dialógusokon van:
a szereplők a dialógusokban fejtik ki ellentétes
nézeteiket, a forgatott filmmel és annak hőseivel, a nézővel. és azokkal a problémákkal kapcsolatban, amelyekkel manapság együttélünk,
beleértve a filmművészet kötelességeit és lehetőségeit.
Ha úgy közelítjük meg a Labirintust, minr
művészeti alkotást, fogyatékosságokat
is találunk benne. Ennek ellenére az, aki figyelemmel
kíséri a magyar filmművészetet,
sok mindent
kiolvashat ebből a filmből, hiszen a Labirintus
mintegy a magyar filmművészet öntudatosulásának aktusa: arcokon lejátszódó, filmszalagon
rögzített vita ez a magyar filmművészet helyzetéről és útkereséséről az elmúlt évtized második felében.
Vegyünk egy másik példát: Szörény Rezső
Boldog szűletésnapot,
Marilyn! című filmjének
középpontjában
egy asszony drámája áll. A
film hősnőjével.
egy színésznővel
először a
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hangstúdió ban találkozunk:
Marilyn Monroe
egyik filmjét szinkronizálják magyarra. A színésznő könnyezve erőlködik, hogy megtalálja
a megfelelő intonációt. De nem találja meg.
Hisztériában tör ki. És nem tudja folytatni a
munkát. Ez bepillantást ad a jellernébe. és egyben a dráma kulcsa is, nem az idegen drámáénak, hanem a sajátjának. A film hősnője. Szabó
Mari nem Marilyn Monroe, hiszen csak a hangját csempészi oda a filmsztár önkifejezése alá.
A kiinduló tézis a későbbiekben tágabb értelmet nyer. Látjuk, hogy a szinkronizálás nemcsak a jövedelemszerzés
egyik fajtája a hősnő
számára, hanem létforma is. Az életben is erőltetetten utánozza Marilyrit. mintha ez a felvett
képmás. meg tudná óvni valamitől, igazoIna valamit (a környezete szemében? a maga szemében?).
A filmben tulajdonképpen
két film pereg
előttünk párhuzamosan. Az egyik sz ines : Mari
budapesti hányattatásait
ábrázolja. Ahogy a
lány megpróbálja feltornázni magát (modorosságait, csalódásait) a hatásos példaképig, és
ahogy változtatni képes önkifejezésenek regisztereit. megszületik a film eklektikus stílusa,
ahol összekapcsolódik a vérbő köznapi realizmus és a musical, a szomorú dallamok és a
kánkán. Ha nem lenne mellette a második, egyszínű, csupán virazsírozott, nagyegységekből
álló jelenetsor. melynek a megvilágítása
is
spontán (a próbafelvételek
vagy a riporterkamera szellemében), akkor nem tulajdonítanánk
különösebb jelentőséget az első film színének.
De adott esetben a színnek teljesen meghatározott jelentése van. A szín itt a smink, a rúzs, a
glancos önámítás. Mint az a kazettáról szóló
melankolikus dalocska, mely az egész filmen
végigkíséri a hősnőt. a szín is "elsimít ja" és
kiszínezi a Szabó Mari igazi drámájának vigasztalan realitását.
A második film egy televíziós interjúhoz hasonló beszélgetés Szabó Mari és a rendező között a stúdióban. Sőt, nem is beszélgetés ez.
Gyónás, vagy afféle pszichoanalitikus
szeánsz.
A gyóntató nincs a filmen, csak a hősnőt látjuk:
egy megfáradt arcot, hosszú premier plán okban. A kimerítő próba után, ahol az asszony
olyan gyámoltalan volt, olyan mechanikusan
utánozta a koreográfust, annyira kétségbeesett;
egyszerűen odaültették a kamera elé, szemben
a rendezővel, és filmezték a lecsukódó szempilláit. Ez egy egészen más arc.
Itt nincs maszk - csak szornorú, fáradt Szabó Mari, s reális, kétségbeejtően
rendezetlen
élete. Ez a cselekmény lehet. hogy sokkal gaz-

Szörény Rezső: Boldog szűletésnapot, Marilyn!
1981., Esztergályos Cecília és Vajda László
dagabb, mint az, amelyben Marinak táncolnia
kellett. Felismerve Mariban az emberileg (és
szociológiailag) érdekes anyagot. az inkognitóban lévő rendező váratlanul kijelenti: "Azt hiszem, lemondok arról a musicalről, Sehogy sem
megy ki a fejem ből egy magáról szóló film
gondolata. Egy film Szabó Mariról."
Szeszély? Sokkal több. Itt tárul fel az ismert
esztétikai program. Nemcsak Szörény Rezsőé.
a Boldog szűletésnapot,
Mari/yn! rendezőjéé.
hanem a mai magyar filmművészet egész irányzatáé. A szociológia és a dokumentarizmus híveire gondolok, akik a hetvenes évek második
felében jelentek meg a magyar filmgyártásban
hangos rnanifesztumokkal,
bizalmatlanságukat
fejezték ki a fikcióval. a hagyományos színészi
játékkal szemben, és kísérleteikben
ad absurdum vitték a régi formulát, miszerint "az élet
magának az életnek a formáival fejeződik ki".
Kitartó érdeklődésük a valóság problematikus
jelenségei iránt. és az újfajta hitelesség, amelyet úgy teremtenek meg, hogy kifinomult ízléssel közelednek az érintetlen természethez,
filmben már senkit nem hagy nyugodni. Szörény Rezső, amennyire én látom, nem az ő csa51
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patukból való, de mint sok más rendezőre, rá is
hatott ez a törekvés. A dokumentarizmus védelmezőiről most azért is emlékezem meg, mert a
Boldog szűletésnapot,
Marilyn! című filmben a
magyar filmművészet e meglehetősen hatásos
irányzata ..nézett tükörbe".
A filmművészet öntudatának különféle
változatai a szovjet filmben is könnyen megtalálhatók.
Emlékeznek?
Filmet forgatnak. Egyébként ezt mi még nem
~udjuk. Sőt Gleb Panfilov Kezdet című filmjének nyitó totálplánja láttán azt sem tudjuk,
hogy pontosan melyik évszázadba kerültünk. A
szürke ég ráborul a földre. Pusztaság, némaság.
Csak valami furcsa dübörgés hallatszik - hol
a szél süvölt, hol pedig a föld remeg az elcsendesedett harcok még élő emlék étől. A kép mélyén. a horizont vonalában alig kivehető figurák haladnak - vagy a harcokban megnyomorodott menekűltek, vagy valamelyik csapat maradványai. akik eltévedtek a századok során.
Eltart egy ideig, míg erről a szélfútta, rideg,
időből kizökkent tájról elfordul a kamera és
egy rács közelképére vált át. egy keskeny ablakrésre egy vastag, középkori falban, s végül
egy sötét terem boltívei alá vezet bennünket,
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egy nem sok jót sugalló reverenda és páncéling
szomszédságába. Az első szavak - melyeknek a
kőboltívek akusztikája orqonaszerű hangzást
kölcsönöz - a következők: ..Utoljára kérdezlek, Jeanne
S ebből már tudjuk a történés
pontos időpontját: 1431. május 9. Jeanne d'Arc
az egyházi ítélőszék előtt.
A legendák világába léptünk.
Egy viszonylag hosszú jelenet következik, kihallgatási párharc; a levegő felforrósodik a
megjegyzésektőL melyeket csak úgy odavet bíráinak a férfiruhába öltözött. a vallatástól elgyötört Jeanne. aki majdnem elsírja magát félelmében, de a hitét nem tagadja meg. Am ·alig
éri el izzásának tetőfokát a drámai jelenet,
azonnal véget is vet neki egy másféle szókészletből vett, más színárnyalatú szó. "Allj ! Enynyi!" - kiáltja valaki a kép möqül, s ezzel láthatólag összeomlott az olyan szilárdan álló,
olyan ijesztően reális középkori világ.
•
"A, igen. filmet forgatnak!" - mondja e pillanatban a néző, s a forgatás résztvevőivel
együtt megkönnyebbülten sóhajt fel. A lelepleződött "játszma" hatálytalanította a felállított
szabályokat. s egy szempillantás alatt megváltoznak a történelmi tragédia koordinátái: nem
"itt" és "most", hanem "ott" és "akkor".

Andtze]

Wajda:

Minden

eladó, 1968., Elibieta

Az "itt" és "most" egy másik naptár, másik
földrajzi hely. A személyek, a kapcsolatok, a
légkör egy másik téma kellékei, egy más műfaj
tartozékai.
Mégis hamarosan Ielepleződik. hogya "játszma" egyáltalán nem játék, hogya
korábbi
koordináták
egyáltalán
nem változtak meg,
hogy egyenlő szavazattal rendelkeznek a film
polifonikus rendszerében a mai élet sorsfordulói és a Történelem tüzei, a mindennapi groteszk és a tragikus pátosz.
Csak rnódszer-e itt a "film a filmben", afféle
tematikai támaszték, vagy olyasvalami, aminél
nincs lényegesebb, egy önmagában vett téma,
mely talán nem kevésbé fontos mind maguknak az alkotóknak (még akkor is, ha nem sokat
beszéltek erről), mind - szélesebb értelembeh
- a művészet egészének, amelyben dolgoznak?
A válaszért nem kell messze menni, közvetlenül a dialógusokban rejlik. De ez fogalmazódik meg a film lobbanékony természetű rendezőjének kirohanásában.
"Hányingerem
van a
bájos pofikáktól I" - mondja, amikor a bizottság elégedetlenségét fejezi ki a felvett anyaggal
és egyebek között Pása Sztroganovával kapcsolatban. Pillantsunk bele rnost a Jevgenyij Gabrilovics és Gleb Panfilov irodalmi forgatóköny-

Czyzewska

és Beata T'y szltieuiicz

veit tartalmazó könyv végébe. A forgatókönyvekhez szerzői utószót fűztek. "A forgatókönyvben (A tűzőn nincs átkelés círnű filmről van
szó - A. T.) szerepel. hogy hősnőnk nem szép
- meséli Gleb Panfilov. Valaki szemrehányást
tett nekünk ezért, és volt, aki emiatt nem fogadta el a filmet. Nyilvánvalóvá vált, hogy ez
az első pillantásra oly jelentéktelennek
tűnő
szerzői utasítás a forgatókönyvben igen jelentős
vitákhoz és nézeteltérésekhez
vezetett a filmmel kapcsolatban. Mi magunk, ezt nem is sejtve, meg szegtük a hősnő külső megjelenésére
vonatkozó, sok éve kialakult esztétikai ideált:';)
Jellemző a maga korára ez a gondolkodás, de
jellemző az is (rnost ez számunkra még fontosabb), hogy a művészek lehetségesnek találták,
hogy az alkotó munkájukkal kapcsolatos fájdalmas gondolataikat közvetlenül megjelenítsék a
vásznon. és következő filmjük gerincévé tegyék
A példa egyelőre felszínes, a Kezdet verbális
dramaturgiájából vettük. De hiszen maga a film
kompozíciója is hordoz valamilyen fontos tartalmat, mely talán éppen a stíluskülönbségek3

Jevgenyij Gabrilovics, Gleb Panfilov: A tűzön nincs átkelés, Kezdet, Moszkva, Iszkussztvo, 1972. 252. 1.) (oroszul)
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ben vagy a kétfajta realitás összekapcsolásában
nyilvánul meg: az egyik, amit Jeanne d' Arcról
forgattak vagy forgatnak éppen, a másik, amit
nem próbálnak el és nem is vesznek filmre Pása
Sztroganováról. Nem kezdek most hozzá ahhoz,
hogy kiderítsem, mi a lényege ennek a titokzatos tartalomnak, és miképpen érvényesül a film
képi struktúrájában. Ez egy másik cikk feladata. Most csak megjegyzem, hogy az 1970-ben
készült Kezdet a film öntudatának egyik legkifejezőbb szovjet példája.
Egyébként nem kevés az ilyen példa, és számuk egyre nő. Most csak néhányat említek,
hogy rámutassak. milyen sokféleképpen alkalmazható a "film a filmben" módszer. Egyes esetekben meghatározza a film általános problematikáját és művészi felépítését, máskor pedig a stiláris és gondolati ellenpont jogán - epizódként épül be az eszmei és képi rendszerbe.
A Húsz nap háború nélkül egyik epizódjában
a haditudósító Lopatyin riport ja nyomán forgatnak egy filmnovellát a Katonai almanach': számára. Világosan kifejeződik itt a programszerű
gondolat. Egy parasztház
szépen kivilágított
díszletét látjuk; bántja a szemet és a fület, milyen pontatlan a szereplők öltözéke, viselkedése, intonációja a forgatás helyszínén ... Szembetűnő az éles kontraszt az igazi háb ru és annak romantikus-mitologizált
ábrázolása. között.
Ebben az epizódban, mely alighanem kulcsjelenet a filmben, Alekszej German mintha saját
film stílusát igazolná, a gondosan megtervezett
kvázi dokumentalitást,
mely megfelel Korisztantyin Szimonov higgadt, szikár prózájának.
A szerelem rabjában "néznek" is egy filmet
és forgatnak is egy másikat. Ez már tényleg
"film a négyzeten". Sőt, a "köbön" , ha figyelembe vesszük azt is, hogy a filmi elbeszélés
általános stílusával Nyikita Mihalkov szándékosan a néma mozi szalon-romantikáját
juttatja
eszünkbe az elengedhetetlen kandallóval és kéztördeléssel.
Könnyen szaporíthat juk a példák számát.
Elég csak olyan szovjet filmeket felidézni, mint
a Szerelmesek románc a, a Majakovszkij
nevet
és mások, melyekben felbukkannak
forgatási
motívumok. A magyar filmek közül pedig megemlíthetjük Szabó István Apáját, melyben a
forgatási epizód mély tartalmi és kifejezőerővel
rendelkezik, vagy Mészáros Márta Örökségét,
ahol az amatőrfilmezés
összekötő motívum.
Még inkább elveszünk a példák özönében, ha
a világ filmművészetének teljes kínálatára ter" L. a 10. sz. jegyzetet.
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jesztjük ki figyelmünket,
olyan alkotásokra.
mint Fellini Nyolc és félje, Truffaut Amerikai
éjszakája, Wajda Minden eladója. A lényeg
azonban nem a példák száma. Az már az eddigiekből is látható, hogy a "film a filmben"
módszert a legkülönfélébb művészek
alkalmazzák, hogy e módszernek különbözőek
lehetnek
a feladatai a dramaturgia és a stílus szintjén,
és ha minden egyes ilyen eset ennek vagy annak az alkotónak a szándékával.
egyéniségével
magyarázható, akkor, ha együtt vesszük őket,
magának a filmművészetnek
valamiféle belső
szükségletéről szólnak, ami így jut kifejezésre.
Ezt a szükségletet feltétlenül meg kell magyaráznunk.
Megjegyzem, a szóban forgó jelenség a művészeti kultúra valamennyi területén fellelhető.
Az írók például már az elmúlt századokban
megkísérelték közvetlenül visszaadni magának
az alkotásnak a folyamatát. Manapság ez gyakran megesik. Ma a költő - az olvasó jelenlétében - önmagát szerkeszti. A szavak keresésének folyamata
poétikus
tartalommá
válik.
Ugyanez van a színházban. Szemünk láttára
osztják ki a színészeknek a szerepeket tartalmazó füzeteket, előttünk próbálnak, önmagukba néznek, támogatást keresnek a nézőtérről.
eltöprengenek a színház lényegéről. és rendeltetéséről, és ... újra próbálnak. A színház státusza a változó világban - durva általánosítással ez a belső témája az ilyen előadásoknak.
Brechtet szokás elsőként megnevezni akkor,
amikor ilyenféle színpadi vagy filmes kísérletekről van szó. A mozi és a televízió kifejező
eszközei ről szóló egyik tartalmas munka szerzője például azt hangsúlyozza,
hogy "a filmművészet terén a sokszoros szűrőket tartalmazó
konstrukció lecsupaszítása közvetlen összefüggésben van a brechti .epikus színház' tapasztalatainak értelmezésével."5 Véleményem szerint
ez az összefüggés egyáltalán nem "közvetlen".
A konstrukciót már abban a korban lecsupaszították. amikor kialakult a regény. "Elbeszélés
az elbeszélésben", a szerző nyílt jelenléte a regényben, beszélgetései az elképzelt olvasóval,
s végül a hős karakterén "végigjátszó" több rétegű kompozíció - mi ez mínd, ha nem a
konstrukció lecsupaszítása ?És
az improvizációk, a darab menetközbeni korrekciói, a szereplők párbeszédei a nézökkel a commedia dell'
artéban?
5

Razlogov, K.: A film művészete : a kifejezés
problémái (oroszul), Moszkva, Iszkussztvo,
1982. 128. 1.

