Lee Marvin a Caf Ballou című filmben (E. Silverstein, 1965.)
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REFLEKTOR

És a film megteremtette a westernhőst
"Az ivó lengőajtaja kicsapódott. Az Idegen
megállt az ajtóban és nyugodtan körülnézett.
Napbarnított arcában vidáman csillogott kék
szeme, szája sarkában kisfiús mosoly bujkált.
Világos Stetsonja alól szőke fürtök bújtak
elő. Magas, vállas termetét még nem görnyesztette meg az idő. Oldalán súlyosa n lógott a két
Colt, csövük hidegen csillogott. Kifényesedett
markolatuk sűrű használatot sejtetett. Tulajdonosuk - mit sem törődve azzal. hogy barátságos
helló-jára csak gyanakvó morgás válaszolt lassú léptekkel elindult a bár felé ... "
Aki előttünk áll, félreismerhetetlenül a Westernhős. Legalábbis így lép elénk sok száz cowboyfilmből.
hívják akár Mosolygó Dannak
vagy Limonádé Joenak, mint aldrich Lipsky
halhátatlan paródiájában. Készen bármelyik pillanatban, hogy felmondja a cowboy tízparancsolatát, készen a nők védelmére, a gyengék istápolására, készen a harcra a Jóért a Rossz ellen. Félelem és gáncs nélküli lovagként vágtat
selymes szőrű musztángján a végtelen prérin,
közben fél kézzel cigarettát sodor. A hangosfilm megjelenése után gitárral a kezében édesbús dalokat énekelt a kemény cowboyéletről. az
otthonról és egy lányról ... A többi lányok a
mozizsöllyékben pedig félájultan lesték a pillantását.
Az oivasó most joggal horkan fel: de hát azok
a fickók a Vadnyugaton, akik kemény harcokban lassan a Csendes-óceánig tágították a Határvidéket. nem lehettek ilyenek. És az olvasónak igaza van.
Viszont, aki Vadnyugat valódi történetét
akarja megismerni, az nem moziba megy. Főleg
nem olyan filmekre. amelyekben a western házasságra lépett a zenés műfajjal, és a mozivász-

nakról Roy Rogers, Gene Autrey és a többi
snájdig operettcowboy villogtatja fogsorát a
nézőre,

Aki a Vadnyugat történeimét akarja tanulmányozni, az elmehet könyvtárakba.
elolvashatja
a korabeli újságcikkeket. megnézheti az egykori körözőleveleket. Esetleg elmehet Deadwood City híres salconjába. ahol még ma is mutogatják a karosszéket. amelyben póker közben
hátulról lelőtték a legendás revolverhost. Wild
Bill Hickokot, és kézbeveheti azt a leosztast.
amit azóta is a "Halott-Ember-Keze"-ként1
emlegetnek. A múltat nyomozó a múzeumokban
megnézheti a James fivérek, Wyatt Earp, Doc
Holliday vagy Roy Bean bíró és a többi kemény
fickó fényképeit, ruhájukat, fegyvereiket.
A filmekben azonban nem ők szerepeinek. illetve nem pontosan ők. A westernfilm nem dokumentumműfaj, a westernfilm Mítosz. És a
mitológiai hősöktől nem illik számonkérni. milyenek voltak, míg éltek - ha éltek.
A Deadwood City temetőjében nyugvó Calamit y Jane valószínűleg borzasztó boldog lett
volna, ha tizedannyira szép, mint az Árulásban2
nevét viselő Jean Arthur. SzívszereIme, Wild
Bill Hickok sem volt olyan jóképű, mint Gary
Cooper, és ha hinni lehet a leírásoknak. az eredeti Butch Cassidyt nem lehet egy napon említeni Paul NewmanneJ.3
A Mítosz számára ez nem is fontos. Végül is
érdekes, hogy Achilles vagy Odisszeusz éltek-e
egyáltalán? Számít az, hogy Vak Bottyán kurucai vagy Rózsa Sándor és betyárjai olyanok
voltak-e, mint amilyenek néhány magyar filmben?
A Mítoszban fontosabb az, amit a mítoszt eremtőről elmond. Nem elsősorban eredetijéről
3

A Halott Ember Keze leosztás

árulkodik, hanem arról a korról, amelyben szűletik vagy amelyik továbbalakítja.
A westernfilm változásai is nagyon sokat árulnak el abból, ami az amerikai gondolkodásmódban
az elmúlt hatvan évben véqbement, és ez az igazán
érdekes. Fontos szerepet játszottak
ebben a
·westernfilm kiemelkedő és népszerű hősei, akik
bizonyos vonásaikban érthetően egyformák, de
a valóban izgalmas, amiben és ahogyan különböznek. A film ugyanis mindig megkereste azt
a sztártípust. aki a kontinuitás megőrzése mellett a legjobban illett az aktuális képhez, viszont a sztárok karaktere is igen erősen viszszahatott a mítoszkép alakulására. így a westernhősök története a westernfilm sztárjainak a
története.
A kép teljességéhez természetesen hozzátartozik a hősök kísérőinek, a mellékfiguráknak
a szerepe is. Billy, a Kölyök változatai mellett
igen jellemző az az átalakulás, ami Pat Garrett,
a seriff alakjában végbe ment, mondjuk, Wallace Beerytől.s aki igazi segítőkész barát és a
végén hagyja Billy t elmenekülni - ami mellesleg teljesen eltér a valóságtól - James Coburnig,5 akit különös vonzás és taszítás fűz Billyhez, de elkerülhetetlenül
jut el a törvény kiszolgálásában törvényen kívüli barátja lelövéséig.
-4

A westernfilm története során igen sok sztár
lett népszerű, köztük olyan színészzsenik is,
mint Spencer Tracy vagy James Stewart, Kirk
Douglas vagy Gregory Peck. Volt azonban néhány meghatározó egyéniség, akik megteremtették és a westernfilm fejlődése során alakították a westernhősök jellemző vonásait, példaként szolgálva a többieknek.
Közülük a legkorábbi, az "őstípus", William
Surrey Hart. Bár őt időben megelőzi Broncho
Billy vagy Tom Mix, akikre a nézők közül talán sokkal többen emlékeznek, Hart jelentősége
a hiteles westernhősök
megteremtésében,
az
alapvető sajátságok kidolgozásában
túlnő elő-.
dein. Az ő filmjeiben a cowboy többé nem
showmari. cirkuszi látványosság, hanem története során először jelenik meg drámai hősként.
Hart - mint sokan mások - a szinpadról került a filmhez. A színház előtt azonban sok
mindent csinált, hasonlóan a tipikus amerikai
karriertörténetek
hőseihez. Pályafutásában
az
lett a döntő, hogy. fiatal korában valódi cowboyként a valódi Vadnyugaton, Kansasbánf végigcsinálta az egyszerű marhapásztorok
mindennapi életét a marhacsorda-tereléstől
a lövöldözésig. Gazdag és változatos élményei foly-

Fred Zinnemann:

Délidő,

1952.

tán azon ritka emberek közé tartozott Hollywoodban, akik nemcsak filmeket csináltak a
"Wild Westről", de tudták is, mit jelentett a
valóságban.
A tehetséges színész számára a westernfilm
lehetőséget adott, hogy emlékeit és ideáljait
meqjeleníthesse. és mivel ezt a világot ő jobban
ismerte, mint a többiek, szinte az első filmektől
kezdve szuverén alkotóként határozta meg a
filmjei stílusát. A forgatókönyvírásban sokan
segítették, köztük Thomas H. Ince - aki régi
barátként vitte Hartot a filmhez =, de a rendezést W. S. már ritkán engedte át másnak.
Egy évtized alatt forgatott nagy számú filmjében westernhősök prototípusai születtek. A Jó
oldalán harcoló good guy (jófiú) és a Rosszat
megtestesítő bad guy (rosszfiú) egyaránt szerepel alakításai között. Mégis kedvenc hőse. akiről sok film szól - köztük egyik legnagyobb
sikere, a Pokol kapuja' - a "megjavult törvényenkívüli"
(relormed outlaio), aki bad guyból
lesz a történet során bűnös múltjával szembeforduló good guy. Hart filmjeiben ennek az átalakulásnak a motívumai mindig érzelmiek:
egy tiszta lány szerelme vagy egy szelid lelkű
húg hatása - amiben nem nehéz felismerni a
szentimentális irodalom befolyását.

A színpadi színész pályája során sok tragédiában játszott, minek köszönhetően sok filmje
végződik tragikusan, happy end nélkül. Ezek
hőse rendszerint az Idegen - később annyi western tipikus főszereplője =, aki a történet elején
fáradt lován porosan beporoszkál a kisváros ba,
rendet teremt, majd a végén lassan ellovagol a
végtelenbe vesző prérin. O a magányos lovas
(Ion e rider), aki a Semmiből jön és a Semmibe
megy, akinek múlt járól és jövőjéről egyaránt
nem tudunk semmit. Örök vándorút ján mintha
valami bün vagy borzalmas emlék átka üzné,
mintha valami elvégzendő feladatot - büntetést
vagy bosszúállást - ker qetne. Megnyugodni.
letelepedni sohasem tud. Motívuma ismét csak
európai irodalmi előzményeket idéz: bolygó
hollandit. kóbor lovagokat. A "Férfi-Aki-JönMegy" szimbólum a lehet - elődei hez hasonlóan - a férfi szabadságvágyának vagy a tévelygő emberi létnek, vagy amit a modern
pszichológia csak ráaggatni képes.
A kóborló, magányos hős gyakran romantikus felhangú történeteihez szintérként jól illik a változatos vadnyugati táj, a végtelen préri,
a Monument Valley vagy a Sziklás Hegység vidéke. Hart nagy érdeme, hogy rendezőként is,
színészként is a részletek realitásával elhítető
5

környezetben hiteles hősöket teremtett. Ideálja
a hamisítatlan western volt, ahol minden olyan,
mint egykor. A kisvárosok házaitól a farmok
épületein keresztül a saloonok berendezéséig
minden részletre ügyelt. Hasonló gondosságot
árult el a szereplők
öltőzékében.
fegyvereiben
vagy a lovak felszerelésében. A nézőben ezek a
részletek keltették azt az érzést, hogy valódi
Vadnyugatot lát, még akkor is, ha a cselekmény eltért a mindenki által ismert valóságos
történettől.
ahogy ez például a Wild Bill HickokP. esetén történt.
A William S. Hart megjelenítette westernhősök mind külső. mind belső habitusukban megfeleltek annak a képnek, amit a néző várt.
Megnyerő kék szemek, markáns arc, szimpatikusan kemény, férfias megjelenés. Könnyedség
és elegancia a mozgásban, ahogy revolvereivel
bánt, ahogy meg ülte kedvenc lovát, Fritzet.
Még rosszfiúként is jóra hajló lélek, nagyszívű
a barátaival. gentleman a nőkkel szemben és
kérlelhetetlenül kemény az ellenségeihez. Mégís a földön mozog. Nem hiba és nem gáncs nélküli lovag, de hibáiért - igazi tragikus hősként
- súlyosan megfizet.
Hart filmjeiben érlelődik meg a klasszikus
western hős, akit kiemelkedő egyénisége évekre
ideállá tett. Csak egyvalamivel
nem tudott
szembenézni: az idő múlásával. Ne felejtsük el.
hogy már negyvennégy éves, mikor film színészi karrierje megkezdődik. Ekkor még elhitetően játssza el a fiatal hősöket. Am eqy évtized
múltán ez már nem megy, viszont Hart képtelen volt lemondani fiatal hőseiről. ezért - kissé
megfáradtan - 1925·ben elhagyja a pályát.
Utolsó filmjében !l elhangzó szavaival: "Fiúk,
ez a Nyugat vége!" - nemcsak a filmezéstől
búcsúzik, hanem szinte megjósolja, hogy vele
együtt eltünik a mozivásznakröl
az általa teremtett klasszikus westernhős.
hogy csillogóbb,
vonzóbb, de sokkal .kevésbé hiteles hősöknek
adja át a helyét. Azután jött a hangosfilm az
éneklő cowboyokkal. és a valódi western eltűnt
a süllyesztőben.

A Hart-hagyományok
majd csak egy évtized
múltán bukkannak fel újra, amikor a western
kibújik a B-széria olcsón konfekcionált köntöséből, és a hősök megformálásában Gary Cooper
és John Wayne veszik át a stafétabotot.
Kettőjük neve nemcsak azért kívánkozik egymás mellé, mert pályafutásuk hosszú időn keresztül párhuzamosan haladt, és a westernfilm
eddigi történetének legizgalmasabb
évtizedeit
ívelte át, hanem azért is, mert ök ketten voltak
6
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a kor leginkább meghatározó egyéniségei. A
klasszikus típusú westernhős bennük érte el
csúcsformáját.
és vált a Mítoszon belül gazdagon árnyalt, emberi jelenséggé.
Gary Cooper akkor kezdte film pályafutását.
amikor Hart befejezte. A jóvágású, tehetséges
fiatalembert a westernfilm hamar felfedezte, és
néhány kitűnő alakítása nyomán l" gyorsan népszerű lett. A filmek azonban a B-westernek sorába tartoztak, és Cooper hősei is megfeleltek a
kor divatos figuráinak, akiket elsősorban Buck
Jones, Tim McCoy, William Boyd jólfésült alakjai testesítettek meg.
Bár az 1936· os Arulásban már feIc sill ant a
későbbi Cooper néhány jellegzetes vonása, csak
az 1940-ben készült Ember a láthatáron-t
főhösé ben bontakozik ki előttünk a Cooper típusú
westernhős. Leginkább Hart kedvenc szereplőjére emlékeztet: magányos lovas, aki messz iről
jön, kétes múlttal a háta mögött. és a kisvárosban belebotlik az önkényeskedő Roy Bean bíró
- "A-Törvény-A-Pecoson-Túl"
- és az új telepesek konfliktusába. Külső megjelenése is Hart
hőseit idézi: poros, fáradt vándor, kissé kopott
- egyáltalában nem olyan nett és piperkőc,
mint a harmincas évek sztárjai.
Természete is higgadtabb, nem kapkod állandóan a Colt ja után. Csak akkor erős, ha nagyon
muszáj, akkor viszont gyorsak a reflexei és kérlelhetetlen. Egész habitusában nagyon közel áll
Hart ideáljához : a reális vadnyugati férfi alakjához.
Ami új benne Harthoz képest, a nőkkel szembeni magatartása. Hart a nőkkel mindig lovagias és gyengéd, de határozottan férfias. Cooper
a nőkkel kicsit félszegen viselkedik - ami más
filmszerepeiből
jön át a westernbe. Kennyű felidézni a képet, ahogy nők jelenlétében zavartan
forgatja kezében a kalapját - ami nem új eszköz az ilyen férfi-nő viszony kifejezésére, de
Cooper megvesztegető kedvességgel adja elő.
A Coeper-hős karaktere a következő két évtized folyamán fokozatosan gazdagodott, és alakításai egyre árnyaltabbá váltak. Érdekes megfigyelni, hogyan távolodik el ezalatt Hart hőseitől mind külsőben. mind belsőben. Talán a legfontosabb: Cooper vállalja korát. Ahogy a színesz öregszik, úgy öregszenek hősei is. És a
korral nemcsak fizikai kondíciójuk változik tartásuk már nem szálegyenes, reflexeik lassúbbak, könnyebben elfáradnak, az olvasáshoz
már szemüvegre van szükségük =, hanem ennek
folytán kevésbé lesznek harcra készek, könynyebben elfogadják a kompromisszumokat.
és
válnak jobban kiszolgáltatottá mind érzelmileg,

Henry Hathaway:A

cirkusz

világa,

1964. (john

mind fizikailag. Egyáltalán, ezek az ötven körüli férfiak már nem lehetnek hetyke legények,
még akkor sem, ha a tapasztalat fölény t ad nekik a fiatalokkal szemben. Az életkor bölcsessége megtanít ja őket arra, hogy éi tényekkel
szembe kell nézni, de ez keserű felismerés.
Még élnek bennük ideálok, még műkődik belső

Wayne és Claudia Cardinale)

még el tudják választani a Jót
a Rossztól, de már nem bíznak abban. hogya
Jó felülkerekedik.
Nem félelemnélküliek és már nem is restellik
bevallani félelmüket. Idézzük csak fel Kane seriffet a DéIídóből,12 amikor ráébred arra. hogy
egyedül maradt, senkitől sem várhat segítséget.
becsűletkódexűk,
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Serqio Leone:
(CIint

Egy maréknyi

dollárért,

1965.

Eastwood)

Magányosan rója Hadleyville riasztóan kiürült
főutcaját. és a felelem, a szorongás ott ül a szemében, kiül arcvonásaira. Súlyos és megrázó
pillanat nemcsak a seríff, de a westernfilm történetében is.
Küzdelmeik
színtere gyakran saját belső in·
jük, a lélek bugyrai, és ezek a konfliktusaik
már nem oldhatók meg pontosan célbataláló
Coltjaikkal. Sorsuk ugyan ritkán torkollik tragédiába, mint Hart filmjeiben, viszont igazi
happy end sem jut nekik. A Coeper-hősök, ha
fizikai értelemben győztesek is a porondon, belül mindig vesztesek és mindig magányosak. Az
a mozdulat, amellyel a Délidőben a leszámolás
után Kane seriff a földre dobja a seriffcsillagot - amit annyira becsült =, torokszoritóan
árulkodik erről a súlyosabb és keserű vereségről.
Ez a folyamat összhangban volt azzal az általános kiábrándulással. ami az amerikai film
gondolkodásmódjában a háború után markánsan megfigyelhető. Elemzése messzire vezetne,
most elég annyi, hogy a westernfilm alaposan
kivette részét az ideálok átértékeléséből. az íllúziókkal való leszámolásból. A Vadnyugat és
hőseinek képe fokozatcsan megváltozott. Rendezők egész sora, Wylertóli.Zinnemanniq egyengette filmjeiben az utat az új-western felé. Köztük a veterán westernrendező. John Ford, aki.nek legjobb westernjei ennek az átalakulásnak
jegyében születtek. Kitűnő partnere volt ebben
kedvenc színésze, csaknem valamennyi nagy
8

westernjének főszereplője. a másik westernhős
óriás, John Wayne.
Wayne pályája - bár néhány évvel később
indult - sok rokonságot mutat Cooperéval.
Eleinte vonzó, de gyorskezű vadnyugati fiúkat
alakított rengeteg B-szériafilmben. Azután jött
a halhatatlan klasszikus, a Hatosfogat,J3 amelyben Ringo alakításával már Hart hagyományainek érett folytatója. Nem fehérre mosdatott hős,
hanem gyarló férfi, de sohasem képmutató,
mindig becsületes. Korábbi szerepeivel szemben
hiteles vadnyugati. Ahogy Wayne mondta: "Atváltoztattam a jámbor cserkész cowboy hőst
egy mindennapi bb fickóvá."
Egyetlen, de nem jelentéktelen részlet: Wayne abban is hangsúlyozza mássáqát, hogy fegyverként jobban kedveli a Winchestert, mint a
Coltot.
Persze azért ezek a fickók még aMítoszon
belül maradnak. Wayne sikerének egyik titka,
hogy hősei az amerikaiak által idealizált kvalitásokat testesítik meg, de nagyon emberi, nagyon földönjáró alakban.
Fontos Wayne hőseinél. hogy ritkán Idegenek
- azaz háttér nélküliek =, így ritkán magányosak. Figyeljük meg, milyen sokszor alakít katonatisztet a híres és legendás jenki Cavalrynél, a lovasságnál - az Apacserődtő}1/j a Vadnyugat hőskoráig)r' Valamennyi Ford-film, és
Fordnál a katonaság családias, demokratikus
közösség, amelynek Wayne kiemelkedő, de benne élő tagja. A "civil" filmjei között is ritka kivétel, amiben magányos kóborlót (lone ranger)
játszik. Tragikus kivétel Wayne szerepeiből
Ford korszakos filmje, az Aki megölte Libertv
Valance-t16 igazi western er hőse, Doniphon. O
sem eredendően. magányos, csak azzá válik,
mert egy magasabbrendű igazság érdekében
megszegi saját belső becsületkódexét: nem nyilt
revelverharcban. hanem lesből lövi le a film
rosszfiúját.
Liberty Valance-t.
A Wayne-hősök természetrajzában is - mint
Coepernél - fontos tényező az idő. Ahogy a
karcsú ifjúból előbb termetes középkorú, majd
korpulens idősödő férfi lesz, úgy öregszenek
meg a hősök is. Remekül használja ki közben
tekintélyessé váló testi felépítését, hogy a legyőzhetetlen erő impresszióját keltse ellenségeiben - és a nézőben. Jól illik ez a Wayne megtestesítette amerikai képéhez. aki lényegében
optimista, és ezért ritkán jut el olyan keserű pillanatokig, mint Cooper hősei. A Red Riverben17
például, pályája fordulópontján, első apaszerepében súlyos konfliktusba kerül nevelt fiával
- Montgomery Clifttel =, de ebből is az idősödő

férfi tapasztalat érlelte bölcsessége segíti ki.
Még utolsó filmjében, már a modern westernhez tartozó A Iöuöldözőben18 is - ami inkább
személyes elégia, hiszen a főhős ugyanúgy rákbeteg, mint Wayne maga - divatjamúlt revolverhősként keserűség nélkül, belenyugvással,
belső erkölcskódexéhez hüen, méltósággal várja
az elkerülhetetlent.
Gary Cooper és John Wayne mellett lassan
megöregedett
mindegyik
kortárs
klasszikus
westernhős : Joel McCrea, Randolph
Scott,
Clark Gable, Henry Fonda, Gregory Peck - és
így vonulnak át hosszú sorokban a hatvanas és
hetvenes évek neo-westernjébe.
Érdemes megfigyelni, hogy a modern western hősei közott
mennyi a meglett korú férfi. Még az újonnan
felbukkanó sztárok - például Yul Brynner,
Burt Lancaster, Lee Marvin. Gene Hackmann
- sem fiatal színészekként válnak igazi hősökCecil B. de Mille: Acélkaraván,
1939. (Barbara
ké. Az újabb rendezőgeneráció : Sam Peckinpah,
stanwyck
és
Robert
Preston}
Budd Boettícher, Robert Aldrich, Raoul Walsh,
John Sturges, Arthur Penn vagy Anthony Mann
maguk ért küzdenek. Már nem jófiúk.
akik
és a többiek, mint a spagetti-western ből kinőtt
rosszfiúk ellen harcolnak, egyszerre van benSergio Leone, a fiatal férfiakat rendszerint csak
nük mindkét véglet. Bár a többiekkel szemben
akorosabb főhősök ellenpont jaiként szerepclteállnak, de nem a másik oldalon. Csak az emeli
tik. Altalában a sokat emlegetett generációs
ki őket, hogy bennük még fellelhetők értékek:
szakadékot jelképezik, azt a sommás képet,
bátorság, tartás, egy kis betyárbecsület, míg az
hogy a fiatal generációból hiányoznak a klassziellenfelek belsőleg teljesen értéktelenek.
Az
kus emberi-etikai értékek. Ezekben a filmekben
etikai parancs már nem a "győzzön a Jó a
a hősök alkonya az egész westernvilág elmúláRossz felett!", hanem a "győzzön a jobbik!"
sával cseng egybe.
pragmatikus elve.
A Mítosz arca fokozatosan megváltozik, a
A küzdelem célja eltolódik magára a küzdefélistenek egyre jobban antropomorfizálódnak,
'
lemre. Fontosabb lesz a hogyan, mint a miért.
erényeik fogynak, hibáik nőnek. A modern viSokszor csak a "jó mulatság, férfimunka volt"
lág, a kiábrándult fiatal generáció életfelfogása
belső kielégülése miatt vállalja a harcot még
mélyre ható eróziót okoz a klasszikus hős karakakkor is, ha ez az öngyilkossággal ér fel. mint
terén, és ebből a kölcsönhatásból fokozatosan
A hét mesterlöuész20 vagy a Vad banda-) hősei.
megszületik a modern westernhős.
Figyeljük meg Paul Newmant, aki külsőleg
Még sok mindenben emlékeztet klasszikus
és
belsőleg a korszerű westernhős egyik legelődjére.
A változásokat túlélő adottsága, hogy
markánsabb reprezentánsa, a Hallgatag embermost is ő a legjobb - legalábbis fizikai értelemben.22 A fehérnek született, de apacsok között
ben -, hiszen különben nem ő élné túl a Vadfelnőtt hős idegenebb és magányosabb talán
nyugat egyr: keqyetlenebbül ábrázolt megpróhiszen két, egymással enbáltatásait. Okle kemény, keze villámgyors és bármelyik elődjénél.
gesztelhetetlenül
szembenálló
világ határán
Colt ja sohasem hibáz - illetve csak néha. Ponegyensúlyoz. Sem nem fehér, sem nem indián,
tosan ismeri a túlélés feltételeit és technikáját
sehová sem tartozik. Csak a saját sorsáért felemindent tud a mindenkivel szemben ellenséges
lős. Mégis - egy adott ponton - vállalja a harvilágról. És itt kezdődik a belső átalakulás.
cot másokért is, valami furcsa dacból. talán,
Szinte mindegyikük magányos lovas, aki senhogy megmutassa, különb bárkinél.
kire sem számít, aki mindenkivel szemben felButch Cassidyként nem egyszeruen a pénzért,
teszi a kérdést - amit Cooper és Laneaster felhanem élvezetből törvényenkívüli. Egy lehetettesz az előfutárnak tekintett Vera Cruz ban 19 lenné váló. irracionális világban a bank- és vo"Miért bízzam benned?"
natrablásban találja meg az értelmes tevékenyEzek a férfiak befelé fordultak, és csak saját
9

Martin

Ritt:
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Délidő,

De Wilde és Paul Newman)

1952. (Gary Coopet]

John Sturqes . Joe Kidd,

1972. (Clint

Eastwood)

séget, ahol kitűnő képességeit gyümölcsöztetheti. A rablás számára nem cél, hanem eszköz,
hogy - szinte Camus-hősként - megvalósithassa önmagát. Az esztétikusan vállalt vég barátjával, Sundance Kiddel (Robert Redford) nem
egyszeruen két szimpatikus, nagyszerű férfi halála, hanem az individuális hősök Walhallájának pusztulása a modern, intézményes társadalom érzéketlen hatalmi mechanizmusának
csapásai alatt.
A film értékének lényeges eleme, hogy Newman képes hősét és életszemléletét egyszerre
belülről átélni, és ugyanakkor kívülről megbocsátó iróniával kezelni. Szokatlan megoldás ez
a western világában.
Hasonlóan nem-klasszikus
típusú,
összetett
karakterű a hős a klasszikus Vadnyugat egyik
rekviemjében.
a Roy Bean bíróban.21 A főszereplőt Newman kűlönc, kissé cinikus, egyáltalán
nem makulátlan jellemű férfiúként mutatja be,
aki - mindennek ellenére - a régi világ értékeinek képviselője. Egyedül - és természetesen
hiába - kisérli meg feltartóztatni a modem civilizáció ártalmainak beözönlését. Küzdelme teljesen irracionális. Az egyetlen, amit tehet, hogy

a film befejező apokaliptikus
látomásában a
Wild West öldöklő angyalaként hoz vészt azokra, akik bűzös olajmezőkké változtatták a gyönyörű préri t.
Érdekesen alakult a másik korszerű szuperhős, C!int Eastwood pályája. Karrierjét a három
klasszikus Sergio Leone western ben - Egy maréknyi dollárértV: Néhány dollárral többért2.\ A
Jó, a Rossz és a Csúf'l.(i - alapozta meg. Itt alakitctta ki hőseinek jellemző karakterét. Külsőleg
megfelel a hatvanas évek westernerjének : magas, nyurga termet, szikár arc, összehúzott hideg, kék szemek, vizslató tekíntet. Ritkán mosolyog, sohasem nevet. Egész attitűdje bezártságot és bizalmatlanságot
sugall. Öltözéke a
szokásos - talán még inkább igyekszik mirnikriszerűen a vadnyugati táj szineibe rejtőzni.
Fegyverei természetesen a Colt és a Winchester.
Magányosan kóborló, magáért harcoló az ellenséges világban. Küzdelmének célja, ami mindenki célja - ebben a világban +. a pénz. Foglalkozása tehát: fejvadász. Élőket, de inkább
holtakat szállít kemény dollárokért. Nem jó és
nem rossz, professzionista. Nem érzelemből öl,
hanem pénzért, ahogy a társadalom tanította.
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Amikor a Húzzátok őket maqasrat! főszerepében sikeresen visszatér Hollywoodba, ezt a
hős t adaptálja az amerikai westernbe. Ez utóbbi világa viszont nem olyan rideg, mint az italo-westerné, igy a hős motívumai módosulnak.
a pénz mellé érzelmek is kerülnek, elsősorban
a bosszú. Ez a vezérfonala további filmjeinek
is, amelyek közűl az igazán kíemelkedöket-"
29
saját maga rendezte.
Talán a legkülönösebb hősét formálta meg
A törvényenkívüli
Josey Wales-ban. Magányos
bosszúállója.
aki családja brutális lemészárlóit
kergeti, kiemelkedő képességei miatt, de szándéka ellenére, szinte botcsinálta vezetője lesz
egy kiközösitettekből
verbuválódó közösségnek,
akik szeretnének normálisan élni. Josey Walest
ez a közösség szabadítja meg múlt jának rérneitől. Mélyen átérzett, megindítóan eljátszott emberi sors, ami magában rejtheti a klasszikus és a
modern westernhős szintézisének ígéretét.
A western népszerű sztárjai közül nagyon sokan nem szerepelnek itt. Teljességre még csak
részlegesen sem lehetett törekedni, hiszen elég

JEGYZETEK

általános gyakorlat volt Hollywoodban, hogy
szinte minden valamirevaló színészt kipróbáltak a western műfajában,
Legtöbbjük azonban,
bár igen sok egyéni színnel gazdagította a westernhős portréját, hozzáilleszthető az alaptípusok valamelyik variációjához.
Kimaradtak persze azok is, akik kilógnak a
sorból. a nem tipikus hősök. Például a zseniális
James Stewart, akinek oda nem illő, kifejezetten jámbor, de keményen eltökélt lelkű hősei
az Asszonylázadásbór~
vagy az Eltört nyílveszszőbő]31 eredeti színfoltot képviselnek. Marion
Brando nem szokványos törvényenkívülije
az
Egyszemü Jackben:l2 és bizarr fejvadásza a Missouri fejvadászban33
vagy Dustin Hoffmann
ide-oda hányódó antihőse a Kis nagy emberből:v. szintén megérne egy misét.
És nem szerepelnek a nyolcvanas évek hősei
sem, akikről még nem sokat tudunk. Hogyan
töltik be a Mítoszban szerepüket. milyen hagyományokat folytatnak, merre lovagolnak tovább, néhány év múlva már látni fogjuk. De ez
már egy új fejezet a történetben.
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John Sturges:
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Pa,t Gartett and Billy the
Kid (1973)
6 William S. Hart: My Life East and West
(önéletrajz)
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Western - japán, olasz és amerikai módra
"Régóta
szerettem
volna egy igazán
érdekes
filmet csinálni. így született
meg A testőr ...
Arról van szó. hogy két tábor
rivalizál
egymással, és mindkettő
egyformán
gonosz. Mindnyájan tudjuk,
milyen ez: itt állunk gyengén,
beszorítva.
hiszen lehetetlen két rossz között választani ... A történet
olyan eszményien
érdekes, hogy meglepő,
hogy még senki másnak
nem jutott eszébe"
- nyilatkozta
1961-ben készült filmjéről
az akkor már világhíres
japán
rendező, Akira Kuroszava.
A testőrt, amely rendezője
legnagyobb
- és
az egész japán filmgyártás
egyik legnagyobb
kasszasikere
lett, lelkesen
fogadta
az 1961-es
velencei filmfesztivál
közönsége
is. Sőt, az akkor még kezdő olasz rendező,
Sergio
Leone
odáig rnerészkedett.
hogy egyszerüen
ellopta és
westernesitette
a történetet:
így született az Egy
marélmyi dollárért (1964). Be is perelte a japán
film producere
Leonét plagizálásért.
Leone filmje, az első igazi spagetti-western
azonban
világszerte
akkora sikert aratott,
hogya
bevétel
mellett eltörpült
az a plusz költség, amelyet a
szerzői jog rendezése
jelentett.
Az Egy maréknyi dollárért 1967-ben jutott el
az amerikai
mozikba.
A siker ott sem maradt
el. Ezt bizonyítja,
hogy Leone akkoriban
forgatott filmje, a Volt egyszer egy vadnyugat (1968)
már nemcsak
hogy amerikai
stúdiónak,
hanem
részben Amerikában
is készült. Még fontosabb
azonban, hogy az amerikai rendezők westernjeiben egyre jobban érvényesült
az olasz hatás. Jól
látható ez a korszak legnagyobb
botrányt kavart
amerikai westernjében.
a Vaá Bandában (1969).
Ezt a filmet az teszi mérföldkővé
a müfaj történetében,
hogy rendezője,
Sam Peckinpah
nem
egyszerüen
lemásolta,
hanem
szervesen
be. építette az új európai elemeket az amerikai western hagyományos
világába
- és ezzel iskolát
teremtett.
A Vad Banda és az Egy maréknyi dollárért, a
westerntörténet
e két "újkori"
klasszikusa
idén
májusban
került
a magyar
moz ik műsorára.
(A testőrt évekkel ezelőtt vetítette a Filmmúzeum.) De éppen mert közel húszéves késéssel
és ráadásul egyszerre
jutottak el hozzánk, a néző számára nehezen érzékelhető
filmtörténeti
jelentőségük.
Ezért tűnik célszerűnek,
hogy elsősorban keletkezésük
történetével
foglalkozzunk,
akár a szokásos filmelemzés
rovására
is.

