KöZÜleteknek
és magánszemélyeknek

,

RKtRID
UIDED.ID
BUDAPEST NE:GY LEGLATOGATOTTABB FILMSZINHAZANAK
(CORVIN, VÖRÖS CSILLAG, URANIA, MAJUS 1.) ELöCSARNOKÁBAN SZINES, NAGYKE:PERNYöS MONITORON VETlTJÜK
AZ ÖN ELKE:PZELE:SEI SZERINT ELKE:SZITETT REKLÁMFILMET.
I

OLCSO,
HATASOS,
CÉLZOTT,
UJSZERUI
I

I





II

II

Legyen On IS a megrenclelonkl
Felviléqosftás

a 451-533

Cfrnünk.

vagy a 451-517-es telefonszámon.

Budapest XI., Hegyalja u. 34·36.

86/12

FILMKUL TÚRA
A Magyar Filmintézet folyóirata

Tartalom
História

Reflektor
Elemzések Bódy Gábor filmjeiről
3 Hudra Klára: Egyensúlygyakorlatok

a já-

tékfilmben

Amerikai anzix
9 Galló Sándor: Egyéni neurózisok?
Nárcisz és Psyché
15 Bognár Éva: Bódy Gábor tévészínháza
Mérték

19 Bányai Gábor: Képek a pusztulásról
Elem Klimou: Búcsúzás
22 Györffy Miklós : Jelenetek egy állomásfőnök
házasságából
R. W. Passbinder, Boluiieser
15 Molnár Gál Péter: A Zelig-dosszié
Woody Allen: Zelig
26 Mészáros Tamás: Az idegen
Volker Schlöndorff: Suiann szerelme
Film-műzeum

30 Balogh Gyöngyi-Király
Jenő:
a mámor perce ... "
Henry Hathaiaav . Niagara
Műterem
37 Palotai János:

A pályaelhagyó
Pályakép B. Réuész Lászlóról

..Csókolj. ez

49 Guido Aristarco: Visconti termékeny ellentmondásossága
58 Aristarco és Visconti levelezéséből (Ford.:
Garami Szilvia)
Montázs
63 Tóth Klára:

A tükrözés viszontagságai
Szabó György: Mai magyar filmtűkör
651vanics Agota: Manipuláció, hőskeresés. szorongás
Gdansk '86
67 Böszörményi Nagy Zsuzsanna:
Némafilmreneszánsz
Pordenone
69 Garami Szilvia: Stiller és Sjöström Pordenonéban
71 Antal István: Az ismeretlen Godard
76 "Az irodalom mégis az ellenségem ... "
Részletek Alain Jaubert Jean-Luc Godard-ral.
készített interjú jából (Barabás Klára.)

Kőháti Zsolt főszerkesztő
Bányai Gábor
Erdélyi Z. Agnes
Fraunhoffer Péter
Sebestyén Lajos
Urbán Mária

E számunk munkatársai
Antal István kritikus
Balogh Gyöngyi, a Magyar Filmintézet munkatársa
Barabás Klára, a Magyar Filmintézet munkatársa
Bognár Éva dramaturg
Böszörményi Nagy Zsuzsanna, a Magyar Filmintézet
Galló Sándor esztéta
Garami Szilvía, a Magyar Filmintézet munkatársa
Györffy Miklós kritikus
Hudra Klára kritikus
Király Jenő, az ELTE munkatársa
Mészáros Tamás, a Magyar Hírlap rovatvezetője
Molnár Gál Péter, a. Mozgó Képek munkatársa
Palotai János adjunktus
Tóth Klára, a Filmfőigazgatóság munkatársa

munkatársa

A borítón: Marilyn Monroe és Joseph Cotten a Niagara című filmben

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza

ISSN 0015-1580
Index: 25 306
Felelés kiadó Nemeskürty István, a Magyar Filmintézet igazgatója, Szerkesztőséq1143 Budapest,
Népstadion út 97. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető
a Központi Hírlapirodánál
(Budapest V.•
József nádor tér 1. postacím: 1900 Budapest) és bármely kézbesítő postahivataJnál közvétlenül vagy
postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámlára.
Előfizetési díj
egy évre 240.- Ft, fél évre 120.- Ft.
Készült a Pécsi Szikra Nyomdában 85-3550 munkaszámmal. felelős vezető farkas Gábor igazgató.

REFLEKTOR
Elemzések Bódy Gábor filmjeiről

Egyensúlygyakorlatok a játékfilrnben
Amerikai anzix
"A műalhotásnalr csak annyiban van_ értéke, amennyiben
jövő értékei temeqietik át." (André Breton)

a

1.

4.

Az Amerikai anzix egyike lett a magyar filmtörtenet "atrocitásainak".
Már keletkezésével
is, hiszen főiskolai diplomamunkaként a Balázs
Béla Stúdió segítségével készült. A vizsgáztatók azonban nem fogadták el. viszont Mannheimben naqydíjat nyert, és az itthoni mozi premier után a hivatalos elismeréseket is megkapta.

A film művészi-technikai
problémáinak jelentése, jelentősége az, hogy - az avantgardisztikus destrukció által, amellyel a fikció valóságként kezelését tagadja, és a valóság fikció voltát ennek ellenére elismeri - egy szervesebb
megoldás megteremtésére törekszik, a magyar
film korábbi játékfilmalkotási
rendszereit felbomlasztva, de továbbgondolva.
"A magam részéről az új érzékenységgel
rendelkező epika vagy realizmus újjáéledésének igényét érzem a mozikban, és egy szuperfikcionalízrnusét" - írta ekkoriban Bódy.

2.
A ma használatos vélemények, melyek szerint
"talált filmmel", "pszeudo-filmmel",
"asszimilációs filmmel", vagy "történelmi filmmel" állunk szemben, értelmüket vesztik az Amerikai
anzix ab ovo - minden másképpen van - természete miatt.

3.
A filmet igazán naggyá intenzív Janus arcúsága teszi. Hol formai kísérlet, hol pedig történelmi dráma pereg le a filmnéző előtt. Úgy tűnik, a rendező egyenlő mértékben kívánta hangsúlyozni e formai kettősséget, és ezáltal igazolja elméleti joqalapját. a fikciós játékfilmi
formához helyes volt hozzárendezni a kisérleti
és dokumentarista
módszereket és eszközöket,
Olyan témá val kapcsolatban mutatja meg tehát
a régi fikciós formák határait, korlátait, amely
könnyedén válhatott volna egy hagyományos
játékfilm es szórakoztatófílm témájává is.

5.
Bódy jóformán egyetlen célja "az új érzékeny
epikával" az, hogy a kisérleti film tudatosságából és a játékfilm szabadságából fakadó előnyöket kernatoztassa. A narratív tradíciók megújítása a magyar mozin belül kockázatos vállalkozás. Annak a mérlegnek az egyensúlyi állapotára kell rátalálni, aminek egyik serpenyője a kisérlétezés. a másik pedig az ipari gyártás:
E mérleg jegyében szűletett az Amerikai anzix.

6.
Posztmodern korunkról
elfeledkezve
ezúttal,
talán érthető lesz, ha a történelmi, politikai
kérdések, az esztétikai és műfaji összefüggések s más jelenségek "jelentéstartályának"
tekintjük a filmet. És, ahogy illedelmesen vizsgálódóhoz illik, óvatos kézzel. ebből a ••tartályból" emelünk ki egy-egy jelentésdarabot.
reszecskét dolgozatunkban.
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"El kell indulni minden úton, az embert minden úton várják.
Nincs halálos érv a maradásra." (1849 Temesvár, 1855Szebasztopel. 1860 Toszkána, 1865 North Carolina.)
A film fikciós színterének megjelölése szabatosan szűktávú egyszerű információ a főcímhez
csatolva. A balladisztikus verssorok ellenben,
érzelmi és hangulati telítettség üknél fogva, túllendítik a nézőt 'a filmfeliratok szokásos sernlegességén. E két, szélsőséges h~tásmező között
feszülő felületen rajzolódik ki annak a három
figurának a körvonala, akikről szól ez a "kisepikai mű", "A szabadságharc zsoldosai" ők,
ahogyan a forgatókönyvalcímeként
ezt a Vörösmartytól átvett kifejezést olvashatjuk. A
magyar és később az európai történelem ből kihullott emigránsokat - akik hazafiak, de nem
forradalmárok - határhelyzetben láthatjuk.
A filmhősök három cselekvéstípust képviselnek, akik honfitársaikkal ellentében a békét
még nem kötötték meg. A szabadságharc ügyét
transzportálva
kűlönböző
társadalmi harcok
katonáivá lettek. A végérvényesen közelgő és
számukra az egyetlen győztes béke válsághelyzetük kiéleződését vetíti rájuk, s nem a megnyugvás lehetőség ét. A békével békétlenek ők
- hangozhatna a furcsa szójáték, pedig a film
legfontosabb ellentmondása fakad ebből a helyzetfelütésből. Egy döntési szituációról van szó,
mely több is, kevesebb is egyéni kényszernél.
magánügynél. (A kiegyezés idején játszódó
Mária-nap, Elek Judit filmje, már a magánügyek filmje.)
Mintegy fordított animáció: Fiala térképesz-tüzértiszt és két sorstársa önmegvalósítási
alternatívái,
választásai
sorssá merevednek.
Történelmi
kérdésként
éppúgy
felfoghatók
ezek az alternatívák, mint általánosabb érvényű
modellként (kérdés, hogy ezeknek a modelleknek a film elkészítésekor milyen aktualitásuk
volt) .
Alapvetően a három főszereplő .három magatartástípus. A rendező karakterükben gyökerezteti meg, sorsvonalukból magyarázza a történelmet. Amit látunk erről a korról, az előzményekről, töredékes és meglehetősen mitikus
jellegű. A filmben előadott akciók és a lejátszódó történések a nem beavatottak számára
homályosa k, töredékesek maradnak
a film
egész ideje alatt. Nyilvánvaló, ebben is egy
"hátsó szándékot" érezhetünk. azt az imitációs
szándékot. hogy amit látunk, egy régi operatőr
merev, nehézkes kamerája rögzítette.
Olyan momenturnok, mint a film eleji diskurzus Görgey szerepéről, vagy Bem tábornok
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stratégiájának taglalása s még számos példa,
a dokumentumszerű kellékeként tűnik fel. Bódy ezekkel festi meg furcsa módon 3 játékfilmes módszer teljesség látszatát keltő történelemképét. De ugyanakkor az amerikai polgárháborút, a filmi jelenidőt brechti Ízű illusztrációként kezeli (megőrizve az irodalmi archetípust). Az említett filmes módszerek (és műfaji jelzők) mellett különösen az értelmező öszszefüggések hiánya a szembeszőkö. Magyarázhatjuk ezt azzal, hogy a rendező saját "tudásadagoló" szerepét tünteti fel így, és azzal, hogy
a tényszerű ábrázolást nyilvánítja "képtelenségnek". (Erről az utóbbiról beszélt egy nyilatkozatában is. Arra hívta fel a figyelmet. hogy a
valóság fogalmát a filmen éppen a dokurnentumfiIrnek tették abszurddá.) Mindenesetre, a
rendező a film tárgya és befogadója közott jelöli ki saját helyét a film narratív síkján is. Bódy ezen álláspontja lehet a kameratöltőtoll mellett tett vallomás ugyanúgy, mint az "irányított
véletlen" dicsőítése.
A kiválasztott, a környezetben támpontokat
kereső főszereplők egyedi karaktervonásaikkal
modelláltak s hármas egységet 'alkotnak. A forradalomban valószínűleg egyértelmű szövetségük fokozatosan feloszlik, háromszögű végpont jaira esik szét.
Fiala történelmileg is hitelesített személye
áll a háromszög csúcsán. Foglalkozása, szinte
állandósult tevékenysége szabja meg alkatát.
Racionális, i!lúzióktól mentes szemléletmódja
mintegy foglalata - a forrásként felhasznált
napló és az adaptált novella szerkezetéhez hasonlóan - a filmnek. Erkölcsí tartásához. világpolgárhoz illő higgadtságához igazodik a film
"világképe". A világhoz, sorsához való viszenyulását. sőt önmaga jelentését fémjelzi térképészeti látcsöve és a látványt bemérő szálkereszt. Fiala szögletes, rituális mozdulatai, ahogyan újra és újra felállítja eszközeit - az objektív megismerés dokumentumait =, mindezek
konstruktív látásmódjának. szellemi kencentráltságának kísérő jelenségei. Szernlélődéseszemlélete nyers jelkép, félreérthetetlen az a
gesztus, ahogyan a tájról a támadó-menekülő
katonákra, majd az egyes arcokra siklik .zoérnöki tekintete", vagyis a kamera.
Boldogh káplár a térképész munkatársa. segítője. Neki is megvannak az önmagát bemutató
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karaktervonásai. melyek úgy tapadnak rá, akár
az uniformisa. Önkifejezését gátló fogyatékossága, érzelmi kitörősei. ragaszkodása a múlt értékeihez jelzések, melyek azt közvetítik. hogy
a szentimentális, provinciális értékekhez kötődő embertípust szemlélhetjük benne.
A film több értelemben is tetőpontnak tekinthető jelenetsorát az ő jóslatszerű szavai készítik elő: "Olvastam egyszer, hogy az ember
élete olyan, mint a szélhajtotta falevél. Megakad, odább repül. míg egy árok végképp elnyeli. Hát én jobban szerétném.
ha in alter
orbis odahaza volna az az árok." Néhol iróniába fullad Boldogh érzelmeskedese. így közelebb áll a többi emigráns magyarhoz. akik a
kártya, ital s anekdoták "szentháromságával"
múlatják az időt. Az irónia keserűséggel párosul akkor, amikor tudomásul kell vennünk Boldogh és a magyar "urak" életút jainak történelmi realitásait. alternatíváit.
A "fatalista" Vereczky Adám főhadnagy áll
a triangulum harmadik pontján. Személyes attributuma karbafont keze, merev tartása. Büszke, a halállal játszó alakját körülveszi valami
megfoghatatlan
emberi minőség holdudvara.
Vereczkyben a jelent semmibevevő. szubjektu6

mát szoborként őrző magataltás érvényesül. A
rendező "egy az egyben" emelte ki Ambrose
Bierce novellájából szereplőjét. Mégis a romantikus, a lét és a nemlét határait feszegető,
kihívó, öntörvenyű ember, akiből pszichikai
túlfeszítettsége,
megterheltsége
sugárzik. (Talán a maqyarsáqa megkötöttségei.)
Fiala egészen másként viszonyul a halálhoz.
A térképkészítés
az ellenség meghatározásának
eszköze, s mint ilyen, fegyver, a támadás, a halál geometriája. Fiala cselekedetei radikálisan
eltérnek Vereczky a józan észt az élmény szerzés örömének alárendelő váqyaitól,
tetteitől.
Végső soron Fiala egyénisége az, amelyik meg.hasonlik a Vereczkyvel kialakított barátságban.
Tervei, kilátásai, szakemberként való beilleszkedése kisiklani látszanak belső kétségein, de
legalábbis megkérdőjeleződnek. Az első rés akkor támad magabiztosságán,
amikor okozója
és tétlen szernlélője lesz sorstársa majdnem halálos megtámadásának.
Ennek következménye,
hogy az eddig elfogadott életformáját. melynek
magját munkája
jelentette, "halványra betegíti" egy új gondolat: ,,'" az ember egyszerre
akarja megtartani a katonás viselkedés és az
emberi tisztesség szabályait, könnyen olyanná
válhat, mint egy keserű bolond."
S íme a változás be is következik, a belső
megsemmisülés tanúi lehetünk a film csúcspontján, a "hinta-epizódban"_
A film legartikuláltabb
jelenetsora a Vereczky halálához vezető képsor. A klasszikus montázsból
a kísérleti látványelemekig
sokféle
filmszerű hatás ötvöződik itt drámai töltésű jelenetté. Az epizód csupasz üzenete a Vereczky
és Fiala által képviselt két ellentétes létforma
termékenyítő együttműködésének,
harmonikus
társulásának lehetetlensége.
A közös munka, az új technikai találmány
kipróbálásakor derül fény erre a tényre, s ettől
még drámaibb a Fialában megszülető konfliktus. A térképészt ekkor az motiválja.
hogy sikerül-e pontosan bemérnie az erdőszélen ideoda lendülő roppant nagy hintál. Míg Vereczkyt ennél több inspirálja, az a szándék, hogy
személyese n győződj ön meg a dologról. A holtponton túllendülve azonban kizuhan a hintából.
A film befejező részének kiszámítottsága
és
szimbolikussága egyike az Ainetikai Ql1zix kuriozitásainak. Látványszerűen Huszárik Elégiáját idézik a képek, melyek mögött Bódy művészi stílusának ellentmondásossága
rejlik. Bódy
ugyanis a mű naturalisztikus stílusú képeit tiszta jelképiségbe emeli, miközben "szó szerint"
megfilmesíti az alapnovella mondatait.

