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ESZMECSERE

"Filmet tanítani csak akkor lehet,
ha filmet csinál az ember"
Negyven esztendeje indult meg hazánkban a
főiskolai szintű filmművészképzés.
Szerettem
volna cikket írni a Színház és Filmművészeti
Főiskola filmfötanszakának
munkájáról. A készülő riport nemcsak jubileumi tiszteletadás
lett volna. Érdekelt a jelen és a főiskola jövője
is. Természetes az érdeklődés a főiskola munkaja iránt. hiszen egy-egy végzős osztály jellege. karaktere sok évre meghatározhatja
filmművészetünk arculatának alakulását. Sokakkal
beszélgettem - tanárokkal és egykori diákokkal -. a főiskola rektora és a filmfőtanszak vezetője azonban nem nyilatkozott. Úgy érezt ék.
"nem időszerű" most a főiskoláról szólni. Mivel az oktatás koncepcióját mégiscsak a vezetés
határozza meg. féloldalasnak tűnt volna a többiek véleménye. Keserű szájízzel ugyan. de lemondtam a főiskolai riportról. Azután elolvastam Bán Róbert írását a Filmkultúra 19S6/1-es
számában. és úgy éreztem, a tervezett riport nagyon is időszerű lehetett volna.

Művészet (vagy) mesterség
Bán Róbert egy félmondatban intézi el. hogy
egyetlen hallgató vonzódik következetesen
a
mai térnákhoz.
egyetlen mondata sincs arról,
hogy milyen világképről tanúskodnak a látott
filmek, s míg beszámolója nyomán fogalmunk
sincs, hogy ugyan miért akar ez a nyolc fiatalember éppen filmet készíteni. addig hosszanhosszan ír az alkotói fegyelmezetlenségről.
amelynek "megregulázása elsőrendű pedagógiai
feladat lenne."
1979 óta van módomban rendszeresen figyelemmel kísérni a főiskolás vizsgafilmeket. Azóta érzem. hogy a szakmát, a mesterséget meg-

tanulják a diákok, és valami meqis hiányzik.
Számomra például a Bán Róbert által látott filmek többsége is épp a jólfésültségével. az iskolásságával.
a sokszor tökéletes megformáltságával volt ellenszenves. Az eredeti szemlelet.
az önálló mondanivaló és látásmód, s főleg minden valamire való ifjúság minimálprogramja
megváltoztatni a világot - lendületének hiánya
aggasztott.
Engem is elbűvűlt a Janisch Attila filmjeiből
áradó feszültség. A vászon egyszerre idézte
Hitchkockot és Tarkovszkijt. Lehetett borzongani. Iehetett csodálni Törőcsiket .és Nyakó Julit, akár a "nagyok"
filmjeiben, és lehetett
ámulni. hogy honnan tudja mindezt egy alig
húszéves fiatalember. De a tolakodó kérdést,
hogy rniről szólnak a filmek. s hogy szólnak-e
arról, hogy miért kell filmrendezőnek lenni a
nyolcvanas évek Magyarországán.
még a legjobban sikerült munkáknál sem lehetett elhallgatni.
Kételyeimet a szakma, a mesterség öncélú elsajátításáról a debütáns filmek is igazolják. Az
első filmek kritikái az utóbbi években egyre
gyakrabban szólnak arról. hogya
film akár
rendezőjük sokadik filmje is lehetne a filmes
eszközök használatának
biztonságát tekintve.
De sokszor fáradt, rutinos, az egyéni közlendöt
nélkülöző a mondanivaló is. Hiányzik belőlük,
amiről Bányai Gábor is ír a Filmkultúrában,
az amszterdami
főiskolás fesztivál kapcsán:
"tn legalábbis szívesebben veszem a dadogó,
sokat markoló önállóságot, mint abevált patronokkal operáló profizmust.
Az avantgarde
igény - és ezúttal nem a társadalmi mozgásról
beszélek - sokkal fontosabb szerintem egy pályakezdő számára, mint a - megint csak nem
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ideológiai
értelmű
- retrográd
magabiztosság.
Az elszakadás
fesztivál jára számítottam
tehát,
s inkább
a beilleszkedés
módozatait
láthattam."1
Cseppet sem vigasztal,
hogy - esetleg - világjelenségről
van szó. Végül is mi történt? Hiszen a hatvanas
években világhírűvé
vált főiskolai oktatás sikerének
titka bizonyára
az volt,
hogy megtalálta
a kényes
egyensúlyt
a művész- és mesterségképzés
között. Ha visszatekintünk
az elmúlt
negyven
évre, azt látjuk,
hogy a főiskolai
képzés mindenkor
összefügg
a filmgyártás
általános
helyzetéve1.
Kicsiben
vagy tükrözi azt, vagy másságával
változásokat
sejtet.

A hőskor"

"

1946-ban minden hazai példa nélkül, óriási elszántsággal
és lendülettel,
Balázs Béla és Hont
Ferenc kezdeményezésére
megindult
a hazai
filmművészképzés,
egyelőre
rendező és operatőr szakon. " ... az volt a helyzet, hogy elindultunk, és nem tudtuk, mit kell csinálni. Hogy
is írta Karinthy?
-Az isten a kezünkbe
adta a
tárogatót
és nem tudtuk,
mit kezdjünk
vele .«
Megmondom
őszintén, arra, hogy filmet tanítsak, amikor magam is csak tanulónak
éreztem
magam - sose gondoltam.
így hát nagy zavarban voltam.
Éreztem,
hogy olyan a pillanat,
hogy a lehetetlent
is lehetővé kell tenni, ha muszáj. És éreztem:
ha most nem jön itt egy új
generáció,
akkor nagy baj lesz, mert folytatni
fogjuk azt a kis horizontú
filmgyártást,
ami azelőtt volt ... így aztán nekifeküdtünk.
nagy tanakodás
után...
Főként Balázs Bélával vitatkoztunk
rengeteget
... Tulajdonképpen
nekem
tanítás közben kellett tanulnom ... Talán a legfontosabb
felfedezésem
az volt, filmet tanítani
csak akkor lehet, ha filmet csinál az ember ...
így született
a Valahol Európában című film.
Voltaképpen
azért csináltam,
mert megbeszéltem az illetékesekkel,
hogy én másképp
nem
tudok tanítani, csak ha a diákokkal
együtt vállalkozunk
erre a nagy kalandra,
és ők egy
konkrét
film elkészítésének
közepette
érthetik
meg minden
részletében,
hogyan
"csinálódik"
a film. Hogy azt örökösen
improvizálni
kell,
ezer akadályt
kell napról napra leküzdeni
tudni. Ezt nem lehet teoretikusan
megmagyarázni,
ezt csak akkor lehet megérteni,
ha az ember
nap mint nap együtt
dolgozik
a tanítványaiva1.":!
Hogyan
élték meg ugyanezt
a tanítványok,
az első filmrendező
osztály tagjai? Makk Ká-
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roly . "Ak.kor még az első két évet a szinházrendezőkkel
együtt jártuk, azonos tantárgyakat
hallgattunk
ugyanazoktól
a tanároktó1.
Többek
között Gellért Endre, Nádasdy
Kálmán, Balázs
Béla, Kárpáthy
Aurél, Márkus
László, Ladányi
Ferenc. Ezt az összevonást
némiképp
a szükség
is diktálta,
hiszen
nem volt nyersanyagunk,
hiányzott
a technikai
felszerelés,
mi az első
években csak beszéltünk
a szakmáról.
ahelyett,
hogy gyakoroltuk
volna."3
Bacsó Péter: "A tulajdonképpeni
szűken vett
szakma, nagyon
enyhén
fogalmazok,
ha azt
mondom.
hogy valami
mellékes
dolog
volt.
Nem azért jártunk a főiskolára,
hogy ott tanuljunk. Mi kb. 1949-ig állandóan
a napi politika
harcaiban
vettünk
részt:'"
Kovács
András:
"Ennek
voltunk
bizonyos
mértékig
az áldozatai
is. A mi energiáink
nem
tudtak filmben megfogalmazódni
... Amikor a
főiskola után kikerültünk
a filmgyárba,
többségünket dramaturgiai
munkára
osztották
be."~)

"Ötvenes évek"
A nagy lendület
hamar megtorpant,
a "tüneményes összevisszaságnak"
véget vetettek
"az
új jégkorszak"
évei, amelyek
szükségképpen
átalakították
a főiskola
légkörét
is. Az intézmény szellemi atyja, Hont Ferenc - aki az újjászülető
magyar filmgyártás
más területein
is
bábáskodott
- 1949-ben
"kegyvesztett"
lett.
Makk Károly például egyik napról a másikra
egy gépállomáson
találta magát traktorosként.
és Huszárik
Zoltán is kénytelen
volt megszakítani tanulmányait
néhány esztendőre.
A kor szellemének
megfelelően
folyt az oktatás. Az iskola évkönyve
büszkén
számol be
a legfiatalabb
tanszék
sikereiről.
Emeljünk
ki
két jellemző
mondatot.
"Sikerült
minden hallgatót fényképezőgéppel
ellátni."
"A Népművelési Minisztérium
megbizásából
a Földművelésügyi Minisztérium
számára a hallgatók oktató filmet készítettek
a tenyészsertések
helyes
kiválasztásáról'
,7 A tanszékvezető
a kor legsikeresebb.
legtermékenyebb
rendezője,
Keleti
Márton.
A tanári kar már ekkor is színvonalas: Eiben István, Fejér Tamás, Gertler Viktor,
Máriássy
Félix, Szécsényi Ferencné.
Fehér Imre, Makk Károly, Nádasy László, Illés György.
A főiskola
műtermét
1954-ben adják át, de a
pedagógiai
alapelv
megvalósulására,
amelyre
Radványi
Géza ráérzett,
hogy a filmkészítést
csak filmkészítés
közben
lehet igazán megtanulni, majd csak egy évtized múltán kerülhet
sor.

Valóságismeret és kreativitás
A Sz ínházés Filmművészeti
Főiskolán
1964ben lépett életbe az első komplex, az intézmény
oktató-nevelő
munkájának
egészét
átfogó
reform.
Természetesen
korábban
is készültek
programok,
tematikák,
de ezek egy-egy terület
rövid távú elképzelései
voltak. Idézzünk
a reformtervezetből
néhány, a filmfőtanszak
rnunkájára vonatkozó
gondolatot.
"A korszerűsítés
legfontosabb
módszertani
követelménye
mind a mesterségi-szakmai,
mind
az elméleti oktatásban
a hallgatók
önálló munkára nevelése. Ez a mesterséq-oktatásban
elsősorban azt jelenti. hogy az értékes
hagyományok átvételén túl, a tanításnak
ösztönöznie
kell
a hallgatókat
saját. egyéni
alkotói stílusuk kialakítására.
Az általános
filmrendezőképzés
melynek a hallgatók
művészetelméleti
felkészítését az eddiginél
sokkal inkább
biztosítania
kell - elsőrendű
követelménye:
a széles körű
és már az oktatás kezdetétől
érvényesülő
praktizáció. További lépéseket
kell tenni a filmrendezői és operatőri
szakon a képzés szorosabb
együttműködésére
is. A filmrendező
hallgatóknak az eddigieknél
magasabb
fokon kell elsajátítaniuk
az operatőri
ismereteket.
Az operatőr hallgatóknak
viszont a művészi
színvonal
emelése érdekében
a filmrendezésből
és a művészetelméletből
kell
több ismeretet
szerézniük."8 (A számunkra
ma már természetes
és
gyümölcsöző
metódus.
hogy az első két évben
azonos képzést kapnak a rendezők és az operatörök. régebben
nem volt ilyen magától értetődő. Az ötvenes
évek elején az operatőrök
pl.
nem tanultak
filmtörténetet.
a rendezők
pedig
nem hallgattak
müvészettörténetet.)
Ennek a sok elemében máig is érvényes koncepciónak
a kidolgozásában
és meghonosításában nagy szerepe
volt Herskó
Jánosnak,
aki
a főtanszak vezetője volt. "Reform unk alfája és
omegája a gyako'rlati munka növelése. A növendékek már a második
szemesztertől
keskenyfiImet készítenek.
Az a célunk, hogy az ötödik
szemeszterre
a növendék
a filmnyelv
használatában már bízonyos
alapgyakorlatra
szert tegyen, és így a következő
szemeszterben
mondanivalója
kifejezésében
már szabadabban
kisérletezhessen.
Oktatásunk
súlypontja
tehát erre az időszakra
a technika elsajátításáról
a művészképzésre
kerülhessen
át. ... A művésszé
válás döntő tényezője
a nyelv elsajátítása
rnellett az egyéni koncepció
kialakulásának
gyakorlása
különböző
témákban
és műfajokban.
erre is legalkalmasabb
akisfilmkészítés
... A

másik döntő alapelvünk.
hogy a nyelv elsajátítása és a művésszé
nevelés nem két különböző, elválasztható
folyamat,
hanem már kezdettől fogva egymást egészíti ki."9
E koncepció jelentőségét
és nóvumát a kreativitás mellett a valóságismeret
igényének
felkeltése adja. "Ha növendékeinkbe
sikerül beoltani a tények
iránti odaad ó érdeklődést,
ha
sikerül megtanítani
őket arra. hogy a tények
csoportosításában
megkeressék
azokat
a törvényszerűségeket.
amelyek
a tényeket
szülik.
ha nem nyugszanak
soha bele abba. hogy előregyártott
elméletekhez
alkalmazzák
a tényeket. hanem a valóság ismeretéből
kívánják
levonni az emberi
viszonylatok
tőrvényszerűségeit. akkor
megtettük
a döntő lépést ahhoz,
hogy valóban
szocialista
realista
művészeket
neveljünk."!"
"Az év elején mindenki kiválasztott
magának
egy témát. és fél éven át riportokat
készitett
magnetofonra.
Ezeket a riportokat
azután bemutattuk
a főiskolai órákon. megvitattuk
a velük kapcsolatos
problémákat.
majd ennek alapján újabb riportokat
készítettünk.
Íqy a lakitottuk ki a forgatókönyveket
... Az oktatás szellemének megfelelően
valamennyien
szociológiai
szempontokból
indultunk
ki."!! - idézi Grünwalsky
Ferenc. a dokumentumfilmezést
megújító generáció egyik tagja meghatározó
élményeit.
Az 1964-es, valóban fordulatot
jelentő reform.
elválaszthatatlan
a főiskola
talán
leqjelentősebb művész-pedagógusának.
Illés Györgynek
a nevétől is, aki már 1949 óta tanít a főiskolán,
"Nem operatőröket
tanítunk,
hanem szernélyiséqeket, és ennek a megkülönböztetésnek
azért
örülök. mert a művészeti
életben rendkívül
nehezen sikerül. hogy ne sémákban. hanem emberekben
gondolkodjunk.
akiknek
a törekvéseit
segítenünk
kell ... Mindenáron
arra kell törekednünk.
hogya
hallgatók
egyéni látásmódjára építsük rá az eszközök
használatát.
Mindig
szem előtt tartva. hogy a mű a cél, s minden
egyéb csak odavezető
út, mely utat úgy kell
végigjárni,
hogy a művet szolgálja."12
Az oktatás fő törekvése
tehát. amely a hatvanas években akadálytalanul
kibontakozhatott.
a valóság
megismerésé n alapuló.
kreatív
rnűvészképzés
volt. Az elképzelés
eredményességét tehetséges,
a filmművészet
feladatainak
és
lehetőségeinek
elkötelezett
rendezők
és operatörök egész sora igazolja,
és nem utolsósorban
az a nemzetközi
tekintély.
amelyet
az intézmény szerzett. A valóság és a gyakorlat
pedagógiájának
oroszlánrésze
volt benne,
hogy a

s

magyar film megérkezett a jelenbe, s a "jelentő
mód. jelen időt" is magas művészi színvonaion
beszéli. A Balázs Béla Stúdióban újjászülető dokumentumfilm és a lényegében ennek talaján
kibontakozó ún. Budapesti Iskola gyökerei is
a megreformált főiskolai képzéshez nyúlnak
vissza.

IIgyek

helyett stílusgyakorlatok

"Idők folyamán azonban nyilvánvalóvá
vált,
hogy a túlságosan fetisizált s szinte kizárólagosan alkalmazott dokumentarista ismeretszerzés és kifejtésmód egyoldalúságokat
eredményezett. Ezért a főiskola filmfőtanszaka az akkori program lényegi megtartásával három évvel ezelőtt új gyakorlatot dolgozott ki. mind a
felvételi vizsgák, mind az oktatás programjának gazdagítása érdekében. A dokumentum- és
riportműfajok
csökkenése nélkül a jelenlegi
oktatásban nagyobb hangsúly esik a színésszel
való munka mődszertanára,
gyakorlatára"
nyilatkozta Fábri Zoltán 1977-ben.
Fehér György13 véleménye azért érdekes, mert
a koncepcióváltás tanulmányai közben történt,
és mert mint a főiskolán tanító, a jelenlegi helyzetet is ismeri. "Harmadévben - ez azután volt,
hogy Herskó disszidált - már voltak bizonyos
megkötések. Itt kezdődön az a máig tartó folyamat, hogy azt mondták, a főiskolán elsősorban a mesterséget kelJ megtanulni. Az az évfolyam például. amelyik most végez, olyan megkötésekkel készít filmet, ami az én véleményem szerint nem előnyös, mert nem hiszem,
hogya szakmát külön meg lehet tanítani. Pedig
a filmkészítést megtanuini nem egy ördöngös
dolog. Szemléletet és ízlést azonban szinte lehetetlen tanítani. legfeljebb segíteni lehet a kibontakoztatásában
a növendékeket. Én abban
hiszek - s a mi évfolyamunkon a maga módján mindenki így volt vele =, hogy van egy
ügy, amiről filmet kell, amiről filmet érdemes
csinálni. Ma sokszor az az érzésem, hogy azért
készülnek a filmek, mert vizsgázni kelJ.
Tehát a főiskolának
egyetlenegy kötelessége
volna, hogy minél tágabb teret biztosítson ahhoz, hogy mindenki azt csinálja, amihez köze
van, ami az ő ügye."
A hetvenes évek második felétől egyre inkább fölerősödött az a folyamat, amelynek következtében a főiskolás filmekből eltűntek az
"ügyek", és maradtak a stílusgyakorlatok.
Kétségtelen, hogy a Herskó-féle
szisztéma kissé
egyoldalú volt. Mivel a dokumentumfiImre
koncentrált, nem egy rendező érezte később a

hiányát bizonyos játékfilmes készségek elsajatításának. Úgy tűnik azonban, hogy az ezt korrigálni szándékozó reform - ahogy mondani
szokás - a fürdővízzel együtt kiöntötte a gyereket is. A kisjátékfilm-készítésre
koncentráló
képzés a mesterség elsajátítását tűzte ki célul.
s háttérbe szorult a társadalmi valóság megismerése s az egyéni koncepció kialakitásának
gyakorlása.
Talán innen van, hogy a végzős osztályoknak
a Balázs Béla Stúdióban sem sikerült igazán
megvetniük a lábukat, s saját arcukra formálni
a Stúdiót, hiszen a főiskolaról
magukkal hozott
játékfilmes stílusgyakorlatok vizsgafilmnek talán elegendők, de nem elégségesek egy rnűhely
szellemiségének, önálló arculatának megteremtéséhez. (Nincs időnk és terünk most erre kitérni. de nem lehet véletlen, hogy a BBS-ben
épp a hetvenes évek végétől alakult ki a disszonáns helyzet, hogy érdemi munkát vagy a stúdióból már .Jcíöreqedett" dokumentaristák,
vagy az ún. kűlsős, többnyire a társművészetek
területéről érkező experimentalisták
végeztek.)
A szakma, a mesterség
elsajátítása
tehát
alapkövetelmény.
Mondhatjuk,
hogy a minimum. hiszen ha valaki megtanul egy idegen
nyelvet. még nem biztos, hogy tud regényt írni azon a nyelven. De ha nem tanulja meg, akkor biztosan nem tud. A szakma és a mesterség
elsajátítása, elszakítva az ügyeknek elkötelezett
alkotóegyéniségek
formálásától s a valóságismeret alapvető követelményétől azonban szükségképpen vezet fiaskóhoz.
S itt nem árt emlékeztetni - hisz újabban divat tagadni vagy bagatellizálni a hatvanas évek
magyar filmművészetének jelentőségét =, hogy
annak "titka" épp az ügyek, űgyeink fölvállalása volt. Leegyszerűsítve és cinikusan mondhatnánk. hogy ma más idők járnak. A magyar
film is halad a korral. s Mr. Forman hűséges
követőjeként
ma Hollywoodrakacsingat.
A
nyolcvanas évek újkonzervativizmusa
pedig a
mesterség rangját hirdeti. Hollywood mércéjével mérve a magyar filmet mindig is az "amatőrizmus" jellemezte. De ez a kicsi, szerény,
amatőr filmgyártás mégis naggyá tudott lenni.
Félek, nem mert tudta a szakmát, hanem mert
volt egy ügye. Mert vállalta Magyarországot,
vállalta
Közép-Európát.
Emlékezzünk
csak,
hogy a szigorú ítéletű kritikus, B. Nagy László
szakmailag mennyi kivetni valót talált Kósa Ferenc első filmjében, a Tízezer napban. Mégis
ezt a cimet adhatta kritikájának:
"Filmművész
szűletik".
"Nekünk azt kell megcsinálni, amit
senki más nem csinál meg helyettünk a világ-

ban" - ez volt a hatvanas évek magyar filmjének programja, s úgy tűnik, ezzel egybevágott
a főiskolai képzés akkori koncepciója is.
A nyolcvanas évek magyar filmjét azonban
a fejvesztett kapkodás jellemzi. "Önfinanszírozás, gazdaságosság, vállalkozás, siker" - ezek
a kulcsszavak. Tartalmi és művészi kérdésekről
alig-alig esik szó. Mi lesz, ha ezt tanulják majd
a főiskolasok is, s hozzá másolni a sikerfilmeket, mint a süteményreceptet? S mi lesz velük,
ha végeznek ? Hiszen addigra vagy megszűnik
a magyar filmgyártás, mint egy nem rentábilis
melléküzemág, vagy győz a józan ész, és bebizonyosodik újra, hogya
magyar film "csak"
szellemileg és erkölcsilag lehet rentábilis itthon
és a nagyvilágban egyaránt.

"Ha élet zengi be az iskolát ..."
Az oktatás egyik legtöbbet vitatott pontja, hogy
a főiskolán szerzett gyártási. szervezési, technikai és egyéb gyakorlat szükségképpen nem elegendő ahhoz, hogy fiatal rendezők meg tudjanak felelni a filmgyár gyökeresen más, új követelményeket támasztó feladatainak. A probléma megoldására sokan a kötelező asszisztencia gyakorlatának
visszaállítását
javasolják.
"Örvendetesnek
tűnik, hogy Szabó István Oscar-díjas filmrendezőnk. a Színház és Filmművészeti Főiskola újonnan kinevezett film- és televizió-főtanszak vezetője vissza akarja állitani
a régi gyakorlatot. miszerint a diákoknak a diploma megszerzése előtt -a
stúdiókhoz kihelyezve - több filmnél kell közreműkődniűk.vtValószínű, hogy az asszisztensi tevékenység
nem árthat meg senkinek. Annál kevésbé, minél eredetibb, önállöbb egyéniség. De abszolutizálni az asszisztensi tevékenységet és ennek
alapján minősiteni valakit veszélyes gyakorlat,
hiszen mint Grunwalsky Ferenc mondja: "A két
dolognak - a rendezői és az asszisztensi kvalitásoknak - a valóságban semmi köze egymáshoz, ezért még a főiskola keretében kellene alaposan felvértezni mindenkit a gyártáshoz, konkrétan a mi viszonyaink között zajló filmgyártáshoz szükséges ismeretekkel." J5
A főiskolai oktatás saját tapasztalata is azt
mutatja, hogy ha nem spekulatív, pusztán a
vizsgakövetelményeket
szem előtt tartó iskolagyakorlatokat
készítenek a hallgatók, de a
filmkészítést saját ügyüknek érzik, akkor lehetetlen, hogy ne izgassák, érdekeljék őket a filmek készítésének körülményei. Az 1970-ben
végzett osztály tagjai nyilatkoztak. "Már a fő-

iskolán is más gyártási és elfogadási módszerek
között dolgozhattunk, mint amilyen a filmgyártásban általában kialakult, de azok még kevés
tapasztalatot nyújtanak az ilyen módszerekre
vonatkozóan. A főiskola után ilyen irányba kísérletezni nem volt lehetőségünk. Az utoljára
végzett két osztály sok tagja így a szakmán belül is amolyan szakmán kívüli maradt. Úgy láttuk tehát, hogy magunknak kell megtalálnunk
azokat a szervezési, elfogadási és gyártási elveket, amelyek közt lehetőségünk nyílik, hogy kialakítsuk és megtanuljuk a számunkra leginkább megfelelő rendezési, filmezési módszereket, saját stílusunkat. Az az érzésünk, hogy az
ember nem lehet elkötelezett a műveiben anélkül, hogy közben ne törődjék e művek létrejöttének körülményeivel. E körülmények kialakításánál ugyanúgy részt kell vennünk a társadalom életében, mint másban. Meglévő alkotó
energiák sikkadnak el. ha elidegenedett szisztémában történik az elfogadás. A fiatal nemzedék számára a film már nagyon messze áll az
irodalmi alapanyagoktól. és hogy ezt a szakmát
kitariuljuk. elkezdjük, és valamifajta filmrendezői egyéniséget kialakítsunk magunkban, ehhez egy nem csupán irodalmi forgatókönyvön
alapuló gyártási és elfogadási rendszert is ki
kell alakítanunk illetve kísérleteznünk,"16
Optimális esetben a főiskolaról kikerült osztályok tehát nem beilleszkedni akarnak, hanem
újitani, meqváltoztatni, a maguk képére formálni a világot. s benne a filmgyártást is. Hogy milyen nyűg lehet egy tehetséges, fiatal. újat akaró generációnak egy elöregedett, konzervatív
filmgyártás, amelynek legfőbb követelménye a
beilleszkedés, arra az egyik legjobb példa az
1961-ben végzett osztály, Máriássy Félix tanítványai. Róluk írta Sarkadi Imre Talán álom cimű cikkét.
"Mi vagyunk a ő'l-es nemzedék. Mi leszünk
az első magyar filmrendező nemzedék, amelyik
komolyan veszi a filmet mint rnűvészetet. Fiatal rendezőnek nálunk eddig azt a harminc, harmincöt, negyvenéves rendezőt nevezték, aki a
második vagy a harmadik filmjét csinálta. Az
elsőt mindenki avval csinálta, hogy csak legyen meg, hogy csak bele ne akaszkodjanak,
csak fusson végig, csak...
szóval mindenki
olyat igyekezett csinálni, amit a nála néhány
évvel idősebb rendező csinált évekkel ezelőtt,
amikor még az is fiatal rendezőnek számított." J7
Ezt a lélekölő gyakorlatot a hatvanas évektől
sikerült meghaladnia a magyar filmgyártásnak.
Csak remélhetjük, hogy az élet furcsa fintoraként, nem a hatvanas évek fiataljaiból azóta
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középnernzedékké
avanzsált,
rendezők
fogják
ebben
a
helyzetben
visszaállítani.
"

pozíciókba
jutott
mai. szorongatott

SOk az esz kimó.,;"
lma ...

Időszerűtlen
riportom
másik lényeges
kérdésköre a túlképzés
lett volna. Hogy a mégoly
gondosan és előrelátóan
megtervezett
kőzép- és
hosszú távú tervek is tévedhetnek.
arra jó példa a következő:
A művészetoktatás
15 éves távlati fejlesztési
koncepciójában
ez áll: "Mivel a
filmgyártás
kapacitása
1990-ig előreláthatólag
kb. 20%-kal
nő, az évente gyártott
filmek száma 600-650-re
emelkedik.
Ez a fejlődési
tendencia a szakemberképzéshez.
megfelelő
támpontot ad. Bár a tévé távolabbi
szakemberigényei kevésbé
tisztázottak,
azzal egyetértenek,
hogya
főiskolai képzés - az eddigi ütemben a film- és tv-rnűvészet
minden
ágában
fenntartható." III
Minden
stimmel,
csak épp nem növekszik
20%-kal a filmgyártás
kapacitása,
hanem csökken. A filmgyár vezérigazgatója
a múlt év nyarán gyáron belüli munkanélküliségről
nyilatkozott, s éppen a fiatal rendezők,
operatörök
és
szakalkalmazottak
körében.
Márciusban
pedig
diadalmas
cikk számolt be a Magyar Hírlapban
arról. hogya
Mafilm megválik
felesleges
sz
neszeitől és szakalkalmazottaitól,
s hogya
rendezőket és operatőröket
egyelőre
mi mentette
meg az utcára kerüléstől.
azt csak a Jóisten
tudja.
í-

adódó problémákkal
a főisvan, de úgy érzik, a kialakult
helyzetért
legkevésbé
őket terheli
felelősség.
"Nagyon nehéz a főiskolát felelőssé tenni azért,
mert a filmgyár különbözö
strukturális,
átszervezési és megalomán
stb. bajai miatt. ha ezelőtt
tíz évvel húsz film készült egy évben, akkor
most nem harminc
készül.
hanem tizenöt"
mondják kezüket széttárva.
A túlképzésből

kcla is tisztában

Van egy tekintélyes,
színvonalas
tanári gárda, oktatási
múlt, tanterv, tananyag,
épületek,
felszerelések,
amelyek
müködtetése,
foglalkoztatása alapvető
erkölcsi
és egzisztenciális
érdek.
Innen nézve a főiskolanak
igaza van, mégis
adódik a kérdés, hogy egy ilyen kis országban,
ahol azért behatárolt
a filmgyártás
és a televíziós műsortermelés
felvevőpiaca.
indokolt-e,
hogy elkülönítve
háromféle
filmes képzés legyen; játékfilmes.
kisfilmes
és televíziós.
Úgy
gondolom,
hogy az 1964-es reform, amely az
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egységes
filmes képzést tűzte ki célul, alapjaiban helyes volt.
"A Filmfőtanszakcn
meg kell szüntetni
a külön játékfilmés kisfilmrendező
oktatást. A kisfilmrendező
osztály
oktatási
tapasztalatainak
fölhasználásával
be kell vezetni
az általános
filmrendezés
képzést. Ennek keretében
a hallgatókat megtanítani
a különböző
müfajú filmek
rendezésének
speciális
tudnivalóira
. " A szakosítás tendenciáját
a hallgató tehetsége,
érdeklődési köre és a terület igényei alapján a képzés
utolsó szakaszában
kell érvényre
juttatni.
Az,
hogy a hallgatók a filmrendezés
melyik speciális ágára szakosodnak
végérvényesen
- nem a
főiskolán,
hanem rnűvészi
praktizációjuk
nyomán, az életben fog eldőlni."!"
Megfontolandónak
tartanám
ennek
a gyakorlatnak
a visszaállítását,
bár
kétségtelen,
hogy az utóbbi húsz évben a televíziós
művészet - nyilván nem függetlenül
a több mint 10
éves televíziós
művészutánpótlás
főiskolai
nevelésétől
- sokat fejlődött.
Az is kétségtelen,
hogya
televíziónak
vannak speciális igényei ilyen például az adásrendezés.
amelyet nem lehet beolvasztani
az általános
képzésbe.
Az viszont, hogya
játék- és kisfilmrendezők
mint két szomszéd vár lakói dolgoznak
egymás
mellett. egészségtelen
gya'korlat.
Ennek
nyilvánvaló jele, hogy bár már akkor is telített volt
a Mafilm
rendező és operatőr
gárdája,
három
évvel ezelőtt, hosszú szünet után mégis inditottak egy kisfilmes
osztályt.
Hogy játékfilmrendezőink
kitűnő
dokumentumfilmeket
tudnak
készíteni,
azt senki nem vonhatja kétségbe,
hiszen Sára Sándor,
Zolnay
Pál, Rózsa János,
Gyarmathy
Lívia, Kósa Ferenc
dokumentumfilmkészítői
munkássága
egyenértékű
játékfilmes tevékenységével.
A fiatalabb
generáció
pedig újjáteremtette
a dokumentumfilmezést
a
Balázs Béla Stúdióban.
Gazdag, Szornjas. Grunwalsky. Dárday, Vitézy, Szalai. a Gulyás testvérek, Ember Judit
és még sorolhatnám.
ki
mindenki
bizonyította
az elmúlt
évtizedben,
hogy friss szeraléletű.
új módszerű.
társadalmilag elkötelezett
dokumentumfilmeket
tud csinálni. Vajon mi az oka, hogy egy-egy alkalmi
kirándulástól
eltekintve
- amely nem is m indig végződött
bemutatóval
- nem dolgoztak
a
dokumentumfilm
stúdióban?
Nem lett volna kézenfekvő, olcsó és főleg a ma tetőző foglalkoztatási
feszültségeket
enyhítő
megoldást
megvizsgálni.
hogyan lehetne az alkotó energiákat
a kisfilmgyártásban
hasznosítani.
karnatoztatni?
Bizonyos, hogy csak egy egységes szernlé letű.

de a filmi közlés funkcionális differenciáltságát
figyelembe vevő oktatási szisztéma képes olyan
filmes szakembereket képezni, akik rugalmasan
tudnak igazodni a társadalom és a filmterület
változó igényeihez.
A sokfajta feszültségből, amelyet :t túlképzés
eredményezhet, emeljünk ki még egyet, amely
filmgyártásunk
legfrissebb, de nagyon fontos
vívmányát veszélyezteti. Az utóbbi néhány évben ugyanis előfordult, hogy nem a diploma
döntött, hanem a tehetség, és rátermettség is
elegendőnek bizonyult a filmrendezéshez. Erdőss Pál, Gulyás Gyula, Szurdi Miklós, Bereményi Géza sikeres debütálása azt gondolom,
mindenkit meggyőzött ennek a rugalmas gyakorlatnak a helyességéről. Ez a nagyon egészséges folyamat most megtorpanhat és visszájára
fordulhat.
Gulyás Gyulának. bár háromszori próbálkozásra sem vették föl a főiskolára, sikerült beküzdenie magát a szakmába. "Amíg azt mondták, hogy Magyarországon évente húsz-huszonkét játékfilm készülhet, addig mi úgy a huszonöt-huszonhatodik
helyen voltunk a két-három
évenkénti lehetőségeinkkel.
Most, hoqy ez a
filmszám csökkent, talán öt évenként kerülhet ránk sor. A legutóbbi rendezői értekezleten
például fölvetette egy szakszervezeti tisztségviselő, hogy a tagság részéről jogos igényként fogalmazódott meg, hogy mivel "sok az eszkimó,
kevés a fóka", ezentúl csak a tősgyökeres eszkimók forgathassanak
játékfilmet.
magyarul:
csak azok, akiknek diplomájuk van. Azon túl,
hogy néhányunkban ez szorongást keltett, ez
perspektivikusan
sem jó, hiszen ha valamivel
küzd ez a szakma, az épp a belterjesséq.T"
Teljességre nem törekedve most csupán néhányat emeltem ki a probléma- és ellentmondashalmazból. ami a főiskolai oktatásban jelen
van. ]elzésnek talán ennyi is elég, hogy érzékeljük, a főiskola szerves része, meghatározó
eleme filmkultúránknak,
nem maradhat tehát
ki abból a reformfolyamatból.
amely a filmszakma törekvése. Persze nem mindegy, hogy
tűzoltómunkát végzünk-e és a napi érdekeknek
rendeljük-e alá a jövő filmes generációinak
képzését, vagy megpróbálunk hosszú távon és
felelösen. a filmkultúra érdekeit szem előtt tartva gondolkodni. Azt hiszem, ebben a gondolko-

dási folyamatban a nyilvánosság csak használhat. Éppen ezért a főiskola üqyeit-qondjait
sem
szerenesés
magánügynek tekinteni, és elegánsan elzárni a nyilvánosság elől. Pontosabban :
lehet, csak félő, hogy e szemlelet nyomán az
egész filmgyártás magánügy lesz. Egy szakma,
ha úgy tetszik egy "céh" magánügye, amire
azonban már senki sem kíváncsi.

JEGYZETEK
L Bányai Gábor:
Cinestud '85. Filmkultúra.
1986 '1.
1 Radványi-portré.
Nádasy László. Múzsák.
Mafilm, 1983.
3 Mészáros
Tamás: Mesterség és művészet
r., Filmkultúra 1977'1.
'o Zalán Vince: Makk
Károly. Népművelési
Propaganda Iroda.

~ Uo.