Mire képes egy testőr
egy maréknyi dollárért?
A japán szamurájfilm
és az amerikai
western
hasonlósága
elég szembetűnő
ahhoz, hogya kritikusok gyakran
hivatkozzanak
rá - anélkül,
hogy alaposan összevetnék
e két rnűfaj alapvető
tartalmi
és formai jegyeit. Kétségtelen,
hogya
filmvásznon
egyaránt
szigorúan
szabályozott
a
szamurájok
és a cowboyok
világa: ismétlődnek
a helyzetek,
a figurák és reakciók. Ebben a kegyetlen világban,
ahol az erőszak elkerülhetetlen és az érzelmek 'közvetlen fiaikai akciókban
nyilvánulnak
meg, világosan
elkülönülnek
egymástól a jók és a rosszak:
a cselekményesség
hangsúlyozott
erkölcsi
útmutatással
párosul.
Végső soron tehát a szamurájfilm
és a western
is olyan szórakoztató
formába öltöztetett
erkölcsi prédikációnak
tekinthető,
amely a történelmi
múlt mitikus megelevenítésével
egyben a nemzet hagyományos
értékrendjét
is megerősíti.
Éppen ebből az utóbbi funkciójukból
fakad, hogy
mindkét
műfaj különösen
alkalmas
a társadalomkritikára
az értékrend érvényesítése
érdekében.
A két műfaj között azonban különbségek
is
vannak. Az évezredes
múJtra visszatekintő,
feudális japán társadalomban
az egyén lehetőségeit alapvetően
meghatározta,
hogya
négy fő
osztály - szamurájok,
parasztok,
kézrnűvesek.
kereskedők
- melyikébe
tartozik. A három alsóbb rend tagjai például nem hordhattak
fegyvert és selyemből
készült ruhát. nem építhettek
tágas házat, nem utazhattak
szülőhelyüktől
nehány kilométerrel
távolabb,
miközben
egy szamuráj figyelmeztetés
nélkül megölhette
bármelyiküket, ha úgy vélte, az illető tiszteletlenül
viselkedett
vele szemben.
Ugyanakkor
a szamurájok életét is szigorú erkölcsi
normarendszer
szabályozta.
Ezt bushidónak
(= a harcos útja)
nevezték,
és lényege
a hűbérúr
iránti feltétlen
odaadás
volt. Hogy ez mit jelentett,
azt a legjobban A 47 hűséges ronin, a szamurájfilm
östípusa szemlélteti.
(A Kabuki Színház e rendkívül népszerű darabját
már 1913-ban megfilmesítették
Japánban.)
A katonai
kormányzó,
a
shogun egyik gonosz vazallusa
addig sérteget
egy fiatal szamuráj t, míg az - ura, a shogun
iránti kötelességéről
megfeledkezve
- nekitá13

Ahira

Kuroszaua : A testőr,

1961. (balrél : Toshiro Mifune)

mad és megsebesíti. Mivel megszegte a szabályt, mely sértetlenséget biztosít ura vazallusának, harakirit kell elkövetnie, és ezáltal gazdátlan szamurájjá, roninná válik 47 hű követője. A roninok hosszas előkészítés után bosszút
állnak urukért, hogy aztán, a szabályok értelmében, mindnyájan öngyilkosok legyenek. Jellemző módon a darab és nyomában a film nem
a bosszúra, hanem a sértések eltűrésében és a
halál vállalásában megmutatkozó lelki erőre helyezi a hangsúlyt.
Az amerikai western egy olyan népnek teremt nemzeti múltat a mítosz szintjén, amelynek mindössze kétszázéves történelme során az
egyén szabadságát biztosító demokrácia volt az
ideálja. Ennek megfelelően az amerikai westernben nincsenek áthághatatlan osztályhatárok, és a hős kizárólag rendkívüli ügyessége és
erkölcsi ereje által emelkedik embertársai fölé.
Jó példa erre George Stevens filmje, az Idegen
a vadnyugaton (1953). amelyet nemrég sugárzott a magyar televízió. Shane, a bivalybőrbe
bújt, kóbor lovas, akit a kifejezéstelen arcú,
szőke, filigrán Alan Ladd alakít. olyan, mint a
klasszikus westernhős megelevenedett képlete.
A havas hegyekből ereszkedik alá 'a termékeny
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völgybe, és beáll bérmunkásnak egy szegény, de
dolgos földműveshez. akit a többi farmerrel
együtt mindenáron el akar üldözni földjéről a
helybeli marhabáró. Shane jól dolgozik, kitűnően lő és verekszik így a farmer hamarosan
barátjának, a kisfia pedig példaképének tekinti,
sőt a farmer felesége láthatóan bele is szeret.
Shane végül nemcsak tévedhetetlen erkölcsi érzéke. hanem érzelmi kötődése rniatt áll az igaz
ügy, vagyis a farmerek oldalára: hogy megmentse a családos földműves életét. megvív helyette a marhabáró
fekete ruhás, fekete hajú
bérgyilkosával.
A szabadon választó individuális westernhős
és az egyéni vágyai teljes elfojtására kötelezett
szamuráj alapkonfliktusa - az egyéni és a közösségi érdek, illetve az egyéni vágyak és a kötelesség összeütközése - tehát lényegi rokonságot mutat, és ebből fakad a két hőstípus szembeötlő hasonlósága. Hiszen mintegy félúton találkoznak: a westernhős fokozatosan belátja,
hogy önfeláldozóan meg kell mentenie a közösséget a rosszemberektől ; a szamurájhős pedig
gyakran fellázad kötelessége ellen, vagy legalábbis csak hosszas lelki tusa után képes a szabályok követelte önfeláldozásra. A hős tettének

Cecil B. de Mille:

Acélkaraván,

1939. (Anthony

QUil11l,Joel McCrea és Barbara Stanwick)

jutalma azonban nagyon különböző a két müfajban. Míg a westernhős kivívja a hálás közösség megbecsülését, és gyakran elnyeri a hősnő
kezét is, a szamuráj általában elesik a harcban
vagy harakirit követ el. Ebben persze nemcsak
a belenyugvást, a türést dicsőítő keleti világszemlélet tükröződik, hanem az a gyakorlati
megfontolás is, hogy a végsőkig szabályozott
japán társadalomban szinte csak a halál aktusa
.ad lehetőséget az egyéni érzelmek kifejezésére.
A fentiek alapján nem meglepő, hogy éppen
a legnyugatiasabbnak
tartott japán rendező,
Akira Kuroszava filmjeiből. A hét szamurájból
(1954) és A testőrből lett sikeres western, és
hogy senkinek nem jutott eszébe a vadnyugatra
áthelyezni, mondjuk, Maszaki Kobajasi nem kevésbé sikeres Harakirijét
(1963). Hiszen ez
utóbbi hősétől eltérően Kuroszava gazdátlanná
vált szamuráj ai nem a speciálisan japán feudális kötöttségekkel kerülnek szembe, hanem banditákkal, akik egy gyenge közösséget fenyegetnek. Ráadásul ebben a westernekből ismerős
.alaphelyzetben a hősök nem emberfeletti lények, hanem minden erejüket ősszeszedő. gyarló emberek módjára viselkednek. Ezért lehetett
a középkori Japánban játszódó történetet olyan

könnyedén áthelyezni a századvégi Mexikóba
mind Leone, mind John Sturges filmjében, A
hét mesterlövészben
(1960). A teslőr esete ebből a szempontból különösen érdekes, ugyanis
Kuroszava elismerte, hogy felhasználta benne
a western évtizedek óta kialakult kliséit. Sőt,
a japán film egyik legjobb amerikai szakembere, Donald Richie szerint a testőr figuráját
egyenesen Shane, a japán mozikban nagy sikerrel játszott Idegen a vadnyugaton
hőse ihlette.
A testőr valóban hasonlít erre az absztrakcióvá leegyszerüsített klasszikus westernhősre :
magányos kívülálló, aki a semmiből bukkan fel,
és akinek múlt járól semmit nem tudunk meg.
A gazdátlan szamuráj ugyanolyan gyökértelenül bolyong a senki földjén és egy ugyanolyan
isten háta mögötti fészekbe érkezik, mint Shane.
Nyilván nem véletlen, hogy az egyetlen utcából álló japán városka, középen a tűztoronynyal, a vadnyugati településekre
emlékeztet.
Ebben a hagyományos környezetben mégsem
olyan hagyományos konfliktus fogadja a hőst,
mint amilyen a farmerek és a cowboyok el1entéte a westernben vagy két rivalizáló főúri kláné a szamuráj filmben. Itt két kapzsi és álnok
közember. 'a szakékereskedő és a selyemkeres15
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kedő állandó háborúskodása
teszi pokollá a lakók életét. És bár a testőr is megmenti
egy
kisfiú családját,
mint Shane. ö ezt mintegy mellékesen
teszi: jó cselekedete
csak része a két
párt összeugrasztását
célzó nagyszabású
tervének. "Mindig
szeréttem
volna valami
módon
véget
vetni
az értelmetlen
csatározásoknak.
amelyekben
gonoszok
harcolnak
gonoszok
ellen, de hát mi mind többé-kevésbé
gyengék vagyunk - én soha nem lennék erre képes. Éppen
ebben különbözik
a film hőse ... Az ő figurájával kezdett
megszületni
ez a film a gondolataimban"
- vallja a rendező. Tehát mint egy
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klasszikus westernhöshöz
illik, a testőr is felszámolja a békét fenyegető
konfliktust,
de egész
más okból és más módszerekkel.
Shane, miután
meggyőződött
a farmerek
igazáról
és arról,
hogya. földműves
család méltó arra, hogy megmentse őket, nyílt küzdelemben
áll ki a rosszernberekkel.
és tette jutalmául
nem fogad el
sem pénzt, sem szerelmet.
Egyedül,
(halálos?)
sebesülten
távozik, hiába marasztalja
a kisfiú,
akit ő tanított meg lőni - anyja nagy aggodalmára .•. Mondd meg anyádnak,
hogy nincs több
fegyver a völgyben,
és vigyázz rá helyettem"
ezek Shane búcsúszavai.
A testőr viszont eleve
tisztában van azzal, hogy a gyáva városiak
nem
méltók arra, hogy az életét áldozza éltük, ami
különben
sincs szándékában.
Unaloműzésből
és
megélhetése
biztosítása
érdekében
vállalkozik
a
városka megtisztítására
: mindkét táborból nagy
pénzeket
vesz fel szolgálataiért,
majd
ravasz
intrikával
úgy összeugrasztja
őket, hogy utolsó
szálig kiirtják egymást. Ezért is hatnak itt olyan
komikusan
az egyedül távozó hős hagyományos
búcsúszavai : "Most már nyugalom
lesz ebben
a városban."
A testőr története
egy cinikus, amorális
hős
szemszögéből
elevenedik
meg, akinek nincsenek
il!úziói a közönyös. önző és gyanakvó
városiakkai és általában
a világgal
kapcsolatban:
gátlástalanul
használja
fel a gonoszok
fegyverét,
a könyörtelen
csalást a gonoszokkal
szemben.
Shane történetét
viszont egy ideálra éhes kisfiú
tágra nyílt szemével látjuk. Ezért lett Kuroszava filmje groteszk vígjáték,
Stevensé pedig kissé patetikus
tündérmese.
Ez a groteszk
vígjátéki világszemlélet
honosodott
meg később
az
olasz westernben.
míg az amerikai
nyugat tűndérmesei
képe Karl May regényeinek
nyugatnémet filmváltozataiban
élt tovább. És ebben
nem kis szerepe volt az olasz és a német alkotók, illetve közönségük
nemzeti
karakterének.
Sergio Leone (sz. 1921) sem véletlenül
lett
az olasz western atyja. Régi, szinte családi kötelék füzi a műfajhoz : filmrendező
apja már a
század
elején
westerneket
forgatott
Genova
környékén.
Leone, aki Rómában
folytatott
jogi
tanulmányokat,
1939-ben került közvetlen
kapcsolatba a filmmel. A háború után szerepelt Vittorio De Sica Biciklitolvajok
címü
filmjében
(1948), és asszisztensként
dolgozott a neorealizmus más neves képviselői,
majd pedig amerikai
rendezők
mellett.
akik az olcsóbb
előállítási
költségek
miatt Európában
forgatták
látványos
szuperprodukcióikat.
Leone
így ismerkedett
meg" az amerikai
western
olyan veteránjaival.
mint Raoul Walsh és William
Wyler. nem is

,
szólva az ötvenes évek talán legsikeresebb westemjének. aDélidőnek
(1952) alkotójáról. az
osztrák származású Fred Zinnemannról. Mire
1960- ban sor került első önálló rendezésére
(Rhodosi oszlop), már közel 80 dokumentumés játékfilm készítésében vett részt. E látványos
történelmi freskó sikerét azonban messze túlszárnyalta második filmje, az Egy maréknyi
dollárért, amelyet olasz-spanyol-német
koprodukcióban forgatott és mint egykori forgatókönyvíró, maga is írt barátjával, Duccio Tessarival. Tessari szerint egyébként a spagetti-western
valójában az ötvenes években született meg egy látványos kosztümös eposz, a Pompeji utolsó napjai spanyolországi forgatásán, amelyen
ő, Leone és az olasz western 'későbbi neves rendezője, Sergio Corbucci asszisztensként dolgoztak. Egyik este a táj hangulata annyira az amerikai westernt idézte, hogy heccből ki is találtak
egy vadnyugati történetet. Amikor a hatvanas
évek derekán hirtelen divatba jött a spagettiwestern, valóban többnyire Spanyolországban
forgatták őket, koprodukcióban:
a rendező és
a zeneszerző általában olasz, a stáb spanyol. a
szereplőgárda
pedig nemzetközi volt. Mivel
szinte állandó társulat gyártotta őket, ugyanazok vagy legalábbis hasonló díszletek és arcok
tűnnek fel a különböző filmekben. A műfaj virágkorában (1963-69) több mint 300 spagettiwesternt mutattak be Olaszországban, de ezeknek alig húsz százaléka jutott el külföldre. Mi
sem jellemzőbb az alkotók kezdeti bizonytalanságára, mint az, hogy Leone iskolát teremtő
filmje címlistáján eredetileg mindnyájan álnéven szerepeltek. Leone az olasz változatban a
Bob Robertsen. a németben a Georg Schock nevet vette fel. (A forgalmazó véleménye: Olaszországban az amerikai, az NSZK-ban pedig a
hazai western számíthatott közönségsikerre.)
Leone, akinek liberális értelmiségi családjában az amerikai demokrácia volt az ideál, gyerekkorától
fogva rajongott a Vadnyugatért. és
alaposan tanulmányozta a határvidék történelmét is. Lelkes álmai saját bevallása szerint akkor foszlottak szét, amikor a háború végén
szembesült a felszabadító
hadsereg amerikai
közkatonáival. így jutott arra a meggyőződésre,
hogy "az amerikai nyugat embere egyáltalán
nem olyan volt, ahogy a hollywoodi rendezők
bemutatják.
Náluk a történetből.
amelynek
minden szereplője egysíkú, valamiféle kegyetlen, puritán tündérmese kerekedik ki a happy
end előtt. A valóságos nyugat viszont az erőszak, a rettegés és az ösztönök világa volt."
Valószínűleg ezért ragadta meg annyira az a

már-már abszurditásba
hajlóan gonosz világ,
amelyet Kuroszava ábrázolt A testőrben.
A lestőr és az Egy maréknyi dollárért ugyanúgy kezdődik: hátulról látjuk a névtelen hőst,
akinek megjelenése
sokkolóan ellentmond a
műfaj sablonjain nevelkedett néző elvárásainak. A testőr járása és kardja szamuráj voltára
utal. de égnek álló, kócos haja, koszos kimonója, szakadt szandálja és állandó vakaródzása
komikus csavargó színében tünteti fel. Noha az
olasz westernekhez szokott szemünknek közel
sem tűnik ennyire elhanyagoltnak az Egy matéknyi dollárért hőse, a film bemutatása idején
egyértelműen
antihősnek
tűnt.
Akkoriban
ugyanis öszvéren és ponchóban.
borostás arccal
és bagót rágva csak a mexikói mellékszereplők
vagy a rosszemberek
jártak a westernben.
Mégis mindkét filmben hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogya pozitív hőssel állunk szemben.
És ez nemcsak a szereposztásnak köszönhető,
hiszen a testőrt alakító Toshiro Mifunével ellentétben az amerikai Clint Eastwood akkor
még ismeretlen színész volt, aki Amerikában
is csak a televízióban szerepelt - néhány westernsorozatban. Természetesen pozitív hős voltukra utal. hogy egy szempillantás alatt négyöt banditát is elintéznek teljesen egyedül: a testőr karddal. a vadnyugati idegen pedig kedvenc
45-ös Colt jával. Mégis, ami igazán a pozitív hős
státuszába emeli ezeket a rosszemberektől megjelenésükben és módszereikben is alig kűlönbőző fiqurákat.
az méltóságteljes
kívülállásuk.
Ezért olyan ideális a névtelen hős szerepére a
szálfatermetű.
szabályosan szép arcú. szűkszavú és rezzenéstelen arcú Eastwood (sz. 1930).
az iskola egykori kosárlabdázó sztárja. aki ifjúkori csavargásai után szinte véletlenül lett színész, és magánemberként a jóga és a távol-keleti
filozófia megszállottja. Kuroszava hőse kívülállását egy ismétlődő komikus jelenettel hangsúlyozza: a testőr minden újabb intrika után
felmászik a tűztoronyba.
hogy mintegy páholyból nézze végig az általa kirobbantott vérontást.
Ennek groteszk ellenpárját teremti meg Leone
abban a képsorban.
amelyben a félholtra vert
idegen, akit a koporsókészítő csempész ki a városból. a koporsóból kikukucskálva
azért még
élvezettel végignézL hogyan füstöli ki és lövi
halomra az egyik ellenséges család a másikat.
Ugyancsak a hős flegmán hidegvérű kívülállását hivatott jelképezni a testőr fogpiszkálója és
az idegen félig elrágott szivarja. Éppen ez a
morbid fekete humor és pimasz közöny különbözteti meg kívülállásukat
a klasszikus western hősétől.
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A II. világháború előtt készült westernek túlnyomó többségében a kívülálló magányos hős
megtalálta a beilleszkedés módját: segített a
vadonba civilizéelót hozó pionírok békés közösségének a haladást akadályozó rosszemberekkel
szemben, amiért hálából a közösség befogadta,
és többnyire megtette a társadalmi béke intézményes őrévé. A háború utáni western ekben
azonban egyre keservesebbé vált a közösségi és
az egyéni érdekek összeegyeztetése a hős számára, aki ezért egyre gyakrabban magányosan
távozik a film végén, sőt sokszor meg is hal.
A korábban szinte kötelező happy end elmaradásának oka természetesen nem a hősben. hanem a közösségben
keresendő:
méltatlanná
vált arra, hogya változatlanul becsületes hős
megmentse és otthonául válassza. Ez a változás
a legszembetűnőbben
aDélidőben,
Zinnemann
többszörös Oscar-díjas sikerfilmjében
jelenik
meg. A seriff. akit a már öregedő Gary Coeper.
több tucat western pozitív hőse alakít. maga a
megtestesült erényesség, így joggal örvend köztiszteletnek. Mégis amikor esküvője és lemondása után úgy dönt, hogy erkölcsi kötelessége
megvédeni a várost attól a .xlélldőben" visszatérő banditától.
akit évekkel ezelőtt ő juttatott
börtönbe, a lakosság ellene fordul. A közösség,
melynek tagjai korábban versenyt könyörögtek
18

a hős segítségéért, itt gyáván meghunyászkodik,
és minden segítséget megtagad az idealista serifftől, aki végül egyedül áll ki a banditával és
társaival szemben az elhagyott Iőutcán. Nem
csoda, hogy a számára is váratlan győzelem
után egy szóra sem méltatja az ujjongó tömeget. hanem kiábrándultan a porba dobja seriffcsillagát, és távozik feleségével. Ezt a rendkívül
feszesen szerkesztett, tragikus hangvételű fekete-fehér filmet joggal tartották akkoriban a hidegháborús hisztériában élő kortárs amerikai
társadalom bírálatának, noha átütő sikerét valószínűleg nem ennek köszönhette. Nem érdektelen és nyilván nem véletlen adalék, hogya film
forgatókönyvírója
az' a Carl Foreman, aki korábban megtagadta a vallomástételtaz
Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság előtt.
A Délidő talpig becsületes moralistájához képest, aki az önmagához és az elveihez való hűség nevében tudatosan és tragikus méltósággal
vállalja, hogy kívülálló legyen ebben a korrupt
és gyáva társadalomban, a testőr és az idegen
becstelen opportunistanak tűnik. Valójában persze csak a "fejlődés" következő fokán állnak.
Hiszen míg Zinnemann hősével együtt a fejét
csóválja erkölcsi felháborodásában,
Kuroszava
és Leone már csak flegmán mosolyognak a világ és az emberek gonoszságán, akárcsak hó-
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seik. Maga a kívülállás
ténye azonban mindhárom hős esetében elmarasztaló
erkölcsi
ítéletet
mond a társadalomról,
amely nem akar megtisztulni bűneitől, és ezért nem ad elfogadható
alternatívát
a hős számára.
Ami radikálisan
új Kuroszava
és Leone antihőseinek kivűlállásában.
az az a felismerés,
hogy csak közönyös
kívülállóként
van esélyük
a gonosz legyőzésére
és a világ valamiféle
megváltoztatására.
Különösen
következetesen
érvényesül ez A leslőrben. Mivel úgysem hallgatna
rá, a szamuráj
meg sem próbálja
feltartóztatni
az apja elől menekülő
parasztfiút.
aki izqalma s
életre vágyva
szökött
el hazulról.
Mindenki
megőrült,
és a pénzt hajszolja,
fejti ki véleményét a világról a szemrehányó
apának.
És meggyőzően igazolja őt a városka képe, melynek kihalt főutcaján
levágott emberi kézzel a szájában
oldalog egy kutya. hogy aztán megjelenjen
a tetovált szörnyszülöttek
karikatúrába
illő serege:
a két kereskedő
zsoldosai.
Ebben a világban valóban leküzdendő
emberi gyengeség
az együttérzés; ezért utasítja vissza olyan dühösen a hős
a kiszabaditott
parasztcsalád
hálálkcdását,
ak iken egyszerűen
megesett a szíve. És il rendező
azzal fokozza a helyzet traqíkomikumát.
hogy
éppen a család köszönö
levele leplezi le a testőrt, akit becsapott megbízói bosszúból majdnem
agyonvernek.

Leone filmjében
érdekes módon megszelídülnek ezek a groteszk
elemek (a kezdeti borzalmakból mindössze
egy őszvérre
ültetett hulla
maradt),
sőt még a hős cselekvési
motivációja
is módosul.
A mexikói
városkába
betoppan ó
idegen
ugyanis
csak később
találkozik
a pimaszkodó
zsoldosokkal.
és még annál is később
tárul elé a mexikói
banditák
amerikai
egyenruhában
elkövetett
postakocsi-rablásának
véres
látványa,
mely feltehetően
felkavarja
addig jól
leplezett
hazafias érzéseit. A rejtélyes amerikai
legelőször
annak lesz tanúja. hogy kegyetlenül
meqvernek
egy kisfiút.
mert
bemászott
egy
házba, amelynek
egyik ablakában
feltűnik egy
szép fiatal nő. Az idegen és a nő tekintete egy
pillanatra
jelentőségteljesen
találkozik.
Ezáltal
aztán akisfiától
elszakított
asszony későbbi kiszabaditása
sokkal nagyobb súlyt kap. mint Kuroszavánál.
Hiszen
az idegen.
aki különben
mindcnt csak pénzért csinál. a klasszikus
westernhőshöz
hasonlóan
elsősorban
a nő hatása ra
kezdi feladni kívülállását.
Amikor egy kornikus
véletlen
foly tim leüti az asszonyt.
még csak
ideális túszt lát benne. mint a fő bandita kedvenc szeretőjcbcn,
A túszcserénel
azonban már
felébred benne a szánalom.
És mivcl ezt az általános érzést nem tartja kielégitő motivációnak
a rendező. a hős azzal indokolja
önzetlen mcn-
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tőakcióját
a nőnek, hogy emlékezteti
valakire,
akit egykor ismert. SŐt. a család hálálkodását
is
csak azért nem hallgatja
végig, mert sürget az
idő. A nápolyi születésű
Leone sokat emlegetett
"hűvös európai iróniájába"
tehát jó adag olasz
érzelmesség
is vegyül,
ami filmjét
észrevehetően eltávolítja
az iróniájában
következetesebb
japán eredetitől.
s közeliti a hagyományos
amerikai westernhez.
És valószínűleg
az olasz western éppen azért lehetett olyan nagy hatással az
arnerikaira.
mert alapvetőerr
belőle táplálkozott,
és nem egyszerűen
a paródiájára,
hanem a hazai nagyközönség
szórakoztatásáru
törekedett.
Sergio Leone és társai az amerikai westerntől
kölcsönvett
történeteket,
fiqurákat.
sőt színészeket a rendkívül
változékony.
érzelmes olasz
vérmérséklet
k ifejezcsére
és a kortárs
olaszok
életérzésének
tükrözésére
használták
fel. Ezért
olyan gyakori
motívum
a spagetti-westernben
a pénzszerzés
mellett
a családi
vcrbusszú,
és
ezért olyan sok a katolikus
vallási icikép. amit
persze a mexikói színhely tesz lehetövé.
a családot és a civilizációt
például nem az iskola
vagy a templom
jelképezi,
mint az amerikai
filmekben.
hanem a haranqtorony.
Ezért olyan
harsány a színészi játék, ezért keveredik
a filmek hangvételében
az érzelmesség
és a szatira.
és ezért lesz a western ből olyan könyen baloldali politikai példázat. Hiszen il western Olasz20

ország
számára
nem az amerikai
határvidék
pionírjainak
dicséretesen
szívó s küzdelmét
jelenti a nyugat
civilizálásáért.
hanem egy abszurd és erőszakos
világ romantikusan
kiszínezett, reménytelen
képét, ahol a civilizáció
korrupt és elnyomja
az egyént, ahol a család már
nem köztiszteletben
álló, szent egység, hanem
gyenge és védtelenül
kiszolgáltatott,
és ahol az
egyén csak erőszakkal, önzéssel
és. gátlástalan
alkalmazkodással
tud fennmaradni.
A spagetti-western
formajegyei
mégsem vezethetők le kizárólag
az olasz temperamentumból és életszemléletből.
sem az amerikai
western hatásából.
Inkább arról van szó. hogy Leonénak - nem utolsó sorban Kuroszava
hatására
- sikerült egy olyan audiovizuális
formát találnia, amely tökéletes összhangban
van hőse leglényegibb
tulajdonságával.
a kívülállással.
A
testőr azzal győzi le a világot, hogy keresztüllát rajta, és az erkölcsi értékrendet
érvényesítve
át is rendezi.
Kurosz ava pedig a filmvásznon
látható
világot rendezi át a tánc. a látványosság, a mozgás és a kompozíció
segítségével
egy
i aqyoqóan
koreografált
sz injátékká.
A teatralitás ironikusan
elidegenítő
hatását erősíti a színészi játék szándékos modorossága
és a hős balettszerű
mozgása,
akinek
minden mozdulatát
zene kiséri. méghozzá
általában
divatos,
nyuguli táncritmusok.
Így alakul ki az a bizarr ba-
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Banda,

1969. (Ben Johnson, Warren oates, William

lettszerűség,
amely csírájában
már a hagyományos amerikai
western ben is megvolt,
különösen a. tűzpárbaj
jeleneteiben.
és amelyet aztán
az olasz western ad absurdum
vitt.
Hogyan válik a spagetti-western
- egy angol
szerzőpár,
Laurence
Straig és Tony Williams
szavaival
élve - "az erőszak
operájává",
az
már Leone első három westernjében
is jól megfigyelhető.
Ezek a filmek - Egy maréhnyi dollárért, Néhány dollárral többért (1965), A Jó,
a Rossz és a Csúl (1966) - tematikai és formai
hasonlóságuk
miatt a dollár-trilógia
elnevezést
kapták
a szakirodalomban.
Az alkotógárda
szinte változatlan:
az író maga Leone, a főszereplő Eastwood,
a. zeneszerző
Ennio Morricone.
az operatőr Massimo Dallamario.
illetve az utolsó filmnél már Tonino Delli Colli. A történetek
is hasonlóak.
A Néhány dollárral többért névtelen hőse egy fejvadász,
aki egy tízezer dollárt érő mexikói banditáért
versenyez
kollégájával, míg végül a bandába
beépül ve, közösen
számolják
fel a banditákat
és vágják zsebre a
bankrablásnál
szerzett zsákmányt.
A Jó, a Rossz
és a Csúl három hős e a hadsereg
elsikkasztott
pénzét keresi lázasan a polgárháború
forgatagában, és eközben a kényszerű
egymásrautaltság,
a pénzsóvár
rivalizálás
és az egymással
szembeni általános bizalmatlanság
állandóan
változó
szövetségeket
hoz létre köztük. Jellemző módon

Holden

és Ernest Borgnine)

mind a három filmben a kínzások és a leszámolások
jelentik
az audiovizuális
csúcspontot.
Ilyenkor
az egyébként
igen mozgékony
kamera
patetikus
lassúsággal
rögzíti a már-már
öntetszelgő naturalizmussal
ábrázolt
erőszakot,
miközben
a kísérőzenében
korbácsütések,
elhaló
nyögések,
disszonáns
harangszó
és vad gitárakkordok
groteszk egyvelegét
halljuk. Nem véletlen, hogy Leone, míg például A testőr igen
szellemes,
árnyalt
párbeszédeit
erősen lee gyszerűsítette,
a hős, illetve a kocsmáros
megkínzásának
jelenetét
jobban kidolgozta,
mint Kuroszava : csizmával
taposnak
a hős kezére, és
csak azért hagyják abba a kínzást, mert az ájulás határán már nem érzi elég tisztán a fájdalmat. Mégis mindez gyerekjáték nak tűnik a trilógiát záró film "rossz" hősének,
Angyalszemnek (Lee Van Cleef) a módszereihez
képest, aki
a szemét is kinyomná
áldozatának,
méghozzá
premier plánban, miközben a hadifoglyok
zenekara éteri dallamokat
játszik. így lesz a zene,
amelyet Morricone
olykor már a film forgatása
előtt megír a rendező útmutatása
alapján, hangulatkeltő
háttéreffektusból
a cselekmény
jelentést hordozó dramaturgiai
eleme, mely sokszor
többet árul el. mint maga a történet.
A fejlődést bizonyítja,
hogya
párbaj jelenete is ebben
az utolsó filmben a legkidolgozottabb.
A három
hős végső leszámolására
Leone - és az olasz
21

western - kedvenc színhelyén,
a temetőben
kerül sor, vakitó napsütésben.
A feszültséget
az
arcok és a szemek ismétlődő premier plán jainak
a váltakozása,
a szakadatlan
körkörös
kameramozgás és a hátborzongató
csontzene
teremti
meg. Mint Christopher
Fraeyling
angol kritikus találóan megjegyezte,
a három hős az alkudozó olaszok stílusában
méri fel egymást:
egymás
szeméből
próbálják
kiolvasni,
milyen
messzire lehet elmenni, mikor kell fegyvert rántani. Ugyanakkor
persze felismerhetők
ebben a
szamuráj-.
sőt a karate-filmekben
látható párbajok formajegyei
: ott is rendkívül
hosszú meditációs szakasz, a koncentrálás
mozdulatlansá~a előzi meg a villámgyors
fizikai akciót. De
bármi ből táplálkozzon
is ez a jellegzetes
formai
megoldás,
az vitathatatlan
tény, hogy az amerikai western elsősorban
~ erőszak ábrázolása
terén hasznosította
az olaszok - és közvetve
a
japánok
- tapasztalatait.

Vad bandák
Az erőszak problémája
mindig központi helyet
foglalt el a western ben. A klasszikus
amerikai
western
mégsem
tekinthető
erőszakos
műfajnak, és annak
idején joggal
került
a mozik
szombat délelőtti gyerekműsorára.
A klasszikus
western ben ugyanis
az erőszak
legfeljebb
a
rosszembereknél
válik öncélú
szadizmussá. a
pozitív hős csak végső esetben
és mindig az
igazság védelmében
folyamodik
hozzá. Ennek
megfelelően
ezekben
a filmekben
az erőszak
ábrázolása
inkább jelzésszerű.
semmint naturalista. A filmvásznon
évtizedeken
át úgy haltak
meg a határvidéki
emberek,
mint a cowboyosdit játszó
gyerekek:
széles mozdulatokkal,
de
vértelenül.
A hatvanas
évek második
felében
azonban
radikális
változást
hozott e téren az
olasz western
- és még inkább
az amerikai
filmgyártás
öncenzúrájának
enyhülése.
E kettős
hatás eredményeképpen
az erőszak
és a szex
hulláma
söpört végig az amerikai
filmgyártás
szinte minden műfaján.
így születhetett
meg
1969-ben Sam Peckinpah
legvitatottabb
és sokak szerint legjobb filmje, a Vad Banda.
A cím egy állandóan
változó létszámú,
valóságosan létező rablóbandára
(The Wild Bunch)
utal. melynek tagjai marhalopással.
meg bankés vonatrablással
foglalkoztak
a századforduló
táján. A banda két legismertebb
alakjáról készitette George Roy Hill a filmtörténet
egyik legsikeresebb
westernjét.
a Butch Cassidy és a Sundance Kidei. méghozzá a Vad Bandával egyidőben. Míg azonban
Hill - legalábbis
szándékát
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tekintve
- a történelmi
valóság
pontos
rekonstruálására
törekedett,
Peckinpaht
elsősorban a mítosz érdekelte:
"Az amerikai
nyugat
banditái mindig elbűvöltek.
Hírességek
voltak,
olyan Robin Hood-félek.
ami persze nem igaz de mint erős egyéniségek
egy minden tekintetben törvény
nélküli országban
megalkották
a
maguk törvényét.
Mindig kívánesi
voltam, mi
történt
ezekkel
a bandavezérekkel.
amikor
a
régi nyugat meqváltozott."
Ezért helyezi törvényenkívüli
hőseit 1913-ba, a mexikói forradalom zűrzavaros
közegébe,
ahol hamarosan
két
tűz közé
kerülnek.
Egyrészt
egy sikertelen
bankrablás
után üldözőbe veszik őket a vasúttársaság
szedett-vedett
fejvadászai
- a banda
egykori
tagjának
kelletlen
vezetésével;
másrészt veszélyes
üzleti kapcsolatba
lépnek egy
Mapache
nevű, álnok és könyörtelen
mexikói
tábornokkal,
akinek
megbízásából
több láda
aranyért
kirabolnak
egy amerikai
fegyverszállító vonatot. A kezdeti sikertelen
és a végső sikeres akció között,
menekülés
közben,
ellátogatnak
a banda egyetlen
mexikói tagjának,
a
fiatal Angelnek
a szülőfalujába,
amelyet
Mapache kifosztott.
Végül Angel és Mapache
személyes konfliktusa
okozza a banda vesztét: Angel bosszúból lelövi a menyasszonvát.
mert Mapache szeretője
lett; ezért a tábornok,
a fegyverek leszállítása
után, bosszúból,
kegyetlenül
megkínoztatja.
Amikor
a banda
utolsó négy
tagja Angel kiszabadítására
indul,
egy egész
mexikói hádsereggel
kerülnek
szembe és mindnyájan életüket vesztik.
A Vad Bandában, amelyet két iszonyatos
tömeqmészárlás
foglal keretbe,
sajátosan
ötvöződik az amerikai western öröksége
az előző részben el~mzett
formajegyekkel.
Az iqazsáqhoz
ugyanis hozzátartozik,
hogy a háború utáni amerikai westernben
csírájában
már mindaz megvolt, amit az olaszok - japán ihletésre
- cégjelükké fejlesztettek:
a hős cinizmusa.
amely a
hős és a rosszember
lényegi hasonlóságának
látszatát
kelti; a rituálissá,
tehát
öncélúvá
váló
erőszak;
a lemeztelenített
sablonok,
amelyek
így önmaguk
paródiájába
fordulnak.
Sőt, az ötvenes évek talán két legérdekesebb
- és Európában különösen
népszerű - amerikai
westernrendezője,
Anthony
Mann és Budd Boetticher
már jóval az olasz western előtt tragikus, illetve
tragikomikus
hőssé emelte a klasszikus
westernben
hagyományosan
megvetett
Iejvadásat.
aki a bosszú vagy az arany megszállottja.
Eközben Mann főleg az erőszak szélsőségesen
naturalista ábrázolásával,
Boetticher
pedig a sablonokat lemeztelenitő. ironikus távolságtartásával

vetítette előre az olasz westernt. A hatvanas
években azonban - egy film kivételével - már
egyikük sem készít westernt, és ezzel mintegy
átadják a stafétabotot az új nemzedéket képviselő Peckinpahnak.
Sam Peckinpah
(1925-1984)
múlt századi
pionírok leszármazottja, akik Illinoisból vándoroltak Kaliforniába. Fresnóban szűletett, és mivel nagyon fegyelmezetlen gyerek volt, szülei
katonaiskolába küldték. A háború alatt tengerészként még Kínába is eljutott, utána pedig elvégezte a dél-kaliforniai egyetem drámaszakát.
Évekig színházi rendező és színész volt. A filmhez az ötvenes években került mint az akciós
filmekre specializálódott Don Siegel asszisztense, akit tanítómesterének tekintett. Később televíziós és mozifilmeket írt és több tv-sorozatot
rendezett, főleg vadnyugati témakörben. Első
mozifilmje is western (Társak életre-halálra,
1W51). Második - és már sokkal sikeresebb westernjében (Délutáni puskalövések, 1962) saját határvidéki élményeit dolgozta fel két egykori seriff történetében, akik még egy utolsó
nagy akcióra vállalkoznak.
A színhely az a
hegyvidék, ahol gyerek'korát töltötte nagyapja
ranchén. A szinte anakronisztikusan
becsületes
seriff figuráját pedig apjáról, egy igen vallásos,
protestáns ügyvédről mintázta, aki állandóan a
törvénykönyvből és a Bibliából idézett neki.
Peckinpah a századelő korrupt civilizációjába
helyezve teszi próbára hősei erkölcsi értékrendjét, és aki nem tartja magát hozzá, hanem csak
alkalmazkodni próbál a megváltozott körülményekhez, könnyűnek találtatik.
Peckinpah utolsó westernje a Vad Banda előtt
'a polgárháború végén játszódó Dundee őrnagy
(1964) volt, amelynek érdekességét az adja,
hogy John Ford lovassági filmjeit bírálja felül
benne. Ford szinte mindig idealizálta a határvidéki lovasság életét, amelyben ő az amerikai
·demokrácia mikrokozmoszát
látta. Peckinpah
.eqyrészt lerombolja ezt az illúziót, másrészt viszont rehabilitálja. Rendkívül plasztikusan mu.tatja be, milyen véres és értelmetlen ütközetek
mocskában kovácsolódik nemzeti tudattal rendelkező sereggé az a szedett-vedett
népség,
amelyet az önmagában is kételkedő, önpusztító
.északi tiszt, Dundee őrnagy (Charlton Heston)
vezet. Ezt a kétes értékű nemzetté válást jelké'pezí az amerikai zászló, amelynek azonban
Peckinpahnál is ugyanolyan pozitív szerepe van,
mint Ford filmjeiben: ezért a zászlóért áldozza
életét Dundee egykori barátja és jelenleqi esküdt ellensége, egy hadifogoly déli tiszt. Szöges
-ellentétben
áll ez Leone polgárháborús filmje-

Sam Peckinpah:

Vad Banda, 1969. (Robert

Ryan)

vel, ahol a korabeli kellékek minden hitelessége
ellenére teljesen értelmetlen vérontássá degradálódik észak és dél harca, ezért kimenetele
nem érdekli sem a jót, sem a rosszat, sem a
csúfat.