Alain

Resnais:

Amerikai

naqybácsim,

1980., Nicole Garcia

1::s az "egérfogó" a Hamletben, ez a korai
kísérlet arra, hogy kiegészítő "szűrőt" alkalmazzanak a színpad világában?
És a Sirály első felvonása. ahol színtén szinpadot állítanak Treplov különös darabja számára C.színdarab a színdarabban")?
Mi ez, Brecht mindenütt?
Inkább másról van szó: Brecht járta meg a
commedia dell' arte, Shakespeare és Csehov
iskoláját. nem pedig Csehov "nem érte meg
Brecht korát".
Brecht révén, aki időben és széles körű hatásában is közelebbi hagyományt képvisel. a~
ilyen szinielőadások esztétikájában olyan sokszínű tapasztalat él tovább, mely szerény becslések szerint is több száz éves. A film ugyanehhez a klasszikus iskolához tartozik. És amikor olyan filmekről beszélünk, melyekben a
módszer lecsupaszított,
olyan filmekről. melyeknek cselekménye (vagy egyik cselekményszála) a filmkészítés folyamatáról szól, nem azt
mondom. hogy nincs bennük Brecht. Azt mondom, hogy nem csak Brecht van bennük. Hogy
bennük sok csatornán keresztül a régi rnűvészetek tapasztalata él tovább.
Milyen
történelmi-kulturális
pillanatban

megy át az operatív alkotói fegyvertárba ez a
hagyomány, mely a legmélyebb kulturális rétegekben gyökeredzik? Más szavakkal: a "film
a filmben", a "regény a regényben", a "színház
a színházban" stb. motívumai, módszerei pontosan mikor kapják meg a kor jóváhagyását,
mikor találják meg igazi megformálójukat?
Nyilvánvaló, hogy ez azokban a pillanatokban történik, amikor a változó szociális, szellemi és kulturális helyzet folytán a művészet újra
olyan kérdések előtt áll, hogy mivégre és milyennek kell lennie.
Hasonló hipotézist vetett fel a maga idejében
egy szovjet irodalmár, B. M. Eichenbaum. Azon
írók elméleti manifesztumainak a jelentőségéről
beszélt. akik megpróbálták tudatosítani korábbi önmagukat, és A. Druzsinyin múlt század kőzepi kritikusra hivatkozott. aki észrevette, hogy
"ha egy adott irodalmi korszak írói elemezni
kezdik azt az irányt. amelyet ifjúkori hévvel ők
maguk követtek, ez azt fogja jelenteni. hogy
nincs messze tőlük az életről és a művészetről
kialakított újfajta nézetek kora".6
6

Eichenbaum: A poézisről (oroszul). Szovjetszkij Piszatyel, Leningrád, 1969, 77. 1.
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Ennek a jelenségnek az a jellegzetessége,
hogy a művészet meghatározott irányzatainak
kifejező eszközeit, vagy a művészetet mint egészet nem az alkotófolyamat határain kívül elemzik a művészek (az alkotásokhoz közvetlenül
kapcsolódó interjúkban vagy a szóbeli-teoretikus utólagos analízisekben) , hanem magában
az alkotásban. Tehát önarcképekben - legyenek
ezek akár saját maguk portré i vagy annak a
művészetnek a portréi. amelyben dolgoznak.
Az ilyen reflexiók, s még inkább ezek egysége határvonalat.
korszakváltást jelez mind az
egyes művészek
alkotói pályáján, mind egy
korszak művészi
öntudata fejlődésének egészében, s arról tudósítanak, hogy közeledik "az
életről és a művészetről
kialakított újfajta nézetek kora". Egyrészt az újfajta életfelfogás és a
régi nézőpont közötti szakadék, másrészt a rnűvésznek az a törekvése, hogy kifejezze a rnűvészet és a filmen kivüli valóság kölcsönhatásának teljes bonyolultságát, arra ösztönzi a rendezőket, hogy forditsák meg a kamerát 180 fokkal, s magának a világ művészi megjelenítésének folyamatát filmezzék le, és ilyen vagy
olyan módon a filmművészet másfajta modelljeit alkalmazzák saját alkotásaikban.

2.
A "másik film" nemcsak a szemünk előtt zajló
forgatás ürügyén épül be az alkotás képi struktúrájába, hanem gyakran a filmvászon révén is
CJilmvászon a filmvásznon"), mely előtt ilyen
vagy olyan körülmények között ott látjuk hőseinket. A szovjet filmben a "vászon a vásznon" (ha a tévéképernyőt is ideért jük) elég
gyakran jelent meg a hatvanas években és később. Már egyedül Nyikita Mihalkov is - "ci·
nématheque kornplexusával"
- jó néhány példával ajándékozta meg e téma kutatóit. Egyszóval, példákban nincs hiány. És a filmművészet azt jelzi: nem is lesz.
A filmes idézetek nagy figyelmet érdemelnek, rnert itt nemcsak az egyik stílus kezd párbeszédet egy másikkal, az egyik nyelvi modell
egy másikkal. hanem alkotás az alkotással, kifejezőerejük és gondolatiság uk összességében.
S ismét érdemes a kultúra egészének tapasztalatához fordulni. Az idézés, azaz más alkotásokból vett részletek beépítése a mű képi rendszerében nemcsak a filmművészetben figyelhető
meg. Gazdag példákkal szolgál a költészet és a
zene is. Dmitrij Sosztakovics a Tizenötödik
szimioniában Rossinit és Waqnert idézi, egy
mai zeneszerző, Raimonds Pauls pedig Nino
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Rotának szeritelte a rigai fiúkórusnak komponált egyik művét.
s felhasználta benne a híres
olasz művész
hangvételét.
dallamait. Egyszóval, a modern zene a maga különböző formáiban makacsul a hallgatók kulturális emlékei re
épít. Az elmúlt századok komponistái egyébként éppen ilyen szabadon mozogtak az addig
felhalmozott zenei kultúra területén. Az idegen
alkotás mind gyakoribb felhasználásának folyamata, egy ismert anyag beépítése az új műbe,
a festészetben is megfigyelhető. Úgy vélhetnénk, hogya sz inház. ez a múlandó, rövid életű
művészet nehezen tudja idézni önmagát. És
mégis! ... Csehov Három nővérének az egyik
viszonylag nem régi előadásába például a darab korábbi előadásokon készült hangfelvételeiből játszottak be.
Mit mondjunk akkor a filmről ?!
Már megneveztem néhány magyar és szovjet
filmet, ahol az idézeteknek az a funkciójuk,
hogy megvilágítsák az alkotóknak az ábrázolt
valósághoz és a művészethez,
valamint egy bizonyos tradícióhoz.
a filmtörténet egy meghatározott korszakához fűződő kapcsolatát. Ha
más nemzeti filmművészeteket veszünk, ott is
hosszú jegyzéket állíthatnánk össze azokból a
filmekből.
melyekben idegen eredetű "beépítések" találhatók. A listán ott lenne Bergman
Personája, melynek prológusában van egy amerikai vigjátékból vett idézet, ott lenne Peter
Bogdanovich Utolsó mozieláadáse, melyben egy
kisvárosi moziban azt nézik a tinédzserek, hogyan tereli John Wayne a nyájat. S egy viszonylag friss példa: Alain Resnais Amerikai nagybácsim című filmjében bőven vannak idézetek
Jean Gabin és Danielle Darrieux filmjeiből.
akik a Resnais film hőseinek ifjúkori bálványai.
A lényeg nem a felsorolás. Az említett példák
széles "geográfiája" azt hivatott bizonyítani,
hogy ezt a sajátos jelenséget nem egyik vagy
másik művész akarata, nem is az ilyen vagy
olyan nemzeti kultúra szuverenitása határozta
meg, hanem a fejlődő filmművészet mélységesen belső szükségszerűsége, mely összefügg a
művészi kultúránkban
manapság lejátszódó valamennyi folyamattal. A filmelmélet feladata
abban rejlik, hogy nem vesztve szem elől ezeket a kapcsolatokat és megalapozott érveket,
megállapítsa a filmidézetek szerkezeti és gondolati szerepét,
és ebben az összefüggésben
meghatározza "viselkedésük" tipológiáját.
Mindenekelőtt leszögezem, hogy adott esetben milyen típusú idézetek tartoznak vizsgálatunk körébe.
Szergej Mihajlovics Eizenstein 1928-as kel-

Nyikita

Mihalkov:

A szerelem rabja, 19]6.

tezésű jegyzeteiben
van egy ilyen elszólás:
"idézetek
kompozíciójából
egy egész tanulmányt lehet csinálni". Csábító kiterjeszteni e
megállapítást a regényre, a színdarabra és a
filmre, melyek valóban összeállíthatók idézetek
kompozícióiból.
A kultúrtörténet
egyébként
egész sor olyan műalkotást.
úgynevezett centont
ismer, mely mint a mozaik. idegen anyagból
építkezik. Az ókori centon távoli analógiáját a
dokumentumfilmekben,
az úgynevezett "montázsfilmekben" találjuk meg. A játékfilmben a
centon leginkább attrakciós szerepet tölt be,
idetartoznak az olyan filmantológiák,
mint a
régi komédiákból és zenés filmek ből összeállított amerikai egyvelegek (pl. Ez a szórakozás).
De más példát is hozhatunk a filmművészeti
centonra. 1946-ban a magyar Hunnia Filmqyar
a teljes pénzhiányban nem talált jobb megoldást (s hogy ne kelljen egészen bezárni a kapukat). nagy költségeket nem igénylő snittfilmet
készített, a Mesél a filmet. Az igénytelen cselekmény egy öreg moaiqépész évfordulójáról
szól, aki átadja magát az ernlékeinek. s az egyik
fiImtekercset a másik után teszi fel. így elevenedik meg a filmtörténet.

De az ilyen esetek már külön témakörbe tartoznak. Mint azok az idézetek is, melyekről
írva Thomas Mann a következőképpen vezette
be az olvasót regény-kollázs ainak laboratóriumába : "Úgy iktatom be a történelmi tematikájú.
általánosa n ismert anyagot, hogya széleit elkenem, aztán belemerítem saját kompozíciómba,
mint egy mitikusan szabad témát. mely már
mindenkié."?
Az ilyen "foltozó" technológia, az "elkent
szélű" idézetek (a modern filmek zsúfolásig tele
vannak velük) különleges kérdéseket tesznek
fel a kutatóknak, de ezeket rnost nem fogom
érinteni. Adott esetben engem azok a kérdések
érdekelnek, melyek az egyenes, nyílt. kerettel
és átvezetéssel rendelkező idézetekkel kapcsolatosak.
Vegyük például Nyikita Mihalkovnak A szerelem rabja című filmjét. Egy szalon-melodráma
képeivel indul. a korai film stílusának tökéletesen megfelelő ügyes csalással. Egyfajta stilisztikai kiindulópont ez, mellyel ha egybevet jük
7

Thomas Mann: Levelek.
1975. 235. I. (oroszul)

Moszkva,

Nauka,
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Márta: Örökség,

1981., Jan Notaichi

Olga Voznyeszenszkajának, a némafilm csillagának történeté t, az már a realitás erejével
fog hatni. S ha tovább megy ünk, van még egy
beépített imitáció: a merész operatőr megörökíti az illegális forradalmárok
szétverését.
Olyan krónika lett ez, mely tényleg nehéz for58

és Isabelle Huppert
gatási körülmények között született. De ez már
egy másik stiláris szélsőség. Ehhez képest az
a világ, melyben a hősnő él. álmodozásnak, jelmezbálnak, szép díszletnek tünik. Hozzátehetjük még ehhez azokat a felvételeket. amelyeket
még a továbbiakban láthatunk: az egyik ilyen

"filmben",

mely a szalonok végzetes szenvedéOlga Voznyeszenszkaja
"stílusosan" forgatja a szemét, a másikat pedig - mely
a "keleti életről" szól - lelkesen filmezi a tengerparton a konkurens cég. A parodisztikus
stílusok egymást váltogatják, gúnyolódnak egyrnáscn, s végül létrehozzák A szerelem rabjának sokregiszteres stílusépítményét.
Bármelyik "film a filmben" variációt választjuk is (a filmforgatásról
szóló cselekményt
vagy a filmidézeteket), elkerülhetetlenül
szembe találjuk magunkat a "feltételes-feltétlen"
ellentmondásával.
A rnűvészeti
gyakorlatból
ismert, hogy az
"ábrázolás az ábrázolásban" a leggyakrabban
másfajta művészeti rendszerben építkezik, mint
a műalkotás egésze. így van ez a filmben is.
Például a Kezdetben, melyről
már szóltunk,
nem csupán történelmi jelmezek visznek át
bennünket a feltételesség regiszterébe (pontosabban szólva, egy másféle feltételességbe) , hanem a "film a filmben" optikai és hangkarakterisztikái is. Itt más az akusztika, más a fényrendszer. A "filmen kivüli", a Pása Sztroganova
életéből vett epizódokkal szemben az itteni ábrázolás életlen, áporodott szürkeséq. köd vagy
füst borítja, a képnek nincs térbeli mélysége,
a second plan "rárakódik"
az elöl lévő figurákra.
Előfordul
persze az is, hogy tudatosan "becsapnak" bennünket. Amit az "életnek" vélünk, az egyszer csak forgatás lesz (vagy egy
másik filmből vett részlet), de lehet fordítva is.
Olyan is van, hogy egy bizonyos utalásból '
(mondjuk, egy csapóból) feltételezzük, hogy az
adott pillanatban nem az "élet" pereg előttünk,
hanem egy "film", de (micsoda paradoxon!) hamarosan elfelejtjük
ezt a megállapításunkat,
mert pszicholóqiailaq
annyira meggyőző, magával ragadó a kamera előtt lejátszott emberi élet.
A "feltételes-feltétlen"
oppozíció bármely
esetben (filmforgatás vagy "vászon a vásznon")
felveti a keret vagy a határ problémáját, mely
elválasztja az összetartozó és szembenálló filmmodelleket. A cselekmény során általában a
segédrendezőnek a képen is megjelenő csapója
adja a film forgatás "keretét", továbbá a megszokott rendezői utasítások, a váltások a viIágosításban stb.
A "vászon a vásznon" esetében ez a bizonyos
határ általában rendkívül változatos formákban
jelentkezik. A "film a filmben" betöltheti az
egész vásznat, de a legelején vagy később (ez
is játék a nézökkel !) feltétlenül megmutatják
nekünk a mozi nézőterét és az ottani vásznat,
Iyeiről

szól,

mely méreteiben nem teljesen vág egybe azzal,
amelyik előtt mi magunk ülünk. De van más
variáció is: egy régi film kiszínezett képeiben,
melyek Fellini Amarcordjába épültek be, a szereplők furcsán deformáltak. aminek egyszerűen
az a magyarázata, hogyakamaszok,
akikkel
jelen esetben a kamera azonosul, kényelmetlen
helyről nézik a filmet.
És folytathatjuk:
szembeállhat egymással a
színes ábrázolás és a fekete-fehér, akár valóságosak a szinek, akár némiképpen elmosódottak
(mint Averbah Utószinkronjában és más hozzá
hasonló filmekben, ahol a fölvett anyagot vetítőterernben,
hangstúdióban
vagy képernyőn
nézik). A színészi játék archaikus stílusa szemben állhat a filmben a mai néző számára megszokott emberi magatartásmóddal ; a levitézlett
moziszintaxis a filmnovella modern struktúráival ; sőt a mai modern (profi) mozi a régi technikai tökéletlenséggel (vagy az amatőrrel. mint
Mészáros Márta Örökségében). Stb.
A különböző filmnyelvek egy műalkotáson
belüli összecsengésének
és szembeállításának
mély esztétikai tartalma világosabbá válik Mihail Bahtyin magyarázatában,
aki nagy figyelmet szentelt az "idegen" szó problematikájanak: "A saját nyelv, annak belső formája, világnézeti specifikuma, saját nyelvi specifikuma
csak egy olyan idegen nyelvvel való egybevetéssel objektívizálható.
mely majdnem annyira
.saját', mint az anyanyelvf
Szóljunk a vásznon megjelenő televízióról is.
Gyakran a televízió nemcsak a háttér eleme,
hanem a mai életnek a képen megjelenő többi
tárgyaival egyenlő funkciója van. Gyakran a
televízió az eszköz ahhoz, hogy bekerüljön a
filmbe (valóságos és imitált formában) egy
.Jdeqen" filmművészeti anyag. Emlékszünk például arra, hogy Nyikita Mihalkov Öt estéj ébe
ezen a csatornán jutottak be az ötvenes évek
elején népszerű mű, a Viktor Guszev verses
drámája nyomán készült Tavasz Moszkvában9
című filmből vett idézetek. Ez minek tekinthető?
Az idő pecsétjének? Igen. De ezenkívül stiláris
alap is, mely megmagyarázza a másfajta nyelvet, a Mihalkov-film másfajta intonációját.
így tehát a filmidézetnek a "film a filmben",
sőt a "vászon a vásznon" módszerhez hasonló
8