A filmet lezáró képkockákon Fiala megtört
alakja tűnik fel. A térben, a tájban oa helyét
mindig céltudatosan
megválasztó
térképész
("megfigyelő")
most önállótlan térelemként.
az előre kijelölt fehér nyomvonalon cipekedve
fut, baktat, majd megint fut, "mint aki nem tudja, sietős-e, ami vár rá, vagy jobb volna elkerülni." (Részlet a forgatókönyv ből.)
A filmben különleges egyensúly alakul ki a
narratív elbeszélés szűkszavúsága és a formai
eszközök gazdagsága között. A virtuóz anyagmegformálást érzékelve úgy vélhetjük, a médiumban gondolkodást. az ún. mediális tudatot
fontosabbnak tartotta a rendező az anyagba kivetíthető irodalmias-fogalmi
tartalmaknál. Bódy úgy tekintett filmjére. mint a képzőművész,
a szobrász saját művészi tevékenysége tárgyára. Figyelmünket a film filmiségére hívja fel.
ez az alkotói magatartás azonban .márcisztlkussá" is tette a filmet. S itt a rendezői gondolatiság némiképp a médiumban gondolkodás
fölé emelkedett. Az Amerikai anzix intellektuálisan és a trükkasztalon megkonstruált film alkotás, amely saját jelentését közvetlenül és látványosan kínálja a néző felé. A film megnézésének mikéntjét és rendszerét, paradox módon,
szinte teljesen uralja a rendező. Fiala figurájából szimbólumot formál - Antonioni íényképésze, Kafka földmérője juthat eszünkbe róla
=, aki a művészi
gondolat és a frlmí érzetek,
észleletek kőzőtti esetleges vagy tökéletes szakadék, de mindenképpen különbség üzenethordozója,

A filmrendező vizsgálatának tárgya a megzabolázott érzékelés és a művészi kifejezés értelme vagy értelmetlensége. Bódy egyenrangúsítja a tudati megismeréssel a tapasztalati megismerést. Ezt a véleményét hősei ben is szimbolizálja, Az emberi nem poz íciójában
a valóság
jelenségei a "fogyatékos" szubjektív érzékeléssei érhetők tetten. Eltekinteni ettől az érzékelési módtól nem lehet, s a film, ez a "szent ringyó", ahogyan Fassbinder illette, olcsón kiszolgáltatja az érzékelhetőt. Az Amerikai anzix
végeredményben
önmaga igazságtartalmához
mint filmszerűhöz viszonyul.
A film különleges képi, hangi effektusait.
elemeit sokszor irreálisnak. a megszokott hagyományos filmi közeg ből kirívónak tartjuk.
Másrészt, erre a korabeli kritikák is felfigyeltek, a vásznon egy nem létező, múlt századbeli
híradófilmstílus szűletik meg. A film optikai és
akusztikai mezőinek szinkronitása
és aszinkronitása eredményeképpen a dokumentum szerű
és a művi hatásoknak egyfajta elegye jön létre.

Cserhalmi György
A film formai eszközei három független hatást válthatnak ki: a drámai jelentést húzzák
alá, elidegenítenek, az érzelmek Iátványba fordítását szolgálják.
A mérnöki látcső és a látórnczőt kompozíciós
rendszerbe illesztő szálkereszt határozott esztétikai szemléletet képviselnek. Ennek és Bódy
rendezői egyéniségének megfejtéséhez is hozzásegít az Amerikai anzÍxot megelőző tanulmányfilm, a Négy bagatell. A Bódy Gábor által
létrehívott ún. Filmnyelvi sorozat részeként, a
Balázs Béla Stúdióban, 1973-75-ben
elkészített filmetűdöle a kétféle rendezői szubsztancia
első "megfogalmazásai" , ahol a filmező-gép és
a filmezett valóság (pontosabban, a filmező ember) attrakcióiban
csodálatosan íródott le a
képek nyelvén, a két filmnyelves mentalitás:
sodródni a jelenségekkel vagy rendszert vinni
azokba.
A látcső és a teodolit persze általánosabb, a
huszadik századi művészet (történet) evidenciáihoz utalható jelképek, s többek között tartalmazzák azt a tézist. mely szerint a néző nem
más, mint kukucskáló-leskelődő
gyanús "valaki".
A film többszöri megnézése szükséges talán
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ahhoz, hogy kiderüljön:
egyes látványalkotó
elemek, kísérleti eszközök elveszítik jelentőségüket, hogy később újra nyomatékot kapjanak.
így a képkockát keretbe fogó fehér ovális legtöbbször a stilizáció kelléke (..anzix-jelleg").
Ami ilyen keretbe Kerül, az egyszersmind premier plán ba is kerül. ezáltal a kitüntetett tárgy,
például az amerikai zászló. ünnepélyes sé magasztosul. A premier plánok továbbá a kiemelés, a tárgyi jelképteremtés eszközei (a 100 dolláros és a Lajos fund párhuzama). A keretezéssel,előtér
és háttér éles megkülönböztetésével
viszont mélységet nyernek a képek. Ismeretes,
hogya kubista festészetben a tárgyakat. a tér
mélységét a képfelület szívja magába, a képfelületből kifelé, a néző, illetve a külvilág felé
gravitáló tényezők kapnak fokozott hangsúlyt.
Ez a relief-hatásra törekvés építette a kubizmus eszköztárába a kollázsanyagokat.
Bódy a
mélységet a karnera i1lúzióteremtő képességévei és a plasztikus formák manipulálásával hozta létre (képről képre).
Sajátos experimentum a filmszalag futtatásameghúzása (a kantinban játszódó jeleneteknél
a legszembetűnőbben). Mintha az illúzió átadná
helyét a lepergő filmszalagnak.
A film szokatlan hatáseleme.
vizuális fortélya a kép időnkénti kifehéredése. Bódy nevezetes "találmánya"
a fényvágás.
melyről így
nyilatkozott:
"Valójában kétszer forgattuk (a
filmet). A trükkasztalon
újrafényképeztük,
az
olló helyett a fényt hívtuk segítségül, s így
szinte a felvételek belsejébe hatolhattunk."
A kifehéredés egyfajta filmi központozásnak
tekinthető (amely a filmtörténetben régóta alkalmazott elsötétedésnek felel meg). És az időre utal, hiszen a régi filmek villognak így. Lehet a komikum forrása is például akkor, amikor az amerikai tábornok több üveg ből felváltva kortyolgat, s valahányszor a szájához emel
egyet, csak a glugyogást hallani, mivel a látvány "láthatatlan". Tragikus hatást teremt viszont a fényvágás akkor, amikor a film elégésé-
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nek illúzióját kelti. azt a pillanatot, melyben
hang és fény kioltódik (robbanások.
tűzijáték,
Vereczky halála).
A hanghatások viszonylagos elkülönülése
a
fényeffektusoktól.
illetve irreálissá erősödésűk
megint csak a film nyelvi beidegződések tilgadásai. A késleltetett
hatáselemekből
összevágott hangi közeg (lövés, sikoly stb.) feszültséget teremt, ily módon fokozza a látási élményt. Valóságaiapja a filmben az, hogy az
elsőként megpillantható
felvételeken
a néző
tekintete Fialával együtt, látcsöve által pásztázza a tájat, s ekkor érthetővé és elfogadhatóvá
válik az, hogya hangok keletkezését a látcső
sokszor nem mutatja. vagy az ágyút akkor látjuk, amikor már hallottuk eldördülését.
A kamera lassan, méltóságteljesen mozog és
vesztegel egy-egy beállításon. Jellemző ez a
filmjáték egészére, kivéve a filmkezdő és -záró
mozgalmas képsorokat.
Szólnunk kell még a film negyedik főszereplőjéről.
a tájról. A végletesen sivár földön a
véglegesség, tartósság semmiféle rekvízitumára sem bukkanunk. Az enteriőr hiánya talán
csak Jancsónál éri el ezt a fokot.
A film szövegéről mondhatnánk el azt, hogy
- díszlettel. kosztümmel egyetemben - a hagyományos játékfilmes forma őrzője. Azonban
mégsincs így. Bódy gondoskodott arról. hogy
a nyelvi szint is kétélű fegyverré váljon. A bábeli nyelvzavarral.
az érthetőséget
nehezítő
torzításokkal először a hitelesség látszatát kelti, majd kizökkentve ebből az érzésből hitelességre törekvése álságossága is lelepleződik.
"Az Amerikai al1zix experimentális eszközökkel nyúlt a film anyagához. Minden bizonnyal
ez az út sem marad folytatás nélkül."
Egy évvel mannheimi sikere után mondta ezt
Bódy Gábor a fiatal magyar film útjairól tartott előadásában.
A kinematográfia egyszerre kommerciális
és
kísérleti művelésére tett további kísérleteket
további két mozifilmjében is.
Hudra Klára

--------------------

Egyéni neurózisok?
Nárcisz és Psyché
Bódy Gábor filmje, a Nárcisz és Psyché a hirtelen tragikussággal lezárult életmű heroikus
vállalkozása volt; rideg szépségű bukott angyal,
bukásában mégis lenyűgözőbb, mint a magyar
filmművészet megannyi sikere.
A Weöres Sándor poézise nyomán kelt furcsa
látomás líraian emelkedett, máskor émelyítően
hatásos képzuhatagában mintha egy szecessziós
enciklopédia
lapjait látnánk megelevenedni:
Az Ember és a Világegyetem. A végire elfáradunk. Kihunynak a rafinált költőiséggel megkomponált történelem harsány és fáradt színei,
Nárcisz és Psyché sírján az enyészet nyomai
látszanak; a Nagy Idő elfogadta az újabb áldozatot. Mégis ugyanoda érkezünk vissza, ahonnan elindultunk; a költő kozmikus elemekkel
telített szebájába. a mese, az időtlenség, a fantasztikum világába.
Lónyay Erzsébet-Psychét Weöres Sándor elmondta valósággá egy olyan korba, melyben élhetett volna. De nem élt. Psyché abban a távoli
vonzalomban született, amely Weöres Sándort
a XIX. század elején élt, 5 azóta elfelejtett géniusz, Ungvárnémeti Tóth László költészetéhez
fűzte. "Tóth Nárcisszusza - írja a költő - az
életben otthont nem találó szeráli lény, aki a
legtökéletesebbet
önmagában találja meg, és
társtalanságában nincs más lehetősége, csak a
pttsztuiás.
A gondolat végzetesell modern, Az
elementáris világtól eltávolodó individuum gondolata." Az életre álmodott nemeskisasszony.
aki a lélek és a szerelem metam.orfózisában maradéktalanul élvezi az élet örömeit, mindenben
épp ellentét je a hajdan volt poétanak. s igy kiegészítve egymást, választott élete párja lesz
egy soha be nem teljesedő szerelemben.
Nagyfokú naivitás volna azonban Psyché
alakja mögött egy dokumentum hitelességével
és abszolút nyelvi készséggel megírt bravúros
stílusimitációt sejteni. Psyché a XX. század keserűségében fogant. Csodás lényében a megbomlott teljesség utáni sóvárgás öltött alakot,
a költői vágy: egyetlen szerelemmel szeretni
az elsuhanó időt.
Eszmei előzménye a harmincas évek krízeológiájára és kultúrkritikájára
nyúlik vissza. Kiemelt szerepe van Hamvas Béla kulturális
antropológiájának:
az i. e. VI. századtól (klaszszikus görögség) kezdődő európai civilizáció

megosztottságával szemben (az élet meghasonlik a léttel) "a modern kor emberének vissza
kell térnie ősi létalapjaihoz", És ugyanúgy magán viseli Kerényi Károly mítoszértelmezését:
"a mitológiában az ember sohasincs a semmibe
hajítva, hanem a létben természetiesűl".
Ezek
közé sorolhatók még a légkörben fogant elképzelések a világ női és férfi princípiumok
szerinti felosztásáról.
melyek érintik az egység
és teljesség gondolatkörét. s amelyek kimutathatók Weöres Sándor költészetében.
így a
Psychében is. A költő azonban Psyché megformálásakor eltüntet minden árulkodó nyomot.
Lónyay Erzsébet, aki fogyatkozó évei lázában
tékozolja egyetlen vagyonát, az életet, huncutul nyelvet ölt saját eszmeiségére
is. Amíg
Weöres Sándornál a harmincas évek krizeológiája csupán a történelem ironikus lebegése,
addig Bódy Gábornál és Csaplár ViImosnál kiegészül a kűlső huszadik század krizisélményével, egy tragikus történelemszemlélet
elvont
fogalmi általánosságává lényegül. A filmalkotók a Weöres Sándortól kölcsönzött történet
trivialitásán túl ezt az eszmeileg megfogalmazott mitologikus
kaleidoszkópot
emelik ki,
nagyít ják fel, és állít ják a film fikciójának a
tengelyébe.
Bódy és Csaplár figurái nemcsak emberi mivoltukban jelennek meg, hanem civilizációs
archetípusok;
a klasszikus görögségtől a kereszténységen át napjainkig
érvényesen ható
szemlelet. az európai jellegű civilizáció gondolkodására jellemző kettősség lényegi jegyeit
hordozzák, a testi és szellemi princípiumok
dualitását illetően. Lónyay Erzsébet, Ungvárnémeti Tóth László és Maximilien von Zedlitz
életkora mitológiai idővé tágul. Napóleon korától az első világháború végét követő időszakig tart. Életük beágyazódik a történelem televényébe. létük talányos szimbólumokká lényegül. Az idő azonbari se nem történelmi, se nem
a valós életkor szerint halad, hanem állapot, a
lét és nemlét állapota.
Ez látszólag felborít minden rendet. Szereplőink elvesztik személyes sorsukat, annak minden olyan következményével együtt, amely normálisan felelőssé tenné őket tetteikért; átcsúsznak a jelképes létbe; jelképes életük csak jelkép és következménye jelképes tetteiknek. sor9
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sukat is csak jelképesen teljesíti be a jelképes
halál. És ez mind igaz, ha ragaszkodunk a történelem kronologikus anyagszerűségéhez,
illetve, ha ez a kiindulópontunk.
és nem fordítva.
Bódy filmjében nem a lét kap jelképes funkciót, hanem a történelem. A történelem kronologikus anyagszerűsége voltaképpen idő-szimbóIum, vagy - ha úgy tetszik - az értelmező szerepét tölti be. A tőrténelern a szereplők. az individuum belső állapota szerint dimenzionált,
de csakis a történelern tényanyaga szerint értelmezhető. Következésképp, Lónyay Erzsébet,
Tóth László és Maximilien von Zedlitz élete
bár történelmi Iétként manifesztálódik,
a figurák megtaltják
egyéni létmódjukat.
cselekedeteikben nem a történelem külső, hanem az
erotikum belső kényszere hat. A mozgás organizátora Psych é ösztönlénye. erotikus szabadságeszménye, amellyel mindenhová kapcsolódik, de ugyanúgy sehóvá scm. így válik értéktagadóvá, de az igazi értékvesztés Ungvárnémetinél és Zedlitznél mutatkozik. Psych é nem lehet a vérbajos Ungvárnémeti szeretője, így hát
mindenki szeretője lesz, állhatatos és gátlástalan. Von Zedlitz megszerzi ugyan magának
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mint feleséget, testének korlátlan imperátora,
Psyché viszont csökönyösen ragaszkodik ahhoz
a plátói kapcsolathoz, ami a hajdani majdnem
szerető, démonkedveséhez
fűzi. Unqvárnémeti,
mivel nem kaphatja meg a nőt, Psychét, más
elhivatottságba öli a zsenij ét. Keresi a tökély t,
de nem találja. Senki se boldog.
Ez az állandóan feltámadó és kielégítetlen
vonzalom, ez a hiány élteti őket. egészen haláluk pillanatáig. Ennek a hiánynak a vonzata
- mint mondtam - az a tökély, amelyre Ungvárnémeti felteszi az életét, amely után oly
eszelős módon sóvárog, s amely végül elvezet
torz agyszüleményeihez,
egy Nietzsche-szerű
vagy még azon is túlmutató felsőbbrendű őrűlethez. de ez a hiány az oka annak is, hogy
Zedlitz üresnek érzi a maga teremtette világot,
ezért számolja fel teremtményeit, s végső soron
ezért pusztítja el a nőt. Amire vágyott, sohasem volt képes birtokba venni. Ungvárnémeti
és Zedlitz az individuum gazdagságát, belső
energiáit felemésztve tart a személyiség felbomlása, illetve a gyilkos ösztönök felé, az állandó értékvesztés stádiumain keresztül.
A történelmi logika, a történelmi értelmez-

hetőség ezen a ponton lép be. A hiány feloldására tett szakadatlan kisérlet végeredménye egy
olyan történelmi karaktersorozat. amely a történelem elvont ismeretelméleti rendszere alapján jön létre, konkrétan a polgári társadalmak
marxi értelemben vett elidegenedési folyamata
és a kelet-európai történelem kliséi szerint.
A kezdet a hegyaljai évek idillikusan zárt világa, egy elsüllyedt táblabíró-világbéli kor kűlőnös reliktumaival.
Eszmévé szelidült történelmi burokban görögös derű, márványarcu
emberek, árnyképek. erőszak, szellemi impotencia, perverz és költőies szeretkezések békés,
harmonikus világa. De ugyanúgy a csillogó
császárváros
gogos arisztokratizmusában.
a
hatalmi struktúra pohárpiramisainak
csalóka
fénytöréseit hajszoló fényűző
urak és hölgyek
unaloműző fecsegései közben gondtalan éli a
világát a történelem
felszine alatt csapongó
erosz, akárcsak a Pest-Buda többrehivatott.
egyelőre csupán eszrnélkedő polgári világában
és Pozsony ellentétektől fűtött politikai légkörében.
Az első rész a Weöres Sándor-i fantasztikum. A történelem szubjektuma eltünik, illetve
a szereplők létmódjában ölt testet. Létezésük a
történelem
felől meghatározott,.
ezért élnek
olyan harmonikus viszonyban lehetőségeikkel.
Ungvárnémeti prizrnája egyszerre isteni rnérték. "Egy fényt, egy sugárt, s egy képet fest az
igazságról", de egyúttal lehet ékszer is Psych é
nyakában. Vagy Psyché és Zedlitz postakocsiállomáson töltött éjszakája alkalmával. mig
odabent dúl a szerelmi csata, odakint folyik a
gyilkos ütközet, pergő és bukdácsoló, olykor
összemontírozott
fázisfelvételeken.
Itt még
megfér ugyanazon a lepedőn a történelem külső
valósága és a boldog pásztoróra; szépség, halál, mámor és gyilkos ösztönök, az élet csak
édes játék, sose halunk meg. Valami azonban
mégis történik. Psyché műtétje,
majd a gyermekgyilkosság,
Ungvárnémeti
pálfordulata
a
tudományok felé és a faképnél hagyott Zedlitz
lassan mozgásba hozza ezt a világot. pontcsabban, nem is viszi tovább, hanem felnöveszti azokat a látens tartalmakat, amelyek a szereplők
egyéniségében adva voltak. Idáig tartott a Weöres Sándor-i fantasztikum. Ezt teszi zárójelbe
Bódy Gábor, amikor az eredeti mű olyan momentumait emeli ki. amelyek visszautalnak saját keletkezésüknek
a körülményeire,
vagyis
visszautalnak önmagukra. Zárt rendszert hozva
ezzel létre, mely a belső mozgató tehetetlenségi
nyomaték szerint tart a végső entrópia, a kiegyenlitődés felé.