Jim Kitses filmtörténész éppen azért nevezí
Peckinpaht "John Ford fattyújának",
mert az ő
filmjei is az amerikai múltban és a puritán gondolkodásmódban gyökereznek, és egyszerre ábrázolják az amerikai nyugat mítoszát és valóságát. Mint Ford és mint irodalmi példaképe, Hemingway, Peckinpah is a kívülállók, a nagystílű
vesztök mellett száll síkra, és az olyan régimódi, egyszerű erényeket dicsőíti, mint a bátorság.
a lojalitás és a barátság. A "nagy optimistának", Fordnak egyébként Leone is őszinte csodálója .. De mint a rómaiak kései leszármazottja,
túlságosan tudatában van a birodalmak mulan23
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dóságának
ahhoz, hogyelfogadhassa
Ford világképét. így aztán Leone alapvetően
pesszimista életszemléletéből
új sablonrendszer
született: "Ha Fordnál valaki kinyit egy ablakot,
a
fényes jövőbe pillant;
ha nálam valaki kinyit
egy ablakot, mindenki
tudja, most le fogják lőni. Az amerikai
westernben
a hősök csúnyán
halnak meg a háttérben,
nálam viszont az előtérben halnak
meg
- kísértetiesen
szépen."
Peckinpah
éppen azzal válik összekötővé
kettejük kőzőtt. hogy, mint ez a Vad Bandában is
megfigyelhető,
Leone új sablonrendszerének
a
felhasználásával
John Ford eszményeit
rehabilitálja.
A Vad Banda tagjai megjelenésükben
és viselkedésükben
is Leone névtelen hőseire emlékeztetnek.
Hidegvérű
profik, akik könyörtelen
precizitással
végzik munkájukat,
a bank- és vonatrablást.
és nem hagyják, hogy szánalom vagy
együttérzés
megzavarja
őket. Már az első félórában kiderül
róluk, hogy különbek
a dögevőkre emlékeztető
fejvadászoknál.
akik híva-
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Bronson)
talosan
az igazságszolgáltatást
képviselik,
<de'
csak a vérdíj érdekli őket. Még nyilvánvalóbb
erkölcsi fölényük a szeszélyes és szadista mexikói tábornokhoz
képest,
akinek
táborában
az
olasz westernt is meg szégyenítő
szabadosság
és
erőszak uralkodik.
Hiszen a fejvadászokkal
és
Mapache
embereivel
ellentétben
a Vad Banda
tagjai csak szükség esetén ölnek, és azért élvezik a törvényenkívüli
életet, mert szórakoztató
alternatívát
nyújt az unalmas és álszent polgári
életformával
szemben,
amelyet
már
nem
a
templom vagy az iskola, hanem az alkoholellenes felvonulás
jellemez.
Eltérően
azonban
A
testőr és a dollár-trilógia
magányos
hőseitől
ezeket a banditákat
már nem a tudatos kivűlállásukban
érvényesülő
értékrend
emeli hőssé.
hanem az összetartozásuk.
Éppen ezt a közös
rablásban
és mulatozásban
megedzett
csoportszolidaritást
ingatja meg a bankrablás
kudarca,
melynek
során a banda
nagy
része odavész.
Ezért a bandavezér
nemcsak a pénzért. hanem
önbecsülésük
helyreállitása
érdekében
is vállal-

ja a vonatrablást.
amellyel az ellenszenves
Mapache bízza meg őket. Számukra
az igazi próbatétel mégsem a fegyverszállítmány
megszerzése. hanem
annak eldöntése,
kiszabadítsák-e
AngeIt, aki saját hibájából,
a bandavezér
ismételt figyelmeztetése
ellenére
került
bajba. A
döntés fokozatosan,
de minden vita nélkül, mármár komikusan
szűkszavú párbeszéd után születik meg: "Menjünk l" - "Miért ne? IH Azt, hogy
ezzel a banditák
mégis a klasszikus
westernhős
szerepkörét
vállalják,
elsősorban
vizuálisan
érzékelteti a rendező és kedvenc operatőre,
Lucien
Ballard. Ebben a végtelenül
erőszakos
világban,
amelyben az egyéni hősiességet
kifejező hagyományos
párbajt
végérvényesen
kiszorították
a
kaotikus
csoportos
összecsapások,
úgy vonul
végig a négy bandita
a tábor zsúfolt utcáin,
mint ahogya
legendás Earp-fivérek
szoktak végigmenni
Tombstone
üres főutcáján,
hogy leszámoljanak
a marhatolvaj
Clanton
családdal.
(Nem véletlen,
hogy Peckinpah
kedvenc
westernje a Délidő és az Idegen a vadnyugaton
mellett éppen e Clementina, kedvesem. melyben
John Ford az Earp fivérek legendáját
dolgozta
fel.) Hamarosan
kiderül azonban,
hogy a megváltozott
western ben nincs helye a klasszikus
westernhős(ök)nek:
értékes
hulláikat
elszállítják a tömegmészárlás
végére betoppanó
fejvadászok.
Ha a film itt érne véget, az Író-rendező
Peckinpah alig tett volna hozzá valamit az olasz
western keserűen
pesszimista
világképéhez.
De
a Vad Banda azzal zárul, hogya
banda eddig
külőnböző
oldalon
harcoló
két túlélője
jobb
híján csatlakozik
Angel
földijeihez.
vagyis a
mexikói forradalmárokhoz.
és baráti összenevetésükbe
bekapcsolódik
a banda immár halott
tagjainak
sorra megjelenő,
nevető arca. Amikor
pedig visszapillantásban.
de már egészen más
megvilágításban,
szinte dicsfény től övezve megjelenik a Vad Bandát énekkel búcsúztató
mexikói parasztok
képe, már kétség
sem fér Peckinpah mondanivalójához.
A nép képzeletében
máris legendás hősökké váltak ezek a banditák.
akik szemünk
láttára
jutottak
el a legvadabb
gazemberségtől
önmaguk
heroikus
megváltásáig.
A Vad Banda bemutatása
idején azért kavart
.akkora botrányt,
mert az amerikai
westernben
addig ismeretlen
nyíltság gal tárta a nézők elé
az erőszak véres valóságát.
Sokan azzal vádolták a rendezőt, hogy dicsőíti az erőszakot
azzal,
hogy nem egyszerűen
ábrázolja
az öldöklést,
hanem kéjeleg benne. Ezt példázza
az erőszak
orgiaszerű
véres balett je a film végén, amikor

Sam Pechinpah : Vad Banda, 1969. [Et nest Borqnine}

a négy hős már-már
nevetségesbe
hajlcan
kegyetlen és irreális harcot vív az óriási túlerőben
lévő mexikói
hadsereggel,
melynek
három negyedét
sikerült
is leölniük
egy géppuskával.
Paul Seydor szerint azonban, aki könyvet is írt
Peckinpah
westernjeiről.
a rendező
valójában
az erőszak realista
és romantikus
képét ütköztet i itt egymással
a nosrnál sebességű és a lassított felvételek
gyors váltakozása
által: hol az
ölés véres valóságát
látjuk, hol pedig esztétikummá
szelídített,
pantomim szerű
szépségét.
A nézőt tehát éppen az ejti zavarba,
hogy Peckinpah
szándékosan
egyszerre
életi át vele az
erőszak borzalmát
és kéjes gyönyörűségét.
Mindenesetre
abban az apokaliptikus
viz ióban. amelyet Peckinpah
a vad bandák szélsőségesen
kegyetlen világáról
rajzol, a szamurájfilm
és a
spagetti-western
hatása az akkoriban
kulmináló
vietnami
háború
élményével
ötvöződik.
Valószínűleg ezért is teremtett
a Vad Banda iskolát.
A hatvanas
évek
végétől
tucatjával
jelentek
meg az olyan amerikai
westernek,
amelyekben
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John Sturqes . A hét mesterlövész,
Yul Brynner)
a társadalom

1960. (Brad Dexter,

és a törvény támogatását
élvező,
olyan törvényenkívüliekre
vadásznak,
akik rokonszenvesebbek
és erkölcsösebbek náluk. "E rendkívül
brutális történetek
közvetlen
politikai
háttere kétségtelenül
a vietnami háború és él morális zűrzavar,
melyet okozott. Társadalmilag
tehát
e filmek
aktuális
problémák
és szorongások
tükörképe i, anyagilag egy láthatóan
nagy bevételt biztosító téma
kiaknázásai,
esztétikailag
pedig egy bevált rnodell variációi"
- írja a westernről
szóló könyvében Phil ip Freneh.
majd
példaként
olyan
Magyarországon
is bemutatott
filmeket
sorol
fel, mint a Joe Kidd (John Sturges, 1972) és a
Chato föld je (Michael Winner. 1972).
A hetvenes
évek közepére
már a múlté a
spagetti-western
és a vad bandák
divatja,
és
megkezdődik
a klasszikus
western
hagyományos értékrendjének
óvatos visszaállítása.
Ezt
példázza
az Amerikába
visszatért
Clint Eastwood talán legjobb
saját rendezésű
filmje, A
törvényenkívüli
[osey Wales (1976): érződik
rajta az olasz hatás, de már teljes egészében
az ameri-kai élményvilágban
gyökerezik.
A világ kegyetlenül
erőszakos
és a hős cinikus, magányos kívülálló,
akárcsak
az olasz westernben.
De ezt a helyzetet már nem tekinti eleve elrendeltetettnek
a sz ínész-rendező
Eastwood, hanem
a polgárháború
okozta morális
kácszra vezeti

korrupt.üldözök
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Steve

Me Ciueen, James Coburn, Horst Buehholz és

vissza, sőt bemutatja,
hogy közös akarás sal az
erőszak elkerülhető.
A címszereplő
azért lett békés farmerből
déli gerilla, majd bandita, mert
az északi geriIlák
megölték
a családját.
És a
film végén,
jóval a polgárháború
befejezése
után azért tud visszatérni
a farmerkedéshez,
mert a vándorlásai
során hozzácsapódó
számkivetettek alkalmi érdekközösségéből
igazi családot teremt magának.
A western, ha áttétel esen is, de mindig tükrözi azt a társadalmi
közeget, amelyben
készült.
Ebben az értelemben
a Vad Banda a hatvanas
évek Amerikájának
kül- és belpolitikai
megosztottságáról,
az erőszak világméretű
elterjedéséről szól. míg A lörvényenkívüli
[osey Wales
azt a folyamatot
érzékelteti,
ahogy az amerikai
nép lassan kezd magára találni a megrázkódtatások sora után. De nemcsak a mindenkori
valóság változásai,
hanem a különböző
művészeti
hatások
is meghatározóak
lehetnek
egy műfaj
fejlődésében.
Hogyan
gazdagítják
egymást
a
kűlönböző
nemzetiségű
filmtípusok.
miközben
megőrzik
a társadalmi
hátterükből
és művészi
hagyományaikból
fakadó sajátosságaikat?
Erre
a kérdésre
a fenti összehasonlító
elemzések
után azt a sommás választ adhat juk, hogy ez a
fajta kölcsönhatás
ebben az esetben nagyon ösztönzően hatott a western egész műfajának
fejlődésére.
Berkes Ildikó

A szemérmetlen képtelenség hőse
Steven Spielberg: Indiana Jones avagy a Végzet temploma
Revolverhős.
nőcsábász,
tudós vagy kalandor?
Melyik címke
illik Indiana
Jonesra?
Mindegyik? Igen, Steven Spielberg
mindennek
valami különös
elegyét
hozta létre az eddigi két
filmben
- Az elveszett frigyláda fosztogatóiban meg az Indiana Jones avagy a Végzet
templomában =, és Harrison Ford személyében
kétségtelenül
megtalálta
és kidolgozta
egy új
hőstípus
mintapéldányát.
Indiana
Jones nem a markáns
marconák.
nem a rezzenéstelen
arcú blazirtak.
nem a szomorú tekintetű,
múltjuk
mély sebeit palástoló,
titkolt romantikusok,
nem az érzéketlen
megszállottak
közül való. Doktor
Jones gyakorta
mosolyog
fülig érő szájjal.
gyengéd,
humora
van,
talpraesettsége
ellenére
megesik
vele,
hogy kifejezetten
fél valamitől,
gyerekesen
kiváncsi, szereti a csinos nőket, s miközben
körültekintően
kerülgeti
a legagyafúrtabb,
évszázados bennszülött
csapdákat,
minduntalan
belemászik a legnagyobb
őrültségekbe.
Indiana Jones közvetlen.
viszonya a nézőhöz
inkább cinkosan
haveri. mintsem
kimért vagy
misztikus.
Spielberg
nyilvánvalóan
egy új amerikai ideált célzott meg - de jól tudta, hogya
figura-újdonságnak
soha nem szabad gyökeresen újnak lennie. Mindig kellenek
a továbbvihető hagyományok,
mert a közönségben
együtt
él a friss élmény utáni vágyaszokványokhoz
való szoros érzelmi kötödéssel.
Talán meglepő, ha azt mondom,
hogy Indiana Jones nem más, mint a western-ideál
átgyúrt változata.
Mégpedig
a klasszikus
vadnyugati
moz i hőseinek
egyenes
ági leszármazottja; a Gary Cooper és John Wayne nevével
fémjelezhető
figuratípus
kél benne új életre s nem a későbbi deheroizáló,
illúzióromboló
iskola vagy a bosszú-kategóriába
sorolható
filmek alakjai.
Mert a western sajátos utat járt be eddigi története során:
a pionír-mitosz
megteremtésétől
eljutott annak lerombolásáig.
Körülbelül
két évtizeddel
ezelőtt jött a "sötét Iakkozású"
vadnyugati sztorik nagy hulláma
- persze, nem a
magyar mozikban.
Mi most látjuk csak például
a Vad bandát. Sam Peckinpah
iskolateremtő
filmjét,
amelyben
a cowboy
már közönséges
rablóvá züllött; vagy pandúrrá,
amely alíg vonzóbb. Peckinpah
azt mutatja
meg. hogy üldö-

zők és üldözöttek
semmivel
sem jobbak
egymásnál, foglalkozásszerűen
gyilkolnak,
pusztán
anyagi érdekből.
Itt már nincs igaz ügy, nincsenek
gyámolítandó
védtelenek,
még jogos
megtorlás
sincs. Ez a .mieqszerezni
mindenáron'I-kateqória.
A hősöket - akik mindkét oldalon megfáradt,
öregedöféIben
lévő vagányok
- egyedül
ez a motívum
vezérli.
A rablók
pénzt és aranyat
akarnak,
a kézrekerítésükre
felbérelt
másik banda meg a vérdíjat.
Peckinpah ebben amorálisan
iqencsak sivár világban
azért
talál
egy még alantasabb
közeget,
a
mexikói
táborriokét.
Mapache-ét,
és "nagyban" fosztogató
hordáját.
S amikor ezek megölik a kisipari
banda gerillákat
segítő, szintén
mexikói származású
tagját, a betyárokban
feltámad a becsület, és öngyilkos
virtussal halomra géppuskázzák
Mapache
embereit.
Ez a végtére nehezen
kikűzdott.
viszonylagos
erkölcsi
felértékelése
a vad bandának
mégsem feledteti
az alapvető
helyzetképet:
Peckinpah
westernjében a Vadnyugat
gyülevész
bűnözők tanyája,
és sehol nem találni már Grál-lovagokat.
Sergio Leone - még a Volt egyszer egy Vadnyugat előtt - úgyszintén
ezt a negatív sémát
alkalmazta
filmjeiben.
Az Egy maréknyi dollárért is majd két évtizedes késéssel. kőzvetlenül a Vad banda után ért el hozzánk. A Clint
Eastwoodot
sztárrá
röpítő
film ismét bandaháborút
mutat, és a hős, aki a két társaságot
kijátssza
egymás
ellen, nem valami
iqaz sáqeszmény
nevében
harcol,
hanem azért, hogy
mindkettőtől
hasznot húzzon a másik fél soraiból szedett
áldozatok
fejpénzeként.
A szépen
gyarapodó
vagyonnal
aztán váratlanul
Tehetővé
teszi egy fenyegetett
mexikói család menekülését. mert valami pozitívumot
a műfaj nem nélkülözhet,
de Eastwood
szoborarcú
átutazója
eredendően
itt sem más, mint egy kivételes
tehetségű gyilkológép.
A western-hősök
motivációs
bázisa a hatvanas évekre
"látványosan"
elszegényedett.
Ez
egyrészt
valószínűleg
a gengszterfilmek,
a kemény akciómozik
divatjának
a stílusvisszahatása, másrészt
az amerikai
történelemszemlélet
változásainak
következménye.
A hős nemcsak a
kelet-közép-európai
drámában
devalválódott.
Amikor a jelenkori
történelem
kevéssé felemelő, és nem képes eszmény teremtésre,
akkor a
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különböző

műforrnák
- kivált a kommersz válfajok - históriaábrázolása
törvényszerűen
két
végletbe
csapódik.
Először
"szenvedélyesen"
deheroizál,
majd amikor ezzel a meglepetéssel
már nem tud tovább sokkelni.
hasonló elszántsággal kezdi vonzóvá alakítani
feltálalt világát.
Spielberg
pontosan
tudja, hogy az illúziótlan
western divatja után az emberek újra szurkolni
akarnak
a zsöllyekben.
újra azt akarják
látni.
hogy jó erők kiváló képviselői
igenis legyőzik
rossz erök rossz képviselőit.
Spielberg
tudja,
hogya
nagy "leleplező" -hullám kiválóari
előkészítette
a talajt
a klasszikus
western-séma
diadalmas
visszatérésének.
De Spielberg
rendkívül tehetséges alkotó,
ezért azt is tudja, hogya
séma sohasem térhet
vissza "egy az egyben";
vagyis a primitív
felmclegités
során a mozi odakozmál.
Se Gary
Coeper magányos
seriff je nem sétálhat
elő a
Délidőből, se az Egyesült Allamok kékzubbonyos lovassága nem mentheti fel az utolsó pillanatban az Apacserődöt.
őt, Spielberg
ráérez a
mai publikum
látóhatár-tágulására
is. Arra,
hogy a néző már nem éri be a végtelen
prérivel. a lengőajtós
kocsmával
meg a Szik láshegységgel,
mert ezt a díszletet már unja. A néző szeréti. ha elkápráztat ják, ha egzotikumot
és
fantasztikumot
kinálnak
neki. és ez a mai néző
kevesebbért
nem is megy el a moziba - hanem
otthon marad a televizió
előtt, ahol láthatja,
mi történik Los Angeles utcáin.
Az Indiana
Jones-filmek
ezért olyan gondosan mixelt receptek, amelyekben
a figura teremtés, a sztori és a dramaturgia
ezernyi ismerős
mozzanatot
kever egy sereg
mai ötlettel
és
gesztussal.
Az egészet
pedig a szemérmetlen
képtelenség lenyűgöző
logikátlansága
rnűkődteti.
És ez utóbbi jellemzőben
érhető tetten SpieIberg igazi sajátossága.
O az, aki felfedezi, hogy
a klasszikus és a kései western rengeteg patentje használható
ugyan, csak épp egy lényegi tőrekvésűk nem: a western ugyanis komolyan ve-'
szi önmagát. A heroikus változat a legenda magasságában,
a deheroizáló
pedig a realitás,
a
kendőzetlen
valóság
bűvöletében.
Éppen ez a
kőzős tulajdonságuk
teszi őket ellenőrizhetővé
és kiszámíthatóvá.
Még a fordulataikat
is, nem'hogy abefejezésüket.
Ezzel szemben
az Indiana
Jones-világ
alapvetően mesei fogantatású.
A benne felvonuló
technikai
masinéria,
a helyszínmegválasztás
és
.a sztori
magja
egyaránt
ezeregyéjszakai
Egyiptom
és a píramisek.
India és a maharad·zsák. Ebbe a miliőbe azért belekerül
némi va28

lóságelem,
pontosabban
: bizonyos,
a valóságra
utaló elemek, amelyek egyszersmind
a misz tikumrnal
tartanak
kapcsolatot.
És maga a hős,
doktor Jones is ilyen felemás hibrid-termék.
Spielberg
választott
egy jó nővésű,
szőke
amerikai
atlétát,
kisfiús vigyorral.
Azután intelleluualizálta. Indiana Jones magasan kvalifikált archeológus,
egyetemi
tanár és nemzetközi
szaktekintély.
Ez a képlet már idáig is jól érzékelhetően
a korszerű
értelmiségi
reklámfotója:
sportos. nyílt eszű, dinamikus.
További "emberi" motiváció:
a szenvedély. Doktor Jones elhivatott ereklyevadász.
aki folyton titkos szentélyek leleményesen
őrzött kincseit akarja megszerezni a tudomány
számára.
Mert Jones, rniközben egyik misztikus
jelenségből
a másikba
botlik, . mindvégig
buzgó racionalista, aki csupán kultúrtörténeti
értékük miatt hajkurássza
a
kincseket.
Am a történet mindig elérkezik
egy
olyan pontra, ahol mégiscsak
műluidni kezd a
titok - és Jones ekkor már elfogadja,
mert átéli
a megvalósult képtelenséget.
Ebben a vonatkozásban
is vonzóan
ironikus
a Spielberg-mozi;
a repülő csészealjak
és a Bermuda-háromszög
világában
óva int: ne kapaszkodjunk
túlságosan a józan mindentudásba,
ha egyszer annyi
mindent nem tudunk. Jones tudományosságának
korlátai ban ez a frivol szkepticizmus
nyilvánul
meg.
Ami a figura képességeit
illeti, azokat tekintvc rendező-atyja
szintén igen dörzsölten
alkalmazkodik
a divatokhoz.
Ez a Jones még anynyira sem tévedhetetlen,
mint a western revolver-fenoménjei,
akik sohasem
hibázzák
el a
célt. Jones mindenben
csupán kreatív. A régézeten kivül semmihez
sem ért, és nincsenek
különös adottságai.
Csak jó fizikummal.
fáradhatatlanul
és találékonvan
kutatja
a számárarendelt probléma
megoldásait.
Sikereit elsősorban a képzelőerejének
köszönheti.
Egyáltalán
nem nehéz ráismerni
Jones tulajdonságaiban
a nyolcvanas
évek amerikai
férfieszményére
- illetve
annak
gúnyoros
megfricskázására.
Ami még ehhez hozzájön a klaszszikus western ből. az amorális
éttéhteremtés.
Érdekes megfigyelni,
hogy a Végzet templomában Spielberg
hogyan erősítette
meg a hagyományos séma szerepét. A Frigyládában Jones a
nácikkal fut versenyt
- ez önmagában
elég ahhoz, hogy a néző a jó oldalon tudja. De másodjára Spielberg
már visszatér
a lehető legősibb
western-patenthez
: Jones és társai egy indiai
faluba kerülnek,
amelynek
lakói már csak vegetálnak;
szent kövüket elrabolták,
gyermekeiket elhajtották
a gonosz erői. Jonesra
hárul.

hogy a maharadzsa
palotájában
fényt derítsen
a sötét üzelmekre.
Egyszerre működik itt a western és a gyermekmese
motivációja.
A feladat
elől nem lehet kitérni
- a falubeliek
Jonest
tekintik
az égből küldött
kiválasztottnak
=, a
szenvedő
közösséget
meg
kell
szabadítani.
(Gondoljunk
csak A hét mesterlövészre ... )
Ami ezután következik,
az első megközelítésben kiérdemelheti
a homplett agyrém megtisztelő címét. Jones a Hongkongból
vele együtt
menekült.
enyhén kétségbeesett
amerikai dizőzzel és a meglehetően
talpraesett
kínai kisfiúval
rábukkan
egy évszázados
álmából
újjáéledt.
gyilkos istenének
emberáldozattal
hódoló, hiszteroid-paranoid-fasisztoid
alapozású,
fanatikus
indiai
szekta föld alatti templomára,
és megkezdődik
a szellemvasút szerű rettenetekkel
tarkított kaland, amely a Spielbergtől
már megszokott ötletparádé
után természetesen
boldog véget ér. S a produkció
nagy trükkje
az, hogy
noha egy pillanatra
sem tudjuk elhinni, komolyan venni ezt a káprázatosan
kivitelezett
akciósorozatot,
mégis valami naiv, odaadó izgalommal bámulunk
a vászonra.
Mert először is, ez a Jones csakugyan
rokon-

szenves. amint kopott
bőrdzsekijében.
oldalán
lazán lógó revolverrel.
övében a hosszú, laszszóra asszociáltató
ostorral, ócska puhakalappal
a fején - tehát megidézve
a western-mitológia
ruha- és kelléktárat
+,
elpusztíthatatlan
optimizmussal veti bele magát a Gonosz elleni harcba. Ez a derék cserkész-régész
voltaképp
a civilizáció letéteményese
és bajnoka
abban a féktelen kalandban.
amelyben a megismerés, a rátalálás vágya hajtja.
A Végzet templomában Spielberg például remek érzékkel
hivatkozik
mindarra
az éppenhogy irracionális
vagy az átlagember
szemében legalábbis
annak
tetsző
terrorkultuszra,
amely az utóbbi időkben
a világ
különbözö
pontjai n oly váratlan
erővel tört felszínre.
Az
európai, de még az észak-amerikai
civilizációt
is minden bizonnyal
a közelmúltban
manifesztálódó
fanatikus
faji-vallási
mozgalmak
és
áramlatok
megdöbbentő
ereje lepi meg a legjobban.
Az iráni események,
a szikh lázongások (lásd: az Aranytemlomban
nemrég lezajlott mészárlást
... ), s egyáltalán
mindaz, ami
a világ úgynevezett
lágy részei1l történik, a mi
számunkra
lényegében
felfoghatatlan.
A világ-
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háború utáni évtizedek - minden politikai feszültség ellenére is - az ész által ellenőrzött,
nagyjában-egészében
áttekinthető viszonyok illúziójába ringatták a "művelt világot", és okkal
hihettük. hogya jól elkülöníthető érdek szférák-

ban, illetve azok konfrontációjában
a logikátlan, anarchisztikus és emocionális tényezők nem
játszanak szerepet. Am miközben a globális erőviszonyokban ez mind a mai napig érvényesnek
tekinthető, a televízió-híradó jóvoltából az emberek egyre inkább kénytelenek tudomásul venni egy másik valóságot: olyan világokat a magukén kívül, amelyekben a tömegirtás, az elszabadult ösztönök agressziója igenis létezik,
mi több, fennáll a veszély, hogy bármikor befolyásolhatja a nagypolitikát. Ez a potenciális
nézőben ott élő kellemetlen bizonytalanságérzet az, amellyel Spielberg hatástényezőként kalkulál. A mese-rejtély
nála egyúttal gigantikus
vízió is a kiszámíthatatlan Sötétség eluralkodásáróI.
Van azonban a Végzet templomának egy felettébb figyelemre méltó vonatkozása, amellyel
a már-már totális irracionalitást
a rendező
mégiscsak visszabillenti a magyarázhatóság körébe. Kiderül ugyanis, hogy Káli főpapja valami transz-állapotot kiváltó "mákonnyal" itatja
meg azokat. akikben az akarat ellenállását másként nem sikerült meg törni. Jones is kap egy
adagot a kábítószerből, majd azt is megtudjuk,
hogy a gyermek-maharadzsa
nemkülönben annak hatása alatt vesz részt a gyilkos szertartásokon. A film legjobb részletei azok, amikor
Jones "beprogramozva",
engedelmes, teljes átszellemültséqben
maga is segédkezik társnője
feláldozásának előkészületeiben.
és el sem jut
tudatáig a lány kétségbeesett sikoltozása. A manipulált révületből végül a kis kínaí bajtárs kegyetlenül hatásos módszere téríti magához: a
bőréhez tartott égő fáklya, a fizikai sokk rántja
vissza doktor Jonest józan önmagába
Spielberg mindvégig mesterien játszik misztika és "pofonegyszerűség"
Iibikókájával.
s lefegyverzően ironizáljaa
saját műfaját. Mintha
csak azt akarná mondani: nézzétek, mennyire
szeretnék elétek állítan i egy ilyen vonzó, talpig
férfi, mindig győztes ideált. de hát ti is tudjátok, én is tudom, hogy ilyen csak a mesében létezik. Persze, a mesét nem szabad lebecsülni:
mindig van rá esély, hogy valósággá váljék ...
Sajnos, a korlátlan
lehetőségek
világában
élünk.
De Spielberg nem beszél, hanem mozit gyárt.
Mészáros Tamás

INDIANA JONES ÉS A VÉGZET TEMPLOMA (Indiana Jones and the Temple of Doom), sz ínes,
USA, 1984.
R.: Steven Spielberg, F.: Willard Huyck és Gloria Katz. O.: Douglas Slocornbe. Z.: John Williams,
D.: Elliott Scott, J.: Anthony Powell. Sz.: Harrison Ford, Kate Capshaw. Ke Huy Ouan. Philip
Stone, Amrish Puri, Roshan Seth.
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Western-könyvek a polcról
(Használati

utasítás: A filmről szóló irodalom
merit néhány cseppet az alábbi áttekintés, mely különböző nyelv ű western-köteteket gyűjt csokorba. Mindenkinek megvannak a
maga kedvenc filmjei, s ugyanezt mondhatjuk a
szakkönyvekről is. E sotok Írója a műfaj lelkes
barátja s a fiImirodalom meg szállott gyűjtője,
aki - jelen megbízatását abszo!válva - csupán
annyit tett, hogy polcáról leemelte a számára
legkedvesebb, leghasznosabb kiadványokat, s az
itt következő hasábokon rövid ismertetést ad
róluk. Kérem az olvasót, ne megfellebbezhetetlen laitihai ítéletnek tekintse a mustrái, hanem
inkább ajánlások, kommentárok, széljegyzetek,
meditációk montázsának. Arról számolok be,
hogy nekem mit jelentenek a western múltját
és jelenét feltáró tudományos vagy üzleti céllal megjelentetett összefoglalások, díszes albumok, vaskos antológiák.)

Lenqeréből

jean-Louis

Rieupeyrout

western-bibliája, melyhivatkozik, könyvtáramban nem franciául, hanem német fordításban van meg. Talán nem tévedek, 'amikor ennek
a kötetnek adományozom a képzeletbeli Arany
.Pálmát.
Mi a különbség a műfajt népszerűsítő magvas
brosúrák, tarka leporellók és a Rieupeyrout nevével fémjelzett tudós elemzés között? Három
vonatkozásban is számottevő az André Bazin
előszavéval (ez önmagában is rang!) és Joe
Hembus szerkesztésében megjelent munka szellemi fölénye. Mások poénre hegyezett sztorikat
mesélnek, a szórakoztató show titkait fürkészik,
a párizsi professzor viszont mindent tényekkel támaszt alá, tehát megfejti és megmagyarázza a mítoszokat. Az alcímek . Történetek a
Vadnyugatról. Vadnyugati filmek történetei. A
második sajátosság:
Rieupeyrout
röntgen szerűen világítja át a műveket - már-márskrupulózusan összehasonlítva a vásznon tükrözött, átszínezett és dramaturgiai
követelményekhez
igazított valóságot az igazi tényekkel. Westerntipológiája szintén eredeti. Időrendi sorrendben
halad; semmi sem kerüli el a figyelmét. Néhány mozaík a film-filológus papír-mozi jából.
A motívumok szerepe a cselekmény bonyolításában (pisztoly, alkohol, játék, seriffcsillag
stb.). Dalok és világfelfogások.
Az irodalmi
alapok mínőséqe. Műfajok kenjunktúrája.
A
western és a társadalmi háttér. Nyerő és cinkelt kártyalapok. Az olvasmányos eszmefutta-

re sz inte minden króníkás

tások margóján "pihentetőnek" : rajzok. eredeti
plakátmásolatok. szellemes comics-paródiák találhatók (a High Noont kifigurázó Hah! Noon!
különösen szarkasztikus).
Rieupeyrout mélyen
megemeli a kalapot a Hatosfogat előtt azzal,
hogy Ford westernjének első félóráját - függelékként. azaz inkább kiemelésként - közreadja. Filmográfiájában
(a könyv 1963-ban hagyta
el a nyomdát) 850 mű adatait sorolja fel. És
akkor még nem szóltunk a térképről, az irodalmi és folklórválogatásról,
a folyóiratok western- kűlőnszámairrak jegyzékéről.
Kiadóinknak ez úton ajánlom figyelmébe a
szempontjaiban
és értékeléseiben változatlanul
friss vadnyugati film-baedeckert. Enciklopédianak is beillik.
A háború, a Nyugat és a préri (The War, the
West and the Wilderness) a címe annak a maga nemében egyedülálló
műnek (Alfred A.
Knopf, New York, 1979.), melyben nem a filmek kerülnek premier plán ba, hanem a filmcsinálók. azok a pionírok, akik a hőskorban. századunk első éveiben ott sürögtek-forogtak
kamerájukkal az események sűrűjében, a legendás helyszíneken. Kevin Brownlow már korábban letette a névjegyét a mozi első évtizedeinek eseményeit felidéző históriai summázattal.
E könyv alapjául az "elsők" visszaemlékezései,
levelek, naplók, interjúk szolgáltak. A rekonstrukció izgalmas. hiteles és szórakoztató.
A három gondolati-vizsgálódási
egység: az
első világháború, a Vadnyugat hőskora és a sivatagok világa. A képek jó részét soha, semmikor nem láthatta a nyilvánosság. Brownlow
főleg a tízes-húszas évek westernfilmeseinek állít emléket: rendezőknek. színészeknek. műszakiaknak, s ugyanakkor az események valóságos
szereplőinek is, akik sajátmagukat "kölcsönözték" a filmekhez és tanácsadóként is közrernűködtek a filmek elkészítésében (Buffalo Bill Cody, Nelson Appleton, Al Jennings és mások).
A szerző azt vizsgálja - úgy látszik, minden kutaténak ez a vesszőparipája -, hogy mi a differencia az igazi és a filmen ábrázolt Nyugat kőzött. Egy veterán kérdéssel válaszolt 'a kérdésre: Mi a különbség a napfény és a sötétség kőzött? A könyv különlegessége
az a jegyzék.
mely felsorolja, hol lelhetők fel s merre lappanghatnak a celluloid szalagon rögzített cowboy-kalandok, a filmtörténet becses dokumentumai.
Amit a westernről tudni kell, lehet vagy ér31
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dernes . hiánytalanul
föllelhető Phil Hardy lexikorijában.
mely a londoni Aurum Press rnűfajtörténeti
szériájának
egyik különleges
ékességű
darabja
(a tudományos-fantasztikus
filmekről
hasonló
reprezentatív
gyűjtemény
jelent meg).
Az általános
tájékoztatót
- ilyen megközelítés
is indokolt
- évtizedek
szerinti mérleg követi.
Izelítöül néhány alcím: A műlaj
újjászűletése.