9

Bahtyin, M.: Az irodalom és az esztétika kérdései. Moszkva, Hudozsesztvennaja lityeratura, 1975. 409. 1. (oroszul)
Tavasz Moszkvában
(Veszna v Moszkve,
1943), színdarabfílm, rendezte: ]oszif Hejfic
és Nagyezsda Koseverova (a ford.)
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Mészáros Márta: Napló, gyermekeimnek,
Czinháczi Zsuzsa

1984.,

funkciói vannak, de különleges feladatokat is
teljesít a műalkotásban,
következésképpen
további kérdéseket vet fel számunkra. Ki idéz,
mit idéz, milyen céllal? Milyen helyre kerül az
idézet, s ezáltal milyen előre látott és előre nem
látható montázsgondolati kapcsolatokat szül, s
mindez hogyan módosítja az alkotás általános
gondolatiságát ?
Nem ritka eset, hogy egy "idegen" filmből
vett képek - melyek eredeti kontextusukban
komolynak hatottak - az új helyen önmaguk
paródiáivá válnak. Néha ez egyáltalán nem áll
szándékában az idézet felhasználójának. A kontextus megváltoztatja
az ,,idegen"
képeket.
Olykor új gondolatokat ébresztenek, kifejezőbbé, többértelmübbé válnak, mint eredetileg voltak.
Az alkotásba kerülő idézet egyidejűleg kordokumentum és "érzelmi dokumentum". Az élet
"mint amilyen volt" (mivel a filmszalag megvesztegethetetlen
tanú) és az élet "mint amilyennek ábrázolták".
A dolognak ez a két oldala egyformán fontos annak a művészi feladatnak a megvalósításában, amely miatt az idézetet alkalmazták.
Lényege szerint az idézet a világ művészi
megragadásának
ugyanolyan
eszköze,
mint
amit az irodalmárok mitológiai példázatnak neveznek. A műalkotásban az idézet gyakran a
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történelem jegye, következésképpen valami értékesre és általános érvényűre utal. Az idézetek
alkalmazása természetesen akkor eredményes,
ha az idegen képek nem várt kölcsönhatásba
lépnek az adott film képeivel. s ezzel erősítik
az újszerüségét. Ha a rendező megtalálja azt
a pontot, ahol témája, elképzelése azokhoz a
kérdésekhez kapcsolódik, melyeket már nála
korábban felvetettek a filmben.
A film az idézetben úgy nézi meg önmagát.
mint egy tükörben. így ismeri meg saját múltját: hol elnéző meghatottsággal
vagy ironikus.
kritikával tagadja tegnapi állapotát; hol pedig
fordítva, hüséget esküszik egy bizonyos esztétikai és lélektani-erkölcsi
filmhagyománynak.
A filmidézet persze megsemmisítő erejü is lehet, ha a mai rendező a mesterség és gondolkodás szintjén nem tekinthető egyenlő partnernek amellett a filmkultúra rnellett, amely idézetül szolgál. És akadnak olyan esetek is, amikor az idézet csupán behódolás egy filmművészeti divatnak; az ilyen kokettálás végső soron
a rendező ellen fordul, mert felfedi művészi
hiányosságait.
Eddig csak a közvetlen formájú filmidézetekről beszéltem, melyek a müalkotás képeihez.
és gondolataihoz más, már kész és az emlékezetben megőrzött filmképeket kapcsolnak. s ezáltal egy meghatározott
történelmi, esztétikai
hátteret teremtenek a modern filmben. Az ,,idegen" filmkockák beépitése azonban a ,,filmes
emlékezet"
(a filmkultúra felhalmozott készlete) felhasználásának csak egyik módja. Vannak másféle módozatok is. Például amikor a
filmben egy már ismert filmhőst elevenitenek
meg, aki a jelentések egész uszályát vonja maga után.
Érdekes ebben az összefüggésben, s a filmtörténetben egyedülálló a szovjet Katonai filmalmanachív tapasztalata. A sorozat első darabja, me ly 1941 augusztusában jelent meg a mozikban. a nézők számára jól ismert Kozincev és
Trauberg film, a Makszim-trilógia
képeivel indult. Aztán egy mozi jelent meg a vásznon. Befejeződik az előadás. A nézők felállnak a helyükről, de megállítja őket Makszim kiáltása,
aki váratlanul közöttük terem: "Alljatok meg,
elvtársak, még nincs vége!" Éppúqy, mint egy10

1941 végétől 1943 elejéig jelentek meg a
Szovjetunióban a Katonai film almanach (Bojevije kinoszbornyiki) darabjai. Olyan játékés dokumentumfilmekből
álltak, amelyeket
a kor jelentős rendezői, Geraszimov. Jutkevícs. Pudovkin és mások készítettek. (A ford.)

kor, aszíjjal
körültekert bőrzekében. ott áll a
harmincas évek kedvenc filmcsillaga, s felhívást intéz az emberekhez, hogy harcoljanak kíméletlenül az aljas agresszorokkal.
Makszim
még többször is megjelenik ebben a részben:
az egyes filmnovellák közötti összekötő funkcióját töltí be. De nemcsak a Makszim-trilógiából használtak fel idézeteket a Katonai filmalmanachban. Voltak jelenetek a Csapajevből
és a Scsorszból is. A háború előtti filmművészet
népszerű hősei - Sztrelka, a postásnő, a három
tankista, a katona-barátnők
- teljesen új körülmények között jelentek meg. Mi ez, ha nem
meg személyesített
idézet: itt a szovjet film
tudatosította saját eszméit, értékálló motívumait
és forgatókönyvi-tematikai
repertoárját, s ami
a legfontosabb:
szociális-lélektani
feladatait.
Hasonló típusú idézetekkel a szovjet filmtörténet jóval későbbi korszakaiban is találkozhatunk.
A filmesztéták is sokat tehetnek azért, hogy
a "filmes emlékezet" jelei átkerüljenek a filmművészetbe. Csak Franccis Truffaut Amerikai
éjszakájában egész sereg ilyen jel van, győzzük
csak észrevenni őket. íme egy halom monoqráfia a film szerzőj ének oly kedves nevekkel.
mint Bufiuel. Orson Welles. Rossellini és mások. Itt egy plakát Jean Cocteau rajzával és aláírásával. Ott egy tábla a házon: "Vigo utca".
A filmidézet funkciójából adódóan gyakran
egyszerűen egy ismert filmre utal, egy plakát
vagy egy célzás segítségével. Ez az utalás természetesen
- véletlenszerűségével
semmitmondó is lehet. De fontos gondolati szerepet is
játszhat, átalakíthatja a művet, hozzácsatolhatja
annak a filmnek a kódjait. amelyre hivatkozott.
Ilyen "utaló kódokkal" még gyakrabban találkozhatunk, mint közvetlen filmidézetekkel.

Például Szabó István Almodozások kora című
filmjébe nem véletlenül került be egy hirdetőtábla, melyen nagy betűkkel ez áll: "Négyszáz
csapás". Nyílt hivatkozás ez a stiláris orientációra, s egyben megerősíti Szabó István vallomását arról. milyen nagy hatással volt rá és főiskolai évfolyamtársaira
az olasz neorealizmus
és a francia "új hullám". Nyikita Mihalkov Pereputty című filmjébe sem véletlenül villan be
egy "Moszkva nem hisz a könnyeknek" feliratú reklám-transzparens,
de a hivatkozás itt enyhén ironikus, polemikus jellegű. Andrej Tarkovszkij Tükör című filmjében - miközben a
kamera végigpásztázza a filmben sohasem látható hősnek, a szerző aJteregójának a szobáját
- felkelti figyelmünket az Andrej Rubljov film
plakát ja. A rendező utalása saját munkássáqára a filmművészet
öntudatának nem kevésbé
ritka változata.
Összegezvén a sokféle példát, lehetetlen .iem
látni mögöttük a film egyik szükségszerű létformá ját. A filmforgatás ismétlődő témája, a
közvetlen filmidézetek. a "fi1mvászon a filmvásznon" különféle variációi, a számtalan fajta
utalás a "filmes emlékezet re" , a történetbeli és
képi-gondolati rerniniszcenciák. s ezen túl a stilizációk és a paródiák. melyek szintén j.::lggal
szerepelnek itt a film öntudata kapcsán, rnindez sok okból terjedt el és lett a filmkultúra 9=\7,;dag, de egyelőre kevéssé feltérképezett rétege.
Ehhez a réteg hez próbáltam közeledni előzetes
kérdések és kritikai-teoretikus
hipotézisek {ormájában. Azt, hogy ezek mennyire meqalapozettak. majd a terjedelmes és egyre bővülő
anyag további tanulmányozása fogja eldönteni.
Alekszandr Trosin
(Fordította: V. Kozma Ilona)

61

MONTÁZS

A jelen mi vagyunk
Interjú Alekszej

Germannal

- Ön szinházi rendezőként
indult. Tovsztonogov
mellett dolgozott a leningrádi Gorkij Szinházban. Aztán mégis átpártolt a
filmhez. Hogyan történt?
- Grigorij Mihajlovics Kozincev rendezői tanfolyamra
hirdetett felvételt a Lenfilm Stúdióban. Szóltam Tovsztonogovna,k,
hogy
megpróbálok
bekerülni. O nem lelkesedett túlságosan
az ötletért. Georgij Alekszandrovics úgy vélte, hibát követek el.
Kozincev meghallgatott,
és jelezte, hogy valószínűleg
fölvesz.
Aztán valami közbejött, és a kurzus csak egy évvel később indult. Ilja Averbahhal, Jurij Klepikovval és Igor Maszlennyikovval tanultam együtt. Nem akármilyen csoport volt.
Otthagy tam a színházat,
és
nem tudtam, mihez kezdjek. Végül
elmentem
asszisztensnek
Vlagyimir jakovlevícs Vengerov
mellé. Nem tudtam, mi az aszszisztensi
munka,
azt hittem,
ugyanaz, mint Tovsztonogovnál.
vagyis
előkészítés,
a filmmel
kapcsolatos
konkrét, de alkotói
feladatok megoldása. Na és persze bizonyos fokú szervezői tevékenység.
- És a valóságban?
- Kiderült, hogy az első helyen a forgatás
meg szervezése
áll. A többi a rendezővel
való
kontaktuson
múlott. Nehéz iskola volt, de nem hasztalan.
Jó
kapcsolatom
alakult
ki Vengerevval. összebarátkoztunk.
Sze-
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retem ezt a rendezőt,
véleményem szerint méltatlanul
keveset foglalkozunk
a legjobb filmjeivel.
- De mégis, mit kapott az aszszisztensi
iskolától?
Hiszen sokan kijárják,
a frissen végzett
rendezők is, mielőtt filmhez jutnak.
- Egy
életre
megértettem,
hogyarendezőasszisztensnek,
akárcsak a stáb többi tagjának,
művésznek
kell lennie, nem pedig kiszáradt embernek, aki belenyugodott
abba, hogy nem lehet rendező, de tisztességes iparosként azért majd megállja
a
helyét. Miért kéne a tehetségnek feltétlenül egyenes úton érvényesülnie? A stáb akkor igazi
kollektíva, ha mindenki saját alkotói lehetőségeit keresi.
Két utolsó filmemben
Viktor
Arisztov volt az asszisztensem.
Most készült el Puskapor
(Poroh) című filmje. Nagyon tehetséges, egyenes ember. Természetes volt, hogy vitáink során Viktor a földhöz vághat ja a sapkáját, és ezt kiáltja: "Akkor viszont egyáltalán
nem
értem,
hogy mit is csinálunk!"
Vagy iU van Szvetlana Karmalita.
O forgatókönyvíró,
de
segédkezett
a filmjeimnél.
Neki
is megvan a maga elképzelése
(noha a feleségem), az operatőrne.k is . . . Én megpróbálom
mindegyik ből kiszűrni az ésszerűt, Elmegyek
valahova,
bezárkózorn. becsukom a szemem - és
kijelölöm az irányt.

- De a végtelen, szárszálhasogató viták fékezik a munkát.
- Nem baj. Inkább ez, mint
a szürke közöny. Olyan emberekkel igyekszem dolgozni. akik
számára a .film nem termelés,
hanem mindig egyedi alkotás.
Nyikita Mihalkov állandó stábbal szeret dolgozni. Én úgy vélem, a stáb összetételének
állandóan változnia
kell. Ha nincs
meg ez a szétesés és újraformálódás, a dolog túl olajozottá válik:
"Csináljuk
úgy, mint a
múltkor ... " És mindig kell valaki. aki megmondja,
mi rossz,
mi használhatatlan.
Igaz, a makacssága olykor ingerlő, de nem
engedi, hogy megpenészedjünk.
(...)
- Az embernek az a benyomása, hogy ön azért fordul kitartóan apja életműoéhez, hogy feltárja prózájának
ismeretlen
rétegeit, hogya
film segÍtségével
új életre heltse Jurij German
könyveit,
s felhívja az íróra a
fiatal nemzedék figyelmét.
- Nézze, apám 1967-ben halt
meg, ötvenhat
éves korában.
Nagyon korán kezdett írni. de
tehetségét
nem tudta
teljesen
kibontani.
És úgy alakult, hogy
- legalábbis az én véleményem
szerint - nem a legjobb művei
révén lett ismert. Ez borzasztóan
bánt.
Megváltoztatta
két gyönyörű kisregényét,
a Lapsint és
a Zsmakint.
megalkotva
belőlük Zsebmetszők
(Ogyi n god) című, nem igazán jól sikerült re-

gényét. Hitte, hogy az olvasók a
szerenesés végkifejletet
szeretík,
ahol minden jóra fordul ...
- Nekem úgy tűnik, ő maga is
életvidám ember volt.
- Apám még élt, amikor hozzáfogtunk
Az Újévi
űdoozletakció (a film címe most: Ellenőrzés az utakon;
Ptouetka na
dorogah) megfilmesítéséhez.
Ö a
Lapsint javasolta,
de én ellenkezterm uA Lapsin túl erős mű.
félni fogok tőle, márpedig a tapasztalatlanságom
miatt
most
nem szabad .félnem. Az Újévi üdvözlettel
kezdek,
kiegészítjük
más anyagokkal
a gyűjtésedből,
partizánok
vísszaemlékezéseível." Am ekkor apám súlyosan
megbetegedett,
félre kellett tenni a munkát.
Kötelességemnek
tartottam befejezni azt, amit apámmal kőzősen
elkezdtünk.
Megkértem
Eduard Volodarszkijt,
hogy segítsen. Valamelyest el kellett távolodni a kisregényben
szereplő
történettől.
Megjelentetése
után
ugyanis újabb résztvevők kerültek elő, akik sok mindent megvilágítottak.
Az országúti ellenőrzést például apám találta ki.
így aztán Volodarszkijjal
szó
szerint motívumok
alapján fogtunk hozzá a forgatókönyv
megírásához, ami azért a 'kisregény
atmoszféráját,
gondolatiságát,
képeit,
dialógusait
igyekezett
visszaadni. A befejezés, az ezredessel való találkozás
is apám
ötlete. A hős Tusinra emlékeztető
jellemét szintén ő alkotta meg.
Mikor a filmet befejeztük, Va·
szil Bikov még nem írta meg A
krugljani hidat, sem Az út végét
(Szotnyikov;
belőle 'készült Sepityke utolsó filmje, a Kálvária
- a ford.). Nálunk is ott a hídjelenet, s van egy ütköztetés egy
fiatal policájjal. Valami lehetett
a 'kor levegőjében.
Később Konsztantyin
Mihajlovics Szimonov felkért, hogy csináljam meg a Húsz nap háború
nélhűlt,
Majd
belekezdtem
a
Lapsin forgatásába.
- Lenne
ezzel
kapcsolatban
egy kérdésem.
Miért van szűusége forgatókönyvíróra?
Hiszen
rendelkezésére
áll apjának prázája .