(; Színházés Filmművészeti
Főiskola évkönyve, 1955.
7 Tervezet a Szinházés Filmművészeti Főiskola oktatási reformtéziseire.
1963. (Főiskola
könyvtára)
II A 100 éves színésziskola.
1964. Gondolat.
!I UO.
III Grunwalsky
Ferenc: Vörös rekviem. Magvető, 1977.
II Féjja Sándor:
Illés György. Népművelési
Prop. Iroda.
l:! Mészáros
Tamás: Mesterség és müvészet
II. Filmkultúra
1977 3.
13 Interjú
Fehér Györggyel. (Kézirat)
1'0 "El bocsájtó
szép üzenet." Magyar Hírlap, 1986, március.
1.-, Mészáros
Tamás: Mesterség és művészet
L. Filmkultúra.
IH Beszélgetés a BBS vezetőségével. Filmkultúra, 1971 5.
17 Sarkadi
Imre: Talán álom. Fílmvilág.
1961. május 1.
lil A művészetoktatás
15 éves távlati fejlesztési tervének tervezete. (Főiskola könyvtára)
I!I Tervezet. ld. 7-es jegyzet.
10 Interjú Gulyás Gyulával (Kézirat)

Tóth Klára
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REFLEKTOR
Szomszédolás

Mese és I vagy történelem?
I. A könyv
Peter Jaros Az ezeréves
méh círnű könyve
1979-ben
szlovákul,
1981-ben
pedig magyarul
jelent meg bratislavai
illetve pozsonyi
kiadásban. Noha a Nóta János által készített
fordítás
csupán 800 példányban
látott napvilágot.
e csekély példányszámmal
fordított
arányban
áll a
mű jelentősége.
Az ígéretes szlovák író figyelemre méltó módon, írói eszközhasználat
tekintetében
talán leginkább
a Nobel-díjas
García
Gábriel
Marquez
Száz év magányára ernlékeztetően
tárja elénk a dualizmus
kori FelsőMagyarországon
élő hibbei
szlovák
gazda,
Martin
Pichanda
családjának
háromgenerációs
történetét.
Jaros az 1890-es évektől
1918 őszéig kíséri
hőseit, s közben nem hagyja ki azt a kelet-európai történelmet
sem, melynek
a regényalakok
szenvedő és alakító hősei is egyben. A fantasztikumban,
groteszkben
korántsem
szúkőlködő.
nevetséges
és tragikus
élet sorsokat
egyaránt
nagy bőséggel és változatossággal
fölvonuItató
rnű már a címmel is sokat mond. jaros aztán
már a regény első lapjain megteremti
a maga
sajátos történelmi
mitológiáját,
amikor
a méhesbe kitámolygó
Samo Pichandát
mintegy félálomban megszólít ja és nőiségével
megkisérti
a
millenniumi
Magyarországot
jelképező
méhkirálynő. A kísértésnek
ellenálló, majd szundikálasából
fölrezzenő
szlovák parasztlegény
jámborságában
nem tudhatja,
hogyaheréken
és
dolgozókon
lustán elnyújtózó
méhkirálynő
és
környezete
a dualizmus
kori Magyarország
állameszméjének
sajátos
rajzaként
jeleník
meg,
s hogy ezt az ábrát krikszkrakszolja
majd át a
szlovákság Jaros által bemutatott
története.
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Érdemes
közelebbről
is szemügyre
venni.
hogy a becsületes Pichanda család tagjain kívül
miféle alakokkal
népesíti be még jaros az ezeréves méh monarchiabeli
.Jcaptárát" , mert így
talán közelebb kerülünk
a szerzői szándék megértéséhez.
Balladába
illőn sötét színekkel
ábrázolja például
a zsidó kocsmároslány
és a keresztény
szlovák parasztlegény
olthatatlan
szerelmét, melynek tragikus
sorát a kétféle valláshoz és kétféle etnikumhoz
görcsösen ragaszkodó
keresztény
montagu'k és zsidó capuletek
okozzák. Marta Gersch és Jozef Nader szomorú története nem elég ennek az "ezeréves"
és ezerféle ellenségeskedés
közepette
őrlődő világnak
a megváltásához.
Megjelenik
a szlovák
apától lett "kefekötő
és ... vad újmagyar",
Szokolik Pál. aki gyakori részegségében
azzal
fenyegeti
jámbor
tót'
atyafiait,
hogy "lemegy
Pestre, és törvényben
kimondat ja az országgyűléssel.
hogy aki nem
hajlandó
magyarrá
lenni Magyarországon,
azt
ki kell herélni."
Nem kétséges,
hogy ebben a
nem egészen
beszámítható,
bizonyos
értelemben azonban mégis tipikus vonásokat
is hordozó alakban
jaros joggal járatja le nemcsak
a
renegátot.
hanem
az erőszakos
magyarosítás
képviselőjét
is. Azokat a számadatokat
azonban, amelyekkel
a népéhez,
nyelvéhez
és más
testrészéhez
is érthető módon ragaszkodó
Martin Pichanda
érvel. gyanithatóan
éppen olyan
megalapozatlan
nagyotmondás
szűlte. mint az
ellenfél kasztrációs
fenyegetéseit.
jaros egy bizonyos "Caplovic
úr" számításait
idézi hősével.
mely szerint "Magyarországon
a három és fél
millió magyaron kívül él még négy és fél millió
sz láv, egymillió
román, félmillió német és több
tízezer vagy százezer
más nemzetiségű
ember
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is ... " (109. old.) A fenti számadatok
tükrében
Jaros tehát még képtelene bb őrültségnek
akarja
beállítani a már eddig is éppen elég nevetségesSé tett Szokolik
megnyilatkozásait.
Mindebből
ugyanis nem kevesebb derül ki, mint hogy egy
létszámát
tekintve
kisebbségben
'lévő etnikum
képviselője
rá akarja erőszakelni
a maga akaratát, nyelvét, kultúráját
a nálánál kétszerte nagyobb többségben
lévő nemzetiségekre.
Arra az
olvasó nem kap ugyan választ, hogy a regényes
Caplovié
úr milyen fölmérésekre
támaszkodva
és hogyan végezte számításai t, viszont a korabeli népszámlálási
adatokat fölhasználó
modern
történeti
statisztika
eredményeiből
az derül ki,
hogy
1880-ban
6445 OOO,
1910-ben
pedig
10050 OOO volt az Osztrák-Magyar
Monarchiában élő magyarság
létszáma. Ennek alapján pedig bizton állíthatjuk,
hogy 1891-re, tehát j aros
regényidejére
vonatkoztatva
éppen úgy légből
kapott és megalapozatlan
fantáziálás
volt csupán három és fél millió magyarról
beszélni,
mint amennyire
nevetséges lehetett Szokolik Pál
üres magyarázkodása.

Szokolikon
kívül azonban más "igaz magyar
hazafi" -t is találunk
jaroénél,
Csernek Hubert
földbirtokos,
rimaszombati
polgár
személyében. E szereplő jelleme az esztelen tékozlás és
a jószívű pazarlás vitatható
véglete i közt inog:
unokája
születésének
örömére
hatalmas
összegeket küld Budára a püspöknek,
illetve a magyar kormánynak
Pestre, sőt azt tervezi, hogy
ha megszületik
tizedik unokája, "a saját kontójára körülutazza
a világot a negyvennyolcadik
szélességi
kör mentén.
s úton-útfélen
hirdetni
fogja az Osztrák-Magyar
Monarchia
nagyságát és dicsőségét."
(141. old.) Az ő Imre nevú
kocsisa az, akivel a kőművesmunkán
lévő Samo Pichanda
egy féltékenységi
ügyből
fakadóan ölre megy, de az is ő, aki elsőként nyújt
békejobbot
ellenfelének,
hogy később mintegy
a "magyar ....
szláv bánat" közössége
jegyé·
ben szlovák és magyar
nótákat" daloljanak.
s
összebarátkozva
együtt iszogassanak.
Samo és
Imre, a szlovák és a magyar ösztönös egymásratalálásának,
szövetségének
jelenete
néhány
évvel később Samo unokatestvére,
Ján Anosta
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és a Hibbére nősült magyar, Bíró Tolky barátságában, elvtársi együttesében
ismétlődik
meg. E
szervezeti
szempontból
szociáldernokrata,
lényegileg azonban magukat
kommunistának
tartó párttagok
nem kisebb célt tűznek maguk elé,
mint hogy ők ketten,
"egy magyar,
egy szlovák".
majd megjobbítják
Magyarországot
s
megváltják
az Osztrák-Magyar
Monarchiát.
(210. old.) E megváltás
egyik, körülöttünk
ma
sem mindenütt
megvalósult
jelszava
ez: "Itt,
Magyarországon
mi, szocialisták
egyszer
s
mindenkorra
megoldjuk
a nemzetiségi
kérdést:
egyenjogúvá
teszünk minden nemzetet
és nemzetiséqet."
(211. old.)
A könyv magyar epizódszereplői
között találjuk azt a vasúti
pályaépítésnél
dolgozó,
felügyelőként
dolgozó .Jocska
kis ... magyar" -t,
akit szintén Imrének hívtak és aki "dühös hörcsög" ugyan, de Samo egykori ellenfelétől.
későbbi barátjától
eltérően
"gyenge
legény"
volt
s ezért farkaskutyája
társaságában
mert közlekedni beosztottjai
közt. (275. old.)
Akad aztán egy "szépséges
magyar
virágszál" is jaros szereplői közt, akit annyira meg12

szeretett
a Rimaszombatban
ráakadó
Borbély
Dropa.
hogy otthoni
bánkódások
helyett
egy
szép napon elment érte, és feleségül
kérte. A
magyar
menyecske
azonban
nehezen
szokott
meg a hegyek közott. s álomszerű
álmodozásban, sóvárgó honvágyában
többet gondolt haza, mint arra, amire háziasszonyként
ügyelnie
kellett volna. Szórakozottságot
szűlő merengéseben például megkopasztotta
és meg is mosta ugyan a csirkét, de kibelezni
már elfelejtette, s úgy "főzte bele stűl, mindenestül.
csak akkor kapott észbe, amikor a házat már majd szétvetette a bűz." (171. old.) Még később - senki
sem tudja, hogyan - tehénganaj
kerűlt a fazékba. Ennél aztán a szerző nem állja meg, hogy
tanító szándékkal
fel ne nagyítsa immár a szórakozott
magyar
asszony balfogásának
következményeként
az orrfacsaró
bűzt, sőt, ami még
ennél is elgondolkodtatóbb,
hogy általános érvényűvé
ne tegye: "Micsoda
bűz lett megint!
Vágni lehetett
volna! Szellőztethették
aztán a
hibbeiek
a falut két álló napon át. így esett,
hogy egy cseppnyi abból a bűzből meg a Julcsa
sóvárgásából
átkerült
a huszadik
századba
is."

(171. old.) Semmiféle olvasás-szociológiai felmérést nem végezhetünk ugyan annak megállapítására, miként is vélekednek a könyv szlovák
olvasói erről a "magyar virágszál" okozta bűzről s az okául szolgáló hazasóvárqásról.
de ha
akadnának köztük olyanok, akik Julcsa személyét kissé jelképesen, a szlovák környezetben
élő magyar nemzetiség huszadik századi (mondjuk ki: mai) képviselőjének látnák - márpedig
jaros szövegének metaforikus nyelvezete sajnos leginkább ezt olvasatot kínálja =, akkor e
szemlélet mélyen ugyanazt a nemzetiségellenes
nacionalizmust érhetnénk tetten, mint amely
ellen joggal tiltakoztak Jarosnak méq az Osztrák-Magyar Monarchiában élő hősei.
A negatív magyar szereplők közé tartozik
egyébként az a "könnyűvérű pesti grófnő" is,
aki elcsábítja az immár családos Csernak Gyulát (141. old.). Aztán itt van az a képmutató s
hitszegő barát is, akinek jellemét jaros a Debrecenbe került Ján Viden társában. Dódy Bélában rajzolja meg. Dódy ugyanannak a lánynak
udvarol, mint Viden, de mert nem őt részesítik előnyben, hát aljas bosszút forralva dinamitos halászatra invitál ia Viclent. s ott arra
vár, hogy a robbanóanyag hoz nem értő, mit
sem sejtő vetélytárs kezében fölrobbanjon a
patron. Dódy Béla azonban saját csapdájába
esik, és jól megérdemelt büntetésként az ő karját tépi le a dinamit- (462. cld.)
Nem lennénk tárgyilagosak, ha azt állítanánk, hogy az eddig megismert különös vagy
kifejezetten negatív szereplőkön kívül jó magyarral nem is találkoznak jaroé hősei és 01vasói. Villanásra ugyan, de azért vitathatatlan
rokonszenvvel ábrázolt gazda Illés István, aki
az élesdi tömeggyűlésre vetődő, majd ott bekövetkező vérengzésből nienekülő
szlovák vendégmunkásokat hajlékába fogadja, aztán pedig
az ingyenes szálláson és élelmen kívül jóindulatú tanácsokat is ad a munkát kereső embereknek (331-332. old.).
jaros regénye a régmúltat is bejárja és a korábbi évszázadok tanulságait is igyekszik megfogalmaznL Az értelmiségivé lett Valent Pichanda adja elő ennek érdekében Hibbe és környéke helytörténetét. Megjelennek a feudális elnyomás képviselőiként "a fondorlatos nagyurak", a "méz alatt mérget rejtők" (ezek kései
leszármazottja a debreceni Dódy Béla?!), megtudhat juk, hogy "Hibbét először a Magyarfaluból való kapzsi nagyúr, Polk kerítette hatalmába" (184. old.). azt viszont nem tudjuk meg,
hogy ez a népnyúzó uraság a Kriván lejtőjét később birtokló Bogomér ispánnal együtt a ma-
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gyar etnikumhoz tartozott-e vagy pedig a szláv
előkelők egyike volt (185. old.). Ez a mesernondásnál elnézhető nagyvonalúság, de történeti
hitelre igényt tartó regénynél feltétlenül pontatlanságnak nevezhető fogyatékosság azért érdemel említést. mert a szövegezés C.Magyarfaluból való") inkább azt sugallja. hogy a kizsákmányolás a magyar etnikum rovására írandó. (Tudjuk. hogy a feudális magyar állam el·
nyomó szervezetének éppen úgy tagjai és haszonélvezői lehettek a magyar állam területén
élő nemzetiségek nemesei, mint a magyarok.)
És ha már a középkornál tartunk. érdemes jarosnak Szent István királlyal kapcsolatos félreértését is tisztázni. jaros latinul idézi első királyunknak azt a megállapítását, mely szerint
"az egy nyelv ű és egy szokású ország gyenge
és esendő" (109. old.). Ezt Orfanides, a tanító
olvassa az elvakultan magyarkodó Szokolik fejére, hogy a legnagyobb magyar királlyal, mintegy a magyar állam elmélet nagy tekintélyű példájával figyelmeztessen nemzetiségi türelemre.
Bármennyire is rokonszenves azonban ez a jóhiszemű. de annál történetietlenebb értelmezés.
13
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mégsem tekinthető hitelesnek. E megállapítás
ugyanis nem a meghódított népekkel szembeni
tapintatos megértést és türelmet szorgalmazza,
hanem azokat a vendégeket és jövevényeket
védi, akik külhoni országokból érkezvén magukkal hozták nemcsak idegen nyelvüket, de
azt az új típusú kultúrát is, melyet ekkor még
csak ízlelgetett a keresztény országok közé ékelődött magyarság: "A vendégek s a jövevények
akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak
a királyi méltóság hatodik helyén" - említi az
Intelmek szerzője. majd valamivel később így
folytatja: "Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy
különb- különb nyelvet és szokást. különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az
országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a kűlföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az
egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és
esendő:'
(Arpád kori legendák és intelmek,
Bp., 1983. 59. old. Kurcz Agnes fordítása) Jaros termékeny félreértésér mindazonáltal szivesen gondoljuk tovább, amikor azt állít juk : a ll.
századi vendégekhez és jövevényekhez hasonlóan a 20. századi nemzetiségek is hajthatnak
14

hasznot egy országnak nyelvükkel és különleges kultúrájukkal,
és egy nemzetiségi szempontból türelmes politika esetén emelhetik az
adott ország politikai vezetésének tekintélyét.
A história köntösét forgató, de a történeti tényektől elrugaszkodó mesemondói nagyvonalúság másik kiragadott példája lehet a Ferenc József császár hibbei látogatását leíró rész. jaros
szerint a fejedelmi vendég "állítólag diszmagyarban volt s az oldalán török szablya himbálózott." (193. old.) Híteles források viszont arról tanúskodnak, hogy nem a hibbeiek által
szívvel-lélekkel
támogatott magyar szabadságharc zsarnok eltiprója, hanem L'udovit Anton
Klein hibbei jegyző, a nevezetes liptói követelések fölolvasója volt díszmagyarban. A valós történet idején tehát nem a "magyar" király, hanem a levert magyarokkal szimpatizáló és mellettük öltözetével is tüntető hibbei jegyző magaviselete nevezhető rokonszenvesnek.
jaros regényének talán azok a legizgalmasabb fejezetei, melyekben a dualizmus korának
munkásmozgalmi szervezkedéseiről
szól. Orfanides. a szlovák tanító így figyelmezteti honfitársait: ,,- Ránk nézve a magyar tőke a leg ve-

szélyesebb ! A leghamarább
még az magyarosít
el bennünket."
(111. old.) Később aztán megtudhatj uk, hogya kapitalizálódó
"Magyarországon a merész. arrogáns
magyar tőke szemlátomást fölébe kerekedett
az idegen tőkenek. az
osztráknak
és a magyarországi
nemzetiségek
tőkéjének."
(402. old.) Csak azt nem tudjuk mert hisz nem lábjegyzetekkel
ellátott
tanulmányt ír a szerző -, hogy honnét is vehette ezt
az "arrogáns
magyar
tőkét",
mivel eléggé ismert, hogy a század vége felé a magyarországi
kapital izálódás
elsősorban
osztrák
és morva.
tulajdonosuk
etnikai
hovatartozását
tekintve
többnyire
zsidó tőkebeáramlásnak
volt köszönhető.
Jaros regényének
a fentiek mellett külön jellegzetessége,
hogy a marxi sta társadalomelmélet tanításait
olykor veszedelmesen
leegyszerüsíti. s az igy kapott fogalom rendszert
nacionalista elfogultság
színezi át. Egyfelől jogos indulattal ostorozza
a kapítalista
berendezkedésü
Osztrák-Magyar
Monarchía
társadalmi
igazságtalanságait,
másfelől azonban hajlamos
arra,
hogy a magyar állam elleni harcot a szláv nemzetiségek
magyarság
elleni felszabadító
küzdelmeként ábrázolja.
Ennek az ideológiai
félreértésnek aztán szinte törvényszerű
következménye, hogy az osztályellentétből
fakadó érthető
harag a nacionalista
elfogultság
hordozójává
válik. E történetietlen
én nyilvánvaló
leegyszerűsítésből
fakadó hibák közé tartozik
az, mely
szerint - ezeréves méhekként
- a szlovák dolgozók építették
évszázadokon
keresztül
fél Európát, de legalábbis
az ezer éve (I) börtönükül
szolgáló
Osztrák-Magyar
Monarchiát
(151,
303, 317, 349, 403, 484. old.). "Mi építjük Debrecent. Budapestet.
a parlamenten
is ott találhatod amesterjegyünket.
Temesváron.
Bécsben
meg Pozsonyban
mi renováljuk
a régi palotákat, újakat mi építünk."
(285. old.) Mindezek
után már nem várja az olvasó, hogy találkezzon
Jászi Oszkár, Ady Endre vagy Károlyi Mihály
nevével, hogy halljon a magyar munkásosztály
küzdelméről
is, de joggal kérdezhetné:
mi ez?
Mese vagy történelem?
Világos, hogy az ezeréves
turul mítoszával
Jaros az ezeréves méh mítoszát igyekszik
megteremteni.
A szlovákság
modern
eposzának
szánt regényben
a kizsákmányoló
magyar
nemesség és tőke, illetve a velük szemben
álló
szlovák dolgozók harcát úgy ábrázolja,
mintha
az ezeréves
magyar
államban
kizárólag
csak
uralkodó
magyarok
és elnyomott
nemzetiségek,
elsősorban
szlávok éltek volna. Ezzel a képlettel, me ly az osztályharcot
nemzetek és nemzeti-
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ségek közötti
harcra
sen nehéz egyetérteni.

egyszerűsíti,

természete-

Jaros
társaság

1918 októberében,
a Csehszlovák
Közkikiáltásának
idején vesz búcsút hőseitől. A szerzőnek ekkor sikerült megragadnia
azt a történelmi
pillanatot,
amikor az L világháború poklából és egy igazságtalan
társadalmi
berendezkedésü
államkeretből
egyaránt
kirnenekitheti
figuráit.
Az a huszonhét
év, melynek
mitikus történetét
adja a regény, kétségtelenül
eredményekben
gazdag, heroikus
korszak
volt
a felbomló Osztrák-Magyar
Monarchia
területén élő nemzetiségek
számára,
igy hát hálás
írói nyersanyagui
is szolgálhatott.
A magyar
olvasó némi kielégületlenséggel
teszi le a könyvet, s talán ekként tépelődik:
vajon ez a tehetséges író képes lenne-e
ugyanekkora
lelkesedéssel kutatni a nemzetiségi
jogok megvalósulásának
történetét
a csehszlovák
állam keretei
közé került nemzeti
kisebbségek
vonatkozásában, mint ahogyan
azt a dualizmus
kori Magyarország
és népei esetében
tette? Mert ha
igen, akkor a szlovák Ján Anosta és a magyar
Bíró Tolky kései leszármazottai
nevében őszintén hálásak lehetnénk
neki.
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II. A film
Juraj Jakubisko Az ezeréves méh című filmje
Peter jaros regényének kétségtelenül sajátos 01vasata, és már csak azért is megkülönböztetett
figyelemmel fogadja a néző, mert a forgatókönyv létrehozásában társszerzőként maga a regényíró is kőzrernűködött. így aztán a nézőt
segítségül hívó olvasó abban is reménykedik,
hogya film majd néhány olyan kérdésre is választ ad, amelyek a regényben felvetődtek
ugyan, de amelyeknek pusztán olvasói értelmezését vitathatónak érezte.
Zdena Skapová terjedelmes kritikai írásban
(Film a doba 1984 '4.) sok értékes szempontot
adott már a Iaroé - Jakubisko
páros művészi
teljesítményének
vizsgálatához.
Közülük néhánynak a kiemelése számunkra is hasznos lehet. Skapová Jaros "kifogyhatatlan meaeszövésének" alapelvei közott említi a szereplők felsorakoztatásának sokszólamúsáqát
és - ami érzésünk szerint ennek oka - a történet epizódszerű szerkesztését. Talán még abban is egyetérthetünk vele, hogy a regényíró nem törekszik
a művön végighúzódó általános összefüggések
"explicit formában történő kifejezésére" (a sajátos jelképrendszer és a metaforikus nyelvezet
használatával azonban nagyon is határozott a
regény vonalvczetése) , az viszont már kérdéses, hogy szerenesés volt-e Jakubisko szürrealista képekben fölötte gazdag filmjét éppen A
facipő fája című olasz neorealista
alkotással
összehasonlítani. Egyetértünk ugyan azzal, hogy
"Olmi kulcsproblémája a falusi élet hétköznapjainak pontos meqjelenitése". ugyanakkor érzésünk szerint ez nem állítható sem a szlovák regényről, sem a belőle készült filmról. Olmi
szinte
társadalomtudósi
tárgyilagossággal.
már-már "objektív"
módon ábrázolja hőseit
olyanoknak, amilyenek, s nagy önmérséklettel
igyekszik tárgyát megtisztítani a művészi szubjektivitás lepedékeitől. Az olasz filmrendező ezzel egyszersmind nézőjének is bizalmat szavaz.
Ö csupán a hősök jellemében és a cselekményben megnyilvánuló tragédia anatómiáját adja, s
ezt az érzékeny és intelligens közönség előtt
végzett operációt nem kíséri külön kommentárral. a tárgyilagos higgadtsággal bemutatott látvány szuggesztió jánál méltóbb "átkot" úgysem
mondhatna a félfeudális olasz társadalom torzulásaira.
Jakubisko filmjéből éppenséggel hiányolható az a lírai realizmus, melynek filmnyelvi felhasználásával a "száraz" Olmi a torok szerongató bánatot is csak a világ reflexfényeként en16

gedi nézőjéhez. Jakubisko Skapová szerint "a
film egész eszköztárát fölvonuItatva valósággal
hipnotizáló mágiát" végez. Ennek a rítusnak a
kelléke az a hivatásos színészekből álló szereplőgárda is, melyről a történetében és nem szinész szereplőiben bízó Olmi lemondott. Ha tehát eltekint ünk a paraszti világ közös témájától.
a két filmnek mind szemléletmódja, mind művészi eszközrendszere alapvetően különbözik.
Érdemes azt is kutatnunk, hogy Jakubiskóék
filmje vajon tényleg oly .mieqlepően hű" maradt-e az eredeti műhöz? A filmben kétségkívül
Martin Pichanda (rneqszemélyesítője a nálunk
is jól ismert és elismert Jozef Króner) , valamint fia, Sam o (Stefan Kvietik) életének bemutatása kapja a legnagyobb teret. Az is igaz,
hogy gondolkodásmód, lelki alkat szempontjából ők ketten állnak legközelebb egymáshoz:
mindketten egy letünőfélben
lévő, jámbor világ képviselői még akkor is, ha Samo életének
kiteljesedése már a társadalmi földindulásoktól
szét darabolt XX. századra esik. Igaz az is, hogy
jaros prózájában
apjának méltó utóda Samo,
akit a méhekről alkotott különös fantáziálgatásai miatt Méhként tartanak számon, de azzal
már kevésbé érthetünk egyet, hogya "naivságával nevetséges" sőt alakja Jakubisko filmjében
"sokkal egységesebben van meqalkotva" , mint
a regényben (Skapová). Ennek épp a fordítottját érezzük. A regénybeli Samo következetese n
és rendkívül finoman megformált jelleme hűséggel őrzi és tiszteletben tartja az apjától kapott békés, munkás, derűs élet eszményét, melyhez csendes kitartásokkal akkor is ragaszkodik,
amikor nemzetét és otthonát szinte végső pusztulásba sodorja a kor. A társadalmi és egyéni
kataklizmák
(tüntetések,
háború,
állásának,
gyermekeinek elveszítése) közott hánykódó Samo rokonszenves állhatatossággal óvja legbensőbb értékei közott az erőszaktól való tartózkodás ösztönét, lett légyen szó állam által intézményesített erőszakról (sortűz a tűntetökre. háború stb.). vagy társadalmi mozgalmak és felbolydulások (sztrájk. tüntetés, lincselés) más
jellegű, de ugyanilyen fenntartással
fogadott
dinamizmusáról.
Samónak
szinte mindennel
kapcsolatban megmutatkozó elsődleges jóhisz eműséqéből, a békés építőmunkába vetett hitéből
fakad az a megnyerő jámborság, amit Jakubisko talán túlsáqosan
is merészen formál át a
filmben. Itt ugyanis Samo. regénybéli jellemétől eltérőerr. a hit, remény és szeretet keresztényi erényeit ösztönösen is gyakorolva, nem várja ki, amíg a történelmi események számára is
kedvező változásokat érlelnek. hanem - némi-

[ura] [ahubisho

: Az ezeréves

mén

képp a szocialista
realizmus
sematikus
korszakának kései szövődményeként
- egész korábbi
önmagát
meghazudtolva
egyik percről
a másikra fején átbucskázva
aktív hőssé válik, majd
a Gondviselés
kezére üt. hogy maga vegye kezébe a történelem
alakítását:
a vakon pusztító
végzettel
szembeszállva
élete árán is fölrobbantja
a Gonoszt
megtestesítő
katonavonatot.
(Ez a lélektanilag
sem hiteles megoldás
már
csak azért is szemet szúr, mert Jarosnál még jól
kivehető,
hogy aktív
hőssé,
lázadó
emberré
csak a Pichanda
család harmadik
generációjának tagjai válnak.)
De nemcsak az egyéni lázadásnak
ez az elkeseredett
és dramaturgiailag
is nehezen
igazolható gesztusa kelti a néző ben azt az érzést,
hogy a film olykor nem a regény meglévő értékeinek
felhasználásával
építkezik.
Míg Jaros
regényében
a nemzetí
és nemzetiségi
kérdés
fölvetésének
módja csupán tendenciájában
kifogásolható
s ez is azzal a megszorítással,
hogy
a vitatható
jellemzések
mellett akad olykor ellenpontozásként
ható alak is, addig jakubisko e
tekintetben
kifejezetten
sarkítottan
fogalmaz. A

rendező annak a kevéssé szerenesés hagyománynak a jegyében
lépteti
föl magyar
szereplőit.
mint aLadislav
Ballek regényéböl
készült A segéd (Pomocník). ahol a romlatlan lelkületű, becsületes
szlovák szereplökkel
szemben magyarok képviselik
a testet öltött rontást, becstelenséget és aljasságot.
(Lásd Köháti Zsolt tudósítását a Karlovy
Vary-i filmfesztiválról
: Filmkultúra 1982 '5. sz. Nem biztos, hogya nagyobb
"művészi
hitel"
kedvéért,
de magyar
szinész
vállalta el a negatív főszereplő
megformálását.)
Jakubisko
közjátékforgatagában
szerencsere
nem jelenik meg Dódy Béla, az álnok magyar
barát típusa, viszont Julcsának
csupán szemérmetlen női kacérságát
látjuk, és nem hiányoljuk a vasúti pályaépítésre
felügyelő
ellenszenves magyar
munkavezetőt
sem. Sajnáljuk
viszont, hogy nem lehetünk
tanúi Imre és Samo
ösztönös
barátságának,
mely
a Közép-KeletEurópában
élő kis népek sorsközösség ét a filmben is jelképezhette
volna. Éppen igy sajnálhatjuk, hogy nemcsak
Ján Anosta és Bíró Tolky
elvtársiasságon
alapuló,
tudatos
szövetségének
rajza maradt el, hanem a regény egyetlen.
vi17
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Dusan Hanák:

Csendes örÖm (Jana

Brejchová

és Magda

Vásáryová)

táthatatlan
rokonszenvvel
fölvillantott
magyar
tik a hőst malmának
átengedésére,
gabona őrszereplője,
az élesdi gazdaember
Illés István is.
lésére.
De nemcsak
a hiányzó,
a meglévő
magyar
Nehezen
értelmezhető
Jakubisko
filmjének
szereplők is problematikus
elmélet részesei. Az
, utolsó jelenetei
közül az, ahol az ünneplő, laerőszakosan
magyarkodó
Szokolik Pálról a rekomázó szlovákok
- talán az őnirónia élénkítő
gény olvasója még tudhatta,
hogy voltaképpen
eszközét alkalmazva
- azokkal a zanzibári
nészlovák származású
renegát.
A film nézője a
ger fiatalokkal
mulatoznak,
akiket a hibbeiek
szlovák hangzású
Szokolik helyett már egyéregy képzeletbeli
szlovák
gyarmatosítás
eredtelmű beállításban,
színtiszta magyar néven, Beményeként
távoli rokonokként
látnak vendégüL
lányiként
ismeri meg ezt az alakot. S amit ez
(Martin Pichanda
kedvenc fekete kutyája Zanaz ellenszenves
ember Jaros regényében
még
zibár névre hallgatott.)
nem mert elkövetni,
azt ebben a filmben már
sokkoló hatással
megteszi ; lóháton
csörtet be
Jakubisko
nyugatnémet
(BETA)
és olasz
a házba, a vidám lakodalmi
nép közé, hogy ma(RAl)
együttműködés
sel készített
filmje
a
gyarul ordibálva.
kardjával
hadonászva
adja
szemléleti
fogyatékosságoktól
eltekintve
nemelő ismert fenyegetéseit.
S ha akad szlovák nécsak a rendezőnek.
de az operatőrnek
is jelenző, aki netán a nevetés
felszabadult
érzésével
tős alkotása. Az epizódszereplőként
is föltűnően
teszi túl magát ennek a feljelentgetős
figurának
jól játszó Jana Riháková
(Han ka) mellett elsőaz ostoba aljasságán,
annak bizony arcára fagysorban
Stanislav
Dorsic munkájának
eredméhat a mcsoly. mert máris csendőrök
vágtatnak
nye, hogy minduntalan
lenyűgöző
vizuális
élelő és a Samót letartóztató
kakastollasok
- horményekben
részesül a néző, hogy tájak és emribile auditu - vallatás és verés közben megint
beri viszonylatok
egyaránt
káprázatos
gazdagcsak magyarul
beszélnek.
Nem kevésbé kiéleságban tárulnak
elénk, hogy a film színessége
zett az a jelenet, amikor Samo falujában
megnemcsak
a nyersanyaguI
szolgáló celluloidnak.
jelennek
"a magyar
hadsereg
alakulataí",
és
hanem a kamera művészi használatának
is köismét csak magyar parancsszavakkal
kényszeríszönhető.
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Dusan Hanák:

Csendes örÖm (Bencze

Ferenc)

III. Salátarecept-magyarul
Dusan Hanák:

Csendes öröm

Ha van némi igazság abban, hogya
tizenkilencedik század politikai
küzdelmei
nagyrészt
a
nemzeti identitás kérdése körül bontakoznak
ki,
akkor talán az is igaz lehet, hogya
huszadik
történetében
a nemi azonosság,
a nemzetinél
kisebb közösség,
a család problematikája
nyomul előtérbe.
A nálunk sajnos még nem kellően ismert Dusan Hanák is ezt a kérdést
közelitette
meg
Csendes öröm (Ticha radost') círnű filmjében,
amely a Budapesten
április 24-én megnyitott
Szlovák
]átékfilmszemle
legjelesebb
alkotásaként hívta föl magára a figyelmet.
Hanák eddigi munkáiban
(pl. Az öröm napja, 1972, A hél:
madár szárnyalása, 1974, Rózsaszínű álmok,
1976) szintén a hétköznapi
ember boldogságkeresésével
foglalkozott.
ez a problematika
jelenik meg új hősének, a kórházi ápolónőként
dolgozó Szonyának
az életében is.
A beteg gyermekeket
ápoló fiatalasszony
házassága
kiüresedett.
Családi életének
nagyobb
részét az anyós sal folytatott
neorotikus
"álló-

háború"
tölti ki, amit kezdetben
anyámasszony
katonája
férjéért
folytat. A primitív
lelkületű
férfi látszólag
nem, valójában
azonban
mégis
állást foglal aztán azzal. hogy fülhallgató-készüléket tesz fel, és adóvevőjével
inkább a Fülöp-szigeteken
élő rádióspartnerhez
"távozik"
Szonya szövetségest
kereső kérései elől. Nem
kétséges tehát, hogya
magára maradó asszony;
útja miért .vezet orvos főnökének
ágyába, ahol
azonban
éppen
úgy nem talál megnyugvást,
mint korábban
a házastársa
mellett.
Hanák
filmje ennél a pontnál lépi át a .mőkérdéssel"
foglalkozó
tucat filmek átlagszínvonalát,
és őrvendeztet
meg
néhány
szépen
fogalmazott.
rendszerbe
viszont nem eléggé szervezett
gondolattal.
Egy felejthetetlen
erdei jelenet során például
magaslesről
szemléli a tájat férfi és nő. Egyszercsak zihálva jelenik meg szemünk előtt egy
tájékozódási
futó, aki iránytűjét
szorongatva
fürkészi
a helyes utat a természet
útvesztőjében. S ettől kezdve
nem nehéz belátni, hogy
ugyanilyen
magányosan
és zilálva, párosan
is
magányosan
keresi boldogulásának
útját a társadalom
dzsungelének
tájékozódási
futójaként
férfi és nő.
19
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Dúsan

Hal1ál~: Csendes örÖm (Magda

Vásáryová

Az iránytű-motívum
változata
tűnik fel. amikor a férje mellőlleányszállásra
költöző Szonya
széttépett-széthasadt
női portrét halász ki a szeméttartó
kukából,
s mintegy útmutató
fétisként
magával viszi. Nem lényegtelen
az sem, hogya
kép egy múlt századi asszonyt ábrázol. és Hanák ugyancsak
nem véletlenül
állítja Szonyát
egy olyan plakát elé, amely a békés boldogság
mcsolyával
sugárzó asszonyt, a titokzatos
Mona Lisát
ábrázolja.
A két kép, vagyis a teljesség igézetét sugalló reneszánsz
portré és a szomorkás tekintetű,
elhasadt
fényképarc
a női
szerepben,
énképben
bekövetkezett
végzetes törésre figyelmeztet.
Az sem véletlen, hogya
házasságból
kitörő Szonya egymáshoz
illeszti és
asztalán őrzi a szemét ből kiemeit kép darabjait.
A női szerep válságát,
az útkeresés
tragikumát
jelzik azok a beszélgetések
is, amelyeket
munkatarsával.
dr. Gallovával
folytat. Ez az orvosnő, aki férfias mozdulattal
kapja le konyhájanak nyikorgó ajtaját. hogy étkezési zsírral szüntesse meg a hibát, elvesztett
nőiességének
zsákutcaját
tárja fel, amikor gyermekét
idézi, aki
száz koronát ígért neki, csak menjen már férjhez. S aztán elég nyilvánvaló
az is, hogy nem
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Bartoska)

csupán az a férfi nélkül élő orvosnő kérdése,
hogy "akkor most ki üti agyon a karácsonyi
halat" ...
"Az embernek
szeretnie
kell önmagát"
hangzik el egy helyütt a filmben, és a magyar
nézőnek önkéntelenül
is József Attila jut eszébe, akinek intését akár Hanák egyedül maradó
nőhősei is mondhatnák
: "Hiába
fürösztöd
önmagadban,
csak másban
moshatod
meg arcodat." A film hősei ugyanis nem találnak
olyan
embert
(férfit),
akivel együtt élve ne kellene
úgy tükörbe néziniük.
hogy ott ne egy szétszakadt arcot látnának.
A régi fénykép idejére vonatkoztatva
elhangzik ugyan, hogy "én nem akarok olyan lenni,
mint az anyám", mindazonáltal
csak kérdőjeles
mondatokkal
fogalmaznak
akkor. amikor arról
esik szó, hogy milyen új és emberibb
modell
tehetné boldogabbá
az egymásra
utalt nemeket.
Hanák filmje is csak a nemek kilátástalan
háborúját
idézi, melynek
- úgy tűnik
- nem
győztese, csak vesztese van.
Szonya már nem képes vállalni egy rossz házasság front jának védelmét.
de még nem elég
erős ahhoz, sem, hogy megteremtse
a maga új

országát és abban női önmagát, hogy képes legyen harmonikus férfi 'nő viszony létrehozására. Ennek egyébként nem csupán egyedül ő az
oka, hanem az az immár gyenge másik fél, a
férfi is, akiben a nők szerepváltozása saját nemiségének elbizonytalanodását is eredményezte,
(Az építkező orvos például képtelen téglát és
meszet szerezni, a nőiségét használni tudó feleség viszont jóval többet ér el, amikor kigombolt
kabáttal, kidüllesztett
keblekkel hátrasétál a
raktároshoz , .. )
Nem egykönnyen térünk viszont napirendre
Hanáknak azon megoldása fölött, hogy Szonya
nemcsak szereplője,
hanem eszményített hőse
is a filmnek, Rokonszenvünket ugyan már az
első képsorok ban elnyeri, amikor nemcsak kezelendő beteget, hanem olyan emberpalántát
is lát az utcáról behozott, kallódó kisgyerekben.
akivel mindkettejük számára kölcsönösen fontos kötődést alakíthatna ki, a házasságon kívüli
terhességek művi vetéléseinek statisztikai mutatói viszont gyaníthatóan Szlovákiában sem azt
igazolják, hogy különösebben népszerű lenne
az egyedülálló anya szerepe. Márpedig Szonya
- hasonlóan néhány tucatfilm sematikus főhőséhez - végül is gondot és örömet egyaránt
tükröző arckifejezéssel,
másállapotban
baktat
föl a leányszállás lépcsőjén, és utoljára hősként
magasztosul föl Viktor Svoboda kamerája előtt.
Úgy gondoljuk, hogy itt a film alkotói a "milyennek kellene lenni" gondolat jegyében folyamodtak ehhez a tipikustól jócskán eltérő, heroikus végkifejlethez.
Meggyőzőbbek
azok a jelenetek, amelyek
egy következetesebb realizmust ígérve kalauzolják a nézőt a végül is magára maradó Szonya életének díszletei közott. Ezek között tarthatj uk számon a csendes örömöket, a zuhanyozó, majd az uszoda vizének ősanyagába boldogan elmerülő Szonya (Magda Vásáryová)
látványát, vagy akár azt a mozzanatot. amikor
egy Piroska nevű jóságos idős hölgy (mert ilyen
is akad a Pásztor Erzsi alakjával megjelenített
ellenszenves anyós és a szintén magyar sz inész,
Koltai Róbert által alakított éretlen férfi elJenpontozásaként)
salátareceptet kínál Szonyának
- magyar nyelvűt.
Ennek az egyszerű gesztusnak a mélyén Szonya feltehetően
ismét megleli gyermekkora
csöndes örömét, még akkor is, ha az ajándékul