A B-western tündöklése, Indiánok és pszichopaták, A western nemzetközivé válása, Meghalt a
western, éljen a western! Az ismertetések
tömörek, lényegretörőek,
pontosak.
A kronológiai
sorrend
megkönnyíti
az eligazodást
az 1800
kritikai címszó között (,a legfontosabb
adatokat
is felsorolják
a szerkesztők) . Feltűnő a nyolcvanas évek elejének western-naplementéje.
Ennek
a folyamatnak
a könyv
megjelenésekor
még
csak az elején jártunk,
azóta viszont
bebizonyosodott,
hogy - feltehetően
csak átmenetileg - kiürült az arzenál, és elapadtak
az invenciók
az álomgyárakban.
Néhány
kuriózum
Phil Hardy adattengeréből.
A kritikusok
álomlistáján szereplő művek. A pénzcsinálök
csapatának tagjai. Oscar- jelölések
és kiosztott
díjak
(1970 óta ez a rubrika
is összeszükült.
ami
megint csak a hanyatlás
bizonyítéka!).
Az irodalmi ihletök
névsora
(az egyik gyanús,
bár
kurrens
név Zane Grey). A westernbibliográfia
jeles darabjai
(majdnem
kizárólagosan
amerikai és angol szerzők munkái).
Alapkönyv.
Senki sem nélkülözheti,
aki a
western "titkaira"
kívánesi
és szeretné
megismerni a mostanában
haldokló,
de egyszer majd
bizonyosan
ujra feltámadó
filmműfaj
fejlődésének emlékezetes
állomásait,
sőt alkalmi és feltételes megállóit.
The Film Classics Libraty . ez a címe annak
a sorozatnak
- sajnos, időközben
kiszenvedett
+, mely
páratlan
képsorozattal
örvendeztette
meg a film barátait.
A receptet érdemes lenne
követni. Íme a képes album (ok) felépítése:
A
mű összes beállítása
az elhangzó dialógusok.
Előtte kedvcsinálónak
néhány szó.
A puritán
forma kitűnő
ötletbel
sarjad.
A
Darien House azzal a céllal adta közre néhány
közkedvelt
klasszikus
alkotás fotóit és szövegét,
hogy hivatásosak
és laikusok
egyaránt
tanulmányozhassák
a filmek szellemiségét,
felépítését. kifejező
eszközeit,
hatásmechanizmusait.
egyszóval
mindazt,
ami az örökbecsű
értékek
kivételes
rangját
biztosítja.
Az amerikai
kiadványt régi igény és ugyanakkor
reális felismerés hívta életre. Az igény: sokan szeretnék
jelenetről
jelenetre,
kockáról
kockára
haladva,
időnként
meg-megállva
felidézni
a sztorit és a

+

mögöttes
tartalmakat.
a felismerés:
ehhez
"mindössze"
lelkiismeretes
archivátori
munkára
van szükség.
A Hatosfogat-dossziét
Richard
J. Anobile
szerkesztőnek
köszönhetjük.
Pompás
összeállítás. A bevezetőt
John Ford vallomása
követi,
majd a hagyományos
rekonstrukció
fekete-Iehér, ám mégis színpompás
képkavalkádját
bongészhetjü'k.
Több mint két és félszáz oldal Hatos/agat. Atéljük Ringo és a többiek drámáját,
megelevenedik
előttünk a vadnyugati
erkölcsrajz, s bepillanthatunk
a nagy amerikai rendező
műhelyébe
is.
Többen
úgy vélekednek:
a filmről
szóló
könyvekhez
fölösleges
illusztrációt
rnellékelni,
mivel a hetedik művészet
lényege a mozgás, a
felvételek
pedig mozdulatlanok.
AHatosfogat
jegyzőkönyve
ellentmond
ennek a tételnek.
Dicséretként
írjuk le, hogy szinte mínden lüktet
ezeken az állóképeken.
Érzékeljük
a lendületes'
vadnyugati
tempót. a száguldás
örömét, a harc
értelmét. a tájak szépséqét,
az emberi helytállás
apoteózisát.
Hasznos
kötet.
Szerintem
többet
l
ér, mint "testvérei",
a The Film Classics Libra-'
ry-sorozatban
napvilágot
látott antológiák,
melyek sorában - ennyire széles a skála - A máltai sólyomot, a Frankensteint, a Casablancát, A
generálist, a Ninocsluú egyaránt megtalálhatjuk.
Egy sikerkönyv. melyben
- néha így állnak
fejük tetejére a dolgok - a szöveg a "járulékos
elem", s az igazi attrakciót
a remekül megválasztott
képek jelentik:
Michael
Parkinson
és
Clyde Jeavons számtalan
kiadást megért összeállítása.
az A Pietarial History
of Western.
1972-ben jelentették
meg először londoni, New
York-i, Sydney-beli
és torontói összefogással.
s
azóta
nem
győzik
újra
és úiranyomni.
A.
"szósz" bővebb, mint a lexikonokban.
analízisnek azonban túlzás
lenne tartani. Jobbára a tényekre szorítkoznak
a megállapítások,
a művek
skatulyái
azonban
találóan
megválasztottak,
mert a filmekről.
a sztárokról,
a rendezőkről
nemcsak
protokoll-mondatok
szélnak.
A tájékozott moz inéző nem sok újat tud meg Parkinson és társa szikár ősszefoqlalóiából,
arra azonban megfelel
az ismeretek
rutinos sűrítménye,
hogy témák és konfliktusok,
stílusok és eszközök valamiféle
kőzös nevezőjének
kialakításához adjon tippeket. Az A Pictoiial History ot
Weszern inkább lápozgatásra
való, semmint elméleti-esztétikai
kutatásra.
tehát ennek meqfelelően keressünk
élvezetet
benne. Egyik-másik
fotó - különösen
elsőosztályúak
a színes oldalak! - a drámai szituáció lényegét ragadja meg,
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egy életérzés. egy szenvedély, egy elkötelezettség igazi erőtereit feltárva. Az olcsó ponyvák
hangulatát idéző borítólap ne tévesszen meg
bennünket. Ez a rajz giccses,.a filmkockák nem
azok. Íme néhány megörökítésre érdemes képkivágás. A Vad banda nagytotálja a szinte leírhatatlan kavarodással. Emberek, lovak, por, feszültség. Lee Marvin fehér paripán ülve nekitámaszkodik a kerítésnek a Cat Ballou híres beállításán. Két marcona arc A hét mesterlouészből: a félelmetes Yul Brynneré és a magabiztos
Steve McQueené. Tom Mix hetyke póza. A Cimarron szekértábora. A végtelen préri a Hatosfogatból.
Marlene Dietrich James Stewartra
szegezi a fegyverét
az Asszonylázadásban.
Butch Cassidy és Sundance Kölyök, az eltikkadt
vesztesek (Paul Newman és Robert Redford
kettőse). Gary Cooper. a mindentől megcsömörlött seriff és bájos ifjú neje a Délidőben. A
pányvázás szerbartása a Kallódó
emberekből.
Custer tábornok (Richard Mulligan) az utolsó roham előtt a Kis nagy emberben. Marilyn Monroe bűvöli a szalon közönségét a zongora tetején ülve (Preminger: A foJyó, ahonnan nincs
uisszaiétés.i
Werkfotók. Arthur Penn dirigálja
Dustin Hoffmant és partnerét. Ford papa a kamera mögött. Delmer Dawes forgatókönyvet ír.
Az alkotók mezőnyében - a nagyok mellett - a
magyar származású André de Tothnak is jutott
hely. Az 5 óra 40 és a Két lány az utcán rendezője, aki 1900-ban szűletett, más reprezentatív
felmérésekből
sem hiányzik.
Egyébként
jó
egészségnek örvend. Egyszer érdemes lenne
részben magyar, részben amerikai gyökerekbe
kapaszkodó életművének tanulságait megvonni.
Christian Bossuyt fotó albuma (50 ans de western) cannesi zsákmányaim egyike. Néhány kilót nyom, de nem ezért adtam érte 165 franket.
hanem mert kívánesi
voltam arra. milyen a
franciák értékrendje. azokat a műveket sorolják-e az NB I-esek közé, mint amelyeket mi itt
Közép-Kelet-Európában,
Az egybevetés a papírformának nagyjából megfelelő eredménnyel
járt. Bossuyt fütyült a konvenciókra, tehát a saját kedvenceit vette fel a listájára - olyan filmeket is, melyekről (nem szégyellern bevallani)
soha egyetlen szót sem hallottam. A könyv jó
és rossz pontokat egyaránt megérdemel. Az
Amerikai
uiestetnszátár
1930-1980 círnű fejezet
egyes címszavai alaposak. mások viszont hevenyészettek (eleggé foghíjas filmográfiai adatokkal szolgálnak, ami nem éppen követ'kezetes
szerkesztési elvről tanúskodik). A terjedelem
természetesen ezúttal is minősit. amivel maximálisan egyetérthetünk, csakhogy seemet szúr34

nak bizonyos aránytalanságok
(John Wayne
két tömött oldalt ér a szerzőnek. King
Vidor Billy, a kölyök című műve meg hat sort).
Külön fejezet veszi számba a westernkomédiákat és paródiákat. Sajnos, a tálalás kissé sovány: a Cat Ballouról például. melynek műfajteremtő erényei elvitathatatlanok, még lexikonszócikknek is szegényes summázat szól. Más
nemzetek nyelvöltögető mulatságai is odakivánkoznána'; a cím-erdőbe (Folytassa, cowboy, Limonádé Joe). A harmadik blokk, az olasz western horizont ját éppen csak megvilágító vázlat,
összecsapott.
Leonard
Matthews
albumának
címlapján
ugyanaz a fotó található, mint Christian Bossuyt kötetén : a bevetésre kész hét mesterlövész
lovas sorakozója John Sturges vásznaról. ám a
Crescent Books gondozásában megjelent könyv
(History
of Western
Movies)
összehasonlíthatatlanul tartalmasabb. A szerző nem ömlesztve
sorakoztat ja egymás mellé a műfaj történetének
érdekességeit. hanem bizonyos tematikai egységek alapján. Felparcellázza a hőstípusokat. eleltűnődik
a legendák eszmei hátterén. jellemzi
a bálványokat, akik életet adtak a rettenthetetlen revolverhősöknek (külön passzus taglalja csak néhány nevet említünk - John Wayne, Errol Flynn, Henry Fonda, Robert Taylor, James
Stewart, Robert Mitchum, William Holden,
Glenn Ford, Yul Brynner, Jean Arthur, Maureen O'Hara,
Jane Russel, Burt Lancaster,
Charles Bronson, Gregory Peck, Paul Newman,
Marion Brando, Lee Marvin. Kris Kristoffersson film színészi
szerepkörének
kialakulását).
Matthews oldott stílusban ír; nem fecseg; diszkrét pletykái jól belesimulnak a sok-sok tényt
és adatot felvonultató szövegbe. A művészek
tipikusan amerikai káderrapját az Oscar-díjasok
tabellája egészíti ki. Az illusztrációk változatosak, néhány korabeli plakát, reklám fotokópiája
is helyet kapott a kötetben.
A Citadél Filmbücher
számait Münchenben
szerkesztették. A nagyalakú könyvek a legszélesebb közönségrétegekhez
szóltak - impozáns
külsejüket, dokumentációjuk teljességét, remek
képanyagukat csak a dicséret hangján lehet
méltatni. Miért a múltidő ? Nincsenek csodák,
a hosszú időn át prosperáló Citadel éppúgy
csődbe ment, mint a filmművészeti ismeretterjesztés missziójára vállalkozó műhelyek többsége. Legutóbb Nyugat-Berlinben
már féláron
vesztegették a sorozat egyes darabjait. A Reaganról szóló életrajz ennyit sem ér, viszont a
mai NSZK-film fejlődéstörténetét taglaló vaskos
album vagy a modem filmerotika fejezeteit reAlamoja

konstruáló könyv forrásértékűnek tekinthető (s
ez csak két példa, mert Citadelék remekül
egyeztették a tömegigényeket és a "magasabb
szempontokat", aminek következtében bestsellereik számottevő szakmai reputációt vívtak ki
maguknak).
A John Wayne és filmjei címu hommage-t
Joe Hembus szerkesztette. Nem önálló munka,
hanem Mark Ricci, Boris és Steve Zmijewsky
monoqráfiájának németre adaptált átdolgozása
(az eredeti kötet The films ot John Wayne eimmell970-ben
látott napvilágot) . Felépítése :
Hembus ájult előszava, melyben két nagy oldalon száll mennybe Duke. az amerikai film óriásbőlénye : Steve Zmijewsky gazdagon illusztrált életrajzi dokumentációja - mulatságo s
sztorikkal megtűzdelve, emberközelbe hozva a
típusnak és jelenségnek sem akármilyen John
Wayne, a színész személyiségét; a művek egyenkénti kicédulázása : képek, adatok, vélemények
a szakirodálomból.
Egészében tárgyilagosnak
ítélhetjük a John Wayne-pályaképet. még a szégyenfolt, a Zöldsipkások
(The Green Berets)
interpretálása sem ·egyoldalú (Jacques Demeure
Positifbeli cikkében, melyből
szemelvényeket
olvashatunk, nem éppen elismerően értékeli a
vietnami háború szégyellnivaló apológiáját)_
J. A. Place John Ford bio-filmográfiája
ugyancsak a Citade1 Filmhűehet sorozatát gazdagította. Az oeuvre vizsgálata megbízhatóan
sokoldalú, különösen az tetszik benne, hogya
szerző nemcsak a műveket. hanem azok egymáshoz fűződő viszonyát is igyekszik pontosan
"bemérni".
Joe Hembus szerény köntösbe bújtatott western-lexikonjának címlapján kissé hivalkodóan
virít a felirat: 1324 film 1894-tőI 1978-ig. Páratlanul értékes a repertórium. Elsősorban nem
az adatok bősége miatt (ilyesfajta konpendiumok szerte a világban nagy számban készülnek), hanem azért, mert Hembus a filmek történeti jelentőségének meghatározására is vállalkozott. Feltünteti az eredeti cimet. a nemzetiséget. a gyártási (nem a bemutatási!) esztendőt.
a rendező, a forgatókönyvíró, az operatőr. a zeneszerző, valamint a főszereplők nevét (esetenként a megformált figuráét is). Szerepel az adatok között - ehhez a kiadványok gondozói nem
nagyon szoktak ragaszkodni - a filmek időtartama, ami nem éppen mellékes tényező. A mese
összefoqlalóját
jelentősebb alkotások esetében
szemelvények egészítik ki. A repertoár óriási,
a skálán a rendezői nyilatkozatoktól kezdve tanulmányokból és 'kritikákból kiemélt megállapításokig sok mindent megtalálunk; ehhez a tá-
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jékozott főszerkesztő rangos nyugati forrásokat választott (Films and Eilminq, Posit if, Newsweek stb.). Ilyesfajta könyveket nem egyszuszra szokás "kivégezni", inkább kóstolgat ja, bizonyos filmek megtekintésekor
végigzsolozsmázza, értékeléseit
személyes véleményével veti
egybe az ember. Hembus szubjektív túlzásaival
együtt is igen jó kalauznak tartom alexikont.
Szürke füzetlapokból
áll, számomra mégis
kedves az lllustrierte Film-Búohne számaiból
válopatott
repertórium,
mely kereken félszáz
western tartalmi ismertetését kínálja. Joe Hambus válogatása, a müncheni Monika Nűchternkiadó "Olcsó Könyvtár" -szerű vállalkozása azokat "célozza meg", akik élményeiket kívánják
felidézni. de a meg szállott western-rajongók
is hasznos tudnivalókat hüvelyezhetnek ki az
egyszerű
szavakkal megfogalmazott
sillabuszokból,
Ami a western szocialista státusát illeti. országonként eltérőek a felfogásbeli különbségek. A Szovjetunióban ritkán játszanak vadnyugati filmeket, és a most már eléggé túlhaladott
Kinoszlovarjban
egyoldalúan
megbélyegző
a
szócikk, mely a western helyét (lenne) hívatott
meghatározni. A lengyel gyakorlat - a másik
véglet. Náluk nincs semmiféle pejoratív csengése a "western" szónak. Jól emlékszem rá, hogy
a hatvanas évek végéig, amíg nem emeltük fel
a sorompót Fordék előtt, nagyon sokan Varsóba
zarándokoltak
tőlünk vadnyugati filmnézőbe.
Magam is ott "alapoztam meg" ezirányú ismereteimet.
Czeslaw Michalski két könyvben is vállalkozott bizonyos kérdések körbejárására.
a történeti-társadalmi háttér felvázolására, a kvalitásos
alkotások eszmei és formanyelvi sajátosságainak
boncolgatására. Mindkettőt a WAF kiadó patronalta (Western, 1969 - Western i jego bohaterowie, A western és hősei, 1972). Előbbi a X.
Muza sorozat egyik száma volt, utóbbi - meg-

lehető sen széles tematikai és filmográfiai apparátust felvonultató esztétikai vitairat. Michalski
ismeri és érti a western lélektanát, szakmai felkészültségéhez
nem fér kétség. de magyarázataiból nem rajzolódik ,ki olyan markánsan a
filmek ideológiai indíttatása (nem ritkán sebezhető pontja), mínt a szovjet Karceva meglepően
tájékozott, s egyáltalán nem meglepően harcos
kötetéből (Western - Egy műfaj fejlődése).
Szólnom kellene végül arról. ami van is, nincs
is: a western magyar nyelvű irodalmáról.
pontosabban a nálunk megjelentetett műsorfüzetekről. cikkekről, tanulmányokról.
netán kötetekről. Az előbbieket felmérve még használhatunk
többes számot, könyv azonban csupán egyetlenegy árválkodik vitrinünkben : Berkes Ildikó kitűnő antológiája (A western - Filmtudományi
Szemle 1980/4). A semminél több, a kívánatosnál kevesebb. Az úttörők közott - akik sokat
tettek a film féleség hazai elfogadtatása, illetve
rehabilitációja érdekében - f.eltétlenül ki kell
emelnünk Bán Róbert nevét: a rendező akkor
állt ki a vadnyugati
filmek mellett, amikor
Hitehecckkal. Bergmannal és Bufiuellel együtt
Ford, Hawks, Hathaway és a többi westerncsináló mester is "persona non grata" -nak számított. Pusztába kiáltotta szózatát; csak később
tört meg a jég. Nem annyira, hogy könyvkiadásunk is számoljon a sokáig elátkozott műfajjal. Szerény adalékként jegyezzük fel a MOKÉP
Western a moziban cirnű füzetét is (nívós ajánIásokkal, vadnyugati minilexíkonnal, idézetekkel, a Magyarországon
bemutatott • filmek repertóriumával csábított a mozíba).
Lesz folytatás? Megérjük-e a westernfUmek
reneszánszát és a westernről szóló könyvek kencepciózus megtervezését? A választ futurológusokra bízzuk, de reménykedünk, mert hiszünk a
westemt és vonzásköreit tápláló fantázia elpusztíthatatlanságában.
Veress Józser
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FILM-MÚZEUM

Az elveszettség lírikusa
Jegyzetek

Fred Zinnemann filmjeiről

A klasszikus elmélet szerint a drámát a tragikus
vétség működteti. ez okozza a nagyszabású hős
bukását, majd a katarzis képzetét is. A tragikus
vétséget a hős követi el, ebben csillantva meg a
kor és saját egyénisége ellentmondásait. A vétkező hős példává képes magasztosulni. De mindig magányos, mindig egyedül van, alig találni
mellé nemzedéknyi társakat. A művészet
nemzedékeket akkor kezdett színpadra vagy filmre
fogalmazni, amikor a tragikus vétség elkövetését
a világra hárította: s ha a világ vétkezik, akár
egy egész generáció eshet áldozatul neki. Sokszor
már a túlélés is katartikus, bár folytatást nem
mindig ígér.
Ha a világ a vétkező, ez még nem csökkenti
ugyan az egyén felelősségét, de magyarázatot ad
arra, miért nem nőhetnek igazán a traqikurniq
történetei. A szomorújátékra kényszerített lehetetlen-hősök alkotják a történelem mind gyakrabban jelentkező elveszett nemzedékeit. Erre a
címre több generáció pályázott már: elsősorban
azok, melyek alól' a talajt a világháborúk rántották ki, s nem adatott meg nekik sem a mártírium, sem a jeltelen sír, csak a nyomorúságos túlélés. Később más, forradalmat vesztett vagy lehetőséget sem kapott generációk is pályáztak az
elveszett nemzedék titulusára.
így ma már lassan csak az elveszettség mértékéről lehet majd
vitatkoznunk.
Természetesen egy műalkotás
működtető középpontja a hős. az egyéniség marad: akkor is.
ha megfordul a világgal való viszonya. ha éppen
hőstelensége, nemzedéknyi tragédiákban feloldhatósága válik a legföbb mozgató erőve. Csak
már nem egyenrangú ez a kapcsolat. A világ a képtelen, abszurd és önpusztító konfliktusok
közepette - kilöki a hőst a tragikus vétség elkő38

vetésének
lehetőségéből.
A tragikus vétség
ugyanis épp 'az "oly korban élés" - a hősnek
tehát eleve vesztett helyzetben adatik csak meg
döntenie. Választásai döntés utáni helyzetek humanista-képtelen kiskapui.
Az elveszett nemzedék. ezen belűl a vesztes
emberek és helyzetek szomorújátékainak
lírai
kismcstere Fred Zinnemann. Az amerikai filmes,
aki összes közép-európai komplexusát átmentette
a tengeren túlra. Egyike ily módon az amerikai
film fellazítóinak.
akik a hollywoodi csillogás
mögé mindig odaláttatták a szorongást is. Magyarok, osztrákok. németek kezdték ezt az aknamunkát, csehek és lengyelek folytatják.

*
Zinnemann még a békébe született 1907-ben. Repedező, törékeny békébe, de még szép utolsó
pillanatokba. Az első világháború aztán eltört
valamit. A biztonságot, a törvényeket. Megkérdőjelezte a humanizmust.
Zinnemann azonban egészen mással foglalkozott akkoriban. Lökött zenész volt - mondta később önmagáról. Hegedűsnek, majd karmesternek készült. Megszállottan. Szerencsére még időben kiderült, hogy nincs tehetsége a zenész pályához. Joghallgató lett. Ezt viszont iszonyatosan
unta. Mit csinál egy unatkozó jog'hallgató. akiből nem lehet karmester? Moziba jár. És szerencséje van, elég jó filmeket láthat abban az
időben: Stroheim Gyilkos aranyát, Dreyer Jeanne D'Arcját, Vidor Nagy parádéját. Úgy tűnik,
a film az a médium. amely még számtalan kiaknázatlan lehetőséget takar, amely izgalmas és
újszerű, amelynek kapcsán a karmesterségről és
a törvények ismeretéről sem kell lemondani. Igy

A hetedik

kereszt,

1944. (Spencer

Traey)
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Erőszakos

tett, 1949. (Mary

Astor

és Van Heflin)

határozta el Zinnemann - mint a mesében . a család itt is ellenkezett =, hogy a filmet választja
hivatásul. Párizsba ment, ahol 1927-28 táján
filmtechnikát. kameramunkát tanult. Innen egy
évre Berlinbe utazott, bekapcsolódott a "neue
Sachlíchkeit" mozqalmába, és Siodmakkal. Billy
Wilderral. Edgar Ulmerrel együtt megcsinálta
ennek az irányzatnak legjelentősebb filmjét, a
Vasárnapi embereket. Termékeny egy év volt,
ami a tapasztalatokat illeti: Zinnemann 1929-ben
mégis áttette a székhelyét Amerikába. Huszonegy éves múlt, nyitott és képlékeny volt: az AIlamok pedig a mind barátságtalanabb Európához
képest nyitottnak, készségesnek, barátinak tűnt,
Iskelázottságának és rövid filmes múlt jának
megfelelően dokumentumfilmesként kezdte amerikai pályafutását. Eleinte Paul Strand és Robert
Flaherty mellett dolgozott. Főművei ekkoriban:
agitkák, melyeknek arról' kellett meggyőzniük
az amerikai állampolgárt, hogy biztonságban élhet, hogy az állam éber és erős, hogy anagy
egyéniségek mindiq megtalálják a kibontakozás.
Iehetőséqét,
a legrosszabb
helyzetekben is.
És Zinnemann ontja vagy tíz éven keresztül a
naiv, bájos otrombaságokat. Az egyik filmben
arról győzköd, hogy a néger mezögazdász. Dr.
40

Carver milyen nagy és előrelátó ember volt. meg
hogy milyen remekül hasznosítják ma az ő tudását; _nem taqadva meg közép-európai jöttét filmet szentel Semmelweis Ignácnak is, hogy megnyugtasson minden amerikai anyát. ma már
nincs mitől félniük. A legszórakoztatóbbak azok
a filmek, 10-20 perces roplapok. melyeket két,
párhuzamos sorozathoz készít. a Nem érdemes
bűnázni (Crime doesn't pay) és az Amíg Amerika alszik (While America sleeps) kis gyöngyszemei minikrimikbe bújtatva mutatják a rendőrség, a kérnelhárítás stb. tettrekészségét, felkeszültségét.
Fontos dolgokat tanul meg Zinnemann e' filmecskék késeitése közben. Egyfelől a rendezői
üzenet nyílt és direkt megfogalmazásának kényszerét. másrészt a dokumentumokkal vagy csak
dokumentumszerűen
hitelesített történet tiszteletét. Aldokumentumfilmeket csinál. hiszen többnyire színészekkel dolgozik: de képes arra" hogy
a dokumentum jelenidejűségét kölcsönözze a
komplikált történeteknek. Persze' még ügyetlen
és naiv, kilóg a megrendelő lólába. S hogy minderre csakis. a szakma megtanulása rniatt van szüksége, no meg a meqélhetésért, azt jól példázza
A hullám (Redes/The Wave, 1935), mely a

Férfiak,

1950. (Teresa

Wright,

MarIon

Brando

és Everett

mexikói
halászok
kegyetlen-szép
küzdelrnét
emeli szűkszavú tengeri eposszá. Itt szó sincs
naivitásról vagy megrendezettségről : ez annak a
közép-európai
fiatalembernek
az elkötelezett
tárgyilagossága, aki egyre jobban kezdi félteni
az emberi humánumot a történelem tengernyi
hullámai között.
És már a korai rövidfilmekben i s felfigyelhetünk Zinnemann ösztönös vonzódására az elesettek vagy vesztesek iránt. Legnevesebb hősei - a
magyar Semmelweis és a néger Carver - kisebbségi létük és a megnemértés vesztesei. akiknek
csak az utókor szolgáltat elismerést, elégtételt.
A bűnözési sorozatban elnagyoltak a hivatali figurák, a bölcs rendőrök - annál jobban összpontosít rendezőnk a biztos vesztesek, a pénzért,
kétségbeesésből
hazaárulók vagy kasszafúrók
megformálására, hitelessé tételére. Az egykori
joghallgató a törvényt tiszteli persze, propagálja
is - de a lökött heqedűs. az elvetélt karmester
megérteni a kétségbeesett veszteseket. a munkára ítélt tömegeket és a deviáns egyéniségeket
akarja.

*

A bécsi fiatalember első hollywoodi thrillerjei a
biztos kez ű szakembert mutatják. de ezek a fil-

sloane]

mek (Kid Clave Killer, Eyes in the night) nem
haladják meg a rendelésre készült rövidfilmek
színvonalát és mondandóját. Az egyik polgármester-korrupciókat
leplez Ic, a másik izgalmas
történet egy vak delektívről (ez utóbbit Sternberq Bűn és bűnhődésének kitünő vizsgálóbírája,
Edward Arnold Játssza jelesül) - de mintha Zinnemann még nem találná a részvétéhez szükséges
történeteket és 'helyzeteket. Jó krimiket csinál,
de közben mintha feszengene a bőrében. Szegényesek a helyzetek a nagy lélegzethez képest.
Ekkor már javában folyik a háború. 1942:
Amerika sem maradhat ki belőle. 1944-ben pedig
már áldozatok is vannak, az amerikai családok
is megélnek valamit a rettenetből. És a középeurópai Zinnemann most hirtelen, bár nem váratlanul visszatalál a maga gyökereihez, úgy,
hogy közben szinkronban képes maradni az AIlamok közönségének
igényeivel is. Mostantól
fogva a 'háború sokkja válik a legdöntőbbé az
életében. Hét-nyolc éven át csak ilyen filmeket
forgat - de harminc év rnúlva is visszakövetelik
az élmények. Az elszakadás, a rettegés, a megkönnyebbült félelem.
Még javában folyik a háború, amikor Anna
Seghers regény éből A hetedik keresztet (The se41

/

venth cross) forgatja. Döbbent kiáltás az egész
film: mintha rendezője sem hinné, hogy az általa
ábrázoltak megtörténhettek,
sőt, megtörténhetnek akár abban a pillanatban is, amikor ő filmes
snittekre bont egy-egy jelenetet. Most kezd kamatozni Zinnemann tudása, amellyel dokum entummá képes öltöztetni egy műtermi beállítást
is. Az 1948-as A nyomozás (The search) kódorgó
gyerekcsapatai a korabeli amerikai híradók hiteles képein látszanak elénk tűnni. Ez a film is
ott játszódik, valahol Európában, valahol a rettenet kőzepén, a rettenet után: főhőse egy kisfiú,
aki a koncentrációs táborban elfelejtett mindent.
Beszélni, kommunikálni. Még a nevét sem tudja.
A félelemre emlékszik csak. Aztán találkozik
egy amerikai katonával, aki befogadja, elnevezi.
angolul, tehát beszélni tanítja. A párhuzamos
történetszalon a fiúcska édesanyját látjuk, aki
gyermekét keresi. Zinnemann trűkkje az, hogy
a történet logikájától eltérő helyekre tesz a hangsúlyt. Ot két dolog izgatja: az egyik a k~tona
. (Montgomery Clift elképesztően nagy alakítása,
Brandót előlegező) és a kisfiú összekopásának
története, tehát a két hontalan vesztes, a jövőt
nem is sejtő két kiszolgáltatott lény érzelmi állapotváltozása. a másik az a folyamat, ahogya
gyerekét mind reménytelenebbül
kutató mama
előbb ellenségévé válik minden kisgyereknek,
képtelen segíteni másoknak, majd lassan mégis
feladattá növeszti a maga veszteségét. Legvégül
persze találkozik mama és gyermeke, mert Zinnemann tud a nézők nyelvén. De a három felnőtt
magány ott a film végén minden, csak nem
happyending. A történet jó véget ért, ám a benne résztvevőkkel most kezdődik csak minden.
Igen, Zinnemannt mostantól ez izgatja a legjobban: hogy a háborús történeteknek csak látszólag van végük. A kezdeti romantikus szovjet
és romantikus amerikai háborús filmekkel ellentétben őt első pillanattól a háborúra kényszerített nemzedékek, tehát az elveszettek lelkiismereti válsága érdekli, döntéseiket faggatja, túlél ésük lehetőségeit kutatja. És a kép, amit elénk
tár, nem éppen rózsás. Az Erőszakos tett (Act of
Vio.Jence) egy igazságszolgáltatás
története: az
árulóvá lett, de már békés polgárként élő volt
katonát üldözi egykori bajtársa, hogy bosszút
állhasson társaik ért, a szenvedésekért, A boszszúra mindketten rámennek : az egyik fizikailag,
a másik pszichésen. Nincs folytatás. Azt elvette
tőlük az az értelmetlen háború, amelybe belekergették őket. Zinnemann nem elvont humanista, nem békésen pipázgató pacifista. Csak beleborzad abba, hogy lehetnek korok, melyek alig
hagyják meg a döntéslehetőségét
az emberek
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számára. A tényleges döntéseket abszolút lehetetlenné teszik, a morálisakat visszamenőleg kérdőjelezik meg.
Zinnemann háborús történetei az emberi jellern ből indulnak. Ahogy egyik kedvence, Robert
Louis Stevenson fogalmazta: Az embernek a jelleme a végzete. Minden döntést a karakter határoz meg, minden keresztútnál ez az állandó erő
lép működésbe. De mi a sorsuk azoknak az embereknek, akik karakteret a háború iszonyata,
öldöklése alakította éveken át? Katonák, fiatal
férfiak sorsa: egész sorozatot szentel nekik Zinnemann. Nekik, akik először kapták meg "hivatalosan" az elveszett nemzedék büszke eimét.
Az Oscar-esőt hozó Most és mindörökké
(From here to eternit y) sztárparádéval és lebilincselő profizmussal mesél el egy történetet
1941-ből, a hawai-i japán támadás előestéin: nekem a fontosabbat
Zinnemann mégis akkor
mondja, amikor a következményeket kezdi elemezni, amikor kiveszi elveszett embereit a háború poklos kohéziójából. hogy nézzenek szembe a béke poklaval. a túlélés lehetetlenségeivel.
Az új csiIIag, Marlon Brando a főszereplője
1950-ben A férfiak (The Men) rehabilitációs
kórházi történetének. Rokkant katonák, nyomorék emberek közott teszi föl a hogyan tovább?
kérdését a film. És arra koncentrál, hogya legsúlyosabb rokkantság a lelkekben fedezhető fel.
Brando - ez a filmje volt az első, bár párhuzamosan vele Kazánnal is forgatott már - olyan
katonát alakít, akinek lábait egy gerinclövés bénította meg, de nem maradt egyedül. szerelme
így is vállalja őt. Csak ez a heroizmus rettegéssel tölti el a férfit, hát durva, követelőző, igazságtalan. Hogy leplezze leplezhetetlen gyengeségét. Most is van happy end: Brando hazatér.
Addigra feleségével annyiszor alázták már meg
egymást, hogy összetartozásuk szépsége helyett
a képtelenségén morzsolunk könnyeket.
De hasonlóképp jár a Teresa gyönyörűszép
párja is: az amerikai katona és az olasz fronton
megismert-megszeretett
gyönyörű olasz lány,
akik a háború poklát csodaszép emberséggel
győzték. de most a béke New York-jában kell
majd az életet folytatniuk. Zinnemann ökonomikus filmes fantáziajának egyik legszebb képsora
van ebben a filmben. Jelképe lehetne egész világának. A kikötőben vagyunk. Jobbról egy korlát
mögött amerikaiak, elsősorban férfiak, akik várják az Európából jött hajót. rajta bevándorló
szeretteiket. A dokk túloldalán másik korlát. itt
gyülekeznek az utasok. A két messzi korlát között a senki földje. Mondanak egy nevet, egy bevándorléét. és beengedik az űres térre. Hozzá-

Ember az örökkévalóságnak,

1966. (Robert

Shaw és Paul Scofield)

tartozója kiszakad a másik korlát mögötti tömegből, belép ő is a pusztaságra. Félszeg lépések, aztán rohanás-repülés. Két ember összekapaszkodik ott a senki földjén, irigy és boldog
tekritetektől övezve. És ez ismétlődik gépiesen.
Szabályozott boldogság, terra incognita. Egy pillanatnyi, még felelőtlen ősszekapaszkodás. aztán
ki kell menni a korlát mögé, a' boldogságon túlra,
szembenézni a jövővel. Teresa boldog, hogy jöhetett (Pier Angeli csodálatos kis szinésznő
volt l). de hamarosan menekülni szeretne: mert
a férje nem dolgozik, nem találja a helyét, nem
tud mil kezdeni magával. Neki a béke ismeretlen
terep. Valami könnyes folytatás-le'hetőség itt is
felbukkan a szomorújáték végén: de az elveszettek megváltatlanságát a csoda glóriája csak élesebb fénybe vonja. Meg nem oldja.
Ezt a témát raqozza tovább - még kevesebb
megoldást engedve - az Egy kalap eső (A hatfuI
of rain). melynek volt katona-hőse, az elveszett
nemzedék egy újabb jelese már rnorfinista is, aki
szenvedély éért szinte mindenre rávehető. (Érdekes, hogy Zinnemann ezekre a hasonló figurákra
milyen eltérően hasonló színészeket szerződtetett: eli ft, Brando, Ericsen. Don Murray bár nem
egyforma képességű szinészek. elképesztő alkati

hasonlóságokat mutatnak. Markáns. csontos arc,
kissé rövidlátó, ideges tekintet, kimunkált férfiizmok - az amerikai ideál glóriás roncsai.)
Újabb variáció a cselekvésképtelenség
témájára
a jóval később, a hatvanas években készült spanyol polgár'háborús történet, a Betelt az időd
(Behold a pale horse - Íme egy fakó ló). Gregory Peck egy egykor legendás partizánt játszik,
aki a bukás óta emigrációban és teljes visszavonultságban él, aki már a bosszúra is alig képes.
Nem tud megfelelni sem a múlt jának, sem a jelenének. Aztán egy pillanatra a kettő egybefonódik, és Manuel dönt: heroikus öngyilkosságot
követ el, megöli az egykori árulót, s föláldozza
élni képtelen életét egy utolsó értelmes tett oltárán. Az ugyancsak Oscar-hullást eredményező
Ember az örökkévalóságnak
(A man for aU seasons) az angol történelem konfliktusaiba n, Thomas Moore korában vizsgálja ezt a den tési mechanizmust, feszegeti történelem és morál minduntalan meg bomló együttélését. Morus Tamás és
VIII. Henrik összecsapásainak modern reinkarnációja aztán a máig utolsó háborús Zinnemannfilm, a Júlia (Julia, 1977). Amelyben először választ nőket főhősül: és nekik olyan sorsot ad,
'hogy ne kelljen kizuhanniuk a maguk történeté43
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ből. Júliának nem, mert belehalhat náciellenes
tevékenységébe (Vanessa Redgrave fanyar mártíromsága felejthetetlen),
barátnőjének.
Lilian
Hellmannak pedig a megírás, a tanúságtétel felelős, önkínzó öröme jut (Jane Fonda lesz itt a
rendező "alteregójává") .
Igen, a két utóbbi filmben Zinnemann végképp
leleplezi a maga szorongásait. Hogy lelkiismeretfurdalása van, mert kimaradt egy borzalom ból.
ahol az ő sorsáról is döntöttek. Hogy örül. mert
kimaradhatott
a fizikai
megsemmisülésből.
Hogy tanúságtevőnek
ment el vezeklesképp.
Hogy nem tudja: igaz tanú vált-e belőle?! Zinnem ann nem hísz az elveszett nemzedékek megválthatóságában.
De reméli, hogy a moráli san
értelmezhető tetteknek azért még maradt valami
súlyuk a mi életünkben - az ő életükben egyaránt. Nem mintha ez megoldaná az elveszettséget. De a cselekvésképtelen
cselekvések még
megmaradnak a katarzistól megfosztott, nemzedékké arctalanodé sziszifuszoknak.