- Van, amikor érdekes forgatókönyviróval
dolgozni,
van,
arnikor nem. Úgy vélem, a filmművészetet nem a filmművészet
újít ja meg. A film erősen függ
az irodalomtól. különösen a kőltészettől. Legalábbis azok a filmes irányzatok,
amelyek
hozzám közel állnak.
Elsősorban
versekből táplálkozunk.
A kőltészet számunkra egyfajta kulcs a
valóság megértéséhez.
(... )
A Lapsinnál először apámról.
anyámról szerettem volna filmet
csinálni. És az egészet az eltérésekre építeni: hogyan látták az
életüket akkor, és milyennek látjuk mi ma ezt az életet. Az irántuk érzett szerétetről
és tiszteletről, az ő bölcsességükről
és a
mi bölcsességünkről
kívántam
szólni. Öket nem terhelte annyi
ismeret, mint minket. Nem biztos, hogy eni vagyunk az okosabbak, csupán tudjuk, mi valósul meg és mi nem. Ma ezt jelenti számomra
apám prózája.
Úgy vélem, hogy ezek az eltérések, a könyveiben
megörökített
valóság kettős átélése segítenek
meghallani a múlt hangját. (... )
- A Lapsinban ön változtatott
az időn, a cselekmény
nem Leningrádban,
hanem vidéken játszódik, a hős autó helyett mototbicikli vel kőzlekedik.
Ezek apróságok? ...
- Nézze, apám egész fiatalon
írta ezt a kisregény t, én negyvenkét éves koromban filmesítettem meg. Miről is szól ez a történet? Bölcs rendőrökről
és bűnözökröl. akik szintén nem ostobák. Apám tehetségesen,
jókedvűen, magával ragadóan teremtette meg ezt a világot, de nem
igazán valósághűen. Amikor egy
idős rendőrrel tisztázni kezdtem
mindent, észrevettem
az irodalmat. A megfilmesítés
során sok
minden könnyednek.
hazuqnak
hatott volna. Akkor elővettünk
egy akkori véres bűnűqyet. Az
akta tartalmazta
a résztvevők
fényképeit,
felvételek
voltak a
tetthelyről is. Ezek után a történetbe
bele
kellett
helyezni
apám figuráit, Lapsint és barátait. Ami pedig a vidéki várost
illeti: utcasarkokon
nem lehet
forgatni,
Leningrád
főutcájára

egyetlen
villamossal
'kivonulni
szintén
képtelenség.
Választásunk Asztrahanyra
esett, amely
többet megőrzött a régi időkből.
- Ön azt mondta
egyszer:
nem filmet forgatni nehéz, hanem megérezni
a kort. De ön
olyan korba próbálja
beleélni
magát, amelyhez
kevés élmény
köti. Sőt, minél kevesebb, annál
érdekesebb
ez az ön számára.
Hogyan alakul ki az ilyen ráérzés? .
- Erre nem tudok válaszolni,
mert képtelen vagyok megfogalmazni. Minden művésznek megvan a maga szenvedélye. Engem
borzasztóan
érdekelnek
a nagy
történelmi
változások,
kataklizrnák.
- Visszatérve a Moj drug Ivan
Lapsinra, ön azt mondta, hogy
azt a kort akarja vele felidézni?
- Találkoztam
olyanokkal,
akik szerint nem voltak annál
jobb idők. Másoknak egész más
volt a véleményük ...
Ezen a földön mindig éltek
tiszteletre méltó, csodálatos emberek.
Hogyan
éltek?
Újjáteremtjük a múltat, úgy, ahogyan
ma látjuk, a róla való ismereteink fényében.
- És milyen kapcsolatban van
a jelennel?
- A jelen mi vagyunk. Mi vagyunk a nézők, Én abba a ,korba
vezetem el önt. Megmutatom önnek.
- De ha a távolságot a nulIáig
rövidít jük, napjainkban
ta1:í1juk
magunkat. Nem vonzza ez a ieladat?
- Számomra
az
a fontos,
hogyemlékeztessem
a nézőt,
hogyelvezessem
a gyermekko·
rába.
- A film komponensei
általában csak megközelíteni
tudják
azt az elképzelést,
amely a forgatás előtt kialakul a tudatban.
Önben él ez az elképzelés. Aztán hozzáfog a megvalósításhoz.
Bevonja
a díszlettervezöt,
az
operatőrt, a zeneszerzot,
a szinészeliet. Nagy harcba kerül,
amíg mindegyikük
...
- Az a fontos, hogy az ember
egyik szinten se engedjen egy
jottányit
sem.
Egyik
szinten
sem. Ez a legnehezebb.
Nem

63

olyan rendező vagyok, akinek
így is jó, úgy is jó. (Ami nem
jó, hiszen ez Ihozzátartoz~
la
szakmához.)
Hiába,
nem
a
moszkvai főiskolán
(VGIK) végeztem.
- Hogyan
teremti
meg
a
szűhséqes színvonalat?
- Mindenkivel
'külön leülök
megbeszélni
az elképzelésemet.
A disz lettervezővel.
a jelmeztervezővel. az operatörrel.
Kiváló
szakemberekkel
dolgozhattam
együtt, és amikor megtaláljuk
a
kőzős hangot, mindegyikük
jól
végzi a maga dolgát. Két utolsó
filmern egy egészen kiváló operatőr fényképez te - Valerij Fedoszov. Egy-két dolgot lerajzoltunk, sokat beszélgettünk.
a többit már csak a képek nyelvén
lehet elmagyarázni.
képi leg kell
megfogalmazni
a feladatot. (... )
Néha a költészethez
fordulok.
Verseket
olvasok
az operatőrnek.
- Milyen. verseket?
- Nagyon
szeretem
Puskint.
Paszternakot.
Zabolockijt.
Olga
Bergholz is kisegíthet. Néha Szimonov. Olykor magam ötlök ki
valami
költészethez
hasonlót.
Érti? ... Nagyon sokat segit ...
(Szovremennoszty
- eto mi sz
vami.
Szovjetszkaja
Kultura,
1986. jan. 14. - Forgács Iván)
"Mindent meg kell tenni. hogy
másképp viszonyuljunk
az élet
és a művészet igazságához. Valljuk be: túlságosan is sokáig biztunk a féligazságokban,
a tények meghamisításában.
És ezzel nemcsak az országnak okoztunk kárt, hanem közben önmagunkkal is meghasonlottunk."
Ezek a sorok abban az interjúban találhatók,
amelyet a jelenlegi első szárnú szovjet filmszínész, Oleg jankovszkij
adott
januárban
a Szovjetszkaja
Kulturának.
Nem is olyan régen
még
bizonyára
szenzációnak
számított volna egy efféle kijelentés, ma azonban már inkább
csak egyik lehetséges érzékeltetése annak a helyzetnek.
amelyen a megújuló szovjet vezetés
változtatn i kíván. Ennek megfelelően, bírálni mostanában
már
szinte kötelező. A filméletnek
is
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átnyújtották
a panaszkönyvet.
s a lapok meglehetősen
gyorsan
telnek.
Az ország legalapvetőbb
problémáihoz kapcsolódva
a legtöbb
kritika itt is az elavult irányitási formákat, a gyártási folyamatot megnehezítő,
elbűrokratizáló mozzanatokat
éri. Noha
1984-ben határozat
született
a
filmgyártás
korszerűsítéséről.
a
Filmművész
Szövetség múlt év
végi
plénumán
még
míndig
riasztó adatok hangzottak
el az
egyes stúdiók technikai
fölszereltségéről. A Dovzsenko Stúdió
például mindössze egyetlen korszerű
kamerával
rendelkezik.
Továbbra sem kielégitő a nyersanyagok
minősége. Az alkotók
szabadabba n szeretnék
felhasználni a forgatás ra szánt összeget. A plénumon Vagy im Abdrasitov elmondta,
hogy nagyobb
rugalmasságra
lenne szükség, az
előírások és a mutatók áradatából kettővel kéne csupán számolni: a stáb rendelkezesére
bocsátott pénzzel. és a film elkészítésének
határidejével.
[Szoujetszkij Ekran, 1986/1) I1ja Gurin a Szovjetszkaja
Kulturába
írt vitacikket.
melyben részletesen kifejti elképzeléseit
a gyártás korszerű
ösztőnzőrendszeréről (1986. I. 18.). javaslatai
nem
mindig
számolnak
a művészi
termék
sajátszerűségével.
Csak
a filmek bizonyos körére lehel
érvényes a jövedelmezőség
elve,
az ún. jövedelmezőségi
mutató
bevezetése
es mindenhatóvá
tétele
komoly
veszélyeket
rejt
magában.
Felemásnak
tűnik az
az elgondolás is, hogya
filmek
bankkö!csönökből
készüljenek,
s a kárt a stúdiók térítsék meg.
Miből? Gurin fejtegetései
azonban így is körvonalazzák
a szovjet
filmgyártás
neuralgikus
pontjait:
az irányítás
merevségét és kényelmességét,
az anyagi ösztönzés hiányát. amely középszerűséget
eredményez.
Mert a bírálatok mára elérték
azt a pontot, ami a közönség
számára is megnyugtató
visszajelzés. Egyre több szó esik a filmek alacsony
átlaqszínvonaláról. A filmtenger
szürke hulláma - ez a címe a Lityeratllrnaja

Gazeta interjújának
a szovjet
film "veterán"
sztárjával,
Nyikolaj Krjucskovval.
(1986/1) Ennek egyik okát Krjucskov
abban látja. hogya
szakma családi örökbirtokká
vált. Egyre kevesebb az új vezetéknév
a feliratokon.
Az lszhusszioo
Kino
januári számában fiatal kritikusok vitatkoznak
a szovjet filmművészet
helyzetéről.
s utasitják el egyöntetűen a lakkozast. a
problémák meqkerülését,
Valérija Pritulenko.
a Szovjet Filmintézet munkatársa
érthetetlennek
tartja. hogy míg az újságok magas szinten elkövetett visszaélésekről.
csalásokról
számolnak
be, a filmekben a társadalomban
jelenlevő korrupciót
csak pitiáner kis szélhámosok
képviselik.
A szatíra műfaja a Hurrá nyaralunk! óta nem létezik. Lev Karahan abszurdnak
tartja azt a
helyzetet, hogy míg a kommersz
alkotások
társadalmi
mondanivalóval takarózva
kapnak
zöld
utat a bukáshoz.
a társadalmi
tudatot
valóban
felkavaró
filmeket csak úgy tűri meg a forgalmazás.
ha kriminek próbál- .
ják eladni
magukat. A filmek
nem követik
a valóságban
lejátszódó
folyamatokat,
amin
nem kell különösebben
meglepődni. hiszen a velük szemben
támasztott
követelmények
3
30-as éveket idézik. Mit tehet a
rnűvész. arnikor korszerű
Csapajevet várnak
tőle? Kétségtelen, hogy anagy
alkotók rnindig találnak
valamilyen
meqoldást, mégsem vállalhatják
egyedül ők a felelősséget azért, mert
gúzsba van kötve a kezük.
Persze hogy ezek a viták, 3
nézők panaszai
a forgalmazással szemben milyen irányba terelik a filmművészetet,
azt még
nehéz lenne megjósolni.
Mindenesetre biztató jel. hogy 1985ben a Szovjetunióban
is bemutat ták az Agóniát, Klimov-film
versenyzett a moszkvai fesztiválon, új filmek forgatásába
kezdett Vagyim Abdrasitov
és Roman Balajan. A múlt év nagy
felfedezettje
- s egyben rehabilitáltja - azonban kétségtelenül
Alekszej German volt. aki valósággal iskolát teremtett
a Len-

.film
évek

stúdióban.
A harmincas
légkörét felidéző filmje, a
Moj drug Iuan Lapsin (Barátom,
Ivan Lapsin) három évig várt a
bemutatóra,
de napok alatt a
80-as évek egyik alapfilmjévé.
esztétikai elemzések tárgyává, s
a közönség 'körében is beszédtémává vált. A Lenfilm 1985-ben
még egy Ger.man-produkcióval
rukkolt elő. Igaz, ehhez csak az
kellett, hogy kivegyék a dobozból a rendező 1971-ben készült
alkotását,
a Proverka
na dorogah-ot
(Ellenőrzés
az utakon).
Az árnyalt lélekábrázolásra
törő
partizántörténet
atmoszférájaban, problematikájában
helyenként Sepityko
KáIváriájára
és
Klimov Jöjj és lásdjára
"emlékeztet". German múvészete
ma

a szenvedélyes
'igazságkeresést
képviseli. Efelől közelített munkásságához
a Szovjet Televizió
Kinopanoráma
cirnű műscrának
januári adása is, amelyben Nyikolaj
Gubenko
beszélgetett
a
rendezővel
és első filmjének
stábjával.
A Proverka
na dorogah
kései
bemutatója
ezúttal a sajtóban is
visszhangot kapott. J. Szurkov a
film méltatása után a következőket írta a KomszomoIszkaja
Pravdában
(1986. l. 9): ,,(o _.) A
művészetben
ritka, hogy valamit
egyféleképpen
ítéljenek
meg.
De akármilyen
viták folytak is
e film körül. egy biztos: semmi
ok nem volt arra, hogy dobozban tartsák. (... ) Tudom, a művészetben
mindenki
tévedhet.

(... ) De mikor olyan filmeket
üdvözölnek.
mint a XX. század
kaIózai
(ezt a gyenge nyugati
sémák mintájára
készült alkotást a Goszkino egyik vezetője
a Gorkij stúdió legjobb filmjei
közé sorolta l) vagy a meglehetősen ízléstelen PrísIa í govorju
(Eljöttem; zenés film Alla Pugacsovával - a ford.) .meg a Nye
hogyítye,
gye vki,
zamuzs
(Ne
házasodjatok,
lányok l), akkor
már nem csupán tévedésről van
szó, hanem ködös kritériurnokról, esztétikai
kulturálatlanságról, szélsőséges szubjektivizmusórl. És ezen változtatni
kell.
Filmművészetűnk
érdekében,
szocialista
kultúránk
érdekében."
(F. I.J