Dugan

Hanáh . Csendes

örÖm

[jiri

Bartosua

és

Magda Vásáryová)

fölajánlott recept nem a boldogságszerzéssel
kapcsolatos. És Hanák szép filmjének talán éppen ebben rejlik a legnagyobb tanulsága: a boldogság, a csendes öröm idiómáknál mélyebben
rejtőző képletét szlovákok és magyarok, a közép-kelet-európaiság
közös anyanyelvén
egyformán írhat juk, Hanák egykor a 9-es kórterem
cirnű magyar filmet látva kapott nagy ösztönzést a filmművészet irányába, A magyar sz inészek a Csendes öröm kockáin "szlovákként",
közös sors szereplőiként
jelennek meg immár
(Bencze Ferenc is eljátszik itt egy szeretetre
méltó, beteg urat, poétikusan rajzolt zongorahanqolót), habár olykor furcsa vonásokkal. És
a film alkotógárdájának névsorában a Peter Jaros nevét is olvashatjuk. O a szlovák filmdramaturgia vezetője; Jakubiskóval együtt készül
Az ezeréves méh folytatására,
Téglásy Imre
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Vajdasági példa
Valamikor 1971 kora őszén, a jugoszláviai Újvidéken megjelenő egyik magyar nyelvű hetilap,
a "Dolgozók", riportban számolt be arról. hogy
a Szabadka környéki Kispiac községben egy játékfilm helyszíni felvételeit forgat ják. A televíziós és moziforgalmazásra egyaránt szánt mű
gyártója a Belgrádi Televízió és a pancsovai
Film Danas volt, ezt azért is érdemes említenünk, hogy a mai, magyarországi olvasó értse,
a korabeli sajtóból vett idézetekben miért keverednek oly következetesen a "tévéjáték" és "játékfilm" kifejezések. A mű témája - és ezt is
az idézetek érthetősége miatt célszerű megjegyezni - az akkori ]ugoszláviára
olyannyira
jellemző, külföldi vendégmunkára vándorlás, a
földjüktől.
addigi életüktől elszakadó magyar
és szerb parasztok drámai sorsfordulója volt.
A forgatókönyv írója a nálunk is· ismert jugoszláviai magyar író, drámaíró és költő - akkor az Újvidéki Rádió magyar adásainak dramaturgja -, Deák Ferenc, a film rendezője pedig az ószerbiai születésű és első vajdasági témáját forgató, neves jugoszláv rendező, Vuk
Babié volt. (Kár, hogy Magyarországon - tudtommal - csak egyetlen játékfilmjét láthatta a
közönség. Az 1960-as évek végén A filozófia
doktora címmel mutatta be a Branislav Nuéié
műve alapján készített filmvígjátékát a' Magyar
Televízió. Megrögzött tévénézők
talán emlékeznek rá.) A "Dolgozók" nevű hetilapban megjelent riport alább idézendő részletéhez mégis
felhívnám az olvasó figyeImét. hogya
leírt
filmjelenet
párbeszédeinek
magyar és szerb
nyelvváltásai
nemcsak forgatás közben hangzottak el, hanem bennemaradtak a kész műben,
így jellemző a mű kettős nyelvű, "Breme" "Teher" címe is. Tehát a leírásban megeleveneII

dik a felvételt indító csapó, kezdődik a jelenet,
melyben megjelenik egy hazalátogató vendégmunkás, hogy az NSZK-ban vásárolt, pingpongasztal nagyságú kocsijával a külföldre vándorlás lábon járó - vagy inkább kerekeken gördülő -, csábító jelképévé válj on :
"Elegáns fiatalember nyitja fel közvetlenül a
bejárat előtt veszteglő, ..Dv-jelzésű
kocsijának
motorfedelét. Ez talán csak amolyan kéjes piszmogás, hogyahaveroknak
fájjon a szívük.
- Hol dolgozik az apád? - kérdi tőle az
egyik.
- Molim? (Kérem? - H. P.)
- Pita te, gde ti sada radi éale? (Azt kérdi
tőled, most hol dolgozik az apád? - H. P.) siet segitségére egy másik srác, aki aztán mohó
étvággyal kap ki a ..németországi" kezéből egy
csomó pornóképet.
- Stop! - csattan a rendező hangja, - OdIiőno l (Rendben, azaz: ennyi! - H. P.)"
Ügyes rendezői fogás - sommázhatnánk -,
me ly a több nyelvű vidéken forgatott filmbe
mindjárt belopja a kettős tolmács-szöveget.
hogya több nyelvű vidék minden nemzetiségű
nézője egyformán értse a művét. A riport folytatásában erről így nyilatkozik maga a rendező:
"Nagyon örülök, hogy éppen. Deák művének
életre hívását bízta rám a televízió. Időszerű,
életünkbe markoló darab ez, telítve (... ) helyi
színekkel. Azon igyekszem, hogy az itt szövegkönyvbe sűrített életnek végső, képi formáját
»gyúrjam meg". Az improvizálástól sem riadok
vissza: a forgatás idején alakult ki az az álláspont, hogy spontán ul. két, sőt, három nyelvű
dokumentarisztikus
tévéjátékot
készíthetünk."
Persze, a "helyi színek" és az evvel indokolt

Vicsek Károly;

Naplemente

(Végelszámolás)

"dokumentarista"
hűség emlegetése már gyanút
kelt, mintha többről lenne szó. mint egyszerű,
dialóg ba-lopott tolmács-szövegről, de ezt a gyanút - mivel Magyarországon Vuk Babié műveit
nem ismerik - nem erősíthetem meg a műveiben minden esetben 'kornolyan vett dokumentarista hűségének bemutatásával.
(Ú jabb zárójel. újabb megjegyzés: nagy kár, hogy a magyarul nem is tudó és a magyar nemzetiség
iránt ennyire érdeklődő rendező. ennyire ismeretlen Magyarországon !) Idézek viszont egy
másik, nem sokkal később megjelent riportot,
melyet Podolszky József írt - az ő nevét is illene ismernünk, most legalább egy, alább következő megjegyzés erejéig jegyezzük meg - a
"Képes Ifjúság" nev ű, ugyancsak újvidéki hetilapban, melyben a film íróját. Deák Ferencet
interjúvolta meg:
,,- A szereplőgárda és a párbeszédek túlnyomó része magyar. A Teher lesz tehát az első jugoszláviai magyar játékfilm?
- Nem! A Teher hazánkban az első, jugoszláviai magyar szerző által írt, vajdasági kérdésekkel foglalkozó tévéfilm. Forgatókönyvem

Belgrádi Rádió és Televízió belső pályázatára
készült. Magyar nyelven írtam, s a bizottság a
szerbre fordított szöveget értékelte. A Televízió
szerkesztőségét semmi sem kötelezte arra, hogy
magyar nyelvű filmet készítsen a forgatókönyv
alapján. Hogy a film párbeszédeinek nagy része és a színészek többsége is magyar, az elsősorban Vuk Babié rendező érdeme, aki ragaszkodott a téma hitelességéhez."
Ha az interjú írój ától, Podolszky józ sefről
nem tudnánk, hogy ekkor már elkészítette az
ugyancsak két nyelvű «lokumentum-kisjátékfilmjének, a Krst sa zvezdom - Kereszt és csillag-nak a forgatókönyvét, és ha nem tudnánk,
hogya forgatókönyv alapján Vic sek Károly rendező és Dusan Ninkov operatőr ekkor már javában dolgozott a filmen, valóban azt hihetnénk, hogy itt csupán Vuk Babié saját dokumentarista
meggyőződéséhez
ragaszkodó
egyszemélyes - hűségéről van szó. Jelen sorok
filmtörténészi-oknyomozói
látszatban tetszelgő
írója persze csal, hiszen szemtanúja volt az eseményeknek, és legalább úgy tudja, mint ahogy
tudta Deák is és Podolszky is, hogya Breme
él,
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Vicsek

Károly

rendező

és Poth Imre operator

- Teher készítői pontosan
tisztában
voltak avval. hogy 1971-re megérett
a helyzet,
hogy a
sok nemzetiségű
Vajdaság ban élő és együttélő
magyarság
játékfilmes
ábrázolása
meqkezdődhessen.
Az 1971-es dátumot
tulajdonképpen
1975ben kezdték emlegetni,
amikor a Breme - Teher megnyitotta
úton elkészült
az újabb siker,
a méltán legjobb és legvajdaságibb
filmnek nevezhető Parlag. Forqatókőnyvirója
szintén Deák
Ferenc volt, rendezője
Vicsek Károly, operatőre
Dúsan Ninkov - tehát a Jugoszlávia-szerte
híressé vált, "vajdasági
alkotóhármas"
. Ez a film
- mármint a Parlag - már nemcsak dokumentarista hűséggel regisztrálta
a vajdasági ötnyelvűséget, nemcsak a. párbeszédekbe
következete se n
belopott tolmács-szöveggel
tette minden vajdasági néző számára
érthetővé
a filmet - és itt
hangsúlyozom,
evvel nem vonom kétségbe
Babié mesterien
szerkesztett
két nyelvű párbeszédeinek értékét -, hanem játszott a többnyelvűség sajátos szituációjával.
Szemléltessük
ezt egy
forgatókönyvi
részlettel.
A jelenet előzménye:
a magyar
nemzetiségű,
karrierista
Máté, megalapozatlan,
de látványosság ra törekvő
adminisztratív
döntésével
"gazdaságtalannak"
nyilvánított egy üzemet, munkanélkűlivs
téve saját
bátyját, Lacit és a csehszlovákiai
ösztöndíj után
hazaérkezett
szlovák kislányt,
Olinkát is.
"Helyszín:
Oli nk a konyhájában.
Hol szerbűl,
hol szlovákul,
hol magyarul
beszélnek.
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MATÉ: (szerbül. hogy mindannyian
értsék .)
Maga micsoda?
OLINKA:
(ugyanígy
szerbül-)
Ipari pszichológiát végeztem
Prágában,
két évig dolgoztam
Mlade Boleslavban
... hazajöttern.
itthon meg
nincs helyem ...
MATÉ: (magyarul.
hogy csak a bátyja értse,
Olinka ne, gúnyolódás
tehát az, ahogya
beszédét nem értő Olinkának
foqalrnaz i) Majd ha én
befejezem
a munkárnat.
akkor magán a sor?
OLINKA:
(szlovákul.
mert Laci tudja ezt a
nyelvet, és a csak kettejük
által értett nyelvvel
védelmet keres Lacinál :) Mit mond?
LACI: (szlovákul
válaszol.
hogy
az általa
sem különösen
szerétett. saját öccse se értse, és
így jobban
hangot
adhasson
keserűségének
:)
Nagy ember az öcsém. Szaktekintély
a rosszul
műkődő
üzemek felszámolásában.
Politikai
és
közgazdasági
híresség!
MATÉ:
(aki szerb tudásán
keresztül
inkább
félreértette
a szlovák beszédet,
magyarul
szól
bátyjához,
hogy tolmácsolása
révén
szemérmetlenebbül
dicsértethesse
maqát)
Azt
is
mondd meg neki, hogy géniusz vagyok!
(Mondandója
csattanóját
szerbül is elismétli.)
Géniusz vagyok!"
E forgatókönyvi
részlet idézésével
talán érthetővé tudtam
tenni, hogya
korábban
idézett
interjúban
Deák miért hárította
el a "jugoszláviai magyar játékfilm"
megállapítást;
szemléltetni tudom törekvésének
- immár magas mű-

Vicsek

Károly:

Parlag

vészi szinten megnyilvánult - célját. hogy az
együttélésben résztvevő magyarság filmművészetének megvalósítását akarta. és jól akarta.
A siker láttán lelkendeztünk eleget. sőt. bevallom. a hovatovább évtizedes távolságba tűnő események idézésekor még lelkendezek ma
is. holott tudom. a lelkendezesek kora lejárt.
Jól tudom. mostanra nemcsak a vajdasági
nemzetiségi közösségek filmgyártását.
hanem
Kőzépés Kelet-Európa kis és közepes országainak filmgyártását is - a lelkendezéseket
igencsak lehűt ő módon - megkísérti a rémlátomás: mi lesz. ha a nemzetiségi közösség vagy
egy ország lakosságának gazdasági ereje k~~ésnek bizonyul ahhoz. hogy az egyre emelkedő
gyártási költségek mellett fenntartsa saját filmművészetét megvalósító film- és televíziós műsorgyártását ; mi lesz. ha már nemcsak a nemzetiségi közösség vagy ország lako sai ból kikerülő
közönség soraiban nem adható el olyan öszszegű mozijeqy. videokazetta. vagy rájuk már
nem vethető ki olyan magas televíziós előfizetési díj. amennyi a gyártás fenntartásához kellene. sőt. adóikból is csak annyi pénz gyűlik
össze. amennyit más. fontosabbnak ítélt kiadásokra kell fordítani. a film- és tévé-qyártási
dotáció kigazdálkodásának
legkisebb
reménye
nélkül?
Ez a rémkép már nemcsak - és nem elsősorban - vajdasági érvényű. hanem általánosan
közép- és kelet-európai.

Kétségtelen megoldásnak kínálkozik a koprodukció. Van azonban a közép- és kelet-európai
koprodukciós gyakorlatnak egy olyan veszedelme. mely különösen vegytiszta - tehát jól tettenérhető - állapotában éppen vajdasági magyar író. Gion Nándor regény éből. a nyugati
szórvány magyarsághoz sorolható rendező. Szabó László munkája nyomán készült franciamagyar koprodukcióban
jelent meg előttünk.
A Sortűz egy fekete bivalyért címü filmről van
szó. Tudjuk. hiszen kritikáink kellő egyöntetűséggel megállapították : a film Magyarországra
helyezte az eredeti regény vajdasági helyszinét.
tehát az együttélés környezetét leegyszerüsitette homogén magyar környezetre. de a filmben
megjelenő magyar környezet olyannyira tipikusan francia lett. mintha "valamely dél-francia
kisvárosban
vagy faluban játszódna" . Hogy
ezért mennyire nem az alkotók szándéka hibáztatható. arról tanúságtételként
álljanak Gion
Nándor .füstölqései
és morqolódásai" • melyeket a "Mozgó Képek" tavaly februári számában tett közzé. de Gion írását olvasva még aggasztóbbnak érezzük a koprodukciót finanszírozók forgalmazói szándékának túlsúlyát. mely
- természetesen - elsősorban nagy és gazdag
országok közönség-magatartásait
kívánja becserkészni. Ez a közönség pedig következetesen
összekeveri Budapestet és Bukarestet. értetlen
egzotikumként
nézi Kőzépés Kelet-Európa
nemzeti és nemzetiségi kultúrájának
sok meg25
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Solti Bertalan

aParlagban

nyilvánulásat.
és otthagyja a mozi széksorait.
ha ez az egzotikum számára az érthetetlenségig
bonyolódik olyasmivel, hogy "miért látszanak
magyarok és szerbek Jugoszláviában, miért nem
jugoszlávok"; azaz: félő, hogyakoprodukciók
kiradírozzák - mint eladhatatlant - a képernyőről és mozivászonról a kőzép- és kelet-európai kultúrákat!
E jogos' félelem idején aktuálisnak érzem az
irást kezdő 1971-es és a folytatást jelző 1975-ös
dátumok újraidézését.
Ami a Vajdaságban - e
nemzetiségi összetételét tekintve "kicsinyített
Kőzép- és Kelet-Európában" - e két dátummal
jelölt filmtörténeti korszakban történt, annak
ma, felnagyítottan, kőzép- és kelet-európai általánossággal is használható tanulsága van. Arra gondolok, hogy az együttélő kultúrák szituá-

ciójával játszó Parlag dramaturgiája felvetette
azt, hogy a nemzetiségi egyenjogúság - középés kelet-európai kis népek esetében, kiknél a
nemzeti. nemzetiségi kul túrák élése nem olyan
magától értetődő, elegáns természetesség, mint
nagy és gazdag népek között - kötelezettséget
is jelent. Kötelezettséget, hogy minden helyzetben megfeleljünk a velünk együtt élő más nemzetiségi kultúráknak,
tudatosítva, miért jó nekik az, hogy más kultúrákkal élünk együtt, de
kötelezettséget arra is, hogy megfeleljünk magunknak, elszámolva mindarról,
amivel gazdagítjuk a velünk együtt élő más kultúrákat.
és
amitől mi is gazdagodunk
a velük történő
együttélés által. A Vajdaság tudomásul vette és nem kis részben a vajdasági filmművészet
jóvoltából vette tudomásul - az egymás mellett
élő, kis nemzeti. nemzetiségi kultúrák kölcsönös
kötelezettségét;
és nem ártana, nem volna haszontalan, ha ezt tudomásul vennénk a Vajdaság határain kívül is. Tisztességes üzlet lenne,
hiszen ha meg tudunk felelni egymásnak, meg
tudunk felelni a távoli nézöknek is, gazdagít juk
őket is, tehát "adunk valamit". valami értéket
a közönség pénzéért. melyre rászorulunk. Ha
igaz, hogy a tisztesség a legjobb üzlet, hasznos
tisztességet kínál filmmüvészetünknek az a vajdasági út, melynek elejét egy szerb rendező alkotói hűsége fémjelezte. példaként a vele együtt
élő magyarok számára.
Herzum Péter

A partizán tekintete
Gyorsfénykép

a kortárs jugoszláv filmmüvészetről

Az a sajátos hely, amit leg újabbkori történelmének alakulása s ennek következtében különleges politikai státusa miatt Közép-Kelet-Európában Jugoszlávia elfoglal, igen speciális módon mutatkozik meg a filmművészetében is. A
kezdeti alkotások az ország második világháborús szerepét sorsdöntő irányba fordító népfelszabadító mozqalrnat, a partizánháborút
ábrázolták. A kollektív háborús élmények, összefonódva a partizánromantika
elemeivel. a heroizáló ábrázolásmód uralm át biztosították.
olyannyira, hogy a jugoszláv filmművészet jó ideig
szinte kizárólagosan a "sematikus partizán filmek" tucat jait jelentette.
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A fellendülést a hatvanas évek közepe hozta
meg: kritik usa bb, árnyaltabb múltszemléletet.
A közvetett társa dalom bírálat, a véres történelem és a küzdelmes. elidegenedéstől. korrupciótól sem mentes jelen ábrázolása jellemezte az
újjászülető jugoszláv filmmüvészetet.
A legelső "frontáttörő"
alkotásoknak bizonyos értelemben újra kellett írniuk a közelmúlt
kollektív mítosszá növesztett történeimét : Purisa Djordjevié. aki maga is partizánként harcolt a háborúban, Reggel (1967) címü filmjében az éppen megszülető új világ még csupán
embrionális állapotban létező, ám annál élesebb, meghökkentőbb ellentmondásait
hangsú-

lyozta. megmutatva
azt is, hogy a jó ügy érdekében kűzdők
sem lehetnek
soha mentesek
az
emberi gyarlóságoktó!.
s nagyon is bonyolult az
az érzelmi-lélektani
háttér, amellyel
a harcokból kilábaló,
felszabadult
ország új társadalom
épitéséhez
kezdhet.
Veljko Bulajié Pillantás
a
napba (1966) és Zivojin Pavlovié A pathányol:
lázadása
(1967) círnű alkotásai
naturalisztikus
eszközökkel
adtak 'képet a partizánlét
mindennapjairól,
illetve a valamikori
harcosok
elzülléséről. Többen jelezték az űrt, ami a hősi múlt,
az ellenállás
szellem-valósága
és a jelen kőzött
tátong.
Nem voltak kisebb hatásúak
azok a filmek
sem, amelyek a hatvanas évek Jugoszláviájáról,
egyféle
kiűresedésről.
elidegenedésről
szóltak
(Zivojin Pavlovié
Ha majd halott leszek és fehér - 1968, Boro Dreskovié:
Horoszkóp
1969), továbbá a nálunk is sikert aratott, a világ kegyetlen
szenvedélyességét
folklorisztikusbűnügyi
eszközökkel
tükröző
Aleksandar
Petrovic-film,
a Találhoztam
boldog ciqányohhal'
is (1967).
A deheroizálás
markáns,
éles, általános
kritikai szemléletmódba
nőtt át: ezekben
a művekben talált
először
önmagára
a jugoszláv
film. A csalódások,
az illúziótlanabb,
gyakran
kíméletlenül
bíráló szemléletmód
művészi erejű tudatosítása
egyszerre
kettős feladatot
teljesített:
félreérthetetlen,
nyilvánvaló
bizonyítékát adta a jugoszláviai
szocializmus
dernokratizmusának,
a művészetpolitika
szabadabb
lélegzetvételt
biztosító
liberalizmusának.
s egyúttal illusztrálta
a sohasem a teljes szociális valóságot
elutasító,
ám művészileg
elkötelezett,
érett. differenciált
társadalomképet
alkotó filmesek tehetségét
és erkölcsi
erejét,
szakmai
felkészültségét,
művész i érzékenységét
és "érted haragszom,
nem ellened':
indulatait.
Furcsa, de egyáltalán
nem megmagyarázhatatlan ellentmondás,
hogya
hetvenes
években,
amikor a jugoszláv
társadalomban
tovább terjedt a szellemi mozgás, nőtt az ország gazdasági ereje, életszinvonala.
külpolitikai
presztizse,
a filmművészet
erősen
visszaesett.
Az éppen
csak megszületett
és egyre több figyelmet
érdemlő jugoszláv
film, úgy tűnt, képtelen
volt
túlélni a forrongó hatvanas
éveket. Több neves
rendező külföld re került vagy hosszas hallgatásba 'burkolózott
(Bostyan Hladnik,
Aleksandar Petrovic, Dusan Makavejev).
A hazai filmművészetet
az illusztratív-sematikus
ábrázolásmód sekélyességéből
kiemelő erőteljes
áramlat
kifulladni
látszott. Az egyik ok talán a partizán
múlttól mint művészi tematikától
való fokoza-

tos eltávolodás
és a mind korszerűbb,
mind (elidegenedésben,
munkanélküliségben,
életszínvonalban egyaránt)
"nyugatiasabb"
lét művészi
sz intű
feldolgozásának
igénye
közt
támadt
"már nem - még nem" vákuum. Noha a jelenség természetesen
jóval bonyolultabb,
összetettebb, mélyebb
magyarázatot
kíván, aligha járunk messze az igazságtóL
ha a hetvenes évek
jugoszláv
filmeseinél
tapasztalható
tanácstalanságot egyféle "posztdeheroizáló"
és "preavantgarde"
állapot közötti
űrrel (is) magyarázzuk.
A múltba fordulás legelső, leghevesebben
deheroizáló időszaka
nyilvánvalóan
lezárult,
azt is
sejteni lehetett, hogy a hatvanas években világhírűvé lett cseh és lengyel filmes iskolának akár
a groteszkhez,
akár a dokumentarizmushoz
közelítő ábrázolásmódja
áll az alkotói vágyak és
elképzelések
középpontjában
- idáig azonban
még nem érkezett el a rendezői érettség, a szakmai ismeretanyag
és a magabiztos
koncepció
követelményeit
egyesíteni
tudó "újhullámos"
gárda, eredendő
tehetséggel
és bátor önbizalommal. Más a jelenidejű
társadalmi
konfliktusok ábrázolását
vállalni. és más a nagyobb formátumú, átfo gó bb igényű mondandót
akár a dekoratív
múltábrázolás
pontosságával,
akár az
abszurd
vagy groteszk
stílusával
koherens
alkotásban
felmutatni.
Noha jugoszláv
filmszakemberek
szerint
a
dolgot távolról
sem kell elkiabálni.
az utóbbi
esztendők,
a hetvenes évek végének, a nyolcvanas évek első felének időszaka
egy "második
aranykor"
kezdeteit
ígéri. .Az utóbbi esztendők
pulai fesztiválbemutatói
a jugoszláv
film újjászületéséről
tudósítottak.
Arról, hogy a Pur isa
Djordjevié
és a Zivojin Pavlovi é-féle új hullám szelleme van feltámadóban.
az a politikus
szemléletű
filmművészet,
amely
hol ironikus,
hol drámai hangon egyszerre rázta fel az országot a partizánromantikaból.
és tárta a figyelő
szemek elé az árnyaltabban
látott múltat és a
küszködve
fejlődő jelent. Ez a második új hullám jobbára fiatal. negyven év alatti rendezők
nevével
fémjelezhető,
olyan
tehetségekével.
akik közül többen a prágai filmfőiskolán
tanultak, a francia új hullámért.
Jancsó Miklósért
és
Andrzej Wajdáért
lelkesedtek,
ám a jellegzetes
cseh filmstílusból.
a nyugat··európai.
továbbá a
lengyel és a magyar
filmművészetből
szerzett
ösztönzések
nyomán már tudatosan
egyféle, sajátosan
dél szláv , hamisítatlanul
egyéni hangú
hazai műveket kivántak
készíteni.
A magyar mozik is vetítették
többek közott
Lordan Zafranovié
Arnyak
Dubrovnik
felett,
Goran Paskaljevié:
A strand téli őre és Kísérlet
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a szabadulásra,

Goran Markovic : A versenyző,
Bogdan Ziziő. Adj, amit adhatsz, Aleksandar
Djordjevic . Irány: Belgrád című filmjeit.
Az
1982-ben
megrendezett
budapesti
jugoszláv
filmhéten
láthattuk
a .xíélsz láv Megáll az
idő"-t, Emir Kusturica Emlékszel Dolly Bellre?
és Rajko Grlic. Csak egyszer szeretünk című.
sokak szerint a jugoszláv film történetében
korszakos jelentőségű
alkotását.
A fiatal rendezőgeneráció munkái rövidesen
felkeltik a világ figye Imét : Cannes-ban
már 1980-ban
elismerést
arat Goran Paskaljevic:
Speciális gyógykezelé·
. se, Milena Dravic elnyeri a legjobb női mellékszereplő diját; Pesaróban
különleges,
reprezentatív válogatás
készül az új jugoszláv
filmekből ; a Csak egyszer szeretűnli szintén Cannesban ér el szép sikert 1981-ben, s Pula után Velencében is osztatlan elismerés fogadja Kusturica említett filmjét.
Az új jugoszláv
filmeket jelentős mértékben
a film nyelv eredetisége
teszi figyelemre
méltóvá. Érdekes jelenség,
hogy mind a változatlanul jelenlevő
(bár a korábbiaknál
jóval kesernyésebben-mélyebben
jelentkező)
múltábrázolásban, mind a mai életet feldolgozó
művekben
fellelhetők
a feszes dramaturgiai
építkezéssel
ötvözött .Jokalizált
menzelizrnus" , a gyakran
szaggatott
képi látásmód
"sarkításai"
, az abszurd, olykor a fekete humor alkalmazása
és a
rendkívül
érzékletesen
ábrázolt,
erőteljes
szituációk.
1985 tavaszán Szegeden, a Csongrád
megyei
Moziüzemi
Vállalat
és a József Attila Tudományegyetem
KISZ-klubja
által megrendezett
jugoszláv
filmnapokon
ízelítő t kaphattunk
a
legfrissebb,
leginkább
figyelmet
érdemlő
kortárs jugoszláv
filmek ből. Branko Baletié Balkán
express, Goran Paskaljevié
Alkonyat,
Goran
Markovic
Feketehimlö
és Srdjan
Karanivic
Valami a kettö kőzölt című filmjein kívül Grlié
Csak egyszer szeretünkjét
és Slobodan
Sijan
több szempontból
igen újszerünek
minősithető,
Maratontutók tiszteletköre cirnű alkotását is vetítették.
A színhely
Szerbia.
az időpont,
akárcsak
Spielberg
híres rnűvében,
1941. A műfaj
is
azonos: vígjáték ... Ez jellemezte
a néha túlságosan is könnyednek
tűnő
Balkán expresszs;
míg az amerikaiakkal
közösen
készített
Alkonyat szintén jellegzetes jugoszláv problematikát
mutatott
fel: mily nehezen boldogulnak
a vendégmunkások
otthon hagyott
gyermekeivel
az
egyre jobban
elnéptelenedő
falvakban
- a
"visszamaradt"
idősebbek...
Bergman
egyik
régi színésze, Erland Josephsson
alakítja a fő-
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szerepet a Feketehimlöben, s talán a nagy mester szelleme
hatott a témára
is: egy karantén
zártságában
az emberi kapcsolatok
boncolgatása - igaz, kissé távol a bergmani
szinttől ...
A Csak egyszer
szeretünk
rendezője
és
(egyik) forgatókönyvírója,
Rajko Grlié amatőrfilmesként
kezdte pályáját,
volt színész és újságíró, s Prágában
Elmar Klos. A halál neve
Engelchen és az Oscar-díjas
Üzlet a korzón alkotójának
tanítványa.
Dokumentaristaként
indul, ám e (harmadik)
játékfilmje
leqalább anynyit megőriz
eredeti
törekvéseiből,
amennyit
felhasznál
a legjobb hazai játékfilm
dramaturgiai hagyományai ból. A Csak egyszer szeretűnk
aligha születhetett
volna meg Djordjevié
munkássága nélkül, csakhogy míg a hatvanas években revelációként
jelentkező
deheroizálás
inkább az irónia felé mozdította
a rendezők tükrét, az összetettebb
múltábrázolás
most már
egyértelműen
a nagy tragédiák
felé nyit.
Ez a különös
love story egyszerre
sajátos
kórkép egy zaklatott,
kínlódó társadalomról
és
egy különleges
történelmi
pillanatról.
A jugoszláviai, a mienkétől
- előnyére
- oly sokban
kűlönböző
ötvenes
évek hajnala
áll előttünk,
1946, 1947 - és 1948 előrevetülő
kísértetárnya.
Sornislav.
az egykori
partizán
annak a kisvárosnak a rendőrségi
elhárító-elöljárója,
amelyet
ő szabadított
fel harcostársaival.
Vad és "civilizálatlan"
ez a fiatal férfi, idegeibe
bele ivódott a partizán-mentalitás
heroizmusa
és kíméletlensége,
"indiánossága"
és plebejus
szemléletmódja,
fegyverimádata
és energikussága.
Ebbéli valójában
szeret bele egy kitelepített,
osztályidegennek
bélyegzett
balerinába,
s ez a
tomboló
érzelem
állítja
fejtetőre
körülötte
az
amúgy is elég labilisnak
látszó világot. A partizánfiú és az úrilány furcsa házassága
nemcsak
egymástól
élesen eltérő értékrendek
és életformák konfliktusait
villant ja fel sorra,
hanem
igen finom áttételekkel
jelzi a partizánháború
utáni tanácstalanságot
a már nem harcoló
ellenállók
és a külvilágban
túlságosan
is gyors
"széljárás ba" keveredő
ország oldaláról
is. Az
egykori bajtársiasság
a történtek
következtében
felbomlik.
A valamikori
harcostársak
a fenyegetettségben
megkeményedő
"vonal"
türelmetlen agitátoraivá
vagy a konformista
beilleszkedés elpuhult
polgáraivá
züllenek.
a romlatlan,
tiszta
emberségében
maradéktalanul
kitartani
akaró főhős útja pedig törvényszerűen
előbb az
őrültekházába.
majd az öngyilkossághoz
vezet.
Tomislav
egy "eszményibb"
elvárás, az "ősjugoszláv"
partizánfilmek
erkölcsi
követelményrendszere
szerint valóban elárulja korábbi
élte-

tő-megtartó közösségét, halála mindazonáltal
tragikus magasságba emeli: a hétköznapi emberi lét morális parancsa győz a konszolidálódó
társadalomban elfogadhatatlan
romantikus forradalmi idealizmus normáival szemben, úgy,
hogyegyértelműen
tragikus mezbe öltözteti az
életének önkezével véget vető hőst. Ugyanakkor a konfliktusban már csak félig leplezkedve
sejlik föl az 1948-ban nemsokára kiátkoz ott Jugoszlávia rendkivül nehéz korszaka, amikor a
sztálinista és a titóista erők kényszerű összecsapása hitelesiti "a belső ellenség felszámolásának" jelszavát. Földre hullt bálványok, eszmények, bemocskolódott tiszta eszmék és egy
saját útját járni akaró új társadalom fenyegetettsége finoman összeszőve szerelmi és politikai szálakkal - együttesen ezek az elemek teszik mélységesen emberivé s igy jeles alkotássá
Grlié filmjét. miközben a záró képsorokban
a
kor egyik jellegzetes jugoszláviai sláqerét.
a
címadó Samo jednom s ljubi círnű dalt halljuk,
s az érzelgős dallam sötét drámába fordítja a
történetet.
" ... fekete és abszurd humora magával ragadóan szellemes, de ez a kificamodott humor
sokszor inkább szórakoztató,
mint nevetséges,
bár az ilyen helyzetekben
is bővelkedik
a
film . ", maradéktalanul sikerül a vállalt cél .. o,
a szórakoztatás szellemi fölényét, műgondját és
igényességét nem érheti semmiféle fenntartás.
Ha a többi alkotó is igy értelmezné a kőzőnség filmet ... " Az újvidéki Magyar Szó irt igy
Slobodan Sijan Maratonfutók
tiszteletköre című, 1982-ben készült filmjéről. Egy koporsókészítő család öt nemzedékének tagjai hadakoznak egymással és az "ellenséges" famíliával,
többnyire
teljesen abszurd helyzetekben,
a
klasszikus burleszk ek, gengszter- és rémfilmek
groteszk ötvözetének gegjeivel. A Jugoszláviában is fájón hiányolt igazi közönségfilmek, valóban szórakoztató vígjátékok megszületéséhez
járul hozzá jelentősen ez az alkotás, mely egyszersmind a továbblépés lehetséges és egyelőre
hiányzó útjait jelzi.
Egy ország filmgyártásának művészi szinvonalát nem csekély mértékben határozza meg az
"általános filmhelyzet" : a gyártás, a forgalma-

zá s, a filmátvétel és a hazai rnűvek előállításának gazdasági rendszere. A szegedi jugoszláv
filmnapok délszláv vendégei arról beszéltek:
egyszerre előny és hátrány is, hogy országukban 15, egymástól teljesen független, önálló
filmforgalmazó
vállalat működik. A konkurenciaharc nagy, az anyagi érdekeltség maximális, állami támogatás egyetlen para sincs.
Am az egységes műsorpolitika hiánya a választék egyértelmű színvonalromlásához vezet, legjobb esetben is fellazulást eredményez, ráadásul
a hazai filmek preferenciája sem kielégitő. Az
évente készülő 25-30 hazai film ugyan igen
éles szemű bírálók elé kerül, arról mégsem lehet beszélni, hogy megfelelően elismern ék a jugoszláv filmművészet
törekvéseit.
Az ilyen
szempontból kissé elkényeztetett magyar kritikus úgy vélheti : déli szomszédunk filmművészetének értékelői már-már annyira szigorúak
országuk filmtermésével szemben, mint annak
bizonyos darabjai a második világháború jugoszláviai
partizánmozgalmának
valóságával
(Az is igaz, Jugoszláviában rendszeresen kitűnő alkalom adódik a mindenkori világszínvonaI alapos megfigyelésére:
az 1971 óta
évente mearendezett
belgrádi FEST a világ
filmgyártásának
élvonalát bemutató, filmszakma és közönség tájékozódását szolgáló fesztivál. Ez nemcsak az átvétel számunkra irigylésre
méltó gyorsaságát. rugalmasságát befolyásolja,
hanem a filmbeszerzés anyagi alapjainak megteremtését is seqíti.)
Hogy a jugoszláv filmművészet ma pontosan
hol tart, és főképpen, hogy a közeljövőben milyen történelmi-társadalmi
kérdések felé fordul, lehetetlen teljes biztonsággal rneqhatározni. Annyi mindenesetre tény: a partizánharc
hősies önfeláldozásából.
résztvevőinek izzó hazaszeretete és szabadságvágya folytán létrejött
új ország filmesei egyszerre igyekeznek visszafelé tekinteni, és a mát. a jelen társadalmát tanulmányozni. Kritikusan, sokszor megejtő felkészültséggel. eredeti eszközökkel és ígéretes
tehetségek munkáival. A partizán egyre inkább
a jelenre figyel, de időről időre a megtett utat
is fölméri. És így van ez rendjén.
o

"

Domonkos László

29

PREMIER PLAN

Filmszociográfia és történeti dokumentum
Gulyás Gyula és Gulyás János filmjei
nászaikat sorolják, hanem minden hasonló helyHa megpróbáljuk
leírni a Gulyás testvérek edzetben levő hivatal nehezen orvosolható
probdigi filmjeinek
közös vonásait, akkor három
lémáit.
szembeötlő
sajátossággal
találkozunk.
Ezekben
A történelmi
múlt többszörösen
érintve van
a filmekben
gyakran
szerepel
meghatározott
Gulyásék
filmszociográfiájában.
A múlt megközösségek
teljességre
törekvő
bemutatása:
jelenrk archívanyagként
és a szereplők
elbeKísérleti iskola (1976-1977) Domaházi hegyek
szélésében.
Az archív anyag szerepel itt mint
között (1978-1979).
A másik közös rvonás.
idézet és mint őriidézet. mikor a szerzők saját
hogy szinte valamennyi
filmben mind szimbokorábbi munkája kerül be a filmbe. A múlt érlikus, mind földrajzi értelemben
a peremvidék
dekes módon - és ez szinte csak rájuk jellemző
az a helyszín, ahol Gulyásék saját témái kra rásajátosság
- különválik
régmúltra
és közeltalálnak
A harmadik
közös jegy filmjeikben
múltra. A régmúlt az évtizedekkel
korábbi, már
az, hogy minden egyes film valami módon kapelső látásra megkülönböztethető
archív
vagy
csolódik a történelemhez. A történeti enúlt megírásos anyagként szerepel. míg a közelmúlt telejelenik anekdotaszerűen
[Azért a víz az úr!
víziós müsorként
vagy a filmgyári vágószobá(1978-1980), Harang ügy (1979), Ne sápadj!
(1981))
vagy
központi
témaként
(Isonzó \ ban fölvett jelenetként kerül be a filmbe. Gulyáséknál a kétfajta múlt időnek egymástól elté(1983-1986)).
De hiszen peremvidék
és törtérő tartalmi funkciója van. Ezekben a filmekben
neti múlt nemcsak ezekben a filmekben
kapa régmúlt többnyire alátámasztja,
illusztrálja
a
csolódik össze, hanem a. valóságban
is összeverbálisan
elhangzó
közléseket;
a közelmúlt
kapcsolódó
fogalommá vált ezen a közép-eurófelidézésére
használt televíziós bejátszás
vagy
pai tájon. Az Azért a víz az úr! cimü film egyik
a filmgyári
vágóasztalon
megjelenő
film betét
szereplője utal is a peremvidék
történetileg
létpedig inkább a szembesítés és az ellenpontozás
rejött helyzetére.
szerepét szolgálja.
Ezek a problémák nem kuriózumként
vannak
jelen, az alkotókat mindig az egyediség mögött
meghúzódó általános tendencia
érdekli, és ezáltal ők maguk is az általános vonások megválA Kisérleti
iskola címü film egy általános istoztatása érdekében
szólalnak meg. Szereplőik
kolai tantestület
egyéves tevékenységének
rögezért gyakran nem nevüket adják ezekhez a filzítése naplószerű
formában.
A film időrendje
mekhez, hanem fbglalkozásukat
vagy hivatali
lineáris követése a tényleges időnek. A szerepbeosztásukat.
Nem az egyén válik lényegessé,
lők a film során többször végignézik a már lehanem az egyén által képviselt hivatali funkció
forgatott anyaqot, és magán a filmen belül ki[Vannak változások (1977-1978), Azért a víz
fejtik gondolataikat
önmaguk
munkájáról.
teaz úri, Szerződés mindhaláliq (1981-1982)). A
vékenységükről
és a saját tantestületi
közösföldrajzi értelemben
peremre szorult, a hátráségükröl. A szereplőknek
ez az állandó jellegű
nyos helyzetben levő települések
hivatalnokai,
őnkorrekciója
kizárja az alkotok részéről akár
igazgatási hatóságai nem a saját személyes pa-

I.