..
Úgy hiszem, éppen ebben a szernléletben. a
klasszikus katarzisdramaturgia
megfordításában
rejlik páratlan titka minden idők egyik vagy ta44
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lán épp legjobb western-frlmjének. Zinnemann
főművének, a western-Sz íszifusznak . ez a remekmű a Délidő (High Neon. 1952).
Főhőse olyan seriff, aki már túl van a dolgokon, a hősies vagy mindennapí eseményeken.
Egy seriff (azt hiszern. ezért az egy filmjéért szeretem Gary Coopert), aki ki akar szállni a hősiesség-üzletbőI. Aki valószínűleg nem ért a békéhez, de a háborúsdi ból is elege volt már. Zinnemann a western-dramaturgiát
is a visszájára
fordítja. Nála nem a magányos hőssel kezdődik a
történet, aki aztán a végére a városka dicső seri ffje lesz: nála látszólag kedvelt polgár a
seriff, akit belekényszerítenek
a magányos hős
neki nem tetsző szerepkörébe. Ebben a filmben
szinte nincsen is akció. Minden arról szól, miképp marad ld egy közösségből valaki, aki pedig
szeretne odatartozni.
A film pokoli feszültségét az adja, hogy nem
történik semmi. A rossz emberek várják az állomáson a fő rosszat, a jók megtagadják a seriffet,
a közösséget. a főhős egyedül marad, majd mindenki cserbenhagyja. Mikorra elkezdődik a western-történet - a film utolsó tíz perce =, addigra
már minden fontos megtörtént, ami az emberrel
megeshet:
becsapják,
elárulják,
kinevették.

Akármi lehet a tényleges harc kimenetele, Zinnemann nem hagy kétséget afelől: hőse vesztesnek született. A harcot megnyerheti, de az életét
nem folytathatja. A seriff saját ábrándjainak
a
vége az a győztes harc, ami után persze éljenezni kezdenék megint.
Mert Sziszifusz abba még beletörődik, hogy
köve minduntalan visszagurul a hegytetőről: de
ha egyszer átlendítette a csúcson, s a túloidaion
ismét őt találja el - nos, ezt a képtelenséget már
nincs mítosz, ami feloldja.
Zinnemann a legamerikaibb műfaj, a western
jelmezében vonja le a végső konzekvenciákat a
hősök és a harc mítoszáról. Az üres utcák. az elforduló tekintetek, a magára maradó. vészesen
öregedő-fonnyadó-fáradó
hőstelen hős: kérdőjelek egy álom után. Mely álmot két világháborúval a zsigereinkben nem álmodhatjuk
tovább. A
hétköznapi fasizmus dokumentarista tisztaságú
elemzése ez a western. Tragikomikus, hogy a
műfaj éppen ennek a filmnek a nyomán újhodott
meg, úgy, hogy eszközzé vált szemlelete. félreértett patentté a világképe.
Rendezőnk tudja, hogy a fegyverek sohasem
hallgatnak el, hogyaseriffnek
sincs módja végképp kilépni a történelernből. De ki ellen fordítsa a pisztolyát, amikor nem egyértelmű az ellenség kiléte? Ez a kérdőjel marad a Délídő végén.
Ugyanaz a kérdőjel, mint a háborús filmek megoldásaikor. Csak közben az is kiderül. hogy a
pionírok nemzedéke is lehet elvesz·ett. Lehet
vesztes. Nincs katarzis: széthulló sorsok vannak
- lásd a háborúból megtért fiatalokat - és széthulló, majd egyetlen öngyilkos gesztusban őszszegződő elkötelezettségek - lásd a spanyol polgárháborús veteránt vagy ikerpárját.
a seriffet.
(Vagy egy gyermetegebb variációt erre az öreg
hős-témára. immár a harcot hegymászás sá szelidítve Zinnemann legutóbbi, lelki nyavalygós
filmjében, az 1982-es Öt nap nyáron (Five days
in summer) címűben, ahol szerelmi háromszöggé
csendesíti az önfeladás, majd az öngyilkos gesztusvállalás eszméjét.)
Nincsenek nyertesek Zinnemann filmjeiben:
lett légyen szó akár Morus Tamásról, akár a háború névtelen részeseiről.
akár seriffekről, akár
öregedő házasemberekről. akár ausztráliai földfoglalókról. Az ő univerzumét,
az ő Amerikáját
vesztesek népesítik be. Közép-Európa bosszúja
ez a siker hazáján. A Zinnemann-féle megoldás,
A sakál napja - hogy metafora-értékkel idézzem
ide egyik legnépszerűbb, lebilincselően izgalmas
filmjének eimét is. Csak a leselkedő puskacső

mögött általában nem azonosítható bérgyilkos,
csak a megcsúfolt életünk rejtőzködik.

*
Zinnemann nem ideológus. Action-filmeket csinál. látványos profizmussal. Palettáján elfér a
western és a thriller éppúgy, mint a szerelrni történet, a memoár vagy a háborús sztori. Nagyon
lassan építi filmjeit. Minden megkezdett mozdulatot végigjátszat. minden tárgyhoz hozzák omponálja az árnyékot is. Legjobb filmjeiben Délidő, Teresa, Ember az örökkévalóságnak,
Most és mindörökké, A sakál napja - ez a lassúság elviselhetetlen feszültségeket képes indukálni. Máskor - Az apáca torténete. a Naplementék, az Öt nap /1yáron esetében - á lassúság széthuJláshoz vezet. hogy ne mondjam: unalomhoz.
Zinnemann ugyanis nem az elhivatott. nagy és
zseniális művészek kőzűl való. Felkészült mesterernber. akit azonban a dokumentumok tisztelete és a veszteség-mánia kiemel a jelentős átlagból. így képes olykor remekművekre is. Pedig
rá nem a remekmü a jellemző, tőle nem az a természetes. Mintha azért csinálna filmet, hogy ne
kelljen bevallania : nem tudja a helyét a képtelen
világban. Filmek a gyökértelenség, a kitaszítottság ellen. Mindez csak a háttérben sejlik. Az
előtérben sikeres amerikai filmek látszanak. Kerek történettel. pompás profizmussal. bravúros.
színészi alakitásokkaJ. Csak a háttér szomorkás.
Merthogy Zinnemann hisz az emberekben. Úgy
tűnik, egész életére lökött muzsikus maradt. Pedig maholnap nyolcvan éves már.

*
Zinnemann filmjeit a nyugat-berlini
Filmfest
gyűjtötte egybe retroprogram keretében. És lám:
egy mesteremberről kiderült, hogy életműve van.
Vagy húsz éve látom a filmjeit. És egy hét alatt
szerettem meg. Napi 'három filmet látva tőle. Ez
is jelzi. hogy jó filmes. Hogy kíváncsivá tud tenni. Hogy le tudott kötni. Hogy meg tudott lepní
mindannyiunkat, akik jó ismerősként ültünk napi
hat-hét órát a Cinerna Paris nézőterén.
Egy fesztiválprogram alkalmából megkérdezték Zinnemannt, mi érdekli még mindig, hat évtizednyi pályafutás után is a filmezésben. - Az
emberek - válaszolta. - Meg az, hogy sikerült
néhány jó snittet forgatnom.
Fred Zinnemann forgatott néhány jó snittet,
és közben keveset beszélt a művészetről.
Én jobban becsülöm érte, mint fordított szokású pályatársait. Azt a pár jó snittet ugyanis úgy hívják:
művészet.
Bányai Gábor

4S

Megőrizni a civilizációt
Beszélgetés Fred Zinnemann-nal
Fred Zinnemann
rendezéseiért
négy Oscar díjat kapott. kettőt a
That Mothers Might Liue (1938)
és a Benjy (1951) című dokumentumfilmjéért,
kettőt pedig a
Most és mindörökké
(1953) és az
Ember
az
örökkéualóságnal~
(1966) círnű játékfilmjéért.
Továbbá Oscar-díjra jelölték
mint
legjobb rendezőt
a The Search
(1948), a Délidő (1952). a Sundowners (1960) és a [úlia (1977)
cirnű filmjéért.
A New York-i
Filmkritikusok
Szervezete négyszer tüntette
ki mint legjobb
rendezőt a The Search (1948), a
Délidő
(1952), a Sundoumers
(1960) és a [úlia (1977) cirnű
filmjéért. az Amerikai Rendezők
Egyesülete pedig két díjat adott
neki, valamint
1970-ben megkapta életművéért a D. W. Griffith díjat. Ezekkel az elismerésekkel illettek egy olyan "szabadúszó rendezőt",
aki megtartotta .művészi függetlenségét
és
emberi becsületét. és aki megfogadta
korábbi
ügynöke
(Abe
Lastvogel) tanácsát: "Ne csinálj
olyat, amihez nincs kedved, és
ha elfogy a pénzed, majd segítek
neked."
Zinnemann olyan rendező, aki
nem kiszolgálta
a közönséget,
hanem
arra
bátorította,
hogy
használja
a fantáziáját.
1907ben Bécsben született,
Európában tanult és dolgozott.
Eizenstein Patyomkin páncélosa, Dreyer jeanne
D'Arc-ja, Stroheim
Aranyláza és Vidor The Big Parade cirnű filmje hatottak korai
műveire.
Robert
Siodmakkal.
Edgar Ulmerrel és Billy Wilderrel dolgozott együtt az Emberek
vasárnap című híres dokurnentumfilmben.
1929-ben költözött Hollywoodba. Berthold Viertel asszisztenseként kezdte a szakmát. később
Robert
Flahertyvel
és
Paul
Stranddel
dolgozott
egyűtt kűlönböző dokumentumfilmekben.
Amikor 1937-ben rövidfilmekke!,
később az MGM-nél játékfilmek-
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kel kezdett
foglalkozni,
dokumentarista
múltja
kísértette.
Ezeket az alkotásokat
most történelmi hitelesség ük miatt nagyra értékelik. Néhány szakember
időnként túlságosan
is depreszsziósnak és intellektuálisnak
tartotta .filmjeit, de a közönség sohasem tiltakozott
a szigorú erkölcsi magatartás
és az antiromantikus
megközelítés
ellen.
Zinnemann
a többi hollywoodi
filmessel
ellentétben
sajátosan
ítéli meg munkáit:
"Az egyik
döntő fontosságú
dolog napjainkban, hogy próbáljuk megőrizni civilizációnkat."
Kérem, mondja el, hogy kezdődött filmes karrierje, hogyan jutott el Bécsből Hollywoodba?
- Valójában én egy csalódott
zenész vagyok, de már nagyon
korán rájöttern, hogy botfülem
van, így az álomnak hamarosan
vége lett. Később kiderült
számomra,
hogy sok hasonlóság
van a karmester
és a rendező
között
abban
az értelemben,
hogy mind a kettő sok embert
irányit. Mindkét
esetben
meg
kell győzni őket a saját elképzelésünkről.
úgy, hogy egy emberként, egy cél érdekében
dolgozzanak. A legjobb eredményt kell
elérni. De erre csak sokkal később jöttem rá. Bécsben az r. világháború után nem volt klaszszikus értelemben
vett filmipar,
csak két-három
kisebb cég működőtt. így Párizsba
kerültern,
ahol egy filmművészeti
iskolában tanultarn, ami kitűnő gyakorlat volt, mert itt a filmgyártás minden terűletét meg lehetett tanulni.
Később Berlinben
dolgoztam,
amikor
elkezdtek
hangosfilmeket gyártani.
Amikor oly.an filmeket. mint a Dzsesszénekes.
a
Singing Pool, az első Warner
Bros produkciókat
Európa megismerte, a némafilmekkel
hirtelen sajnálatos
módon leálltak.
Elhatároztam,
hogy Amerikába

megyek,
mindent
megtudok
a:
hangosfilmrőL
és majd utána
visszajövök
Európába
dolgozni ..
Amikor megérkeztem az USA-ba,
annyira el voltam bűvölve, hogy
ott maradtam.
Az első rnunkámat annak köszönhetem,
hogy
bemutattak
Carl Laemmlenek, az
Universal
főnökének.
"Csendes
Carl bácsinak" nevezték ezt a nagyon kedves urat. Nem tudta,
hogy mihez kezdjen velem, igy
rábízott egy szereposztó
rendezőre, aki a következőket
rnondta nekem: "Éppen egy háborús
filmet forqatunk. aminek a címe: Nyugaton a helyzet változatlan. Volt már a német hadseregben?" Azt válaszoltam,
hogy
nem. így lettem statiszta, és egy'
német katonát
és egy francia
mentöautó-sofört
játszottam
körülbelül hat hétig.
A legfontosabb
dolog az volt.'
hogy megismertem
Robert Flahertyt. aki óriási hatást gyakorolt rám, nemcsak mint filmes,
hanem mint ember, elsősorban
azért, mert olyan volt, aki sohasem alkudott meg, bármi történt
is. Összesen talán hat filmet készített
egész életében.
Csodáltam, ahogy dolgozott. Hat hónapig dolgoztarn
vele Berlinben,
én főleg azokkal a kamerákkal
fQglalkoztam,
amiket
használni
akart. A film egy szinte ismeretlen közép-ázsiai
törzsről
szólt
volna. A tárgyalások
az oroszokkal hat hónapig tartottak, de a
végén nem lett belőle film. Addigra Bobnak elfogyott a pénze
- az enyém is.
Aztán munkát kaptam Hollywoodban,
az MGM rövidfilmrészlegénél.
Ez nagyon érdekes'
tapasztalatszerzési
Jehetőség
volt, mert az egész stúdiórendszert tanulmányozhattam
- békaperspektívából.
Rengeteget tanultam, főleg önfegyelmet.
Nagyon alacsony gázsiért szerződtették az embert. Adtak egy forgatókönyvet.
amit vagy elfogadott az ember, vagy visszautasí-

A hullám,

1935.

tott. Bármeddig lehetett rajta
dolgozni, de úgy kellett felkészülni. hogy egy tekereset három
nap alatt le lehessen forgatni, ha
két tekercs volt, maximum hat
napot adtak. Az is kikötés volt,
hogy nem lehetett 15 OOO dollárnál többet költeni egy tekgreere.
ebből 5000 dollár volt a rezsi.
10,5 peroben kellett tömören elmondani a történetet, mert csak
950 láb film állt rendelkezésre,
bármi volt is a történet.
Azt mondták: "Itt egy jelenet.
Egy amerikai városban ég egy
kórház. Éjszaka van, a tömeg nézi. A tömeghez kap 10 embert.
Hogy csinálja meg ezt a jelenetet?"
Tehát, lényegében igy indult
az én pályám. A stúdiórendszernek két jellernzője van. Egy csomó ember úgy érzi, jogosan,
hogy sok szempontból elnyomás
alatt van, hogy óriási a bürokrácia. Másrészről
pedig ott
van az a tény, hogy folyamato-

san lehet tanulni a szakmát,
anélkül, hogy harcolni kellene a
munkáért.
- Több filmje társadalmi kérdésekkel foglalkozik.
Elmondaná, hogyan választja meg a témáit?
- Nincs előre kialakított
elképzelésem, kivéve azt, hogy tuidom, hol la határ. Soha nem
csinálnék vigjátékot, mert nem
ludok jól időzíteni. és nem hiszem, hogy még egyszer musicalt
rendeznék. Szeretek olyan filmeket készíteni, amelyek az emberi
méltóságról
szólnak, az elnyomásról. de nem feltétlenül politikai értelemben. Ereznem kell.
hogy amit csinálok, megéri a
fáradságot.
- Milyen meggondolásból
választotta a Júliát?
- Ennek több oka van: az
egyik a két asszony barátságának a története. A másik tényező
a lelkiismeret.
Olyan asszonyról van szó, aki mindig ké-

nyel mes életet élt, és hirtelen az
élet-halál kérdésével találja magát szemben. Elhatározza, hogy
végigcsinálja a dolgot, megkockáztatja, hogy beviszi a pénzt
Németországba. Nagyon jó témának tartom
a lelkiismerettel
kapcsolatos kérdéseket. Az ilyen
belső dráma szerintem nagyon
izgalmas, mert véleményem szerint az, hogy valaki elsüt egy
pisztolyt, önmagában még nem
érdekes. 1::nazt akarom meqtudni, hogy miért sütötte el. és mik
a következmények. Ez azt jelenti, hogy maga a cselekvés kevésbé fontos, mint a ,belső mctiváció, amelyen keresztül meg lehet
ismerni az embert.
- A színészek
csodálatosak a
Júliában. Milyen volt velük dolgozn.i?
- Vanessa Redgrave-vel csak
annyi dolgom volt - ez volt a
második kőzős munkánk =, hogy
egy órát beszélgettünk a szerepről az irodámban. Jobban szere-
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Most és mindörökké,

1953. (Montgolllery

tek minden szinésszel külön beszélni, nagy alapossággal.
hogy
megértsék
az eljátszandó
figurát, az összefüggéseket.
Utána a
helyszínen már alig beszéltünk.
Csak csinálta, amit kellett, és
annyira jól. hogy közben elfelejtettem szólni, hogy "állj l", mert
úgy éreztem, hogy néző vagyok.
Jane Fonda máshogy dolgozik.
Csodálatosan tehetséges - akkor
sír és nevet, amikor akar. Tényleg fantasztikus,
de teljesen más
típus, mint Vanessa. Lenyűgöző
élmény együtt látni ezt a két
asszonyt.
- Sol~ kutatómunkát
végez a
filmjeihez?
- Az attól függ, hogy milyen
filmről van szó, és mi a történet. Néhány film esetében nincs
rá szükség. Az Ember az örökkévalóságnak
clmu
filmhez
az
egyedüli előkészítő munka, amire szükség volt, hogy el kellett
olvasni pár történelmi
könyvet,
a többit megoldotta Robert Bolt
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CliIt és Frank Sinatra)

csodálatos színdarabja.
A Nun's
Story esetében viszont egy éves
előkészítés kellett. Nehéz volt a
téma, és az egyház nagyon óvatos volt először egy olyan filmmel szemben,
amelyikben
egy
apáca 17 év után elhagyja a kolostort. Azt mondták,
hogy a
film eltúlozza majd a dolgokat.
Aggódtak az orvossal való titkolt
szerelmi kapcsolat miatt is. Sok
időbe került,
amíg megbíztak
bennünk. Mondok egy példát arra, hogyaforgatókönyvvel
kapcsolatosan
milyen viták voltak.
Van egy olyan jelenet, ahol a fiatal lányok először mennek a kolostorba mint posztulánsok.
és a
rendfőnöknő
elmagyarázza
nekik, hogy egy apáca élete természetellenes. Az egyházi szakértő
erre azt mondta, hogy ilyet nem
lehet kijelenteni,
helyette
azt
kell mondani, hogy az apáca élete természetfeletti.
Emiatt az egy
szó miatt négy óra nagyon komoly teológiai vita folyt. Végül

egy
jezsuita
azt
kérdezte,
"Miért nem rnondják azt, hogy
sok mindenben
természetellenes
élet az apáca élete."
Az egész egyetlen kihívás volt.
Az a lényeg, hoqy nem probléma ként kell megközelíteni a dolgot, hanem kihívásként,
ki kell
találni, hogy mit lehet vele kezdeni. A filmmel
kapcsolatban
fontos szempont volt, hogy ne
legyen benne katolikus se az író,
se a színészek. mert aggódtam
amiatt, hogy akkor olyan film
készülne, ami csak a katolikusoknak fontos, és senki más nem.
nézné meg. Tehát, annak érdekében, hogya
színészek megértsék, mi is történik egy kolostorban, engedélyt
kaptunk
arra,
hogy külön-külön
mindenkit
elhelyezzünk Párizs különböző kolostoraiban.
Ez januárban
volt,
amikor nagyon hideg van, és a
kolostorok
ilyenkor
Párizs leghidegebb helyei. Kihelyeztük
a
nyolc "fő" apácát, és én rnindennap taxival jártam egyik helyről
a másikig megnézni, hogy haladnak. 4.30-kor kellett felkelniük és végigcsinálni
az egész
napot. Este pedig betartották
a
"nagy csendet" - egy bizonyos
időpont után reggelig nem volt
szabad megszólaini. Ez nagyban
hozzájárult
ahhoz, hogy jól el
tudják játszani a szerepet.
- Tudna említeni néhány On
által készített
filmet,
amellyel"
különösell eléqedett volt?
- Nagyon
meg vagyok elégedve a Délidővel. ami közös törekvés eredménye.
Floyd Crosbyval. az operatőrrel
meqállapodtunk abban, hogy egy 1880as forgatási
helyszínt
hozunk
létre, híradószerűen
dolgozzuk
fel az egészet. Ahhoz, hogy ezt
meqvalósíthassuk.
fényképeket
tanulmányoztunk.
különösen
Mathew Brady képeit, aki részt
vett a Polgárháborúban.
A képeken felfedeztük
a perspektívátlanságot, a szemcsézettséqet.
a
fehér eget. Ezt akartuk utánozni.
Akkoriban
a westernfilmekben
az volt a szokás. hogy szép szűrt
szürke
eget csináltak,
és az
egész nagyon teátrális volt. Én
híradószerü
anyagot
akartam,
hogy hitelt adjak az egésznek.

Az apáca története,

1959. (Peter Finch és Audrey

Nem használtunk
szűrőt.
Ezért
nem akartam színes filmre forgatni. Az volt az ötletem, hogy
a fenyegetettséget
olyan statikusan csináljam meg, amennyire
lehetséges. A sínekről
statikus
felvételeket készítettünk,
szembeállítva az ember állandó mozgásával. Cooper mindig feketében járt - a fehér ég alatt. A
harmadik képi forma, amit al'kalmaztam. a felhők voltak. Úgy
nőttek, ahogy a fenyegetettség
nőtt, és ahogy rnúlt az idő, az ingák egyre lassabban mozogtak.
az egészből egy valószínűtlenül
lebegő mozgás lett. ami azoknak
ismerős, akik találkoztak már a
hirtelen halállal. (Az órák már
természetesen szerepeitek az eredeti forgatókönyvben,
ami most
a Beverly Hills-beli Academy of
Motion Picture Ar.ts and Sciences
Archívumában ta!álható.) A film
a lelkiismeretről
szól. Szerintem
nem western, csak történetesen

Hepburn]

a Vadnyugaton
játszódik.
Egy
emberről szól, akinek menekülnie kelL Aztán egyszer csak megáll, és azt mondja, "Nem tudom
tovább
csinálni.
Vissza
kell
mennem."
Megkérdezik
tőle,
rniért, erre azt válaszolja, "Nem
tudom. miért." És visszamegy,
vállalja a következményeket
a
végsőkig.
- Beleszól a színészválasztásba? Marlon
Brandóval
a The
Menben mi volt a helyzet?
- Ezzel a filmmel kapcsolatban az a csodálatos. hogy Stanley Kramer, Carl Foreman és én
önállóan dönthettünk.
Senkivel
nem kelllett alkudózni. és senkit
nem kellett gyÖzkődni. Emlékszem arra, hogy Kramer rnondott három lehetőséget. Brando
volt az egyik. Mindannyian úgy
éreztük, hogy ő lenne a legmegfelelőbb. Brando épp a V ágy villamosában játszott, és ·kérdéses
volt, hogyan boldogul majd a

filmmel. mert addig még soha
nem próbálta.
- Neki is voltak olyan problémái. mint más színpadi szinészneh, amikor átpártolt a tilmhez?
- Tudja, ez teljesen egyéni.
Néhány szinész azonnal belejön.
minden probléma
nélkül.
míg
másoknak nagy nehézségei vannak. Brandónak nem volt könynyü. Amikor lendületbe jött, csodálatos volt.
- Tehát nem uolt nehéz Brandóval dolgozni?
- Nem. De ezt nem lehet enynyire kategorikusan
kijelenteni,
mert ez nem olyan. mint a tanárdiák viszony. Azt hiszem, az
ilyen tehetséges emberek jogosultak
arra, hogy önállóságot
kapjanak. Bolond. aki nem használja ki az ösztönös tehetségeket.
Természetesen a rendező feladata, hogya
megfelelő embert
tegye a megfelelő helyre. és ez
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Az apáca története,

1959. (Fred Zimzemann

és Audrey

Hepbut n]

általában azt jelenti, hogy nem
lehet a véletlenre bízni semmit.
Más szóval, ha véletlenül a figura tipusával eJlentétesen sikerül
szerepet osztani, általában feltárul a színész karakterének
rejtett oldala. Vegyük pl. Deborah

Kerrt a Most és mindörökké
cimű filmben. Addig már eljátszotta Anglia királynőjét.
;s nagyon
hideg, zárkózott embernek
tartották A film elején azt mondja
egy katona, hogy minden őrségben lévő katonával lefekszik. Ez

Fred Zinnemann

The Seventh Cross
(MGM, 1944)
(A hetedik kereszt)
Little Mr. Jim (MGM, 1946)
(A kis Jim úr)
My Brother Talks to Horses
(MGM,1947)
(Bátyám megleckézteti
a
lova/wt)
The Search (MGM, 1948)
(A nyomozás)
Act of Violence (MGM, 1949)
(Erőszakos tett)
The Men (Columbia. 1950)
(Férfiak)
Teresa (MGM, 1951)
High Noon (United Artists. 1952)
(Délidö)
The Member of the Wedding
(Columbia. 1953)
(Az esküvő résztvevője)
From Here to Eternit y
(Colurnbia, 1953)
(Most és mindörőkké)
Oklahoma!

játékfilmjei

:

Man Trouble (Fox Film Corp.,
1930) - Berthold Viertel
asszisztense
The Spy (Fo x Film Corp.. 1931)
- Berthold Viertel asszisztense
The Wiser Sex (Paramount
Publix Corp., 1932) B. Viertel
asszisztense
The Man From Yesterday
(Pararnount. 1932) - B. Viertel
asszisztense
The Kid From Spain (Samuel
Goldwyn, 1932) - Busby
Berkeley asszisztense
The Wave (Garrison Film
Distributors. 1935) - társrendező
(A hullám)
Emilio Gomez MurieJlel
és Paul Strand-del
Kid Glove KiJler (MGM, 1942)
(Tiltott utazás)
Eyes in the Night (MGM, 1942)
(Szemek az éjszakciban)

A Filmmúzeum nemsokára
a Dohány 'utcai Szetuezési
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műsorra
irodában

tűzi Fred Zinnemann
kapható.

több

híres

nagyon egyszerű lett volna akkor, ha egy roppant szexi színésznő
játssza a szerepet, mert
akkor
azt mondták
volna az
emberek: "Hát mi ebben az új?"
Deborah
esetében
tényleg furcsának találták
ezt, mert nem
tudták elhinni, hogy ez az úrinő
több felsorolt
személlyel
lefeküdt.
- Mi a véleménye
azokról a
filmekről.
amelyek napjainkban
készülnek?
- A stúdiókat
olyan 'emberek
vezetik, akik nem tudnak semmit a szórakoztató
iparról. mert
főleg pénzügyi emberek. Míg a
régi időkben a .stúdióvezetőknek
hatalmas
tapasztalatuk
volt, és
igazi showmenek voltak. Ez az,
ami nagyon hiányzik. De ennél
is fontosabb és veszélyesebb, azt
hiszem, az. hogya létrejövő rnűvek uniformizálódtak
Az egyedűli védekezés
ez ellen szerintem,ha
példaként
állit juk
apáink filmjeit. (American Film,
1986. május.)
(Fordította:

Somlai Zsuzsa)

(MagnaTheatras
Corp.. 1955)
A Hatfui of Rain (Twentieth
Century-Fox. 1957)
(Egy kalap esö)
The Nun's Story (Warner Bros.,
1959) (Az apáca története)
The Sundowners
(Warner Bros.,
1960) rendező és producer
Behold a Pale Horse
(Columbia. 1964) rendező és
producer
(Ime, egy fakó ló!)
A Man for Ali Seasons
(Columbia, 1966) rendező
és producer
(Egy ember az
örökkévalóságnak)
The Day of the Jackal
(Universal. 1973)
(A Sakál napja)
Julia
(Twentieth
Century-Fox
1977)
Five Days One Summer
(The Ladd Cornpany és
Warner Bros., 1982) rendező
és producer (Öt nap egy nyáron)
filmjét.

Részletes

felvilágosítás

ÖRÖKSÉG
Párbaj
Forgatókönyv - töredék
Idén áprilisban volt huszonöt esztendeje, hogy elhunyt Sarkadi Imre, és most augusztusban volna 65 éves az író, aki az új magyar filmművészet fejlödését is meghatározta
a Körhinta s más filmek forgatókönyvével.
Emlékezésül Párbaj című irodalmi forgatókönyvét adjuk közre - befejezetlen maradt. Ez úton is köszönjük Sarkadi Imréné,
Lilla segítségét, valamint a Csontos Sándotét. az életmű tudós kutatójáét, aki súlyos
betegségében sem feledkezett meg az évforduló méltó megünneplésével
kapcsolatos
feladatáról. Tőle meg egy interjút közlünk, Sarkadi Imre pályatársával, az idókOzben
elhunyt Nádasdy László rendezővel; tekintse ezt az olvasó kettős tisztelqésneh,
1. kép
Sötéttel kezdődik, aztán egy csizmás parasztembert is látunk, aki megy. Két lépést megy,
visszafordul. Újra megy két lépést. Újra fordul.
Ahogy még jobban kivilágosodik a kép, látjuk, hogy börtönben van. Csöpp rácsos ablak
adja felül a világítást.
Emberünk kimért léptekkel csak megy, csak
fordul, csak megy, csak fordul.
2. kép
Csúnya iroda.
Csúnya. mert a bútorai olyanok, hogy azt senki szívesen magának nem venné meg a lakásba. Irodaszagú, mert polcok, gépíró asztal, íróasztal, apró zöld ajtó, telefon, asztali lámpa, por
s az ablakon nem süt be a nap. Nem is nagy. Kicsi.
Egy ötven év körüli, testesebb. szürkülőhajú,
bajuszos ember áll az asztal mellett s kérdezgeti a gépírónőt.
Stolc, Kökösi, Benedekfi. .. hát nem intéztek
el ebből semmit? Nevetség ...
Csapkod az asztalon, egyik aktát a másikra
dobálja.
A titkárnője - fekete, szemüveges, harmincon
túli, szigorú, de csinos asszony, Vállvonogatva
felel.
- Kérem, Balla elvtárs
az ön szabadsága
alatt a kényesebb ügyeket
szóval Homoródi,
.a helyettesítő elvtárs ... úgy gondolta ... kellő
tapintattal
nincs talán elegendő politikai [udiciuma
.
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Balla elbámulva néz rá, aztán orditozni kezd:
- Szabadságon? Hogya
félve sém kiveszik,
azt nevezi maga szabadságnak?
- Természetesen betegszabadságra
gondoltam - igy Margit.
- És ha a magasságos jószerencsém úgy hozza, hogy fejjel előre visznek ki a kórházból
.
hát akkor ezek ... politikai judicium híján
.
a feltámadást is itt várják meg?
- Hol az a Homoródi - üvölt fel.
- Homoródi elvtársat a múlt héten áthelyezték - így Margit.
- Na, akkor írja. Hány óra? Fél tíz. Most
mindjárt küldjék fel Varga Jánost ... ez is négy
hónapja ül...
fél tizenegyre Stolcot...
tizenkettőre Kükösit ...
Margit felnéz a jegyzettömbjéből.
- Nem lesz sok, Balla elvtárs? Hiszen nem js
tetszik már talán rájuk emlékezni?
- Nem tetszem? Vegye tudomásul, hogy mindenkire tetszem emlékezni! Nem könyvtár az
én fejem, hanem fej - az istenit neki.
- Kérem, ahogy parancsolja.
S kimegy halk, surranó léptekkel a szebából.
Balla leül az asztala mellé s belenéz az egyik
iratba. Közben Margit visszajön, biccent, hogy
rendben van, Balla csak félszemmel néz rá, lehunyva félszemét. jelzi, hogy érti.
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3. kép

A zárka.
A paraszt járkál - felnéz, hogy zörög az ajtóban a kulcs.
Fegyőr: Varga? Jöjjön.
Én?
- Sz' maga Varga János? Magának szóltam.
4. kép

Iroda.
Balla ügyész felnéz, az ajtó nyílik s a fegyőrrel megjelenik Varga János.
- Ügyész elvtárs, a terheltet előállítottarn.
Balla szórakozottan bólint, belenéz az előtte
lévő aktába. Onnan fel, rá a kis emberre - Varga János kicsi, zömök, ötven év körüli parasztember, földszínű arccal. ami most. a börtönben
nyilván még jobban megfakult.
Maga Varga János?
- Az vagyok, kérem.
Anyja neve?
Zagyva Sára.
- Nős, két gyerekes ... A fia ... mi ez? Mozdonyvezető?
Művezetö ..
- Na, büszke lehet az apjára.
- Úgy neveltem őket, kérem. Hogy ne szégyelljék az apjukat, mert az csak paraszt.
Balla feltolja a homlokán a pápaszemét.
rábámul, ráhörren.
- Mert paraszt? Mert idekerült, azért talán?
- Azt az urak tudják - igy Varga János -,
miért kerültem ide.
Balla úgy néz rá, hogy el akarja nyelni a szemével. Vérmes ember, most is verejtéket töröl
le a homlokáról, s visszanéz az aktákba.
Foglalkozása? Földműves.
- Szövetkezeti tag ..
- Az már nem, mert kizárták.
Az nem jogos, kérem. Engem nem lehet
csak úgy kizárni.
- Nem? Hát kicsoda maga, hogy magát nem
lehet csak úgy kizárni? Atyaisten?
- Ember, kérem.
Kihúzza magát, de evvel se lesz magasabb.
Kicsi ember. Balla ahogy nézi, úgy veszi magában észre, egyre jobban tetszik neki ez az ember. Varga János hozzáteszi szófogadóbban.
- Koholt ügy alapján zártak ki. Ott se voltam. Már
itt voltam.
- Hát'sz
majd kérheti újra a felvételét morog az aktába Balla.
- A Jóisten, az kéri, de nem én. Mihelyst
hazaérkezek. bejelentem. hogy kilépek.
- Akkor meg örüljön, hogy kizárták.

- Azt nem. Az nem jogos.
- Hát mi a mennydörgős ménküt akar végül
is maga? Benn maradni, vagy kinn lenni?
- Igazságot, uram. Azért vagyok itt.
- Azér van itt. mert büncselekmények miatt
letartóztatták.
- Nem áll. Egy se valóságos.
- Na, vegyük sorba. Ez év márciusában bicskával támadt rá a község tanácselnőkére.
Pótor
Andrásra.
- Nem is volt nálam bicska.
Balla ránéz. Vizslatva végigkutatja az embert
s azt mondja, hasonulva az ő stílusához.
- Bicska nélkül az ember ki se megy a házból. Itt van ni, énnálam is van.
S kive sz a zsebéből egy apró. csontberakású
bicskát. Varga bólint. mosolyog.
- Igenám ... de énnekem már volt egy ilyen
rendőri dolgom. Harminchárom évvel ezelőtt.
kocsmai verekedés ... Ott volt bűnjelként mindenkinek a bicskája. Hol az enyém rnost ? Mer
azt elveszik? Vagy ott mindjárt.
vagy a motozáskor . " mert motoztak is. Mondtam én ezt:
hun a bicska. amivel bícskáztam?
Kicsit hallgat, az ügyész néz maga elé, akkor
Varga megbátorodva folytatja.
- Ostornyelet faragtam a szín mellett. A gledícsia. ilyenkor márciusban ...
Balla ránéz:
- Július van, ember!
- No lehet, nekem azóta egy kicsit megállt
az idő itt a négy fal közt. Szóval csak azt akarom mondani, hogy márciusban a gledicsia már
elég leves ostornyelet faragni ...
- Hajja, ne beszéljen nekem a gledicsiáról.
Talán ostornyelet akar faragni tanítani?
- Csak a bicska végett mondom. Mert faragtam, szólt az asszony, letettem a bicskát ... félóra rnúlva, hogy indultam, hát ottmaradt a bicska. Igen. a feleségem még be is vitte másnap,
harmadnap: itt a bicska, mivel bicskázott volna ... de rá se hallgattak.
Kicsit elhallgat, ránéz, kihúzza magát:
- Hát hun a bűnjel, uram?
Ballának egyre jobban tetszik Varga. S a tetszését nem úgy fejezi ki, hogy jó hozzá, hanem
úgy, hogy hecceli. Ugrat ja, akadályokat rak neki. S a szeme sarkában egy kis öröm van, ha a
másik átugorja.
- Na és a tanúk? A tanúk azt mondják. bicskát rántott.
- Tanúk - legyint Varga. - Azok a tanácselnök emberei. E. Kis, Kádár. Szatai ... ezek tanúskodtak,
nem más. Pedig volt ott vagy ötven
ember. Azokat miért nem kérdezték meg?