Patricia Adriani és Cserhalmi György
nA férfi és a flŐ a természet vegy jeleit hordozzák. Egy hiányzó pólus, egy hiányzó láncszem után kutatok - mondja Zedlitz a második
rész kezdő kockáin. - A két pólus bennünk
van. Be vagyunk önmagunkba zárva. A többi
csak imagináció" - válaszol Ungvárnémeti. A
helyzet még nagyobb hangsúlyt kap azzal. hogy
itt voltaképp egy és ugyanaz a férfi beszélget
önmagával
(Zedlitz
szerepében
Cserhalmi
György, Ungvárnémeti szerepében Udo Kier
Cserhalmi hangján). A két férfiszerep rejtélyes
összevonása a nemek szerint elkülönülő világkép maszkulin jellegének azonosítása. Mítoszi
jellegét az adja, hogy ebben fogalmazódik meg
a két irányban is nyitott végtelen, a makro- és
mikrokozmosz összetartó ereje, egysége, me lyben a feminin jelleg az, amely a mozgást mindig valamilyen formában előre lendíti.
.Eéleh, hogy újra táncolok" - mondja Psyché rögvest a rákövetkező képekben, mialatt
nézegeti magát a tükörben, ahol saját múló idejét látja megjelenni. Psyché azonban nem lehet
azonos a tükörképpel.
csak az idővel. ami számára a létezés mindenkori állapota. A tükör
összetörik, megjelennek a rohanó felhők, és az
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inzertezés elidegenitö hatáselemével megszakított film második része újra kezdődik.
A férfi és nő elkülönülése az európai jellegű
társadalmak mitologikus képzetében Platontól
Weöres Sándorig a teljesség megbomlását szimbolizálja, azt a kettősséget, amelynek keretében az individuum szabadságharcát vívta természeti és társadalmi meghatározottságával
szemben. Ez természetesen egy hosszan tartó
történelmi folyamat, de - mint a társadalmaknak - az embernek is lehet története. Bódy
Gábor filmjében a történetiség hangsúlyozódik, de mint szubjektum. Zárt pszichohozmosz
ez; a történelem meghosszabbítása, bár a történelem használati szabályai szcrint értelmezhető,
nem a történelem, hanem a személyiség meghosszabbítását jelenti.
A Psyché első részében a személyiség történeti meghatározottsága volt a döntő. A második részben él személyiség kilép a történeti
meghatározottság alól, saját egyénisége nyer
történetileg általánosítható formát, de ez az általánosság leválik a személyiséqről.
és újra
csak önálló történelmi szubjektummá válik.
Zedlitz gyakorlati racionalizmusa akarata el12

lené re olyan uniformizált világot teremt, ahol
Psyché ösztönlényének nem jut megfelelő élettér. Erejéből már csupán arra telik, hogy szárnyat igézzen a malacta - a Weöres Sándor-i
reminiszcencia szerint. Zedlitz mintabirtoka
szociális
érzékenységgel kikövezett út az emberellenes ipari társadalmak felé. Történelmi
érvénye a represszív társadalomnak irányába
mutat, akárcsak Ungvárnémeti felsőbbrendű
őrülete. Ungvárriémeti Tóth László nagyra törő
céljaiban kicsinyes és önző. Nagy utat jár be,
miközben az arányt és a tökéletességet keresi.
Hasonló módon jut el az emberi nem szaporodásának kaotikus voltához. mint Immanuel Kant
világpolgára a bicikliláncokhoz és bikacsökökhöz. Művész. majd tudós, majd él hasogató kettősséget feloldandó. tudós és művész egyszerre,
elvi megalakítója egy olyan Új Rendnek, melynek bevezetése révén az államok végre a fejlődés útjára terelhetik tenyészsoraihat.
Ungvárnémeti a művészetben a tudomány elvét, a tudományban a művészet elvét, az emberi
nemet illetően mindkét módszert egyszerre kívánja alkalmazni. A tudományos elv és a rnűvészi arány, főleg ezek végzetes abszolutizálása.

melynek legalján a racionalizmusból átszármazó
nézetek vannak, könnyen irracionalizmusba
csaphatnak át, főleg ha ezek az újkori módszerek egy ellenséges ösztön szolgálatába szegődnek. "Engem csak az érthet meg, aki matematikus" - írta Leonardo annak idején, amikor a
múvészet kezdett leválni a vallásos világkép
általánosságáról, és a tudományt, illetve a pozitív filozófiát hívta segítségül önállóságának elnyerése. érdekében. Tóth László új rendről alkotott víziójában is 'megjelenik egy futó alak,
aki felugorva. Leonardo Az emberi test kánonja
című képét formázza. A mozgás megszakítása
a kimerevített képen már csupán szemléletté
vált forma; a mozgástól való elvonatkoztatás
csak a lényegi sajátosságaitól elvonatkoztatott
formával lehet azonos. A valóság mindig elmozdul a szemlélethez képest. A tudományos racionalizmus egzaktsága vagy az ideák ból merített
valóság, ha már a létet is saját törvényei szerint
akarja elrendezni, meghasonIik önmagával,
akárcsak Ungvárnémeti Tóth László, amikor
bécsi lakásán az érzékszervek megbízhatatlanságáról tart előadást Psychének. Az asszony távozása után kettőzött tükörképét látjuk a fali tükörben. A kettősség számára továbbra is feloldhatatlan.
Zedlitz és Ungvárnémeti esetében a személyiség jegyei, a karitatív hajlam és az egzakt tudományosság lesz a kiindulópontja annak a folyamatnak, mely végső soron elvezet egy represszív ideológia szintéziséhez. Ahhoz, hogy
mindez létrejöjjön, hogy dologi formát öltsön, a
személyes vonatkozásait kell elvesztenie : mindketten eladják életük fő művét, a birtokot és
a drámát. Zedlitznek első nekifutásra sikerült.
Ungvárnémetinek nem. A bécsi bemutató ugyan
összejön, az előadás végül elmarad, de ez még
amúgy se lett volna az igazi! mivel Tóth Lászlónak maradéktalanul el kell válnia alkotásától, hogy igazán szabad préda lehessen Éberhard számára, akinek a keze közé Lónyay Erzsébet juttatta, igen meggondolatlanul. A produkció helyszíne, ahol a két szál összefut, a
kramowí kastély, elszenvedői az új tulajdonosok. (Zárójelben azért itt muszáj megjegyezni,
hogy a film egyensúlyvesztése itt következik
be, rnivel ami eddig töretlen volt, a személyiségjegyek alapján kibontott történetiség, ebben
az esetben rendkívüli módon feldúsul külsődleges szempontokkal. Viszont teljesen nem is
távolodunk el, a produkció egyesíti egyrészt a
karitász, másrészt a nárcizmus elvét.)
Éberhard produkciója a közösségi cselekvés
megváltó erejét hirdeti az egyszerű gondolko-

dású emberek számára, akiknek a kora most
jött el. Az embereknek együtt kell Iéleqezniűk,
s jobb, ha ezt a vallás vagy a műuészei, mintsem a politika jegyében teszik
Ungvárnémeti művészetében még az esztétikai elv dominált, a megváltás egyéni elképzelésen alapult. Zedlitz uniformizált házaiban, az
egyforma ablakok mögött egyforma élet folyt,
de a beavatkozás akkor sem terjedt ki a magánélet szférájára.
Eberhard produkciója azonban
terápiás jellegű, kollektív nárcizmusa az értékvonatkozásaitól megfosztott esztétikai elv nivelláló hatását tükrözi, amely felszámolója az
autonóm egyéniségnek. A kiherélt, mozqásrnűvészetté sekélyesített dráma egy nem terrorisztikus represszív társadalom eszmei kifejezése.
Eberhard nem érti a telefonban Adolf Hitler
hangját, de ugyanazon a készüléken pár perc
múlva a némaságot igen.
A produkciót követő rituális öngyilkosság
szimbólumával pedig eljutunk az individualitás
végső problémáj ához. A végső destrukció a személyiség egyetlen morálisan igazolható cselekedete saját eldologiasodott individuumával
szemben, de voltaképp nem áll médjában
áttörni azokat a falakat, amelyeket eldologiasodott, történelmivé szublimálódott egyénisége
vont maga köré. Az én visszanyerése csakis annak drasztikus tagadásával, fizikai megsemmisítésével oldható meg. Ez viszont olyan paradoxon, melynek érvényét a destrukció nem változtatja meg. Ennek egyetlen logikus feloldása
létezik; az individuum tagadása, megsemmisítése a személyiség visszanyerése érdekében;
ami a gyakorlati létezés számára azt jelenti,
hogy nem a személyiséget, hanem képletesen
a történelmet, az individuum legáltalánosabb,
legmagasabb,
ugyanakkor
eldoloqiasodott.
elidegenedett formáját kell megsemmisíteni, a
történelmi meghatározottságot
eszmeileg föloldani, befogadhatóvá tenni. Ez pedig maga a
film, Bódy Gábor filmje.
Az individuum tagadása végül is az a pont,
amely Bódy Gábor filmjét és Weöres Sándor
poézisét összefűzi, de el is választja egymástól.
Weöres Sándor a személyiségbe történő alászállásban. az individualitás által elfedett teljesség megragadásában véli fölfedezni. A létezés voltaképpen nem más, mint ennek az időtlen teljességnek a testetöltése.
inkarnációja.
"Os-kezdet óta itt vagyok, De a lepkével meghalok". A lepke meg, mint tudjuk, nem más,
mint a Lélek, Psyché. Bódy Gábor ezt a metafizikus pillangót ejti csapdába, és bezárja a dialektika skatulyájába. Kristályszerűen
zárt vilá13
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got hoz létre azzal, amikor a weőresi alapművet visszavezeti születésének feltételei közé, azzal, hogya műben adott potenciális ellentmondásokat hizlalja addig, amíg azok vissza nem
utalnak saját magukra. Bódy filmjében a személyiség a történelemben valósul meg, nála az
individuum tagadása
kiegészül
azzal, hogy
mindezt az individuum visszanyerése érdekében
teszi, míg Weöres Sándornál egy anyagtalan
szellemi lét gazdagságának elnyerését célozza.
Weöres Sándor poézisének sokszor emlegetett
kulcsmondata : "Éppel! hogy azok vagyunk lúk
nem vagyunk"; Bódynál kiegészül avval, hogy
.Perelje a világtörténelmet".
Weöres Sándor a
végső identitás elnyerését az individuum negatív
felszámolásában látja, Bódy Gábor a történelem pozitív meqszüntetésével
véli elérhetőnek.
Ez a pozitív megszüntetés nem más, mint a történelem mitizált - esztétizált fantasztikuma.
egy olyan egyetemes közvetítő közeg, amely
mint a közös tudat közvetitője
nemcsak az
egyes ember számára biztosítja az identitást.
hanem a művészet számára is. Ennek ismeretelméleti oldala, hogya
művészet,
amikor levált a kereszténység vallásos viIágképéről, vol14

taképpen elvesztette a közös tudat utolsó egyetemes jellegű közvetítőjét.
A művészet
felszabadulása
a vallásos meghatározottság
alól,
az autonómia elnyerése ugyanúgy visszahat,
mivel saját társadalmi funkcióját teszi kérdésessé. Azóta a művészet nem más, mint saját
létének igazolásáért folytatott harc egy kevésbé egyetemes jellegű közeg megszerzéséért. A
másik, konkrét gyakorlati oldala, hogy Magyaroszágon a hetvenes években kérdésessé válik a művészet
társadalmi kűldetésc,
s magának a művészetnek,
a szerepe. Egyrészt módosul az a szerep. mely a művészetet a történelmi
elv feltételeihez kötötte. A magyar közgondolkodásban.
akárcsak Kelet-Európa többi részén,
ez az elv tradicionális helyet foglal el. elsősorban a nemzeti identitás elnyerése szempontjaból, amely az egyén számára az egyetemes érvényű létforma közvetitője
volt. A történelmi
elv az individuum ellentmondásos
emancipációja ebben a közegben, mivel minden hétköznapi tapasztalat csak úgy nyerhet igazolást. ha
az történelmileg általánosítható. Ez több-kevesebb érvénnyel minden művészeti ágra hatással volt, és hatással van ma is. (Gondolok itt

arra a furcsa házasságra például, ami a rockvilág és a történetiség elve között köttetett.
Utolsó termékeny időszaka éppen a filmművészet keretei között zajlott. A hatvanas évek közepén kibontakozó deheroizáló szernlélet, ha
negatív formában is, de még magát az elvet
igazolta, még megfelelő tartalékokkal rendelkezett az individuum "szabadságharcához",
a
nemzeti és egyetemes lét elsajátítása szempontjából. s megfelelő terepnek muta.tkozott a rnűvészet számára is. hogya magára vállalt társadalmi kűldetését betöltse.
A hetvenes évek közepére azonban megbomlik ez az egyensúly. A művészet törekvése, hogy
felszabaduljon a közéletiség és a politika meghatározottsága alól. ugyanúgy aláássa ezt a viszonyt, mint ahogy amaz sem képes megfelelő
tartalmat keriteni hozzá. Másrészt a társadalom
intézményrendszere gyakorlatilag felkészületlen arra, hogy az új formák kibontakozását segitse. A történelmi elv módosulását mutatja az
is. hogy a művészet terén már nem képes leszállni a köznapi tapasztalat szintjére. Ebből a
szempontból leginkább tanulságos. hogy Jancsó Miklós filmjei miként jutnak el az allegorizáló-rnitizáló szemlélethez. De ennek a hatásnak köszönhető a dokumentarista film kibontakozása a hetvenes évek második felében. A
nonfikció. mely mindenféle "sumáksággal"
szemben a dokumentálhatóság hitelére támaszkodik. A dokumentummal ugyanúgy része akar
lenni a közös tudatnak. mint Bódy az önelvű
esztétikával. s ugyanúgy közéleti elkötelezettsége révén a történeti elvből át akarja menteni
a társadalmi küldetés szerepét, mint Bódy a
világkép kimunkálásával. Amíg azonban a do-

kumentarizmus lába alól a korlátozott formai
lehetőségek húzták ki a talajt, addig a Psyché
esetében a formai lehetőségek túlburjánzása.
Bódy filmje abban a kettősség ben veszti el a
hatását, amit úgy fogalmazhatunk meg, hogy
ez a film voltaképp tudatdokumentum. Erénye,
hogy a sokszor kűlönvált,
egymástól elválasztott művészeti ágak és évszázadokra visszanyúló kulturális tapasztalatok rendkívül igényes szintézisét adja, formailag viszont nem tudja megteremteni azt a közeget. melyben a tartalom adekvát kifejezést nyerne.
Ami összefogja végső soron a film jelrendszerét. maga a művészi szubjektum állapota,
s ezt hiába próbálja hiperobjektív módon közölni, ez a világ túlságosan is elszigetelt marad. A Psyché nem más ebből a szempontból.
mint az Amerikai anzix Fiala Jánosának elefántcsonttomya. Látens módon ugyanaz a fölösleges ember, a művész húzódik meg mögötte, mint az Amerikai anzixban, és a Kutya éji
dalában is ugyanazt a misszionáriust láthatjuk
magunk előtt, aki eltünteti magát, elhúzódik a
Psyché esztétikusan túl stilizált képei mögé. A
film tud hatni, de csak artisztikusan, éppen a
mitológiák alapvető feltétele hiányzik belőle,
hogy olyan emblématikus jegyeket hordozzon,
melyek az adott közösség számára minden további nélkül elérhetőek s használhatók. Az viszont nem az ő hibája, hogy ilyen jelrendszer
manapság nincs. Mégis hiányát érezném. ha ez
a film nem született volna meg. Voltaképp ez
a film nagyszabású elvont eszmei megfogalmazása a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek
elején kibontakozó kulturális korszakváltásnak.
Galló Sándor