Palackposta
Mozgó film I,-Balázs

Béla Stúdiá

Frissen
induló
periodika
első
számáról - kűlönösképp
egy hasonló témájú, de már "múlttal"
rendelkező
folyóiratban
- nem
kritikát szokás írni, hanem köszöntőt. Folyóiratot első számból
megítélni
nem szabad, csak az
évfolyamok
sorozatából.
Márpedig a Balázs Béla Stúdió új váilalkezása. a Mozgó Film (újabban a magyar sajtóban
egyre
több dolog "mozog", miközben
világunk egyre nyilvánvalóbban
"áll") szándéka szerint rendszeresen megjelenő periodika. Erre
nem csak a cím után biggyesztett I-es szám, valamint a szerkesztő, Forgács Péter programnyilatkozata
utal, hanem az il
tény is, hogy e könyvnyi
elso
szám szemlátomást
folyóiratként
szerkesztődött:
pillanatnyi
helyzetet tükröz,
érezhetően a folytatás igényével. Benne kűlőnbőző műfajú, külőnbőző
színvonalú
cikkek váltakoznak:
a helyzet
puszta dokumentálásán
kívül nehéz bármifajta
határozott
szer-

kesztői szándékot
fölfedeznünk.
Ha a BBS utóbbi periódusáról
készűlt antológiának
tekintjük s a terjedelem,
a filmbibliográfia, meg a folytatás beláthatatlan távolisága erre csábít - esetleges, szerkesztetlen
és töredékes. Folyóiratszámnak
; egyenetlenségében
is izgalmas, gazdag
és színvonalas
- már néhány
évfolyama
fontos
dokumentuma lesz filmkultúránk
állapotának.
És itt most abba illene hagyni
a bírálatot - jó szerencsét kívánva a veszélyes szirtfokok között
hajózó
szerkesztőknek.
Mégis,
két tény sarkall ellenállni e csábításnak.
.Az egyik: e krask os
gyűjtemény,
szerkesztetlenséqe
ellenére
is, szokatlanul
nagy
szellemi energiákat összpontosít,
s ez már önmagában megérdemli a kitűntető figyelmet. A másik: a stiláris, műfaji, színvonalbeli tarkaság
- .mely a "szerkesztctlenséq"
köntösét ölti magára - alighanem
tudatos szcr-

kesztői koncepció t tükröz. Oly
koncepelót.
mely hasonlóságot
mutat az antológia tulajdonképpeni tárgyávaL a posztmodern,
neoavantgarde,
újexperimentális
(az elnevezések
tetszés szerint
gyarapíthatók)
filmezés
legalábbis
egyik fajta kitüntetett
módszerével.
Nevezetesen
azzal,
hogy mindenfajta
megnyilatkozás: dokumentum,
öndokumentáció. Korunkban, melyben a kűlőnféle.
magukat csalhatatlannak
vélt esztétikai mércék oly csalfáknak bizonyultak,
kinek van
bátorsága
határvonalat
húzni
megformált
és megformálatlan,
művészet
és dilettantizmus,
értékes és talmi között? Minden
megnyilvánulás
átértékelődik
a
"műalkotás"
közegében,
önmaga dokumentációjává
lesz, mintegy reflektál esendő és esetleges
önmagára. A dadogás, a megformálatlanság, a szakmai-technikai
laicitás. mely a csábítóan
üres
"profizmust"
tagadja, adott esetben értékké léphet elő. A nor-
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matív esztétikák
- erre századunk
kultúrtörténete
jócskán
szolgáltatott
példát
előbbutóbb, önmaguk logikájából
kővetkezöen,
kirekesztőlegesekké
válnak: miközben ismerni vélik
az érték kritériumait,
nem ismerik fel magát az értéket, s jó,
ha mindjárt
nem kiátkozáshoz
folyamodnak
tételeik kétségbeesett védelmében.
A ne oa vantgarde széles gesztussal fogad be,
s alakít át saját anyagává mindent. ami talmi, "szabálytalan",
s amit a hagyományos esztétikák
finnyás fintorral söpörnek le az
asztalról: technikailag
elfuserált
töredékes
műhelyforgácsoktól
a
kommersz kultúra kacat jaiig. E
fölfogásnak
sem kisebbek a veszélyei, mint a különböző esztétikai kanonoknak.
csak épp nem
fogható szaván:
eleve vállalja,
hogy nem kérhetünk
számon
semmit tőle, s ezt aztán teljesiti
is. Az avantgarde
művészi mozgalmak egyik jellemző paradoxona, hogy az esztétikum kapuinak ily demokratikus
széjjeltárása mindig meglehetősen
szűk
szellemi csoportok
nevéhez fűződik.
Lényegében
egy {ly csoport
palackpostája
a Mozgó Film:
híradás, jelentkezés és dokumentáció. Az itt tömörülő, s már két
- vagy talán három? - generációban együtt dolgozó művészek
helyzete nem irigylésre
méltó.
A magyar experimentális
filmezés, kétségtelen
eredményei
ellenére, a filmművészet perifériájára szoríttatott,
s ez befelé
kényszerűen hamis összetartozástudatot. kifelé intoleranciát
szül
(e két vonás század unk legjelentősebb avantgarde
mozgalmait
gyakran
áthatotta) : szorongatott helyzetben
mindenki
szövetséges, aki a barikád innenső
oldalára
áll, deklarálja
a csoporthoz tartozását.
s bármiféle
módon
imitálja
a csoporthoz
tartozás könnyen imitálható külső jegyeit. Ily módon az a nagy
számú
értékes
alkotás,
amely
mindennek
ellenére mégiscsak
megszületett
az utóbbi évtizedben a Balázs Béla Stúdióban Hajas Tibor, Bódy Gábor, Háy
Agnes, Erdély Miklós, Maurer
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Dóra, Szirtes András munkái nagy művészi erőre és tisztánlátásra vall. Ebben a helyzetben a
kritikus feladata is szinte megoldhatatlanná
válik:
ha bírál.
egyhamar a perzekútorok
között
találja magát, ha pedig ettől okkal - ódzkodik, nehezen kerülheti el az apológiát.
a színvonal, az érték védelme helyett
a mundér védelmét. E művekről
mindig ugyanaz a tucatnyi lelkes, az experimentalizmust
érthetően - támogató esztéta, bíráló ír, vagy maguk a művészek
elemzik
társaik
produktumait.
Az alkotók így rendre csak hiveik eszmefuttatásait
olvasgatják, filmjeik ritkán kerülnek a
körön kívülre, alig kapnak friss
és romlatlan visszajelzést
(a kiátkozásról és az értetlenkedő
gúnyolódásról
most ne essék szó}:
könnyen elveszitik tájékozódási
pont jaikat.
A Mozgó Film első száma pontosan tükrözi
azt az áldatlan
helyzetet. melyben - aligha az
alkotók hibájából
- a magyar
experimentális
filmezés leledzik,
s amelyben
ez az antológia
is
fogant. jól megfér egymás mellett a korrekt tudományos
elemzés a nagyképű áltudóskodással,
az unalmas, érdektelen házi útibeszámoló
a dilettáns
zöngeménnyel és a jobb és rosszabb
forqatókönyvekkel.
rajzokkal.
Ivan Ladislav Caléta. a jugoszláviában élő kísérleti filmes mondja a vele készült
interjúban:
"Azt hiszem, ami igazi film. arról nem lehet beszélni. Valahogy
szirnbolikusan
lehet ezt-azt mondani, egy kicsit megközelíteni.
De valójában
az igazi
film
olyan, mint a víz: kifoly ik a kezedből." Valóban: jó néhány tanulmányban
érezzük,
hogy a
film maga mellékessé
válik: a
dolgozat mintegy "saját önmozgását" követi, a tárgyalt produktumtól függetlenül.
Sneé Péter
például
meglehetősen
leegyszerűsíti Szirtes András filmjeinek
világát,
amikor
e talányos
és
sokértelmű
műveket valamifajta
szűk ideologikus
prekoncepció
Prokrusztész-ágyába
igyekszik
begyömöszölni.
így lesz például
olvasatában a "pro numa bolyok-

ból" "a reformértelmiség
emblémája". Okkal ébred fel gyanúnk
és ellenkezésünk.
amikor ilyesfajta mondatokkal
találjuk magunkat szemben:
"Noha az így
felfogott másodlagosnak
időben
meg kellett előznie a létre jövés
folyamatát
(vagyis abban tükröződött),
az esztétikai
törekvés
igyekezett
csírájában
elfojtani
minden közvetlennek
ható közlést, s csupán a szemléletben foglaltak által pótolt valamelyest."
A kazuisztikus nyelv - mely olyannyira áthatja a mai magyar
filmtanulmányokat
- mindig a
gondolattalanság
cifra álőltőzete: a mélység látszatával csábítja
olvasóját
a sekélyesbe.
jó néhány tanulmányban
torát üli az
úgynevezett
"rejtvényfejtő-esztétika" : a szerző képről
képre
"megfejti"
a rnűvet, akár egy
keresztrejtvény t. Minden kép valaminek a szirnbóluma, melyet a
megfejtő lefordít a szavak nyelvére - mígnem minden rubrika
kitöltődött. "A tavasz rnint szirnbólum a radikalizálódásra
utal"
- olvashatjuk a Szirtes-filmek ről
írott dolqozatban.
Mérei Ferenc
terjedelmes
tanulmányának
Szimbólumok
cirnű fejezete pedig lenyűgöző,
s ugyanakkor
riasztó tárházát adja e megfejtői vehemenciának.
A mű így
mintegy szétporlik
a megfejtések dzsungelében : érzékisége,
anyagszerűsége,
sokértelműsége
vész el. Igaz, Mérei Ferencnek
Halász Péterek
Don Giovannifilmjéről írott alapos dolqozata
- mely e kötet talán legsúlyosabb, s ugyanakkor
legvitathatóbb darabja
- példa lehet a
filmhez történő közelítés másik
szélső lehetőségére
is: a szubjektív filmesszére.
mely mintegy kilép a mű köréből. mintegy
folytatásává.
stiláris
és eszmei
továbbvitelévé
válik.
Kétségtelen, a tanulmánynak
e részei
izgalmasabbak,
eredetibbek : a
szerző, ha mer eltávolodni anyagátóL paradox módon. épp az alkotói és a tanulm-ányírói
érzékenység
affinitásából
következően, közelebb is kerül hozzá. A
kötet legjobb tanulmányai
e két
szélsőség
között
egyensúlyoznak, sikeresen
Hegyi Lóránd,

Erdély Miklós, Kovács András
Bálint és György Péter munkái.
Technikai
mühelytanulmányból
válik a konkrét .müveken túlmutató, általános érvényű filmesztétikai fejtegetéssé
Háy Agnes
két mühelytanu1mánya és Erdély
Miklós írása Háy módszeréről.
Ezek az írások mentesek mindenfajta ma divatos fellengzősségtől : egy igen konkrét és a
napi alkotómunkában
felmerülő
probléma vizsgálatával
- stoptrükk, behelyettesítés,
gyorsításlassítás - a film nyelv lényegéhez
jutnak közelebb. Hegyi Lóránd
Erdély Miklós munkáiról
írott
színvonalas kisesszéje pedig arra szolgáltat példát, hogy a tanulmány maga is önálló, tárgyától
független
rnűalkotássá
válhat, amennyiben a szerzö érvényes nyelvet talál a "megragadhatatlan megragadásához",
s
a kifejezésben testet öltött írói
érzékenység
nem marad alatta
a filmalkotói
érzékenységnek.
Ugyancsak a fogalmazás eleganciája, s a gondolatok paradoxiális sokértelműsége,
frissesége
avatja fontos kordokumentummá
Dániel Ferenc kötetnyitó platonikus ön-dialógusát,
melyben a
szerző .mindvéqig érezteti azokat
a jogos kételyeket.
melyek a
filmről szóló nyelvi megnyilatkozásokkai kapcsolatban
felmerülhetnek, s amelyek gyakori figyelmen
kívül hagyása
- a
könyv több más tanulmánya a
példa rá - könnyen az "elmélet
diktatúrájához"
vezet.
A kötet filmtanulmányaiban
végül is kikristályosodnak
az értékek; azok a művek. melyekről
részletesebben
esik szó - Háy
Agnes, Erdély Miklós, Szirtes
András munkássága, Halász Pé. terék Don Giovannija
és Mátis
Lilla Sír, lobog a szeretet je kétségkívül a BBS újabb termésének maradandó
darabjai.
A
kötet az experimentális
(posztmodern, neoavantgarde
stb.) fílmezésre összpontosít, abból a Forgács Péter és Sneé Péter ál-

tal is kifejtett - meqfontolásból,
mely szerint a Stúdió az utóbbi
években, a dokumentarizmus
hanyatlásával,
e tevékenységek
gyüjtőmedencéjévé
vált. A Stúdióban ma valóban az experimentalizrnusé a főszerep, e koncepció eredményeképp
azonban
a dokumentarista
termés olyan
alap művei maradtak
említetlenűl, mint Ember Judit Pócspetrije, Jávor István Találós kérdésekje, Mész András Bebukottakja, Balog Gábor Otthona és a
Gulyás-testvérek
újabb munkái.
Pedig, úgy tetszik, a hatvanas
évek végének fellendülését, majd
a hetvenes évek "dokumentarista" áradatát és kommercializálódását követően, most ismét a
dokumentumfilm
fellendülésének időszakát éljük; a visszatérést a "tiszta", vallomásos dokumentumfilmekhez,
melyeknek
egyik fontos műhelye a BBS_
Ezen irányzatnak pusztán egyetlen filmjéről. Mátis Lilla Sír, lobog a szeretet jéről esik szó a kötetben,
melyet
Szilágyi
Akos
(a Filmvilágban már megjelent)
tanulmánya elemez.
Bár a kötet nagy részét tanulmányok,
filmelemzések
teszik
ki, helyet kaptak benne útijelentések, forgatókönyvek,
versek,
rajzok - a Stúdió mühelymunkájának
dokumentumai.
Közülük legföljebb a sok év előtti útijelentések
közzététele
kérdőjelezhető meg. Nem is elsősorban
azért, mert ezek annak idején
érezhetően "belső használatra"
készültek, s így stílusukban a hivatalok számára készült útijelentéseket
idézik,
hanem
azért.
mert jócskán elavultak: bennük
az 1981-es, 83-as évre szóló előrejelzések.
javaslatok
olvashatók, anélkül. hogy legalább lábjegyzet tudatná, mi történt e javaslatokkal.
tgy nem tehetünk
mást, mint nagy reményekkel
nézünk az 1981-es, 83-as esztendők fejleményei elé - 1986-ban.
Ehelyett hasznos lett volna, ha
a BBS mai helyzetéről. lehetősé-

geiről olvashattunk volna olyan
szenvedélyes és átfogó jelentést,
mint az NSZK-beli Ingo Petzkéé
- úristen, micsoda név, nehéz
elhessegetni a gondolatot, hogy
nem a játékos kedvű szerkesztők
találták ki - a nyugatnémet experimentális
film sanyarú jelenéröl. "Fiamnak mondom, a menyem is értse?" Értjük: naqyon
nehéz az NSZK-beli kisérleti filmesek helyzete.
Teljes joggal kaptak helyet e
műhely-antológiában
rajzok,
versek, forgatókönyvek
bár
Gödrös Frigyes forgatókönyírónak sokkal meggyőzőbb,
mint
poétanak. Műller Péter Iván versei is inkább dalszövegként hatásosak,
mint
nyomtatásban,
nem is szólva Moldován Domokos
Heréltek-forgatókönyvérőL
mely kétségkívül
a kötet leggyengébb
darabja;
kőzzététele
aligha tett jót a nemsokára bemutatandó filmnek, amely ettől
akár még jó is lehet.
Végül is e kötet jelentősége függetlenül az egyes írások színvonalától - igazából abban áll,
hogy megjelenhetett,
s vele a
filmkészítők,
filmelemzők
új
nemzedéke
- vagy legalábbis
annak egy meghatározó csoportja - együttesen a nyilvánosság
elé léphetett. S ezzel megint nőtt
valamit annak az esélye, hogya
lapokat elöntő sekélyes filmbírálatok mellett tért nyerjen az
"alternatív
filmkritika",
me ly
oly nehezen nyer bebocsáttatást
a kapukon. Az a hang, m aly c
kötet jobb és rosszabb írásaiból
egyként kicsendül,
reményeket
ébreszt: kritikusok, esztétálc. alkotók próbálkoznak
meg a film
mint kifejezésforma
lehetőségeinek független és elfogulatlan végiggondolásával.
egy olyan időszakban, amikor
a filmkritika
elveszíteni látszik hitelét és lendítőerejét. Aligha csak a filmkrítika belső ügye ez: kritikus,
elemző elméleti "háttér" nélkül
soha, sehol nem született filmművészet.
Báron György
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' " 'k?'.....
Ez most színjáte
Jacques Rivette : Földi szerelem
Szobaszínház
háromban