Szóval. .. azt állítja. nem akart bicskázni.
- Bicska híjján.
- No. rendben. De az elnököt szidta. úton-útfélen.
- Hászen ... nem király ő, hogy felségsértés
neki megmondani az igazat. Magamforma szegény ember.
- Akkor miért haragszik rá?
- Nézze, uram, én haragszok rá. az tény. Mer
idejuttatott. Előtte meg elvitte a tehenem ! Dehát csak azér. amit ő tett eIlenem.
BaIla belelapoz a jegyzőkönyvbe. mondja:
- Azt mondta - maga. maga, Varga János -,
hogy mind barom, aki a szövetkezetbe belép.
- Én csak azt mondtam. hogy úgy lépnek be
a szővetkezetbe, mint a barmok ...
- Mindegy. Hát nem mindegy?
- Mint a barmok. akiket terelnek a karámba. Menni kell. mert ott a pásztor, ott az ostor.
Az okosabb barmot nem kell ütni. az megy magától, tudja. hogy muszáj. A butább barom, az
oszt kap verést. Én is e vótam. Mondtam. nem
lépek be. Kivetett rám Pótor Bandi egy tehén
beadást. Beadtam a tehenem. Rá két hétre jött
a kivetés megint: még egy tehén. Több tehenem nem vót, akkor oszt beléptem. Marha vótam, azóta is sokszor mondta a feleségem: miér
nem egy hónappal elébb? Akkor a tehenet kifizetik. " értékivel ... így meg csak ötforintos
húsárba ... azt is adóba fogták.
MegcsilIapodik, legyint.
- Maga tanult ember. Ahogy nézem, velem53

koru ... osztja az igazságot húsz vagy harminc
éve, mer ez a mestersége. Az enyém meg a fődmunka. De én vagyok most az ellenség - akit
meg kell büntetni, én, aki mindent ettől a demokráciától kaptam annak idején - most meg
el akarják venni újra, a megszerzett becsületet
- oszt maga éngem fogvatart, maga, aki tán
még fődet se látott, lovat se ...
Balla paprikapirosan rákiabál:
- Hallja, ilyet ne mondjon, nekem az apám
tizenötholdas kisparaszt volt.
- Régen meghalhatott a kedves apja, elfelejthette azóta.
Balla dühösen rámordul
a szorgalmasan
gyorsíró Ma rcitri.
- Ezt nem kell a jegyzőkönyvbe venni.
- Kérem, Balla elvtárs, töröltem.
Kis szűnet, nézegeti a blokkját. megkérdi:
- Honnan kezdve?
- Az egészet - így Balla. - Nem fenyegette
a tanácselnököt. - Odafordul Vargához. - Lássa, mire viszi a csökönyössége. Csak bajba.
- Igaza van. Bolond kutya, amék a botot keresi.
- Maga meg ezt kereste.
- Megtanultam, uram. Nem keresem többé.
Ha hazajutok. összeszedem a családom, elvándorlek. Letelepszek ott, ahun nem olyan a gazda, mint Pótor Bandi.
Balla ránéz, aztán vissza az irat ba, aztán megint rá, aztán nem felel. Összecsapja az iratot,
el is teszi, akkor vakkant ja oda.
- Hova?
- Nagy a világ. uram. Elmegyek én, akár
még a Dunántúlra is.
5. kép
Ügyész szobája.
Balla a nyitott ablak előtt áll. Háttal a szobának. Fiatalabb, negyvenen aluli ember magyaráz neki.
- Ez az egész Varga-ügy tulajdonképpen nagyon kényes politikai ügy. Éppen azért vártunk
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rád, a te politikai tapintatodra volt szükség ...
Én egy kicsit ismerem Vámos falut ... Hát, kérlek, persze ez olyan gyennekkori ismeretség ...
Pótor Bandi bácsit is ... én már csak így hívom,
Bandi bácsi, holott nem is olyan öreg az Öreg ...
Balla hátrafordul, félbeszakítja a mozdulatával is, az arcával is, általában látszik, hogy kelletlen, csak úgy salapál 'kézzel. - Jó, jó ... mondja Bánkinak - s két ujját nyújtja is búcsúzásul, mire Bánki értetlen arccal kihátrál a
szobából. Közben Balla, Margitnak:
- Csináljon egy izé...
ilyen szabályszerű
idézést ... tanúskodás ... ennek a Póternak.
S újra kinéz az ablakon. Ott éppen két veréb
tollászkodik.
6. kép
Pótor háza.
A ház kertes ház, valamifajta pénzes ember
építhette azelőtt, mindenesetre alkalmas arra,
hogy sokan elférjenek előtte.
Most is ez a helyzet.
Pótorné a hátsó udvarból jön - ezt alacsony
drótkerítés választja el az elsőtől =, kezében
moslékos dézsa. Ahogyalátószögbe
ér, megvető arca mutatkozik csak - ilyen megvető arccal
nézi végig a várakozókat, akiket eddig még nem
is láttunk.
De Pótorné tekintete irányában látjuk őket. A
kis gang előtt van egy kis kerek pázsit, amögött
orgona bokor, az alatt egy pad. Ott ülnek azok,
akik a tanácselnökre várnak, vagy azért, mert
nem lelték a hivatalában, vagy azért, mert így
jobban esik nekik, így többet remélnek.
Ezen a kis .padon ülnek most ketten. Ezeket
sepri végig Pótorné megvető pillantása.
Pótorné ezután bemegy a házba a hátsó, konyhai bejáraton, s kimegy a képből, ami ráfordul
az ott ülő kettőre.
Verő Pál és Gondosné ülnek a lócán. Szemmelláthatóan nem szeretik egymást, de ez különféleképpen nyilatkozik meg. Gondosné mint-

ha nyársat nyelt volna, ugy ül. a pad szélén,
hogy Verő közelébe
se érhessen.
Verő pedig
. egyre fészkelődik,
egyre töri a fejét valamin,
közelebb is huzódik hozzá. Csak rá meg ránéz,
füstöl. szív egy nagyot a cigarettáján
... Végül
megszólal.
- Aztán ... az uráról semmi hír, Gondos néni?
Gondosné,
aki nem idősebb Verőnél. mérhetetlen haraggal
fogadja
ezt a .ménízést".
nem
is akarna
felelni, a végén csak annyit mond:
semmi.
S néz maga elé faarccal. Még a kendőjét
is
szorosabbra
húzza. Nemcsak a Verő bizalmaskódása. az ura említése is fájó pont.
Verő nevetgél:
- Hiszen ... hírt csak hoz valaki róla. Amikor az én nagyapám
- juhász vót - odajárt néha félévig is, nagyanyám
azér még azt is tudta
róla, akár a Dunántúlra
is elmehetett
... hogy
mék nienyecskével
mosatja a ruháját.
Gondosné nem néz rá, megvető zárt ajka közül csak ugy ki röppen a szó:
- Akkor húnnét
tudja, hogy a nagyapja
vót?
Verőnek
fennakad
a szeme,
gorombán
akar
válaszolni,
keresi a szót, nem sokáig, mert jön
az:
- Hát ahunnét a maga gyerekei tudják, hogy
Gondos Béla az apjuk.
Gondoené csatát vesztett, behuzza a nyakát a
kendője alá, nem válaszol, de közben jön Pótor
nagyobbik
lánya, Zsuzsi, mosott ruhát hoz nehezen cipelve egy kosárban.
Verőnek
odaszél.
míg mentében
leteszi a kosarat s megpihen.
- Magának
már megin keresztbe
áll a szeme.
Énnekem?
Ugyan mitől - háborog Verő.
Gondosné odaszúrja.
- Biztos nem a dologtól.
Verő feláll, Zsuzsi felé indul, hogy meqbizonygassa az ártatlanságát,
de közben azért egy
megvető visszanézést
és egy mondatot
megkockáztat Gondosnéra
is:
- Lássa, igaza van az urának, Ilyen asszonyt
itt kel! hagyni.
Zsuzsi felveszi a kosarat s míg Verő ott ugrá1 körülötte
- de nem segít, csak ugrál, inkább
akadályozza,
Zsuzsi mondja:
- Láb alatt van, Verő Pál. Menjen
innét.
Menjen haza.
Verő kihúzza magát.
- Énnekem Pótor András tanácselnök
üzent,
hogy keressem
meg. Én. "
Nem tudja folytatni. mert az udvari kiskapu
nyílik s megjelenik
maga Pótor,

Ötven év körül van, szürkül már a haja, fáradt, nyűtt az arca, egyébként
megtermett,
zömök ember, abban az olcsó nyári vászonruhában van, amit minden falusi boltban lehet kapni, a kalapja
sötétszürke
posztókalap.
ormótlan
aktatáskát
visz a kezében. Ahogy bejön, szokása szerint
nyúl a kalapjához.
de éppen
csak
nyúl adjisten ... s megy be a házba.
Verő megakad
a beszédben,
lekapja a kalapját, Gondosné
pedig, hogy meglátja
a tanácselnőköt, feláll automatikusan,
menne közelebb
hozzá, de hát Pótor már bement, így aztán állva marad, ugyanolyan
erőlködő szenvtelen
arccal. mint az előbb.
Zsuzsi meg otthagyja
a ruhát, megy be az apja után a konyhába,
amit most nem ajtó, csak
egy légyfogó függöny választ el az udvartól.
Verő visszanéz
Gondosnéra
s csinál egy fin-

ss

tort. De mire bevéqezné,
Pótor megint kijön,
most már kabát nélkül vanr-az ingujját felgyűrte, a nyakkendőjet
levetette,
a kezeben egy lavór, avval megy a kúthoz. Zsuzsi mögötte szalad szappantartóval.
- Haggyad
csak - mondja neki Póter.
Oda megy a kúthoz, leereszti a vödröt s míg
azt felhúzza. kiönti, a kezet mossa, addig törtenik a beszélgetés.
- Te Verő Pál, mi van a kéményeddelv
- Kémény? Mánhogy
az en kéményemmel.
András bátyám ... ?!
- Avval - mondja Pótor s meqnézi a vödröt,
amit most húzott fel a kútból,
valami baja lehet,
mert azt nézi. csóválja is a fejet.
Verő közben áll, előrenyújtott
nyakkal.
mint
aki mindjárt
szólhat. Pótor most kitölti a vizet
a lavórba, ránéz Verőre .
- Hun vótál
eddig?
Hét elején
üzentem,
hogy begyere a tanácsházra,
csakhát
kerülöd,
mi?
- Vótam én kétszer is ...
Tudom ... rner mindig feljöttél az emeletig,
oszt kivártad
a sarkon, hogy mikor nem erek
rá. Akkor oszt elmentél.
Leveti az inget is, mosdani kezd a földre tett
lavórból. úgy be szel közben:
- Ha a jövő hétre ...
mondjuk, keddre ...
nem lesz meg a kérnényed. hát majd meglásd!
Háromszor
mán figyelmeztettelek
... Csap ki a
láng a házad tetején ... mert lusta vagy, trehány vagy, megtámasztani
azt a kéményt.
Oszt
reszeg vagy ... bedurrantasz
a kemence dbe ...
azt lássam meg meg egyszer ...
- András bátyám ... de hát miből?
Mikor
betevő falatra is alig jut ...
- Ne papolj nekem. Szerdán kimegyek,
megnézni a kérnényedet.
Megtudod
azt te magad is
csinálni. Ha nem iszol. Mi? Megin reszeg vagy,
mi? Megin a kocsmából jöttél?
- Ej ... hát ... András bátyám ...
- Ennekem a mindegy, hogy külön élsz a feleségedtől. Semmi kőzöm hozzá. Te dógod. De
ha meg egyszer
meglátlak,
hogy a földműves
szevetkezet
előtt dülöngélsz,
oszt az egesz falu
előtt az asszonyt piszkolod
hát nem ajánlom,
hogy még egyszer lássam
te Verő Pál ...
mer akkor oszt velem gyűlik meg a bajod.
- Nem tettem en azt sohse, András bá ...
- Tetted, de mostmán,
ha teszed, csak egyszer teszed. Mer ha en oszt rádteszem
a nyerget, hát nyöghetsz
bele ... Na, eriggy hazafele.
Felveszi a törülközőt,
Verő már indulna, utánaszól. a kapuból felelget.
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Oszt mi az istenert nem jársz te dolgozni?
- Beteg vagyok en, András bátyám ...
- Ha beteg vagy, eriggy kórházba.
De előbb
a kéményed
megtapaszd,
mert ...
S hátat fordít neki. Verő látja, hogy az ő dolga elintézett,
kicsámborog
valami köszönésfélével.
I
Ez a köszönésféle
így hangzik:
- A fene a dógodat
- ... hogy az a beteg
ökör ...
S közben az arca is furcsán torz, mérqes, dühös, de a maga médján
méqiscsak
link arc.
7. kép
Utca, kerítés mellett.
Verő Pál kijön
a kapun,
megfordul,
egyet.
Aztán mérqesen
megy tovább.

köp

8. kép
Pótor végzett a törűlkőzéssel,
leteszi a tornácszélre.
aztán odamegy
Gondosaéhoz. kezet
nyújt:
- No, mi az, Arany Julcsa.
De mind eközben, a kezet csak úgy odanyújtja, s az asszony - természete
és illem szerint ugyanúgy csak a macáét. Nem kez fogás ez, hanem fura illem. Mintegy
érintik egymás kezet.
Pótor pedig felülről beszél. Sokdolgú ember
módján. Fölényes. mert ő a gazda, de nem fölényes tulajdonképpen
mégse, mert egyívásúak.
Rá is mosolyog.
Gondosné
zavart, nyögi, amit mondani akar.
Pótor közben - mert ő mindig célszerűen
csinál valamit - letűri az inge ujját. Aztán csuklójánál begombolja.
- Hát ez az, lássa, András
bátyám...
ez
az . .. - dűnnyőqí
Gondosné,
bár korra lehet
fiatalabb
Póternál.
vénebbnek
látszik. Negyven
lehet, talán még annyi se, de az arca, mozdulata, hangja
öregasszonyt
mutat.
Káráló
öt;eg.asszonyt.
- Három gyerek rí a nyakarnon.
mán kenyerünk sincs ... az ember meg, isten tudja, hun
van ... csinált egy ürgecsapdát,
kiment a Hortobágyra,
azóta színét se láttam. Három hónapja ... Hát nem lehetne valamit tenni?
Pótor szánakozva
nézi, közben a saját dolgával is foglalkozva,
avval, hogy leszakadt
il
gomb az inge ujjáról. Ezt illesztgeti,
míg Gondosné mondja a magáét.
- Hát nem lehetne azt. András bátyám,
lefogni a keresetiből. mint régen? Mert míg itt
a mélyépítőnél
dolgozott,
hát csak lefogtak tőle
hétszáz forintot, a gyerekeknek,
de aztán éppen

ezért haqyta ott ... mánmost. akik az ürgebőrt
bevaltják ., . azoktól nem lehet?
Pótor látja. hogy az inggombja csakugyan
leszakadt, azt fel kell varrni. hát dünnyög.
- Azoktól nem lehet ... Pesten van ... nemzeti vállalat. . . az én kezem nem ér odáig.
A kisebb gyerek is beteg - így Gondosné.
- Hászen ... tudom én. A baj nem jár egyedül.
Nézelődik szerteszét.
hátha a bokrok tanácsot adnának. Aztán ránéz:
- Lisztetek mennyi van?
- Hát az éppen csak hogy van. András bátyám.
- Hászen ... húsz kiló lisztet küldök én ...
eqyelőre ...
Gondolkozik:
- De nem kérésből él az ember ...
Gondolkozik:
- Én ezt a Gondos Bélát. a keresetit főként,
meg nem tudom fogni...
Elment a megyémből
Az én kezem is kurta: csak eddig ér,
ni
.
Kinyújtja, mutatja, meddig ér, az asszony is
nevet rajta, a könnyeit törölve, hogy milyen kicsi. rövid ez a kéz.
Pedig ez a kéz nagy, erős, vastag, hatalmas.
Pótor folytatja:
- Hát te, JuIcsi ... én az urad vissza nem tudom hozni. .Rá se tudok parancsolni ... hanem
hát, nézd csak ...
Elbámészkodik.
- ... nézd csak ...
Gondosné a tétovaságra avval felel. hogy:
- Internáltássa. Andfás bátyám ... legalább
azt tudjam, hogy ő is szenved.
- Megszűnt a mán, Julcsa.
- Megszűnt?
Oszt a nyomorúság, a nem
szűnt meg? Három apró gyerek ... a bezzeg
nem szűnt meg ...
Pótor csak legyint.
- A családi pótlékot azt kifizettetem ...
Mintha az urad még állami lenne...
Rátok
fér ... Ezer kvadrát fődetek is van? Mi?
- Van, a nehéz nyavalya essék bele ... Van.
- Ne kiabál] mán, ne káromkodj mindig ...
avval nem segítesz. Uraddal nem békélsz meg,
hát majd lesz valahogy.
Elfordul. megnézi a kertet, a házat, a naplementét, aztán szól úgy vissza:
- Eriggy csak ... törődj mán agyerekekkel.
Majd lesz rád is gondom.
Visszafordul s kezet ad ugyanúgy, ahogy az
előbb. Gondosné elmegy, Pótor egy darabig
utána néz, aztán egyedül maradva a kertben el-

simulnak az arca fáradt vonásai s érdeklődés is
lesz rajta. Odamegy például a két bokor közé
húzott madzagon száradó fehérneműhöz.
azok
már szárazak, megnézi. megtapogatja őket. beleszagol.
Elmosolyodik.
Újra meg szagolja.
Észreveszi, hogy ott áll mellette Zsuzsi (a
lánya) .
- De jó szaga van ennek a napon száradó
vászonnak - mondja Póter.
S nevet <1 szeme.
Zsuzsi éppen kosárral jött, amibe szedi le a
száradó vásznakat. nem szól egy szót se. Hogy
nem sz ól. hát Pótor se szól. Vár. Hiába vár,
mert Zsuzsi leszedi a ruhát, megy befelé.
Tán bajod van? - kérdi Póter.
Énnekem?
Neked.
- Nekem nincs.
Ha meg nincs, akkor meg mi bajod?
Semmi. Hát mondom, hogy semmi.
Bemegy. Pótor néz utána.
9. kép

Falusi utca. annak is a főtere.
Megy a postás kézbesítő, feltolja a sapkáját.
morog magában, elindul Pótor felé.
Hozzácsapódik Barabás Imre.
A hozzácsapódás körülbelül olyan, hogy:
(Barabás azt mondja)
- Egy az utunk?
•
- Hászen ... ha Imre bácsi is erre jön ...
- Mer én...
gondolom, a tanácselnökhöz
megyek ...
Sz' akkor igen.
- Őneki visz persze sürgős postát?
- Ezt mán ne kérdje, Imre bátyám, e hivatali
titok.
- Sz' nem kérdem én. Csak éppen én is odatartok. Expressz, ahogy látom.
- A ... expressz.
- Nohát, menjünk.
10. kép
udvara.
Ott áll Pótor az udvarán, szedegeti az eperfáról az epret. Eszi. jólesik neki. Közben Zsuzsi
megint kijön.
- Te Zsuzska - szél Pótor.
- Igen - mondja a lánya s megy tovább. PÓtor meg esúk tovább,
Ugyanúgy, ingujjban van, ahogy az előbb
láttuk. Nem sok idő telt el, legfeljebb egy negyedóra.
Pótor

57

- Zsuzska?! - szól a lánya után.
- Itt vagyok ... na?
Pótor eszi az epret s csak ránéz. Nézik egymást.
S keményen szembenéz az apjával.
11. kép

Utca.
A postás és Barabás megállnak az elnök utcaajtaja előtt. Orgonasövény választja el az utcától. rejtett. Barabás megtorpan, tessékeli a postást.
- Nahát csak menjen ...
A postás rábámul, most veszi észre, hogy ez
mögötte akar besomfordálni.
- Menjen csak maga előre - mondja neki =,
mert ha én ezt átadom, úgyse tud már vele beszélni.
- Nem-e?
- No, próbálj uk meg.
S a postás bátran benyit a kapun. Barabás kis
habozás után, követi.
12. hép

Pótor elfordul, ahogya lánya nézi, kedvetlen
s legyint.
- Aá - mondd meg inkább, mit akarsz.
S hogy az nem szól semmit:
- Miér nem mondod meg? Na? Miér nem?
S felcsattan, dc akkor jön be a kapun a postás, aztán Barabás. Amire Pótor visszakapja a
hivatalos képét, megtörli az ujjait a zsebkendőjébe s eléjük megy.
A postás jön eléje:
- Expressz ajánlott, tanácselnök elvtárs.
- Nekem?
Személy szerint.
- Jóvan.
S elveszi tőle. A postás keresgéli az átvételi
elismervénykönyvet.
kinyitja, odanyújtja,
de
akkor már Pótor - mérgében - Barabással van
elfoglalva. Fel se bontotta addig a levelet.
- Hát maga, Barabás komárn, mit keres itt?
A levél Pótor kezében, azt elvette, mint egy
kényúr. At. átvételi könyv a postásnál. az nyújtja ... Barabás meg görnyedezik előtte.
- Hát...
mánhogy . .. tanácsért jöttem ...
tanácselnök elvtárs
- Tanácsért? - mondja Póter s látszik, hogy
a mérgét most ezen tölti ki. - Hát szóval tanácsért? Oszt mennyit aratott maga ezen a nyáron, Barabás komám?
Barabás felelne valamit, de a postás elébevág:
- Tessék már átvenni, Bandi bácsi.
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- Ja? - mondja s odaírja a nevét. S egyúttal
Zsuzsinak. mert az ott áll mellette, a kezébe
nyomja az érkezett levél küldemény t. Visszafordul Barabáshoz.
- Szóval megkapta az idézést? Oszt most jön?
Barabás jóízűen elcsodálkozik. Mint akit meg
akarnak tréfalni.
- Idézést?
Hát, hogy híttam.
- Engem?
- Magát, na, tán a római pápát? Hát idefigyejjen, Barabás komám! De oszt jól nyissa ki
a fülit l Maga ugyi szövetkezeti elnök? Ugyi?
A jóisten legyen irgalmas annak a szövetkezetnek, arnéknek maga az elnöke. De hát így van.
Két asztagjuk még nincs elcsépelve ... tarlóhántásuk meg semmi sincs ... hát én magát, Barabás kornám nem tudom leváltani az elnöki
székből. mer én nem vagyok ennek a gané szővetkezetnek a tagja, arnéknak maga az elnöke,
hanem ha a jövő héten maga nem jelenti nekem, édes egy kornám. hogy minden rendben
van, hát én magát úgy lecsukatom. mint annak
a rendje. Oszt mostmán hátra arc, oszt rnehet,
lásson a dóga után.
Póter evvel elfordul Barabástól.
13. kép
Míg ez történik, a postásfiú.
Zsuzsinak átadva a levelet, rákacsint.
Zsuzsi látja a kacsintast. de nem veszi tudomásul. Tartja a levelet a kezében.
A postás még közelebb megy hozzá.
Zsuzsi mérges, most is az, hát nem vág jó
arcot.
Ekkor fordul Pótor oda, a postás felé.
- Na, mia? - kérdezi.
Zsuzsi nyújtja neki szótlan a levelet. Pótor átveszi, de valamit megsejthetett az előbbi szemjátékból.
mert rámordul a postásfiúra :
- Hát te meg? Mit tátod itt a szád?
Barabás nagyot röhög, merthogy nemcsak
őrá jár a rúd. Pótor ránéz:
- Na? .. Maga még itt van?
S szemmel végigkíséri, míg Barabás kimegy.
Kikotródik a kapun. Akkor néz megint a postásra.
- Hát te?
A postás legfeljebb tizennyolc éves. Rózsapiros képén úgy áll a sapka, mintha karnevált
játszana. Ég is a képe, az előző megszégyenítő
elbánások miatt. Most, hogy másodszor is meg
akarják alázni a lány előtt, hát kihúzza magát.
Azt mondja égő füllel. zavartan:
- A dátumot, azt oda se tetszett írni.

Sarkadi
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S szedi elő a vénykönyvét.
amit már rég eltett.
Pótor ránéz. Nézi egy pillanatig, a gyerek fülig vörös, fiatal is, kisfiú is, csak a becsületét
menti ... látja.
- Hász...
add ide...
odaírom a dátumot
is - mondja Pótor a legnagyobb jóindulattal.
A postásfiú kapkod. Most már aztán azt se
tudja, hol van keze-lába. Végül is ott a vénykönyv, Pótor belenéz.
- Sz' ott van már a dátum ...
Avval becsukja, visszaadja, kezet nyújt a gyereknek. Az meg hátrál kifelé, Pótor még megkérdi:
- Jól van édesanyád?
- Jól. köszönöm, mostmán jól ...
- Na, csak vigyázzatok, .. Meg ne hütse
magát.
A postás evvel kiment az udvarról. Pótor meg
odafordul Zsuzsihoz. elveszi a levelet tőle. Nem
is levél. hanem egy kapoccsal összefűzött, két
rétbe hajtott hivatalos idézés.
Kibontja, ránéz, messze tartja a szemétől.
mint távollátó emberek, úgy se látja, odaadja
megint a lányának.

László

- Nem látom így ... olvasd csak.
Zsuzsi elveszi, olvassa:
... idézés. .. Pótor András..
szerdán,
délelőtt 11 órára ... tanúként ...
- Hát oszt kinek a tanúja leszek? - nevet
Póter.
- A nincs itt.
14. kép
Ügyész szobája.
Balla, ingujjra vetkőzve, nadrágtartóval természetesen, áll a nyitott ablaknál s diktál.
" ... erre a lopásra se a nyomor vitte ... "
Csend, visszafordul.
- ... vitte - mondja visszhangként Margit
az utolsó szót.
- Igen - s Balla megnézi az óráját. - Itt van
már ez a tanácselnök?
- Még nincs itt - mondja Margit rejtett
bosszúval. hogy egy tanácselnök is késhet.
- No jó - mondja Balla szórakozottan. Két perc múlva tizenegy. Ha nem jött, hát nyilván már nem jön.
Újra az ablakhoz áll.
- Nem innánk egy feketét, Margitka?
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- Főzzek. Balla elvtárs?
Balla visszafordul s mordul :
- De nem szabad, a fene egye meg. Semmit
se szabad ...
- Bocsánat, Balla elvtárs ...
- Mit két maga bocsánatot? Maga bolond!
Én vagyok a bolond! Vegye igenis tudomásul.
Én. Na ...
Néz ki az ablakon.
Az ablakon át ronda utcát lehet látni, csupa
tűzfal. csupa kopasz tégla, cseppet se vidit ja
Ballát.
- Írjon egy szigorított idézést ennek a Póternak.
- Igen, Balla elvtárs. Címe megvan, tessék
diktálni.
Ebben a pillanatban felpattan az ajtó, belé p
Póter, s mögötte egy ember, aki nyilván visszatartani igyekszik.
Balla ránéz.
(Balla) :
Menjen ki - mondja szenvtelen hangon.
Pótor vállat von, aztán felhúzza a kabátujját
a bal csuklóján.
ránéz az órájára, ezt is megnézte, akkor még egyszer (sokadszor) maga elé
tartja az idézőlevelet.
a szemüvegét már előre
kézbetartva most felteszi s mcqkérdi:
- Pótor András
az én vagyok...
104.
szoba ... az ez itt
tizenegy óra ... mán el is
múlt egy perccel. Hát ki akar velem társalogni?
Balla elvtárs? Maga az? No, én harminc kilométert utaztam. pontos vótam, hát lássunk hozzá.
Balla elképedve néz rá.
Pótor mögött az ajtó nyitva. Most ő természetes mozdulattal
behúzza. Aztán leteszi a
szemüvegét.
- Balla elvtárs?
- Én vagyok - mondja Balla. - Tessék kinn
várni, amíg nem szólítom.
Mire Pótor a szivarzsebéből újra előveszi a
szemüvegét, az orrára teszi, előveszi az idézést,
megnézi, aztán előveszi az óráját, azt is megnézi, akkor azt mondja:
- Tizenegy óra. Ez az időpont.
Balla zavarban van. Zavarát leplezni azt
mondja:
- Ugye, megengedi, hogy az én hivatalomban én állapít sam meg a tárgyalási időpontot?
Pótor ránéz, most néznek először szembe. Néú egy rnáscdperciq, akkor biccent. Azt mondja:
- Az időpontot ugyan mán megállapította ...
de mindegy. Öt percet várok.
S újra megnézi az óráját, aztán kimegy ..
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15. kép

Előszoba, éppen, ahogy Pótor kilépett.
A hivatalsegéden kívül, aki éppen őt akarta
visszatartani a bemeneteltől. még hárman ülnek
ott. S azok, hogy kijött, rábámulnak.
aztán elégedetten maguk elé: szóval ennek se sikerült.
Pótornak zsebórája van, azt kimenet is a kezében tartja, aztán elteszi.
16. kép
Balla megkövülten bámul az ajtóra. Dühös,
félő, hogy a guta üti meg.
Margit ránéz.
- Balla elvtárs ...
S feláll a gép mellől, Odamenne, de Balla int,
hogy semmi baj. S rámutat az ajtóra.
Margit nem érti. Fordul az ajtó felé, aztán
vissza. Aztán megint az ajtó felé, aztán megint
vissza. Végül is Balla mondja:
- Póter ...
De alíg tudja mondani. Köhög is közben, a
zsebkendőjét kapkodja elő, aztán - hogy Margit kiment - kézzel belenyúl a vizeskancsóba, s
az ujjairól permetez egy kis nedvességet a haIéntékára.

kép
Előszoba.
Pótor zsebrevágja az óráját és hátat fordít az
ottlévőknek.
S ekkor nyílik az ajtó, halkan,
Margit tisztelettudóan mondja:
- Pótor elvtárs ...
Pótor biccent, mint ami rendbenlévő. S bemegy.
1].

18. kép
Balla éppen eldugja az ujjait, amivel pillanatnyi rosszullétén segített, nedvesítve a halántékát, amikor jön be Póter.
- Üljön le - mondja Balla. Hivatalosan.
Póter,
visszafojtottan
ugyan, de mérhetetlenül dühös. Ovele így bánnak? ..
Nem is ül le.
- Na, csak kérdezzen - mondja Ballának.
S áll.
- Miért nem ül le? - rivall rá Balla.
- Mer nem én vagyok a vádlott - mondja
egy angyal nyugalmával Póter, - Ülök, ha akarok, állok, ha akarok.
Balla erre elneveti magát. Egy kis röffenő nevetés az egész, szeretne most odamenni a másikhoz, kezetszorítani vele, de hát ez lehetetlen,
ezért inkább ő megy az asztalához, leül, válogat a fiókjából szivart, cigarettát. aztán rnindkettőt odatolja a Pótor orra elé.
- Tessék. ha dohányzik.

- Köszönöm
- mondja
Pótor s biccent.
Egyébként
Pótor András vagyok.
Vámosújfalu
tanácselnöke.
Nem ül le, ott áll, félkezében
lógatva a kalapját.
- Tudom - mondja
Balla. - Foglaljon
helyet, tanácselnök
elvtárs.
- Milyen
ügyben kell tanúskodjak
- rázza
le magáról Pótor az udvariasságot.
- Varga János ügyében.
- Ja, Varga János?
- Igen. Tessék ... Tessék helyet foglalni.
No, ahhoz nem kell. A rendőrségi
jegyzőkönyvet
nézze meg, abba benne van, amit én
mondtam.
Egyebet most se mondok.
Erre lesz Balla mérges. Hallgat, aztán felemeli a fejét. Most már nem egyenrangú ként tárgyaI vele.
- Kérem, maga most tanúként lesz kihallgatva. Üljön le.
- Allok én ...
- ... Üljön le - S megnyomja
a szót. Parancsol.
- Jó - mondja
Pótor semmibevéve
az egészet s leül. - Na, tessék.
Balla lapozgat
az írásokban,
aztán felnéz.
- Varga János, ez év márciusában
... bicskával támadt magára.
Póter nem felel. hát Balla ráhörren.
- Azt kérdeztem
... !
- Ja? Ott a rendőrségi
jegyzőkönyv,
másoltassa ki belőle.
Mindkettő
mérges, megennék
egymást,
úgy
bámulnak.
De hát Ballával e pillanatban
a hivatalos hatalom.
A kérdésemre
feleljen.
- Mondom,
ott a jegyzőkönyv.
- Szóval nem válaszol?
Pótor olyasmit
rándít a vállán, míntha valamit le akarna
rázni, aztán hátranéz
Margitra,
aki ott ül jegyzőblokkal.
Onnan vissza Ballára.
- Hát'szen ... - mondja s hallgat egy kicsít.
Aztán megint odafordul
Margithoz.
- No, menjen csak ki, elvtársnő.
- De kérem ... ! - így Margit.
Pótor már közben Ballához fordult.
- Jegyzőkönyvnek
ott van a rendőrségi.
Másra
szükség
nincs. Én meg, elvtárs,
magát ... majd tájékoztatom.
De e bizalmas. E politikai ügy.
Balla elképedve
néz rá. Alig tud szóhoz jutni.
Végül:
- Hé! Hallja csak ... ! Én kérdezem
magát.
Én rendelkezek
itt!

- Sz' jó.
- Jegyzőkönyvet
veszünk fel!
Pótor angyali szelídséggel
rátámaszkodik
az
asztalra s úgy mondja:
- A mindegy. Ha akarja. hát elmondom,
ami
a rendőrségi
jegyzőkönyvben
van. Ha meg
akarja, hát elmondom ... de akkor ... - s hátra biccent ... - kettesben.
19. kép
Margit leírhatatlan
sértett arccal kilép az előszobába, ha nem tudnák róla, akkor is rögtön
megtudják,
hogy benn valami történt.
Becsukja szigorúan
az ajtót maga mögött.
20. kép
Balla szobája.
Pótor előbbi testtartással,
kicsit az asztalra
könyökölve
mondja .
- Varga János nem rossz ember ... Nem ellenség. De lenne inkább tíz ellenség,
mint egy
Varga János. Az ellenséggel
elbánik az ember.
Balla nézi Pótort, egy szót se szól.
- Nem megy a szövetkezet szervezés
miatta.
Belép aztán ő is ...
- Két tehén árán - szúr közbe Balla.
- A mán rnindcqy - nyugszik bele Pótor. Fő, hogy belép. Ott se nyugszik.
Hát énnekem
nem kell az ilyen nyugtalan
ember. No. Bicskázott, nem bicskázott
- hát hiszen, megmondhatom én, nem bicskázott, nem is mert vóna, de én
ki akartam
emelni a faluból egy pár hónapra.
Ott mink a szocializrnust
építjük,
ez a Varga
meg mindig akadályozza.
Nem ellenség ő, mondom - akkor elbánnék
vele, kegyetlenül
-, de
ráfér egy kis nyugvás.
Higgadjon
csak meg.
Mire letőti az évit, másfél évit, akkorra szövetkezeti község lesz a miénk. Akkor oszt mán jöhet. Na! Meg kell Varga Jánost büntetni, lássa
be, hogy szél ellen nem lehet ... ne akarjon
ő
vezérkední
a faluba,
a szocializmus
ellen ...
Hát ennyi az egész.
- Szóval nem bicskázott?
- kérdi Balla.
- Mondom, hogya
mindegy.
- Jó. Akkor én szabadlábra
helyezem Varga
Jánost.
Pótor rábámul.
megvonja
a vállát.
- Jó. Az is jó. Akkor meg majd én internáltatom.
- Annyira fél tőle?
Pó tort ez találja szíven. Fel is áll mindjárt.
- Én? Őtőle? Vargától?
- No lám ... !
- Hászen csináljon
vele. amit akar. Kettőnk
közt vót, amit mondtam.
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- Nem, mert én tanúvallomásnak veszem fel.
- Én meg nem írom alá.
- Miért üldözi maga ezt a Varga Jánost?
Most. amikor éppen a koholt perek revíziójának van itt az ideje, maga ilyen égbekiáltó módon üldöz, tesz tönkre egy szegény embert?
- Uram - rántja meg Pótor a vállát s már a
kilincsen a keze =, más e. Nem érti ezt maga.
Most, hogy a kezemre bizott községből lassan
szocialista község lesz...
- ez a feladatom,
hogy legyen...
- most, ha maga hazaengedi
Varga Jánost, hát rosszat tesz neki, higgye el.
Belekerül a dolog sűrűjébe, o-szt csinálhat valami olyan disznósáqot, amiér jobban megszenved
majd, mintha itt letőt még egy pár kis hónapot.
Csak tanácsként mondom.
Avval kimegy.
21. kép

Gondolom, olyan átmenő kép.
Mert ahogy Pótor az előbb behúzta maga mögött az ajtót, most már nem csúnya hivatalszobákat látunk, hanem szép vetéseket, ugrándozó
csikókat. aztán egy falut - tábla hirdeti, hogy
ez a falu Vámosújfalu - s most az út nyomán
bemegyünk a piacáig.
Délután van, tehát piac nincs. Csak a tér.
Üres, köves, piszkos, ha közelről nézzük, de ha
a templom oldaláról látjuk, akkor a mellette lévő utca is látszik, a kocsma, a népbolt. a ruházati bolt, a trafik s az árkádos tanácsháza.
Ember, az alig van.
Egy ember, aki kis batyuval a kezében, a vasútról baktat. Varga János, nem erre tér eL hanem a másik utcába - s itt találkozik az első
ismerőssel.
Hát te, János.
- Adjisten.
Hazajöttél?
Látod.
S megbiccenti a kalapját, megy tovább.
Az előbbi ember még utánabámul.
kiáltana
js, de mégse kiált s aztán Varga befordul a sarkon, eltűnik a szeme elől.