Bódy Gábor Tv-színháza
Műsorainkat ajánljuk. 1978. A vasárnapi műsor
előzetese : Szép hosszú ruhás lányka, Marie
(Bánfalvi Agi) évődik az ifjú Deportes báróval
(Farády István). Farádyn fényes ezüst maszk
van. A maszk nem merevíti el vonásait. csak
csillogóvá teszi arcát. A kétféle emberi arc első látásra meghökkentő, s a szemet vonzó látvány alatt egy polgári színjáték dialógusát hallhatjuk.
Bódy Gábor két híres, de Maqyarorszáqon

alig játszott színjáték adaptációját készítette el
a televíziónak. 1977-ben Jakob Lenz Katonákját. 1980-ban Li Hszien Tao Krétakörét rendezte a televízió színpadára.
Megszoktuk. hogy a látványosság a televízióban kizárólag a könnyű műfaj díszítőeleme.
Tánczenei műsorok rátéte, sci-fi filmek kelléke. Bódy a maszkot hozta játékba. Felöltöztette
az emberi arcot. Szép, fényes, csillogó ruhát
adott rá. Felékszerezte. Strasszok villognak a
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legfőbb hatalmú szereplő, a grófnő arcán. A
Katonák látványos film.
A maszk jelzi a szerepiőnek a világban elfoglalt helyét. A katonák, a tisztikar nemesi világból származó tagjai, mind arany-ezüstbe öltöztetik arcukat. A grófnő szép maszkja a női
mivoltát s a hierarchiában elfoglalt helyét is
jelzi. Lenz darabja jellegzetes Sturm und
Drang rnű. Szabálytalan dráma, melodramatikus tragikomédia az erkölcs elvesztéséről egy
moráltalan világban. Szenvedélyes darab. Nem
a szereplők érzelmeitől, hiszen a rnű feszültségét éppen az adja, hogy csak egyetlen szereplönek, az elhagyott polqárfiúnak,
Stolziusnak vannak érzelmei. Lenz szenvedéllyel írt drámát.
Kétségbeesett gyűlölettel. Műve dühödt támadás a katonák kiváltságos és otromba léte ellen.
Két zárt világ él egymás mellett. A nemesek
(a katonák, a tisztikar) s a polgárok világa.
Nincs átjárás egyik világból a másikba, de a
Vágyak katonákat s a polgárokat; pontosabban a polgárok lányait, mégis összekötik. A
könnyű kaland azonban tilos ebben a világban,
s a folytatás tragédia lesz.
Bódy a filmet a dráma harmadik jelenetével
kezdi, Az udvarlás-jelenettel - a tiszta és a hamis arc ellentétével. S az első hangsúlyt kapó
mondat: "Anyám mondta, milyen hamisak maguk" - mondja Marie Deportes bárónak. Ez a
szóban oly reális jelző válik izgalmas képi játékká a filmen.
.
Az unalom szepre maszkírozva. Bódynál a
két világ, a kétféle unalom birodalma.
A polgárvilágban a minden tilos kedélytelen
erkölcse uralkodik. Tilos a tánc, a színház. tilos a játék, tilos az élet természetes jókedve.
A polgárok mind gyanútlan festetlen arccal
lépnek a történetbe.
A katonák világa a polgárházból a szabadság és a szépség bűnös, de irigylendő terének
látszik. A katonák azonban nem szabadok. A
család is ellenőrzi őket, s napjaik a garnizon
kényszerű összezártságában telnek. Tétlenek,
unatkoznak. Az unalom elleni nagy fegyverük
a játék. Az egyetlen játék az Atverés. Ehhez hazudnak szerelmet, barátságot. Hazudnak, hogy
jól süljön el a tréfa. S amíg egymással tréfálkoznak, legfeljebb ingerült lesz a tréfa kárvallottja. Am amint a polgárokkal kezdenek játszani, végzetesen megváltoztatják azok életét.
Bodynál a maszkosok világa a játékosok világa
is egyben. A polgár számára nincs játék, ha
mégis játszmába kezd, az a pusztulásba sodorja. Bódy ezt a pusztulást felerősíti, s a játék itt
16

mindkét minőséqéberr,
az élet elviselhetőbbé tételének eszközeként s a társadalmi élet szabályaként is jelen van. Az egyik világ játékossága áll szemben a másik játéknélküliségével. A
filmen nem a rosszak teszik tönkre a jót, hanem a hamis játékosok a gyengét.
S Bódy is eljátszik a maszkkal. a maszkok
nyelvén is elmondja a történetet. Hogyan hatol
be az egyik világ a másikba, és hogyan teszi
tönkre azt. Bódy. rniközben felerősíti a játékot,
a dráma melodramatikus vonalát is erősíti. A
film főhőse Marie. S míg a drámában Marie
sorsa hiteles lelkiállapotrajzzal megírt példázat a testület, a katonák Szörnyéről. amely rátelepszik az életre, Bódynál megváltozik a példázat. Már azzal, hogy kihagyja Marie s Stolzius kezdeti jelenetét. s így fel sem merül bennünk az a lehetőség, hogy Marie valaha is boldog Stolziusné lehessen.
Bódy pontosan érzékelteti a polgárház nyomasztó hangulatát s Marie felfokozott örömvágyát. Marie nem szerelmes. Marie értéke az,
hogy megpróbál valami mást kapni az élettől.
mint ami kiszabatott számára. Életkedve egyre
erősebb érzelmi hullámzásba sodorja. A viharjelenet a lány szobában : az árulásra csábító
apa, a komor Stolzius, s a vidám báró közti
ellentét, a belső és külső vihar némiképp túlzó
s így egyszerre hangsúlyos és ironikus összecsengése. Marie, bukása után, a Sors kezébe
kerül. A második részben már hol a katonák,
hol a grófnő kénye-kedve szerint hányódik ideoda a világban. Nem látjuk Marie kacér kurtizánná válását. Az első rész hitelesebb, részletezőbb lélekrajza eltűnik, a képernyőt a maszkosok uralják. S Marie egyre inkább kikerül
mindkét világból. Az egyszeri kaland így még
fontosabbnak, a polgárvilág még elveszettebbnek hat.
Marie sorsát maszkjainak váltakozása is elmeséli. Tiszta, festetlen arccal indul, s amikor
apja tanácsára hamis játékba kezd, már fehér
arccal. fehér hajjal fogadja a bárót. Miután
Deportes szeretője lesz, ezüst maszkot kap ő is.
Csakhogy míg a nemesi világ maszkja szép és
csillogó s az arisztokraták vágyott világának
fényűzését is érzékelteti, Marie maszkja csúfítja a lányt. Most már kikerült a polgárok közűl,
de soha nem kerülhet be a vágyott világba.
A senkiföldjén, a bujdosásban már ijesztő fekete-ezüst az arca, szinte felismerhetetlenek a
vonásai, s a haja, mely az első jelenetben feltűnően dús szökésbarna haj, zilált fehér paróka
csupán, mely komikusan le is esik, szabadon
hagyva. Marie immáron kopasz fejét.

Fájdalmasan komikus a polqárok elvesztése.
Túlhajtottan erősek az eszközök - akár itt az
apa s lánya találkozásánál, akár az elhagyott
vőlegény mérgezési nagy jeleneténél. Stőlz ius
kétség beesett elszántsága, az, hogy vesztesből
győztessé szeretne válni, hogy igazságot szolgáltat, mindez végletes és komikus egyszerre.
Bódy szigorúan végigjátszatja a szerzői utasításokat. S a vőlegény alakja éppen így válik tragikomikussá. A filmben a polgárotthon díszletszerűséqe.
a jelmezek, a szavak ódivatú bája
egy eltűnőben lévő világ képzetét kelti fel.
A katonák, a győztesek nagyon is jelenidejűek. A maszk vagy egy régebbi, vagy nagy,on
modern színjátszás eszköze. Nincs semmi köze
a polgárok szfnházához.
A katonáknak nincs
történetük. mint a polgároknak.
Nincsenek,
nem is lehetnek érzelmeik. Egyetlen dolog élteti őket, a vágy. Nem a végzetes nagy vágy, és
ezért is válik komikussá a polgárok végzetes
sorsa, hanem csupán a szórakozás vágya.
Bódynál kűlönböző
megközelítésben
megjelenik a katona, amikor éppen nem harcol. Mit
csinál a katona amikor nincs háború? Az Amerikai anzixban az emigráns tisztek életét láthattuk. A vesztett szabadságharc
utáni életet.
A Katonákban
a tartalék unaimát láthatjuk.
Nincs' semmifajta eszme, amely valamikor létrehívta volna ezt a testületet. A testület teljes
immoralitását
láthatjuk. A tisztek a látszat
urai, a csillogó és romboló látszaté.
A maszk is ezt fedi. Am az egyenmaszk ellenére a katonák nem vesztik el arcukat. Nagyon
is egyénített hősöket láthatunk. Lenz maga is
ket évig élt egy garnizonban, és pontos látleletet készített. Bódyt az életforma is érdekli, így
életszerűen és ugyanakkor ironikusan ábrázolja a testület életét.
A tréfák, a viták egyszerre adnak hiteles
rajzot erről az életről, és adják meg az uralkodó világ szellemi környezetét. Az otrombaság
s a csillogás kettősében láthatjuk a "kis tréfákat". E világ lényege a hamisság, a hazugság,
és ez a világ győzi le az életképtelen, ám szintén a látszatra, a hétköznapi látszatra adó polgárságot.
A film első részében a polgárok s a katonák
világa egymást váltja. A bukás után szakadozottabbá,
gyorsabbá válik a film, összhangban
Marie sorsának változásával. Bódy ebben a
részben minden eszközzel a "kat()ll1ák" győzc!mét jelzi. Akár a ragály, úgy fertőz a maszkosok világa. Bárki, aki kapcsolatba kerül velük,
elveszti természetes arcsz inét, s a maszkváltással a szolgák kaszt jába kerül át. Ettől kezdve a

szolgák és uraik közti játékot láthatjuk. Pontosabban, az urak játékát alárendeltjeikke!.
Gyors jelenetváltások,
új szereplők tűnnek
fel s el. Az idő összekavarodik. az eseményekről utólag értesülünk. Ez a folytonos lemaradás
az eseményekről megint csak a történet törvényét. a megváltoztathatatlanságot
erősíti. A
múlt hiába akarja befolyásolni a jelent.
Bódy szinte végig a színházi látványhoz leginkább közelítő egész alakos képkivágást használ. Maga a maszk is elsősorban színházi eszköz. Egyetlen olyan látványeleme.
amely mindenképpen filmes eszköz, a természet, a szép
park látványa. Ennek az élvezetét Lenz korában
becsülték csak igazán. Gyönyörű park képével
indul a film. Aradó zene szól, és egy szép maszkos férfi tekint ránk. Ez a szépség és nyugalom kertje, az arisztokraták kertje. A polgárok,
ha ki is tévednek ide vagy bármely más természeti környezetbe, rosszul érzik magukat. Itt
kezdődik a Stolzius Ielkének megzavarása, itt
talál egymásra apa és lánya, s Marie éhezik a
természet szép ölén.
A természet az arisztokraták természetes közege. Bódy végig hű marad a dráma helyszíneihez, csak a befejező jelenet helyszínén változtat, mikor a grófnő s az ezredes beszélgetését
a szoba helyett a parkba helyezi.
A grófnő a történet legokosabb szereplője, s
az ostoba ezredes cseveg a történetről; a lezajlott traqédiáról.
Egyre feljebb megy a karnera.
egyre nagyobb totálban láthatjuk a szép kertet
s a távolodó csevegő párt.
Mindez, s az, hogy ráadásul az ezredest a
Tenhes lwpitányának ezredese, Ungvári László
játssza, ironikus idézőjelbe teszi azt a tömény,
ám kulturált módon előadott marhaságot, amivel az ezredes szórakoztatja a grófnőt, s amelyet Lenz maga is komoly megoldásként gondolt el. Bódy így szép keretbe foglalja a történteket, s a végén hirtelen játékosan eltávolít
bennünket a történettő!.
A Katonák után Li Hszien Tao Krétakörét
rendezte képernyőre. Ez is csak a hatvanas
években előadott, ismert - bár inkább átdolgozásokból ismert =, de nem játszott darab.
Am nemcsak a színházi életünkben elfoglalt helye szerint hasonló e két rnű. Ismét egy kiszolgáltatott nő s egy testület harcát láthatjuk.
A nő kurtizán, s nem saját akarata irányítja
sorsát.
Kurtizán lesz, mert anyját csak így tudja eltartani. Férjhez megy, ez az egyetlen, amit maga is szeretne, de az első feleség csapdájába
esik. Teljesen kiszolgáltatott, még a ruha sem
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az övé, ami rajta van. Mindent el akarnak venni tőle, a tisztességét, a fiát, s végül az életét is.
Ha a német dráma a lélek nyomorúsága, a
kínai a teljes testi-lelki nyomorúságé. Vadabb
viszonyok uralkodnak ebben a dramában. ami
a XIII. századi Kínában keletkezett.
Az ösztönök itt egyértelmüen a rossz oldalán
vannak. Gyilkos ösztönök. A jónak nincsenek
ösztönei. A kurtizán megnyugvást keres a házasságban, nem boldogságot.
Kopárabb ez a darab, mint a "nyugati világ
kurtizánjáról"
szóló Lenz-rnű. Nem érzelmeket
ábrázol Li Hszien Tao, hanem csak jelzi a lelkiállapotokat. A cselekvés sémái, a mérgezés,
az ártatlan meghurcolása s az eredeti drámában
népmesei vég, a krétakörrel, logikusan követik
egymást. Bódy itt még erősebben csak színházi,
méghozzá stilizált keleti színházi eszközöket
használ. Merevebb szerkezetű a darab, s éppen
azért az a fajta játék, ami a szenvedélyes, szövevényes történet és a logikus maszk ellentétében olyan izgalmas volt a Katonákban, itt némiképp a visszájára fordul.
Ez a dráma is a fennálló rend elleni támadás.
A hivatalról, amelynek igazságot kellene szolgáltatnia, bebizonyosodik, hogy az igazság elleplezésére szerveződött. A filmben a díszlet, a
ház, a bírósági terem - mind akár egy szinház
színpadán is felépülhetne. Bódy most nem nyit
a természet felé, ami ellenkezne is a kínai színház eszközeivel, ám így sokkal nyomasztóbb a
képi világ. Pontosan használja a kínai színház
maszkjátékát.
a fehéret a rossz, a pirosat a jó
jelentésében, és felhasználja a prózai beszéd, 5
az ének váltakozását. Mindezen a kelet számára hagyományként elfogadott eszközök idegensége azonban távolít, s az arnúgy is merevebb,
idegenebb darab, a saját eszköztárának idegenségével párosítva csak még erősebben érezteti.
hogy egy másik világban játszódó történetet látunk.
Bánfalvi Agnes, a hősnő stilizált kínai s énekbeszéde határozottan idegesítő az európai fülnek. Bódy nem kínai előadást akart létrehozni,
csak annak a színháznak a jelzéseivel akarja
megteremteni a darab környezetét.
Túlságosan erős ennek a világnak a szőrnyűsége, a testi nyomorúság és kiszolgáltatottság.
Az ernbernyomorítás. ami a darab lényege, ebben a stilizáltságban inkább nevetséges, mint
ijesztő. Az eredetiben a botozás egyszerűen az
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akkori viszonyok reális ábrázolása. A hitelesség kedvéért botoznak. Bodynál a verések rituáléja hos~zadalmassá válik.
Bódy a Krétakörből még kevesebbet hagy el,
mint a Katonákból. A darab vége azonban, bár
szó szerint eljátsszák, ellenkezőjére
fordul. A
bölcs bíró salamoni ítélete az igazság győzelmét hozza, ám Udo Kier aranymászkos.
szakadozott beszédű gépembere a könyörtelen és embertelen igazság képviselője. A tárgyalóteremben ketrecben kuporognak az összevert, kifolyt
szemű elítéltek. Ismét örökösen botoznak (hűen
a darab szövegkönyvéhez). Mindez ·a vég deus
ex machina feloldozását semmissé teszi. és ismét a megváltozhatatlan nyomorúságot érzékelteti.
A feltűnőerr
festett műsebek, a kifolyt szemek inkább nevetésre ingerelnek. Bódy nem is
törekszik naturalizrnusra. ám itt a tragikum s a
komikum külön-külön
áll egymással szemben,
s nem valósul meg izgalmas és vibráló játék uk,
amelyet a Katonákban láthattunk.
Egy-egy dráma tv-s adaptációja a filmművészet "műfordítása" . Szoros keretek közöttí alkotás. Bódy mindkét filmjében azt próbálta ki,
hogyan lehet izgalmas és a tv-képernyőjén akár
fekete-fehérben is átélhető látványban gondolkodni, s ugyanakkor értékes, de kevésbé ismert
drámák pontos adaptációját elkészíteni. ugy.
hogy mindez fogyasztható legyen a tv-néző számára.
A Katonálc
minden feltételnek
megfelelő
film. A maga módján populáris s ugyanakkor
távolságtartó. Színházi és televíziós eszközöket
összehangoló, néhol szinte merev kamerával
dolgozó, mégis új és maradandó látványt adó
film.
A képi erős hatás nem nyomja el aszöveget.
Bódy mindkét filmben ragaszkodik
a szöveg
értékeihez. A látvány és a Lenz korában tán
közhasználatú.
de most magyarra fordítva szokatlan új szólások a maguk erős képiségével
interferálnak egymással.
A Krétakörben is megvalósul a szöveg ilyenfajta interferenciája, azonban a dráma nem ad
lehetőséget
a többértelmű játékra. s íqy inkább érdekes kísérlet egy másik világ szinházának képernyőra
vitelére.
Mindkét film operatőre Halász Mihály volt.
Nehezen tudomásulvehető tény, hogy immáron mindketten csak voltak.
Bognár Éva

MÉRTÉK

Képek a pusztulásról
Elem Klimov: Búcsúzás
Köd
Csuklyás alakok ülnek egy csónakban. A testüket védő esököpenyek szürke csiUogása belevész a táj ba. Körben beláthatatlan vízfelület.
Köd gomolyog
fölötte. Az emberek mozdulatai
puhák és elmosódottak.
Szótlanul eveznek valamilyen
irányba. Nincsen arcuk. Vonásaik feloldódnak a párában. a rnindent
elborító
ködben.
Tejszürke
csönd. Világvégi
hangulat:
lehet, hogy sci-fi jelenetet látunk,
valamikor
az atomtámadás,
a
világpusztulás
után közvetlenül.
A súlyos szótlanságban
egy-egy
evezőcsapás
hangja riaszt csupán. Férfiak: esőkabátjuk
szkafanderként
szorul rájuk, leválaszt ja a kűl világról őket.
Mintha Wenders képsorait látnánk: nála is csak a sci-fi hangulat rögzülése után lepleződik
le, szinte
poénszerűen,
hogy
majd a dolgok állásáról lesz szó,
s amit láttunk, az csak egy filmforgatás része volt. Most sem
tudjuk
eldönteni.
benne
vagyunk-e már egy történetben,
hogy a történetet
magát
látjuk-e már. Kik ezek az emberek? Célt tudnak maguk előtt?
Vagy csak menekülnek
valami
megváltoztathatatlan
és visszafordíthatatlan
elől? Mozdulataik
nyugodtak,
mégis határozátlanok és elmosódottak.
Aztán feltűnik egy stég, egy
kikötő, és a ködből lassan szi-

get képe bontakozik ki. A szűrkét piszkoszöld
váltja föl. lassan benépesül a táj emberekkel.
A szkafanderről
kiderül,
valóban esőköpeny volt. A feszültrettenetes
némaság megtelik
a
valóság
hangjaival.
Már sejtjük, kicséppentünk
a fantasztikum vélt-remélt
biztonságából.
de borzongunk
a hangulat ígérte realitástól. Még nem tudjuk a
történetet,
de a köd már megülte kedélyünket.
Az aqyunkiq,
a szívünkig is hatolt.