két

tételben

vagy

Vasárnap
délutánonként
néha
cinkos csoportok
gyülekeznek
egy metró megállónál. Fiatalemberek irányításával
sietnek végig az utcán, osonnak fel szutykos bérházak emeletére, és "Csak
csendben!" beóvakodnak egy lakásba: szobaszínházat nézni. Ezzel az izgalmas, rejtélyes képsorral indul Rivette filmje, majd
azonnal meg is fricskázza titkokat szimatoló nézője orrát:
a
szobaszinházban
ósdi Labiche
patronokra írt privát komédiát
adnak egy csélcsap férfiúról és
két kedveséről. A néző otthagyta a kukucskáló
színházat és
még közelebbről kukucskál:
az
"igazi" helyszínen - a lakásban
- lesi meg a színjátékot.
A színészeknek bemutatkozik
az író, és új darabjához kéri fel
őket: Ő rendezi, az ő házában
lesz az előadás, most szombaton. A téma első vázlata után tehát jön a komolyabb variáció.
Vendégeinek majd így jelenti be
a művet: "Látogatás, ideqenvezetőveI.
Egy otthon
fonákja.
Egy kis színházat játszunk.
A
valót rnondom el, az igazságot
'keresem." A nézők majd morognak : "Ez nem színház! Ez önmutogatás! ízléstelen! A szenynyes
kiteregetése!"
'Mindenesetre ezúttal a nagypolgári allürökkel
élő. színműíró csinál
szobaszínházat
saját parkja közepén álló viJJájában, és a szünetekben inas szolgálja fel az
italt.
De amíg eljutunk a második
darab előadásáig,
vagy nyolcvan percen át egy másfajta, harmadik
színjátékot
nézhetünk
végig: a próbák, a felkészülés, a
létrehozás folyamatáról és a játszó személyek életére tett hatásáról szóló filmet. A szobaszínház intimitásától nincs túl meszsze a mozi közelije.
Nemcsak azért színjáték ez a
nyolcvan perc, mert a darabot
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próbálva
teátrális,
erőteljes
gesztusokkal játszanak a sz meszek pontos, megírt, valamiféle
rendbe szedett jeleneteket.
és
mert szerapeik hatására a saját
életükben
is újabb szerepeket
próbálnak
- ezúttal köznapibb
gesztusokkaL
elmosódottabb
helyzetekben. Attól Iesz színház
az egész, hogy végig díszletek
között játszanak.
A ház falai
közt elhangzó rnondatokról
nehéz elhinni hogy "valók". A falak ugyanis vadítóak. A hall fala sárga-vörös-barna
kockás, a
'kettős lépcsőfeljáróé
egyszmu
vörös, és az egész hatalmas hallban vastag, fekete márványoszlopok csillognak. Az írói dolgozószobában
narancssárga,
ill.
vörös harántcsikók.
a próbateremben fehér alapon piros pamacspöttyök őrjítik meg a falat. A színésznők szobája ugyan
vírágmintás, de a vörös, és lila
virágok
emberfej
nagyságúak.
(Rivette valamí Matisse-ost kért
díszlettervezőjétőL
Roberto Plate-tól, meg azt, hogy "Lepj
meg!" A héthetes forgatási időből négyet ebben a házban töltött a stáb - többekből kitört a
hisztéria.) Miután Lubtchansky,
az opera tőr végig úgy fényképezi a filmet, hogya
színészek
mögött pontosan
látszódjék
a
háttérfal.
állandóan ugrásra kész
állapotban tartja a nézőt, és a
hangulati sugárkezelésen túl végig gyanakvóvá teszi az eljátszott, megjátszott,
belejátszott
stb. valóságok valósága iránt.
Rivette igazi témája és tárgya
ugyanis - mind a film meséjében, mind a filmalkotás
módszerében - a valóság és a játék
viszonya.
A drámaíró Roquemaure egyszerűen lemásolja az
életet. A saját, háromszögű szerelmi történetét írja darabbá. A
próbák ra Paul barátját is elhívja - ő volt a harmadik. Amikor
Paul rájön, miről szól a darab,
nevetni kezd: "De hisz ez kópia! Ez nem szindarab !" Az író
fölényesen kiigazít ja : "De re tu-

sált változat. Ez már festmény."
Paul ezután végig,követi a próbákat, ki-kiigazít ja a darabot, hiszen bizonyos pontokon ő ismeri jobban a történetet. Roquemaure lelki vetkőződarabjában
a szobaszínházi
forma mellett
még két fontos, a tartalomra is
ható "Újí.tás" van. Alkotói tisztességből vagy alkotói lustaságból születik az első. Nem írja
meg hősnője búcsúlevelét, nem
tud, vagy nem akar belehelyezkedni a két férfit szeretö, mindkettőt elhagyó nő szerepébe, inkább ezt adja fel szereposztó
vizsgakérdésül
a két színész.,
nőnek. Az egyik (Jane Birkin)
privát kérdésnek veszi. kőzli, ő
nem írna levelet,
egyszerűen
csak elmenne. A másik (Géraldine Chaplin) viszont veszi a lapot, megfogalmazza,
eljátssza,
.elszavalja a levelet. Övé a szerep. Az író gondosan magnóra
vette aszöveget.
Ertelmezhetjük
gesztusát gondos szinészválasztásnak. híszen valóban tesztelte
szinészeit, és az "áradóbb lelkűre" bízta a szerepet. Bámulhatunk : lám, így vonja be a színészt az alkotás folyamatába. De
van benne valami gyanús átverés
is. Darabja egyik utolsó poénja
mindenesetre
már megvan. De
ezt maguk a színészek is csak az
utolsó pillanatban
tudják meg.
Mert a másik ravasz írói trükk:
a színészek a próbák alatt végig
nem tudják. mi lesz a darab vége. Majd csak a 3. felvonás után
kapják meg a 4. szövegét, akkor
indul el a magn) is. Az író némi
tetszelgő, tartózkodó kívülállásból nem írja meg a darab végét.
meg azért is, mert titokban reménykedik: hátha történik valami (igazi), ami befejezi helyette
a darabot.
Ez a meglehetősen ironikusan
bemutatott, eljátszott alkotói eljárás nem egyéb, rnint Jacques
Rivette alkotói módszere. Lassan
már életművet épített vele. Mint
a Cahiers du Cinéma 84/11 riport jából kiderül. ő sem mondja

Céraldine
Rioette

Chaplin: és Jacques

meg soha a fiLm végét. A színészek megkapják
a figurák életrajzát, a helyzetek sorát, és ebből kell építkezniük. Ok teremtik meg a film alakjait, és mégis mindig megírt szöveget • mondanak. A munka során alakuló
figurá~nak
írta meg naponta a
szöveget Pascal Bonitzer - abban a szebában. ahol a filmbeli
íro is dolgozott.
Filmcsinálás
közben Rivet.te mindig Iehetőséget hagya véletlennek. Végig reméli, hogy színészei, vagy mások
meglepik.
Leginkább a szinésznőiben bízik. Technikusai
panaszolják, hogy ha két felvétel kőzül technikailag
az egyik, színészileg a másik jobb, az utóbbi
kerül
a filmbe.
:És általában
szándékosan
rongálja
filmjét
"szépészetileg" : ha belóg egy
mikrofon árnyéka, ha bakizik a
színész. biztos, hogy azt a felvételt választja.
Mert nincs simára gyalulva, mert van benne
valami
érdes,
elütő, meglepő.
Mivel a lehető legkevesebb
információt adja, színészei a forgatás alatt még a szokásosnál is
jobban szétforgácsolódnak,
széttőredeznek. Az állandó bizonytalanság ellenére imádják rendezőjűket, mert mindezzel együtt
rendkivűl izgalmas játékot kínál
fel nekik. :És mert - valószínűleg a módszer miatt is - nála

Jane Birkin és Céraldine Chaplin
jobbak a színészek. Miután végig nem tudják pontosan, merre
is 'kell "haladni uk" a szerepben,
kénytelenek
többértelműen
játszani, hogy végül többféle lehetőség férjen bele a figurába. Az
információhiánnyal
kényszeríti
őket a rendező a másfajta, mélyebb munkára.
A színészeknek
persze megvannak a maguk védekező mechanizmusai,
és a rendező sem
tudja összes szereplőjével
egyforma intenzitással végigjátszani
a bizonytalanság-játszmát.
A színesznők
alkalmasak
leginkább
az őrifeladásra. kitárulkozásra
velük játszik .hát, övék a film.
Róluk, barátságukról.
kis rivalizálásaikról.
társkeresésükről.
szerelemvágyukról
szól a történet.
A férfiak közül csak a Pault játszó André Dussolier tudott úgy
megnyílni.
hogy beszállhasson
az alkotó játékba - övé a leqfontosabb férfiszerep:
a 'kicsit tunya, kicsit ügyetlen mágus, aki
látomásokat
tud teremteni
a
nőkben.
A látomások
azután
többnyire
valósággá
is válnak.

Ki fejezi be a darabot?
Az életről lekoppintja
a drámaíró Roquemaure úr. Megszervezi
az előadás feltételei t, becsülettel

megrendezi
a darabot,
veglgjátssza a bizonytalanító játszmát,
és végül ócska poénnal fejezi be
művét. Am mialatt ő a darabjával törődik, Paul barátja a másik
darabot játssza el a színésznökkel - beleszeretnek,
kitárulkeznak előtte, elmesélik az életüket,
féltékenykednek
stb. Színházcsináláf"közben
élnek. Paul pedig
kezdi kinőni a darab tanácsadója szerepkört.
Egyre rnaqabiztosabban hangoztatja,
hogy ő itt
az igazi játékmester.
"Clément
csak azt teszi, amit én megengedek neki" - nagyképűsködik.
"Az utolsó felvonást
majd én
rendezem !" - nyugtatgatja
a nőket. Es rendezné is, a maga kedvére. Mert ő az, aki csak akkor
tud egy nőt szeretní, ha azt más
férfi is kívánja. Az ő befejezése
szerint a lágyabb sztnésznő
ottmarad velük a házban, és élik
ujabb,
izgalmas
háromszögletű
történetüket.
Az író valóságot
kopírozó logikáját
és a mágus'
álmodozó varázsló vágyait azonban felrúgja a két nő, amikor elmegy. Elvéqezték a feladatot, eljátszották
a darabot,
testüketlelküket beleadták - a komédiás
lét szabályai így követelik. Fölveszik
a fizetésüket
- az is
őszintén benne van a filmben,
hogy néha már csak azért csinálja végig a színész, mert ebből éJ
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inas. Titokzatos és titokzatoskodó. Már menet közben kiderült
róla: Ő gépeIi le gazdája darabjait, és néha ,kicsit át is írja öket.
A darab előadásába is ő csempészte be suttyomban
az élő
poént: a valamikor elment élő
nőt. És most az utolsó jelenetben
így búcsúzik a szinésznőktől
.
"Amíg én itt vagyok. az én kis
világom forog. Amíg hajlandó
vagyok 'átírni IRoquemaure úr
darabjait. addig ennek a disznónak sikere lesz. És amíg az oszlopok tartják az épületet. a 'ház
nem fog összeomlani."

Jane Birkin.

Jean-Pierre

Kalfon

-, női módra bosszút állnak a
két férfin, aki idáig madzagon
rángatta őket, és elmennek.
A filmet azonban mégis az
inas fejezi be. Szabó László végig lábujjhegyen lépdelt. óvatosan, vigyázva, kicsit finomkodva

és Géraldine Chaplin
megteritett.
virágot, kellékeket
hozott, kiszolgálta a játszó személyeket. Szinte régi forgatások
krétajelzéseit
követve mászkált
a filmben. Ettől lett nagyon rnulatságos, és ettől lett ő a film
legősibb filmes alakja: a bölcs

Rivette filmje színház a színházban, az életben, meg a filmben, módszertani
bemutató
a
módszerről.
ironikus, hármas alkotói vallomás az alkotásról. de
mindenek előtt játék. Játék a
tükröződő valóság? szeletekkel.
szinekkel,
gesztusokkal.
és a
színészekkel.
színésznőkkel.
Mert ha egy rendező igazán találkozni akar egy szinésszel szqrepet kínál neki. filmet csinál
vele. játszik. Legalábbis Rivette
így csinál filmet.

Urbán Mária

Fiatal-fesztivál
Uppsala, 1985.
A vonaton. Malmö és Stockholm
között a közelgő hétvége ígéretétől felhevült tizenévesek adták
a müsort. Szétdobált sőrős- és
kólásüvegek
között
ugráltak,
rohanqaltak.
kiabáltak,
énekeltek a józan polgárokat megbotránkoztatni kívánó öltözékek és
hajviseletek
minden lehetséges
változatát felvonultatva. A józan
polgárok
azonban
egy percig
sem látszottak nyugtalannak:
a
gyerekek
ugyanis
szappanszagúak voltak, a svéd sör alkoholtartalma
minirnális.
szögek·kel
kivert bőrruhákat
és toldozottfoldozott farmerokat pedig minden jobb áruházban lehet vásárolni. A derüs péntek délutáni
hangulatban
csak egy valami
volt érthetetlen. Mégpedig az,
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hogy egy magyar film.kritikus
két napon át utazik Budapesttől
Uppsaláig. azért. hogy ott filmeket nézhessen. E. T. távoli rokonának éreztem magam. Közös
filmélményeket
kerestünk. Hoszszú ideig nem értettük egymást;
mintha valóban más bolygóról
érkeztünk volna. Aztán a Fanny
és Alexander végre segített. "Az
nagyon érdekes volt" - mondták
tisztelettudóan.
mint ahogy egy
iskolai
kötelező
olvasmányról
i.!lik beszélni. Leszállásnál jóindulatúan
figyelmembe
ajánlották a Mad Max címü filmet,
mert
az viszont
"egyszerűen
fantasztikus" .
Uppsalában még nem játszották aMad Maxet. De fogják. A
fesztivál rendelkezésére
bocsá-

tottegyik
moziban már ott fügülnek a mozi pénztár ablakában,
gött a plakát ja : cowboykalapos,
s az igazgató
esténként
beáll
marcona
hős áll széfvetett
lájegyszedőnek.
bakkal az alkonyati fénytől rőt
Négy éve még csak, hogy az
sziklák között. 'Biztosan jó rnuegész elkezdődött. A több évtizelatság.
Csak éppen
az jutott
des múlttal rendelkező fesztiváeszembe
róla, vajon abban
a
lok mellett az uppsalai még óvokommerszáradatban,
ami a rnodás. Éppen ezért romlatlan
is.
zikat, a tévécsatornákat
és a viNem kell még annyiféle üzleti,
deotékákat elönti, akadhat-e még
politikai,
művészeti szempontot
ember, aki filmet akar nézni?
figyelembe vennie, annyiféle ilA filmművészet
diadalmas évtilemszabályt betartania.
Egyelőr~
zedei után hova vonultak vissza,
egyetlen célja, hogy növekedjék,
hol bujkálnak
Bresson, Murnau,
gyarapodjék,
hogy minél több
Tarkóvszkij
híveí? A városszéli
filmet szerezzen meg, s ehhez
erdőben a törvénnyel szembeszeminél nagyobb közönséget gyűjtgülve memorizálják
a megőrizni
sön .maga köré. Aztán a többi
vágyott értékeket, mint Bradbumár "megy magától".
Ha nary Fahrenheitjének
hősei? Filmgyobb a rangja, több a filmje.
múzeumokat
keresgélnek
egyre
Ha több a film, nagyobb a kőreménytelenebbül.
ahol a műso,
zönség.
A nagyobb
közönség
rok összeállítóinak
nem
kell
több pénzt hoz, a több pénz rekompromisszumokat
kötve
a
ményében a városi tanács is bőpiaci igényekhezal
kalrnazkodkezűbb. És így tovább.
niuk? Vagy talán ők szervezik
Négy éve még csak rövidfila fesztiválokat?
• meket vetítettek.
Ma már rninLehetett valami Don Quijote-i
den műfaj
minden
változatát.
elszántság az Uppsalai FilmfeszRövid és hosszú dokumentumfiltivál létrehozóiban
is. Kiindulómet, animációsfilmet.
filmes expont juk ·egyszerű
felismerésre
perimentumokat,
rövidjátékfilépül: arra ugyanis, hogy Uppsamet és természetesen
normál
la nagyon 'is alkalmas efféle renhosszúságú játékfilmeket
is. Elődezvények
meghonosítására.
re
kialakított
koncepciójuk
Gyönyörű,
ősi város (idén lesz
'nincs. Ha már sikerül némi elis600 éves), amelyben
rengeteg
merésre, visszhangra
szert tenfiatal él. Régi, nagymúltú épüleniük, majd akkor döntik et vátek, csavargásra
és tanulásra allasszanak-e
valamilyen
speciállkaLmas parkok, puritán lakásnak
sabb profil t maguknak.
Annyi
is beillő kollégiumi szobák, bibizonyos, hogy a másik svédorciklik és színes hátizsákok,
a
szági fesztivál,
a hire szerint
könyvtárban
tömött
kávéés
kommerszebb
beállítottságú
göszendvicsautomaták
- minden a
teborgi mellett Uppsala a fügdiákság
életének
gazdagitását
getlen. a művészileg,
politikaiszolgálja. Innen tényleg nem hiálag elkötelezett
művek tárnoqa,
nyozhat a film sem. Az egyetetására töreksaik.
misták
talán
már nemcsak
a
Uppsala programja
még nem
Mad Maxet akarják megnézni.
túlzsúfolt
és szemkápráztató.
A fesztivál
lelkes
szervezői
Ilyen kezdő fesztivál nak valÓSZÍépp hogy 'kinőttek a diákkorból.
nűleg nincs nagyon sok válogaNépművelők,
akik elhatározták,
tási lehetősége.
Még nem verhogy megpróbálják
újra felkelsengenek a gyártók,
forgalmateni az igényt, az érdeklődést
a
zók és filmkészítők,
hogy részt
mozikból és a közönség tudatávegyenek rajta. Egyelőre inkább
ból egyre jobban kiszoruló filma .miásodkőzlés"
joga az övék:
művészet iránt. Körülbelül tizenmás, rangosabb fesztiválok filmkét ember alkotja az operatív
jeit akarják
megismertetni
a
magját annak a csapatnak, amely
svéd közönséggel.
S a nagybelefogott ebbe a vállalkozásba,
ágyúk vagy filmslágerek
szeres azóta is megszállottan,
nem
peltetése
mellett
újra becsemnapi nyolc órában dolgozik rajpészni azt a lassan feledésbe meta. Ritka, de jó hangulatú
az
rűlő
alaptételt,
hogya
film
olyan fesztivál, ahol a szervezők
nemcsak játékfilm lehet. a mozi