30

Kisérlett

iskola (1976-77)

a legkényesebb kérdésekkel való manipulálásnak még a lehetőségét is.
A szeritlőrinci általános iskolában országos
szintű pedagógiai kísérlet folyik, a film forgatása idején már mintegy hatodik-hetedik éve.
A kísérlet valójában egy felülről szervezett oktatási reform, mely az Országos Pedagógiai Intézet szakmai irányitása és ellenőrzése mellett
valósul meg. A kísérlet indulásakor a régi iskolaigazgatót levált ják, aki azonban továbbra is a
tantestület tagja marad. A leváltás körül nem
várt bonyodalmak adódnak. Nem az új igazgató kinevezése és személye teszi ezt az eseményt
a demokrácia fogyatékosságává,
hanem a régi
igazgató minden alapot nélkülöző meghurcoltatása. Déri Antal volt iskolaigazgató ugyanolyan
megalapozatlan vádaknak esik áldozatául, mint
a Ne sápad}! főszereplője. Medve Alfonz domaházi tsz-elnök.
A film a hetvenes évek egyik pedagógiai kísérletének bemutatása mellett egy iskolai tantestület közösségének fölbomlási folyamatát kíséri végig. A film utolsó részében arról értesülünk, hogy többen elkerülnek a tantestületből.

a gyerekek egy része a község egy újonnan
épült hagyományos általános iskolájában folytatja tovább a tanulmányait. Miért történnek
igy az események? - e kérdésnek a kifejtésével szembesülünk a több mint hétórás dokumentumfilmben.
A gazdasági reform kezdetén, a hatvanas
évek végén az oktatásügy reformja iránti igény
hozta létre a szeritlőrinci kisérleti iskolát. A tantestület Gáspár László igazgató vezetésével
kezdett hozzá a program megvalósításához. Az
országos főhatóságtól megkaptak minden támogatást. A film készítése idején azonban a tanári
kar egy része már szkeptikus a kísérleti program sikerét illetően. Úgy tűnik a film alapján,
hogy a kísérlet ben részt vevő pedagógusok minden igyekezete ellenére ez az oktatási program
nem hozza meg a várt eredményt. Ez az iskola
azzal a céllal jött létre, hogyagyerekeket
a
tanulás mellett gyakorlatiasságra,
önállóság ra
nevelje. A termelés és a gazdálkodás ugyanolyan hangsúlyt kap a nevelésben, mint az oktatás. Az iskola azonban nem a valóságon kivül
helyezkedik el, hanem úgy fogható fel, .mint a
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Vallnak

változások

(1976-78)

társadalom szelete. A társadalomban jelenlévő
problémák az iskolára is hatással vannak. Amikor a termelésen keresztül a társadalom bevonul az iskolába, ott a termelésben jelentkező
problémák hatása sem küszöbölhető
ki, és ezek
hatványozottan fognak hatni a tanulók szemléletére. Hogya kisérleti program miért nem teljesen sikeres, ezt jól illusztrálja a film alkotóinak beszélgetése a gyerekekkel pályaválasztási
terveikről.
A gyerekek vágyai és a lehetőségek
többszörösen nem esnek egybe. Egyrészt a tanulók vágyai nem kapcsolhatók a lakóhely, a
falu lehetőségeihez; másrészt a vágyak azokkal
a lehetőségekkel sem esnek egybe, amelyeknek
az alapjaira az iskola őket a termelő tevékenység során fölkészítette. A megkérdezett gyerekek közül egy sem akar szőnyegszövő vagy
nyomdász lenni, holott gyakorlati képzésük során ezekben a szakmákban már bizonyos jártasságot szereztek.
A filmben többször találkozunk egy megoldandó feladattal - mint a filmből kiderül, az
évek során a tanulók is többször visszatérnek e
feladat megoldására =, amikor agyerekeknek
el kell jutni a közelitől a távolirq. akonkréttól
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az elvontig, a szeritlőrinci iskolától a világmindenségig. A film végén - mikor már tudjuk,
hogya gyerekek egy részét áthelyezték a község új általános iskolájába - újból látjuk azt a
jelenetet, amint egy kisdiák a betanult. logikát
követve elmondja a közelitől a távoli felé haladva, hogyan érkezünk a Szentlőrinci I. számú Altalános Iskolától a világmindenségig.
A
jelenet kissé abszurd voltát az adja, hogy
Szeritlőrincen nehezebb megvalósítani azt, hogy
az I. szám ú Altalános Iskola II la. osztályának
gyerekközössége
a VIII. osztályig együtt maradjon, mint a betanult rendszer szerint Szentlőrinctől a világmindenség ig haladni. Hiába, a
valóság bonyolultabb, mint az iskolai programok, és az alkotók ebben a filmjükben is ennek a bonyolult valóságnak erednek a nyomába.

II.
A Vannak változások éppúgy az ország egyik
mellözött településének a helyzetével foglalkozik, mint az Azért a víz az úr! vagy a Domaházi hegyek között. De peremvidéknek tekint-

Domaházi hegyek között (1978-79)
hető a fővároson belül Angyalföld is, az a világ, ahonnét Papp Laci jött, mint ahogy peremvidék a Zala megyei elhagyott falu, ahol a
Harang ügy jogi vitája zajlik.
Penészlek, a határmenti. eldugott falu a helyszíne a Vannak változások című filmnek. Történnek-e változások Penészleken az alatt az egy
évtized alatt, amennyi időt a film átfog a falu
életéből? Azt mondhatjuk, hogy bizonyos mértékig igen. Épülnek lakóházak, épül bekötőút.
De ugyanakkor nem történik meg az az általános színvonalernelkedés, ami a hanyatlás viszszafordításához szükséges lenne. Valójában a
hanyatló települések esetében minden változás
csak látszólagos mindaddig, amíg az a hanyatlá st megállítani nem képes.
A film a falu több szintű föltérképezésére
vállalkozik. Az alkotók Végh Antal Allóvíz CÍmű írása alapján indultak el 1968-as amatőrfilmjük elkészítésére. Ezt a korábbi filmet beépítik az 1977-ben forgatott filmjükbe. Az AIló víz című írás később alapjául szolgál Darvas
József A térképen nem található című drámájának. Ennek a darabnak televíziós színházi közvetítése is része lesz a Vannak változások című

filmnek. A filmben ütköztetve van egymással
1968 valósága, 1977 valósága, Végh Antal írása,
Darvas drámája, és az ezekben felvetett problémáknak mind a megyei vezetők, mind a falubeliek részéről történő elutasítása. Ezen szálak
egymásnak feszülő bonyolult ellentéte adja a
film központi témáját. A film azt sugallja, hogy
a szereplők egymással szembeni indulatai mindig csak a problémák felszínét érintik. A Penészleken tapasztalható
gondok nemcsak az
egészségügy gondjai; itt nemcsak az alkoholizmus, nemcsak a tisztálkodási lehetőségek hiánya, nemcsak az ivóvíz problémája jelent gondot, hanem a problémák gyökere valahol a történelmileg kialakult
struktúrák
változásában
keresendő. És ezek a változások századunkban
a Penészlek típusú települések fejlődese ellen
irányulnak. A film végén elhangzó nép ballada
mintha csak Penészleket siratná el.
Az Azért a víz az úr! című film a Vannak
változások folytatásának tekinthető. Az 1970-es
szamosi árvíz által sújtott területen az újjáépítés után védőgátat emeltek, mégpedig úgy,
hogy közben öt hatánnenti település a gáton kívülre került. Ezen falvak pusztulását mutatja
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nül. A filmben megismerkedünk
az egykori
osztrák tábornok, Haynau személyével. Elénk
kerül a népí tudatban máig élő, folklorizálódott
történelem. Szembekerülünk azzal a problémával, hogy itt a falvak eltűnese esetén nemcsak a
falu pusztul el, hanem elvész az a gyakran
már folklórrá vált történelmi tudat is, ami csak
az adott közösség közösségi tudataként volt képes fönnmaradni.

III.

Azért a víz az úr! (1978-80)

be a film. Míg azonban Penészleken a lassú elhalás jelenségével szembesülünk abban a fázisban, amikor a folyamat még megállítható
lenne, addig Nagygéc községbe már a huszonnegyedik óra után érkezünk. A falu látványa a
pusztulás képeit idézi. Mennyire anakronisztikus az a jelenet. amikor a film készítői a falu
műemlék
templomának
belső pusztulásával
találkoznak, és közben a rádióban egy ismert
szociológus előadást tart nyílt társadalomról és
demokráciáról. Ezzel szemben amit a filmben
látunk, az az alulról épülő társadalom hiányáról
árulkodik. Itt az országos döntés nem számol
a helyi lakosság igényeivel. ugyanakkor a lakosság nincs is birtokában
a lehetőségnek,
hogy hatékonyan kifejezésre juttassa saját kívánalmait. A filmben utalás történik rá, hogya
terület vonzáskörzete a trianoni béke következtében a határ túloldalára került. így ezek a települések elszakadtak természetes vonzáskörzetüktől.
Az azóta eltelt időben ezen falvak
gondjai csak tovább súlyosbodtak. A gát elkészültével a két szomszédos ország egymással
határos területe még távolabb került egymástól.
Itt a többi filmben megszokott szerkezettől
eltérően egy lassúbb cselekménykibontakozással találkozunk. Az alkotók elidőznek minden
részletnél, ami csak eléjük kerül. Nem véletle34

A Domaházi
hegyek
között
című televíziós
sorozat egy falu teljes föltérképezése.
a szokásos filmterjedelemtől
eltérő időtartamban.
Nagyepikai szerkezettel találkozunk benne. Itt
jut leginkább érvényre a hosszú dokumentumfilm műfaji sajátossága. A problémák itt is hasonló jellegűek. A földrajzi helyzet ből adódó
hátrány hoz még a rossz talajadottságok is kapcsolódnak. A falunak mezőgazdasági művelésre
alkalmas területe alig van, a téesz számára csak
az állattenyésztés
és az erdőgazdaság marad
mint jövedelmi forrás. Földrajzi helyzet éből
adódóan kettős értelemben is különös az a szerep. melyet Domaháza a hetvenes évek végi
Magyarországon betölt. A falut egyrészt az ország átlagszintjétől
való lemaradás jellemzi.
amit lakói önkizsákmányolással
igyekeznek ellen súlyozni; másrészt az elzártságból és a viszszamaradottságból
részben következő en a tradíciókhoz való jóval természetesebb és élőbb
viszonyulás, mint ahogy az az ország gazdagabb vidékein szokásos. A múlt
továbbélése
Domaházán nemcsak a szűkebb értelemben vett
folklór szintjén jelenik meg, de jelen van az erkölcs, a mindennapi tudat. sőt a munka területén is.
A falu közélete kisebb kerülőkön keresztül
eljutott odáig, hogy maga válassza meg saját
vezetőjét. így lett Medve Alfonz domaházi parasztember a téesz elnöke. Ezután jelentkeztek
a problémák a hetvenes évek elején. Mint a filmen is utalnak rá, a termelőszövetkezetben
nem
a helyi adottságok határozták meg a termelést
és a termékszerkezetet,
hanem a felsőbb szervek által előírt utasítások. Medve Alfonz ilyen
helyzetben próbálta meg Domaházát és a helyi
termelőszövetkezetet
i.l lehetőségekhez
mérten
fölemelni. A helyi adottságokhoz alkalmazkodva próbáltak meg gazdálkodni; állattartással és
fakitermeléssel foglalkoztak, faüzemet hoztak
létre, a téesz gépkocsijaival bérfuvart vállaltak.
De épp az önálló kezdeményezésekből keletkeztek a problémák. A járási vezetők a nekik nem

Pofonok

völgye

(1979-80)

tetsző önállóság
miatt bírósági
pert indítottak
a téesz akkori elnöke ellen bizonyos
jogtalan
állami dotáció ra hivatkozva.
Medve Alfonznak
egy évébe került, amíg keresztülvitte
a maga
igazát, és kijöhetett
a börtönből.
Itt ugyanaz
a Kohlhaas
Mihály-i sors jelenik meg, mint a
Harang ügy cimű filmben Devecz Oszkár alakjában.
Ez a film éppúgy egy közösség
mindennapjainak a filmi földolgozása,
mint volt korábban
a Kisérleti iskola. Jelen esetben az adott közösség a domaházi
pávakőr,
de rajtuk
keresztül
jelen van a filmen szinte az egész falu. Részben Domaháza
jellegzetességeként,
részben
az
alkotók
szándéka
szerint jelentős
szerepet kap
a falu sajátos folklórja.
A folklór itt nem rnúzeumi lelet, nem rekvizitum.
hanem még a mindennapok
szerves tartozéka.
A pávakör szereplésein kívül megismerkedünk
a falu lakosságának tevékenységével
is. A film a falu bemutatása során nem kerüli el a folklórba
illő látványosságokat
- népi együttesek
minősitőversenye, Dunamenti
Népek Folklórfesztiválja
=, de
ezeket nem elkülönítve,
hanem a rnindennapok
közé illesztve ismerjük
meg. És ebben rejlik a
film nagy erénye.
A tradíciókra
épülő világ
nemcsak
folklorisztikus
érdekességeket
rögzített, mint ezt a mai ember gondolná,
hanem a

tradíció,
a hagyomány
áthatotta
a munkát,
az
erkölcsöt,
a gondolkodást,
a mindennapi
életet; magát a világképet.
Ez a tradíció hozta létre az olyan egyéniségeket
is, mint amilyen
Medve Alfonz, aki egyik utolsó képviselője
annak a rétegnek,
melynek
még paraszti
hagyományon
alapuló
világképe
van. Náluk még a
természet
által meghatározott
rendje van mindennek: így a munkának
és a szórakozásnak
is.
Ez a világkép
bomlik föl a következő
nemzedékben. Jól illusztrálja
ezt a kalocsai
folklórfesztivál.
melynek
időpont ja Medve
Alfonz
számára
a legnagyobb
dologidőt
jelenti;
míg
a szervezők
számára a folklór az idegenforgalom igényeihez
alkalmazkodik,
számukra
már
nem létezik a paraszti
értékrend
szigorú előírása.
A film végén a domaházi
pávakör felbomlási
folyamatát
ismerjük meg. A fiatalok elkerülnek
a faluból,
az idősebbek
számára már tehertéteit jelent az együttes;
a legaktívabb
tag, Medve Alfonz is bejelenti az együttesből
való kilépését. A hetvenes
évek időszakában,
amikor a
népi kultúrának
bizonyos
reneszánsza
volt hazánkban,
a falun élő embereket
meg lehetett
nyerni
annak érdekében,
hogy fölmutassák
a
saját kultúrájukat,
de amint egyre inkább
a
munka
és a megélhetés
került
előtérbe,
úgy
3S

veszítette el a lehetőségét a parasztság körében
a népi kultúra szervezett formában történő ápolása.

IV.
Gulyásék filmjeiben többnyire nincs központi
hős, főszereplő. Filmjeiket általában egy központi téma köré szervezik, a filmek szereplői
inkább csak epizódszereplők,
Kivételt képez
két film, a Pofonok völgye (1979-1980) és a
két film, a Pofonok völgye (1979-1980) és a Ne
sápadj!. Mindkét filmnek központi hőse van,
méghozzá 'két markáns egyéniség: Papp Laci és
Medve Alfonz. Mindketten képesek megvalósítani minden külső akadály ellenére azt az életmodellt. melyet maguk elé állítottak, és mindezt úgy, hogy közben egész életük során tagjai
maradnak annak a közösségnek, amelybe beleszülettek. Medve Alfonz éppúgy a sajátjaként
hordozza élete minden pillanatában az adott parasztközösség
nyelvét
és gesztusrendszerét,
mint Papp Laci a kűlvárosi Angyalföldét. Morális emberi tartásukban és szokásrendszereikben mindketten csak annak a közösségnek a
szokásrendszeréhez
tudnak
alkalmazkodni,
ahonnét kinőttek. A saját közösségükben éppen
ezáltal, és csak ezáltal tudtak és tudnak emberi
elismerést kivívni maquknak, Mindketten csak
abban a tevékenységben
érzik igazán otthon
magukat, amihez értenek, amire az életüket föltették. Ezen filmek legjobb pillanatait éljük át,
mikor Medve Alfonzzal és Papp Lacival mindennapi tevékenységük során találkozunk. Gulyásék szokatlanul hosszan időznek hőseik mindennapjainál. De nem véletlenül válik Medve
Alfonz és Papp Laci a néző személyes ismerősévé, a privátszféra a film lényeges elemévé. Az
alkotók ezáltal is a manipuláció lehetőség ét
akarják kiküszöbölni. Medve Alfonzot csak oly
módon ismeri meg a néző, hogy részesévé válik
a domaházi parasztember mindennapjainak,
hiszen enélkül nem lenne teljes a kép, enélkül
a néző torz képet kapna a valóságról. Gulyásék itt egy másik kifejezési eszköz segítségével
méltó folytatóivá válnak a harmincas évek irodalmi szociográfiájának. A filmnek a teljességre törekvő szándéka is hozzájárul ahhoz, hogy
Medve Alfonz élete ne csak folklorisztikus érdekességként jelenjen meg, hiszen a teljes élet
bemutatása föltárja személyiségét is. így ismerjük meg a maga teljességében azt az embert,
aki oly természetességgel
juttatja kifejezésre
azokat a tradicionális értékeket (munka szeretet, egészséges önbizalom, józan paraszti ész,
népi humor), amelyekre mai, a tradíciókból ki-
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nőtt társadalmunknak
olyannyira szüksége lenne.
Papp Laci személyes életútja buktatókkal van
tele. C, aki arra született, hogyaringben
mutassa meg képességeit, állandóan arra kényszerül versenyzőként éppúgy, mint szövetségi kapitanyként.
hogy erejét sporton kívüli tevékenységre pazarolja. Mint versenyző, bár háromszoros olimpiai bajnok, részt szeretett volna venni egy profi világversenyen, de nem sikerült neki; mint szövetségi kapitány, személyes intrikáknak van kitéve. A film címe (Pofonok völgye) azért is találó, mert a sportra éppúgy vonatkozik, mint a szorítón kívüli életre.
Ha ősszehasonlítjuk ezt a filmet az 1958-ban
készült Nehéz kesztyűk círnű filmmel, akkor
azt tapasztaljuk, hogy IJ1íg az egy sematikusabb
korszak jellegzetes filmproduktuma
volt, ez a
film a sportembert úgy mutatja be, mint aki
éppúgy nem tudja magát mentesíteni az élet
apróbb problémáitól.
mint a többi ember. A
film jellegzetes pillanata, amikor Papp Lacit aki versenyen mindig kiegyensúlyozottnak
rnutatkozott - az elnökségi ülésen letört nek látjuk,
amikor arról esik szó, hogy nincs elegendő
pénz Magyarországon
az él sport céljaira. A
film készítői szerencsésen elkerülik anna·k veszélyét, hogy belemerüljenek a személyeskedésekbe, ugyanakkor jól érzékeltetik, hogy nálunk
hiányzik a megfelelő társadalmi nyilvánosság
ahhoz, hogy ne adódjanak elő ellentétek olyan
egyéniségek között, mint Papp Laci és Adler
Zsigmond.
A filmek már jó ideje fölhasználják a televízióképernyőt mint információs eszközt. Gulyásék is gyakran alkalmazzák ezt a lehetőséget filmjeikben. Azonban náluk a televízió nemcsak háttér a filmben, hanem a szituációteremtés eszköze is (Vannak változások, Harang ügy,
Ne sápadjl}. A Pofonok völgye cimű filmben
egyszerre látjuk a televízió képernyőjén az edzőről nyilatkozó
Papp Laci-tanítványokatmaguk is neves Európa-bajnokok - és a mester,
Papp Laci arcát, aki maga is először hallja a
róla elhangzó nyilatkozatokat.
A film legjobb
jelenete ez a filmrészlet. ahol két, egymástól eltérő történelmi körülmények között felnövekedett nemzedék egymás számára nehezen elfogadható életmódjával és életvitelével találkozunk. Ezt a jelenetet filmvásznon a technika
közbeiktatása nélkül nem lehetett volna elkészíteni. Gulyásék filmjeiben gyakran szerepelnek ilyen szituációk, de mindig csak azért,
hogy amatőrszereplőiket
rákényszerítsék önmaguk belső énjének megmutatására.

Ne sápadj ! (1981)

A Medve Alfonzról és a Papp Laciról szóló
film mint két portré szerepel a Gulyás testvérek
eddigi életművében.
Mindketten
életük egy szakaszában
magányos
hőssé,
"westernhőssé"
kényszerültek
válni
a mi magyar
körülményeink között. Mindketten
rendelkeznek
egy
adag jó értelemben
vett kópésággaL
mindketten olyan emberek, akiket "nem lehet legyőzni", de ez a tulajdonságuk
együtt
jár azzal.
hogy keményebb életet 'kell vállalniuk.

v.
A hátrányos
helyzetű
települések
gondjaihoz
hasonló társadalmi
probléma napjainkban
a lakáskérdés
és a szociális gondozás helyzete. A
két probléma együttes megoldásának
elősegítésére hozták létre az eltartási szerződések rendszerét. Az eltartások
ellenőrzéséért
a tanácsok
illetékes osztályai felelősek. Az eltartások rnódját érvényes jogszabály biztosítja. A jogszabály
megkísérli
két olyan nehezen összekapcsolható
szociális probléma jogi megoldását
megvalósítaní, mint a szociális gondozóhálózat
igénye és
a lakáskérdés.
Azonban
mindkét
társadalmi
probléma
önmagában
is kielégitő
társadalmi
megoldást igényeIne, mert a kényszer szülte jo-

gi lebonyolítás
nem bizonyul járható útnak. A
mai helyzet csak a megoldatlanságokat
tükrözi. Az eltartások jogi garanciáinak
visszásságait
állítja előtérbe
a Szerződés
mindhalálig
címü
film.
A film készítői. budapesti családokat látogatnak meg, és közben tragikus eseteken keresztül
győződnek meg a szerződések
fogyatékosságairól. Az eltartási szerződések
rendszere alakítja
ki azokat a filmben látható, krimibe illő szituációkat. melyek az egyik szereplő szóhasználatával rossz közszellemről
árulkodnak.
Az eltartási szerződések megítélésében
nincs valami nagy
összhang és a Fővárosi Tanács és a Kerületi Népi Ellenőrzési Bizottság képviselői között. A tanács illetékesei
szerint a szerződő felek 90%ban jól megférnek
egymássaL mig a Népi Ellenőrzési Bizottság szerint csak mintegy 10%ban nevezhető jónak az eltartottak
és az eltartók kőzőtti viszony.
A filmben
szinte csak elszomorító
eseteke t
látunk. Az eltartási
szerződéseket
bírósági per
útján felbont ják ; a magatehetetlen
öregeket az
elfekvő kórházba helyezik, ahol a körülmények
a nagy zsúfoltság
miatt meglehetősen
le hangolóak. A nagy számú negatív példát bemutató
filmben,
amikor az alkotók
azzal a kéréssel
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bukkan fel, jelen van a személyes múlt is, ami
mindig kapcsolatos a nagyobb közösség múltjával, a történelemmel. Devecz Oszkár, a H'1rang ügy főszereplője beszél börtönélményeiről, börtönben eltöltött napjairól a német megszállás alatt és a Rákosi-korsza·kban. A történelem folklórban élő anekdotaként jelenik meg
a nagygéci Haynau-kastélyhoz
kapcsolódóan
vagy archív híradórészletként.
mint Papp Laci
beszéde a Keleti pályaudvaron a helsinki olimpia után.
Az utóbbi években a magyar dokurnentarizmuson belül egyre nagyobb jelentőséget nyert
a történetiség. Mint az előbbi példák ból is látható, Gulyásék filmszociográfiája mindig is beépült egyfajta történeti szemléletbe. Legutóbbi
két filmjük századunk két tragikus korszakának a túlélők ben hagyott nyomait idézi föl. Az
Isonzó címü film az első világháború szereplőit
szólaltatja meg, a jelenleg még forgatás alatt
álló Agnes asszony az ötvenes évek egy fájó
epizódjának.
a hortobágyi kényszermunkatábornak az emlékét idézi.
Az Isonzó címü filmben az első világháború
harcainak résztvevői beszélnek hét évtizeddel
Szerződés mindhalálig (1981-82)
ezelőtti ernlékeikről. Megelevenednek
eIbe széléseik nyomán a különböző
hadszínterek, a hadifogság, az 1918-1919-es
forradalmak
és a
fordulnak a tanács illetékeseihez. hogy mutastriancni békeszerződés időszakának eseményei.
sanak nekik olyan eseteket. amikor az eltartási
Egy számunkra már ismeretlen világról adnak
szerződések megfelelnek mindkét fél elvárátudósítást ezek az idős emberek. Ok még az
sainak, a tanács dolgozói csak kitérő választ
első világháborúval lezáruló XIX. századi Matudnak adni a kérésre. A tanács illetékesei szegyarország emberi mentalitását és gondolatvirint a filmben látott szomorú esetek nem tekintlágát hordozzák magukban. Az első világhábohetők tipikusaknak.
míg az orvcsnő szerint
rú előtti ifjúkorukra úgy emlékeznek vissza,
ezek az esetek szinte mindennaposak.
hogy még máig bennük él az 1848-49-es szaA filmen bemutatott társadalmi gondokra a
badságharcot
végigküzdő
nagyapák
emléke.
megoldást talán az jelentené, amire az egyik
Egyikük megemlíti azt a közismert tényt is,
szereplő hivatkozik is, ha nagyobb számban
hogy minden magyar család lakásában megtaépülnének nyugdíjas házak - főleg városoklálható volt a 13 aradi vértanú képe. Ez volt
ban =, és így könnyebbedne az idős emberek
az a családi háttér, ahonnan a világháború kügondozása és orvosi felügyelete. Az élet utolsó
lőnbőző hadszíntereire kerültek. A háború keharmadában is megengedhetetlen,
hogy embegyetlen élményeit egyéniségüknek
és emberi
reknek a filmben látható sors jusson osztályrészül.
tartásuknak megfelelően dolgozták föl magukban, és eszerint vállalják vagy nem vállalják
több mint fél évszázad távolából akkori sorsuVI.
kat. A filmből az emberi szenvedés és az emberi kegyetlenség különböző
változásait ismerA múlthoz való viszonyulás jelen volt mindig
jük meg. Ezek a tragédiák - melyeknek sora a
Gulyásék filmszociográfiájában.
Az Azért a víz
végtelenségig folytatható lenne - szinte csak
az úr! címü film a halottak emlékére gyújtott
gyertyák fényével fejeződik be, a Ne sápadj ! személyes tragédiák, de a film szereplői a nagy
világégésben a személyes sorsot mint közőscímü filmben Medve Alfonzzal mindenszentek
ségi tragédiát, mint a nemzet tragikus sorsát
napján is találkozunk, amint a domaházi temeélik meg.
tőben lerója kegyeletét az elhunytak előtt. A
A film szereplőinek sorsából nemcsak az első
múlt azonban nemcsak az ősökön keresztül
3B
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(1982-86)

világháború
időszakának története rajzolódik
ki, hanem az egész XX. század magyar eseménytörténete. A szereplők szókimondásából és
elhallgatásaiból
századunk tragikus történetének képe bontakozik ki, melynek csak első állomását jelentik a világháború csatái. Az egyik
hadirokkant arról beszél, hogy ő az első világháború után trafikot kapott, amit a Rákosi-korban államosítottak.
és tőle, a mozgásképtelen
embertől elvették. Ezekben az emberekben egymásra rétegződtek századunk kegyetlen tapasztalatai, és ma, idős 'korukban ezen tapasztalatok összessége mozgatja érzelmi világukat. Az
utolsó jelenetben az egyik szereplö felsorolja
azok neveit, akik alatt ő katonaként szolgált.
A névsor önmagáért beszél: Ferenc József, IV.
Károly, Károlyi Mihály.
Kun Béla, Horthy
Miklós és Szálasi. Ebben a névsorban is benne
van az ország politikai hányódása a század
Európájában.
Amikor a haza fogalma szóba kerül, a legtöbb szereplő ezt az Osztrák-Magyar
Monarchiával azonosítja. Hogy az ő korosztály uk számára a monarchia mennyire azonosult a közös
haza fogalmávaL ezt bizonyítja a filmnek az a
szlovák szereplője. ki a Magyar Tanácsköztársaság önkéntes katonájaként harcolt a Magyarországra támadó román csapatok ellen. Jel-

lernző, hogy épp ő beszél a monarchia népeinek gazdasági egymásrautaltságáról
és összetartozásáról. A film szereplőinek - többnyire
egyszerű emberek - tudatában nincs elkülönítve a magyar nemzetiségű a magyarországi nemzetiségektől. Azt rnondhatjuk, hogy egységes
hungarus-tudattal
rendelkeznek.
Jól példázza
ezt az olaszországi magyar katonai temetőben
játszódó jelenet, amikor a túlélő idős bajtársak
a sok évtizede elhunyt társaik sírjai között olvassák a keresztekről a hősi halottak nevét.
Az ő számukra nem létezik a nemzetiségi kirekesztés. Ezek mind mag'yarok - mondja az
egyik, ma már igencsak idős egykori bajtárs,
és ő ebbe beleérti a katonai temető nemzetiségi
halottait is. Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződésben
nemcsak a korabeli Magyarország szenvedett vereséget, hanem az évszázadokon keresztül együttélő népek egymásrautaltságát magában foglaló hungarus-tudat is.
A film egyik Temesváron született, jelenleg
Budapesten élő szereplője szájából hangzik el
ez a nálunk szerencsésebb sorsú népek nyelvére lefordíthatatlannak
tűnő mondat: "Szülőföldem csak emlékemben hazám." Az ő sorsa az
első világháború lezárásával elkezdődő keletközép-európai sors kálváriája.
Zana Ferenc
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FILM·..MÚZEUM
Ötven éve készült

Frank Capra: Váratlan örökség
Mr. Deeds goes to toum (1936) Írta Clarence Budington Kelland Opera Hat c. regényéből : Robert Riskin. Fényképezte : Joseph Walker. Diszlet, jelmez: Stephen Goosson. Zene: Harold
J ackson. Szereplők . Gary Cooper (Longfellow
Deeds), Jean Arthur ("Babe" Bennett) , George
Bancroft (McWade), Lionel Stander (Cobb),
Raymond Walburn (inas), Douglas Dumbrille
(John Cedar).
Jó hinni a mesében. Jó hinni a férfiban, akinek
romantikus álmai vannak, aki felszedi az utcán
az éhes kismacskát.
megváltja a városi levegőben keménnyé, cinikussá.
férfiasan rárnenőssé
lett nőt. Mellesleg a várost, a falut, az országot
is megváltja, a jó ügy mellé állítja az újságíró'
kat, igazságot szerez a törvénynek ... Aki tudja, hogy néha az az egyetlen megoldás, hogy
orrba vágja az ellen felét. Precízen, hittel, igazságosztó dühvel üt ... És ez az álomlovag mellesleg bohó ember: a falu zenekarában tubázik.
rendelésre Ír verset képeslapokra. és a legmodernebb tüzoltóautót szeretné meg szerezni falujának, New Yorkba érve tehát amint elszalad
mellette egy, fölugrik rá, hogy közelről szemlélhesse meg ... Örökölt húsz milliót, ezért kellett a városba jönnie, de a film kétharmadáig
fogalma sincs róla, mihez kezdjen a pénzzel ...
Persze, hogy egyáltalán elhiggyük: létezik
ilyen férfi, ahhoz legalábbis Gary Cooper kell és Frank Capra. aki rendezi.
Cooper a film készültekor 35 éves. A kor amerikai filmhősei nem kölykök, férfiak. Életkora
tehát éppen ideális. Még nem túl komor, időtől
megjelölt az arca, még van benne naiv hit, gyerekes csodavárás.
csodálkozni tudás, de a tartása, a mozgása férfié. Magas, vékony, egyenes
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alak, nagy, kifejező arca maga a becsületesség.
Artatlan, idealista, hívő, érzelmes, rendíthetetlen, sztoikus...
. .. Udvarias, kedves, minden
ember felé őszinte kíváncsisággal, valódi érdeklődéssel fordul oda. Hitéi. eszméi vannak. Naiv.
Ettől persze kiszolgáltatott
a rosszindulatúaknak '"
Frank Capra - olasz bevándorlók fia - 1936ban 39 éves, Hollywood egyik legbiztosabb profi rendezője. Évekig dolgozott Harry Langdonnal, a kerubi, gyermekien jóságos, a tényekben
minduntalan
megbotló
némafilm-komikussal.
Később is a komédia maradt igazi műfaja. 34ben készűlt filmjével, az Ez történt egy éjszakával Oscar-esőt fakasztott: ötöt nyert meg, és
sztárrá avatta Clark Gable-t és Claudette Colbert-t.
Komolyan veszi a népi kultúrát. a filmet, pontosan tudja, kinek csinálja: az ő mozijában 1000
ember ül. "Mert csak ennyien értik meg igazán
a fenséges és a nevetséges játékait." A Mr.
Deedset is 6-l-szer
vetítették le előzetesen,
magnóra vették a közönség reagálását, és annak
megfelelően vágták újra. Capra ugyanis a tradíciók ellenére a vágásba is beleszólt, sőt, még
egy 1971-es interjúban is vallja, hogy a film
nagyrészt a vágóasztalon születik meg. Azt állítja, a vágás jogáért neki sohasem kellett különösen harcolnia, ő egyszerüen
a kezdetektől
fogva vállalta az egész filmet.
A szakirók szerint a középosztály lelkiállapotát, az amerikai középosztály naiv, szentimentális vágyait, ábrándjait mesélte filmjeiben. Egyik
interjújában még a hetvenes években is az egyén
fontosságát bizonygat ja. Hőseihez hasonlóan ő
is hisz benne, hogy az egyén fellázadhat a tömeg
konformizmusa ellen, és éppen ettől lesz nem

Gary Cooper és Jean Arthur
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Gary Cooper

mindennapi ember, hanem hős - a világ reménysége.
A Mr. Deeds mindenesetre erről szól: mcralitás-játék a hőssé vált közemberről. Tökéletesen szerkesztett film, egyik elernzője ötfelvonásos drámának tartja, egy másik, Brian Geoffre y Rose pedig strukturális elemzésnek vetette
alá. Pontosan számbavette a szekvenciáit, motívumait, konfliktusait stb.. és gyönyörűen bebizonyította, hogy minden remekül összeillik, a
konfliktusok tökéletesen sorjáznak. minden negatív érték pozitívvá változik, minden egyéni
motívum kibővül és közösségi szinten bontakozik ki, a privát magatartás a köz szolgálatába
állítva megoldást hozhat a nagy válságra.
. Deeds húsz milliót örököl távoli nagybátyjától. Ügyvédek és újságírók sürgetésére a városba megy, hogy örökségét átvegye. A naiv vidéki szemével és hitével tekint a" városra, egész
jól laviroz a nyüzsgő, rohanó új közegben. Am
mégis becsapják: beleszeret egy nőbe - akiről
kiderül, hogy ő írta az újgazdagon gúnyolódó
cikkeket! Deeds elfárad, csalódott, hazarnenne.
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de ekkor modern Tiborcként egy farmer állít
be palotájába, és elpanaszolja,
hogy éhezik.
Deeds megrendül. De végre rájön, hogy mire
is kéne használni a pénzt (hiszen neki magának
nincs rá szüksége): földet ad - 3 éves térítésre
- a tönkrement parasztoknak. Hosszú sor kigyózik a palotában, Deeds pihenés nélkül dolgozik: minden farmerrel maga beszél. maga
veszi jegyzékbe. Ekkor éri a döntő csapás: Cedar, a vagyona kezelésére áhítozó ügyvéd, távoli rokonok felhasználásával gyengeelméjünek
akarja nyilváníttatni. A farmerek közül viszik
börtönbe a hőst, aki most már végleg apátiába
süllyed. A tárgyaláson még védekezni sem hajlandó. A szeretett nő nyilvános szerelemvalló
nyilatkozata kell hozzá, hogy hitevesztéséből
feltámadjon. Akkor viszont nekiindul. (Cap ra
rájött, hogy ha hőse nyugodtan,
tempósan
mondja el érveit, sokkal hatásosabban és többet tud elmondatni vele, mint az izgatott hadarás áltempójával.)
És Deeds a maga köznapi
józan eszével bebizonyítja, hogy minden ember
kissé bogaras, ő is. de ezen az alapon mégse

Gary

Cooper

és Douglas

Dumbrille
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lehet háborodottnak ítélni! Teljes diadalt arat.
A bíróság abszolút egészségesnek nyilvánítja,
farmerjei éltetik, szerelmese zokog örömében
- és még be is húzhat egyet az áskálódó fiskálisnak ...
Kétféle szemlelet. magatartás, életstílus, értékrend ütközik meg a filmen. A nyugodt, békés, tág terekben élő, idővel bőven rendelkező
falué, és a szűk irodakba szorult, éhes, pénzsóvár, loholó városé. A városé, ahol "olyan keményen dolgoznak az emberek, hogy 'közben elfelejtenek élni", és ahol egy Decds-féle ember
"túl jó". Deeds a benne megtestesülő falu értékeit hozta el a városba - és sorra mindenkit
megtérít. Kiábrándult költöt. rnohó sajtóügynököt, menő riporternőt - mert olyan eszményeket képviesel, amelyek szerint valaha (amíg a
város meg nem rontotta őket) ők éltek vagy élhettek volna. Deeds naiv egyenessége katalizá. tor. Mindenkiből kihozza az "őszinte", "hívő,
embert".
Ez a tökéletes happy end, az emberi léptékű,
uralható világrend még Caprának is csak egyszer sikerült - ebben a filmben. Később már
nem működik a szerkezet, a kisváros megfojtja
az embert. De itt még sikerül a megváltás. És
nemcsak egyéneket vált meg Deeds, hanem a
sajtót is, amely mindeddig felelőtlen szenzációhajhászással taglalta az őrültségeit, de amint
rájőn, micsoda rnély. komoly célokért kűzd.
egyértelműen melléáll. Megváltja Deeds a jogszolgáltatást is. Igaz, vannak Cedar-féle törvényfacsaró gazfickók, akik megpróbálják
kiütni a tisztességes embert, de a magasabb fórum, a biróság igenis megnyerhető: Deedsnek
ad igazat. S ezzel nemcsak Deedset - nézeteit,
eszméit, hitét - rehabilitál ja, hanem magát a
törvényt is: A jog mégiscsak igazságot szolgáltat! Hinni lehet benne.
Deeds harci módszere roppant egyszeru:
egyénre szabott - még otthon tanulta; a faluban, ahol nincs arc nélküli ember. (Capra legendás gondossággal válogatta ki karakterszínészeit ; úgy vélte, attól lesz igaz a mese, ha
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igazi emberek igazán beszélnek benne.) Deeds
tehát mindenkit egyénként kezel. Nemcsak a
személyzetet, a farmereket. de a bíróságon is
éppen ezzel arat sikert. Sorra veszi vádlóit, és
egyenként bebizonyítja, hogy valamennyi bogaras.
A bogarasság a film máig tartó hatásának
egyik titka. Összes hitével együtt elviselhetetlen lenne ez a csodaember a bogarai nélkül. A
tubázástól. a versfaragástól
és a tűzoltóautóimádatától válik elérhetőerr köznapivá. Capra
pontosan tudja, hogy a pátosz csak akkor hat,
ha tiszta, márványszobor
hősét leszállítja a
talapzatról. ill. eleve föl sem engedi rá: mulatságos, esendő, köznapi vonásokkal ruházza fel.
S miután a bíróságon Deeds mindenkiről bebizonyította, hogy bogaras, létalapot nyer a másság, a különbözőség:
bíróilag hitelesített jogunk támad egyéninek, egyéniségnek lennünk.
Még valamit tud Capra. amitől elhisszük neki a magas eszméket: nem biztosít hősének
nyílegyenes utat, hanem meggyötri. Amikor
Deeds elveszti hitét - az emberekben és az eszmékben =, leáll, ki akar lépni a játszrnából,
még védekezni sem hajlandó. Majdnem hagyja, hogyeltiporják.
De ha ő megváltotta naiv,
gyermekien hívő szerelmével a nőt, hát most
Babe váltja meg Deedset nyilvános szerelmi
vallomásával.
Hogy az amerikai kisváros embert formáló
életútra elég, biztos értékrendszere - becsület,
nyugalom, szolid, békés, szeretetteljes emberség =, a Deeds-féle attitűd csak mítosz? Hogy
ez a fajta egészséges morál csak legenda, amit
éppen Capra teremtett meg a nagy válság éveiben, amikor a szétrongyol t értékek nek ugyancsak szükségük volt az időtlen, idealizált múlt
támaszára? Hogy amiként Ford megteremtette
a Vadnyugat mítoszát.
úgy teremtette
meg
Capra a kis, meleg közösségek értékeinek hétköznapi mítoszát? Amint Cassavetes mondta:
"Lehet, hogy nem is volt Amerika? Lehet, hogy
csak Frank Capra volt?"
Urbán Mária

MŰTEREM
A látszat komikum ának látszata
avagy: Jarmusch, a "bonyolult')
Flo r ida , a Paradicsom
"Nem. Inkább leszel az összerakós játék hiányzó darabja. Kihúzod magad a
játszmából és a csávából. Nem próbálod magad mellé állítani a szerencsét, nem
akarsz arany tojást tojó tyúkot szerezni. Az ekét az ökrök elé fogod, elhajítod a
nyelét is a veszett fejszének, előre iszol a medve bőrére, föleszed a jövődet, elherdál od az öröki:észedet, veszed a halapod, meqlépsz, vissza se nézel." (G. Perec: Az alvó ember.)