Sors
Sejtelmes képsorból
ragyogtatja föl az első napsugarakat
a
gyönyörű táj fölett Elem Klimov
évekig dobozban tartott remekműve, a Búcsúzás.
Klimov filmje? Egészen az, és
semmiképpen.
Volt egyszer
a
szovjet
filmművészetben
egy
nyíló csoda, civilben egyébként
Klimov felesége,
akit Larisza
Sepitykónakhívtak.
Fiatal volt,
merész
és bátor,
zsigereiben
hordta a megalkudni
'képtelenséget. Verssorokban
fogalmazta
filmre a világot, de minden sorában egy ökölcsapás rettenete
rezdült. Irt egy forgatókönyvet
a nagyszerű szibériai író, Valentyin
Raszputyin
lsten
veled,
Matyora cirnű .kisregénye
nyomán.
Egy
forgatókönyvet
a
pusztulás ról. arról. hogy lehet-e,
s ha nem, kell-e mégis embernek maradnunk.
Irt egy filmet

a valahová tartozásról. a szülőföldről.
föld-anyácskáról.
az.
ernber-fenevadakról.
a törvényfarkasokról.
a fejlődés-kelepcékről. Irt egy film-szabadverset
a
választásról
és a szabadsáqról,
az irtott .múltról, a megtépázott
jelenről.
a kizsigerelt
jövőről.
Képi
ditirambusokká
dőrőrnbölte a kétségbeesettkiáltozását a kifosztott emberségről.
Ez a film lett volna a Búcsúzás eredendően.
Történet arról.
ahogya
jövő nevében meglopják a múltunkat, pusztulásra ítélik a jelenünket. Történet a szülőföld és az emberek pusztulásáról. Az első forgatási
nap
után ment haza a stáb. A személygépkocsit,
melyhen Sepityko és operatőre ült, baleset érte.
Akik a kocsiban ültek: szörnyethaltak.
Akik a jövő dolgába
avatkeztak. akik nem akarták
ingyen odaadni a múltjukat:
elpusztultak. Mint a tervezett film
forgatókönyvének
Iapjain a történet szereplői
is. Értelmetlenvéletlen-tőrvényszerű-véqzetes-sorsszerű
megoldás. Egy játékos-kegyetlen
Isten
'kisded
happy endiriq-je.

Víz
Klimov nem tudott szabadulni
ettől a végtől.
Talán érezte,
hogy ez a történet, ez a film soha vissza nem térő alkalom arra, hogy összemérje
erejét a
sors sal. a véletlennel.
az eleve

19

elhatározottal.
A félelemmel
és
a szépséggel egyszerre. A bennünk dúló, köröttünk
pusztító
elemekkel.
J:: s Sepityke forgatókönyvét
végül is híven követve filmre
költötte a kegyetlen víz apoteózisát.
Valahol Szibériában
folyik a
villamosítási
program,
hiszen
már Lenin megmondta
a jövőről, hogy az nem más, mint villamosítás
és szovjethatalom.
a
mondatot ma is olvashatni például
orras
betűkkel
néhány
moszkvai üzem homlokán, ha a
Rosszija szállóban lakom, minden reggel erre ébredek, rálátek
a neontranszparensre.
A
legelcsóbbnak
tűnő
energiaforrás
a megzabolázott,
erőműbe
kényszerített
víz,
ehhez
azonban az emberektől
kell elvenni a földjüket
- mármint
Szibériában,
hiszen a történet
nem általános
persze?! A'L.erőmű csak úgy épülhet föl, ha Matyora szigetét elárasztj ák vízze I.
Ki kell hát telepíteni
az egész
lakossáqot.
A film kezdetén a ködbe vesző, hatalmas
vízfelület
feny egetően figyelmeztet
hatalmára.
De ahegy tisztul az ég, szelidebb hullámokat vet a folyó is.
Kiderül. hegy barátságban
lehet
vele élni, hegy fürdésre
hűsiti
a testeket, hegy oltja az állatek
szemját. Hegy tüzet lehet oltani
vele, hegy a barátunk is lehet.
De Raszputyin és KJimev rnost
arról
szól, amiker
ellenséggé
.teszik. Harc felyik: a föld és a
víz harca. És ahegy a víz terjeszkedni kezd, mind több a szigden az ingevány,
a mocsár.
ahol már nem lépkedhetünk
magabiztesan,
lábunk
vészesen
süllyedni
kezd, járásunk
megdől. ahegy a fák hullanak,
ha
kiránt ják lábuk alól az életet
adó anyaföldet. Harc ez: de embereké. Vízárasztó
és föld védő
ernbereké.

Arcok
A vezető. Akinek feladata, hegy
kiadja az irányelveket,
aki felelős az építkezésért.
Szakállas,
nagydarab
ember. Medvesúlyos-
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ság ú rnozdulatok,
alkohol puhította egyker kemény arcél. Nem
mérleqel. Végrehajt. Kivonja magát az indulatek
és a számonkérés
alól. Nehéz pillantással
méri föl az építést szerinte szűkségszerűen megelőző rombolást.
Megeldást nem tud, de kompromisszurnokkal
és a szebb jövő
képének
felrajzolásával
igyekszik kifegni
a valóságen.
Új,
kellemesebb,
nyugedtabb
élettel
kecsegteti a földjüktől-házuktól
megfesztettakat,
rendszerezett
házgyár-karámmal
vigasztalja
a
kezük
munkájából
kiakolbólítettakat.
A megbízott.
A szigeten
él.
ezer szál köti minden kövéhez,
minden fájához,
minden lakcsáhez. De a jövőnek, az építésnek
is elkötelezte
magát.
Durov
csentes-gyűrött
arcán a feloldhatatlan
ellentét
feszültsége
hagy újabb és újabb barázdákat. Tíz évet öregszik a néhány
napos történet
során, Azokkal
kerül
szembe,
akiket
szerét.
akik megbíztak benne. Ezért aztán a kesztyűt végül a főnök
arcába dobja vissza. Aki meqbízta.
A fiú. A megbízett fia, akit a
jövőre neveltek, aki már a városba jár dolqozni, akinek a szülői ház csak gyerekkeri
emlék.
Eltépte a talán sosernvolt szálakat. Ha pusztít: nem a szűlőföld jelenik meg képzetében. hanem az elektremesság.
Fenntartás nélkül hiszi a már emlegetett
transzparens-egyenletet.
s
közben nem támadnak kétségei.
Arcát apai pofon szégyenítheti,
a vandál pusztítás közben szer.zett seb csúfíthat ja - nem áll
meg egyetlen pillanatra sem.
Egy család. Már összeszedték
a motyójukat,
induinak
a hajóra. Visszanéznek
a szigetre.
Kialszik szemükből a biztonság.
Beletörődő
kétségbeesettség.
Legközelebb
már a lakótelepi
ketrecek
közott látjuk őket. A
majdani
játszótéren
tehenük
bóklászik. ők tréning ruhát húzva otthoni viseletük helyébe otthoni táncot járnak. Bohózat. két
sírásban elbeszélve.
És mind a többiek. A falu belondja, aki semmit sem akar

megérteni az értelmetlenségböl.
kesernyés
mosollyal
nézi, amiker a falubéliek rémülten igyekeznek megmenteni
egy házat,
melyből úgyis ki kell költözni,
s amelyet ő felgyújtott.
A magányos öreg, aki átkait szórja,
fehér szakállán megül a rnorzsa,
eszelős tekintettel
asszisztál
a
pusztuláshoz.
mások
otthonvesztéséhez.
A fiatal lány, aki
még szalaget kötne, még táncolna, még férfiakat
csábítana.
s most pusztító felnőtté kell érnie.
Az anya. A megbízetté. Talán
a falu legöregebb
asszonya, őrzője múltnak,
erkölcsnek,
biztonságnak.
Fakéreq arc. Idő és
bölcsesség
barázdálta.
Mindent
ért. Az elfegadhatatlant
is. Teljesíti. ami elkerülhetetlen,
de ha
maga marad, jajgatni kezd. Másoknak biztonságot
ad, mások
előtt szótlan
fegyelemmel
tűri
a megaláztatásokat.
De kimegy
az erdőbe, gyökér-kezeit
a fák
gyökeréig
fúrja,
kéregarcát
a
levelekbe
temeti,
napistenhez
könyörög, és tudja, fohászát senki nem hallja meg.

Tűz
KJimov állandóan továbbmozduló, mégis állóképpé
merevedő
ellentétekben
festi meg Matyera pusztulását.
Keretbe foglalt.
iszonyú feszültségű
festmények,
melyeken
a pasztell re harsány
üt, egy kérdő tekintetre kitágult
szemek csoportja felel. S a vízre a tűz.
Mert az üresen maradt házakat
felgyújtják.
Egész
brigád
áll készenlétben,
kezükben benzines kan nák és loboqó
fáklyák. Néhányan maguk adják a
lángoknak
egykeri
otthonukat.
Kijönnek
a házból.
gendesan
kulcsra zárják, aztán körberakják szalmával. megöntözik
benzinnel. úgy váqják oda a lángot. Majdnem maguk is ett égnek a fellobbanó
tűzben,
de
végül csak egy fél pár cipő bánja a heroikus önpusztítást.
Meggyullad egy kerítés. A 10'begó tűz fényében egy közösség
mutatja kiszolgáltatettságát.

Sztyefa!lyija

Sztanyuta

és Lev Dútou

Fák
Nem lehet mindent elpusztítani.
All a sziget közepén egy ősöreg, hatalmas fa. Mindent megélt és mindent túlélt már. Érzik
az idegenek, a pusztító építők is,
hogy azt kéne először kivágni,
azt az ősi életet. azt a gyökerekkel kapaszkodót.
És nekifogna'k. A balta elrepül, a körfűrész kicsorbul. Most
már csakazértis ! Ha csak virtusból is. Az öregasszony unokája
ül az erőgép volánjához. A fa
hatalmas törzse köré drótkötelet hurkolnak.
Felbőg a gép,
megpróbálja
kitépni a fát az
anyafö.ldből.
Hörög-nyüszít
a
traktor, remegnek az ágak, de
a fa törzse mcccanatlan. Csak
a drótkötél
pattan el. A fiú
most dühödten fordítja a gépet
felé. Sebességbe kapcsol. és neki a fának! Tépi, dönti, faragja,

mindhiába. Hátratolat. még nagyobb
sebességgel.
dühödten
ront a magányos óriásnak. Recscsenés, és az ifjúkommunista, érzéketlen
Don Quijote
vérző
arccal. ájultan bukik ki a vezetőülésből.
Aztán lángot vetnek a fára.
Megfeketedik a tűzben, de áll
tovább fenségesen. Agat. úja t,
nem hajthat többé, de magányos
rög)1özkötöttségét nem adja. Az
öregasszony
telepszik
tövébe.
Fekete ruhája beleolvad az üszkös kéregtakaróba.
Csak az arca világlik. Arca-szeme lett az
öreg fának. Évgyűrűi sokasedtak, emberi szomorúsága sohasem felejthető. All az öregaszszony-fa,
tekintete
isteneket
faggat, embereket vádol. Elvégeztetett.

Halottmosdatás
Hazamegy az öregasszony. Föltűri kötényét-szoknyáját,
és takarítani kezdi a házát. Egyedül
lakik már csak benne, az egész
szigeten csak néhány öreg maradt.
Mindannyian
segítenek
neki.
Vizet hoznak,
virágot,
vesszőket. Lerakják az ajtóban,
de nem lépnek be a házba.
Sztefanyija Sztanyuta - így
hívják ezt a csodát, aki most színésznö alakjában vált meg minket - lassú, ünnepélyes mozdulatokkal ,kezdi rendberakni házát. Az ellenfényben, glóriás ragyogásban csak határozott, céltudatos
mozdulatai
látszanak.
Súrol: öreg háta emberi ritmusra görnyed. Újrafesti a falakat.
Virágcsokrokkal
díszíti az ablakkereteket.
fölrakja
a képeIket, levendulával
szórja fel a
padlót. Ragyog, ragyog a csoda21

palota. Kint köd gomolyog, bent
az értelem, a rend tisztasága
csillog.
A többiek - köztük egy kisgyerek, aki majd talán az igazi
jövőben lehet krónikása a pusztulásnak
- némán figyelik
a
szertartást.
Nem
avatkoznak
közbe, nem sírnak, nem jajdulnak. Jelen vannak.
Ragyog a ház. ,Az öregaszszony lassan kihátrál,
bezárja az
ajtót. Kint már készenlétben állnak a házégetők. Visszanéz még
egyszer a halott jára, aztán némán-finoman
int. A munkások
lángot dobnak a keritésre
és a
tetőre. O már nem néz hátra
többé. Megmosdatta,
megbékítette
halottját.
A hamvasztás
nem az ő dolga.
Amíg a művészetet-ernberséget el nem pusztítj uk végképp
magunk körül. ez a képsor zekoqásba
kell
hajlítsa
őrzött,
szégyellt, kiszolgáltatott
emberségünket.

Igazságok
Klimov mindenkinek
megadja a
lehetőséget,
hogy
elmondhassa
a maga igazát. A vezető épp-

úgy kifejtheti,
hogya
jövő érdekében el kell pusztítani az útban lévő múltat, ahogy a megbízott is elmondhatja, miért utasítja vissza a gyökerek, az odatartozás nevében a feladatot.
De nem szavakban mozdul ez
a film. Tekintetekben,
festményekben lélegzik a szülőföld lírai apoteózisa.
Klimovék
nem
mondanak véleményt,
nem foglalnak
állást
a könnyen
kimondható szavak szintjén. Csak
az ég felé fordított gyökerekkel.
a kipusztított élettel szembesitik
a terveket. A zsigeri, belső renddel :I kényszerítettet.
Hiszen a
szülőföld védelme még nem jővőellenes !

Anya
Újra köd a folyó felett. A szkafanderes-esőkabátos
figurák
megint ott a csónakon. A hajó
orrában áll a vezető, a kajütben
a megbízott.
Jönnek
az elbujt
ottmaradottakért.
A megbízott
az anyj áért.
Mert kezdik
a szigetet
elárasztani.
Csak az áthatolhatatlan köd, a szárazföldből
semmi
nem látszik.
Egy
pillanatra

mintha az öreg fa bukkanna ki.
de talán csak látomás volt az
egész. A kiáltásokra
nincs felelet. Valahol egy ház mélyén
összebújva
várják
a véget az
öregek - meg az a túlélőnek
gondolt kisgyerek.
Megy a hajó, a kormányos
sem tudja, hol járnak. Valahol
szemben lehet a sziget. Valahol
ott kellett legyen a szülőföld.
Megállnak. Kiabálnak.
A megbízott bent ali a kajütben,
arcát
az üvegablaknak
nyomja. Matyora!
Matyora!
hallatszik a hívó kiáltás. Az eső
permetezni
kezd. Folyik le az
ablakon.
Összevegyül
a képen
a megbízott könnyeivel. Az üveg
mögül már nem halljuk a hangját. Csak száját látjuk, ahogy
némán formalja a kiáltast : Matyora! Matyora! Aztán mar csak
annyit: Maty! Anya! Anya!
A halálraítélt
kétségbeesett,
hiábavaló.
zokogó kiáltása.
Elvégeztetett. Amen.
Bányai Gábor

Jelenetek egy állomásfőnök házasságából
R. w. Fassbinder: Bolwieser
A Boluiieset Fassbinder kevésbé
ismert
filmjei
közé
tartozik,
Eredetileg
nem is mozifilmnek
készült, hanem a televízió számára. Megyeri Lili nemrég megjelent kis Fassbinder-pályaképe
nem is említi, még a fHmográfiában sem tünteti fel. Pedig a
Belurieset ritka remeklés. Fassbinder egyik legjobb filmje.
Ha tudja a néző, hány filmet
készitett rövid életében Fassbinder, milyen szédítő tempóban
dolgozott,
milyen valószínűtlenül rövid idő alatt "csapott öszsze" filmeket, milyen nagy szerepet
játszott
művészetében
a
rögtönzés, akkor ámul el csak
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igazán egy-egy ilyen filmjének
roppant
műgondja,
aprólékos
kidolgozottsága,
példamutató
stílusegysége
láttán. Kurt Raabnak, a film férfi főszereplőjének
a Fassbinderről
írott könyvéből
azt is megtudhatjuk,
hogy a
Bolwieser forgatása idején Fassbinder már a kábítószer
rabja
volt, és idő előtt áthelyeztette
a
forgatást a színhelyül kiszemelt
frankföldi kisvárosból a Bavaria
müricheni műtermébe,
rnert ott
könnyebben
és kockázatmentesebben érték el a fehér port tartalmazó csomaqocskák.
Mindenféle pénzügyi és díszlet-gondok
is akadályozták
a munkát - és

akkor beül a nczo a moziba, és
lát egy csaknem kétórás
filmet,
amelynek
hibátlan
vonalvezetesc. érzelmi
fűtöttsége,
furcsa,
enyhén irreális
lebegése
maximális alkotói koncentrációra.
tudatosságra. kövctkczctesséqre
és
nem utolsósorban
ihletett tehetségre vall. Pedig a jelek szcrint
Fassbinder
úqyszólván
alvajáró
révületben hozta létre filmjét. a
sok közü! akkor éppen ezt. Nem
is annyira az ejt ámulatba, hogy
a film jó, Fassbindcr
eltéveszthetetlen stílusjegyeit
viseli magan,
hanem
hogy
technikaiszakmai szempontból
nézve is
remeklés,
szinte azt mondhat-

nánk:
klasszikusan
tökéletes.
Nyoma sincs benne annak
a
szertelenségnek,
ami
Fassbindert és munkamódszerét
meghatározóan jellemezte.
Igazán nem mondható az sem,
hogy a film anyaga, cselekménye volt leqalább segítségére, az
kapta fel őt és sodorta magával.
Egyszerűbb,
igénytelenebb,
elcsépeltebb
sztorit.
helyzetet,
mint a Bolwieseré, képzelni sem
lehet: egy asszony megcsalja a
férjét, és ezt igyekszik a végsőkig eltitkolni előle. Talán a hely
és az idő, a házassáqtörés
rniliője kínált hálás hatáseszközökett
Még ha egy Effi Briest vagy egy
Maria Braun életéről és házasságáról volna szó! De Bolwieserné egy kisvárosi
állomásfőnök
felesége, és története valamikor
a harmincas évek elején játszódik, a "hatalomátvétel"
előtti
fojtottságban,
olyan hermetikus
elzártságban.
ahová
ruhákon,
bútorokon.
frizurákon
kívül
más korfestő elem alig-alig szűrődik be.
Mi vonzotta Fassbindert
Bolwieser állomásfőnök
szánalmas
alakjához.
kisszerű
tragédiájához és nőstényéhez.
akihez képest Bovaryné
reneszánsz
hősnő? Valami talán vonzotta már
az irodalmi alapanyag
szerzőj éhez magához is, a nálunk teljesen ismeretlen
Oskar
Maria
Grafhoz (1894-1967) is, akinek
bizonyos
vonásait
ismerősnek.
rokonszenvesnek
érezhette.
A
pékmesterséget
kitanult Graf is
alámerült
az első világháború
előtt a müncheni bohémvilágba,
a leqkűlőnfélébb
foglalkozásokkal próbálkozott,
mígnem kivitték az orosz frontra, és háborús
élményei aztán megérlelték
harcos baloldaliságát.
A húszas
években a müncheni
Munkásszínház dramaturgja
volt, ami
igazán nem esik messzire attól,
ahogy Fassbinder
kezdte a pályáját a müncheni Action-Theaternél.
Vonzhatta
Fassbindert
a kamaradráma kihívása is; ábrázolni a hazug, képmutató környezete szorításában
vergődő kisembernek valamelyest
a zöldségkereskedőére
emlékeztető

ElisabetlI

'trtssenuar

Fassbinder
azonban nem az a rendező volt, aki
olyan nagyon válogatós lett volna a szüzsékben.
Nem kellett
mindig feltétlenül olyat találnia.
amely minden ízében személyesen érintette,
sőt. ahhoz, hogy
a forgatás folyamán a maga képére formálhassa. néha még idegennek. kőzőmbősnek
is kellett
lennie. Fassbinder nagyon büszke volt arra, hogy szinte válogatás nélkül. találomra filmesíthette meg - főleg pályája második
felében - a forgatókönyveket,
amelyeket
a producerek
eléje
tettek. biztos volt benne. hogy
képes "magáévá tenni" őket. a
filmek végül is igazi Fassbinderfilmek lesznek. Ha volt is ebben
némi önáltatás, melyre a tanúságtevők
szerint
egyébként
is
hajlamos volt Fassbinder.
a lényege igaz. Példa rá a Bolwieser
is. amely olyan személyes nek
tűnik. mintha maga Fassbinder
írta
volna.
ugyanakkor
megvan benne az a kívülállás is, az
a hűvös. szinte rideg szerivtelenség, a mesterembernek
az a
szakszerű tárgyilagossága,
amely
megrendelésre
készült,
virtuóz
érzékkel
leblattolt
produkciót
sejtet. A Boiurieset remekbeszabott példája a szubjektivitást
és
objektivitást
szinte tetten érhetetlenül vegyítő Fassbinder-filmnek.
vesszőfutását.