Charles Wilkinson: My hind
of town (Peter Smith, Martina
Schliessler]

Glenda Hambley
Hazelhurst)

i

Ptan [Noni

Lats Lambert: Hoppla vi lever
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nemcsak szórakozás.
Volt tehát
természetfilm.
amely
néprajzi
alapossággal
ismertetett
meg
bennünket
Ausztrália távoli törzseivel,
volt dokumentumfilm.
amely a rokkantak
olimpiájáról
tudósított. s húsz percben is érzékeltetni
tudta az emberi akaraterőt és kitartást. Volt mesterkélten művészi életrajzi film a
régóta hálás témáról: Modigliani
zaklatott életéről. Gene Feldman
és Suzette Winter amerikai rendezők Ingrid Bergmanról
készítettek
dokumentumfilmet.
hagyományos módon. a régi filmszerepek archív felvételeiből.
a
színésznővel
és a körülötte élőkkel készített interjúkból
állítva
össze az anyagot. David Hoffman (szintén amerikai)
dokumentumf.ilmje
szokatlan
módon
nem élő személynek. hanem egy
újságnak. a Life-magazinnak
állított emléket. s a régi munkatársakat
megszólaltatva.
a szerkesztőség életét megidézve
egy
korszak
történelrnét.
kultúráját
is érzékeltette. A francia Patrick
Rufo ötletes minithrillert
készített. Telefonfülke
címmel. nem
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is titkolva Hitchcock hatását. A
történet csupán annyi. hogy egy
sánta férfi vár egy bepárásodott
üvegű telefonfülke
előtt. amelyben egy végeláthatatlannak
tűnő
beszélgetés
zajlik - a hangulat
viszont olykor hátborzongató.
A
svéd Mats Davidson rövidjátékfilmjében egy 'kisfiú és egy kislány figyelik egymást már régóta egy palánk mögül; persze
úgy. hogya
másik véletlenül se
vegye észre. Bájosak. tűndériek.
szeplősek. fitosak. mindeközben
pedig kemény "macs-ka-egér harcot" vívnak meg. pozíciókat szereznek
maguknak
a másikkal
szemben. hatalmi játékot játszanak - akár a felnőttek.
Egy kanadai dokumentumfilm.
a Davie Street pilIangói
(rendezői: Holly Dale. Janis Cole) sajátos
jelenséggel
foglalkozott:
transzvesztitákkal.
nőként öltöző. viselkedő fiúkkal. akik prostitúcióból élnek. Elkíséri őket az
utcasarokra.
kedvenc .kocsmájukba. otthon ukba. hosszú beszélgetésekben
faggatja
őket helyzetükről.
problémáikról.
Nem a
szenzáció érdekli - arra törekszik. hogy ezt az egész különös
világot
előitéletektől
.mentesen
hozza közel hozzánk.
hogy az
első pillantásra
riasztó életutaikat a Itürelem és a megértés
gesztusával
fogadja el - tegye
annak
a
világnak
részévé.
amelyben mindannyian
élünk.
Egy másik kanadai dokumentumfilm
(rendezője
David Harel) a Svédországban
nemzeti
hősként tisztelt Raoul Wallenberget állítja elénk. aki a háború
utolsó hónapjaiban
Budapesten.
a már fékeveszetten
tomboló
nyilasuralom
idején mint svéd
diplomata.
saját !életc állandó
kockáztatásaval
ezreket mentett
ki a gettó ból. szabadított meg a
biztos deportálástól.
ezrek életbenmaradását
tette lehetövé
hamis papírokkal.
Archív felvételek. de még inkább a meg szólaltatott
túlélők idézik fel annak az időszaknak a légkörét. a
rettegés
és a bizonytalanság
napjait. óráit. a csodával határos
megmenekülést.
A játékfilmek
közül az ausztrálok érdemelnek
említést. Meg·
lepő. mennyire éretten másolják.

René

Roelols,

Koori

veszik át az amerikas film jellegzetes cselekrnényvezetését,
hőstípusait.
atmoszférájá.t.
lan
Pringle filmje. a Bolond világ
(Wrong
World).
amelyet
már
nyugat-berliní
beszámolónkban
említettünk.
a ! road-movie
hagyományait
követi.
Glenda
Hambley
Fran címü filmjének
főszerepet akár Sally Field vagy
Ellen Burnstyn
is eljátszhatná:
egy többgyermekes.
fiatal anyáról szól, akit elhagyott
a férje. s aki keserves
megpróbáltatásokon át próbál valami emberi életet kiharcolni
magának.
Paul Cox Magányos
szivek
(Lonely Hearts) cirnű filmje. amely
egyébként amolyan házi díjazás
keretében
a fesztivál nagydíj át
nyerte el. egy öregedő. megözvegyült férfi és egy. a vénlánysorsba egyre jobban belemerevedő nő történetét
beszéli el.
Társkereső ügynökség közvetítésével ismerkednek
össze. s kapcsolatuk lassan. nehézkesen. sok
gá!t1áson. félelmen. amagányból
következő szorongás leküzdésén
át formálódik. Meghatóan humoros. érzékeny film ez. amely elcsépelt témáról. az emberi bol-

dogságkeresés nehézségeiről szól
úgy, hogy sikerrel
kikerüli
a
közhelyeket.
Illő megemlíteni
a magyar
részvételt: az Uppsalai Fesztiválra
meghívták
Gárdos
Péter
Uramisten
című filmjét,
valamint Osvát András Gyerekdal és

Varga Csaba Auguszta szépitkezik című animációs filmjeit.
Uppsalát
már "megfertőzte"
a film. Az idegenforgalom
legalábbis már felismerte a benne
rejlő lehetőségeket.
"Fanny és
Alexander túrákat"
szerveznek,
amelyek
elkalauzolnak
azon

helyszínekre,
amelyeken
Bergman a filmjét forgatta. Bizhatunk benne, hogy nemsokára az
Uppsala i Fesztivál is reklámfogása lesz a svédországi prospektusoknak.

Erdélyi Z. Ágnes

Simone Signore t (1921-1985)
A franciák az igazán nagy filrnekre. melyek mély művészí
mondanivalót hordoznak és nem
törekszenek
olcsó szenzációra,
az "un vrai" kifejezést használják. Simone Signoret úgy lett világhíres, mint aki a modern drámaművészet
egyik legnagyobb
képviselője: színésznő "un vrai".
Gyakran hasonlítják
Jean Gabinhez. Valóban sok bennük a
kőzős, és Signoret Gabin tanítványának nevezhető, ha nem is
vett tőle soha órákat. Nemcsak
a visszafogott,
lakonikus
és
rendkívüli egyszerűséget árasztó
játékstílusról
van szó. Még fontosabb, hogy Signore t, akárcsak
Gabin, az erős érzelmekre képes,
teljes ember ideálját erősíti meg
a művészetben,
Ez egyáltalán
nem azt jelenti, hogya nők, akiket alakít, a jó megtestesülései.
Simone Signoret soha nem próbálja ideálja ,közvetlen megszernélyesítőjévé
tenni a figurát.
Hősnői lélektanilag
nagyon bonyolultak és távolról sem mindig
vonzóak: egy igazságtalan
társadalom és egy gonosz kor formálta őket. De még a legaljasabb és legkeményebb
lélekben
is fel tudja villantani az emberség megőrzött nyomait, és rninden figurába beleviszi tulajdon
személyiségének
erejét.
Az antwerpeni Dedée, 'I'hérése
Raquin, a Hely a tetőn Alice-e,
Adua Pietrangeli filmjében mind
modern tragédiák hősnői lettek
az ő alakításában. Mindegyikük
magánéletét
a társadalom
tette
tönkre. Összeütközésük a polgári
környezettel
elkerülhetetlen
nem a szabályok szerint élnek.
Vereségük
eleve elrendeltetett:

magányosak. De az erkölcsi győzelem mégis az övék. Mert konfliktusuk végső soron az aljasságra képtelen, egyenes ember
konfliktusa
az álszent társadalommal. Signoret különböző szerepe iben változatlan
vezérmotívum az emberség. A kokettáló
cinizmus és a tehetetlenség
ernyedt drámája nem vonzza. Az
általa alakított hősnők többségének tragikuma az érzelem rnin-

Thétése

Raauin,

1953.

dent elsöprő erejéből. az érzékelés érzékenységéből
és a kompromisszumot
elutasító temperamentum kérlelhetetlen
teljességéből fakad.
Mint minden nagy szinésznő,
Simone Signore t sem csak alakitója, hanem jelentős mértékben
alkotója
is szerepeinek.
Ez a
szerzőség mutatkozik meg a jellem elemző megközelítésében,
széles körű saját megfigyeléseiben és asszociációíban,
melyeket
belevisz a filmbe. A mögöttes
tartalom - ez Signoret művészetének alapja. A szerep felszin
mögötti részébe nemcsak az életből vett megfigyeléseit építi bele, hanem a mai valóságban zajló folyamatok értékelését is. Az
ember nála á személyes és a szociális elválaszthatatlan
egységében jelenik meg. Kitágulnak a
szerep keretei: az ember mögött
feltárul a kor is. Simone Signoret
állásfoglalása
következetes
és
aktiv. Bármily kűlőnbőzőek
is
hősnői. mindegyikükben
érezzük alakítójuk
szerzői "énjét",
személyes jellemvonásait
és erkölcsi krédóját ...
Nem nehéz észrevenni. hogy
Simone Signoret alkotói módszere egészében és részleteiben is
szorosan
kapcsolódik
K. Sz.
Sztanyiszlavszkij
rendszeréhez.
A figura
belső
lényegének,
"mondanivalójának"
keresése a
szinésznő számára elválaszthatatlan az egész rnű "mondanivalójától" . Amikor azokra a filmekre
gondolunk,
melyekben
Signoret szerepelt. nem egyszerűen egy' színésznőre
emlékezünk valamilyen szerepben. Mindig egy eleven ember áll előt73

Thérese Raquin,

1953.

Hely a tetőn, 1959.
tünk: színes, megismételhetetlen
és rendkivüli. Egy ember, aki az
élete egy darabját élte le a filmvásznon, és akiről. úgy tűnik,
mindent tudunk. A talpraesett,
közönséges
és mégis hihetetlenül vonzó kokott,
Marie
az
Aranysisakban; a szomorú kispolgári házban felnőtt, zárkózott
Thérese Raquin; az intelligens,
okos, életszerető
párizsi Alice,
aki idegen a Hely a tetőn angol
kisvárosának
polgári világában;
a Salemi boszorkányok szigorú,
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hajthatatlanul
becsületes
hősnője - képzeletünkben
mind elválaszthatatlanok
környezetüktől.
kapcsolataiktól.
Signoret hősnői
belenőnek
a filmbe, nem lehet
kiszakítani
őket konkrét drámai
köze g ükből, még gondolatban
is
lehetetlen
más műbe
átvinni
őket.
A színésznő még az első pillantásra
észrevétlen
apróságokban is pontos. "A szereppel ismerkedve, önkéntelenül
megrajzolom képzeletemben
a hősnő
öltözéket"
lr)aaz
Heures
olaires círnű újságban megjelent
memoárjaiban.
"Jól felöltöztetni
a figurát annyi. mint elérni a hitelességnek
azt a fokát, amely
igazságként
fog hatni a közőnségre. .. Hogy hiteles figurát
hozzak létre, bele kell búj nom a
bőrébe, mert a beszéd és az öltözék
kölcsönösen
,összefügg.
Még ha tudom is, hogy a vásznon vállig .leváqnak'
és úgyse
látszik a lábam, akkor is feltétlenül olyan cipőt kell lhordanom, ami megfelel a szövegemnek. Szerintem
e téren semmi
engedmény
nem lehetséges.
Saját kényelmünk
miatt és azért is
kell ez, hogy belehelyezkedjünk

a hős életének
atmoszférájaba ... Amikor megkapom a forgatókönyvet,
nagyon sokáig olvasom és elemzem, körülbelül
fél évig, aztán viszont teljesen
félreteszem. Úgy tűnik, már nem
is gondolok a szerepre, rnindennapi dolgokkal
foglalkozom.
A
figura megérik,
mint a földbe
dobott mag. Nem tervezem meg
a játékomat. Csak nézem a világot. Bizonyos időre teljesen más
nővé kell válnom - a leendő
hősnővé.
Nézem az embereket,
keresem a modellt és tanulok
tőle ... Attól kezdve, hogy elfogadtam a szerepet, mintha valami kémiai reakció menne végbe
bennem. Fokozatosan
megszületi'k a figura, és meg kell engednem, hogy belém nőjön anélkül,
hogy beavatkeznék.
Aztán persze kell 'a tisztán technikai munka is, Meg ,kell tanulni a szöveget. Korábban jó előre megtanultam. Most szivesebben csinálom
az utolsó pillanatban.
Ha valóban az illető figurának
érzem
magam és jó a szöveg, lényegileg azt mondom, amit magam is
mondanék
az adott
helyzetben. . . Régebben
megpróbáltam .kitalálni'
a szerepet. Nem
volt elég tapasztalatom,
féltem.
Most már tudom, hogy várni
kell. míg valami spontán le nem
zajlik az emberben.
A Hely a
tetőn egyik jelenetében a hősnő
bemegy egy bárba inni valamit
és távozik. A forgatókönyvben
nincs semmi több utasítás.
A
hősnő egy szót sem szól. A rendező megkérdezett : ,Kigondolta, hogy csinálja meg ezt a jelenetet?' .Nern, Majd meglátjuk'
- feleltem. de rettenetesen
féltem. És íme ott ülök a bárban.
És egyszer csak a világ legboldogtalanabb
asszonyának
éreztem magam. Már tudtam, hogy
igyam ki az italom, hogy könyököljek az asztalra, hogy keljek
fel ... "
A természetesség,
az egyszerűség, a visszafogott mimika, mely
mégis képes minden érzelmi re zdülést érzékeltetni
- elsőre ez
tűnik
fel Signoret
játékában.
Akárcsak a szaggatott mondatok
és a szándékos
szóismétlések
Hemingway elbeszéléseiben.
Sig-

noret
játékstílusát
sok tekintetben saját emberi tulajdonságai - a jelleme, a vérmérséklete, az ízlése - határozzák
meg.
De még inkább alakították a kor
és a filmművészet új lehetőségei
és céljai. Az egyszerűség, a lakonikusság, a visszafogottság
és a
lázas ritmusú lelki élet - e vonásokat a kor jellege és ritmusa,
a napjainkban
elfogadott
érintkezési forma diktálja. A xx. századi emberek másként fejezik ki
érzéseiket. mint az ókori Róma
polgárai. Senki nem tépi már a
haját és tördelia
kezét a kétségbeesés pillanataiban.
A bánat
pátoszosan hangos kifejezése eltűnt a hatásos gesztusokkal
és
tirádakkal
együtt. Megváltoztak
az érzelemmegnyilvánulás
formái, de nem az érzelmek inte nzitása. A mai tragédia gyakran
megvan zokogás nélkül, de ettől
még tragédia
marad.
Simone
Signoret a XX. század közepének
szmesznoje.
Akaratos,
okos,
energikus,
a modern kor ellentmondásait
nagyon is érző, nagyon bonyolult
és ugyanakkor
teljes színésznő. Az előrejutásnál sokkal jobban érdekli őt az
emberen belüli mozgás - a személyiség belső potenciálja,
kialakulása
és az idegen szemek
elől rejtett,
bonyolult
fejlődése. Signoret minden szerepe a figUl'a analizise a múltban és a jelenben. Eközben nemcsak az illető lelki lényege tárul fel, hanem az is, hogyan látja magát
élete kűlőnbőző
szakaszaiban,
és
hogyan látják a környezetében
lévők. A szerep minden pillanatában hű marad a színésznő
a
jellem és a körülmények
igazságához. Eközben azonban soha
nem feledkezik meg arról, hogy
az érzések
szubjektív
logikája
mellett ott a tettek valósága. Az
emberek és események objektív
szerzői értékelése együtt él, öszszeolvad
vagy éles ellentétbe
kerül hősnői szubjektív
élrnényeivel.
"Nem esetem az olyan szerep,
melyen nem kell gondolkozni.