"A muskátlik nagy zsiványok ... " irja Samuel
Beckett Murphy
círnű regényében,
s ebben
alighanem igaza lehet. A muskátlikról pedig
köztudott. hogya
föld alól indit ják összes
trükkjüket - lévén növények. így aztán könynyen beláthatjuk e cseréplakók és az underground kultúrák egyértelmű és tagadhatatlanul
fontos kapcsolatát: a zsiványságot mint fontos
vonást ...
Mindezek mellett, az olvasó szíves enqedelmével, hagyjuk a fenébe a New York-i undergroundot és mindennernű szubkultúrákat,
Nem
mintha nem lennének fontosak vagy érdekesek. Fontosak, mert legalább minimális ismeretük nélkül szinte elképzelhetetlen
lenne Jarmusch
filmjének
értelmezése,
üzenetének
"megfejtése". Azonkívül kétségtelenül érdekesek, izgalmasak is.
Egyszerűen arról van szó. hogy a hazai szaksajtó éppen elég részletesen foglalkozott ezekkel a 'körülményekkel. Jól tette, nem is vitás.
De mi a helyzet akkor, ha az illető szaksajtó
jószerivel csakis az underground "szokatlan újdonsáqaira" korlátozza figyeImét, s a tényleges
alkotás vizsgálata helyett megelégszik az annak
létrejöttében
csakugyan meghatározó szerepü.
mégis külsődleges, nem egyszer felszínes körülmények elemzésével ?
Az underground munkák ilyesfajta dicsérő,
ám magát a filmet mint műalkotást mégsem
igazán komolyan vevő megközelítése magában
hordozza a leegyszerűsítés, a felszíni jegyek
túlhangsúlyozásának
veszélyét. Márpedig ez a
film van annyira fontos, és tulajdonképpen
sikeres is, hogy megérdemelje a fokozott és is-

mételt
figyelmünket.
Szerencsére
Jarmusch
nem egy szubkultúráról.
hanem egy szubkultúra világszemléletét felhasználva készített filmet
"az" életről. Nyilvánvaló: a két dolog korántsem ugyanaz, már ami a művészi igényt, hozzáállást illeti.
Jarmusch nagy "trükkje" , hogy filmjével
látszólag igyekszik is megfelelni a .Földalattí"
rnűvészetekről kialakult felszínes. s ezért durván egyszerűsitő képeknek ; ugyanakkor a Elorida, a Paradicsomnak pontosan az a lényege,
hogy igazából nem felel meg egyetlen általánosító, a film világából "következő" előítéletnek,
elvárásnak sem.
E mű fontosabb tételei, kulcsszavai éppúgy
felsorolhatók. mint ahogyan az egyik főszereplő (Eddie) sorolja fel a világról mindazt. amit
fontosnak, esetleg éppen egyedül létezőnek
ítél: magány, sivárság, tétlenség stb....
Ez
azonban csak a látszat, s mi nem ülünk fel neki (legfeljebb látszólag).
Mindenesetre úgy gondolom, hogy Jarmusch
filmje még "elbír" néhány elemző gondolatot.
Mellesleg nekünk, magyaroknak az sem lehet
közömbös,
hogy még azt is megfigyelhetjük,
hogyan is hangzik "odaát", eredeti amerikai
környezetben a magyar szó! S ez nem kis dolog, függetlenül
az "egyéb" érdekességektől
(pl.: a nyersanyagot az európai Wim Wenders
adta Jarmuschnak, él tanácsokat pedig - legalábbis egy darabig - az óshollywoodi Nicholas
Ray ... ).
De nézzük a leg hagyományo sabb szempontot: mi a film története? íme! A New Yorkban
élő Willie (John Lurie) kényszerűségből vendé4S

gül látja Magyarországról
érkező unokahúgát,
Molnár Évát (Bálint Eszter), aki tíz nappal később tovább utazik nagynénjéhez, Lotte nénihez (Stark Cecília) Clevelandbe. Egy év rnúlva
Willie és barátja, Eddie (Richard Edson) meglátogatják Évát, majd együtt elmennek Floridába,
ahol Willie egy véletlen folytán fennragad egy
Budapestre induló repülőgépen. Hát így.
Igazán nem állíthatjuk, hogy ez egy hagyományos értelemben vett vérbő történet lenne.
Csakhogy a történet megítélése is nézőpont kérdése. Ebben a filmben pontosan annyi történet
van, amennyi képes kitölteni a szabályos hoszszúságú-idejű mozifilmet. A nagy, váratlan események hiánya folytán a súlypont áthelyeződik
az általában kevésbé fontosnak ítélt dolgokra.
Tétova mozdulatok, kopott tárgyak válnak a
"lényeg" hordozójává. De, ahogy a nyersanyag
is szó szerint maradék (Wendersnek maradt
meg A dolgok állása forgatása után), és mégis
képes kitölteni a filmidőt. úgy ezek a maradék
érzések, szavak, dolgok is ugyanúgy megfelelnek fontos "mondanivalók"
közvetítéséhez.

Idegenség és életrend
Éva az égből érkezik, akár az angyalok. Ugyan
repülőgép hozta az Újvilágba, amely bizonyos
szempontból csakuovan "más-világ", de ettől
még akár valami "küldetése" is lehetne. Igaz,
nem valami angyali jelenség: formátlan nadrágja, gyűrött inge, kopott kabátja alapján még
csak nőiesnek sem mondhatnánk. Arcán sem a
megváltást hozó üzenet ragyogása, sokkal inkább valami fáradt közöny látható.
A hangulat bevezetése tökéletes: Éva most
érkezett, az első képen még egy simán leszálló
repülőt figyel (legalábbis arrafelé néz), de
máris a repülőtéren kívül. egy földbuckákkal
tarkított, "sima leszállásra alkalmatlan" területen áll. Az egész filmre jellemző az inditás :
Évát nem a dolgok után siető, kíváncsian tájékozódó többi utas között pillantjuk meg, ha ..
nem egyedül, amint kívülről szemléli az egészet.
Gyaníthatóan most jár először Amerikában,
amelyet eddig legfeljebb csak filmeken láthatott. Csakhogy ez nem a filmek Amerikája (illetve most már ez is az). Pedig, mint ahogy a
filmekben szokás. a zenei-hangulati
aláfestés
is megvan: ócska kis magnóján Jay Hawkins
bizonyos varázslatokról énekel ...
A varázslat még megy is, csak éppen fordított előjellel: Éva nem a filmekből ismert ragyogó, lüktető életű, "varázslatos" világváros46

ba, hanem a lepusztult, mocskos házak, tétován bolyongó alakok világába érkezett meg. A
vásznon feltűnő Újvilág felirat egyrészt igaz,
hiszen Éva számára itt minden új, sosem látott;
másrészt viszont iszonyúan komikus, hiszen ez
a New York olyan, mintha a látogató késve vetődött volna erre a vidékre, amikor már csak
a maradékát
láthatja a hajdanvolt
életnek.
Mintha az Óvilágból érkező Éva "lekéste" volna a jövőt.
Ez bizony nem a korlátlan lehetőségek Amerikája. Willie-hez érve a "varázslat" folytatódik,
az unokabáty koszos és teljesen lerobbant lakása - ha lehet ilyet mondani - tökéletesen átveszi a környék "stílusát". Hamarosan kiderül
az is, hogy a lakás tulajdonosa sem sokkal sz ivélyesebb, mint az utcák, amelyeken Éva keresztülvonszolta ormótlan csomagjait, s báj nélküli önmagát. Willie és barátja, Eddie megjelenésében vagy viselkedésében semmi érdekes
vagy újszerű nincs. Ruháik kopottak, egyáltalán nem különlegesek. Egyediségüket maximum
az adhatja, hogy viselőjük egyéni módo-, kopo
tatta, formátlanította a hosszú viselésben. A lakás lomhán nyíló ajtajában több lendület van,
mint kettőjükben együttvéve.
(Nem is tudom, miért, de ]armusch filmjének első képsorait figyelve eszembe jutott Sándor Pál Ripacsole círnű alkotásának az a nagyszerű jelenete, amikor Kern András, akit éppen
akkor ütött le egy nyilvános mosdóban egy iga.
zi, jóképű, kemény öklű amerikai férfi, nos,
Kern valami hatalmas lelkesedéssel üvölti Garas Dezső arcába közvetlen közelről. "Ede! Te
vagy az én kis Amerikám !")
Ami Will ie-t illeti, a legkevésbé sem lelkes,
mindössze arra hajlandó, hogy megtűrje a váratlanul érkező magyar unokahúgot. Úgy érzi,
teljes joggal morcos, amikor a tíz éve nem látott nagynéni telefonon bejelenti neki Éva látogatását: "Nem hagyom felforgatni az életemet"
- mondja, s mi csak ámulhatunk, hogy miféle
szutykos életrendje lehet ennek a közönyös tekintetű figurának ; noha az is igaz, hogy lakását a mindennapi használat tette "rendbe":
nincs rendetlenség a szó hagyományos értelmében, mivel csak a puszta vegetáláshoz szűkséges tárgyak vannak jelen.
A véletlen hozta vendégeskedés során kiderül: Éva egyáltalán nem zavar, sőt a maga
módján alkalmazkodik is Willie "életrendjéhez" ,
ami nagyjából annyit jelent, hogy igyekszik
magát meghúzni, elfoglalni valamivel. Nem is
nagyon lenne hova beilleszkednie, hisz Willie
és barátja szinte teljesen eseménytelenül, a kűl-

világ dolgai iránt teljes érdektelenségben élnek. Ahogy a tév~t nézik félig ébren, félig
álomban, úgy vélik, figyelik kívülállóként saját
életüket is. Kűlőnös,
de lassan mégis rájőhetünk, hogy Willie-nek csakugyan vannak szokásai, amelyekhez ragaszkodik:
újságolvasás,
képregény, kártyázás stb. A rendezetlenségen,
a "normális" élet eseményeinek, tényeinek hiányán túl ezek a kis jelentéktelen időtöltések
"duzzadnak" meghatározóvá. A normális polgári élettől látszólag teljesen elütő, attól minden részletében idegennek tűnő életformáról kiderül, hogy mégiscsak megtalálhatók benne a
hagyományos életmódot jellemző szokások maradványai. Ez egyszer - ebben a közegben komikus is, másodszor pedig, éppen mert komolyan veszik ezeket a szokásokat: látszólagossá teszik a "másfajta" élet homogenitását is.
Vagyis: a látszat komikumának látszata.
Éva pontosan azzaJ "illeszkedik" be közéjük,
ha egyáltalán lehet ilyesmiről beszélni, hogy
megmarad idegennek a többi idegen között.
Két nyelven is beszélhetne Willie-vel, de nekik
egy is soknak bizonyul. Persze azért alkalmazkodik valamennyire a napi szokásokhoz is:
ételt lop, nappal alszik stb. Ugyanakkor ez az
alkalmazkodás is látszólagos, hiszen a rejtvényfejtés, újságolvasás, szótlan vég nélküli cigarettázás mind "jobb híján" dolgok, melyeket átmenetileg, az üres idő kitöltéseként végez az ember. Véletlen, de jellemző, hogy ezek az átmeneti pótcselekvések bizonyulnak Willie napjait
kitöltő alappontoknak. A tényleges események,
célok hiánya teremti meg ezt az életrendet.
Éva beilleszkedését Willie-ék üres világába
saját nyelvhasználata is jól jelzi. Másképp lesz
idegen - ez annyit jelent, hogy a kezdeti helyi,
földrajzi, szokásbeli idegensége "átvált" a Willie-ék-féle létidegenbe, a mindentől, önmagától
való elidegenedésbe. Megérkezésekor még magyarul kérdezi unokabáty ját, de egy év után a
magyarul beszélő nagynénjének már angolul
válaszol. Végül pedig, amikor Floridában a két
férfi eltűnik s ő megint eqyedül marad, akkor
'Éva magában kezd beszélni, szitkozódni - angolul, tehát egy számára végső soron idegen
nyelven. Ugyanakkor Évának ez a sem nőként,
sem rokonként való (le)kezelésének hiánya
valahogy mégis "egyenjogúvá" teszi őt a többiekkel. Nem marad ki titkokból. idegensége
miatt nem kerül _hátrányba a többiekhez képest.

Család és véletlenek
Emlékezzünk: Willie kereken megmondja Lotte
néninek a telefonba, hogy ő már nem tartozik
ehhez a családhoz. Nagy dolog - ez a fiatalember teljesen egyedül él, s az első pillanattól
nyilvánvaló lehet számunkra, hogy semmiféle
családi kötöttségei,sem
ilyen irányú igényei
nincsenek. Mi utal erre? Igazából semmi. Illetve épp a közösségi kapcsolatokra utaló jelek
hiánya.
Ez így egyszer igaz is, de megint csak kiderül, hogy a kép nem ilyen egyszerű. Jarmusch
igenis beépít a figurák viselkedésébe bizonyos
apró jeleket, amelyek a családi érzés nyomaira,
annak maradékaira utalnak. Ezek a Willie személyiségéből "következtethető" viselkedési formáktól igencsak elütnek. Ilyen például, amikor
Willie vesz (nem lop!) egy ruhát Évának, s röviden kőzli, hogy náluk ilyen a divat. Az első
benyomások után a New York-i unokatestvér
nem tűnik olyan embernek, aki különösebben
adna a környék öltözködési szokásaira. Egy
másik ilyen rendkívül groteszkül ható jel az,
hogy Willie konokul és érthetetlenül ragaszkodik ahhoz, hogy Éva igenis csak maradjon otthon - nem hajlandó magukkal vinni a lóversenyre. Gondoljuk csak meg: a lóverseny miután abból élnek - egyszerre jelenti számukra a munkát, a pénzkeresetet. ugyanakkor a
szárahozást,
a "szenvedélyt" is. Egy családban
pedig a nőnek, a világon semmi keresnivalója
ott, ahol a férfi dolgozik vagy "kirúg a hámból". Van egy másik ok is: Willie csak itt, a
lóversenyen veti le (?) közönyös viselkedését,
itt nem "ura" önmagának ...
Eddie az, aki hívná. csábítaná Évát. Persze
ő sem a hagyományos értelemben véve csábít
- mindenesetre ő az, aki azért hajlandó kicsit
csevegni Évával, sőt, amikor egy év múlva ismét találkoznak, izgatottan súgj a oda barátjának: "Látod, megismert!"
A kispolgári élet paródiája - gondolhatnánk,
mert abból a néhány tétova mondatból. amit
Eddie váltott a lánnyal, korántsem következhetne "izgatottsága" . Csakhogy rögtön nyilvánvaló, hogy ha paródia, akkor legalábbis kétélű,
legalább annyira paródiája az undergroundnak
is; mert szó sincs semmiféle más kultúráról,
s
ezek az emberek nem fordulnak szembe semmivel és senkivel, nem törődnek mások világával,
nem is kötődnek semmihez és senkihez. Nem
lezserek, csak hiányzik belőlük a céltudatosság.
Értékeiket, ha vannak, nem a dolgokkal való
szembefordulás, hanem a rossz dolgok hiánya
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adja. Személyiségük a jó és rossz tulajdonságok kettőssége helyett a rossz és a rossz tulajdonságok hiányának 'kettősségéből áll.
Megint a már emlitett kettősség, most a magány, a tőbbiektől
való teljes elszakadás, és
az ezt megkérdőjelező, de legalábbis idézőjelbe
tévő, a családi élet maradékaira utaló groteszk
jelzéseké. (Ez az idézőjelek filmje.) Pontosan
ez adja a film súlyát: ami a mi számunkra nevetséges és kisszerű, az az ő életükben, az ő
számukra ténylegesen
meghatározó
szerepü.
Érthetetlen, hogy Willie mi a fenének ragaszkodik az ő állítólagos, és esetében nevetségesnek ható "életrendjéhez" , és lám, kiderül. hogy
az általunk nevetségesnek ítélt dolgok valóban
kitöltik az életét. Mint a "rendes", polgári életet élő kisemberé. a tömegemberé, akit szintén
jelentéktelen szokásai kormányoznak. Éppúgy,
csak mintha egy másik, egy maradék világban
történne mindez.
Ne feledjük, amikor egyszer - Eddie megérzésére hallgatva - szakítanak a szokásukkal,
és lovak helyett kutyákra fogadnak, elvesztik
csaknem az összes pénzüket.
Kívül állnak az egzisztenciális küzdelrneken,
és éppen Amerikában, ebben az elfogadottan
"küzdelemorientált"
világban. De nagy kedvelői és nézői a játékos küzdelmeknek.
ahol
nem maga az élet a tét: lóversenyeznek.
és
Willie-t láthatjuk
ahogy figyelmesen nézi a
sportközvetítéseket.
Micsoda élvezettel sorolják Eddie-vel a lóversenytippeket!
De ahogyan
a kártyában is csalnak. úgy az életben sem
"játszanak" a többiek szabályai szerint.
Nem kűzdenek.
hanem mások küzdelmének
- pl.: lóverseny - figyeléséből élnek. És ahogy
a nyerési esélyeiket, úgy egész életüket is a véletlenek, az esetlegességek irányítják. A film
nagy "fordulata", Éva pénzhez jutása is óriási
véletlen, félreértés következménye. Furcsa, komikus és nyilván véletlen egybeesés az is, hogy
a Willie által annyira utált, elviselhetetlennek
tartott énekes és a sok pénzt hozó floridai ló
neve egyaránt: Jay.
Ezt az eseménytelen, "steril" életet hangsúlyozza Jarmusch azzal a módszerével. hogy kihagyja a filmből minden esemény, akció bemutatását: nem látjuk pl.: ahogy Éva belóg a motel be, vagy ahogy Will ie-nek nem sikerül lejutnia az induló repülőgépről. Ráadásul a filmen belül is, filmnézés vagy tévénézés közben
is végig a nézőket mutatja a karnera. kiiktatva
minden eseményt.
A takarékosságon kívül bizonyára más szempont is vezeti Jarmuscht, amikor minden jele48
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netet egy kameraállásból vesz fel. A szereplők
is mindent egy "nézőpontból", egyformán látnak - változatlannak. Eddie mondja Clevelandben : "Furcsa, máshol vagyunk, de mintha itt is
minden ugyanolyan lenne." De nemcsak szemléletük.
egész életük ilyen. Nem belekerültek
ebbe az üres, sivár életformába. hanem mintha
mindig is ebben lettek volna. Semmit sem tesznek azért, hogy bármi is megváltozzon, másképp legyen. Ebben az állapotban vannak, mindent egyformán érdektelennek látnak.
Ezt erősíti az is, hogy a világon semmi utalás nincs a múlt jukra, nem is beszélnek magukról. a másikra sem kíváncsiak. Mindegy,
mi volt, a jelen állapotán az úgysem változtat.
Időtlen
figurák, múltjukról mit sem tudunk,
jövőjükkel nem foglalkoznak, jelenüket pedig
a semmittevés, az üres várakozás tölti ki. Érdektelenek, de nem is csoda, az érdeklődés
mindig valamiféle odafigyelés az új, a jövő lehetőségeire, valami jövőre, változásra irányultság. Furcsán hangzik, de mintha Wíllie-ék is
.Jekésték"
volna saját jövőjüket...
Életük,
mint az a bizonyos tv-dinner még éppen fogyasztható, nagy nehezen megemészthető.
A kamera egy beállítással dolgozik, s ez arra
is jó, hogy a nézőt - ahogy Jancsó Miklós nyilatkozta volt - elidegenítse a hagyományos filmi realitástól. s arra kényszerítse, hogy gondolkozzék. Jarmuschnál a kamera uqyanolyan
egyhangúnak, szürkének mutat mindent, mint
ahogy azt a szereplők látják. Mintha a kamera
lenne mellettük a negyedik elfogult: velük tart.
Nem kommentál. nem illusztrál. Nem kínál fel
a nézőnek szép képeket, nekünk magunknak
kell kiszűrnünk az "üzenetet", mert Jarmusch
nem könnyíti meg a dolgunkat. nem teszi "eladhatóvá"
a filmet. (Tehát hiányoznak az egy'
értelműen követhető underground külsőségek.)

Komolyság és kimondhatóság
A már többször leírt "nem megfelelés" egyik
fontos momentuma a szereplők komolysága.
Látszólagos lezserségük,
rendetlen hanyagságuk mellett furcsán hat az a komolyság, amivel
viseltetnek egymás és a maguk dolgai iránt.
Apró lopásokból.
csalásokból élnek, de igazából nem bűnözők. Nem agresszívek, nem lázadnak, nem állnak harcban semmivel. senkivel.
Nem beskatulyázhatóak, nem illeszkednek az
előítéletek, előítéleteink vastagon font hálójába. Ugyanakkor nem is szomorúak.
nem szenvednek. nem ébresztenek szánalmat: kibújnak
mindenféle általánosítás, minden azonosítható-

ság alól. Nem lezserek igazából, de hát a lezserség sokszor elveszi a dolgok élét: lehet
őszintétlenség is. Ok viszont, és ez megint a
másik oldal - őszinték. Egyszerre komikus és
szornorú. ahogy számunkra teljesen jelentéktelen dolgaikat művelik teljes komolysággal. Az,
hogy a Willie-től kapott ruhát Éva belevágja
az első kukába, lehet udvariatlanság. Lehet érzéketlenség. Mindenesetre bizonyosfajta őszinteség is, tagadhatatlanul.
Érdekes az is, hogy minden gondozatlan ságuk ellenére az arcuk mindvégig hangsúlyozottan sima és tiszta - sosem látjuk őket borostásan. S pontosan ezt a különös "t·isztaságot" rnutatja viselkedésük is: őszinték, nem játszanak
szerepet, nem ígérgetnek. Nincsenek "élvezeteik" sem, a cigaretta is csak megs'lokás, szűrke levegő: az élet. "Szűziek" , a nemi életnek
nyoma sincs a világukban
(akár az angyalok).
Megint csak a normális kapcsolaták árnyoldalainak hiánya adja a pozitívumot. Nem porszívózik Willie, mert azt úgy nevezik, hogy "fojtogatom az alliqátort" - no és hát nem illik fojtogatni az alligátort.
Ez a már említett két dolog, a céltalanságuk,
az, hogyavéletlenek
irányítják életüket, és az,
hogy őszinték, komolyak, nagyon fontos. Ez
teremti meg a lehetőségét annak, hogy ezek a
figurák valami furcsa, mégis bizonyos szempontból hiteles dokumentumává,
lenyomatává
váljanak a társadalomnak
és a kornak, amely
"alakítja" életüket.
A beszéd, a kommunikáció problémáját már
érintettük Évával kapcsolatban. Most egy más
szempontból szeretnénk visszatérni rá. Ez a
probléma is tartalmazza a film sokat emlegetett
kettősségét, azt hiszem. Egyrészt megfigyelhetjük, hogya
szereplők
alig beszélnek, mintha
feleslegesnek tartanák helyzetükben
a szavakat. Van egyszer ez a kommunikációképtelenség : nem tudnak és nem is akarnak egymással
beszélni. A szavak mint tárgyak - funkcionálnak, kopott "használati eszközök."
Ez a nem
beszélés azonban távolról sem hasonlít a magányos hősök súlyos hallgatásához. Willie-éknak
a világhoz való közömbös hozzáállásuk következménye az, hogy nincs mit mondaniuk egymásnak. "Mindent tudnak", amit kell, mivel jószerivel semmi kapcsolatuk nincs a külvilággal.
Nem véletlen, hogy amikor Willie egyszer el
akar mesélni egy viccet, arra is képtelen, hogy
ez a vicc az ő mindennapi élményvilágukon kívül lévő, önálló történet legyen.
Másrészt viszont megfigyelhetjük
a dolgoknak a kimondhatóság által való létezését. Eddie.

miközben Évával beszél, mintegy felsorolja
mindazt, amit egy helyről fontosnak
ítél:
"Miami Beach, Cape Canaveral . .. remek helyek" - dünnyögi, s amikor a lány rákérdez,
kiderül, hogy sosem járt az említett vidékeken.
Nevetünk, hiszen Eddie úgy beszélt, mintha
emlékeket idézne. Csakhogy a komikum megint
"megfordul", s rájövünk, ez a probléma is bonyolultabb a látszólagosnál. Amikor ugyanis a
díszes társaság végül elvetődik az Eddie által
említett helyekre, ott derül ki. hogy hiába látja, ismeri meg Eddie a valóságban is ezeket a
tájakat, városokat, számára így is ugyanolyan,
éppen csak megnevezhető
marad minden. Tehát már az első felsoroláskor csakugyan "mindent tudott" ezekről a helyekről: meg tudta nevezni őket. Komikum és ellenkomikum - saját
korábbi nevetésűnk cseng vissza hamisan. Eddie pontosan olyan élvezettel sorolja a lótippeket, mint a városokat: Japán Vihar, Asszonyi
Ölelés ... stb., s Will ie-vel együtt a legjobban
hangzó nevet teszik majd meg. Itt is a véletlen
irányít: a kimondott szavak hangzása. Talán
emlékeznek, ahogy Willie lefekvés után még
kimondja, ízleli új vállalkozásuk nevét: "kutyaverseny" .

Boldogság és befejezés
A film legegyértelműbb ellentéte, s így közvetve, komikuma is a vásznon feltűnő "Paradicsom" felirat s a bemutatott világ kőzőtt van.
Nehéz lenne ennél sivárabb, ürese bb, lepúsztultabb' világot elképzelni, ahol még Florida is vílágvégI, elhagyatott helynek látszik. Am, mint
rendesen. Jarmusch itt is csavar egyet a dolgokon. Willie-ék ugyanis megcsinálják a maguk
mennyországát, csak figyeln ünk kell, s az utalások ezt felismerhetővé is teszik. A komikum
nemcsak az, hogy Paradicsomnak neveznek egy
ilyen ronda vidéket, hanem az is, hogy ez a
számukra csakugyan meglévő Paradicsom rniféle.
Már beszéltünk Willie-ék "tisztaságáról", élvezetnélküliségéről. De nem is dolgoznak. Nem
kerülik a munkát. ők már nem dolgoznak. Időtlenek . nappala ik és éjszakaik egybefolynak.
Mi lenne ez? Boldogság leszállított színvonaIon? Valami olyasmi. Ok így érzik jó magukat,
boldogságukna'k ez' az ára.
Mert, hogy volt egyszer egy Úvilág, meg bizonyára volt egyszer egy Újvilág is, mindenesetre ez most egy Másvilág. Ez a Másvilág
persze ironikus is, hiszen egyúttal célzás a túlvilágra is (meg a filmvilágra is), de nekünk
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szó szerint "kell" értenünk a dolgot: másfajta
világ: öltőzködésűk
is régi, nem evilágba való
ruhadarabok
(kivéve, ha úgy indulunk neki,
hogy Éljen az Underground ... és minden, amit
felmutat ... ), életmódjukban
is hangsúlyozódik a kioűlállás, az állandóság, az "örökkévalóság", s ebből következően: az örökös hiány.
Csakhogy megint, szinte érthetetlenül. és idegesítően felmerül a kérdés: a hiány megléte is
ugyanúgy körülhatárolható,
mint a tények, a
meglevő dolgok, emberi megnyilvánulások
világa? Aligha. A mi életünket is feszítő hiányokra, tehetetlenségekre,
gyengeségekre
ismerhetünk közvetve, egy számunkra egyébként látszólag teljesen idegen világban - a film világában; s ez azért lehet különösen irritáló, mert
a Jarmusch által a filmbe "épített", a normális
(a mi) életünkre utaló jelek nem engedik, hogy
könnyen elutasítsuk a film figuráinak világában s a mi életünkben is jelentkező hiányosságoknak távoli, de mégis létező ·kapcsolatát.
Azzal, hogy a szereplők mindent egyformán
látnak, éreznek. minden behelyettesíthetővé, azaz meghatározhatatlanná,
kvázi végtelenné válik. Végtelen, pontosabban számukra elfogadott
végleges állapot. Akár a Paradicsomban.
Az együtt töltött idő azért sem Willie, sem
Éva számára nem volt változás nélkül való.
Willie valamelyest megenyhül a lány irányában, ruhát vesz neki, viccmeséléssel próbálkozik - sikertelenül. Éva nem rohan el. nem sértődik meg, de átveszi Willie idegenségét, s ez
nem marad következmény nélkül. Ahogy változik az őket körülvevő környezet közege (New
York-kő, Cleveland-hó, Florida-víz), úgy remél-

hetnénk az esélyt a változásra, a közöny feloldására is.
A film szereplöít "körülvevő anyag" fokozatos oldódása, a kőtől, a falaktól való eljutás a
végtelen vízig, a feloldódás, az enyhülés jelképe
is lehetne akár. (Ugyanakkor a megfoghatatlanságé, a körülhatárolhatatlanságé
is.) Ahogy Éva
"beilleszkedik", úgy tűnik el Willie-ék számára a "megváltás" , az igazi változás esélye. Ez
a másik oldal. A víz megtisztítja, ugyanakkor
elsodorja a dolgokat. Elmossa a döntések halogatásának lehetőségét is. Mint a partot nyaldosó hullámok: amit az előbb a partra löktek,
kis idő múltán ismét visszamossák, magukkal
ragadják megint. A hullámok tehetetlen "utasai" úton vannak, de igazából nem érkeznek
meg soha.
Csend és várakozás megelőlegezheti a csodát, a "megváltást" . Igaz, a "bummot" és a
nyüszítést is. Aztán - a film stílusának megfelelően - a csoda meg is érkezik: nagyobbacska rakás pénz Éva kezében. A varázslat hat nem tud mit kezdeni vele, ahogy önmagával
sem. A hiány, a pusztulás teljes, nem marad
más, mint a létezés üressége és tanúságtétele ... Willie elutazik, de ki tudja, hogy valaha
is képes lesz valóban megérkezni?
Végezetül
idézzük
az "időtlen"
Kierkegaard-t: "Tragikomikus a világ. Tragikus, mert
a pusztulás felé halad, és komikus, mert még
mindig megvan."
Az élet nem a tárgyak, a környezet miatt
mehet tönkre. Minden a lelki dolgok állásán
múlik csupán. Ezért lehet ez a film kihívás mindenkinek ...
Andok Ferenc

Gyémánthamvak
A Squat Szinház új bemutatója: Dreamiand Burns*
Bálint Eszter kilencéves volt, amikor Macskássy
Katalin rögzítette az álmait a Combnyomásra
círnű filmben. Akkor még nem tudta, hogy Florida idegenebb az Édennél. Almaí. az a mód,
ahogy a jövőjét elképzelte, nem különböztek
feltűnően a többi gyerek látomásaitól. Például
bizonyos, hogy nem látta magát, amint huszonegy évesen egy fekete bumm al énekel egy New
* Az előadás rendezője
lint István.
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és a darab írója

Bá-

York-i utcasarkon éjjel, és feltehetően, akkor
még nem hallotta Sereamin
Jay Hawkins
bluesénekes nevét sem, aki az I put a spelI on
you-t üvölti aStranger than Paradise első képsorai alatt. (Budapesten az Alan Price-féle változat volt ismert.)
Bálint Eszter ma a Tisch School of Arts hall ..
gatója New Yorkban, és filmkészítő akar lenni,
mert a színészi játék nem elégiti ki. Ezt ő
mondta el Jim Hobermannak a Village Voiceban, annak a beszélgetésnek a során, amit Ho-

berman kért tőle és édesapjától. Bálint Istvántól. a Dreamiand Burns bemutatója és az első
előadások sikere után.
A Greenwich Village-ben sétálgatva, márciusban, alig lehetett olyan utcát találni, amelyiknek a falairól ne ő álmodozott volna legalább két-három példányban háztömbönként. A
Dreamiand Bums előadásaira invitált. A Village vegyes származású utcakölykei ugyanúgy
összefirkálták. és átde'korálták a képeit, mint
zuglói vagy óbudai sorstársaik Korda György
vagy más ORI-sztárok ábrázatát.
Bálint Eszter feketemonoklis kalózként, piros
sebhelyekkel teleszórva vagy lelógó vámpírfogak fölött nézett le rám a keleti negyedik utca
falainak nagy plakát jairól.
Biztos vagyok abban, hogy erről nem vallott
be semmit a Macskássy filmben.
Varázslatos, kitörölhetetlen emlékű színházi
vállalkozás a Dreamiand Burns. Foglyul ejti nézőjét. Amíg az előadást nézed, illékonynak tűnik és könnyűnek, de minél távolabb kerülsz
tőle időben, annál valószínűbb, hogy nem
ereszt. Veled marad, mint a legfontosabb álmok.
Amikor amerikai barátaimmal hazafelé ballag tam a The Kitchenből. csalódott voltam. Helyenként manírosnak találtam a játékstílust.
és
korábbi előadásaikból ismertnek az ideát. Bálint István dialógusait pedig kopogósabbra
megírtnak a kelleténél. Másnap hajnalban viszont azzal az emlékképpel ébredtern. hogy Bálint Eszter énekel a néger csavargóval a darabot
bevezető filmből. Helyzetük, ahogy 'az egyik
állt, a másik pedig az utcán feküdt részegen,
szívszoritó elveszettség et sugallt. Attól a reggeltől kezdve magamban hordozom az előadást, és nem múlik el nap, hogy valamelyik
részlet ne bukkanna elő, Bálint István kassákos
kalapja villan egy kocsma szűk fényajtaja mögül. _., suhogó autómakett érkezik a szinpadra ... , vagy cajunzenészt imitáló emberbábu
éneket akit leszúrnak úgyis. pillanatokon belül.
Alom vagy valóság, színielőadás, vagy az ún.
"élet"?
Melyiket szeressem? Ha az egyik bizonyossá
válik, azzal miért kéne kizárnom azt, hogy a
másik is igaz? Hátha én is az előadás szereplőjévé váltam, és valahogy folytatódik az egész
tovább?
"Nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, csak
azt, hogy megtörtént." - Breznyik (Berg) Péter
mondja 'ki a kulcsmondatot, aki taxisofőrként

azzal kínozza utasait, hogya tenyerek vonalrajzaiból olvas. Polaroid felvételek et készít a
kezükről. és értékeli a látottakat.
Alexandra - a Bálint Eszter által játszott
lány - megszökik a taxi ból, de később, a nyitvahagyott (felejtett) lakásajtón. utánalopódzik a
taxis. Illetve, a lány azt álmodja, hogy utánalopódzik.
Az előadás egy 45 perces, fekete-fehér film
vetítésével kezdődik. A moziban - amelyet
Koós Anna vágott és Frank Prinzi operatőr
rögzített - olyan filmtörténeti nagyságok szerepelnek, mint Richard Leacock és a táncosnő,
majd kísérleti filmrendező Shirley Clarke.
(Kapcsolat című filmje - melyet a Living
Theater tagjaival forgatott - Magyarországon
is ismert.)
A film története szerint Alexandra élete
megváltozik: saját lakásba költözik, majd barátja elhagyja. A szakítást követően a New
York-i éjszakában kószál, és ekkor találkozik a
taxissal meg a bummal. Hazaérkezve a "kalandok" után, a konyhájában álomba zuhan.
Véget ér a valóság filmálomvilága. Meggyulladnak a színpad fényei, hogya filmben
megismert színészek hús-vér valósággá játszhassák Alexandra álmait.
Persze, a valóság nem ilyen egyszerű. (És
az álom sem az.)
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Már a valóságos eseményekről rnesélő filmben is történik valami álomszerű. Alexandra
váratlanul meglátja az utcán siető barátját.
Többször utána kiált, és hosszasan követi. de
a fiú nem vesz róla tudomást. Nem jön létre
a találkozás. Mint megtudjuk, a fiú' éppen arra
a találkozóra igyekszik, amelyikben majd eldől. hogy elhagyja New Yorket. Floridába szerződik egy halászhajóra. A lakásban azt mondja
a lánynak, hogy nem látta és nem hallotta őt.
Elég [túlzottan)
távol és elég (túlzottan)
közel
volt ahhoz, hogy bármelyik verzió hihető legyen. Alexandra és a nézők álomvalóság-fejtő
képességére bizatik. hogy a valóság és az el52

Balint

hihetőség melyik dimenziójára adják le a vo ksukat. Az elmaradt (mással létrejött) találkozónak, mindenesetre, két következménye is van
a darabban: egy eszmei és egy tárgyiasult. Az
eszmei következmény Alexandra számára egy
döntési helyzet: a távozó fiúval megy, vagy
New Yorkban marad (elhagyja első saját fészkét. vagy életformáját ahhoz köti). A további
álomkergetést válassza, vagy az első, biztosan
birtokolt helyhez kösse magát? A tárgyiasult
következmény egy óriási hal. amelyet jövendő
munkaadójától kapott a fiú, és amit Alexandrának ad. Alexandra majd a hal magányos és annak méreteinél fogva kilátástalan - meg-

Lillie Stein, Kuba Gontarczyk

és [ehniie

Stein

tisztítására un rá, és zuhan zokogva álomba a
konyhaasztalon. A méreteivel és a fekete-fehér film szürke hidegségével Magritte és Delvaux
álomképeit
idéző
ajándékmonstrum
szexuális és álomfejtő szimbolikájáról most
hadd ne essék itt szó, legyen elég annyi, hogy
ez az álomszerű jelenés a valóság utolsó üzenete Alexandra és a nézők számára, mielőtt a
lány saját álmainak szereplőjévé
válna.
Az álomszerű üldözési jelenetnek és ahalas
epizódnak megtaláljuk az értelmezési ellentettjeit az álomvilágban is. Az egyik - és talán
legfontosabb az az ötlet, hogy Alexandra szürreálisan burjánzó álomvalóságában a filmből

ismert figurákat - a Breznyik által játszott
taxis kivételével - a színészeket tökéletesen
imitáló bábuk személyesítik meg, amelyek a
szuper nyolcas technikával arcukba vetített sZÍnészarcok segítségével megszólalnak, sőt énekelnek, Bálint Eszter partnereivé
válnak.
Zombie-szerű,
a valóságot tökéletesen leutánzó,
de azt mégis megemelő jelenlétük nemcsak elismerésre méltó technikai bravúr, hanem a darab és az előadás egészén végigvonuló álomvalóság konfrontáció legszínvonalasabb és legeredetibb gondolati megközelítése is. (Bár ennek a megoldásnak is meqvanna'k a kimutatható
előzményei a társulat Andy War hot s Last Love
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és Mr. Dead and Mrs. Free című darabjainak
előadásában.)
A vállalkozás
merészségét
fokozza, valamint
még inkább bizonyítja
a kivitelezés kvalitásait,
hogyabábuszínészekkel
egyidejűleg a mozdulatlanul
egy helyben álló sz ínészek is jelen vannak a színpadon.
Az álom és valóság - amúgy is felcserélhető
vagy egybemosódó
világának
határán és nagyjából az előadás idejének 'közepén van egy jelenet, amely a probléma
(egyik) összegzésének
tekinthető.
Alexandra
filmes álombazuhanását
követően,
de még a színpadi történések
legelején - a nézők azonosulási
képességének
ritmusához képest tehát dramaturgiai
senkiföldjén
lejátszódik
egy némajáték
Alexandra
és - a
film alapján
- ismeretlen
barátnője,
Jennifer
között. Kicsit Robert
Wilson időlassításos
effektusaira
emlékeztető
módon, de mégis kapkodóbb. ziláltabb.
csitrisebb
hangulatú
élőképben látjuk, amint a két fiatal nő gesztusaival
"közlekedik"
egymás között. A néma zaklatottsággal kifejezett
kommunikációs
éhség, a végletesen kijátszott
mentális
magányosság
képeivel az otromba valóság, a művészekben
hordozott fájdalom
dübörög
végig álomvalóság
és
valóságálom
poétikus
képeinek
határmezsgyéjén. Bálint Endre, Bálint István édesapja és Bálint Eszter nagyapja,
idézi könyvében
(Bálint