Bolwieser
állomásfőnök
három réteg ből tevődik össze: ben-

ne van Fassbinder,
a személyes
elem. amelyhez nyilván hozzátette magáét Kurt Raab is, aki
nemcsak
mint színész,
hanem
mint barát. mint társ is azonosult Fassbinderrel.
míg össze
nem vesztek; benne van egy ,kicsit karikaturisztikusan
elrajzolt
karakter.figura:
a kisvárosi
állomásfőnök,
a német kispolgár.
a fel nem nőtt, lelkileg-szellemileg kiskorú állampolgár.
és van
benne
egy
általános
emberr
szint is: a póruljárt.
szerenesetlen emberé, azé. aki a rövidebbet húzta a teremtésben.
Kezdetben Bolwieser még szerenesésnek
hiheti magát: rnint
állomásfőnök
a kisváros előkelőségei közé tartozik, beosztottjai vannak. szép lakása és főképpen szép, kívánatos
felesége. aki maga igazán nem óhajt
sokat. neki már maga az állomásfőnöknéség
is bőven elég.
sőt, mint egyszer
- őszintén
vagy hátsó
szándékkal-e,
ezt
nála nem mindig lehet tudni kijelenti:
kevesebbel
is be érné.
Miért csalja meg mégis urát. s
indítja el ezzel a bukása felé vivő úton?
Fassbinderrel
együtt felelhetnénk erre a kérdésre némileg
kitérően,
de azért joggal így:
csak. Nem tudjuk. Mert ő ilyen.
Hajtja a vére. A vére kétségkívül hajtja. Elisabeth Trissenaarból. aki játssza a szerepét, áradsüt az érzéki vonzerő és vágy.
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Elisabeth Trissenaat
és Kurt Raab
De az állomásfőnök
igazán nem
heverteti parlagon. Felesége kakaskának
is becézi, amiért máson se jár az esze, csak hogy
mikor hághatja
meg az ö tyúkocskáját. Bolwieser szinte űzötten esik neki minduntalan
a feleségének, látszólag a szenvedélye űzi, de valószínűbb,
hogy
valami szorongás, valami frusztráció, valami bizonyítási és bizonykodási
kényszer. Bolwieser
a lelke mélyén nem az, aki a felszín szerint . nem felnőtt férfi.
érett férj, felelős állampolgár,
hanem
rettegő,
szcretetre
és
gyámolításra
szoruló
kisgyermek. A film egyik megdöbbentő,
ugyanakkor
víszolyogtató jelenetében,
szinte karikaturisztikus
túlzással.
úgy
jelzi
Fassbinder ezt az infantilizmust.
hogy egy hisztéríkus
kétségbeesési rohamában
Bolwieser végre rátalál nagy nehezen szájával
a hűvelykujjára,
és kissé lecsillapodva szopn i kezdi. Bolwieser
számára a felesége, a házassága,
a szexuális gyönyör a felnőttség
jogtalanul
bitorolt kiváltsága,
s
minél jobban fél elveszítésétől,
annál görcsösebben,
szemét annál inkább behunyva kapaszkodik belé. Miért ilyen Bolwieser?
Tehet róla? Fassbindert
ez nem
érdekli. O egyrészt
tudomásul
veszi, hogy vannak ilyen emberek,
nyilvánvalóan
személyes
köze van hozzájuk, olyan hitelesítő hevülettel
ábrázolja
Bolwieser tehetetlen,
önáltató
ragaszkodását
feleségéhez,
másrészt nem magyarázza őket, nem
ítélkezik
felettük.
Ami
Bolwieserről
szociológiailag
és
pszichológiailag
kiderül, az nem

több és nem kevesebb,
mint
amennyi a színész gesztusaiból.
viselkedéséből
és
láttatásuk
fassbinderi
módjából lcszűrhető,
és ez megint csak nem több és
nem kevesebb,
mint hogy az
élet ilyen, az ember ilyen, kiváltképp a német élet és ember
ilyen.
Bolwiesernét sem vádolja, sem
nem ",leplezi le" Fassbinder. Bolwieserné is olyan, amilyen. Fehérmájú?
És ha az. De talán
nem is az. Inkább kezd irtózni
a férjétől. mert megérzi, hogy
kapaszkodik
belé. De tulajdonképpen továbbra is szcrcti. Egyre több a szánalom ebben a szerétetben. de ha férje hagyná kicsit, hadd élje az életét, előbbutóbb lecsiJJapodna mcll ette. De
hiszen milyen az élet, amelyet
élhetne?
Férje
kiszolgálása,
unatkozás, kokettálás a helybeli
szívtiprókkal.
Az mindenesetre
biztos, hogy Bolwiescrné
nem
nagy jellem, viszont megvan a
magához való esze. Nem hagyja
tönkretenni
magát,
míg férje
minden
lépésével
mélyebbre
süpped romlása mocsarába. Bolwiesernéban
is benne van Fassbinder. O is sok embernek hazudott, sokat döntött romlásba,
ő is uralkodni,
hóditani
vágyott, menekült
avesztesektől.
nem utolsó sorban önmaga vesztő felétől.
A környezet
volna
felelős
azért, hogy Bolwieser infantilis,
hogy önáltatásba
és hazugságokba bonyolódik,
hogy Bolwieserné unatkozik, üresfejű és
szintén hazugságot
hazugságra
halmoz? Fassbindcr ezt nem ál-

Kl/rt

Raab

Kurt Raab
és Elisabeth

Trissenaar

lítja.
A kisvárosi
környezetet
sem "leplezi
le", nem mutat
meg belőle semmi olyat, amit
ne tudnánk,
ne láttunk
volna
már. Persze: a kisváros lakói árgus szemmel
figyelik a szépasszony félrelépéseit.
kíméletlen
kárörömmel
követik nyomon az
állomásfőnök
megszégyenülését,
izgatott kibicei a hentes bosszújának, de ha csak a kisváros
fülledtségéről.
pletykaéhségéről
szólna ez a film, vállat vonva
napirendre
térhetnénk
fölötte.
Fassbinder
igazában
keveset
mutat meg a kisvárosi panoptikumból, a lelkeket megfertőző
korlátoltságból.
amit megmutat,
az csupán néhány kísérteties karikatúra,
és ha valamit elmond
velük,
akkor
elsősorban
azt,
hogy ezek a deformált
lelkek
alig várják, hogy meghurcolhassanak valakit, visszafojtott
agrcsszivitásuk
fogvicsorítva
várja, hogy kitörhessen, A fasizmus
lelki forrásvidékére
is vet egy
fénynyalábot
a Boluiieser,
de
előterében
a nielodráma áll.
Hogyan lesz a szubjektív, helyenként hisztérikusan
felizzított
melodráma
egyszersmind
hűvös
pszichológiai
esettanulmány?
Vagy más szemszögből
átrnetszve a filmet: hogyan lesz a kisstílű hárornszőqtőrténetből,
az
állomásfőnök
szánalmas,
de
azért szívhasogató megcsalatásából példázat az emberi sorsról?
Valami
rafináltan
'kiszámított
mesterkéltség,
stilizáltsáq révén.
Fassbindcr
soha nem a kézenfekvő szöqből, beállításban
mutatja, mi történik, hanem keresett, clideqenítő közvetirések útján. Tűkrőkből, ablakokon,
füg-

gönyökön keresztül. alulról. felülről. félig takarásban.
természetellenes
színpadias
elrendezésben láttatja a jeleneteket. Hihetnénk, hogy ezzel a kisvárosi
kukucskálók
szemszögét akarja
formailag is belevinni a filmbe.
De én ezt nem hiszem. Nem a
kukucskálás
és a kukucskálók
érdeklik igazán Fassbindert.
O
a Bolwieserben
- és nemcsak
itt - enyhén irreális világot és
légkört
teremt,
éppen
azért,
hogya látvány ne csak önmagát

jelentse, ne csak azokról szóljon a film, akikkel szívünk az
övével
együtt
elérzékenyülve
azonosul. Kicsit viaszbábukként.
kényszeredett
lassúsággal
és
merevséggel
játszanak
a B01wieser figurái, úgyhogy miközben sajnáljuk
szerencsétlen
hősunket. olvadozunk
Bolwieserné
tekintetének
és bőrének
kisugárzásától,
egyúttal
a hátunk
borsódzik
ettől
a kísérteties
színjátéktól.
E zavarbaejtő
kettősség végig

megmarad. így egyszerre kívülről és belülről éljük át két ember csúf és szornorú nyomorúságát, két olyan emberét, akik részei ugyan egy leírható, jellemezhető történeti
közösségnek,
de egyúttal végzetesen magukra
hagyott, önmaguknak
kiszolgáltatott emberek is. Olyanok, amilyenek, nincs mit tenni.

kezelőoruosával
és szerelmesével, dr. Eudora Eletchertel."

nye ket, ahelyett, hogy ielhutatásuhhal ueszádnéh."

Donald F. Glut: The Woody Allen
Book. The Scarecrow Press, Inc.
NY., 1985.

Szerb Antal: A vllágírodalom története. Bibliotheca, 1957.

Györffy Miklós

A Zelig-dosszié
"A Zelig az Zelig az Zelig az ZeIig."
Gertrud Stiein: Alice B. Toklas
önéletrajza, Gondolat, 1974.

"Lehet, hogy nem Woody Allen
a filmtörténet
legmulatságosabb
alakja, de mindenhéppen
ő a
filmtörténet
legintelligensebb
komédiaszerzője. "
Petr Král: Le Burlesque ou Morale
de la tarte a la creme, Éd. Stock.
Párizs, 1984.
"Leonhardt Zelig volt a húszas
éueic legcsodálatosabb
embere t"
Zelda Fitzgerald feljegyzései.
Gépirat, New York Public
Library, Lincoln Center Annex
"Orson Welles az Aranypolgárban William Randolph
Hearst
életét nyomozza
különféle
filmes eszközökkeL
Woody Allen a
Zeligben az Aranypolgárt
travesztálja. Nemlétező személy iséget filmhíradók,
egykorú újságfotók, rádióriportok, s a Manhattan Hospital kórlapjai segítségével változtat létezővé. Segítségül
hív hamisított
dokumentumelemeket : Susan Sontaq, Saul Bellaw, Bruno Bettelheim
és más
nevezetes
személyiségekkel
készített iilminterjúhat,
Citizen Kane Kanaduja helyett
Hearst
mesepalotáját
jeleníti
meq, Föllépteti
az újságkirály
szeretájét,
Marion Dauiest.
A
vendégek
között
bemutatja
Chaplin t és Leonhardt Zeliqet,

.Deioe, Richardsori és Fielding
sikerét
előkészítette
az angol
polgárság malter-of-fact,
tényeket szerető szelleme; a klasszicizmus által kiélezett kritikai és
szatirikus
hajlandóság;
és legfőképp az akkoriban
megjelenő
naplók
és életrajzok
tömege.
Defoe zseniális felfedezése abból
állt, hogy rájött, Leslie Stephen
szavaival élve, hogy "az ember
nagyon sok fáradságot
takarít
meg, ha maga találja ki a té-

"A fiktív dokumentumok
technikája csupán a mű expresszionizmusa fokozására szolgál és csupán eszköz, hogy Jzangslllyozza
a figyelem
befelé fordulását
a
külvilágtól. "
Arnold Hauser: A művészet és az
irodalom társadalomtörténete.
Gondolat, 1969.
"Georges Du Mauriet egy hipnotizőrt hívott még a századfordulón segítségül az ember átformálhatóságállak
igazolására.
(Trilby,
1894.; legnevezetesebb

Mia Farrow és Woody Allell
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nen valakit. Woody AIIen nem
Izisz már a személyiség létrehozhatóságában.
Ellenkezőleg:
az
alkalmazkodni
akaró képlékenyséqet állítja elbeszélése
középpontjába.
Zelig (1983): amint
sötétbőrűek kőzé keveredik, Dllke Ellington
unokájának
érzi
magát és megfeketedik
a bőre.
Ha kínaiak közé kerűl: elferdül
a szeme vágá sa. Pszicboloqusoe
között Preudot idéz, repülögép
kormányánál
piIótabravúrokra
hépes,
iazzmuzsiausoa
hözött
trombitál
és Hitler
müncheni
nemzeti szocialista
pártqyűlécén
egyenruhás
llaClVa
változik.
Mindig
mindenkihez
hasonlít.
Mindig megfelel a többségnek.
Nincs személyisége.
Nincsenel:
körvonalai. Atuáltozóember.
Hasonuló szoció-kaméleon."
Mia Patrcui

Woody Allen

Molnár Gál Péter: Molnár Ferenc,
az ördög. Kézirat. Magvető 1983,

színdarab változata : P. M. PotteTtől 1895.) Az ember "átszerelhetősége"
egyszerre, egyazon
időben jelenia meg a fasizmus
térhódításával.
Brecht: Egy lő
az egy lő (1924-26): egy piaci
llOrdárt nyílt színen átszerelneh
ágyútöltelékké.
Régi személyisége helyett
újat
kap. Molnár
Ferenc: Valaki (1932): néhány
keIIékből
csinálnak
nyílt
sZÍ-

munkaközösségben
sürgölődő anyukák
sosem mertük bevallani, ha nem olvastunk
egy könyvet. Ogy tettünk, mintha oluastulz
volna
a Moby
Dichet, Rosenberqet:
és Rende
Istvánt:'

"Zeliggel althot l~ezdödneh a bajok, amikor nem meri bevallani, hogy nem olvasta a Moby
Dicket. Nem mer hűlánbozni,
mert arra vágyik, hogy szeresséle. Én sem olvastam a Moby
tncue: Mit a Moby tncuet: A
Háború és békét sem!"

Struber Andrea rádiólevele. Elhangzott: Magyar Rádió, Kossuth
1986. július 11.

Magánlevél Nádas Péterhez,
1986. szeptember 29.
Aláírás: Molnár Gál Péter

"Mi, a szűlái

Az idegen
Schlöndorff·

Swann szerelme

Hűvösen szép film. Olyan szép,
hogy nehezen is tudunk
vele
mihez kezdeni. Túlságosan
távoli világban játszódik.
Nem a
történelmi
távolság nagy - az
elegancia és a gazdagság
mint
életközeg : ez nekünk így, ahogyan Schlöndorff filmjében megjelenik, egyszerűen
egzotikum.
A Harmadik Köztársaság
nagyvilági Párizsa. a szalonok és társaságok, a lakásbelsők és a kosztümök miliője tárgyilagos,
lelkiismeretes
korhűséggel.
Aprólékos, gondos kellékes-ízlés,
és
érzékeny, pontos fényképezés.
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Visconti nál mindez
"túlfolyna". Zsúfolt lenne, barokkos és
fülledt. Vagyis a rendező nyilvánvaló jelentést szánna a környezetnek. Fclhívná rá a figyelműnket,
hangsúlyoz ná egy-egy
váza vagy kárpit jelentőségét
a
jellemzés
mesteri
aktusában.
Könnyebb dolgunk volna tehát
a vászon előtt - a tárgyiasult világ érzéki élménye csak kiemelné a szenvedélyes
figurák különösségét.
Schlöndorffban
azonban nincs
semmi
hajlam
a
romantika
mint alkotói módszer iránt. És

persze Proustban sem; így hát
voltaképp
logikus,
hogy
a
Srva1ll1 szerelme higgadt, mondhatni tűnődőert
analitikus
film,
amelyben a couleur locale leltárszerűen precíz, és magától értetődő természetességgel
műkődik. Annyi, amennyi.
Egy választékos
világ, amiben a választékos
főhős maga
is kellék. Kifinomult eleganciájuk egymást feltételezi. Összetartoznak - hiszen a stílus nemcsak az ember, de a világ is. És
épp ettől a tökéletes összhangtól esünk zavarba.