(A közölt illusztrációk
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22. kép

Pótor udvara.
Pótor ott ül az asztal mellett, ingujjban. Előtte egy csomó irat. Nem nézi ezeket, mert mit is
nézzen rajtuk? Maga elé néz.
A nap éppen lemenőben van, Pótor maga elé
bámul. Észre se veszi, hogy a lánya aludttejet
tesz elé az asztalra, kenyeret s kanalat.
Csak mikorra kanál koppan, akkor néz rá.
- Hát te? - kérdi.
Zsuzsi nem felel s bemegy. Pótor most nézi
az aludttejet, ami ugorkásüvegben van, kívülről is látni. hogy aludttej, sőt azt is, hogy milyen szép vastag tejföl fedi.
Bicskát vesz elő, vág a kenyérből, aztán az
előtte lévő iratokat összehajt ja, eltolja maga
elől. sőt, mert nem fér az asztalon, hát összecsapja az egészet. maga mellé leteszi a lócára.
Gondosan, megfontoltan kinyitja a bicskaját.
vág a kenyérből, az alsó héj át levágja, azt félretolja az asztal sarkára, aztán maga elé húzza az
aludttejes üveget.
Ekkor hall zajt, felnéz s látja, hogy a kertkapun át Varga János jön. A fekete puli eléje
szalad ugyan, csahol is vagy kettőt, de nem
ugat, nem haragszik s inkább kíséri oda Vargát.
Pótor éppen belemerít ette volna a kanalát az
aludttej be, mikor ezt látja - a kanalat visszaereszti az asztalra. fészkelődik egy kicsit s hogy
a másik odalép:
- Jóestét.
- Na, megjöttél. Varga János? Ülj le.
S szétnéz. hogy hova. Mert szék nincs, csak
a lóca, amin ő ül s amin ott vannak az iratok.
Hát most azokat szedegeti újra össze, felveszi
az aktatáskáját.
belecsúsztat ja mindezt s odébb
húzódik. A táskát a földre teszi s mutatja maga
mellett a helyet.
Mindez időbe telik. Varga János kisebb PÓtornál. kis zömök emberke, áll az asztal előtt,
nem nyújt kezet, nem veszi le a kalapját se, azt
csak megemelte - nem ül le.
- Reggeli vonattal jöttem - mondja.

valók.)

A filmíró Sarkadi
Beszélgetés Nádasy Lászlóval
- 1949-ben volt egy iilmlektorátus a New York
palotában. Gondolom, erről kellene előszőr beszélnunk. ezzel kapcsolatosak lehetnek az első
Sarkadi-emlékei . fiatal filmrendezőként nyilván
gyakran találkozott a lektorátus író-munkatársaival.
- Igen, valóban szoros összefüggésben vannak evvel az első Sarkadi-élmények, megismerkedésünk ennek a lektorátusnak
köszönhető.
Persze valószínű, hogy különben is megismertük
volna egymást, rokon szellemi áramlatok köreiben forgolódó emberek voltunk, s hasonló korúak. Konkrétan mégis a filmlektorátus hozott
össze bennünket. Ez nagyon rövid életű intézmény volt. Nem én vagyok a legautentikusabb
személy arra, hogy erről nyilatkezzak. hanem
Somlyó György, aki vezette. Amit én tudok róla,
röviden összefoglalható.
Válasszuk kiindulópontnak a magyar filmgyártás államosításának
tényét és időpontját. 1948-ban az államosítással
egyidejűleg jött létre a lektorátus és a filmdramaturgia. Furcsa kettősség ez, tükröződik benne
a magyar filmgyártás egész akkori helyzete.
Mert volt egyrészt a régi filmgyártás, ami a két
háború közt létezett Magyarországon,
s amely
szűk horizontúnak. gazdaságilag behatároltnak.
elsősorban a szórakoztatásra orientáltnak mondható. Szórakoztató feladatát azonban viszonylag
tisztességesen látta el. Jó szakemberekkel rendelkező, a hollywoodi recepteket némi találékonysággal a magyar sajátosságokhoz
alakító
filmgyártás volt ez, amelynek szakemberei továbbra is dolgozni akartak. Ok azt csinálták addig, amit elvártak tőlük, nem változhattak át
egyik pillanatról a másikra a művészet igényei
szerint dolgozó emberekké:
számukra a film
mesterséq volt. Számolni kellett velük, csakúgy,
mint az egész múlttal, de ugyanígy számolni kellett egy felfokozott igényrendszerrel, a szocialista eszmeiség, a filmmúvészetigény
akaratával
is. Vagyis velünk, az akkori legfiatalabbakkal :
Bacsó Péterrel, Fehér Imrével. Kovács Andrással, Makk Károllyal és velem, akik 45 és 49 között voltunk főiskolások, s avantgárd szellemben
léptünk fel, a régi magyar filmgyártást erősen
bírálva. Egyéni felfogásunk legfelülről is támogatással találkozott. Jelzi ezt az is, hogy az államosított filmgyártás élére olyan embert választottak, mint Hont Ferenc, aki a színházművészet-

tel tudományosan foglalkozó egyik legismertebb
szakember volt. Az igényességet érvényesíteni
a hagyománnyal (vagy maradvánnyal) szemben
- erre volt hivatott a lektorátus, vagyis Somlyón
kívül Sarkadi Imre. Kormos István, Juhász Ferenc és Hubay Miklós. A társaság színvonala, s
az, hogy ők is fiatalok voltak, sokat jelentett nekünk, főiskolásoknak. Elképzeléseinkben. felfogásunkban közel álltunk egymáshoz. így, mikor
kialakult a rivalizálás a lektorátus és a dramaturgia között - az utóbbinak Háy Gyula volt a
vezetője =, mi próbáltuk a mérleg nyelve szere.)
pét betölteni, a szintézist megteremteni. Ezt reménytelenné tette az, hogy a szakembereket nehezen lehetett befolyásolni, a maguk irányzatából kimozdítani, ugyanakkor
a Hubay-Kormos-Sarkadi- Juhász stáb pedig nem ér.ett a
filmhez. Érdekelte őket, de nem olyan nagyon,
nem ez volt az életcéljuk. Még' Imre volt az, akit
a leginkább foglalkoztatta.
a későbbiek során
őneki lett is legtöbb köze a filmhez. A lektorátusnak film- és irodalomtörténeti szempontból
ennyi jelentőséqe
okvetlenül volt: fölkeltette
Sarkadi érdeklődését a film iránt.
De most már a mi megismerkedésünkre
térek
rá. Topográfiailag is determinált volt, hogy nekünk össze kell találkoznunk.
hiszen a Gyarmat
utca, vagyis a film gyár és a lektorátus közott kőzéptájt volt Sarkadi lakása a Thököly úton. Akkoriban nagy hívei voltunk a peripatetikus filozofálásnak, rengetegszer váltottuk meg a világot
a Gyarmat utca és a körút közőtt sétálva. Hol
itt ültünk le, holott egy fröccsre, s olykor Imrénél találtunk ki különböző filmsztorikat. amiket
aztán ő megírt.
- Mielőtt a lektorátusról kérdeznék tovább,
érdekelne. milyen módon vett részt akkoriban a
filmgyártásban Sarkadi egyik legjobb barátja s a Szabad Szó szerkesztőségében
46-47-ben
munkaiársa =, B. Nagy László.
- O a híradó- és dokumentumfilm-gyártást
szervezte, illetve indította be az államosítás után.
Ha a magyar dokumentarista iskola gyökereihez
akarunk eljutni, ide kell visszatérni. Egy pár történelmi jelentőségű filmdokumentumunk
megléte neki, neki is köszönhető. O nem a Gyarmat
utcai telepen, hanem a régi filmiroda helyén, a
Könyves Kálmán körúton dolgozott. Nagyon hamar kialakult a nem egészen a valóságnak meg-
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felelő dokumentumfilmek
igénye, így B. Nagy
László a kötelező konfliktussorozatok után kikerült a filmgyártásból, s pályáját mint filmkrítikus
futotta be. Egy pillanat volt még, 56-ot követően,
amikor ismét a film gyár munkatársa lett. Ekkor
én is tapasztalhattam.
hogy nem elégítette ki a
kritikusi munka. s hogy az igazi vágya az lett
volna: benne lenni a filmgyártásban. Szabó Dezső Feltámadás Mahucsleán címü novelláját már
48-ban meg akarta rendezni, 57-ben újra megpróbálkozott vele. de hát a megvalósításra nem
lehetett remény. Viszont akkor olyan közösségi
élet volt, hogy szívesen elmondtuk társainknak a
témáinkat.
ötleteket adtunk egymásnak, s így, ha
neve nem is szerepel stáblistákon. B. Nagy munkája benne van szamos ötvenes évek vég í filmben. Hogy saját érdekes, fontos filmterveiből mert hiszen több is volt - semmit nem tudott
megvalósítani, borzasztó végiggondolni. Jellemző ez az akkori 'helyzetre. S rá is, hogy nem adta
be a derekát. nem integrálódott, kitartott amellett. amit érdemesnek látott. Az ember utólag
eufémizmusokba menekül,
igy mondom: ahhoz,
hogya film hatvanas évekbeli hulláma elismeréshez juthasson. kellett egy ilyen európai színvonalú kritikus is. A francia új hullám esetében
kritikusok válhattak rendezökké. nálunk tehetséges. potenciális filmrendezők voltak kénytelenek a kritikusi funkeiét vállalni.
- Köszönöln. Térjünk még vissza a lektorátushoz !
- Ennek az érdeme, hogy létrejött a Két férfi
címü filmregény, az egyetlen Illyés-film, a Föltámadott a tenger alapja. A lektorátus munkatársai rendelték meg. (Hogy Illyés meg is írta,
az mindenki számára váratlan fordulat volt.) A
másik, amit megemlítek : nemcsak hogy néhány
hónapos rnűködés után megszüntették ezt a kiváló irodalmárokból álló intézményt, de az ott
dolgozók egyikét-másikát
szinte denunciál ták,
politikai üldözötte avatták. Hubay Miklós ügyében én másokkal együtt beadvánnyal fordultam
a Pártközpont kulturális vezetéséhez ; hangsúlyoztarn. hogy a magyar filmgyártásnak szűksége van rá - és a lektorátus többi tagjára.
Igazságtalannak láttam azt, hogy a lektorátus
tagjait egyik napról a másikra kitették az utcára, s hogy nem átszervezték őket, hanem munkanélküliek lettek.
- Tudok róla, hogy még a felmondóleveleket
is nemtörődöm módon hézbesitetiéh,
Juhász Ferencét Sarkadi lcapta meg, a Sarkadiét Juhász.
- Ugyanígy kezelték az én beadványornat is.
Egyszer behívattak ugyan, s elmondhattam a ma-
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gamét, de ez semmi lényeges változást nem hozott számukra.
- Hogyan is herűlhetett sor arra, hogy ennyi
tehetséges ember hiherűlt a film gyári életből?
- A dramaturgiába nem lehetett a lektorátust
beolvasztani, így a hatalmi harc egyre erősödött.
Nem volt kétséges, hogy Háy Gyula nagyobb
erővel rendelkezik, mint a fiatal irók. ezért
győzettek ők le. Amikor a Pártközpontba hívattak, bíráltam is Háy t, amiért nem próbált olyan
megoldást találni, amely a lektorátus tagjait
megmentené a film számára. De akiket kirúg·
tak, továbbra is kirúgottak maradtak, senkit nem
rehabilitáltak. Háy t is hamarosan elbocsátották,
s a dramaturgiának Simon Zsuzsa lett a vezetője.
- A lektorátus felszámolása után hogyan alakult barátsága Sarkadival?
- Ennek a lektorátushoz csak annyi köze volt,
hogy mind a kettőnket érdekelt az irodalom is, a
film is, és szerettünk volna közösen filmet csinálni. A barátságunk megmaradásában
semmilyen szerepet nem játszott az intézmény megszüntetése. A mi barátságunk olyan bonyolult és
gazdag téma, hogy szinte istenkísértés
belevágni
alaposabb végiggondolás nélkül. Nem tudom elválasztani ezt a nemzedék problematikájától. ez
nem pusztán magán-barátság volt; kezdettől a
végéig telítve volt közéletiséggel. Ez nem mond
ellent annak, hogya legtisztább, legönzetlenebb.
legtartalmasabb,
minden rokoni kapcsolatnál
többet jelentő személyes, mély belső vonzalom is
volt. Olyan, amelyben a metakommunikáció nagyon kifinornulttá válik, s szinte szavak nélkül
lehet beszélgetni, egy tekintettel egészen bonyolult információkat cserélni. Ugyanakkor legszemélyesebb ügyünk volt az a nagy nemzeti-társadalmi kísérlet, amely 45-ben elkezdődött. Sikereit és kudarcait személyes sikerekként és kudarcokként éltük át. Én is, noha közkatonaként.
mindvégig az első vonalban voltam, s most. amikor már veteránnak erezhetem magam. sokat
gondolkozom ezekről az időkről. Úgy látom,
hogya mi nemzedékünk volt Magyarországon a
romantika utolsó hulláma. (Romantikán itt eszmei irányzatot értek.) Szinte szó szerint érvényes
ránk, amit Ady írt az Ismeretlen Koruin-hodex
margójára című cikkében: "Tízezer ember előreszaladt. európaivá vált idegben, vérben, gondolatban, kínban, szomjúságban. Egy túlfejlődött
embertipus termett itt, mely előtte fut a magyar
társadalomnak száz esztendővel legalább. Ezek
a szent ken gye Ifutók nem is álmodták. hogy sarkukban százezrek nincsenek." A mi nemzedékünk esetében ez volt a Nékosz. az a mozqalom.

Fábri Zoltán:

Dúvad,

1959. (Bessenyei

Ferenc és Medgyesi

amelynek én is résztvevője voltam. Fontos, hogy
Nékosz sehol máshol nem volt, csak Magyarországon. Az, hogy Sarkadi el tudott indulni, s elérbette aztán pályája magaslatait, annak is köszönhető, hogy ez a réteg létrejött. Számíthatott ránk
írás közben. Ez a réteg életbevágóan fontosnak
tartotta, hogya magyarság ne akárhogyan illeszkedjék bele a szocialista országok internacionalista rendszerébe, hanem szervesen, minden haladó hagyományt mozgósítva, egy nagy meg újulást, belső átalakulást megélve. Nem véletlen hát,
hogy Sarkadi harci tettel egyenértékű, nagyon
bátor írásban álIt a népi kolIégiumok mellé, Nevelési válság - kollégiumok című, a Válaszban
1947-ben megjelent tanulmányában, s az sem,
hogy kapcsolatban volt a györffystákkal.
- Hogyan látja Sarkadi első pályaszakaszát?
- A háborúban megélt borzalmak sok mindent
megkérdőjeleztek bennünk, a kétségek nem Sarkadiban vetődtek föl egyedül. A komplex-látás
azonban már igen. Épp ezért én "a sematizmushoz közel kerülő Sarkadi" megközelítést nem
fogadom el. Amit ő az ötvenes évek legelején
született riport jaiban vagy riport-jelIegű szép-

Mária)

alkotott, az csaknem mind hiteles
dokumentum, csak a tényirodalmat akkor még
kevésbé ismerték el. A komplexitásra későbbi
példát mondok: a Körhintában
az az érdekes,
hogyaszövetkezetből
kilépő középparasztot rokonszenvesen mutatja be, a szövetkezetí vezetőket pedig ellenszenvesen. a szerelmesek mégis a
szövetkezet gondolata melIett foglalnak állást. Ez
a komplexitás teszi a művet időtállóvá. Ugyanígy
a Szeptembetoen, a végső mondatban Sipos azt
mondja: "Csak sikerüjjön nekik". Holott tudja,
le fogják taposni a tanyáját, ártatlan áldozata
lesz egy folyamatnak. Mindehhez hozzáteszem:
Sarkadi nagyon benne élt a társadalom gondjaiban, s próbált együtt menni avval a rohamos fejlődéssel, ami 45 után indult. 50-ig még sok mindenben hinni lehetett, aztán aki nem karrierista
volt, s felelősséget vállalt, súlyos megrendüIést,
válságot élt át. Szembe kellett nézni avval, hogy
beleszólhatunk-e a dolgokba, ahogy képzeltük.
Majd az 53-as kormányprogram jelezte, hogy
mégsincsen minden elveszve. Sarkadi ekkor már
teljes összetettséggel. a kor legmagasabb színvonalán tudta megfogalmazni a magyarságnak, a
prózájában
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Kelet-Közép-Európában
élők problémáinak lényegét.
- Maradjunk még egy darabig a Korhintát
megelőző éoehnél, hiszen Sarkadi abban az időben is írt néhány lilmvázlatot. S ha filmes pályájáról beszélünk, ezeket is érintenűnk kell. Volt
egy közös munkájuk, egy filmnovella, ami a
Népművelési
Minisztérium
által meghirdetett
pályázaton díjat is kapott. A Ganz Hajógyárban
gyűjtött élményeken alapuló Írás persze nem elsősorban irodalmi értéke miatt érdemel figyelmet - nincs is benne egyik Sarkadi-kötetben
sem -, hanem mint dokumentum. A múltkoriban
odaadtam annak a töredéknek a másolatát, ami
Sarkadi hagyatékában maradt fenn. Hozotl-e elő
emlékeket?
- Ráismertem. Próbáltam megfejteni, továbbgondolni, hogy mi is lett volna ebből, noha az
emlékeim elevenek voltak a kézirattól függetlenül is. Élénken él bennem, ahogy kijártunk a
'Ganz Hajógyárba. Megismerkedtünk ott egy középkorú - nekünk akkor öreg - szakrnunkással,
aki a modellje a novellabeli kommunistának. Emlékszem, oda is adtuk neki a kéziratot. s ő hívta
fel a fígyelmünket olyan apróságokra, hogy "női
hegesztő" nincs, mert az hegesztőnő. Nagyon
egészséges humorú, értelmes, a maga módján
kulturált ember volt: beszéltettük. figyeltük. A
filmnovella a valóságnak elég közvetlen irodalmi áttétele lett. A novum abban mutatkozott volna, hogy ez nem Sarkadi közismert világa, hiszen
elsősorban a Debrecen környéki tanyavilág atmoszféráját jelenítette meg. Arra ösztönöztem
volna tehát, hogya munkásosztály világát ismerje meg. Erről nekem se volt túl sok fogalmam,
noha Újpesten nőttem fel, s van erős emlékem
sztrájkról; dolgoztam is textí1üzemben 45 után
rövid ideig. Később, korai párttag lévén, sokat
jártam üzemekbe beszédeket tartani, szemináriumokat vezetni.
- Meqemliieném
itt Tardos Tibort, akinek
meg épp e téren, a munkássággal kapcsolatosan '
voltak emlékezetes írásai, -s aki Sarkadi szűkebb
baráti körébe, az úgynevezett gömbfej-csoportba
IS beletartozott. O volt aztán a Körhintát megelőző Fábri-filmnek, az Élet jelnek az írója is.
- Köszönöm a segítséget, el is fogom mondani az Életjelhez fűződő emlékeimet. de szeretnék
még a fílmgyár életével kapcsolatos dolgokra
visszatérni. A főiskola elvégzése után Kovács
András, egykori Györffy-kollégista, a Horváth
Arpád kollégium volt igazgatója lett a dramaturgia vezetője. Még ezelőtt történt valami, ami
egész filmes nemzedékünk •életét hosszú időre
meg1latározta. 48-ban alakítottunk egy úgyneve.ő

zett főiskolai filmgyártó csoportot, amelyik a
Balázs Béla Stúdió ősének tekinthető. EI is kezd- tünk csinálni egy filmet Hont Ferenc támogatásával. A Valahol Európában készítésében ugyan
már részt vettünk, de ez lett volna az első lehetőségünk arra, hogy idősebb rendezők támogatása nélkül mi magunk csináljunk filmet. így indult el az Ottörők. Arról szólt a történet, hogya
Valahol Európában filmben szereplő gyerekekhez 'hasonló helyzetű, a Szabadság-hegyen bújdosó gyerekek hogyan szelídülnek úttörökké.
Eleve rossz kiindulópont volt ez, de lettek erényei mégis ennek a filmnek, aminek a készítésében én is részt vettem. Sok tehetséges gyerekszereplővel dolgoztunk, számos ötlettel gazdagítottuk az alaptörténetet. A filmet végül is azzal
buktatták meg, hogy a rossz kölykök kalandjainak története sokkal érdekesebb és vonzóbb,
mint az úttörőmozgalom bemutatása. Ez az ideológiai érv bizonyosan helytálló volt, s mert Hontot meg akarták buktatni. kapóra is jött. Az Ottörőket megsemmisítették, s vele együtt bukott a
mi nagy filmes rendezői sanszunk is. Bekerültünk
a konzervatív fílmgyártási gépezet legalsó fokára, s végig kellett járnunk a lépcsőfokokat: segéd-felvételvezető,
ügyelő, harmadasszisztens.
másodasszisztens.
első asszisztens. Le kellett
dolgoznunk a kötelező nyolc-tíz évet. így többnyire csak 56 után jutottunk első filmjeinkhez.
(Makk Karcsi kivételével, aki a legkorábban
startolt közűlűnk, s aki Radványi Gézának, a Valahol Európában rendezőjének szellemi gyerme'keként elismerten a legjobb filmszakember volt
a körünkben.) Mi tehát hosszú ideig a háttérben
voltunk. Én dramaturgként dolgoztam. Valamikor 52 körül, amikor még a Föltámadott a tenger
munkálataiban voltam elmerülve mint Nádasdy
Kálmán segédrendezője s a forgatókönyv segédírója - Illyés az én közreműködésemmel vészelte át azokat a kényszerhelyzeteket,
amelyeket a
kor parancsolt =, Kovács András, a központi dramaturgia vezetője a Fészekben egy konferencián
bemutatott Tardosnak. Ezt megelőzően már felhívta a figyelmemet a szuhakállói vízbetörés történetére, s el is olvastam a dokumentumszerű
jegyzetelést, amit rendkívül drámainak éreztem.
Hiszen arról volt szó, hogy az egész ország megmozdult, s csak így sikerülhetett a rnentés egy
olyan bányaomlásból. amely szinte reménytelennek látszott. Főleg az tetszett a szövegben, hogy
végre valami sikerélményről adott hírt. Összecsengett azzal a hitemmel, hogy a szocialista
Magyarország építése sikeres vállalkozás. Tardossal aztán hamarosan elutaztunk Szuhakállóra,
ahol gazdagabb anyagot sikerült összegyűjte-

nünk. Tardos
már korábban
jegyzetelt
mint
tudósító.
Bábáskodtam
aztán
a filmnovella
írásakor is. A szöveg megjelent a Csillagban, s a
fiatal írók rögtön elismerően
reagáltak
rá. Az
Élet jelnek nagy volt az aktualitása,
amikor bemutatták,
mert épp jött a kormányprogram
(aminek következtében
persze nagyon sok forgatókönyvet
kellett elvetni vagy alapvetően
megváltoztatn i) . A változás, ez a történelmi
;,mázli"
segített abban, 'hogy tényleg viszonylag
jó film
lehessen.
Az Élet jel persze nem mentes még
azoknak az időknek
a naivitásától.
s bizonyos
dolgok sematikus ábrázolásától
sem, de ezeket a
kevésbé sikerült részeket sem jellemzi mesterkéltség.
Ami kifogásolható
benne, az a mi hibánk, s nem mondhatom,
hogy kívülről erőszakolták ránk. Ilyen értelemben
korlélektani
dokumentum.

- Nem mondta még el, hogyan lett aztán az
Élet jel Fábri Zoltán filmje.
- Eredetileg
egy idősebb filmrendezőnek
volt
kiosztva. Működött
ugyanis egy dramaturgia
mint már említettem
=, aminek
külsődleges
szempontok szerinti tématerve volt: paraszttéma.
rnunkástéma.
értelmiségi
téma, antiimperialista
téma stb. S volt egy rendezői névsor, amiből válogatni lehetett.
Szerencsere
nem működött
túlságosan
bürokratikusan.
mert Kovács András
nem volt bürokrata
még a legbalosabb
időszakában sem. Nem vette nagyon szigorúan az előírásokat, s rövid idő alatt rájött, hogy az igazán jó
filmek
rendkívüli
eseményekből
származnak.
Vagyis amikor nem az előírások érvényesülnek,
hanem a spontaneitások,
Tehát ha például jön
egy író, s azt mondja: van egy témám, nem érdekel véletlenül?
Ezt aztán utólag valamelyik
rubrikába be lehet írni. A bürokratikus
szabályok
szerint az Élet jel Kalmár Laci bácsinak volt kiosztva. Róla el kell mondanom,
hogy a két háború közötti filmgyártás
egyik legkitűnőbb
szakembere volt, Zilahy Lajos összes filmjét ő rendezte. Hosszú 'hadifogságból
érkezett haza valamikor 49 táján, a szuhakállói
eset előtt. Később
ő rendezte meg a Déryné cimű nagy sikerű filmet. Utolsó éveiben, amikor közelebbről
is megismertem, nagyon tiszteletre
méltónak tartottam,
akkor azonban,
nem léphetvén
át saját árnyékunkat, szemben álltak az elképzeléseink.
Hivatali kötelességem
szerinti feladatomtól
függetlenül azzal a határozott
igénnyel léptem föl, hogy
a filmet nem vagyunk hajlandók
régi stíluseszményeket
valló rendezővel
megcsinálni.
S mivel
az Úttörők megbukott,
számba sem jöhetett az a
megoldás,
hogy az Életjelt én rendezzern.
egyedüli lehetőségként
az kinálkozott,
keressünk
va-

lakit, akivel szót tudunk érteni, s aki maga is
olyan filmeket
akar csinálni, mint mi. A filmgyárban két ilyen munkatárs
is volt - egyikük
se filmes, hanem szinházi szakember
=, közülük
az egyik Fábri Zoli. Ot ötven ben nevezték ki művészeti vezetőnek,
előtte az Úttörő Színház igazgatója volt (ahol egyébként nagyon sikeres évadot zárt). Fábrit rég vonzotta a film, már a háború előtt forgatókönyvet
írt Móra Aranykoporsójából. Ekkor azonban nem forgatókönyvet
akart
írni, hanem rendezni, s gondolta,
beteszi a lábát
a két ajtó közé, aztán majd csak lesz valahogy.
Elég hamar rendezett is, már 52-ben, Urbán Ernő
forgatókönyvéből,
a Vihar cimű filmet. Szép és
jelentős rnű, s méginkább
az lenne, ha akkor,
amikor készült, nem avatkoznak
bele annyian sematikus
szempontokkal.
A Viharral azonban
Fábri még nem érte el azt a sikert, ami után a
régi rendezők befogadták
volna, tehát neki lélektani szempontból
jó lehetőség
lett volna az Életjel. Tetszett
is neki a novella, szerette
volna
megcsinálni,
de azt mondta . én vagyok a művészeti vezető, én osztom be, melyik film kié, hogy
vegyek el magamnak
témát a saját osztályomtól ?
A javaslatot
tehát morális okokból összeegyeztethetetlennek
ítélte s elutasította.
A másik, aki
számításba
jöhetett volna, Várkonyi volt, de töle
távoli lett volna az a világ. Ezért végiggondoltuk Tardossal : annak ellenére, 'hogy Fábri elutasította az Életjelt, ő az egyedüli megoldás.
Tardosnak
voltak
kapcsolatai
a Pártközpontban.
Megkereste
öket. Végül is a Pártközpont
döntött,
s utasította
Fábrit : köteles ezt a filmet rneqrendezni. Ezt Zoli örömmel vette tudomásul,
annál
is inkább, mert az utasítás őt morálisan
felmentette.
- Hasonlóképpen alakult aztán a Körhintánál,
ahol Kouács Andrásnak a Budapesti tavasszal

kellett kárpótolnia Máriássy Félixet a korábban
neki kiosztott lorgatókönyuért.
De hogyan is
alakult Sarkadi és a film kapcsolata, miképp ismerkedett meg Fábri Zoltánnal?
- Sarkadit. mint említettem
már, rettenetesen
érdekelte
a film, mint a tágabb kommunikáció
lehetősége
s mint rnűvésai forma is. Ez meglátszik stílusa fejlődé sén is. Nagy nyeresége
lehetett volna a filmművészetnek,
abban az időben,
amikor szinte ontotta magából az ötleteket meg
a forgatókönyveket,
ha valamelyik
realizálódott
volna. Erre azonban, amíg az Életjdlel ki nem
alakult a társaság,
nem volt lehetőség.
Az Életjel Fábrinak nagy sikert hozott, nemcsak itthon,
de a Szovjetunióban,
Franciaországban
is (Sadoulék ezt a filmet értékelték
először a Valahol
Európában után). tgy hát tovább akartunk lépni
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Fábrival. s ragaszkodtunk
is egymáshoz.
Engem
egyéves pártiskolára
kűldtek, ő azt mondta, addig nem csinál filmet, hanem majd csak velem.
Ezalatt kerestük a témát, s meg is találtuk Kövesi Endre A nagyvonalú Szlota és cinkosai című
riport jában, ami a Szabad Népben jelent meg.
Egy vidéki
építőipari
vállalat
igazgatójának
visszaéléseit
leplezte le, ma már egy lenne a tucatból, de akkor nagy szenzációnak
számított.
Több volt egy konkrét esetnél. ugyanis kitetszett
belőle az is: hogy egy merőben új intézményrendszer létrejötte
még nem ad tökéletes biztosítékot arra, hogy a régi hibák ne tudjanak viszszasétálni
a kiskapun.
Úgy éreztük, az Élet jel
sikere feljogosít arra, hogy ha a jót elmondtuk,
a rosszról is beszélhessünk.
Erre aztán nem kaptunk
lehetőséget,
a forgatókönyv
leforgatását
nem engedélyezték.
Azt kérték,
Fábri ítélje az
esetet
extrémnek.
olyannak,
ami a rendszert
nem érinti. Am ezt a koncepciót
ő nem volt hajlandó felvállalni.*

- Mikor volt ez?
- 54 tavaszán, koranyarán.
Ekkor aztán Fábri úgy döntött, ha nem lehet a máról őszinte és
igaz filmet csinálni, vegyünk elő valami klasszikust. Ha már ő megvárt,
én is vállaltam
vele a
további munkát, s Míkszáth Kísértet Lublán című művének megfilmesítésén
kezdtünk
gondolkodni. Elvonultunk
Leányfalura.
a filmgyár alkotóházába. Alig egy hét telt el, megjelent
Kovács
András és Bányász Imre (az akkori igazgató) egy
Sarkadi-kézirattal.
ami már fél éve, háromnegyed éve a gyárban volt. A novella a társadalmi
mozgás lényegére
tapintott
rá kentaur
műfajban, lévén forgatókönyvnek
túlzottan regény, regénynek
túlságosan
forgatókönyv.
Én fölolvastam a szövege t s azonnal megéreztük
benne Fábrival a lehetőséget.
(Amit Kovacsék nyilván eleve láttak, s ezért hozták Ie a Leányvásárt, no meg
azért, hogy ne hagyják Fábrit és Nádasyt Mikszath-filmen
dolgozni, amikor jobban szeretnének a máról beszélni.)
Azonnal lelkesen
igent
mondtunk.
s már másnap előálltam a szédítő keringés visszatérő
ötletével.
Fábri, aki nagy expresszionista,
beleszeretett,
s eztán már szinte
önmagából
adódott a film szerkezeti
fölépítése.
Tudomásom
szerint egyedülálló
módon írtuk a
forgatókönyvet
- egyébként
a Leányvásár maxi-

* A forgatókönyv
Dávid és Góliát címmel fennmaradt
Nádasy László hagyatékában.
Ugyanitt
megtalálható
a későbbi, Kövesi-Nádasy-Várkonyi
Zoltán által írt filmforgatókönyv
is, melyböl Várkonyi Zoltán forgatott filmet, a Keserű igazságot.

mális
felhasználásával:
egy rövid,
egyoldalas
szerkezeti vázlat alapján fölosztottuk
egymás kőzött a munkát, és párhuzamosan
dolgoztunk. Persze mindig úgy, hogy amit csináltunk,
elolvasta a
másik, s hozzátette a magáét. Rövid idő alatt készült el a forgatókönyv,
két hét alatt megvoltunk
vele. Pontosan tudtuk, hogy megint a társadalom
nagy problémáival
foglalkozunk,
s hogy ebben
a filmben is benne lesz az örök emberi, mint az
Élet jelben. Az irodalmi könyv megírásához
hasonlóan rendhagyó
volt a filmre való fölkészülés
is. Miután a forgatókönyvet
minden ellenállás
nélkül
elfogadták,
úgy döntöttünk,
hogy nem
kapkodjuk
el a dolgot, hanem Sarkadival
dolgozunk tovább. Annál is inkább, mert megragadott
bennünket
az ő merészsége,
s az a távlatosság,
ahogya
témát megfogta.
(Hiszen a Körhinta
tragédiának
is fölfogható,
másrészt pedig olyan
idill, amelynek
hátterében
ott van a föloldatlan
tragédia viharfelhője.)
Tehát a kész és elfogadott
forgatókönyv
birtokában
körülbelül
két hónapig
jártuk
Sarkadival
hármasban
a Debrecen
környéki tanyavilágot,
megismerkedtünk
az ottani
barátaival,
rokonaival.
Együtt választottuk
ki azt
a tanyát Kismacsen.
ahol később a film több jelenetét forgattuk.
(Azóta még egyszer
jártam
arra, a hetvenes évek elején, amikor a Déryné
Színház számára átdolgoztam
színpadra
a Körhintát.) Vizsgálódásainkban
- Sarkadi hatására
- sok elem volt, ami alapvetően
különbözött
a
magyar filmgyártás
addigi gyakorlatától.
A merész eltérésre az Élet jel s az új forgatókönyv
sikere jogosított
fel bennünket.
A helyszínkeresés
idején a szöveg is módosuit még, Imre új jelenetvázlatokat
írt.
Egy korábbi emlék szintén a Körhintáról. Még
Leányfalun
történt, hogy amikor Fábrival kőzős
munkánkat
Imrének megmutattuk,
nem tudtuk,
mi is legyen az a dal - valódi népdal =, amit.
többféleképpen
lehet majd a filmben énekelni.
Ránki György leginkább
az akadémiai
gyüjte••
ményben keresgélt
(ő válogatta ki azt is, amit a
lakodalomban
énekelnek,
ahogy ő írt a filmhez
zenét is). Bíró Máté dalára Sarkadinak
is voltak
ötletel. jók, eredetlek.
szépek. de azoknál egy
fokkal népszerűbb
kellett. Ezen töprengtünk,
s
nem jutottunk
dűlőre, amíkor kijött hozzánk a
feleségem és őt is beavattuk.
Este, mikor kikísértük, az alkotóháztól
a buszmegállóig
sétálva is
ezen meditál tunk. Már mindenféléről
beszélgettünk, s Iehetett is látni a busz fényszemeit.
amikor egyszer csak elkezdte
énekelni
a "Jaj, de
széles, jaj, de hosszú az az út" kezderű dalt. Revelatív pillanat volt, föl üvöltött mindenki,
Sarkadi, Fábri: "Megvan,
megvan!"