Endre: Életrajzi törmelékek, Magvető, 1984.,
129. oldal) fia egyik, New Yorkból írt levelét:
"A művészet
nem vált meg, ennyiben
halott.
A »Művészethalála nem vált meg, ennyiben
az elvetése is halott." Szerintem,
fogalmi úton,
ezekkel a szavakkal
fogalmazható
meg az előadás 'közepén
lévő némajáték
funkciója
és
a
tartalma.
Még akkor is így érzem, ha tudom,
hogy ez a játék
az adott
szituációban
egy
konkrét
beszélgetés
felvezetése.
amelynek
során Jennifer
elmondja,
hogya
Macy's áruházban klozetet
pucoló,
fanatikusan
vallásos
nő
az anyja.
Az eddig jelzett álmok és rémálomszerű
sz ituációk azonban "csak" privátéletek
megkeserítői. zátonyra
jutott, privát álomhajók.
A Squat
Színház tehetséges
gárdája régóta abból meríti

témáit,
hogy Amerika
részleteiben
és egészében ezeknek a rémálmokba
torkolló
privát álmoknak
a célpontja,
és megtestesítője
már ki
tudja, hány generáció
óta. Amerika
az emberiség hamis tudata - olvasom ki magam számára
az előadás üzenetét. Ég az álomvilág,
vagy már
elégett.
Elégett
mindazok
számára,
akik kisszerű álmaik bóvlivalóságát
keresni mennek és
mentek oda, és amely bóvlivalóságnak
az imázsa most megint
felmérhetetlenül
csábító
és
erős. Az értelmezhetetlenül
természetesen
burjánzó
bóvlijelek
nivellálnak
minden
jelet.
Buchmüller
Éva - Kuba Gontarczyk
és Jim St.
Clair segitségével
létrehozott
- színpadának
kellékei közé is természetes
módon lógat ják be
a műszaki
munkatársak
a Szent Szűz szobrát
a Café felirat és a BUD sörreklám
társaságába.
Ezek a semmitmondó
kellékek töltik meg a darab szereplőinek
a lelkét. Ezek a kellékek késztetik őket önmaguk
feladására,
ezeken nyugszik az önkritikátlanul
hajszolt
imázs,
ezek
misztifikálása
teszi az álomszerű
valóságot
és
a valóságosnak
hitt álmokat megkülönböztethetetlenekké.
Mikor
vallhat ják be - bevallhatják-e egyáltalán
- az örök bevándorlók
önmaguknak,
hogy az álom nem olyan, amilyennek
hitték, és hogya
csábító rekvizítek
csak a felszínt teszik vonzóbbá?
Ken Kesey egyik bevándorló
hőse (Ken Ke-

sey: Sometimes a Creat Notion. The Viking
Press, New York, 1963., 64, 75.) mániákus hittel küszködi
keresztül
magát
Amerikán,
és
amikor
a Csendes-óceán
partjához
érkezik,
a
vízbe pisil, és megfordul,
hogy visszaverekedje
magát abba az irányba, ahonnan
elindult. Nem
engedheti
meg magának,
hogy megálljon
egy
percre. Hinnie kell. Még a vonzó rekvizíteknek
is, bármilyen
üresek. Andy Warhol utolsó szerelme beteljesedett.
Pedig ha az álomvilág
elég, akkor vele égnek a kellékei is. Nem marad meg belőlük semmi, csak a hamvak.
Csillogó-villogó,
agyonglancolt hamvak.
Az IGAZI hamvak.
Gyémánthamvak.
Antal István

HISTÓRIA

Az első magyar filmoperatőr
Rónai Dénes (1875-1964)
Rónai Dénes nagyapja, Bleyer Mihály dédapám
Rácalmáson volt mészáros. Ambár nem ezen az
igazi nevén emlegették, hanem Ócsai Mihálynak, mert Ócsáról
házasodott oda. Rácalmás,
Dunaföldvár, Görbő, Pincehely: Fehér és Tolna
megyébe való volt az egész rokonság. Mire
dédapám
1848-ban az odavaló nemzetőrökkel
fegyvert fogott, jó negyvenes volt már, idősebb, mint parancsnokai. mind a hárman a hősi Perczelek. Izmos kamasz volt már akkor az
a fia is, aki vándor asztaloslegény korában aztán elvalcolt Olaszországban Nápolyig, s Nolában állt be Kossuth Lajos magyar légiójába.
1866-ban, hogy feloszlott a légió, hazajött, de
Gyulárt telepedett meg. Odahaza az apja a Hatvanhét utáni képviselőválasztáskor
még Zichy
Nándornak. a rácalmási grófnak, a majdani
klerikális
vezérférfiunak
korteskedett.
amint
meg is kívánta a mészárszék,
de a kortesnóta
ugy szólt, hogy esik eső karikára, Zichy Nándor
kalapjára. Furcsa egy ország volt ez. A Gyulára
szakadt légionáriusnak volt a fia Székely Aladár. Nevét ő magyarosittatta;
eIég hiba, hogy
nem Ócsaira.
Aladár bátyám 1870. március 5-én már Gyulán szűletett. s lassankint odahúzódott. dunántúliból alföldivé lett az egész familia. Öregségére Bleyer Mihály dédapám
is odaköltözött a
gyerekeihez ; mert ott volt már férjnél második
házasságából való lánya is, Bleyer Lina nagyanyám. Igaz, hogy őt még Rácalmásori
kérte
meg közeli földije, az alsónémedi születésű,
görgői anyakönyvbe írt, de dunaföldvári illetőségű Rónai Fülöp. Csakhogy mindjárt Gyulára
vitte; nemcsak mert ott éltek már a sógorék,
de mert félig-meddig Békés megyei volt már
maga is, hosszu szolgálat után csak a minap

szerelt le Szarvason. Ritka szép pár voltak ők
ketten: hatalmas, kék szernű. szőke baj szú
nagyapám és délceg, fekete, tatár szépségű,
matróna korában Pátzay Pál vésőjét is megihlető nagyanyám. Termetűket. vonásaikat apám ra
örökítették a legszebben. 1874-ben volt az esküvő, első gyermeküknek született apám bátyja, Rónai Dénes 1875. július 17-én Gyulán.
Dénes bátyám és Aladár bátyám, a két unokatestvér, akik közül a fiatalabb az idősebbet
csak huszonnégy évvel élte túl, szeretetben, barátságban, egymást becsülve s egymásra féltékenyen, közösen élte át körülbelül 1890-től
1940-ig a művészi ranqú - s e rangra jórészt
épp általuk emelt - magyar fotográfia első félszázadát. Székely Aladár és Rónai Dénes: a magyar fotóművészet - elsősorban a portréfotó úttörő klasszikusai. Székely Aladár alig múlt el
hetvenéves,
amikor 1940. szeptember 27-én
meghalt; Rónai Dénes csak 1964. április 8-án
követte, nyolcvankilenc éves koráig is szakadatlan munkában emelve váltig életművét.
Dénes, Hermin, Mihály, Hajnal, Etelka, Erzsike, József: ez volt - sorjában, ahogy születtek - nagyszüleim hét gyermeke. S már ebből
is látszik, hogy Rónai Fülöp nagyapám nem
volt akármilyen ember. Már maqa azt is, hogy
az egyik fiának női nevet adott: Hajnal! Ki tudja, mit olvasott akkor is.
Kalandos, kedves, nyughatatlan szép ember,
könnyelmű és kívánesi. lobbanékony és gyengéd, tréfálkozó és rátarti, nagy füstölgő és nagy
beszélgető; sokat sírt miatta nagyanyám, és kilencvenegy éves özvegységében is minden nap
letöröIgette s megcsókolta arcképét az ágya fölött. A nótája az volt, hogy Befútta az utat a
hó, s ivadékaiban az átöröklés titkát váltig nála
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keresem. Gombkötő legénynek szabadult fel
18M-ben Dunaföldváron, de azt, ki tudja,
rnért, restellte és titkolta is. 1866-ban, amikor
a leendő sógora, Székely Aladár apja, még künn
volt a légió ban, ő ideát már huszár volt a kőniqqrátz] csatában, később huszárőrmester is,
de éppen Köniqqratz volt a baj. Ott a magyar
huszárság úgy futott hátrafelé, mint Isaszegnél
előre. Hazafias futás volt, szabotáló futás, meg
is húzták annak az osztrák vereségnek a hírére
a magyarországi harangokat, egy év múlva ki
is kellett Bécsnek egyeznie. Csakhogy nagyapám is azok közt a huszárok közt volt, akiket
abban a hazafias futásban megtaposott a ló, s
hiába lett őrmester, a végén már nem bírta.
Mikor aztán azon vette észre magát, hogy élelmező őrmester lett belőle, végképp elkeseredett, leszerelt és elment fináncnak. a nagy kosarú, széles huszárkard helyébe szomorú, keskeny szentjánoskenyér· kardot kötött. Sarzsi
szerint pénzügyőri fővigyázó volt Szarvasen.
de nagymamát már civilben kérte meg, előző
nap e mérsékeltebben dicső seregből is leszerelt, mert azt hitte, "finánchoz nem megy"
nagyanyám. Hiába' próbált ezt-azt, mignem
eszébe jutottak a huszároknál alája rendelt katonapékek; így lett belőle - s maradt is holtig
- pék. Szabad ipar volt az akkor, képesítés nélkül lehetett belőle pék. De amilyen pék nem is
volt e hazában még egy. Dénes bátyám Gyulán
szűletett, apám Egerben, a többi testvér Medgyesbodzáson, ki Sarkadon, ki Békésen s megint
Gyulán. Nagyapámnak nem volt sehol nyugta.
A legtovább mindenesetre Gyulán ragadt meg
és Békésen : ekettőhöz fűzték apámat és Dénes bátyámat gyermekkori emlékeik. Dénes bátyámat egészen kiskorából.
amikor odaadták a,
rokonokhoz, még Rácalmáshoz is. Gyula, Makó, ismét Gyula, Eger, megint Gyula, Medgyesbodzás, újra Gyula, aztán Békés, Kőrösladány, Sarkad: nem is tudom, jól mondom-e a
sorrendet, a sok pékséget, nagyapám nyughatatlanságának állomásait. A gyerekei mindenütt
vele. A végén meg is járta, tönkrement, feljött
Pestre, jegyszedő volt a millenáris kiállításon,
de ezt Békés megyében nem tudták, Inkább
vissza sem ment oda. Ezután - nagyanyámmal,
egyedül - már csak két stációja volt. Karcag,
majd Tiszafüred. Onnan is elkészűlödött.
mégis
ott halt meg, ott is pihen mint tiszafüredi pék.
Ha ugyan kipihente már, Színes élet volt, szép
is, bajos is, nem normális.
Regényalak volt, s gyermekei is - kivéve
kettőt - regényalakok. Etelka volt a kivétel,
aki kislánykorában elhalt, meg feleségi életé56

nek hosszú szélcsendjében Erzsike. De Hermin
nénémből színésznő lett, Sebestyén Géza társulatának ünnepelt komikánéja a miskolci Nemzeti Színházban, majd örökös tag Faragónál
Székesfehérvárt. s erről alighanem Dénes bátyám tehetett, mert a fotografussegédek az Emkébe jártak, így a Rátkai Márton nevű is, aki
Hermin néném ig nem merte ugyan emelni szemét, de azért őt is színiiskolába vezérelte el.
Apámból.
'Mihályból
fiatalon híres író lett,
nagy nemzedékének, a Népszavának, Szerdának, induló Nyugatnak legelső vonalában egészen 1909-ig; attól fogva, tragikus, hirtelen
váltással, a kórbonctan tudósa, szigorúan és
csakis. S mind a három férfitestvére - Dénes,
Hajnal, József - fotografus: ami a legkevésbé
volt normális dolog, Kivált amikor Rónai Dénes ezt elkezdte, éppúgy, mint unokabátyja,
Székely Aladár, a múlt század nyolcvanas és kilencvenes éveinek fordulójakor!
Szép Ernő még évtizedek múlva, még a Lila
ákácban is úgy ábrázolta Illetőék fényképez kedését. hogy felmentek - úgymond - "Enyhetébolyihoz, a modern műterernbe".
A költő telibe talált: típust vett észre, s gazdag érzékletességgel határozta meg. Hiszen korábban, a múlt század ötvenes-hatvanas esztendeiben. amikor Daguerre találmánya ideigóráig az arcképfestészetet látszott fenyegetni
nálunk is, amikor tehát ijedtükben fotografusiparra tértek át a portré olyan mesterei is, mint
Barabás Miklós és Borsos József - akkor arról
volt csak szó, már ameddig szó volt, hogy megbízható mesteremberré józanul az ihletett és
fellegjáró festőművész. De aztán, amikor rákerült a sor, hogya dolgok szépen rendeződnek,
a művészet megmarad művészetnek, s tisztes
iparrá válik, amitől a művészet az imént mármár meghökkent, a fotográfia - akkor látszott
csak meg, hogy igen lassan kiheverhető. hosszú
időre szóló baj történt. A fényképészeten nyomot hagyott a kaland, nem lehetett büntetlenül
képzelnie. hogy az emberábrázolást az ecset
mestereitől végleg s mindenestül átveszi - bajos volt hát beletörődnie. hogy mégsem lesz igy,
a szereposztás nem változik, marad a régiben.
Fellegjáró művésszé kezdett háborodni a megbízhatónak várt mesterember. Továbbá fotografusként próbálta magát valahogy művésszé
kárpótolni minden elfuserált, hamvába holt festő, s művészetté minden dilettáns művészkedés. Már-már gyanús is volt, aki fotografusnak
ment: hogy meghibáIt ember, felemás, elméjében valahol sarkantyú peng, valami nincs rendjén, fuzsitus, tulajdonképpen boldogtalan, Vagy

bohémes fantáziadús ruházatú, hajzatú és szőrzetű volt, vagy előkelően szalonkabátos és császárszakállas. De ez is, az is - a nagy pesti műtermektől a mucsai kis bódékig omló drapériákkal, többé-kevésbé nehéz brokátokkal. cirádákkal, tükrökkel. handzsárokkal és japán legyezőkkel várta a mágnást vagy a kiménős bakát,
imitálta az "enteriőrt" , ahogy képzeletében
Munkácsy Mihály atelier-ja az Avenue de Villiers ..n a megrendelőt. Művészetet volt hivatva
előidézni az erdő, bérc és nádas is mint reqényes háttér, vászonból. Mai fotókon se tévesszenek meg senkit modernül művészkedő
hátterek, skurcok. kivágatok. Az is csak vászon.
Gyermekkoromban
én még láttam vidéken (de
még Pesten is) felleghajtó köpenyében, lobogó
nyakkendőjével.
szétszórt hajával s vérző szívével Enyhetébolyit.
Mert volt ebben tragikum is, a nosztalgia e
rémuralmában a fotó fölött. A fotografus a legjobb úton volt afelé. hogyafestőhöz
képest azzá legyen, ami az íróhoz a forgatókönyvíró, költőhöz a dalszerző. építészhez a pallér, fogorvoshoz a fogász, tervező mérnökhőz
a műszaki rajzoló. Csakhogy elégedetlenül s boldogtalan ul:
mert azok tisztelik feladatuk határait, sőt méltán büszkék is a tökélyre, melyre e határok
közt vihetik - míq a fotografus utáita és lenézte saját birodalmát, s tökéletlenségnek szégyell ..
te volna a tökély t is, ha a maga felségterületén
éri el. S így persze semmit sem lehet. Pedig
van felségterülete a fotográfiának is: nem pallérsága az a piktúranak. Csak nem kell ahhoz
mérni. csak látni kell, hogy más dolog, s van
foka, melyen túl már elviselhető, művészetn€'k
hivják-e vagyakárminek.
Mindegy, mert remek. Máskülönben idegen eszmények betege
marad, saját tökélyét sem éri el, Ez az egészség kell hozzá, ,ez a jó közérzet. Amerikából
csak úgy lett Amerika, hogy Anglia lenni nem
is akart: megvédte magát. Pedig egy nyelven
beszélt vele, nem kettőn, mint a festő s a fotós.
Rónai Dénesben megvolt ez az egészség - s
még műveinél sem kisebb érdeme, hogy a magyar fotográfiában ő kezdte eluralkodtatni, tudatosan s derűsen. a tökély e legelső, abszolút
feltételét, az önállóság jó közérzetét. Azt, ami
nélkül a művészi fokhoz kellő ihletés is elkerüli
a fotóst. Ct azért nem kerülte el.
. Sokáig bogarasságnak, holmi fordított előjelű
sznobságnak láttam, hogy táblájára műterem
helyett műhelyt írt még a Váci utcában is. Hogy
nem asszisztenskorát emlegette, hanem segédidejét és inaskorát. Hogy fényképészmesternek
nevezte magát, s fotóművésznek csak élete utol-

só telefonkönyvében. a Fotóművészek Szövetsége miatt, amelynek dísze s doyenja volt. Furcsálltam,
de nem volt igazam.
Hisz' ·nem hiába kezdtem a legelején, nem
ok nélkül nyúltam mélyen s hosszan a sűrűbe,
melyből érkezett. Nagyapám sorsából nem tellett, hogy érettségiztesse
a gyerekeit. Vadon
nőttek fel ezek a Iiúk, nyáron madárfészket
szedtek, télen fakorcsolyával beszakadtak a Körös jege alá, csonttá fagyott ruhájuk alatt véresen kerültek a pékség hátsó ajtajának, hátha
megússzák a nadrágszíjat. Péksüteményt hordtak ki a harmadik határba gyalog, s apám az
első igazi könyvet - egy Zola-regényt - egy
művelt ifjú mágnástól kapta, Hadik Béla gróftól, mert betévedt egy pár kifliért. s látta. hogy
a dévaványai kiherélt ispán históriáját olvassa
mohón a szép. okos kis péklegény. Olvasni Dénes bátyám is Trokán Marcsát olvasta, annak
a rokonnak öreg ládájából.
aki valamikor babkáros is volt, azaz könyvet-kalendáriumot
árult,
mint a gyomai Kner-ősök, kik a Felvidékre jártak, ahol a babkárost úgy hívták, hogy knihár.
Felszabadult pék- és szerszámkovács-segéd volt
apám, mire tudományig, diplomáig jutott, felszabadult pék- és lakatossegéd Dénes bátyám,
mire a fotográfiáig ; eltöltött pár hónapot még
egyasztalosnál
is. Apám holtáig szerszámosládát tartott a mikroszkópja mellett, s Dénes bátyámban holtig a mesterember
ezermesterkedve, fúrás-faragása s komoly erkölcse élt,
A fotográfiának is úgy látott neki, komoly
kis inasként. majd vándorútra kelő segédként,
mint a családban előtte is a többi inas és valcol ó mesterlegény.
Mikor 1892 júniusában Eduard Ritter von
Mertens, azaz Mertens Ede lovag úr Erzsébet
téri műtermébe belépett, reggel azon kezdte,
hogy mindent felsöpört. "Ez nincs nálunk bevezetve" - szólt rá az ősz lovag, de ő tudta hazulról, hogy az inasnak mindenekelőtt fel kell
söpörnie a műhelyt. Székely Aladár már ott
volt akkor segéd. S a hatnapos inas portréit.
amelyeket elrontott lemezekre vett fel, már mutogatták egymásnak a fotografusok az Emkében. "Ennél még fogtok dolgozni, amikor udvari fényképész lesz". Egy év múlva, 1893 júniusában Székely Aladár hazament Gyulára,
műtermet nyitott. A portré későbbi nagy mestere félénk, egy helyben megülő, szabályos,
szertartásos kis úr volt, világ életében családi
kormány alatt; figyeimét csakis a fényképre
szorította, nem kukucskált a mesterség minden
rokonterületére. sőt azon is túl, mint az unokaöccse, valcolni sem ment, mint ő (s mint vala-
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mikor a saját apja is), csöndes, szelíd, aggodalmas, jó ember volt, és nagy mester lett őbelőle is, de gyökeresen más természetű. Rónai
Dénes, inasévei a lovag úrnál letelvén, az első
pesti műteremben, Koller tanár utódai udvari
fényképészetében lelt szíves fogadtatásra segédként, havi negyvenöt forinttal. Forche és Gálfi
urak voltak ott atyai mesterei. s ott lett belőle
az a híres negatív-retusőr,
akinek végig meg
is maradt, s akiből a fotó nagy műuésze úgy
lett, hogy előbb a fotó tökéletes mestere volt.
Esztendő sem telt tán belé, s ott érte az a
meghívás, amellyel elkezdődött amesterlegény
vándorút ja, a vakolás. Két pesti doktor úr,
dr. Kalmár és dr. Székely, akihez Bécsben az
ottani Szigeti doktor úr csatlakozott, "a világ
első villanyvilágítású fotoműtermét" hirdette a
bécsi Grabenen. Olyan cég volt ez különben,
amely akademische Malerekkel alakíttatta képpé a legrosszabb felvételeket is. "A világ első
műtermi "villanyvilágítását"
mérnökök rendezték be, de tekintet nélkül a megvilágítás effektusaira. tehát rosszul. A havi hetven forinttal
szegődtetett pesti segéd oldotta meg jól. Azt
is a hajdani lakatossegéd tudta, hogy a szeneket tisztogatni kell, mert máskülönben serceg
a lámpa, kelepel. Nem hallgattak rá, hát kelepelt is, épp akkor kelepelt a legjobban, amikor
felvétel céljából J. Ferenc József lépett be "az
-első villanyvilágítású műterernbe" . Meg is torpant megrettenve a felség. Dénes bátyám mentette meg a helyzetet megint de a doktor urakból hovatovább elege volt. Két hónap múlva
Münchenbe ment.
A világhírű Hanfstiingl-cégnél
Spammer úr
mellett ott a nyomdai grafika legnemesebb
munkáját. a heliogravúrt tanulta ki. De tökéletesen ám: huszonöt Rembrandt-rézkarcról
készített nyolcvan nyomdát díszkötésben mutogatta csakhamar a cég. Ezután Hamburgban a
legnagyobb német mester, Dührkoop műterrnében kísérletezett ki új fotópapírt ; mindjárt ki
is állították a rajta készült képeit.
De, hogy a millenáris kiállitásra haza ne szaladjon, mégsem állhatta meg. Magasabb fizetéssel megint beállt rövid időre Koller tanár
utódaihoz. Aikkor már írt a Magyar Fényképészetbe, előadást tartott az egyesületben is. A tíz
legjobb magyar mester közös műtermében ott
voltak képei a millenáris kiállításon is. Akkor
nyerte meg pályaművével és dolgozatával A retus célja és szűhséqesséqe
címmel hirdetett millénniumi pályázatot. A bécsi Graphische Lehrund Versuchsanstaltra szóló havi ötven forintos
mi1lénniumi ösztöndíjat
jelentette
ez. 1896
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őszén már ott is volt az Anstaltban. Európának
akkor egyetlen fotószakiskolájában.
Az ösztöndíjhoz havi hatvan forintot mint negatív-retusőr Luckhardt tanár úrnál még hozzá is keresett. Tanult, dolgozott,
operába járt. Az
1897-es vakációra pedig hazament Gyulára:
Székely Aladár hívta, segítsen, dolgozzék vele,
Az úgy volt, hogy Dénes bátyám járta a vidéket megcsinálta a felvételt, előhivást. retust, elküldte Gyulára, s Aladár bátyám lekopírozva, készen küldte vissza. Akkor az egész
megyében csak Gyulán, Csabári és Szarvason
volt fényképész. Vidékre kellett járni, mert a
gyulai műteremben csak vasárnap délután volt
némi forgalom, amikor a katonák jöttek "vétetésre". Nézte-nézte a huszár a képet, rászólt
Székely Aladárra: "A teremtésit magának, a
csizmámat csúnyán elfuserálta" . A magyar fotográfia leendő nagy mestere bele sápadt. "Kérem, ez kitűnő munka. Szépen megcsináltam a
bajuszt is, ahogy kívánta, a csillagokat is jól
kifestettem" . Mert csillagja is volt, frajter volt,
azaz őrvezető. "De a csizmámat nézze meg" mondta oktatólag . - "A szárát nem rajzolta
ki rendesen. hosszú fehér foltot hagyott rajta,
az van a csizma orrán is, nagy fehér folt." Székely Aladár nem hagyta magát: "Kedves frajter
uram, a fehérség csúcsfény a csizmán. Nézze
csak, most is fénylik". Mire a huszár: "Fénylik,
de feketén fénylik! Ha maga a fényt nem oda
teszi, ahova kell, elmehet a mesterséqível" . Rónai Dénes félrehívta Székely Aladárt: "Retusáld be, Lala, a fényt a csizmán. úgy majd tetszeni fog". Megtörtént s a huszár arca felderült: "No látja! így már igen! Tud maga. ha
akar".
Ez volt a csúcsforgalom, a vasárnapi. Hát
akarni kellett. járni felvételért a megyét. meg
a szomszéd megyék széleit. A legnagyobb rendelés az volt, amiért Gyomáról sürgönyözte haza Gyulára Rónai Dénest Székely Aladár. Aratóünnep lesz Mezőkovácsházán
Purgly méltóságos úréknál,
a szomszéd birtokosok lányait
is le kell venni népviseletben. legalább két tucat felvétel. Aladár bátyám nem merte vállalni.
mert ott a múlt héten is leszúrtak egy fináncot. Hát Dénes bátyám ment oda, még az ünnepi kalácsot is megcsinálta, mert részeg volt a
pék. Azt mondta. hogy aki a bécsi fotoakadémiára járt. annak értenie kell ehhez is. Csaknem ezer forint lett a rendelés, háromszázat
előlegbe adtak. Szombaton is jöjjön ki, nyúlvadászat lesz, az urakat kell fotografálni. Akkor
már Aladár bátyám ment oda, de a kalácsot
nem tudta megcsinálni, pedig számítottak rá

erősen. Nagyon lenézték, mondták is, micsoda
fényképész, aki a bécsi akadémiára sem járt.
De egy év múlva. hogya bécsi Anstaltot kijárta, Rónai Dénes mégsem ment Gyulára viszsza. Folytatta inkább a valcolást, ezúttal Berlinben, Biebernél. aki ott az volt, ami akkor
Pesten Strelisky. A negatív-retust ott már saját, új módszerével csinálta, heti harminc márkáért. Onnan ment végre Párizsba; útközben
Brüsszelben riportfotókakaI kísérletezett. amelyekből ott mindjárt képes levelezőlapokat csináltak. Bemutatott munkái alapján Párizsban
aztán a világ akkori első fotografusához, a híres Nadarhoz került be. Ez volt az a történelmi
Nadar - eredeti nevén Félix-Gaspard Tournachon =, aki Daumier nevezetes karikatúráján
látható, amint l8?1-ben léggömb kosarából fotografálja a Kommün körülzárt Párizsát, s aki
a század vége felé, amikor Rónai Dénes hozzá
került, már Nádar-Nadar
kettős szignóval látta el képeit, mert a fiával együtt dolgozott.
"Fiatal vagy és mester leszel" - mondta Rónai
Dénesnek az öreg Nadar. és sorra hívta meg
felvételre Párizs divatos szinésznőit,
újságíróit,
énekesnőit, vegye le őket az ifjú magyar, saját
módszerével,
észrevétlenül. A nagy illusztrált
lapok címoldal án jelentek meg ezek a képek, a
nagy műterern Nadar-Nadar szignójával, s Rónai Dénes itt már nem fizetést, hanem részesedést kapott. Saját papírjával. melyet még Dűhrkoopnál, Hamburgban csinált, eközben Lipcsében aranyérmet nyert; naivul el is árulta az eljárás titkát, s ebből lett a milliós üzletet jelentő
mattalbumin-papiros,
amiből őt úgyszólván
csak krajcárokkal fizették ki.
Tíz hónapja volt már Nadarnál, arnikor olvasta, hogy mit csináltak a Lurniere-testvérek
Lyonban. Tudniillik filmet csináltak, a világ első mozgóképeit. Azonnal odament, látta az első, párperces kis filmburleszkek ugráló képeit,
amint létrát visz valaki az utcán, s a nagy szélben felbukik vele. Nadartól jött - hát hogyne
fogadták volna Lumiere-ék
szívesen l A születő
filmhez magyar operatőr került. tgy lett, mire
Párizsba vissza'keveredett, Rónai Dénesből az
első magyar filmoperatőr. Most a fotoriportázsra adta magát. Longchamps-ban, a nagy Ióversenyeken. majd bicikliversenyeken dolgozott.
Ezeket a képeit már saját nevén közölték a lapok, szindikátusi tag is volt, járt a Trocadéro
nagy gyűléseire, hallgatta Jean Jaurest és Anatol e France-ot - de hazulról úgy tudta, hogy
rendes mesterlegény, ha vándorútját megjárta,
batyuját összeköti s hazamegy, mesternek.

tgy végezte a valcolást és a tizenkilencedik
századot.
Azazhogy hátra volt még a századból vagy
másfél-két esztendő. S pénze sem volt annyi,
hogy mindjárt műtermet nyithasson. Pesti műterem re való pláne csak tizenkét év múlva lett.
Egyelőre mindenesetre tovább segített ideigóráig Székely Aladárnak Gyulán. Faluzni már
nem faluzott. de Aladár bátyám helyett, aki
félt a bikák tól, megint ő ment el - ezúttal
Nagymágocsra, levenni gróf Károlyi Imre törzsállatait. Ezerforintos munka volt, felesbe. De
borzasztó munka. Az akkori istentelen nagy
rnasinával, künn a pusztán, égő napon. Sötétkamra a számadó subája alatt. Egyetlen délelőtt Dénes bátyám annyi kilót adott le, ahányat a zsoké, mikor derbyre fogyasztja magát.
Zsebében háromszáz forint előleggel másnap
reggel átment Orosházára. Fél nap alatt mester
lett. A Korona és a templom közti nagy téren,
megvette a nagytemplom falához ragasztott kis
bódét. bérletet kötött rá él református eklézsiaval, cigányokat hozatott tapasztani. kőrnűvest,
piktort. Akkurátus műterern lett, benne akart
lenni Aladár bátyám is. Megint járt - ezúttal
Orosháza és Gyula közt - negatív és pozitív.
De már nem sokáig. Gyorsan felvirágzott az
orosházi műterem, s mikor a legnagyobb
svungban volt, Dénes bátyámnak ebből is elege
lett - mint az apjának is mindig mindenböl
-.
s átadta az egészet Aladár bátyámnak. aki abba is hagyta az ipart Gyulán. tgy lett Székely
Aladárból Gyula után - amint a lexikon is írja
róla - orosházi fényképész.
Rónai Dénesből pedig kis időre újra pesti
lakos: állást vállalt a Ferenciek bazára fölötti
ötödik emeleten. ahol az ifjabb Divald Károly
a műtörténész Divald Kornéllal közösen fejlesztette első igazán művészi fotoreprodukciós üzemünkké Pesten az eperjesi családi fénynyomdát. Itt az autotípiát tanulta meg Rónai Dénes.
s cserébe betanította a heliogravúrt. Tovább
nem is maradt, megint egy kis vándorútra kelt.
Karcag. Kúnhegyes, Kisújszállás, Túrkeve után
Mezőtúron állapodott meg, a Iőutcán egy kis
kert végében rnűterme t csinált, nemsokára átadta azt is másnak, áll még tán ma is. ki tudja.
hányadik gazdájával. Ö most jutott végre a lehetőséghez s a nagyelhatározáshoz : városi műtermet nyit. Egerbe ment, közel az apjához. aki
akkor már Tiszafüreden volt pék. Ezt a műtermet már én is jól ismertem, gyerekkorom ból.
amikor már Hajnal bátyámé volt. aki átvette
tőle 19l0-ben, amikor Rónai Dénes elhagyta
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Egert; Rónai Hajnal halálától, 1937-től András
radt, az érsek mellett már 1905-ben felszentelt
fia még elvezette 1946-ig. (Másik öccsére, a püspök volt Eqerben. Reakciósabb egyházfejelegfiatalabbra is hagyott Dénes bátyám később
delrnet őnála keveset ismert a hazai történelem
műtermet . 1930-ban a szegedi Széchenyi téren
- de hát ami azt illeti, aulikus érzelmekben
nyitott fiókot, azt Jóska bátyámra bízta, aki át a múlt századi naqy elődnél. Pyrker érseknél
is vette tőle, mint Hajnal bátyám az egri műsem volt hiba, s Pyrker László mégis nagy műtermet. O helyezte át, Rónai József, a Kárász
értő volt, aki az ő remek gyűjteményével mai
utca "10. szám .alá, s meqvolt, ameddig ő:
Széprnűvészeti Múzeumunk
anyagát nem kis
1944-ig.)
részben alapozta meg. Csakhogy Pyrker, mielött
1903. november végén nyílt meg Rónai Dénes
hazakerült volna Magyarországra egri érseknek,
maga tervezte szép, nagy egri műterrne a város
Velencében volt pátriárka: ott telt el a 16_korzóján. az érseki rezidenciával szemközt: a 18. század venetói ízlésével. melynek jegyében
Heves megyei Takarékpénztár házának Széche- Hild Józseffel azt az egri főszékesegyházat épitnyi utcai régi, tág, kocsibejárónak való kaputette, amelyet műtörténetünk általában s egyboltozatából nyílt rálátás az Eger patakig le- szerűen klasszicista-neoklasszicista stíl űnek nenyúló udvaron, virágos kertben álló müteremvez - holott világosan kimondhatna. hogy Egerépületre. A kapubolt alatt s a korzón az egri
ben a nagy Palladio híres vicenzai Rotondájádámák fényképei közt adohánygyári
lányokéi
nak híven felnagyított változata áll, s egyúttal
is künn a kirakatban. Már odahaza, Békésben
azé a possagnói templomé, amelyet, hogy oda
is szakadatlan járta Rónai Dénes a pusztákat,
temetkezzék. szülőfalujában Canova, a Pyrker
s nem tudta - fotografálva kivált a pásztorokedves Canovája,
méltán bámult nagy szobrásza Palladio szellemében emeltetett. A főszékat =, hogy ennek majd etnográfiai fotó és szociofotó lesz a neve, s ő abban végez úttőrést.
kesegyház 1905-ös restaurálásakor, amit már ő
A dohánygyári lányok társaságában prezentált
intézett, Pyrkert szerette volna követni Szmredámákból lett is egy kis skandalum. de nem árcsányi is, akit az öccse, Szmrecsányi Miklós. a
tott meg neki. Nem, mert hamar lett belőle nekultuszminisztériumi művészeti osztály volt fővezetesség Egerben. Híre ment a munkájának,
nöke is ösztökélt, az Egerrel is foglalkozó rnűtetszett is az egrieknek az újdonság, hogy világtörténész. Cs·akhogy a restauráláskor.
a belső
látott, külföldön képzett fotografusuk van, s díszt is megemelendő, a venetói Palladio-kupoolyan, akinek ajkáról még a fotografus "barátla alá római jezsuita barokk stilű freskót festeságos arcot kérek' -je is másképp, szívből hangtett. A Danhauser ..féle főoltárképhez nem nyúlt,
zik. "Jó napot, jó napot!" - világéletében, holmás egyébhez sem, de néhány új oldalképpel
ta napjáig is így duplázta mindig az üdvözlést.
s legfőként a hatalmas, új kupolafreskóval ahová csak belépett, mint valami napos vasármelynek alkotója Tardos-Krenner Viktor volt,
nap, s várta, hogy visszamosolyogjon rá az a maga világának határai közt máskülönben
egész világ. Egerben jól is érezte magát. Kor- ' tisztes képességű rnűvész - a dóm stílegyensúlya megingott.
csolyázni járt s a híres egri meleg vízben úsznl, egy reáliskolai tanárral 'közösen megalapíMindegy, az új templombelsőt meg kellett
totta az első egri sportklubot, az ETÉ-t, az
örökiteni. s ezt a nagy megbízást az országosan
olimpiákon
vizsgázandó egri úszósport bölcsőszereplő helybeli fotografus, Rónai Dénes kapjét. Mikor aztán cikkét. melyet magyar fotó- ta meg. Alltak még a restaurálás állvanyai. odaanyagok gyártásáról írt, egy vasárnapi számáfeküdt a kupola alá, arról s az egész főszékesban a Pesti Hírlap közölte. s külön egri bemutaegyházról, a kaputól a főoltárig negyvenkét feltót rendezett abból a huszonöt képéből. amelyvételt s abból huszonöt képet tartalmazó albulyel a pesti Műcsarnokban, az 1905-ös első
mot csinált. "Ezt és így nem vártam" - illetőnemzetközi fotókiállításon a második díjat
dött meg láttára a püspök, s a műből magának
nyerte el - akkor már büszke is volt reá Eger.
hat, a kanonokoknak s nagyobb plébániáknak
Ennek köszönhette - meg egy fotóamatőrköhúsz példányt rendelt. Utána maga Samassa
dő, művelt fiatal papnak, aki Szmrecsányi
bíboros-érsek a főegyházmegye minden templopüspök titkára volt - pályájának újabb, hatmának hasonló megörökítését rendelte el. Telható snak bizonyult lendítését.
jes esztendőbe tellett ez a munka . ekkor vette
Szmrecsányi Lajos, aki Samassa bíborost
öccsét is maga mellé Rónai Dénes. Hívatta is
utódlási jogú koadjutoraként 1912-ben követte
utána KáUay Zoltán hevesi főispán.
az egri érseki székben, melyben 1943-ig, kiDe nem ezért, hanem a magyar fotó papírlencvenkét éves korában esett haláláig megmagyártás ügyében, amelyet az egri fényképész a
60