Mert megszoktuk,
hogy drámai értelemben a hős és a környezete között mindig feszül valami ellentét,
Ez nem csupán
színpadi
törvényszerűség;
a
filmdramaturgia
ebben a vonatkozásban talán még "konzervatívabb" is. Ahhoz, hogy a központi
figura
elindulhasson
a
cselekményben,
a
bevezetés
rendszerint
viszonylag
gyorsan
exponálja másságát, különbőzőségét, a világtól való eltérését
Schlöndorff azonban
a teljes
azonosságot
hanqsúlyozza,
Swann tökéletesen
egy azzal a
világgal,
amelyben
megismerkedünk vele. Az első képsorok a
reggelt mutatják:
egy fiatalember
elmélyült
rnűqonddal,
ugyanakkor
rutinszerűen
"felépíti" aznapi
- nyilván
mindennapi
önmagát
a tükör
előtt Swann hálószobája
olyan,
akár egy budoár, és ő, miközben belső ,hangja már arról az
érzelmi
útvesztőről
beszél.
amelybe Odette sodorta, aggályosan igazgatja a szernöldőkvonalát. Azután jön a fodrász a
sütővassal. az inas a ruhákkal egy hétköznapi
szertartás
ceremóniamesterei.
És Swann végre
elkészül.
mint egy színész a
maszkjával.
kosztümével
közvetlen a jelenése előtt Minden
a nagyszerű
harmóniát
szolgálja; a világfit, akinek nincs más
dolga, csak elfoglalni
helyét a
szalonok
és estélyek
jólnevelt
parádéjában.
Amikor
a Swaml
szerelme
ilyen kétségtelen
konzsenialitással megidézi az alapmű, Az eltűnt idő nyomában
első részének stílusát - s egyszersmind
magát Marcel Proustet. aki anynyira hasonlított
a saját hős ére -, akkor mégsem biztos, hogy
c bravúrteljesítmény
megragadja a nézőt. Még akkor sem, ha
ismeri
Proust
prózaját.
tehát
képes értékelni
a film párját
ritkítóan
empatikus
közelítésmódját.
Mert ami elmerengő
lassúság és komótos nüanszírozás a nagyregényben
helyénvaló
mint a sajátos kompozíció meghatározó elve és metodikája, az
a képekben
másként
érvényesül. Furcsamód,
Proust stílusa

Ieremv

Irons és Fanny Ardallt

minden
terjengőssége
ellenére
is voltaképp dinamikus
és magáva.J ragadó. Schlöndorff viszont
inkább
a vontatottság
érzetét
kelti. Ami a verbalitásban,
a
foqalmi leírásban
élvezetes,
és
sokfelé asszociáltat, az a vizualitásban. a "képírásban"
majdhogynem statikusnak
hat. Mármár nem is mozgókép.
A kérdés azonban az, hogy lehetne-e, sőt szabadna-e Proustból magával ragadó, kűlső történésekben
gazdagabb,
rnondhatni: "érdekesebb"
filmet csinálni. A kritika - mint publicisztikai műfaj - egyik örök dilemmája,
hogy
elvégezze-e,
legalább
gondolatban,
valamely
alkotói
módszer
ellenpróbáját;
vagy elegendő-e, ha csupán megállapításokat
tesz adott tárgyáról. Magam úgy gondolom, hogy
az egyéb lehetőségek
elméleti
kalkulációjáról
még akkor sem
szabad lemondani, ha a kritikus
természetesen
nem is tetszeleghet az olyan "rivális"
szerepeben, aki mellét verve propagálja a saját koncepcióját
De hogy most mégiscsak
Schlőndorffnál maradjunk
- mindenképp
tisztáznunk
kell. mi az,
ami őt llézetü!l}~ szerint Proustból érdekli, és annak kifejezésére milyen megoldást
választott.

Először is szögezzük le, hogy
a Swann szerelme nem is lehet
azonos Az eltűnt idő nyomában
cimű regénnyel.
ASwann
_
valójában
külőnálló,
belső regény a hatalmas
regényfolyamatban ; viszonylag zárt és egyséqes. Swann és Odette szerelmének,
pontosabban.
a .férfi
féltékenységének
"kerek" története. Vagyis csakugyan kiemelhető a nagyobb szerkezetből
és csakugyan
megfejthető:
rniről szól önmagában.
A kézenfekvő
válasz nem is
túlságosan
bonyolult
a
Suiann , .. az irodalomtörténészek szerint a féltékenység állapotrajza. Mégpedig az úgynevezett
"megmagyarázhatatlan"
féltékenységé,
hiszen a köztiszteletben álló hős, aki a legjobb
társaságokban
foroq.
vagyonos
és rnűvelt. mit tesz isten, beleszeret egy kurtizánba.
És attól
gyötrődik,
hogy a hölgy pontosan olyan,
amilyennek
hiszi.
Mert Swann a másság ába szeret
bele. Abba, hogy Odette kívüláll mindazon,
amiben ő maga
olyannyira
otthonérzi
magát.
Odette izgalma a különösség
és különössége
nem utolsó sorban közönségességében
rejlik.
A kényes
ízlésű Swannt
az
arisztokrácia
körében is elismert
műértőt
2Z
a leplezetlen,
vál-
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puritanizrnust,
inteliigenciája
túlérzékennyé,
vagyona igényessé tette, becsvágya pedig elvitte a
,,felső körökbe".
Stílusa révén
mindenhez
hézagmentesen
illeszkedik, de alapjában
minden
élettelen és formális marad körülötte.
Melankolikus
szernlélője a saját
életének,
ahelyett,
hogy résztvevője lenne; elegáns
alakja
egy elhúzódó, gazdagon
dekorált foqadásnak.
il

Oruelln

Milli

lalt érzékiség, ez a romlott-gyanús test vonzza - és a dolog
igazi pikantériája:
a férfi kínjait épp az táplálja, hogy megkapta, amit keresett. Féltékeny
egy nőre, akinek fizet, és akiről
tudja, hogy mások is megfizethetik.
Lehet erről
filmet forgatni?
Miért ne? De ha a SWQl1l1 szerelme csak ezt az érzelmi
mazochizmust
taqlalná.
joggal
mondhatnánk,
hogy Schlöndorff
keveset értett meg Proustból. tehát
kommercializálja.
Mert
Swann
figurája
többről
szól,
többet jelent annál a közhelyes
rejtélynél.
amit úgy szoktunk
megfejteni.
hogy "sosem lehet
tudni. ki kivel. miért".
Schlöndorff
filmje
azonban
nem
il
féltékenységről
szól.
Mint ahogy Shakespeare
othetlója
sem. Hanem arról, hogy
egy ember idegen a világban,
amelyben él.
Igen, Swann, a látszatra minden attitűdjével
tökéletesen környezetébe illeszkedő figura nem
más, mint titkos számkivetett.
Olyan lény, aki személyiségének
látható jelével megfelel és igazodik - mikőzben az a belső üresség, amit oly mélyen átérez, léIlekben kivűlállóvá teszi. Swannnak lényegében nincs köze Cuermarites hercegék összejöveteleihez, ahhoz a társaság hoz, ahol
mindenki mindenen ,,felülemelkedik". és Verdurinék újgazdag
harsánysága
éppoly távoli tőle.
Swann az a polgár, aki kinőtte
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Schlöndorff ebben a társadalmi perpetuum mobiIébel1, ennek
érdektelen
mechanizmusában
tudja láttatni
az elidegenedett
Swannt - az eszményi úriembert.
aki úgy működik a nyilvánosházban, mint valami unott dugattyú;
még a cigarettát
sem
veszi ki a szájából. Schlöndorff
az egzisztenciája
felől faggatja
hősét, a totális idegenség term észetrajaa
érdekli.
Mert ebben
valódi
magyarázatot
talál
az
Odette
iránt
oly mániákusan
táplált, szenvelgő érzelemre.
Swann
szerelme
Schlöndorff
értelmezésében:
kapaszkodás
az
élet igéretébe.
Mindabba,
ami
eszeveszettségében
átélhető
és
vállalható.
Odette, a félvilági
nő kínzó rejtély és izgató kockázat. Felderíthetetlen
múlt és
kétes jövő. A bizonytalanság
mámora. Ha Swann egyértelmű en
birtokolni akarja, feleségül kell
vennie - noha tudja, hogy akkor
a társaság
kirekeszti.
Odette
tehát a változás
katalizátora,
a lehetőség, hogy Swann eljusson a szabálytalan
élethez; feltehetően
magához
az Élethez,
ami csak az övé.

l cremy l rons és Ornella

Muti

J eremy

hans

és Ornella

Muti

Ez a film legalább annyira a
Swannt alakító
l eremy Itonsé,
mí.nt Schlöndorffé. Svell Nykvist
kamerája minden "történést"
az
ő arcáról olvas le, arról a keskeny, érzékeny, kisfiúsan fáradt
arcról, a meleg, s mégis olykor
dermesztően
megmeredő
tekintetből.
Irons
színészalkatának
rendkívüli
erénye, hogy dekadenciája
nem nőies, és nincs
benne semmi aberrációra
utaló
vonás sem. Ezért a szornorúsága, a befeléfordulása.
a szenvedélyessége és a szenvelgése sohasem modoros. .Az ő Swannja
nem lelki defektusole. nem félresiklott,
ám elfojthatatlan
vágyak kiszolgáltatott ja. Ebben a
fiatalemberben
minden normális és őszinte. S ő arra törekszik,
hogy identitást találjon egy személyreszabott
érzésben.
És közben tulajdonképp
józanul látja a helyzetét. Pontosan
tudja,
hogy
választása
rossz.
Hogy
Odette-ben
nem
lehet
megbízni. Hogy Odette ízlésvilága még vonzó ellentétnek
is
túlzás. Hogy Odette képtelenség. Hogy a személyességet
keresve a személyiségét
fogja elveszíteni ebben a kapcsolatban.
1rons
tekintetében
mindvégig
ott él a mindent sejtő rémület.
'De nem hátrálhat
meg, mert az
idegen-létből
kell kitörnie.
Sch'löndorff erről az egyre jobban elhatalmasodó
egzisztenciális pánikrólkészítette
filmjét.
Nem
alkalmazhatott
másféle

eszközöket.
Nem
vállalhatott
másféle fordulatokat.
mint amiIyeneket a színész premier planjai ki.fejezhetnek.
Nem vehetett
gyorsabb
tempót,
zaklatottabb
ritmust. Ez a történet ilyen.
Nincs is "igazi" vége. Csak
befejezése - Swann kései halálával. A film utolsó tíz perce jó néhány
évvel azután
játszódik,
hogy Swann elvette Odette-et.
Sápadt,
súlyos
beteg
élő-halottként
látjuk
viszont;
tudja, milyen kevés ideje van hátra. És ez az átmeneti állapot is
félreérthetetlenül
a magány állapota. Swann nem jutott el az
Életbe, de küzdött érte. Idegen
maradt feleséggel és gyerekkel
együtt is, de méltósággal
várja
a halált. Az ő élete a keresés
volt, és. valójában
véget ért a
döntéssel.

Alain De/oli
S Od ette, aki eleve maga az
Élet, feltűnik még a film utolsó
kockáin
érett,
magabiztos

szépasszonyként
távolodik
szemünk elől a park fái között.
Mészáros Tamás

Karácsonyra ajándékot adni és kapni öröm
aPIÉRT szaküzleteiből!
Néhány ajándékkötet hazai és import árukészletünkből :
emlékkönyvek.
fotóalbumok.

pasztell-. festék- és aquarellkészletek
márkás töltőtoll- és golyóstollkészletek
rost- és filctollkészletek,
szövegkiemelők,
asztali írószertartók.
díszcsomagolók
díszkötöző szalagok
ajándékkisérő
kártyák,
1987 évi teljes naptárkészlet.
karácsonyfadíszek
Segítünk Önnek választani!

Kereskedelmi

Vállalat
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FILM-MÚZEUM

"Csókolj, ez a mámor perce

u

o"

Henry Ha tha way : Niagara
Niagara, USA. 1953. R: Henry Hathaway, F:
Charles Brackett, Walter Reisch, Richard Breen.
O: Joseph MacDonald, Z: Sol Kaplan. Sze: Marilyn Monroe, Joseph Cetten. Jean Peters, Casey
Adams.
Ma legyünk romantikusak és szentimentálisak,
utánozza az élet a Mándy-novellákat, a Niagara
megy a Filmmúzeumban. A Beavatott Nagyfiú
mesé] a "papák mozijáról". és a Romantikus
Lány izgatottan közbevág:
er 
És amikor
széthulltak a megfojtott Marilyn Monroe retiküljéből a csillogó kis kacatok ... "
A Niagara a klasszikus Hollywood egyik
utolsó reprezentatív bűnügyi melodrámája. Az
ötvenes évek végére a bűnügyi film thrillerré
lelt (Psycho). A krimihez hasonlóan a westernből is kiszorul a melodráma. A Filmmúzeumban nemrég játszott Johnny Guitar a western
és melodrárna szövetségének utolsó nagy emlékműve. Az ötvenes évek végén a western is
elbúcsúztatja a melodrámát. A melodráma, a
felfokozott
érzelmek
műfaja, antikválódott.
Ebben különbözik a klasszikus Hollywood és
a "New Hollywood", ez az újdonság: a pátosz
hiánya. A thrill lép a pátosz helyére. A régi néző fizetett, mert sírni akart, az új néző fizet,
merr gyűlölni akar. A könnymirigyeket
trónfosztja a libabőr érája.
Legendás filmek sorának. a Casablanca, a
Gilda, a Cover Giri fajtájának kései példánya,
a kihaló populáció egyik utolsó dinoszaurusza a
Niagara. Vadul harsogó, ma már álomszerűerr
szürreálisnak tűnő technicolor színeiben még
egyszer összefoglalódik egy búcsúzó világ, reményeivel.
illúzióival. hazugságaival. A pátosz
világáról beszéltünk. A "belülről irányított em-
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ber" világa, mondaná Riesman. Egy nemzedék
(a pioníroké.
Hollywood alapítóíé),
egy kor,
egy társadalom, egy évezred és ki tudja, mi
minden búcsúzik még. Hollywood emblémája
- Billy Wilder filmje óta - az Alkony Sugárút.
A Niagara a klasszikus veretű patetikus melodráma
másodvirágzásához
tartozik,
ezért
olyan barokkos. A nézők egy része még sír, más
része - a rendezővel együtt - talán mosolyog,
s mindkét résznek igaza van. A film azoknak
az embereknek a kölcsönös elpusztításával
és
önkiirtásával
végződik, akikről melodrámát lehet csinálni, s azok maradnak a porondon, akikről már nem lehet. Ezért is végjáték a Niagara.
Arról is szól, hogy az Elfújta a szél típusú filmeket is elfújja a szél.
Más értelemben is alapfilm. Marilyn Monroe
egyik legdekorativabb fellépése, a kevés nagyszabású szerep egyike, melyek nem váltották aprópénzre a szuggesztív sztárszemélyiség
máig eleven varázsát. Az álomgyár még nagy,
látványos, izgató alkonya egyben Monroe pályájának delelője.
Nemesgiccs: olyan film, mely a legszélesebb,
legvegyesebb nézőtömegek minden áron való
szórakoztatását,
készséges kiszolgálását tűzi ki
céljául, egyúttal a védekező, ellenálló intellektuelt is lebilincseli. Nem véletlen, hogy Baziri.
alighanem a filmtörténet legérzékenyebb, legjobb szemű filmkritikusa, épp a Niagarát kezdi emlegetni, amikor az álom gyár védelmére
kel: "Oly könnyű ironikus megvetéssel kezelni az olyan hollywoodi vállalkozásokat, mint
a Niagara, hogy az ember inkább ahhoz érez
kedvet, hogy kimutassa a benne található értékeket. Végül is az, aki megveti. olyan film áldozata lett, amelyben jó része van a tudatosság-

nak és humornak." Sükösd Mihály írt róla reregényelméletében,
milyen csábítás
"halhatatlan giccset írni a Kaméliás hö1gytől az Elfújta a szélen át napjainkig." Henry Hathaway
azok közé tartozik, akiknek ez nem egyszer sikerült. Ma, amikor a sokáig mesterségesen
erőltetett és egyoldalúan túladagolt
"magas
rnűvészet" magaslati levegőjében lilára fagyott
filmesek hideg verejtékkel próbálnak ismét forró mozi1égkört teremteni C,szórakoztatni"),
eleddig nem túl sok sikerrel. el kell gondolkodnunk a siker dramaturgiáján.
Hitchcock, akinek korai filmjeiből nem kis mértékben merít
a Niagara, így foglalja össze a "kulináris" mozi programját: "Van olyan film, amely az élet
egy szelete - az én filmern egy szelet sütemény." Ma, amikor a Níagarát harminchárom
éves süteményként tálalják fel nekünk, meglepetve tapasztaljuk, hogy továbbra sem rossz
ízű. Mi a mozi nagy mesterszakácsainak
titka,
receptje? Közvetlenül és gátlástalanul táplálkozik Hathaway filmje a mese. a mítosz. az
álom, a legenda és a bűnügyi krónika gyökereiből.
A cselekmény mctorja a Loornis házaspár, a
sötét szebában
gubbasztó, értelmetlen tárgyakat bütykölő, háborús sérűlt, valószinűleg impotens férj és a felvillanyozott reggeleken szeretőjéhez
rohanó szexbomba Rose brutális, szadomazochisztikus drámája. A Niagara enciklopédikus dramaturgiája
mítoszok sokaságát
nyalábolja
egybe. Az elementárisan vonzó natúrasszony.
az amorális ragadozónő és tehetetlenül nienekülö vagy lázadozó prédája, az áldozatul kiszemelt kultúrférfi
konfliktusát
(pl.
Valamit visz a víz, Az éjszaka lánya). Az érzelmi és erotikus függés témáját, az öregedő
férfi kiszolgáltatottságát
a fiatal nőnek, utolsó
szerelrnét. "naplemente előtt" (pl. Kék angyal,
Egy szetelem hránilxáia], A teherré vált férjtől szabadulni akaró szeretők krimijét (pl. A
postás mindig kétszer csenget). A szeretőktől
szabadulni akaró férj krimijét (Orieusz alászáll). Mindenek fölött a féltékenység és boszszú drámája. A feleséggyilkos
férj a férjgyilkos feleség által neki szánt visszatérés nélküli
útról tér vissza, s a fojtogató karok szorítása .
halálos ölelés. A nem szeretett férj teljesen
passzív, egy halott élő, a halálból visszatérő
férj pedig az élőhalottak rokona, az ő emberfeletti erejükkel indítja bosszúhadjáratát.
A
bestiális Rose tervezett férjqyilkossáqát
utólag
igazolja a férj feleséggyilkossága. Nem hagyta
volna futni Rose-t, újra kezdeni mással. elmenni szeretőjével.