- Sokat írtak a Körhintárdí,
most csak egyik
alkotójáról. Hegyi Barnabásról szeretnék megemlékezni. Az ő munkájáról ritkán szoktak kellő
nyomatékkal beszélni. Pedig hát a 1i1mtőrténetben először látható perspektívákhoz
juttatta a
film nézőit avval. hogy a main ál jóval nagyobb,
monstrum kamerával, háttal a menetiránynah,
odakötöztette magát a körhinta egyik űléséhez,
s hogy eszébe jutott: a csárdásjelenetnél Törőcsik Mari és Soós Imre fölváltva fogják a felvevőgépet. Körültekintő felkészülését a fotografálásra egy olyan dokumentumból vett részletekkel
érzéhelteiném,
amit a film szövegkönyvének saitó alá rendezésekor ismertem meg. Címe: Technikai problémák és megoldások a Körhinta c.
filmben. Az első idézet a film 10. jelenetére vonatkozik: "A jelenetben tükrös mézeshalács szív
látszik. A kalács tükrében játszódik a jelenet,
amit természetesen jól kell látnunk. Tehát próbafelvételt kell készíteni abból a szempontbol,
hogy a jelenet a tükörben jól kivehető legyen.
Ha szükséges, akkor a normálisnál nagyobb métetű mézeskalácsot kell elkészíteni, aminek a
tükre elég nagy ahhoz, hogya jelenetet jól meg
lehessen figyelni benne." A másik részlet épp
arra vonatkozik, amit említettem: "A 135-ös beállításban az operatőrnek fix ülést kell építeni a
forgó hintára. Ogy értve fix ez az ülés, hogy
forog ugyan a többi székkel körben, de oldalirányú és előre-hátra mozgása minimális a helyzetéhez viszonyítva."
Minthogy a Körhinta létrejöttéről Fábri 201tánnal külön interjút szeretnék készíteni, folytassuk a filmgyári élet rövid érintésével Sarkadi
filmes pályájának további átgondolását!
- Már 53-ban elkezdődött egy reformfolyamat, aminek csúcspontjaként
alkotócsoportok
létesültek a film gyáron belül. Ez akkor forradalmi tett volt: decentralizációt jelentett egy abszolút centralizált szervezeten belül. 56 után aztán
megszüntették a stúdiókat, majd egy évre rá újra létrehozták őket. Szerencsésen végleg kisebb
€gységekre tagolódott a filmgyár : alkotóműbelyek alakultak. Ekkor már a mi generációnk is
kezdett első filmjeihez jutni. Rengeteg erőfeszítés jellemezte ezt az időszakot, s ami akkor létrejött, az a magyar filmgyártás új hullámának
bázisa. Fehér Imre megcsinálhatta a Bakaruháhant Hubayval. de A gyávát Sarkadival nem. Ez

is jelzi, hogy bele kellett kapaszkodni az adódó
lehetőségekbe. Ezért vállaltam örömrnel a beuqrásszerűen
kínálkozó Razziát, s eztán fordultam
Imréhez: legyen most már nekünk kettőnknek
közös filmünk. (Ez a tervünk nem befolyásolta
a Fábrival való további munka lehetőségét. Fábrit Sarkadi nagyon tisztelte, ezt meg is Írta. Kölcsönösen becsülték egymást, noha barátságuk
sok ellentmondást is tartalmazott. Ugyanígy voltam én is Fábrival.) Sarkadi a Bolond és szörnyeteg cirnű regényének elkészült részleteit adta
ide a kérésemre. Írását a nemzedék tragédiája
művészi megfogalmazásának tartottam, s annak
tartom ma is. A Bolond és szörnyetegből aztán
nem lett film Sarkadi életében, s erre gondolni
nagyon fájdalmas. Megdöbbentő, mi mindent
fölérzett ő 56-tal s a következő esztendővel azoknak az éveknek az eseményeiből is, amiket már
nem érhetett meg. Ennek lényege, hogy aza nekibuzdulás,
hit, elszántság, amivel mi rendelkeztünk, illúziónak bizonyult, s csak bizonyos kompromisszumok mentén lehet tovább haladni. Sarkadi nagy leleménye, hogy az Elveszett paradicsomban - ami aztán a Bolond és szomyeteq
továbbgondolása - a tékozló ember archetípusára épít egy nagyon konkrét, átélt tragédiúl. S
műve érvényes, meggyőző: ez vezet afelé, hogy
utolsó írását, A gyávát is ennek megfelelöen értelmezzem. Nem úgy tehát, hogy Éva a negatív
hős és István a pozitív. (Azért jó a regény, mert
Éva megfelelően rokonszenvessé és István is kellőképp emberivé van benne téve.) Ha írnék A
gyáváról, nem azt ünnepelném benne, amit megjelenésekor méltattak . nekem nem Éva "gyávasága" a legfájdalmasabb,
hanem István korlátoltsága. Hogy nem veszi észre azt a nyárspolgá~i, főzelék szagú közeget, amitől Éva joggal
undorodik.
(Néhány hónappal azután, hogy 1982 tavaszán
magnóra rögzítettük ezt a beszélgetést, Nádasy
László valóban belefogott A gyáva elemzésébe:
a regény megfilmesítésével
kezdett el foglalkozni. Kerítettünk is alkalmat még a Sarhadi-mű
értelmezésének átgondolására. A munka beleiezésében s a film leforgatásában Nádasy Lászlót
1983 szeptemberében bekövetkezett halála megakadályozta.)
(Az Interjút Csontos Sándor készítette)
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VISSZAJELZÉS

Kritikusok díja, díjak kritikája
Szerétném.
ha szavaim személyes vallomásként hangozhatnának el. És azt is szerétném. ha
hinnének nekem. Hiszen. a kritikus Ts ember.
Azok is, akik évente egyszer - most már 'huszon·ötödször - összejöttek, hogy ki-ki a saját lelkiismerete, gondolatvilága,
esztétikai vélekedése
alapj áról elmondja véleményét az előző esztendőben bemutatott magyar filmekről. s a vita után
szavazatával hozzájáruljon annak eldöntéséhez.
kik és milyen teljesítményükért
kapják meg a
Filmkritikusok Díját. Ha emlékezetem nem csal,
részt vettem mind a huszonöt eddigi vitán, eleinte hozzászólóként és szavazóként. később mint
az újságírószövetség kulturális szakosztályának
vagy e szakosztály filmkritikus tagozatának vezetőségi tagja, tisztségviselője is. Természetesen
nem tagadom meg azokat a tapasztalataimat
vagy élményeimet.
amelyek ez utóbbi években
értek, de a Filmhultúra áprilisi számában Ösztönzések és tartozások címmel megjelent interjúcsokorhoz sziqorúan a magam véleményét kívánom hozzáfűzni. még akkor sem írok más nevében, ha tapasztalataim közül olyasmit említek
majd meg, ami mások élménye is volt.
A 'hozzászólás előbb csak néhány kiigazításra
készült, a szerkesztő azonban biztatott: a Filmkritikusok Díjával kapcsolatos más nézeteimet
is írjam meg. Már első olvasásra szemet szúrt
ugyanis, hogy többször is emlitik az interjúcsokorban : Gazdag Gyula 1973-ban na legjobb elsőfilmes rendezőt illető" díját az indokolás szerint dokumentumfilmjeiért
kapta, "utólag nyilvánvaló, hogy A sípoló macskakő helyett".
Oszintén (és talán vakmerően) szólva: ez nemcsak utólag nyilvánvaló. Emlékezetes, hogy A sípoló macskakő fogadtatása elég vegyes volt, és
nemcsak a kritikusok között. Akkoriban, ha jól

emlékszem, Hámori Ottó vezette a vitát és a szavazást. Emlékezetem szerint az esztendős vitán
sem csitult a véleménykülönbség,
de elegendő
többség szavazta meg, hogy Gazdag díjat kapjon első film jéért, A sípoló macskakőért. A szavazás és a dijkiosztás közé esett azonban még
egy vita, amelyen a kulturális élet néhány vezetőjével kellett néhány kritikusnak csatároznia fél sikerrel. Abban egyeztünk meg végül is, 'hogy
Gazdag Gyula megkapja ugyan a díjat első (játék)filmjéért, de a film címe a közleményben
nem lesz emlitve. Bennünket, kritikusokat is
meglepett, hogy végül is Gazdag az elsőfilmeseket illető díjat dokumentumfilmjeiért
kapta. Ez
annál meglepőbb volt, mert a Hosszú futásodra .
mindiq számithatunh, amely csakugyan dokumentumfilm, már korábban megkapta a kritikusok díját, viszont a "tárgyévben" nem mutatták
be újabb (dokumentum)fi1mjét.
Itt kell megemIítenem, közbevetve. hogy a
Filmkultúrában közölt lista (amely Kardos Sándor szerint folytatódik) nem teljes és nem is
mindig pontos. A rövidfilmek díjazásának kérdéseire később visszatérek, itt most csak azt említeném meg, hogy - bármiképp kezdtük is - hamarosan áttértünk arra a gyakorlatra, hogy a
filmkritikusok díját mindig a díjazott film jellege szerint adjuk ki, minden egyéb jelző nélkül.
Magam is érveltem amellett, hogy - noha számos fesztiválon divatos, az Oscar esetében is ne különböztessük meg "a legjobb film" díját
és "a legjobb rendezőét". Hiszen miképp lehetne
valaki a legjobb rendező díj ára érdemes, ha filmje abban a mezőnyben nem a legjobb film? Ezért
a "nagydíj" kifejezést is csak afféle munkacím
gyanánt használtuk, és később arról is szó esett.
hogy ezt a díjat nem lehet megosztani. Mivel a
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Filmkritikusok Díja eszmei értékű, egy plakett
és hozzá az oklevél. nem osztható meg, de - ez
az én véleményem (is) - nincs is szükség megosztásra. ha egy esztendő bő termést hoz, odaítélhetnek a kritikusok két. három díjat is;
ugyanezen okból tiltakóztunk néhányan a "különdij" elnevezés ellen. Hámori Ottótól örököltük azt az igen demokratikus és helyes szokást,
hogy ha a szavazáskor (netán a próbaszavazáskor, amikor ki-ki több filmre is szavazhatott)
elenyésző különbség mutatkozott két mű között
(három közőtt). akkor arról döntöttünk hogy
mindkettőt díjazzuk-e.
illetőleg, ha netán az
egyik elsőfilm volt - és örőműnkre.
jó néhány
esztendőben jelentkeztek elsőfilmesek jó és ígéretes művekkel -, esetleg ezt a tényt (ti.. hogy
a díjazott mü elsöfílm) az indokolásban említsük
meg. (Elvileg mással is indokolhattuk volna;
nem tagadom, ez a játék a szavakkal olykor
kompromisszumot rejtett - vagy fedett föl?)
Az első időkben évente, január derekán, csak
a játékfilmekről esett szó, a rövidfilmek díját
Miskolcon az éppen ott lévő kritikusok (tudósítók) szavazata alapján ott adtuk át. Mellesleg:
al'qhanem emiatt is pontatlan a Filmhultúra fölsorolása. A Szindbádért díjazott Huszárik Zoltán
például (az interjúban: "az Elégia rendezőjét
ilyen szinten nem méltányolták")
megkapta a
Fílmkritikusok Díját Misholcon, sőt, ugyanazon
a fesztiválon a kísérleti és kis játékfilm-kategória
díját. valamint a miskolci egyetem filmszakkörének díját is.
Mi magunk is bizonytalanok voltunk, 'hogy
helyes-e a díjazást időben és helyileg kettéosztáni. Az én emlékezetem szerint a végső lökést
az egyesítésre az adta meg, hogy egy ízben a
kritikusok díját a Pécsi Filmszemlén adtuk át.
Ez akkor és ott elsikkadt a díjak között. Hadd
említsem meg, hogy újabban is gondjaink vannak a mi díjátadásunk és a játék'Hmszemle
időbeli közelsége miatt. bár - sine ira et studio hozzátenném.
hogya Szemle idejét tették a mi
díjazásunk közelébe. Furcsa hátrányunk támadt
ebből. az interjú készítője is szól erről. A filmkritikusok az előző évben bemutatott filmet díjazzák. hiszen az (is) célja ennek a díjnak. hogy
újra fölhívja a közönség iiqvelmét egy-egy jó,
nagyon jó vagy remekmüre. Mielőtt a Szemle
ideje a mi díjazásunkhoz közelített volna, éltünk
a statutum adta lehetőségget és nem ragaszkodtunk a naptári évhez, hanem a vitáig általunk
már látott és a díjátadást megelőzően moziban
bemutatott filmeket is díjaztunk. így esett meg,
hogy sok éven át előtte járhattunk nemzetközi
díjaknak. mert akkoriban január elején általában
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valami "nagyágyút" mutattak be a mozik. Amióta a Filmszemle néhány héttel a kritikusi díjátadás után van, legnagyobb sajnálatunkra más a
gyakorlat. Érthető voltaképp, hogy "nagyágyúit"
a szakma a Szemle idejére tartogatja. Ez - vagy
ez is - oka annak, hogy, az interjú szavaival, "a
filmkritíkusok
díjai a játékfilmszemle-díjak
után kulloqnak". jómagam, s velem együtt több
kollégám, ezzel a hátránnyal együtt is úgy látjuk, nem lenne jó a mi díjunkat a Szemle alkalmával átadni. jelentőségét veszítené a miénk a
többiek
mellett, vagy furcsa különbségekre
kényszerülnénk, és kérdésessé válna az, hogy mi
az előző évben bemutatott filmeket díjazzuk. a
Szemle az előző évben készülteket "versenyezteti" . (Egy kollégám fölvetette azt a javaslatot.
hogy a kritikusok az évad filmjeiről vitázzanak.
vagyis a szepternbertől júniusig bemutatott filmekről, A magunk díjainak most már elodázhatatlan újragondolásakor nyilván erről is lesz szó.)
Annak ellenérp, 'hogy Makk Károlyt "ez az
egész dolog a díjakkal" nem nagyon érdekli,
hosszú időn át örömmel vettük tudomásul, hogy
a szakma becsüli díjainkat. Az én véleményem
szerint a kritikusok díjának presztízsvesztesége
két okra vezethető vissza. Az egyik (grácia szegény fejemnek, hiszen: ne szólj szám, nem fáj
fejem) akkoriban kezdődött, amikor a filrnkritikusok díjához a tévékritikusoké is csatlakozott.
Míg a filmesek, a stúdióvezetők és az "illetékesek" is eljöttek a kiosztásra, a tévések kezdettől
fogva sértődékenynek bizonyultak, olyannyira,
hogy még a Rádió és Televízió Újság sem tett
említést a díjazásról (legalábbis éveken át).
A másik ok: az utóbbi években a magyar film
és a magyar filmkritika megosztotlá vált, és,
amint az ilyenkor lenni szekott. noha egymást
segítenünk kellett volna, egymás között is egymásra mutogattunk, s mindkét körben előbukkant a (mondva csinált) nemzedéki ellentét. Úgy
gondolom, az utóbbi évek dijazási gondjait az
így következő kompromisszumok
csak tovább
növelték, s az is, hogy az egyik esztendőben ma már én is azt mondom, tévesen - nem adta ki
a kritikusok testülete a "nagy" díjat.
Még a játékfilmekről
szólván. s mert személyes 'hangot, vagyis őszinteséget ígértem bevezetőben, megvallom, nemcsak egy-egy filmkritika írásakor tévedtem s ítéltem meg helytelenül
egy-egy filmet. hanem az esztendős szavazáson
is hibáztam (vagy hozzájárultam néhány hiba elkövetéséhez) . Döbbenten és szégyenkezve olvasom, hogy Latinovits. aki ízig-vérig fílmszínész
(is) volt, csak egyszer kapott díjat. s bogy Garas
Dezső, ugyar,csak ízig-vérig film színész (is),

egyszer sem (legalább a Régi idők focijáért ... l).
Hadd jegyezzem itt meg, hogy Huszárik ZoltánróI írván döbbentem meg azon, hogy annak idején a Szindbád három díjat kapott a kritikusoktól (Huszárik mellett az operatőr Sára Sándor és
a női főszereplő, Dajka Margit), "ám akadt, aki
ezt a kritikai dicséretet kifogásolta. Nem, nem
azért, hogy miért nem kapott díjat Latinovits
Zoltán, meg a zeneszerző Jeney Zoltán is, netán
rövidebb szerepekért például Nagy Anna (Tél
tündére) vagy Szénási Ernő (Vendelin) . Isten
úgyse' - megérdemelték volna, de a kifogás nem
azért érte a dijazást, mert kevesellte, hanem éppen mert sokallta" - írtam tavaly megjelent
Huszérik-emlékezésemben.
Sosem felejtem el:
azt vetette szemünkre. aki kifogásolta a Szindbád dijazását. hogy "flottatüntetést
tartottunk"
e film mellett. (Hadd tegyem sürgősen hozzá, a
félreértések elkerülése végett: a bevezetőben elmondott egy eset kivételével nem tudok beavatkozásról. inkább utólagos szernrehányásről ; legfeljebb egyszer-kétszer gyávák voltunk, bizonyos
vélekedések ismeretében. Módosítom a mondatot: gyáva voltam.)
Itt említeném meg, hogy több esztendőben is
vitatkoztunk azon, hány díjat adjunk ki (filmnek,
illetve rendezőnek ; a színész i, operatőri díjak
eldöntésekor ez a szempont. azt hiszem, sosem
vetődött fel). A kérdés ez: vajon ha több a díj,
nem von-e le ez az értéké ből ? Persze, elismerern.
jogos lenne azt is kérdezni, hogy díjazatlan érték nem csökkenti-e a díj értékét is? Válaszom:
de igen. Megoldást, mindenkorra
érvényeset.
nem tudok.
Szólnom illő azonban a rövidfilm-dijazások
csakugyan súlyos problémáiról is. Gondolom,
aligha vitatható, hogy e téren sok mulasztás terheI bennünket. Talán épp az egykori miskolci
gyakorlat ból maradt ránk, meggondolatlanul.
hogy rendszerint egy-egy díjat adunk ki évente.
Legalább hármat kellett volna (vagy lehetett
volna): a dokumentumfilmekét.
az ismeretterjesztő filmekét és az animációét. Ráadásul itt van
az az alig menthető hibánk (hibám), hogy nem
ismerjük eléggé egy-egy esztendő rövidfilmjeit.
Nem tudom, mentségemre fölhozhatom-e, hogy
éveken át javasoltam. havonta egyszer mutassa
be a Mokép a sajtónak a hónap rövidfilmjeit.
Akkoriban ígéretet tettem, mert tehettem arra,
hogya Magyar Nemzetben minden hónapban
kritikát írunk e vetítés alapján. Más nevében
nem ígérgethettem, de azt reméltern. hogy más
lapok, kivált a szaklapok, követnék a példát. A
hónap rövidfilmjeinek
sajtóvetítésére azonban
nem kerűlt sor. Régebben a nagyfilm előtt vagy

után vetítettek rövidfilmet is, de ez semmit sem
használt; bizonyára a vetítés tartama és a szerkesztőségi munkák is hozzájárultak ahhoz, hogy
a rövidfilmeket "elblicceltük". Meggyőződésem
viszont, hogya stúdiók alkalmankénti termésbemutatói (amikor is válogatást mutattak be) nem
segítenek a díjazás gondjain, mert ők újabb termésüket mutatták be, írtunk is né'hányan ezekről. de úgy hiszem, ragaszkodnunk kell ahhoz,
hogyarövidfilmdíjakat
is olyan művek kapják,
amelyek a "tárgyévben" eljutottak (csakugyan
eljutottak ... ?) a közönség elé.
Ami a rövidfilmek vitáját és dijazását illeti,
én sem látok más lehetőséget, mint azt, hogya
stúdiók és a Mokép segítségével a kritikusok
megtekinthessék
egy-egy esztendő bemutatóit.
Ezidén vetődött fel a hosszú dokumentumfilmek
díjazásának kérdése, ami azonban nemcsak a
filmkritikusok dolga, ugyanis a szemlék jelenleg
a. játékfilmstúdiókban.
illetve a közrnűvelődési
stúdiókban készült munkákat elkülönítik. Hogy
jó szót is mondjunk magunkról: mi legalább
minden évben díjazunk rövidfilmet. s az utóbbi
időben animációs filmet is. (Magam e tekintetben szégyenkezem a legjobban: a magyar animáció évek, évtizedek éta díjazásra érdemes magas
színvonalát csak A légy óta vitat juk meg.)
Borzasztóan sajnálom Makk Károly enyhén
szólva rossz véleményét a kritikusi díjakról. Személy szerint sokra becsülöm őt - éppen ezért
bánt hangja. Igaz, vannak tartozásaink. Az is
meqhökkentő. hogy Bacsó Péter - sem egyidejű,
sem "visszapillantó" díjat nem kapott. Azt sem
tartom kizártnak. hogy - amint Kardos Sándor
díjával kapcsolatban elhangzott - beiolv ásolta a
díjazast. hogy ezen a réven a filmekre is esik egy
kis fénysugár. Oszintén sajnálom azonban, hogy
egy jó ízlésű és humanista felfogású ember nemcsak azzal vádolja a kritikusokat. közöttük így
engem is, hogy felelötlenek vagyunk - .Jcűlföldön ugyanaz a kritikusi gárda, amely a díjakat
adja, nagyobb nyomásnak van kitéve, nagyobb
az ellentámadás lehetősége, jobban meg kell
gondolni a dolgot ... nem lóghat ki nagyon a
lóláb", s mindezt azután mondja, hogy Kőháti
Zsolt "a szövetséges gesztusának"
szánva kimondja: "Azt tehetjük. hogy együtt nyomjuk a
csengőt, kiabálunk" . Kari szolidaritás lehet jó
értelmű is. Meggyőződésem, hogy most a magyar
film szeretete és védelme hari szolidaritásra kötelez valamennyiünket;
magam odaállok Kőháti
Zsolt mellé, és azt mondom: nyomjuk együtt a
csengőt. De miért az erre a válasz, hogy "ez ...
nevetséges és lábszagú" ... ?
Bevallom : nem is egyszer tévedtem kritika73

íráskor. Ha felismertem tévedésemet. igyekeztem jóvátenni. írásban. Nyomtatásban. Gondo"
lom, megtette ezt más is. Ha bírálnak bennünket, el kell .viselnünk . mi is bírálunk másokat.
Úgy vélem, emberi mivoltában sosem sértettem
meg azt, akinek produktumát
bíráltam.
akár
megállta az idő próbáját a kritikám. akár nem.
Ha mégis úgy érezte volna valaki, mondjuk,
Makk Károly, hogy meqbántottam. sajnálom, és
bocsánatát kérem. Nem akartam megbántani.
Istenem, ha ebben igaza van Makk Károlynak, akkor azt is kari szolidaritással vele együtt
kell mondanom: "megszűnt bennem a hit, hogy
annak, ha valamit elmondok, és azt kinyomtatják, van valami értelme, rációja,
rezultációja" ... ?

Talán segíthetnénk is egy kicsit egymásnak.
Makk Károly létrehozott egy maradandó életművet, benne remekműveket is, mint a Ház a sziklák alatt, a Szerelem. Filmkritikus-életművemnek volt-e, van-e bármi csekély értelme, rációja?
Csináltam valamit? Veszélyes volt-e, amit csináltam? S ha netán három évtizedes kritikusi
munkámban volt is, akárcsak egyetlenegy, ami
tettnek mondható, számithattam-e. számíthatok-e
arra, hogy akikhez nemcsak kari szolidaritás
köt, hanem a munkájuk és műveik iránti megbecsülés, sőt: tisztelet, számíthatok-e arra, hogy az
ő erejükkel és az én gyöngéimmel közösen dolgozunk egy közös célért?
Zay László

Tények és adatok
Örömmel olvastuk lapjuk áprilisi számában azokat az írásokat, amelyek felvetik a magyar filmélet teljes szerkezeti átalakulásának szükségességét. Mi magunk is úgy gondoljuk: ideje lenne,
hogy az éoel: óta zajló meddő vitákat felváltsa
egy átgondolt cselekvési terv kialakítása és annak megvalósítása. Mélységesen egyetértünk tehát abban, amit Nemeskürty István bevezető cikkében, majd a Filmintézetnek a szakma korszerűsítésére tett javaslataiban sommásan megfogalmaz, nevezetesen abban, hogy "elodázhatatlanul szükséges a filmszakma helyzetének újrarendezése". Azt is csak helyeselhet jük, hogy a
kérdést igyekszik a maga teljes összefüggésében
- tehát a mozihálózat állapotától a filmgyártás
problémaköréig
- egységesen megragadni. A
tervezetben foglalt kérdések, mind a helyzetmegállapítást tekintve, mind pedig az ebből következő javaslatokat illetően bonyolultabbak annál, hogy egy hozzászólásban kifejezhetnénk
mindenre kiterjedő véleményünket.
Egy kérdésben azonban - mivel ez közvetlenül minket aposztrofál - úgy gondoljuk, elkerülhetetlenül szükséges, éppen a helyes nyomon
való továbbgondolkodás
érdekében, bizonyos
tények és adatok ismertetése. Feltehetően ugyanis ezek nem állottak az Intézet e kérdéssel foglalkozó munkatársai rendelkezésére, amikor téziseiket megfogalmaz ták. Idézzük:
"Van a Moképnek egy monopolhelyzetéből fakadó, a magyar film ügyére közvetve kedvezőt74

lenül ható hatásköre. Nevezetesen, minden hazánkban forgalomba kerülő mozifilmet a Mokép kezelvén : a magyar filmek a Mokép összforgalmának még tíz százalékát sem teszik ki!
Ebből következően a Moképnek semmiféle érdeke nem fűződik az általa forgalomba hozott
magyar filmek sikeréhez, mert ha mindeqyik
megbukik, a Mokép akkor is sikerrel teljesítheti
évi tervét az általa behozott amerikai, olasz,
francia és más filmekből. A magyar film tehát
Magyarországon egyetlen monopol helyzetű cég
kénye-kedvének van ,kiszolgáltatva ... "
A gondolafmenet feltétlenül hiányos ebben a
formájában. A Mokép ugyanis - a művelődési
miniszter által jóváhagyott éves filmbemutatási
terv alapján - forgalomba hozza ezeket a filmeket, meghatározza - mert ez elkerülhetetlenül
szükséges - azok kópiaszámát. elvégzi a premierpropagandával
kapcsolatos teendőit. (Meg
kell jegyeznünk : azt, hogy "a mozgóképet milyen mértékben tartja érteknek" - nem a Mokép
határozza meg, hanem a Filmfőiqazqatósáq.
az
általa működtetett ún. műsorpolitikai bizottság
véleményének figyelembevételével.
Épp így az
egyes filmek bemutatási időpontját is gyakran
a Filmfőigazgatóság dönti el.)
Azt azonban, hogy az egyes filmeket mely
mozikban. milyen "terítésben" , hányszor tűzik
előadásra - már a moziűzemi vállalatok döntik
el teljesen saját hatáskörűkben.
Hozzá kell tennünk még azt is, hogya Moképnek - az egyes

filmekről alkotott véleményétől függetlenül valamennyi magyar filmet forgalmaznia kell.
A monopoljogok így tehát monopolkötelezettségekkel is társulnak.
Ha a filmszámok felől tekintjük a magyar
filmnek a Mokép tevékenységében elfoglalt helyét, akkor ez valóban nem haladja meg a tíztizenöt százalékos részesedését. Ez azonban nem
a forgalmazón rnúlik, hanem a filmgyártáson.
Ha az elkészülő magyar filmek száma magasabb
lenne - arányuk az évi bemutatási tervben is
ennek megfelelően növekedne. Itt te'hát nem valamiféle "monopoljog" -ból eredő önkényeskedés
érvényesül (hacsak az nem, hogya mozik évi
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előadásszámuk 250/o-ában magyar filmet játszanak l), hanem az az egyszerű tény, hogya rnozihálózat ellátásához évi mintegy száznyolcvan
bemutatóra feltétlenül szükség van.
Am vizsgáljuk meg a magyar filmnek a Mokép tevékenységében,
ráforditásaiban
elfoglalt
helyét. Vegyük példának az 1983-as évet, hiszen
az itt bemutatott filmek forgalmazási adatai
nagyjából lezártnak tekinthetők.
.
Nos, ebben az esztendőben az akkor még öt
működő játékfilrnstúdióból
összesen huszonegy
"egész estés" film került bemutatásra. íme, ezek
forgalmazási adatai 1985. július l-ig:

film

nézőszám

jegybevétel
Ft

kölcsöndíj'
Ft

4
3
4

1555800
743200
1 132 OOO
706300
582300
4719600

7475 millió
3939
6802
4646
3307
26 169 millió

2028
4058 millió
3667
2359
1736
13 848 millió

6

4
21

* A :kölcsöndíjat a forgalmazott kópiakért
a megyei mozi üzemi vállalatok fizetik vissza a Moképnak a jegybevételük alapján. A 35 mm-es hálózatban a jegybevétel 45° u-a. a 16 mrn-es hálózatban a
jegybevétel 20" ,,-a alkotja a kölcsöndíjat. - A szerk.
Nézzük meg ezek után a másik oldalt. A Mokép
kiadásai a következők:
A filmek jogdija:
5400 millió Ft
látogató utáni térítése:
3 197 millió Ft
kópiaköltsége :
20 347 millió Ft
propagandaköltsége :
11 244 millió Ft
(ez a Mokép
eVI
propagandaköltségének
46,5%-a!) azaz összesen 40188 millió Ft volt.
Mindezen felül ugyanebben az évben nyeresége terhére a magyar filmek gyártási költs ége ihez 32 millió 200 ezer forinttal járult hozzá.
Nos ezek a puszta tények. S talán nem indokolatlan, ha mindezek után feltesszük a kérdést:
a valóságos helyzetnek megfelelő-e a fentebb
idézett "kedvezőtlen hatás"?

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy mindez
nem a je1.enlegi strukiúra védelmében íródott le,
hiszen a valóban "kinátt ruha" számunkra éppoly kényelmetlen, mint a filmszakma egészére.
Pusztán csak a valóságos adatok ismertetését
tartottuk szükségesnek ahhoz, hogy a továbbgondolkodás, a vélemények és javaslatok kialakítása a tényleges körülmények alapos ismeretével folytatódhassék.
Budapest, 1986. május 4.
Baráti üdvözlettel:
dr. Gombár József
a Mokép igazgatója
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Komolyzenei Szerkesztőség
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í'j lemez
felnőtteknek
és gyerekeknek :
Nemes Nagy Agnes
Csoóri Sándor
Szepesi Attila
Nagy László versei és
Bródy János dalszövegei

Közreműködik:
A Fonográf,
a Bojtorján
együttes, Dana Zoltán és a
Diana úti óvodások
Kárpáti

Éva festménye
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Nagy Ferá
most halhatatlan
"szerzőtárssal" dolgozott ..,
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Az Akadémia Kiadó újdonságaiból ajánljuk
Józsa

Péter
AZ ESZTÉTIKAI
ÉLMÉNY
NYOMABAN
Müvészetszociológiai
és szemiotikai
tanulmányok
278 oldal . Kötve 73,- Ft

A magyar irodalom
története 1945-1975
2. kötet:
A KÖLTÉSZET
Két kötetben
Szerkesztette
Béládi Miklós
1150 oldal
Kötve együtt 287,- Ft
>

A MAGYARSAG
OSTÖRTÉNETE
Az 1943-ban kiadott mü reprint je . Szerkesztette
Ligeti Lajos
289 oldal, 6 héptábla, 3 térhép . Kötve 130,- Ft
A kötetek

megrendelhetők
Új bolttal

a kiadó
várja

kereskedelmi

vásárlóit

osztályán:

az Akadémiai

1363 Bp. Pf. 24.

Kiadó!

Megnyílt a Bp. V. Városház
u. 1. szám alatt a MAGISZTER
Akadémiai
Könyvesbolt,
amely a hagyományos
kinálaton
kívül a tudományos
és szakirodalom.
kézikönyvek,
folyóiratok,
lexikonok, valamint számítógépes
programok
széles választékat
kínálja
olvasóinak.
Galériáján
számítógépekkel
felszerelt
bemutatóterem
vehető
igénybe!

p () S Z T E R E K
művészeti naptárak
kismonográfiák, művészeti albumok
művészeti összerakójátékok
képes

levelezőlapok
nagy választékát kínálják
a KÉPZöMÜVÉSZETI KIADÖ mintaboltjai

KÉPES80lT
1061 Budapest,

Deók F. tér 6.

9730 Kőszeg, Vórosház u. 3.
6720 Szeged,

Oskola

6000 Kecskemét,

u. 19.

Dobó I. körút 5.

POSZTERHÁZ
1054 Budapest,
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Tűz vonalban
(Under Fire)

Örökzöld és izgalmas témát visz a vászonra R. Spottiswoode, amely a filmművészetben szinte állandóan jelen van. Az újságíró, különösen a fotóriporter
gyakorlatilag
szakmabeli, hiszen kamerája ugyanúgy felelősségre készteti,
mint a filmrendezőt a filmkamera.
Az újságíró fiqurájára
olyan, ma már filmtörténetet jelentő filmek épültek
mint az Aranypolgár (O Welles). a Foglalkozása riporter és a Nagyítás (M.
Antonioni) vagy az Édes élet (F. Fellini).
A 80-as évek filmművészetében is markáns színekkel rajzolódik ki az újságíró-riporter, más megközelítésben a tömegkommunikáció véleményformáló
személyiségeinek felelőssége az Oscar-díjas Hálózattól a Kína-szindrómán
vagy a Halál egyenes adásbanon át a Vesztőhelyekig (Killing Fields).
Spottiswoode - aki kemény iskolát tudhat maga mögött, hisz olyan rendezők, mint Sam Peckinpah, Walter Hill és Karel Reisz mellett dolgozott, nem
kisebb filmekben, mint aSzalmakutyák
(Staw Dogs), a Pat Garett és Billy,

a kölyök vagy
kapcsolja össze
raguába helyezi
sorsszerűsége -

a Nehéz idők (Hard Times) - az örökérvényüt jó érzékkel
a legizgalmasabb polítíkai aktualitással. Azáltal, hogy Nicaa történetet, az állásfoglalás kényszere, a főhős választásának
hazudni az igazság győzelméért - méginkább hangsúlyt kap.

Nick Nolte személyében - jelentősebb szerepei
(Heart Beat), Ki állítja meg az esőt (Wholl stop
porter image-ének legadekvátabb megformálóját
világszerte ismert partnereivel (Gene Hackman,
hozzájárul a film sikeréhez.

48 HRS (48 óra), Szívverés
the Raín) - napjaink fotoritalálta meg a rendező, aki
Joanna Cassidy) jelentősen

A nálunk csak egy filmjével - D. B. Coope r üldözése - ismert rendező még
egy filmet jegyez sajátjaként: a Terror Train-t (Terrorvonat), amit a hazai közönség nem ismerhet amozikból.

Rendező: Roger Spottiswoode
Fényképezte
John A1cott
Szereplők: Nick Nolte, Gene Hackman, Joanna Cassidy, Jean-Louis Trintignan

WESTERNHŐSÖK
"A westernfilm
nem dokumentumműfaj,
a westernfilm
Mítosz. És a mitológiai
hősök től nem illik számonkérni.
milyenek voltak, míg éltek
ha éltek. A Mitoszban
fontosabb az.
amit a mitosztererntőről
elmond. Arról a korról árulkodik.
amelyben szülctik vagy amelyik továbbalak ítja."
INDIANA
.JONES
.. Spielberg nyilvánvalóan
egy új amerikai
. - dc jól tudta. hogya figura-újdonságnak
gyökeresen
újnak lennie. Indiana Jones
\\ estern-ideál
átgyúrt változata."

ideált célzott meg
soha nem szabad
nem más, mint a

FRED ZINNEMANN
.. Az elveszett nemzedékek.
ezen belül a vesztes ernberek és
helyzetek
szomorújátékainak
lírai kismcstere.
Az amerikai
filmes, aki ÖS:'LCS közép-európai
kornplexusát
út mentette
a
tengeren túlra. Egyike ily módon az amerikai film fellazítóinak. ak I k a hollywoodi
csillogás mögé mindig odaláttatták
:1 szerongast
IS.
r
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A FILMÍRc'J SARKADI
,.Akkorihan
nagy hívei voltunk a peripatetikus
filozofálásnak, rengetegszer
váltottuk
meg :1 világot a Gyarmat
utca
és a Körút között sétálva. Hol itt ültünk le, holott egy fröccsre, s olykor
Imrénél találtunk
ki különböző
f ilrusztorikat,
amiket azt án ö megírt. ,.
SARKADI
TÖRtDt:K)
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