Adua és társnói, 1960.
Azt hiszem,
ilyenkor
nagyon
rosszul játszom" - jegyzi meg
Signoret. "Ezért utasítom
viszsza a szereplést,
ha nem tetszik a forqatókönyv
v-agya rendező. Bizonyos értelemben régimódi francia nő vagyok. Ezért
amikor
filmszerepet
ajánlanak.
mindenekelőtt
azt kérdezem. ki
lesz a rendező."
Egészséges népi morálból táplálkozik
a francia
film egyik
legintelligensebb
színésznöjének
munkássága.
De művészetének
minden intellektuális
bonyolultsága mellett
nincsenek
benne
lélektani
csapdák.
sem rafinált
kétérte Iműség.
"l avítha ta tlan
pogány voltam" - írta a színésznő,
gyerekkorára
emlékezve.
"Az is maradt rninden gondolatában és játékstílusában
egész
életére"
- jegyzi
meg egyi'k
francia életrajzírója.
Úgy érzem.
igaz és pontos megfigyelés
ez.
Simone Signoret szereti az életet
és elfogulatlanul
szemléli. Nincs
szüksége se sötét, se rózsaszín
szemüvegre. Jobban szeret hite-

Adua és társnói, 1960.
les és igaz lenni. Vérbő a művészete és magával ragad józan és
elfogulatlanul
széles látókörével.
az igazi érzés költészetével
és
a modern kor mély és erőteljes
érzékelte tés ével.
(A. Szokolszlxaia : Simone Signoret.
lszhussztuo,
LeningrádMoszkva, 1964. - ford.: B. I.)

75

Mastroianni második fénykora

Marcello
Mastroianni
második
fénykorát
éli: tavaly
meg az
idén annyi jelentős film főszerepét bizták rá, mint utoljára talán
1960-61-ben,
amikor
egymást
követte Az édes élet, A szép
Antonio,
Az éjszaka,
a Válás
olasz módra s a Nyolc és fél.
Nemigen akad kollégája, aki ehhez fogható
sorozatot
tudhat
maga mögött,
akár a filmek
mennyiségét,
akár minőségüket.
az olasz film fejlődésében
játszott szerepüket tekintjük. Mastroianni a jelek szerint most megismétli a bravúrsorozatot
: Bellocchio IV. Henrik,
Tovoli A
hadsereg
visszatér,
Monicelli
Mattia Pascal két élete, Scola
Makaróni,
Fellini
Ginger
és
Fred círnű filmjében játszott, illetve játszik főszerepet, hamarosan pedig Francesco Rosival forgat, Sophia Loren partnereként,
Eduardo
De Filippo
Szombat,
vasárnap,
hétfö círnű darabjának filmváltozatát.
Mastroianni
nem szivesen beszél magáról, annál szívesebben
az általa
alakított
figurákról.
Most, hogy kiöregedett
a latin
hősszerelmes
szerepköréböl,
amelybe a producerek
beska tulyázták, maga is ráébredt, hogy
megvan benne a tehetség az öszszetettebb szerepek eljátszására.
az elmélyült
jellemábrázolásra.
Itt van például Fred, az a figura, akit Federico Fellini Ginger és Fred cirnű filmjében kelt
életre. Ki ez a Fred? "Egy lerobbant alak, aki harminc
évvel ezelőtt táncos
volt. Fred
Astaire stílusában öltözve lépett
föl másodrangú
varietékben.
és
sohasem adta fel. Most aztán
egyszer csak felkérik. hogy adja
elő egykori híres és szánalmas,
másodrangú
számát,
hires
és
szánalmas, másodrangú
partnernőjével (Giulietta Masina), valamelyik
nosztalgia-show-ban,
amilyeneket
a tévé arra rendszeresített,
hogy önmagát ünnepelje általuk. Fred meg is jelenik, szteppcipőben
és tűzvörös
zokniban. Ez a Fred volt min-
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den az életben: utcai árus, vigéc, szerető. színész.
úszómester, tudjisten. mi még. Még hatvannyolcas
mozgaimár
is volt.
Ezért kaptam
hosszú
parokát.
látod? Szóval Fred az az olasz,
aki annak esik áldozatul, hogy
mindenáron
hajszolja
a látszatot, a képzeletében
élő vágyképet. Javíthatatlan
romantikus.
Mert hát le lehet élni különben
úgy egy életet. hogy az ember
folyton sztárnak, egy Fred Astaire-nek
képzeli
magát'?"
De
hát van egyáltalán
ilyen olasz?
"Már hogyne volna! Én is ilyen
voltam valamikor.
Idenézz l" És
Mastroianni
az öltöző szekrényéből előszed egy ugyanolyan
cipőt, amilyet a filmbeli Fred
visel. "Egy
vagyonba
került.
Lobbnál csináltattarn.
a hires
párizsi cipész nél. Több rucatot
csináltattam
belőle.
Örűletes
pénzt adtam ki értük. De ahhoz
képest, amit a filmben herdok.
sőt, bármi más cipőhöz képest
a világon, olyan ez, mint a hegedűk közt egy Stradivarius."
És ki Ettore Scola filmjének,
a Makaróninak
a főszereplője? "Egy ágrólszakadt,
de öntudatos délvidéki.
írói ambíciói
vannak, kabaréjeleneteket
ír, de
hogy megéljen, hivatalnok a városházán. Van egy húga,
aki
negyven évvel ezelőtt beleszeretett egyamerikaiba
(Jack Lernmon játssza). Lemmon egy nap
ismét ellátogat Nápolyba, Antonio pedig - így hívják a figurát
- véletlenül meglátja a tévében.
Meghívja magukhoz.
Ez az aktakukac hosszú éveken át írta a
szerelmes
leveleket a húgának
az amerikai
nevében;
jótét lélek, álmodozó,
kőzépszerű.
de
nem szürke. Az embersége tiszteletet
érdemel.
Annál inkább
szürke az amerikai. Ahogy emberünk kutatni kezdi az ő érzelmeit, az inditékait - de nemcsak az övéit, másokéit is +, végül mindig érdek diktálta megfontolásokat
talál. Ot viszont az
embersége
élteti. Nem sztereotip alak, nem is anekdota-figu-

ra. Egyáltalán
nem. Az a fajta
olasz, aki rájön, hogya
boldogság azon is múlik: megtanul-e
az
ember
addig
nyújtőzni.
ameddig a takarója ér."
Épp az ellentéte Mattia Pascal, Pirandello regényhőse,
"aki
tulajdonképpen
ügyes
ember.
Menekülni akar önmaga elől. a
felelősségek elől; mindig abban
bizik, hogy majd a mama meg
az asszony megoldja a problémáit, vagy ha ők nem, hát majd
a totó, a lottó vagy a lóverseny.
Mindig reménykedik
a szerencsecsillagában.
Gyöngének
tetteti magát, hogy átejtse az erőseket. Tulajdonképpen
a gyöngeségében van az ereje. Valóságos életművész.
Az örök olasz.
Mario Monicelli. a rendező. jól
tette. hogy áthelyezte a történetet a század elejéről napjainkba. Hisz tulajdonképpen
mi változott?"
Mastroianni
csupa jót mond
azokról a filmjeiről is, amelyek
nem arattak különösebb
sikert:
Marco Bellocchio Pirandello-feldolqozásáról.
a
IV.
Henrikről, és Luciano Tovoli A hadsereg visszatér
c. filmjéről.
melyet az olasz forgalmazás
be
sem mutatott.
Ebben a filmben Mastroianni
egy olasz tábornokot
alakít. aki
Albániába
megy, hogy megkeresse és haza hozza az ott elesett
olaszok
földi
maradványait.
"Egy link tábornokot
játszom,
egy bohócot, akit nem érdekeinek se a halottak,
se a haza.
Azért megy Albániába, mert egy
grófnő
vissza akarja
kapni a
férjének, egy hegyivadász
ezredesnek a csontjait. O pedig arra
spekulál. hogy a frázispufogtatásával leveszi a grófnőt a lábáról. Vele tart egy pap is, aki
ugyanolyan
bohóc, mint ő: Michel Piccoli játssza. aki egyébként finanszírozta
is a filmet,
amikor a rendezőnek nehézségei
támadtak."
A hadsereg ről szól
a film? "Nem. sőt nem is a katonai szellemről. inkább a katonásdi hagyományáról.
Meg egy

Pederico

FeIlini:

Ginger és Fred

közveszélyes
tábornokról.
Ren·
geteg ilyen van a világon. A katonai
retorika
pedig
nemzeti
hagyományaink
része. Sajnálom
Tovolit - aki kiváló rendező =,
hogya
filmje belekeveredett az
olasz Gaumont válságába."
Védi a "IV. Henrikv-et
is.
"Darabos
voltam
benne,
azt
mondod? Lehet. De ahogy beállítottuk a figurát: olyan valakinek, aki mindenáron
szeretetet

akar, kikényszeríti
a szeretetet,
mintha őt szeretni kötelező volna; szuperegoistának,
aki a világgal szembenálló énjébe gubózik be, odú t keres, ahonnan fűtyülhet mindenre - ez a koncepció egyáltalán
nem rossz. Sőt,
nagyon jó."
Magáról vonakodva beszél. a
színészetről
annál készségesebben. Ellenzi a Sztanyiszlavszkijmódszert
("sose értettem,
mi

az"). Ellenzi az Actor's Stúdiót.
Ellenzi a mindenáron való azonosulást a szereppel. Ellenzi az
angolszászok módszereit. "Azok
- mondja =, ha papot kell alakitaniuk. hat hónapig tanulnak
latinul. Ha Paganinit kell eljátszaniuk.
egy évig zeneakadémi ára járnak.
Szenvednek. De
hát mi a frásznak kellene szenvednie a színésznek? Játszani élvezet. Öröm. Egy valami van,
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Mario MonicelIi:

Mattia Pascal két élete (Caroline

ami az ember idegeire megy: a
várakozás. Meg kell tanulni várni: a rendezőre, az ebédcsomagra, a sminkesre. a tizedik ismétlésre. .. Türelemmel ezt is meg
lehet tanulni. Mi abban a jó, ha
az ember a falba veri a fejét,
csak hogy hitelesen tudjon sírni? Ha ilyen egyszerű volna, akkor elég volna tökön rúgni akár
X. Y. könyvelőt is, máris el tudna játszani egy sírós jelenetet. A
színészí játék, az más: meg kell
keverni a lapokat, színlelni kell,
kihozni, ami benned van, és
aminek a figur ához talán nincs
is semmi köze. De Nirón én
ezért csak nevetni tudok. Azt hiszem,
a Mean
Stteets
óta
semmiben sem volt jó. Szóval az
angolszász
színészek
szenvednek. Hát szenvedjenek csak l"
Szívesen beszél a filmjeiről.
még szívesebben azokról, ame-
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lyeket nem játszhatott el. Mastroianni - aki vagy száz filmben
szerepelt - fájó szívvel gondol
vissza a Piottusie, egy izraeli
regényre, amelyet franciául olvasott, húsz évvel ezelőtt. "Egy
.harmincötéves
férfiról szól, aki
elunja az életét, kimegy a piacra, és áruba bocsátja magát.
Egy özvegyasszony
megveszi,
hazaviszi, és bezárja a klozettre,
az egyetlen klozettre a házban,
amelynek a nő a tulajdonosa.
Arra számít, hogy ha a klozett
állandóan foglalt lesz, a lakók
majd kiköltöznek
a házból, és
így végre eladhatja." Sosem lett
belőle film: miért? "Megvettem
a megfilmesítési
jogot, és elmentem vele Marco Ferrerihez.
No de ő tudod, milyen. írjunk
hozzá, hagyjuk
ki, cseréljük
meg, cseréljük vissza, csűrjükcsavarjuk. A végén én belefog-

tam egy másik filmbe, a jog pedig lejárt. Nem jött össze A
harci papírsárkány
sem: egy
férfi összeakad a parkban egy
kislánnyal,
eltölt vele egy remek napot, aztán hazamegy, és
szétveri a lakását."
,,~n voltam az első, aki a népszerű filmműfajok paródiájával
próbálkoztam",
mondja
Mastroianni, s elmesél egy újabb
filmsztorit,
egy olasz Drakula
történetét : a szőke kecskeszakállas, savószernű
Drakula halottakat gyűjt a pincéjében: természetesen csupa nőt. A kulcsjelenet az, amikor egy este lemegy
a pincébe, hogy nőt válasszon
éjszakára.
"Egy
próbababára
gondoltunk, amely Lollobrigidára hasonlított volna. Mellé pedig egy lányos fiút képzeltünk.
Drakula végignéz előbb a Lollón, aztán a fiún : .Ez már igen',

mondja, és a fiút választja."
Marcello nevet. "Ezzel akartunk
Sophiára
voksolni
a kettejük
közti vetélkedésben."
"Nem tudom, miért nem akadt
rá producer", tűnődik fennhangon. Nem akadt producer két
másik tervére sem. Az első egy
süketnéma
seriff története lett
volna. "Az amerikaiaknak kínáltam fel. Azt akarják, hogy angolul játsszak,
utószinkron
nélkül?" Hát mi vagyok én? A süketnéma seriffel egyből megoldódik a probléma. Már el is képzeltem
magamnak.
Alattomos,

mint a kígyó, a saloon fölött
van a szobája, áll a tükör előtt.
passzentos
farmerben.
a haja
borzas, a keze ápolt. apisztolya
egyedi darab ... jó. mi?"
A második az öreg Tarzan és
az öreg Chita története. "Képzeld csak el az őszülő szőrű
Chitát. amint feltuszkolja
Tarzant a fára; Tarzan pedig, amikor lemegy a nap, fázik, egy
hősugárzót szeretne,
és hiába
kurjongat ja ki a torkát, az állatok rá se bagóznak; a párducbőrön, amit hord. a foItokról
nem tudni.
eredeti ek-e, vagy

ősszecsinálta
magát ... Mert tudod, mi igazából Tarzan tragédiája? Az, hogy őt sosem fedezték fel; mindig ott maradt az
őserdőben, és várta a fehér vadásznőt.
Magányosan öregedett
meg. Szóval Tarzan azoknak a
hőse, akik - mint én - elérkeztek a harmadik
életkorba."
S
váltig álmélkodva a producerek
értetlenségén, a világ egyik legnagyobb filrnszínésze
sztepplépésben felszökdécsei
a lépcsőn
Fellini irodája felé, akihez ebédre hivatalos. (Dante Matelli L'Espresso,
1985. május 19., Róma - Schéry

András)

A Filmvilág 1985/12-es számában Múzeum címmel megjelent Pilinszky János
forgatókönyv-vázlata. Tájékoztatásul közöljük.
hogya forgatókönyvet a Budapest Filmstúdió rendelte meg 1960-ban.

Helyesbítés
Gaál István: A portugál gálya (physalia) című, januári
lent versének első sora helyesen: "Egy kúszó árnyék".

számunkban megje-
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BESZÉLGETÉS ÚJHELYI SZILÁRDDAL
"Még a Húsz óra elfogadása körül is volt bizonytalanság. Ez
volt az a film, amelyben először nyúltunk olyan kérdéshez,
ami visszamegy az ötvenes évekbe, és nem kerüli meg 56-ot
sem. Soha nem felejtem el, hogy amikor a film átvétele volt,
ott ültünk Fábrival, Kováccsal, Bacsóval - a csoport magvával-, és nem tudtuk, hogy mi lesz."

GYURKOVICS TIBOR: PASOLINI JÉZUS-FILMJE
"Mintha Mátét bízták volna meg a filmnovellával. Sőt, a forgatókönyvvel. Nem tudom, mennyit fizethettek neki, azt
hiszem, semmit. Mégis Írta. Meggyőződésből? Bensőségből,
hitből? Bárcsak mi is Így Írhatnánk forgatókönyveinket.
Nem hiszem, hogy Máté számító volt."

PIER PAOLO PASOLINI ÍRÁSAIBÓl
"Megtaúultam,
hogy az ember' történelmi tapasztalásaiból
semmi sem vész el. Jézus szava sem veszhet el tehát. Bennünk
van, a történelmünkben.
És (naiv) meggyőződésem, hogy ha
egy polgár jól olvassa az Evangéliumot, jó felkészítést kap
belőle a marxista gyakorlathoz. "

SIR LARRY, A LELKÉSZ FIA
"Sir Laurence Olivier immár hat évtizede prezentálja az átalakulás bűvészmutatványait. Hősszerelmesnek gondoljákazonnal húsos orrot ragaszt. Hűvös intellektusát csodálják
- és legközelebb ősemberi artikulációval rukkol elő. A legnagyobb Shakespeare-színészek
közt üdvözlik máris
átrepül az óceánon, a Broadway-n billeg-táncol,
Hollywoodban vesz részt blődliben. Csak játszhasson."