fővárosi sajtóban szüntelen kavart. S Kossuth
Ferenc kereskedelemügyi miniszter a főispáni
ajánlásra ez ügyben európai tanulmányútra
küldte 1908 februárjában Rónai Dénest. Az ötlet voltaképp a miniszteré volt, ő figyelt fel az
ügyre, s intézett kérdést a főispánhoz. ajánlja-e
erre az egri fotografust. Ebből lett - Rónai Dénes tanulmányúti jelentése alapján, de persze
őnélküle - az amerikai Kodak-gyár magyarországi telepe, s abból a mai váci Forte.
Székely Aladár ajánlkozott, hogy tanulmányútján elkíséri. Külföldön még sosem járt, s növekvő ámulattal kísérte unokaöccsét Bécsen,
Münchenen át Berlinig. Onnan fordult lelkesedéssel vissza, azzal, hogy Orosházát máris otthagyja, s Rónai Dénest, mire a tanulmányútról
megjön, Pesten várja -kész műterernmel. melyben társak lesznek. Dénes bátyám folytatta útját Belgiumon s Franciaországon át Londonig,
s mire megjött, Aladár bátyámnak meg is volt
már a pesti műterme a Mária Terézia téren,
melynek ma Horváth Mihály tér a neve, hamarosan pedig a Váci utca 18-as számú házban,
végleges helyén. Nem lettek társak, ahogy Székely Aladár tervezte. Felesége emigy látta jobbnak. A magyar fotótörténetbe tán nem is szerencsétlenkézzel
nyúlt bele: így lett a két
szomszédvárból, azaz átellenesből - Székely
Aladáréból a Váci utca 18., Rónai Déneséből
a Váci utca 11. alatt - a magyar fotográfia mestereinek egy-egy klasszikus műhelye.
Tanulmányút ja fáradalmait Dénes bátyám a
kolozsvári Lechner-szanatóriumban pihente ki,
ott írta meg jelentését is. Volt mit kipihennie
különben is: szerencsétlen házasságát is, melyet Egerben kötött, s most bontott fel éppen.
Kolozsvárról már vissza sem ment Egerbe. Az
egri műtermet Hajnal bátyám, aki ott már vele
dolgozott s most megházasodott, megvette tőle.
Eladta a fiókrnűtermet is, amelyet időközben
Szolnokon nyitott. Bécsbe ment, folytatni nemsokára nyilvánosságra kerülendő találmányához
kísérleteit; fotóriporteri munkával a két rnűterem árából gyűlt pénzt ott még gyarapította is.
így nyílt meg 1910. augusztus végén - hogy
1944-ben erőszak szüntesse s 1945-ben bomba
semmisítse meg - a híres Váci utcai műterem.
Addig ilyen Budapesten nem volt, párja még
ma sincs. A Kasselík-alapítványnak ezt a Váci
utca 17. számú házát Korb Flóris építette, s negyedik emelete a Rónai Dénessel történt megállapodás alapján a házzal együtt megtervezett
műteremnek épült: ahogy a New York-palotában a házzal együtt épült kávéháznak a mai
Hungária. Láthatja, aki a Váci utcáról felnéz

rá, ma is a hatalmas műteremablakot, mögötte
nagy terem volt, abból oldalt boltív alatt öltözőnek is alkalmas társalgó nyílt, kétoldalt egy
kisebb műterem, illetve egy laboratórium, hátul elfogadó szobának kiképzett hall, s a leghátsó traktusban pedig sötétkamra és egyszobás
lakás, amely fényben fürdött: hátsó fala merő
ablak volt, a Gellérthegyre nyilt. Ott láttam kiskoromban roppant étvággyal ebédelni RipplRónait. Az ostrom alatt a műtermet a konyhán
át bomba szakította be, a házat azóta rendbehozták, nem is tudom, mi van ma negyedik emeletén, alighanem felparcellázták. A műterern
berendezését, összhangban néhány antik darabba!' rnodernül. elegánsan Dénes bátyám egy
volt iskolatársa tervezte, belsőépítész és asztalos. Csodájára is jártak az új műterernnek. fényképét közölték a szaklapok - de azt, hogy a
századeleji rnűvészeti megújhodás egyik meghitt s nevezetes centruma lett belőle, sőt az irodalmié is, azt már nemcsak ez a környezet s
nemcsak a házigazda ronthatatlan jókedve, hanem Rónai Dénes érett rnűvészetének. ott kibontakozó virágkora tette, mely a kor művészeti megújhodásának s általában a forradalmak
előtti második magyar reformnak maga is része
volt. Az a része, amely' abban az annyi mindent
teremtő korban Rónai Dénes és Székely Aladár
kezével a modern magyar portréfotót teremtette meg. Lassan ért el Rónai Dénes is odáig.
Fotóriporterség, filmoperatőrség, műszaki fotó, reprodukciós fotó, etnográfiai fotó, szociofotó meg a többi: átment már a szakma egész területén, legtöbbjének magyar úttörőjeként.
s
bejárta, a negatív-retus új eljárásától a heliogravúron s autotípián át az új fotópapírokig, a
határterületeket is. De közben, élete első felvételétől az utolsóig, minden figyelme az emberé,
uralkodó szenvedélye az ernberábrázolásé volt.
A portréfotóé. Azt az utat kereste - prospektusaiban, kiállítási katalógusaiban, interjúiban,
Műterem című folyóiratában meg is írta százszor -, amelyen az emberábrázolásban a maga
autonóm iájáig érhet el a fotografus, amelyen
nem lohol többé boldogtalanul masinájával a
.Jéleklátó
festőművész" után, nem szenveleg és
nem művészkedik. hanem a maga csapásán maradva illeszt az emberábrázolás nagy galériájába új, más galériát, lelkes fotográfiát. "Ki vesz
pénzért rideg valót?" - idézte maga elé a madáchi kérdést, s azzal vá·laszolt a maga mesterségében reá, hogy igenis valóra törekszik. de a
való nem rideg, még a masinának sem, ha rnögüle olyan lélek, szem és képesség lesi meg.
amely anélkül. 'hogy megmásítaná, sőt épp
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reprodukálásában, a pontosban és hűségesben,
a fotografikusban találja el lényegét. Többé
nem próbálja elen ni a festő kenyerét - erre
kilátása sincs =, hanem maga dagaszt valami
más kenyeret magának.
El is ért - és ezen az úton ért el - a magyar
portréfotó a maga önálló, modern kifejlésének
arra a korszaknyitó fokára, amelyet történetileg Rónai Dénes és Székely Aladár portrérnűvészete jelez, s amely az utóbbinak könyöklő,
sátoros hajú Ady-képmásában s az előbbinek
aszkétikus, cigarettás Bartók-portréjában produkálta műtörténeti becsű, leg közismertebb remekműveit. E híres fotográfiákhoz méltán sorakozott a két mester többi remeke is - s kettejük közül az elméleti és pedagógiai téren is
tevékeny Rónai Dénes a modern magyar portréfotónak ilyen ihletű iskoláját teremtette meg
tanítványaihan
is, illusztris fotóművészeink
amaz egész sorában, mely keze alól került ki,
s nemkülönben a külföld ama mestereiben, akik
Rónai Dénestől hazatérve büszkén vallották
magukat e magyar iskola tanítványainak.
A két műterern, a két szemközti Váci utcai
ház közötti pár négyzetméteren a második, az
1918/19-es forradalmakat előkészítő magyar reformkor ekkor nyomaiba hág az elsőnek, mely
ugyanott járt 1848/49 forradalma előtt. Székely Aladár műtermének. a Váci utca 18··nak
helyén az első reformkor íróinak tanyája állt, a
nevezetes Nádor-vendéglő, a Palatinus. Mintha
sugallat vezérelte volna Rónai Dénest, amikor
a szemközti Váci utca 17. mellett később a
szornszéd Váci utca 19-ben, az udvar végében
fiókműtermet nyitott. Azon az udvaron a Vörösmarty Mihály ravatala állt, mert az a Kappelház volt, abban halt meg Vörösmarty, mint huszonöt évvel korábban Kisfaludy Károly is, ott
kérte meg egyszer fogadásból a ház tündérének, a tündöklő Kappel Emíliának, a majdani
grófnénak
s miniszterelnöknének,
Lónyay
Menyhértnének kezét Petőfi; 1945 elején bomba vágta szét, épp most építkeznek a telkén.
A Váci utca két partja közt egymást érik itt
1910 óta megint a halhatatlanok . Székely Aladárhoz Ady Endrével, Rónai Déneshez Móricz
Zsigmonddal élükön fordulnak be fényképezkedni az új klasszikusok. A Kisfaludyról s Vörösmartyról karcolt metszetek után az új magyar remekírás kapja itt meg arcképcsarnokát.
S nemkülönben az új magyar zenei és képzőművészeti klasszikum. Rónai Dénes és Székely
Aladár felvételei nélkül nem volt irodalomtörténetünknek
s művészettörténetünknek
illusztrációs anyaga, arc nélküliek volnának kép61

zeletünkben nagyjaink Igazi arc, mester-látta
arc nélküliek.
Megemelte Rónai Dénes hírnevét korának
szenzációs
találmánya is, amellyel időközben
elkészült: a fotografikus úton készült bronzrelief, a fotóplakett. Pásztor Arpád egész oldalt
írt róla Az Estben, Bálint Aladár aNyugatban
méltatta, tele lettek vele a hazai s a külföldi
lapok, amerikai szabadalmi ügynökségek sürgönyileg kértek rá opciót, az 1911. december
12-én E 2701. alapszámú végzéssel kiadott
55184-es magyar szabadalomból odakünn világszabadalom is lett, amely a feltalálónak tekintélyes összeget hozott, s huzamos időn át
tetemes százalékok at is. Jelenteni azonban a
mesterségnek azt az izgaimát s szenvedélyét jelentette, amely annak egész körét bejárni, minden távoli lehetőségét is felkutatni s valóra váltani iparkodott. Azt jelentette úttörése a magyar
filmgyártásban is, amivel valójában hazahozta,
amit Lumiere-éknél Lyonban tanult, s amiről a
lexikon azt írja, hogy 1913-ban (Dénes bátyám
emlékezete szerint 1914-ben) "maga írta, rendezte és forgatta Drághfy Éva cimű filmjét",
s hogy "film esztétikai nézetei korában úttörőek
voltak". De ki-kicsapott érdeklődése, buzgalo
ma más területekre is. Még műgyűjtő is lett,
szép képnek, régi szobornak, bútornak ellenállni nem tudott.
Műtermébe mind több festő- és szebrászbarátja járt fel. Rippl-Rónai,
Márffy, Kádár Béla, Scheiber s később Mészáros László volt a
leggyakoribb vendég; mestereink közül Kmetty
János és Pátzay Pál látogatta holtáig. Első s
legjobb festőbarátja Gulácsy Lajos volt, akit
úgy mecenált,hogy műtörténeti emlékezetű első kiállitását ő látta vendégül, Váci utcai műtermében rendezte meg, katalógusához előszót
is írt. Ennek a kiállításnak művészettörténeti
adatait és anekdotikus adalékait Gulácsy-monográfiájában Lehel Ferenc és Gulácsyra vonatkozó kézirathagyatékában Keleti Arthur jegyezte fel. Ugyanígy rendezte meg ezután, 1913ban a Váci utcai műterernben Csorba Géza szobrainak első kiállitását is. A vásottságában remek portré, amelyet Gulácsy Gumiember címmel Rónai Dénesről festett, nem tudom, hol
lappang. De őrzőrn a portrét, melyet az ifjú
Csorba Géza mintázott 'róla, meg Gulácsy comói anzixkártyáit, Via dell'Unione 6. szám alól.
A Váci utcai műterem volt 1912-ben első
színhelye annak a passziójának is, melynek révén a lexikális és szakirodalom Rónai Dénest
"a művészi bábjáték magyar úttőrője"
gyanánt
tartja számon. Ebben apám legénykori barátja

mielőtt elnevette volna magát, láttukon kissé
segítette, Bevilaqua-Borsody Béla, esküvői tapedig, a nagyúr,
núja a házasságnak, amelyből születtem. A báb- elkomorult. Őexcellenciája
Böhm-Ermollí vezérezeredes. a 2. hadsereg pafejeket kitűnő szobrászok faragták, Rónai Dénes háziszerzőiként pedig Babits Mihály, Ka- rancsnoka, valóban összehúzott szemmel állt
s hordozta meg
rinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Orbók Ló- meg kisvártatva a küszöbön.
tekintetét a falakon. Ist das ein BordelI? - kérránd, Mohácsi Jenő és Rédey Tivadar írták az
első bábszínpadra készült magyar játékokat - s dezte a hadvezér, de aztán 'kegyesen elmosolyodott. S tekintve két háború viszontagságait, tarelsősorban az a Balázs Béla, aki már Bartókkal
tanom kell tőle, hogy Vértes Marcell hihetőleg
készült arra, hogy mcsejátékait
a Váci utcai
egyetlen murális művének emlékezete, fájdabábjátékból A fából faragott királyfi és A kéklom, csak a művészettörténetben, s ott is csak
szakállú herceg vára nagy pantomimikájáig
a jelen igénytelen sorok révén marad fenn.
emelje fel. Bárdos Artúrnak is annyira megtetszett a játék, hogy céljaira a Belvárosi Színház
1918 októberében ért haza Rónai Dénes, s
vasárnap délutánjait ajánlotta fel - de erre
november harmincadikán leszerelt. A forradacsak később kerülhetett sor. Vihar tört ki, a lom napján, 1918. október 31-én még egyenrubábszínház is ősszedőlt.
hában. mellén kisezüsttel.
sebesülési éremrnel.
Rónai Dénes 1914. augusztus harmadikán a Károly-csapatkereszttel. de fején határtalan jókedvében cilinderrel mázolt hozzá cégtáblája
budapesti l-es honvéd gyalogezredhez vonult
"udvari fényképész" szövegében az "udvari"be. Katonáék elhitték, hogy a bécsi fotó-Aristalt
hoz egy naqy A és S betűt. - Éljen az udvarias
bizonyítványa ér annyit. mint a középiskolai
fényképész! - zúgta kacagva a forradalmi tönyolc osztály, s így Dénes bátyám felvarrathatmeg, s Rónai Dénes máris visszatért a hazai
ta az önkéntesi pertlit. sőt lett belőle hadapród
portréfotóhoz.
valamint rövid időre még a bábis. 1915-ben a szerb fronton súlyosan megsebesült, meg is kapta a kisezüstöt.
de utána so- játékhoz is. Mindkettőben segítette már a kis
gyerekfeleség, akit iskolázni s orvossá lenni
káig hadikórházban.
majd a Márvány utcai rokküldtek fel Sopronból a szülei. de akit ő a pesti
kant utókeze lőben kínlódott. Onnan az orosz
rokkantidejében. 1915-ben elvett s fotografus·
frontra került, s ott vezényelték 1916. áprilisának tanított ki. a fekete kis Liliom; vonásait
ban a 2. hadseregnél működő
művészcsoportRónai Dénes számtalan felvételén kívül Márffy
hoz. Hadikiállításokat kellett rendezni, a legÖdön portréja is őrzi. Most. Károlyi Mihály
nagyobbat avisszafoglalt
Lembergben, egyet
népköztársasági kormányzata idején vitte el
itthon, a Margitszigeten is - de különben künn
végre a bábszínházát a Belvárosi Színházba
volt a csoport helye a fronton. Bartha Albert
Bárdos Artúr meghívására Rónai Dénes. Vasárezredes rendelkezett velük, a 2. hadsereg vezérnap matinék voltak, kisgyerekkorom gyönyörű
kari főnöke, a leendő 1918-as hadügyminiszter,
emlékei. Legjobban Balázs Béla bábjátéka tet1946-os honvédelmi miniszter és vezérezredes,
szett, A halász és a Hold ezüstje, amelyben azt
jeles festőnknek.
Bartha Lászlónak apja. A galiciai kis Radziwilówban például - a kijevi vo- kiabálták, hogy "Papa, papa, halat, halat!", s
amelyet gróf Bánffy Miklós szép rajzaival Banal szintén épp visszafoglalt osztrák-orosz halázs Béla Játékok círnű könyvében adtak ki
tárállomásán - a Radziwill hercegek szitává lőtt
kastély ának tönkrement dísztermét 'kellett az Knerék Gyomán. Itt került színre a költőnek
még két játéka, A könnyű ember és a Fekete
ünnepelt hadvezérnek, a 2. hadsereg parancskorsó, egy Kosztolányi-játék
és Kosztolányi
nokának, Böhm-Ermolli vezérezredesnek érkefordításában a hollandi Lovag és kegyese, meg
zésére sebten rendbehozni s kidekorálni,
FolMohácsi Jenő Etelka szioe círnű báboperája.
dozás, kimeszelés, szárítás céljából máglyaramelynek muzsrkáját
a Zeneakadémia egy friskás még hagyján. De következett aztán a kidesen végzett növendéke komponalta. Abrahám
korálas.
azaz freskófestészet - Vértes Marcell
Pál nevű. A vállalkozás legszebb méltatását Kaönkéntes tizedes művész i vezérlete alatt. Jó marinty Frigyes írta. Vidéki turnéra is kelt vele
gas létrán Vértes szénnel rajzolta fel a falakra
Rónai Dénes, megjárta a társulattal Gyulát.
a kétszeres életnagyságú alakokat, amelyeket
Aradet.
Nagyváradot.
A Tanácsköztársaság
aztán máris a Vértes-előírta szinekkel töltöttek
idején Allami Bábszínház lett belőle, igazgatója
ki Cselényi-Walleshausen Zsigmond, Blattner
Rónai Dénes volt, s délutánonkint két-két előGéza és Detre Szilárd önkéntes tizedes, hadadást tartott kétszáz-kétszáz kis proligyereknek
apród jelölt és hadapród urak, kiknek Rónai
Dénes hadapród úr segített mint "retusőr" . Sa- az Anqol- parkban. A bábuk hangját kezdő szinészek produkálták a mélyből : Orsolya Erzsi.
játságos freskók lehettek, mert Martha ezredes,
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Gárdonyi Vilma, Szügyi Kálmán, az ifjú Somló
István és Berczy Géza, meg a korszak dédelgetett gyermek színésze. a kis Lubinszky Tibor. A
bábszínpadot mindvégig Blattner Géza tervezte, és segítettek a többiek is, a 2. hadsereg művészcsoportjában
összeszokott harctéri bajtársak. De az ellenforradalom alvilági szélfúvásában ez a bábszínház is összedőlt : klasszikus
forradalmi plakát-remeklései
miatt elsőül Vértes Marcell menekült el Párizsba és a világhírbe, szinte ugyanakkor ment ki Párizsba Blattner
Géza is, aki ott bábszínházat alapított, majd a
francia bábosok elnöke lett, követte oda Detre
s később Cselényi- Welleshausen is. De Rónai
Dénes nem maradt egyedül.
Bábukkal többé soha nem játszott. Élete művét folytatta: a fotográfiát.
Egyre emelkedve, mind teljesebb diadallal.
Tizenöt aranyérmének, nemzetközi és hazai
első dijainak jókora részét a két háború közt
gyűjtötte össze. Műveiből 1925-ben Párizsban
rendeztek kiállítást, melynek katalógusi előszavát Paul Montel, a Photographie Francoise főszerkesztője írta; ezt követték brémai, hamburgi, lübecki kiállításai. Évekig a Fényképészeti
Lapok főszerkesztője is volt, a Nyugat most
már szervezett formában fotografáltatta vele az
előfizetők számára főmunkatársa it. Fiókrnűtermét a szomszéd házban, a Váci utca 19-ben már
nem győzte, vezetését feleségére bízta, akitől.
miután Dénes bátyám felszabadította segédnek,
az én mihamar halálra szánt jó öcsém, dr. Rónai Bálint vette át. Ami szabad ideje akadt,
baráti körben töltötte, 'kőzte apámékkal közös
barátaival, Révész Bélaékkal.
Csinszkáékkal.
meg legkedvesebb kollégáival. Pécsi Józseffel
és Balogh Rudolffal.
S 1939-ben érte a nagy tisztesség:
a Daguerre-érem, a fotóművészt érhető akkori legmagasabb nemzetközi elismerés.
Világsiker, világhír. Nem tellett benne tartós
öröme.
Hetvenedik
évében járt, amikor 1944-ben
műterméből kiűzték. Be is szakította azt csakhamar a bomba, lerneaeinek. élete munkájának
tetemes része ott veszett, a bábukkal s a bábszínház Vértes Marcell- és Blattner-féle eredeti
plakátrajzaival. annyi mindennel együtt. A felszabaduláskor felujjongott, s családja pusztulásának hírébe beleroskadt. Édesanyját, kilencvenegy éves nagyanyámat - a negyvennyolcas
nemzetőr leányát, a Kossuth-Iégionárius
húgát,
a kőniqqrátz i huszár özvegyét - 1944- ben szűletésnapján,
Péter-Pálkor
Jóska bátyámékkal
egyűtt hurcolta el Szegedről a magyar történet
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leggyávább és legmocskosabb csürhéje őt frissen operált hályogosan, a szemklinika előtt dobta fel két csendőr a teherautóra, hogya marhavagonhoz vigye, az meg Auschwitzba - ha
ugyan odaért. Apámékat a Liszt Ferenc téren
exhumálták, a temetőben Dénes bátyám állíttatott nekik sírkövet. Anyját imádta, apámat
bámulattal. rajongásig. Anyját és két öccsét siratta; nagyapjának,
a rácalmási mészárosnak
dédunokái közül kilencet. Most irigyelte Székely Aládárt. hogy már nem érte meg: köztük
volt az ő egyetlen fia, Székely László is.
Ebből kellett a hetvenéves embernek fel tápászkodnia. Műtermébe nem ment vissza, romos is volt, nem is mehetett. Az Oktogon mellett, vagyis a November 7. térnél. a Teréz körút 17., azaz Lenin körút 75. számú házban egy
régi tanítványa, a kedves, idős Roth Anna fogadta be lakásába feleségestül mesterét. Túlélte
Dénes bátyám őt is: hetven évvel kezdett ott új
életet, s abban az első emeleti saroklakásban
még majdnem húsz esztendeig dolgozott. A Budapesti Fényképeszek
Ipartestületének
elnöke,
majd díszelnöke lett, és "a szakma kiváló mestere". Ez utóbbira még büszkébb volt, mint azután a Képzőművészek Szövetségének meghívott tagságára s arra, hogya
Fotóművészek
Szövetséqének
megalakulásakor
korelnökükként ünnepelték.
s mesterűkként a magyar fotografusok, akik előzőleg, 1948 októberében
reprezentatív kiállítást is rendeztek művei ből.
"Kimagaslik kortársai közül .. , Ez emelte a
fényképész ipartestület díszelnöki székébe.,.
A legnagyobb nemzetközi kiállításokon
vett
részt, képei bejárták szinte az egész világot ...
Utat mutatott az utána következő generáció·
nak ... O az örök forradalmár, aki szerint nem
a gyári film vagy papír jelenti a fényképezés
formanyelvét.
A festő akvarellel,
pasztellel,
temperával,
olajjal fejezi ki mondanivalóját,
s
ezáltal mindegyiknek más-más a formanyelve
is. Miért éppen a fényképész nyugodjék bele
a sematikusan elkészített film vagy papír használatába? ... Rónai Dénes a magyar fényképezés great old man-je, aki külön helyet biztosított magának a világ fényképészei között, örök
értékű ajándékot adott a magyar fényképezésnek, és az élen tud maradni ma is" - írta róla e
kiállítása katalógusának
élén Vadas Ernő, az
újabb generáció első tekintélye, a rövidesen
megalakuló Magyar Fotóművészek Szövetségének leendő elnöke.
A great old man-nek túl kellett élnie őt is.
Dolgozott, ádázul. szakadatlan, nagyot hallón
s elözvegyülve is, miután 1948 novemberében

a nála húsz évvel fiatalabb Liliomot is elragadta
tőle egy hetek alatt sírba. vivő aqytumor. Nyugdíja aprópénz volt, de lehetett volna akármekkova: a munkát, az önálló kisipart akkor sem
adta volna fel. Kiadósabb pihenésnyi kis öröme egyszer volt csak: amikor a zsennyei alkotóházban töltött pár hetet. A portrét művelte hajthatatlanul, s régi kalandvágy ragadta új területekre is, például arra, amit "fotografika" gyanánt tőle hallottam emlegetni először. E váltig
úttörő kísérleteit ma a Fotóművészek Szövetségének Fotótörténeti Gyűjteménye őrzi, érdemeivel, oklevéleivel. műtermi gépéveL munkaeszközeivel együtt. S a régi szenvedély, a fotópapír ! A hetvenöt éves Rónai Dénes 1950. november 17-én bejelentett utolsó találmányára.
a
"kétrétegű
fényérzékeny
brómezüst.
illetve
krórn-brómezűst papírra" RO-65. számú határozatával 1955. március 7-én adta ki a nyolcvanéves Rónai Dénesnek 554. lajtromszámú szerzői tanúsítványát
az Országos Találmányi Hivatal. A kilencven hez közelgő mester. amikor
nem dolgozott, magányosan üldögélt erkélyén,
nézte a nyüzsgő Korutat. bánatában dúdolgatott, arról még rigmust is faragott, régi barátai
látogatták, Révész Béla özvegye járt fel beszélgetni. és Kmetty János egy-egy kártyapartira.
Ajtót nyitottak rá tisztelői. hazai és külföldi
mesterek. de ami mondandójuk
volt, füzet be
írták fel neki, szavukat nem hallotta már. Legvégső éveiben kórházról kórházra járt, de nem
volt az a kórházi ágy, amelyen rögtön virgoncan fel ne ült volna, ha fotóra s festészetre került a szó. Húsvét és karácsony előtt pedig rnindig "jobban lett" és hazament. Várta a megrendelőt, ha csak igazolványképnyit
is. A művész tudta, hogy semmi értelme, de a mesterernberben egy élet reflexe volt, hogy "szezon idején" műhelyében a helye.
A Korányi-kórházban
1964. április hetedikén
este megfogta a fülét, és egy szót hajtogatott:
"barát". Haregosan nézett ránk, hogy nem értjük. Barátfülét szeretett volna még egyszer enni. De öntudata mindjárt kitisztult. Próbát tett,
ajkához tudja-e emelni a poharat, kiinni belőle
segítség nélkül a vizet. Utána ágyában bal 01-

dalára fordult, magára húzta a takarót, és azt
mondta .
- Nem hiszem, hogy megmaradok. Eridjetek
haza.
Másnap üresen találtuk ágyát.
Pályatársai nevében a Farkasréten tanítványa búcsúztatta, Kálmán Kata. Vonásait Gábor
Marianne
festette portréján őrzi a Magyar
Nemzeti Galéria.
Végrendeletében
ezt írta, egy évvel korábban, 1963. február tizenhatodikán : "Nyolcvannyolcadik évernet, hetvenhatodik dolgozó évemet élem. Mesterségemet magam választottam,
és abban munkásságom nem volt eredménytelen."
Unokabátyja, Székely Aladár az ő épp ily
korszakos portréművészetét
maga prezentálta
két albumban is: az trók és műuészek
címűben
1915 végén (a lexikális 1914-es adat téves) és
az Ady címűben mintegy három évvel a költő
halála után, ezeket pár évvel ezelőtt még a
Székely Aladár követte. Székely Aladár és Rónai Dénes széltében reprodukált portréi irodalomtörténetünknek.
műtörténetünknek,
művelődéstörténetűnknek.
nemzeti ikonográfiánknak
már rég éppoly örök része, mint külön a magyar fotográfia történetének. De egybegyűjtve
Rónai Dénes portréi nem szerepeltek
eddig.
Ady, Bartók, Babits, Móricz, Tóth Arpád, Karinthy, Móra, Rippl-Rónai s a többiek vonásait
Székely Aladár és Rónai Dénes képeiről ismeri
az ország: e század halhatatlanjai úgy élnek s
fognak végtelenségig élni a nemzeti emlékezetben, ahogy ekét mester látta s megörökítette
vonásaikat.
Ennek mindkét mcster esetében
egybegyűjtve
kell rendelkezésre
állnia, ezzel
teljes ama nagy korszak nemzeti művelödésének arcképcsarnoka.
Székely Aladár két régi albumához Ady Endre és Ignotus, illetve Móricz Zsigmond írt bevezetőt. Rónai Dénes könnyelmű volt, mint az
apja, nem sietett kiadni műveit. Holtában így
hát velem kell beérnie. De úgy helyezem sírjára ezt, mint egy roppant koszorúnak.
melyet
szüntelen fonok, reá eső levelét.
Rónai Mihály András
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Egy "jókislány" arc változásai
Liv UI/mann.' Változások
Néhány hónappal ezelőtt az Új
Tükörben
megjelent
egy fénykép. Liv Ullmann
látható
rajta, Liv Ullmann a harmadik viláqban. Bar nem tetszik így a
mondat, ironikus és igazságtalan,
mintha
most végre
sikerülne
egyszerűsiteni, és ezzel aztán elhárítani a kép kihivását, Először
is két összefüggő
fotót közölt
a lap - bizonyára a világsajtót
is párban járták be. Az egyik
képen Bergman szigorúan feddi
egykori feleségét. azóta is hűséges szinészét.
hogy ne tékozolja
el a tehetséqét.
vagyis semmi
mással
ne foglalkozzon,
csak
játsszon, játsszon, Liv Ullmann
meg - őrizve, sőt közben is építgetve a személyiségét
- makacsul hallgat. Akinek szeme van a
látásra, észreveheti. hogy ez az
asszony - hiába hát az okos tanács - nem csupán játszani fog,
A fotó: jelenet egy házasságból,
jelenet egy Bergman-filmből
ízig-vérig
sztárfotó, amelyikhez
nem sok közöm van. A másikon.
az igazin aztán ott guggol Liv
Ullmann Etiópiában egy haldokló, csontig fonnyadt gyerek mel,
lett. Gyötrődve néz a fényképezőgép lencséjébe.
mert semmi
kétségünk
nem maradhat:
tudja, hogy fotózzák. Ott van tehát,
ahová erkölcse, szorongásai
űzték, ott a filmektől
messzire
szakadt valóságban,
nézi annak
a gyereknek
a haldoklását
(talán halott is már), meg a sokezer többi gyerekét,
majdnem
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tehetetlenül
asszisztál
ehhez a
felfoghatatlan
halálaratáshoz.
Becsületesebb
volna,
ha nem
használná ki az egyetlen lehetőséget? Ha nem dobná oda saját
sztárvoltát,
hogy legalább
egy
pillanatra
figyelemre
szólítson?
Az Afrikában lencsevégre kapott sz inésznőt.
az élete alakitásában mindenkitöl
annyira
különböző "persona"-t
segít megérteni a nemrégiben
magyarul
is megjelent, de kilenc évvel ezelőtt irt önéletrajzi
könyve, a
Változások.
A könyvet
annak
idején
kislányának,
Linn-nek
ajánlotta - azóta az anyát és felserdült, nyilván valami "másféle" szinészi pályáról ábrándozó
lányát együtt is láthattuk
magazinokban,
barátnőkként
bizonyítva, hogy Liv Ullmann-nak
mégsem kellett volna annyi lelkifurdalással
gondolni
a saját
anyaságára.
Miről is szól ez az
önéletrajz, mi az, amit Ullmann
lejegyzésre méltónak tart. s amivel megrajzolhatónak
vél i a maga
portréját?
Számomra
az
egyetlen izgalmas és vonzó, de
idézetekkel
megragadhatatlan,
me-rt az egész szöveget végigkisérő-reszkettető
erő: a szorongó
tisztaságra
törekvés. Ugyanaz a
"személyiségjegy",
amelyiket
képes megmutatni a szerepek ben
is. A sűrű, kemény mag köré elkerülhetetlenül
sok minden rakódik: az intimitásokra
,kíváncsi
olvasók. a csacsogást lefetyelők
vagy a megható
lelki életre

szomjasak
is meqtalálják
a nekik valót. A világ nagy mozgásaiból. a történelemből
pedig kevés szivárog
ebbe a különös
életútba ; Ullmann legfeljebb clelcsodálkozik,
hogy a trondhei,
mi szinésznő
miképpen
kerül
Kissinger
és Gromiko,
Brezsnyev és Nixon társaságába.
De
mintha sejtené, hogy azért, mert
ott van, nem igazán részese, tanúja a történéseknek.
Felvillantja az Oscar-díj kiosztás izqal.
mait, Fellini és Giulietta Masina társaságát,
Vanessa Redgrave
erőszakos,
kíméletlen
forradalmiságát, egész Hollywood elragadó nagylelkűségét
és szörnyű.
ség ét - de csak útíkönyv-stílusban. -Mégis ott a fénylő mag, az
elócskulástól. a kiüresedéstől
védett, mozgásban, változásban lévő személyiség.
Kinokkal
PS
egészséges életörömme!.
A norvég Liv Ullmann Tokióban született. és hat esztendős
korában, Európa felszabadulásakor érkezett a hazájába. Nagyapját megölték a dachaui koncentrációs
táborban,
,nagyanyja
- a'kJit megkülönböztetett
szeretettel idéz - elhagyatottan
szo,
ciális otthonba került, vagyis Liv
Ullmann élete is, mint min::lanynyiunké, bővelkedik
olyan eseményekben, amelyek felszólrtásként hathatnak : ismerjük és értsük meg a saját történelmünket.
Persze érthető, hogy 1976-ig, a
Változások
publikálásáiq
éppen
ez hiányzik olyan feltűnőert
Liv

Uli mann
pályajáról.
Még az
igény is hiányzik És nem a Farö-szigeti idill, sem a Fő rő-sz igeti "héja-nász"
nem vezette a
hiány felszámolására.
Csodajó,
hogy London
és New York,
Trondheim
és Párizs, Főrő és
Los Angeles egyenjogú
darabja
itt
világnak,
hogy ebben az
életben nyoma sincs a provincializmusnak - sem az ájult tiszteletnek, sem a kuporgató
kicsinyességnek
=, csakhogy
a felszabadultabb
szemlélet, a világpolgári
lét mintha
nélkülözné
azokat a konkrét és egyedi történelmi nehezékeket. amelyekkel
birkózva-bajrnolódva
lehet csak
értelmiségi
valaki.
Mifelénk
legalábbis így tapasztalom.

a

Az önéletrajzot
iró Liv UIImann negyvenedik
éve felé halad, fél az öregedéstől.
bízik az
életet megtöltő szerelemben, sze,
rong, hogy agyonhajszolt
filmcsillaqként
megfelelő anyja lehet-e a lányának, szorong, hogy
meddig és hogyan képes a változásokra, s hogy hordozhatja-e
magában azt a fiatal lányt, akinek a hangja mindig unszoló,
tiltakozó,
"néha
kétségtelenül
lágy, vágyakozó
és szornorú".
Egyébként
hála ennek a kűlőnös lánynak, az érett és ünnepeIt színésznö
még mindig az ő
természetességével
mozog
és
öltözik, érzékenysége
- az a bizonyos nem romló mag - is az
ove.
..Jókislány-á,larc",
mondja egyhelyütt
dühösen.
őnironikusan - lehet, hogy az is, de én
ezen a ..jókislány"
arcon látom
azt az iparkodást, azt a gyötrelmes igyekezetet,
hogy hűséges
maradjon
'a saját törvényeihez.
vágyai hoz, a tökéletesedés
eszméjéhez, s hogy merészelje a léhaság nélküli
változást.
Ez a
..jókislány"
arc hagyományokat
idéz, amelyek a tisztesség fel tételei. és valami űzöttséget is. Valahogyan el kellett jutni Etiópiába. A jókislány
arc szerethetö,
mert különös,
dacosan egyedi.
végül is tulajdonosa
soha sem
hódolt be konvencionális
elvárásoknak.
Tizenhét évesen például a család, a pszichológus, az
egész környezete jogos aggo dalmát, sőt kétségbeesését
provo-

A farmer

színről

felesége

színre

kálta azzal, hogy otthagyta az iskolát és elhajózott
Angl.iába:
nyelvet
tanulni,
felnőtté,
szinésszé lenni. De a jókislány arc
mégsem a saját nyers, fájdalommentes
függetIenségét
hirdeti,
hanem a mérhetetlen
vágyat és
reményt arra, hogy megosztható
függetlenségben
éljen. Vagyis ez
a ..jókislány"
elismerésre, gyöngédségre,
kötődésekre
áhítozik,
s így sebezhető.
Azt írja Liv Uli mann, hogy
szereti a premier plánokat. mert

ezek jelentik
neki a kihívást.
Megértem. Kevés olyan gazdag
mozgású
arcot látni, mint az
övé. Olyan arcot, amely belső
szabadságot,
szépséget
és harmóniát tud sugározni
s mégis
annyira sérülékeny, mert minden
vonásában, rezdülésében ott van
az empátia terhe. Csakhogy amikor a részvét fájdalmát,
a pokol szenvedéseit éli át, akkor is
megtartott.
mindig önérzetet és
méltóságot
sugalló.
A legmélyebb kínokon is átsüt a felvilá-
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gosult, büszke eqyéniséq.
a két
évszázados
hagyományt
viselő
polgár
szabadsága.
Mennyire
más szenvedést
mutat például
Ludmila Gurcsenko arca, rnondjuk, az Öt estében, ahogy premier planban beszél a boldogságáról, kétségbeesett, szenvedő
boldogságáról, és a vonásai szétfutnak, a fájdalom legyűri, elteriti az embert, megalázza és totálisan kifosztja, mert csaknem
öntudatlan ná kábítja.
Ullmann a maga "jókislány"
arcával nem tehetett egyebet:
elment, hogy megkeresse azt a
gyötrelmet, amelyhez odahajolhat. Kétkedve néztem a fotót, az
eqyüttérzö-rémült
Liv Ullmannarcot az erőtlenül elnyúló gyerektest mellett. Aggályoskodtam,

pedig érzékeltem a fájdalmát és
a szégyenét is. És az első pillanatban tudtam, hogy ha bármihez viszonyítom
a választását,
könnyű lelkesednem - a magyar
lapban például az etiópiai fénykép fölött három világhíresség
látható, épp egy különlegesen
előkelő szanatórium
különlegesen hatásos alkohol- és kábítószer elvonókórája után =, de ha
az Ullmann-féle tökéletesség kereső igényével mérern az afrikai
vándorlást,
keserüen
csak azt
mormolhatom, hogy ami
modern világunkban minden zugot
bekerített a gyilkos gyanakvás,
senki sem tehet már semmit hősiesen,
önfeláldozóan,
tisztán,
mert tette mögött árnyékként
húzódik az agyafúrt
számítás,

önmutogatás, a kétesség lehetősége. A harmadik vílágba menekülő s ott a saját jobbik énjét
kereső színész példamutatóan lázad a körülményei ellen, de bevallja a kudarcát, aztán, hogy
lázadni tud a mindenfelől leselkedő kudarcok és rosszhiszeműségek ellen, s megint ott a csőd,
lázadás és vereség összekeverten, egyszerre, egymást indukálva és kioltva. S végül az egyes
embernek
valahogy,
valamit
mégis tennie kell. Adott esetben
talán durván szembesülni a legmélyebb emberi nyomorúsággal
és a civilizál>! v,ilág mindenemésztő, a természetet
diabelikusan utánzó, szenvtelen mechanizmusával.
Levendel Júlia

Huszárik Zoltán kiállítása
A múzsák testvériségének
szép
monumentumaként
nyilt
meg
1986. május 14-én - s látogatható szeptember 14-ig - a Petőfi
Irodalmi Múzeumban a Huszárik Zoltán emlékezetének
szentelt
kiállítás,
melyet
Lencsó
László rendezett.
Fahrtkocsi viszi tekintetünket
sötét drapériával
bevont folyosón a vakító fehér selyemmel letakart rendezői szék felé - s
megpillanthatjuk
az örökre elárvult
válltáskát
is, Huszárik
Zoltán döbbenetesen
jelenvaló
relikviái t. Ott a halotti maszk
az öt esztendeje elhunyt s még
mindig csupán ötvenöt esztendeje született művész
arcáról: a
nyugtalan vonások békés, végső
harmóniába
rendezödtek
(amiként az Adyéi). Tárva-nyitva a
festékes bőrönd; olajtubusok és
akvarellkészletek
hevernek most
már végképp dologtalanul.
De odarendeződtek
a tárqyak.
eszközök
átszellemült
"leszármazottai", a rajzok, a festmények! Micsoda formátumú
grafikus, festőművész volt Huszárik
Zoltán - döbben meg az, akiben
a név elsősorban - persze - a
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kinematográfia
világra
szóló
mesterét idézi föl. Könnyed vázlatok százai, kiérlelt képek tucatjai varázsolják elénk - késeimeglepetésként - az alkotót. akit
én valahová Kondor Béla tájékára helyezek magamban mostantól fogva. Végletesen letisztult vonalak és dús színvilágú
festmények skáláján bontakozik
ki ez a reprezentatív
formában
összegyűjtött életmű. Önálló darabok és filmes gondolatok, produkciók "melléklapjai",
vegyesen.
A filmrendező Huszár ik életét,
hétköznapjait
is számtalan dokumentum eleveníti föl ezen a
·kiállításon.
Céduláktól
leveleken, főljeqyzéseken.
irományokon keresztül a díjakig, a hazai
és nemzetközí elismerés legkülőnfélebb
megnyilvánulásaiig.
(A jól ismert "rovásírás" - mely
oly hasonló a Jancsó Miklós kezevonásához - fölidézi bennem
az emléket, amikor néhány esztendeje Cannes-ban együtt töltöttünk el egy napot az odautazással ; akkor már reszketeg vonalakból próbáltak fölépülni a betűk a ,keze alatt;
megígérte,

hogy rajzokat készít majd Canries-ban a Filmkultúrának
- aztán másnap rosszul lett, nem találkozhattunk,
a dolog elfelejtődött.) Fotók a filmek ből, a filmek készítéséről.
Csak tán a
mozgókép hiányzik érzékenyen,
az életmű néhány részletének
főlvillantása
(lehet, hogy anyagi,
technikai akadályai
voltak ennek); és Huszárik Zoltán hangját is szívesen hallgattuk volna
valamilyen rádiófelvételen
vagy
családi-baráti
rögzítésben.
Valóban szétosztotta ő az életét, a művészetét, az általa föllelt szépséget közöttünk.
ahogyan Schéner Mihály mondta el
róla bensőséges megnyitójában ;
ezt a gondolatot iqazolta a kiállítás. Bárcsak ilyen típusú rendezvények
születhetnének
rnielőbb a Magyar Filmintézet Népstadion úti épületében
(amint
hogy van is terv erre vonatkozólag, és éppen a Petőfi Irodalmi
Múzeum szakmai segítségével) .
Huszárik Zoltán emlékkiállítása
- mint ezt a gondos, szép kisérőfüzet jelzi - a Filmfőigazgatóság, a Mafilm, a Mokép tá rnoqatásával és a Magyar Filminté-

zet segítségével
készült, a család, a barátok, a kolléqák.
név
szerint jankovits
Márta kőzre,
működésével .
a
filmdíszlet
Vayer Tamás munkája,
a fotókat B. Müller Magda,
Bókay
László, Flesch Bálint, Kádár Kata, Kass János, Markovits
Ferenc, László János, aMafilm
számos fotósa készítette;
a gra-

fikakat Deák Péter, Nagy András restaurálta;
a kiállítás kivitelezője volt: Katulié László, Kemény Gyula, Mayer László, Romoda Klári. Köszönet nekik, köszönet a megnyitón
jelen levő
szakmabelieknek.
barátoknak
és
munkatársaknak,
Huszárik
Zoltán értőinek és kedvelőinek;
láthattuk
a rnűvész
édesanyját,

családtagjait, ott voltak Domony
község önkéntes küldöttei, népviselétbe öltözött, csöndes szavu.
megilletődötten,
meqis
valami
fenséggel
mozgó
asszonyok,
olyanok, akiknek annak idején
tiszteletet követelt Huszárik Zoltán.
Kőháti Zsolt

,

,

Képzeld el, hogy kitört a háború, es meg
a televízió d is elromlott
Oberhausen, 1986
A címben szereplő graffiti volt
az oberhauseni
fesztiválklub.
a
Fabrik 14 egyetlen dekorációja.
A kesernyés-ironikus
feliratot
akár egyfajta válasznak
is felfoghatjuk
a rövidfilm évek óta
tartó válságának
okait firtató
kérdésekre,
Mert akik a televízió, illetve a televízió által kínált
ál valóság
el veszítését
ugyanakkora
Ikatasztrófának
élnék meg, mint a háború kitörését (s gyanítom, ők vannak többen), azok nem kíváncsiak
sem
a nyers valósággal
szembesítő
dokumentumfilmekre.
sem
az
ezoterikus kísérleti filmekre.
Az elmúlt évi oberhauseni
tudósítások is válságjelenségekről
számoltak be: a versenyprogram
színvonalának
csökkenéséről.
pénzügyi gondokról, az érdeklődés lanyhulásáról.
Egyes kiszivárogtatott
pletykák
pedig azt
sejtették, hogya
város szociáldemokrata vezetői és a fesztivál
igazgatója
között sincs minden
rendjén ebben a Ruhr-vidéki kisvárosban, amely fesztiválja
nélIkül valószinűleg
az ismeretlenségbe hullana alá.
A harminckettedszer
megrendezett rővidfilmszernle
új szenzácíóval várta közönségét:
a viták,
nézetkülönbségek
miatt
tisztségéről
lekőszönt
Wolfgang
Ruf helyett
idén új igazgatót
avat Oberhausen
Caro la Gramann filmkritikusnő
személyé-

Ulrike ouinqer,

Superbia

ben, Mint sajtóértekezleten
elmondotta, nem akarja radi kálisan megváltoztatni
a fesztivál
profilját, megpróbálja
fenntartani a hagyományokat,
és továbbra
is szorgalmazza
a szecialista országok
és a harmadik
világ
filmművészetének
bernutatását.
Ami viszont megváltozott : oly
sok vita után idén Oberhausen
is kaput nyitott az egész filmművészetet
forradalmasító
új
médium. a video előtt.
A sok változás ellenére kissé

fáradtnak tűnt az idei filmszemle. Igaz. volt bőségesen különprogram is: a Béke címszó alá
gyűjtött reprezentatív
válogatás
a harmadik
világ' felszabadító
harcairól;
délelőttönként
gyermekfilmek a helybeli tízen aluliak nem ,kis örömére;
mustra
a krakkói fesztivál legjobb alkotásaiból.
És a párszáz métervei arrébb található vetítőteremben a kisváros
fiataljai
ismét
bemutatták
a maguk
exkluzív
összeállítását. Ezt a rendezvényt
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Hazánkat ismét a Pannónia és
a Balázs Béla Stúdió alkotásai
képvisel ték : Haris László-Orosz
István
Ah, Amerika!,
Szi.rtes
András Napló VI. és Vajda Péter Veszett kutyák cirnű filmje.
Sajnos, az elmúlt évek fergeteges sikersorozata
meqszakadt,
viszont a Nemzetközi Pilrnklubszövetség díját az Ah, Amerika
nyerte el.

Látlelet

R. Muluihill

: Mariamu

házassága

a szervezők és a nézők pár évvel
ezelőtt
még egyaránt
underground ellen fesztivál nak tekintették,
amelybe
bekerülni
a
bennfentesek
szerint még most
is felér egy dijjal. És volt most
is a versenyprogramot
megszakító
zajos tüntetés
és aláirásgyűjtés
(ez alkalommal
Libia
amerikai
bombázása
ellen). És
mindenütt
voltak feketébe őltözött újhullárnosok, csak éppen a
hálózsákos
fiatalok
nem jelentek meg, akik a legenda szerint
pár éve még a világ minden részeből
ide vándoroltak
filmet
nézni. Zarándokút juk nem tekinthető pusztán Iihegö sznobériának, hiszen másutt hol is tekinthetné
meg az
érdeklődő
ezeket a filmeket? A fesztivál i
nyüzsgés elcsitultával
visszake-.
rülnek a dobozba. A rövidfilmek
nemcsak nálunk, hanem szinte
az egész világon kiszorultak
a
mozik ból, a televizió
konzumkultúrájába
pedig nemigen illenek bele. A rövidfilm így kénytelen tovább folytatni élet-halál
harcát, s egyre inkább a kispénzű, kísérletező
fiatalok műfajává válik.
' .
Oberhausen is a fiatalok fesztiválja, a rendezők nagy része az
ötvenes évek végén, a hatvanas
évek elején
született.
S ami
szembetűnő, sok a női rendező.
a hivatalos versenyprogram
alkotóinak több mint egyharmada.
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Úgy tünik, a válogató bizottság
tagjai jó diagnoszták:
biztos érzékkel gyűjtik össze a világ legkülönbözőbb
tájainak
neuralgikus pont jaira rátapintó filmeket.
Mert neuralgikus
pontok bőven
akadnak
keleten
és nyugaton
egy,aránt. Katonai junták
rémtettei Brazíliában,
Chilében, Argentinában,
gyermeki
álmokat
megrabló
nyomor
Bangladeshben, gyermeklányok
prostituálása a Fülöp-szigeteken,
munkanélküliség
Jugoszláviában,
hontalanságés magányérzet
Magyarországon,
homo- és heteroszexuálisok
kommunikációképtelensége
Kanadában.
A sort
folytathatnánk.
Ez a .köztudottan
baloldali beállitottságú
fesztivál
nem próbál kozrnetikázni.
elhallgatni, szépelegni.
Méltatlanul
kerülte el a zsűri
figyeimét Dimitris Spirou görög
rendező Értelmezések
című kisjátékfilmje.
amely a direkt po.litikumot képviselő
Erőszak és
ellenállás
szekcióba,
a harmadik
világ
dokumentumfilmjei
közé került a tematikus csoportosítás során. A film a valóság
sokarcúságát
és az azt visszatükrozo művészet
bonyolult
kölcsönhatását
vizsgálja, A 'katonai
junta
börtöneiben
megkínzott
színész-rendező
szabadulása után
filmet szándékozik készíteni sorsáról, saját magával az áldozat
szerepében.
A vallató szerepére
jelentkező amatőrök között megdöbbenve fedezi fel valódi kínzóját.
A rendező
fa nézővel
együtt a bizonytalanság
valamennyi stációját végigjárja,
végigszenvedi, Ki ez a kiszolgáltatott statiszta: a vallatóra bámulatosan hasonlító idegen, a kín-

Akaki

sansíasuilí , Nadprooa

zást egyszerűen
csak rnunkának
tekintő, cinikus, hidegvérű gyilkos vagy maga is áldoza? A
filmfelvétel
ismétlődő
próbái
észrevétlenül
alakulnak
át sokkoló vallatássá,
a szerepek pedig
ugyanilyen
észrevétlenül
cserélődnek fel. Igazság szolgáltatik - legalábbis
a müvészet
szintjén:
az egykori
áldozat
megöli
egykori
vallatóját.
s
ezentúl ő hordja
nyakában
a
perdöntő
bizonyítéko t,
egy
aranykeresztet.
A filozofikus kisfilmben a katarzis elmarad.
A
gyöztes az aranykereszttel
a bűn
keresztjét
is magára vette. Furcsa kérdőjel
és a mű moráli sideológiai
üzenete
marad meg
bennünk:
győzelemre
jutva
a
tegnapi
áldozatokból
könnyen
gyilkosok válhatnak.
Gyanítom, elsősorban
a politikai megbékélés
vágyát sugalmazó mondanivalójának
köszönheti két díját az izraeli versenyfilm rendezője,
Gur Heller. A
kissé édeskés, hollywoodi Night
Movie egy mai Tel-Avivba helyezett
Meqbiíincselteb:
(rendező: Stanley Krarner. 1958) történet. Miként az archetípusban
egy néger és egy fehér ember
közott. itt is életre szóló barátság születik
a kényszerü
egymáshoz-láncoltság ban egy tartózkodási engedély nélküli arab
kisfiú és egy izraeli tartalékos
katona között.

A fesztivál nagydíját egy szigorú illegalitásban
- ezért önmagát meg nem nevezve - dolgozó chilei alkotócsoport SOMOS
(Mi vagyunk többen) címü dokumentumfilmje
nyerte. A rejtett kamerákkal
forgatott
film
olyan közvetJ.enséggel örökítette
meg a chilei asszonyok béketűntetését és a -katonai junta válaszintézkedéseit.
hogy szinte úgy
éreztük. a virágcsokrokkal
menetelő asszonyokkal
együtt nekünk
is menekülnünk
kell a
könnygázbombákkal
és
vízágyúkkal támadó rendőrök elől.
Oberhausenben
adijak
odaítélésében
hagyományosan
fontos szerepet játszik a film. ilIetve a rendező politikai bátorsága; a díj tehát az esztétikai
mérlegelésen
túl mindig egyfajta politikai állásfoglalást
is tükröz. Egynémely
esetben
pedig
megkésett
igazságszolgáltatás
politikai
üldőzésért,
szenvedésért. esetleg halálért. Természetesen önmagában a mégoly nagy
bátorság sem eredményez magas
esztétikai
színvonalú
alkotást,
De ki tud jó lelkiismerettel
arról írni tudósitásában,
hogy az
életét
kockára
tévő operatőr
alulexponálta
a képet. vagy az
eszméiért
több évig raboskodó
rendező túl szentimentális
zenét
választott
dokumentumfilmjéhez.

Út a szomszéd hoz
A fesztivál igazgatója változott.
a jelszava
maradt
Weg zum
Nachbarn - Út a szomszédhoz.
Vagyis szinte az összekötő hid
szerepét
vállalja
fel kelet és
nyugat között azzal. hogy a jelen világ állapotának
őszinte és
bátor felmutatásán
keresztül bemutassa azt is. ami kőzős az eltérő
társadalmi
és ideológiai
rendszerekben az emberi szenvedést, a magányt. a kiszolgáltatottságot.
a
megalázottságot.
Meglepően sok filozofikus hangvételü rövidfilm került bemutatásra az idei programban;
lírai
elmélkedések
élet és halál tértől és időtől független örök kérdéseiről, vagy fogalmazhatnánk

Helhe Sander : Az őrszolgálat

tudósításaiból

úgy is. a lét. a létezés fájdalmáról.
Nem tudom. hogy az 1958-ban
született Zlatina Ruseva elsőfilmes bolgár rendezönö
ismeri-e
Huszárik
Zoltán műveit. vagy
véletlenszerű
szemleleti
és vizuális látásmódbeli
kapcsolatról
van csupán szó. mindenesetre
a
Szindbád
és a legendás
kisfilmek egész képsorai tűnnek elő
az Egy évszázad vagy egy nap
címü filmjében. Kár. hogy nem
bizott eléggé képeinek erejében,
és felesleges tehertételként
lírai
monológot mondatott el térképarcú, bölcs öreqasszony-hősével
az elmúlásról.
Talán 'a fesztivál
profiljának
rnódosulását.
vagyis
az örök emberi problémák
felé.
fordulást jelzi. hogy ez a film
'kapta az újonnan alapított "Interfilm Alexander
S. Scotti" -dijat "az öreg parasztasszonyok
élet- és halálhoz való viszonyának finom
érzékenységről
és
nagy beleérzőképességről
tanúskodó ábrázolásáért."
A sok könnyen felejthető film
után valódi katartikus
élményt
jelentett Rajan Khosa indiai rendező A bölcsesség
fája cirnű
diplomafilmje.
A buddhizmus
hatását tükröző 'alkotás egy fiatal lány belső fejlődését.
"megvilágosodását"
kiséri
nyomon
halálosan
beteg
nagyanyjának

ápolása közben. Kép és szöveg:
a ,közelgő halál riasztó jelei és
a lét értelmét kereső meditálás
(a lány belső manológja) fájdalmas aszinkronba
kerülnek egymással. s különös módon mégis
közel visznek a "megváltás
a
megváltottban
van" eszméjének
megértéséhez.
Letisztult képi és
gondolati világáért méltán kapta a legtöbb díjat a rokonszenves indiai rendező.
Művészieskedő
blöff.
olcsó
polgárpukkasztás.
álfilozófiá t
életbölcsességnek
feltüntető fércmű is bőven akadt a terjedelmes
mezőnyben. Jó példa ez utóbbira a tanzán-amerikai
koprodukcióban készült Mariamu házassága
(rendezte:
Nangayoma
Ng'oge és Ron Mulvihill). amely
akár a zöldek propagandafilmje
is lehetne. A városi kórházban
évekig eredménytelenül
gyógykezelt fiatalasszonnyal
egy törzsi
varázsló rövid időn belül csodákat művel. A természetes életforma. a természetes
gyógymódok, a természetes
ennivalók
nyugat-európai
és főleg amerikai
,kultuszának
időszakában
ez a
végkicsengés
tulajdonképpen
logikus: a civilizáció már nem képes az emberiségen
segíteni, az
egyetlen megoldás visszatérni a
romlatlan
természethez.
A "tanulságot"
Szinba Mbili. a va-
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Rajas Khosa . A bölcsesség

fája

Jane Harris: Egy apa halála
rázsló
mondja ki: a városi kórházban (azaz a modern civilizá,
cióban) csak a testtel törődnek,
eredményt
azonban csakis testlélek-szellem
együttes
kezelése
hozhat. Ezek után már csak az
a meglepő, hogy az irástudatlan
varázsló Freud tanait 'kezdi népszerűsíteni
az afrikai
őserdők
mélyén; Mardarnu szellemét pár
vessző átugratásával
gyógyit ja
meg, lelkét pedig a pszichoanalízis segítségével ...
A fesztivál szervezői

Vizuális műhely
címszó
általuk

alá csoportosították
az
kísérletinek
ítélt filme-

ket. Ezen az estén is láthattuk,
hogy nem feltétlenül szerenesés
az osztályozás, a kategóriákban
való gondolkodás.
A tiszta műfajok egyre inkább
eltűnőben
vannak. ezért a filmek megítélésében, osztályozásában
nagyon
sok az esetlegesség.
De a válogatásban is. A sok blöff-gyanús,
ál-avantgard, üres formalista kísérlet között alig volt említésre
méltó. Két női rendező nevét érdemes talán megjegyezni,
akikkel valószínűleg fogunk még találkozni.
Az NSZK-beli Cathy ]oritz az
animációs és a naturfilmes technika ötvözésében
rejlő humorforrást aknázta ki Negatív ember círnű háromperces
alkotásában. Egy kopasz, tudálékos
televíziós
kommentátort
látunk
negatívon.
amint hosszú, monoton szöveget ad elő. A rendezőnő rárajzol erre a negatív szalagra: az érdektelen
hírmagyarázóból pár vonással hol megváltó t. hol csontvázat. hol punkot, hol elefántot formál. így karikírozza,
így leplezi le a szővegben rejlő ellentmondásokat,
hazugságokat.
A címválasztás
telitalálat.
megjelöli
egyrészt
a
filmben
alkalmazott
technikát,
és minősíti "manipulá,tor" -hősét.
A technika itt valóban a rnondanivaló szolgálatában
áll. A kőzönség könnyesre
nevette magát, a rendezőnő pedig elnyerte
a' német filmkritikusok
díját.
Midi Oriodera kanadai rendezőnő Tíz cent egy tánca a kisérleti kategóriába
került, valója-

ban inkább a dokumentarista
filmek technikáját idéző pszichológiai kisjátékfilm.
A Parallaxis
alcímü alkotás a pokol huszadik
századi bugyraiba
merül alá; a
háromtételes
film a kommunikációképtelenséget
és a kiüresedett, minden humánus tartaimát
elvesztett
szexualitást
teszi nagyító alá. Mintha kukkolók lennénk egy amerikai
pornómoziban, olyan feszélyező nyíltsiggal
tárja elérnk két homoszexuális
férfi szexuális aktusát egy nyilvános illemhelyen,
kiszolgáltatottságukat,
állati riadalmukat
a
megszégyenítéstől,
a leleplezéstől. Azt hihetnénk,
hogy ennél
dermesztöbb.
elidegenedettebb
világ már nem létezik. A harmadik rész bebizonyítja, 'hogy igen.
A fiatal pár már nem is találkozik. Szexuális aktusukat
telefonon keresztül bonyolít ják le ...
A magunk előtt is titkolt prűdériánkat
sokkolja. a metszően
éles és fájdalmas
film. Miért
nem nyerte el vajon a zsűri tetszését?
Midi Onodera
helyett
honfitársnőjét.
Laurie Lyndet jutalmazták
díjjal az egynemüek
szerelmi konfliktusait
ábrázoló
nevetségesen
ostoba,
érzelgős
Együtt és külön círnű filmmusicalért.

Úgy tűnik, az avantgard
film
szerepét a video .fogja átvenni,
amely idén győzelmesen
betört
Oberhausenbe
is. Igaz, egyelőre
csak az információs szekcióba
(ahol a Bódy Gábor-retrospektíven kívül az általa alapított [nlermental videofolyóirat
Rotterdamban készült V. részét láthattuk), de az illetékesek
már komolyan foritolqatják,
hogy jövőre
videó-versenyprogramja
is
lesz ta fesztiválnak.
Díjakkal.
reprezentatív
válogatással.
nagy
felhajtással.
S hogy az új médium segít-e
újra feléleszteni az érdeklődés t a
fesztivál és általa a rövidfilm
iránt, az egyelőre még a jövő
titka. Carola Gramann mindenesetre bizakodik.
Barabás

Klá ra

Számomra a közönség

a meghatározó

Karl Gass dokumentumfilmjeiről
Több mint másfél évtizede, hogy
Karl Gass főszerepet játszott a
B 21 eimen bemutatott kétrészes
magyar
bűnügyi
filmben. Az
NDK televízói nézői jól emlékeznek még rá, mint a hatvanas évek
népszerü játékának, a Sind Sie
sichernek egyéni hangvételű játékvezetőjére.
Jóllehet a két eset
csupán egy-egy kirándulás volt
más területekre, mégis újfent bizonyítja Karl Gass sokarcúságát
- hiszen Karl Gass volt riporter
és kommentátor a rádiónál. szövegíró és szerkesztő a heti híradó nál. és sok más területen is
munkálkodott.
De elsősorban
mindig is a szó nemes értelmében vett dokumentarista
volt.
Igen, mestere ennek a területnek, sőt ma már jó ideje a dokumentumfidrnezés klasszikusa
az
NDK-ban. Tulajdonképpen azt is
mondhatnánk, egyike a politikai
dokumentumfilm
úttörőinek. és
nemcsak az NDK-ban, hanem az
egész világon.
Karl Gass több mint száz filmet
forgatott.
Munkássága
1949-ben indult. Ekkor még a
BerIiner Rund/unknál
volt, ahol
a kölni Westdeutscher
Rund/unk
után
újságírói
tevékenység ét
folytatta. C írta a Hamburgtól
Stralsundig
című film szövegét
(rendező:
Andrew Thorndike),
valamint Karl Eduard v. Schnitz ,
lerrel közösen Az út a mélybe eimű film forgatókönyvét
és kommentárszövegét
(rendező: Andrew Thorndike).

Két központi téma
Két meghatározó tematika vonul
végig Karl Gass alkotói munkásságán. Az egyik a szocializmust
építő ernberek bemutatása.
A
sok ismert és sikeres fi,lm közül
hármat mindjárt meg is nevezhetünk. Az Ünnepi estét 1964ben forgatta; ez a film impreszsziókat nyújt a Schwedt/Frankfúrt-Oder
melletti kőolajfeldolgozó kombinát egyik építkezésének ünnepi est jéről. realista ábrázolást ad egy szocialista épít-

Karl Gass
kezésről.
érdekes
személyiségrajzokat készít. 1974-ben Karl
Gass ismét Schwedtben járt, és
az Asséval emlékezett arra az
időre, amikor ez az óriás kombinát épült. Egy magdeburgi brigád példáján mutatta be, hogy
milyen sok nehézséggel és mi.
lyen személyi problémákkal kellett szembenézni annak idején igen tisztességes film, amelyben
nyiltan beszélnek, nem hallgatnak, el semmit. 1979-ben pedig
egy üvegkombinát kályhamestereiről készített filmet, akik igen
kemény körülmények közepette
birkóztak meg egyébként is nehéz szerelési munkájukkal ; be-

mutatja nem mindennapos tartásukat. akaraterejüket.
teremtőalkotó-kritikus
magatartásukat.
Karl Gass másik központi témája azoknak az erőknek a leleplezése, melyek időről időre
·a háború rémét hozzák az emberiség fölé, és meqpróbálják
megakadályozni a szocializmus felépítését. Éppen az utóbbi években foglalkozott ismételten ezzel a témá val. Igy például öt
olyan filmet készített.
melyben
az amerikai imperializmus
fenyegetően hazug lényege jelenik
meg. A filmeknek óriási visszhangja volt. Egyedül a Két augusztusi
nap címü munkáját
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több mint másfél millióan nézték meg, többen, mint egy-egy
játékfilmet.
Gasst egyéni megdöbbenése vezette ennek a filmnek a leforgatására.
Nevezetesen az amerikai elnöknek, Reagannek az a hallatlanul
provokatív
megnyilvánulása,
hogy
1981. augusztus 6-án és 9-én, éppen,
Hirosima
évfordulóján
adott megbízást neutronbombák
elöállítására,
és ezzel egyértelműen
kifejezésre
juttatta
az
1945-ben
kezdődőtt
nukleáris
fegyverkezési
politikához
való
viszonyát. Gass párhuzamba
állítja a két amerikai elnök látszólag összehasonlíthatatlan
döntését. Ismeretlen,
illetve 'kevéssé
ismert filmanyagok
segítségével
történelmileg
hitelesen
rekonstruálja
ezeket az eseményeket, és rejtett inditékaikat
elemzi, a folyamatokat
megmutatja,
valójában hova is nyúlnak viszsza a fenyegetés gyökerei.

Fontos kapocs
A két meghatározó tematika kőzött fontos kapocs Karl Gass
munkásságában
deqújabb filmje
Az 1945-ös év, melynek a múlt
évben volt sikeres bemutatója.
A rendezö
maga is fontosnak
tartja, mivel saját egyéni életével foglalkozik,
azokkal a tapasztalatokkal.
melyeket
1945
után a Szövetségi Köztársaságban szerzett, valamint
döntésevel, mely nyomán 1948-ban áttelepült az NDK-ba. Úgy tekint erre a filmre, mint a német történelem egy fejezetének,
egyben
egyéni élete meghatározó
pillanatainak feldolgozására.
Sok új
dolog fedezhetö fel Az 1945-ös
évben - Gass jórészt nem a világ nagy fj,lmarchivumainak
ismert
filmanyagait
használta;
Moszkvában
sokkal
fontosabb
és ismeretlen
anyagokra
bukkant. Sikerült újat és érdekeset
mondania
1945-ről. és történelmileg pontos részleteket
történelmileg hiteles egységgé forrnálnia. Gassnak nem az volt a
célja, hogy harci jelenetekkel teletűzdelt filmet forgasson, hogy
"háborús
filmet" készítsen,
hanem az emberekre
összpontosí-
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totta figyelmét, és a háború életüket
felforgató
következményeit mutatta be. Szorosan összefonódik az egyéni sors és a német nép, valamint
Európa népeinek tragédiája. Gass a részletekben éppen úgy, mint a film
egészében, mindvégig hű marad
a történelmi igazsághoz. Tudatosan csakis eredeti felvételeket és
eredeti
dokumentumokat
használt még a hanganyagban
is. tgy
nyilvánvalóvá
válik, hogy mind
a részletekben,
mind az egészben milyen sok lényeges aktualitás van - jó példa erre Roosevelt elnök és Dönitz, a fasiszta
Németország
"utolsó Führerje"
beszédeiböl vett részlet. Bár történelmi filmről van szó, mégis
nagyon szorosan kapcsolódik
a
jelenhez is. Három generációhoz
szól - és minden egyes néző találbenne
mélyen személyéhez
szóló üzenetet.

A hatékonyság receptje
Mi az oka Karl Gass sikerének,
hatásosságának?
Ennek természetesen nincsenek általános receptjei. Mégis azt hiszem, a gyökerek leginkább a dokumentumfilmhez való viszonyában
érhetők tetten. Néhány ezzel kapcsolatos kérdésre
a következőképpen válaszolt:
1. A célról. a törekvésről
ezt
mondotta :
"A dokumentaristáknak
min.
dig egyértelműen
társadalmi célok elkötelezett jének kell lennie.
Aki nem az, annak
nemcsak
hogy lehetösége,
de joga sincs
magát
dokumentaristának
nevezni."
2. A cél közvetitéséröl
így beszélt:
"A meggyőző politikai doku.
mentumfilmnek,
amely kiáll a
szocialista társadalom,
valamint
annak céljai és sikerei rnellett.
kerülnie
kell a korábban
oly
gyakori és még ma is fellelhető
agitációs
stílust. Gazdag ismeretanyagot
kell előtárnia.
érdekesnek és emellett szórakoztatónak kell lennie - persze az,
hogy szórakoztató, nem jelenti a
politikamentességet.
Az a feladat, hogya megfelelő szintézis

létrehozását
megtanuljuk."
Igen,
Gass folyvást tanult, de eközben
tanítómester
is volt - az utána
következő generációban
ott vannak tanítványai:
olyan, hasonlóképpen nemzetközileg ismert nevek vannak, mint Winfrid ]unge,
Gitta Nickel. Volker Koepp.
3. A hatásosságról
így fogalmazta meg véleményét:
"A dokumentumfilmnek
az
életünk
normáit
befolyásoló
problémákkal
kell foglalkoznia,
és figyelmeztetnie
kell a társadalmi folyamatokra. A dokumentaristának
az a feladata,
hogy
megmozgasson,
mint például az
Ezüstrókák című film tette. Ez a
film már tényleges
bemutatója
elött
nagy
feltűnést
keltett."
Gass mindenre
odafigyelt.
ami
szocialista
életünket
jellemezte,
és befolyásolta.
Mégsem marad
soha kívülálló, egyszerű megfigyelö, célja, hogy benne legyen,
hogy részese legyen az eseményeknek, a fontos történéseknek.
és mindent a maga teljes ellentmondásosságában
kíván visszaadni. Folyamatokat
akar megragadni. bele kiván szólni ezekbe
a folyamatokba,
a maga eszközeivel hatni, és előrevinni akar.
4. Formai és stilisztikai
kérdésekkel kapcsolatban
Gass véleménye a következő:
"Azt hiszem, 'hogy a mindig
új kifejezési
formákat
keresőkhöz tartozom. Mindig arra törekedtem, hogy a tartalmat
és a
formát egységbe hozzam, és így
a dokumentumfilm
lehetőségeit
minden
irányban
kibővitsern."
Gassnak megvannak
a maga kifejezési formá i, birtokában
van
a dokumentumfilm
kifejezési
eszközeinek, és hatásosan. differeneláltan. célratörően alkalmazza őket. ts mindemellett
állandóan keresi az új lehetőségeket.
Meggyőződése
például,
hogy a
kisérlétezés.
a formai újdonságkeresés szervesen
hozzátartozik
a dokumentumfilmhez
is - és
ezt nem csupán elméletben vallja, hanem maga is mindig alkalmazta leginkább rövidfilmekkel.
Rendkívül
fontos gyakorlatnak
tartja ugyanis, hogy az ember
röviden
össze
tudja
foglalni
mondandóját.
Gass esetében ér-

vény es, hogy egy hatperces film
is lényeges
mondanivalót
közvetíthet.
5. A médiumokat illetően következő a véleménye:
"Mind a mozi. mind a televizió számára
dolgozom,
és nagyon lényegesnek
tartom a két
médium esetében érvényesítendő
kűlőnbőző
alkotói módszereket.
A televízióban
jobbára több idő
áll az ember rendelkezésére,
és
ez lehetőséget ad az íveltebb elbeszélésmódra
éppen úgy, mint
a nagyobb tematikai teljességre
és a mély ebb kifejtésre. A moziban ezzel szemben a hatásos politikai filmnek van nagyobb keletje. És a meggyőző
politikai
filmet jobban ki kell használni
a moziban. hiszen a fiatal generáció oly ritkán ül le a képernyő
elé." Gass nem helyezi a másik
elé egyik médiumot
sem, nem
rangsorol. És bár mind a mozi,
mind a televízió számára dolgozik, az igazi szerelern a mozi a
számára, és az a célja, hogy minél moziszerűbb,
moziban mind
hatásosabb
filmet készítsen. Törekvése
sikerét
igazolja
mind
a Két augusztusi nap, mind az
egész estét betöltő Az 1945-ös év
círnű frlmje. rnelynek az első két
héten mintegy
250 OOO nézője
volt. Gass szemében a dokumentumfilm egyszerüen
mozis műfaj, számára semmivel nem helyettesíthető
- a televíziós befogadási formával sem. De Gass
nem csupán azokkal száll szembe, akik a televíziós formákkal
helyettesíteni
próbálják
a "mozikba született" dokumentumfilmeket. hanem azokkal is, akik
csupán kényelemből
ragaszkodnak a régi, a megszokott forgalmazási formákhoz. és azért harcol. hogy az immár meghaladott
forgalmazási
formák
helyébe
újak szülessenek,
hogy a do-

Két augusztusi

nap

kumentumfiLmmel
céltudatosan
bánjanak.
6. A közönségről pedig ezt tartja:
"EJ.lentétben néhány kollégám·
mal. számomra
a közönség nagyon fontos - az a film, amelyik
nem veszi figyelembe a kőzönségigényeket.
és következésképpen nem nézik meg, nem egyéb,
mint drága selejt l" Ez egyértelmű beszéd, és ami a lényeg, Gass
esetében nem csupán üres szólam. Egész munkássága bizonyitja, milyen komolyan veszi a nézőt. A nézőszámok
önmagukért
beszélnek.
De jó bizonyítékul
szolgálnak
erre a rendező-néző
találkozók is, mint ahogy az a
statisztikai adat is, mely szerint
Gass három filmjét, melyek egyaránt az amerikai háborús politikával
foglalkoznak
(Két augusztusi nap, Ha a NATO-tábornokok
álmodnak,
Mindnyájunkat érint), hat hónap alatt 216

vetítésen

A ma 69 éves Karl Gass jelenleg is tele van energiával.
tettérővel.
lendülettel.
Társadalmunk csalhatatlan
szeizmográfja, az elkötelezett
kortárs
és
,gondos krónikairó
tele van tervekkel egészen 2000-ig, mivel a
saját eszközeivel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy Földünk és
az emberiség sértetlenül
lépje át
a következő
évezred küszöbét.
Többek közott szeretné elkészíteni Az 1945-ös év círnű film
folytatását (az első rész 1945 júniusáig ad összefoglalást),
azután szeretn é filmszalagon megörökíteni országa szocialista fejlődésének fontos állomásait. fontos éveit, de ott lebeg előtte még
egy nagy filmes és televíziós sorozat terve is, mely századunkat
kívánja
áttekinteni
- érdeklődéssei várjuk következő rnunkáját.
Heinz Műller
(Ford.

Megyeri

Lili)

24 324-en látták.

75

A Balázs Béla Stúdió forgatókönyv-pályázatot

hirdet az alábbi kategóriákban:

1. Narratív
kísérletek:
olyan mozifilm terjedelmű
olcsó nagy játékfilmek,
amelyek az elkészítés új aspektusaival. módszei ei vel, eszközeivel
élnek.
2. Kisjátékfilmek
: maximum 20 perc terjedelemben,
amelyek formai-tartalmi jellegük alapján szkeccs-fiimmé
is alakíthatók.
. 3. Kordokumentum-sorozat:
olyan videóra forgatott dokumentumvagy dokumentarista
eszközökkel
készített alkotások,
amelyek az ezredvég esztétikai,
filozófiai, szociális. politikai folyamatainak
rögzítésére
vállalkoznak.
4. Experimentalista
elképzelések:
amelyek a műfaj kifejezésbeli
határainak
tágítását
célozzák meg, eddig még fel nem használt módszerek
alkalmazásával.
A Stúdió az elfogadott
forgatókönyveket
megvásárolja,
a három legjobbnak ítélt pályamü beküldőjét jutalomban
részesíti, A pályaműveket
S példányban szeptember
lS-ig kell eljuttatni a Balázs Béla Stúdió titkárság á ra a választott kategória
feltüntetésével.
Cím:

Balázs

Béla Stúdió.

1026 Budapest,

Pasaréti

út 122.
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A Sárkány közbelép
(Enter the Dragon)

Egy népszerű műfaj és egy legendás sztár találkozása
Clouse, a rendező talán a leglátványosabb
kung fu utánozhatatlan

a mozivásznon.

Robert

filmet készítette el Bruce Leevel. a

mesterével.

A műfaj és a sztár nálunk is közismert s talán az sem túlzás, ha azt mondjuk kultusza van rníndkettőnek. Az talán kevésbé közismert. hogy Bruce Lee
nemcsak mozisztár volt, hanem a valóságban is utolérhetetlen

mestere a kung-

fu, a Shaolin kolostor szerzetesei által kifejlesztett, ősi kínai önvédelmi harcmodor művészetének,
Nem véletlen az utóbbi jelző, hisz ez a kűzdőstílus valóban művészi

tökélyre

törekedett.

egyensúly, a hallatlan

mind a fizikai állóképesség,

önfegyelem tekintetében.

a másik fél. hanem elsősorban
erre a film tükörjelenete

önmaga

legyőzése volt a cél. (Kitűnő példa

a végső kűzdelern során.) Éppen ezért a kung-fu tu-

dása félelmetes fegyver. a vele való visszaélés
A Tao és a buddhizmus
gyetlensége

mind a lelki

A valódi mester számára nem

a legnagyobb

szellemi alapjain álló harcművészet

ellenére is így válik végtelenül

emberivé,

bűnök

egyike.

látszólagos

ke-

sőt emberpróbálóvá.

Bruce Lee nemcsak többféle kung-fu stílus avatott rnűvésze volt, hanem új stílust is alkotott a Jet Kune Do-t.
A film és a video jóvoltából ma már nemcsak a kung-fu, hanem a távolkeleti harcművészet
látványos

(műfaji megjelölése

technikáinak

filmen martial

arts) legkülönfélébb

(karate. wusu, hap ki do, takewon-do

szemtanúi. A mozivásznat meghódították

stb.) lehetünk

a műfaj ismert sztárjai, mint Jackie

Chan, Angela Mao, Wang Yu, Chuck Norris, Samo Hung és mások. A példakép, a szerep és az élet összefonódása,
telhetetlen egyéniség maradt.

a legenda mégis Bruce Lee, a megismé-
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A FŐiSKOLAI

.,Kételycimet

FI LMOK TAT ÁSRÓL

szakma, a mcsterség öncélú elsajátításáról
a debütáns
filmek is igazolják. Az elsőfilmek kritikái az
utóbbi években egyre gyakrabban szólnak arról, hogy a film
akár rendezőjük sokadik filmje is lehetne ... de sokszor fáradt. rutinos a rnondanivaló
is."
él

MAGYARSÁGKÉP

SZLOVÁK

FILMEKBEN

"A kizsákmányoló

magyar nemesség és tőke, illetve a velük
szemben álló szlovák dolgozók harcát úgy ábrázolja. mintha
az ezeréves magyar államban kizárólag csak uralkodó magyarok és elnyomott nemzetiségek. elsősorban szlávok éltek
volna."
PREMIER

PLANBAN

A GULYÁS-FIVÉREK
az egyediség mőgött meghúzódó

..Az alkotókat mindig
általános
tendencia érdekli, és ezáltal ők maguk is az általános vonások megváltoztatása
érdekében szólalnak
meg.
Szereplőik ezért gyakran nem nevüket adják, hanem foglalkozásukat vagy hivatali beosztásukat ."
AZ ELSŐ MA(jYAR FILMOPERAT()R
.,Rónai Dénesnek élete első felvételétől az utolsóig nunden
figyelme az emberé, uralkodó szenvedélye az ernberábrázolásé volt. A portréfotóé.
Azt az utat kereste, amelyen az emberábrázolásban
a maga autonómiajáig
érhet el a fotográ-

fus. ,.