Maxilvn
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George imádni és gyűlölni képes, Rose imádni és gyűlölni való tud lenni. és ennyi elég a
kalandhoz. Vajon a kaland miért kriminális?
Az imádat magától válik gyűlöletté, mert túl
sokat kell követelnie, hogy imádhasson. túl sokat kell áldoznia a imádottért.
az imádat csak
túlzó lehet, s a túlzó imádat az imádottat végső
soron szükségképpen
méltatlannak
találja.
George, az imádó csak felét tette vagy tehette
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meg annak, amil tenni kellett volna, hogy ne
az iszonyatba fusson ki a szenvedély. Az elbűvölt csak elbűvölőként biztosíthatja magának a
bűvöletet.
George azonban csak elbűvölt, ahogyan Rose is csak elbűvölő. Mindkét fél felemás.
Loornisék
drámájának tanúi, az átlagamerikai pár, Ray, az elfoglalt ügynök és felesége,
Polly. dolgos évek után jöttek megkésett nászútra. Hitchcocki felállás; Mr. és Mrs. Akárki
szembesül Mr. és Mrs. Örült tel, a kisszerű,
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de biztonságos világban élők a perzselő és
pusztító kalanddal. Morin így jellemzi az alapvető társadalomlélektani
ellentmondást, melyre a tömegkultúra épít: "A mindent kockára
tevő képzeletbeli ideál szemben áll a minden
kockázattól óvó gyakorlati ideállal." Ray és
Polly a mozinézőnek a mítosz világába delegált követei, ők az életrevalók. akik úgy élnek,
ahogy lehet, az őrült párral ellentétben, akik
permanens pokolban élnek, mert nem engednek a permanens paradicsomból.

Rose és George, a két erős egyéniség szerétni szeretne, de mindkettő önmagában teljes és
önmagának elég, zárt világ. Irtózatos távolságra egymástól. Rose mindent összefoglal, ami ellenállhatatlanul
és pimaszul élő és virágzó,
Georges mindent, ami döbbenten és dermedten
esendő és szerencsétlen az emberben. Rose is,
George is kívülálló, outlaur. az erkölcsön innen, az erkölcs alatt a nő, az erkölcsön túl a
férfi. A kaland világa az ember alatti és ember
feletti erők társadalmi túlvilága. Különös-baljós megvilágításban jelenik meg a kaland vonzó és borzalmas kinti világa, ahol a férfiak
még férfiak (de mit érnek vele?), ahol a nők
még egész testükben vibráló nőstények (de mit
érnek vele?). Nem kevésbé baljós a visszfény,
mely a mozinéző világára vetül: a biztonságos
zsöllye fedezékében diadalmaskodhat
(de mit
ér vele?). Meglepően nagy a néző szabadságfoka : a köznapiságtól is menekülhet a kalandhoz, a kalandtól is a köznapisághoz, azon is elgondolkodhat,
hogy valójában
egyik sincs
rendben, azon is, hogy mindkettőnek
mégis
mennyi előnye van. A tömegfilm gadget, a képzelet sokfunkciós játékszere.
George és Rose szenvedélyes viszonyának
tükre a Niagara, a zuhatag. "Én csak csendes
vizeken úszó fatuskó vagyok" - mondja Polly,
szornorkás iróniával és öntudatos szerénységgel vállalva szerepét. Mr. és Mrs. Akárki azonban nem egyformán prózaiak. Ray észre sem
veszi a közelükben zajló drámát, az érzékenyebb Pollyt magukkal sodorják az események.
Újabb képlet viszi tovább a filmet, a cserebomlás (Vonzások és választások)
témája. Polly
éppúgy középpontja a prózai világnak, mint
Rose a kalandnak. Azt is mondhatnánk, mindkét világot titkos matriarchátus jellemzi, a különbség csak annyi, hogy Polly férje észre sem
veszi, Rose férje küzd ellene. "Manipuláció t"
- örvendhetnek végre a film-fejvadászok. Valóban a kultúripar
számítása: a hiedelem szerint az asszonyok döntöttek a mozilátogatást
illetően, a kor háziasszonyát akarta megszólítani a melodráma. Annál érdekesebb a későbbi
korszak nagykorú
filmmúvészetét
képviselő
Antonioni-filmek re>aonsága, melyek maguk is
intellektuális
melodrámák.
Férfialakjaik
sodródnak a világgal, érzékenyebb asszonyalakjaik
észlelik, hogy nincs rendben a világ. Antonieni
Kalandjában közvetlen Niagara-hatást
érzünk.
Hathaway filmje elsősorban két szép aszszonyportrét állít elénk. A két asszonyportré
egyben két szerelernvizió, a pusztító és a gyógyító szerelemé. Különös.
hogy - míg Polly-

Marilyn

Monroe

nak drukkolunk - közben olykor meqis elbizonytalanodunk,
szerelem-e a gyógyító gyengédség és derekas tűsténtkedés,
Polly szerelme? Ray és Polly oké, de csipetnyi erotika
sincs groteszkül kedves, esetlenül vállveregető
viszonyukban. Am egyszerre szikrázni kezd a
levegő, a derék asszonyka az elveszett és eszeveszett George barlangjába lép. Itt mindig le
van húzva a redőny, és a kiismerhetetlen, idegen, a megsebzetten, meg törve is erős férfi
(erős, mint a halál) sötét arccal babrál értelmet-
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len és funkciótlan tárgyain. Belép a "tiszta nő"!
Archetipusok találkozása. Mit váltanak ki eg-ymásból? Az örökké mosolygó Ray szimpla személyisége nem igényli Polly érzékenységét, Polly is magányos Ray mellett. mint Rose melJett
George. Anyáskodva csitítja, ápolja Polly a másik asszony férjét. s váratlanul köztük születik
meg az intimitás, amely mindkét házasságból
hiányzik. A "Szelek Barlangjában"
találkozik
egyszer a háziasszony a holtnak hitt, gyilkosnak tudott, veszedelmes idegenne!. A nő pánikba esik, rnenekűl. a férfi megragadja és az arra haladó turisták megtévesztésére
erőszakos
csókban forr össze vele. Végül a nagy út, a
vergődő rohanás a vízen, az örvény és zuhanás
felé, az extatikus utazás, ez is Polly és George
utazása. Ezt a motívumo t folytatja, dolgozza ki
majd Preminger The Riuet of no Return círnű
westernjében. mely az Afrika királynője és az
Ann of the Indies mellett a legszebb vízi-útifilm. Új kombináció: Polly és George - miért
is ne? Az elmondottak alapján azonban rá kell
jönnünk, éppen olyan abszurd ez, mintha egy
valódi lány - lent a zsöllyéből - akarná a vetített férfit megmenteni. Vagy a vetített férfi a
valódi lányt.
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George épp olyan gyermeteg módon önző
Pollyval szemben, mint férjével szemben Rose.
Rose férjét sodorja halálba, a férj Pollyt halálveszélybe. A gyógyító nő hasztalan próbálja
megváltani az elátkozott férfit az iszonyattól.
de az elátkozott férfi közben megváltja sikertelen megváltóját akisszerűségtől.
Polly kiemelkedik a komikus rnellékszereplő státuszából. A film végén Polly a halálból visszatérő,
mint a film közepéri George.
Külön kelJ szólni Monroe daláról.
a film
slágeréről. Rose éppúgy önmagával van elfoglalva és magába vonul vissza dalában. mint
George a bütykölésben. Rose kilép az udvarra.
Öltözv- is meztelenül. ön-lemeztelenítve vonul
át az ölelkező párok között. Nem táncol. italt
sem kér. Nincs szüksége semmire. A szép testben létezés fizikai örömét sugározza. Enekelni kezd, halkan, a maga örömére. Érzékien leeresztett pillák. kissé nyitva feledett ajkak, melyek mintha csókolnák az elsuttogott szavakat
Mi ez? Különös szerelmi aktus a nyelvvel. a
szavak parázzsá lett közegével. Az erotika sámánasszonya emelkedik előttünk az extázis hetedik mennyországába. A film erotikus nagy jelenete partner nélkül zajlik, s él legkülönösebb,

Marilyn Montoe, Jean Peters (a tükör mellett]

hogy úgy érezzük, jelenléte talán még savaró
is lenne. Rose szeretőjét
egyébként úgyszólván nem is látjuk, annyira jelentéktelen, szóra
sem érdemes, meghalhat Rose-ért, ez minden.
A férj szétmorzsolja Rose hanglemezét. A dal.
mely a nőt eloldotta a földtől. melynek rnelódiáját átveszik a torony harangjai, felsebzi a
férj kezét. Ez az ingerkedő, álmodozó dal kiséri végig Rose-t, ezt dúdolja a zuhany alatt,
ezt énekli a fülledt estén, ez kíséri a szeretőjéhez siető nő lépteit, ez ébreszti a kórházi
ágyon, magához térve a sokkból. szeretője elvesztése után, ez visszhangzik a toronyban, a
harangok között, amelyek megtanulták Monroe-tól a szerelmi slágert, futása végéhez érve,

a magasban, ahol megfojtja a férj: "Nincs több
dal. Rose!". Rose és a templomtorony önálló
téma. A harangjáték Rose dalát reprodukálja,
Rose csípője pedig a harangok mozgását. A bűnös Rose halála mennybemenetel. A toronyban hal meg, míg férje és szeretője a mélybe
hullanak, Polly is majdnem a mélybe hull.
Niagara:
számunkra a "papák mozijának"
szimbóluma,
melyben Niagaraként zúdult a
szorongva és boldogan bámészkodó nézökre a
szenvedély, az esemény, az akció, a színek és
dalok orgiája, a "papák mozijáé", melybe Niagaraként zúdultak a nézők,
Balogh Gyöngyi-Király

Je[!ő
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A Skála Metro műszaki adás-vétel üzletének
rendkívüli ajánlata:

- kiváló minőségű Parrot-floppy lemezek 135 Ft-tól 350 Ft-ig
- lemeztisztitószerek
Flotisz DR 8 - 1200 Ft,
Flotisz DR 5 - 922 Ft.
- számítástechnikai berendezések, alkatrészek.
cikkek széles választéka.
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MŰTEREM

A pályaelhagyó
Pályakép B. Révész Lászlóról
Hasonló eimmel készített
tavaly ősszel riportfilmet B. Révész László; nagy feltűnést keltett.
A Péntek esti randevú korábbi
"altató"
műsoraival szemben felrázó hatású volt, amit jelez,
hogy napokig beszédtéma
volt az érintettek
között és politikai testületi ülésen egyaránt.
Nyilván a nagy érdeklődésre
való tekintettel
hamarosan elkészítette
a folytatást
is - ami ritkaság. Ebben gazdaság- és (ifjúság) politikai szakemberek vitatkoztak
a látottakon ; a fiatal értelmiség lassan általánossá
váló kényszer-mobiIitásán.
A riportokból
kiderült:
a rendező alapos ismerője a témának,
ám hogy ebből jó műsor is
született,
az nemcsak
a rendezést
dicséri. hanem a felkészülést,
a munkatársak
alapos kiválasztását
- például Vic sek Ferenc riporteri
remeklését (szerkesztő . Sebeő Agnes).
A két műsor eltérő módszerrel
vizsgált
egy
egyre akutabbá
váló társadalmi
jelenséget;
az
első rész eleven sodrású riportjait
nagy analizáló kerekasztal-beszélgetés
követte
- s ezek
azt is jelezték.
hogy rendezőjüktől
egyik módszer sem idegen.
Mint ahogya téma sem: ami azzal magyarázható, hogy Révész megéli az értelmiség
problémáit, s korábban
talán magát is pályaelhagyónak érezhette.
1960-ban
ugyanis magyar-latin
szakon kezdte egyetemi
tanulmányait.
Pár évvel később filmezni kezdett:
Perényi Endrével
és Ráday
Mihállyal
megalakitják
az ELTE
Amatőrfilmklubját,
amelynek
patronálója
Szabó István volt. Ez az időszak az ekkor kibontakozó amatőrfilmes
mozgalom
hőskora,
e filmes lázra nagy hatással
voltak
a francia
és
egyéb új hullámok
ide érkező alkotásai,
valamint a "hivatásos"
magyar film meqújhodása.

Hogy melyik hatott rájuk technikai
fogásaival,
s melyik a tartalmával,
gondolati-szemléleti
újdonságaival
- nehéz lenne eldönteni.
Mindenesetre az Egyetemi Színpadon folytatott viták a
Sodrásban.
a Párbeszéd, az Oldás és kötés alkotóival meghatározói
lettek az akkori egyetemisták későbbi életút jának, világszemléletének.
Ezzel is magyarázható
talán, hogy a leendő
klasszikus-filológus
is - akire demonstrátorként számítottak
a tanszéken
- kamerát
vett a
kezébe, s Truffaut-ékhoz
hasonlóan filmkritikával is próbálkozott
az Egyetemi
Lapokban.
Szakdolgozatát
pedig
nem Horatiusról
vagy
Ovidiusról
írta, hanem a magyar filmkritikáról.
Ezzel egy időben
készítette
első figyelemre
méltó amatőrfilmjeit;
a Turfot (1964) és a Terézvárosi búcsút (1965). Bár e két kisfilm etűd,
csupán egy kezdő ujjgyakorlata,
rendezőjük
ma
sem tagadja meg őket. Nyilván azért, mert már
magukon
viselik azokat a jegyeket,
amelyek a
későbbi
B. Révész Lászlót jellemzik.
Egyfelől
a problémák
iránti
fogékonyságot
amit
ugyan nehezen lehet az egyetemen,
a magyarlatin szakon szerzett tudással magyarázni,
mint
inkább a megújuló
Eötvös Kollégium
hatásával. amelynek
szervezésében
több falukutatásban vett részt. Ez inkább egy másik motívummal hozható
összefüggésbe;
a múlt értékeinek, a tradíciók,
a régi kultúrák
felkutatásával.
a mulandóságban
a megőrzendő
keresésével.
Ehhez párosul az a módszer,
amit az egyetemen filológiai
pontosságként
tanítanak.
A Turf az első motívumot
demonstrálja.
EIlenpontozásos
szerkezete,
szociofotói
a kontrasztok iránti fogékonyságot
jelzik: a nézőtéren . feszülten,
szinte mozdulatlanul
állók figyelik a vágtató lovakat. A fogadás. előtti gondter-
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a Főiskola adásrendező-szakát.
majd a szociológiát a bőlcsészkaron. mivel érdekelte a szociológiai módszerek alkalmazása a dokumentumfilmezésben.) Itt találkozott Hanák Gáborral, aki számos munkájának lesz alkotótársa.

A kultúráktól

B. Réuész László

helt arcok, majd a merev tekintetek szinte a
célba szuggerál ják a körpályán száguldó kedvenceiket. Ezalatt halljuk, hogy az első női űrhajós a Föld körül kering. A kép és a hang
egymásra vágása, ellentétes jelentése - noha
mindkét esetben körmozgásról van szó - gondalali. szellemi feszültséget eredményez.
A régi és az új - kevésbé - ellentétes viszonya jelenik meg a Tetézirárosi búcsúban, ahol a
hagyományos
közösségekre
jellemző ünnepi
eseményt látunk a főváros kellős közepén; azaz: hogyan őrződnek vagy változnak a kisvárosi, mikroközösségi szokások.
E filmeket látva már nem volt meglepő. hogy
rendezőjük
a bölcsészdiploma
megszerzése
után nem lett latintanár, hanem a filmrendezői
szakra jelentkezett. Az utolsó rostavizsga után
a legjobb 10 között volt, csak véletlenen (?)
múlott, hogy nem lett belőle rendező. Úgy tűnt,
ha nem is a hagyományos formában, de tanár
marad: a Televiziónál az Iskolatévéhez került.
Az itt töltött tanulóévet már komolyabb feladat,
a Század unk sorozat követte, ahol Bokor Péter
mellett asszisztenskedett.
Ez egyben azt is jelentette, hogy Révész átkerült az Ismeretterjesztő Osztályra, ami később átalakult Közrnűvelődési Főszerkesztőséggé.
(Közben elvégezte
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a szubkultúrákig

Rendezőként
egyre jobban kamatoztatta
az
egyetemen elsajátítottakat : a kultúrák ismeretét, s a hozzájuk fűződő kapcsolatában azt a
módszert, ami pontosságot, szigorú alázatot követel a megismerőtől. Ezt B. Révész elsősorban
a történelemmel foglalkozó műsorokban érvényesítette; a Tévé-egyetem előadássorozatában,
az ókori Hellászt ilL Rómát bemutató műsorokban. E klasszikus kul túrák hozzáférhetővé tétele a ma embere számára, az ismeretterjesztés
tudományos szinten történő művelése - ezt biztosította egykori tanára, Hahn István akadémikus közrernűkődése.
aki valóban egyetemi színvonalú előadásai val, színes stílusával megelevenítette a múlt at.
E műsorokban B. Révész - ráadásként, szinte
észrevétlen - egyben egy tudós portréját is
megrajzolja, hitelesebben, mint egy interjúban.
Az ismeretterjesztéshez
sorolhatjuk a Tisztelendők című sorozatot is, amelyet 1979 óta rendez.
Ebben méltó partnere a nagy formátumú riporternek. Róbert Lászlónak. Kettejük rnunkájának eredménye, hogy az aktualitáson túl olyan
kultúrtörténeti elemzéseket kapunk, amelyek a
keresztény egyház ill. a papság értékőrző-közvetítő, politizáló szerepét vizsgálják a változó
világban, valamint a különbőzö
kultúrkörökben; a Földközi-tenger
medencéjében, LatinAmerikában
(Nicaragua, Ciprus, Libanon, Izrael) .
A régmúlt mellett a félmúlt,
a közelmúlt is
foglalkoztatta; erről vall a Duczynska Ilonával
készített interjú (1974), valamint a három makói portré (1975).1 Mindezekben azt kutatta,
hogyan formálta az emberi sorsokat a történelem. A XX. század első nagy generációjának
egyik tagjával készített beszélgetésben
is az
érdekli, ami a három makói kisember esetében: életük, magatartásuk mit jelent, (mit) jelenthet a ma fiatal jai számára, akik nem élhetnek meg történelmi sorsfordulókat. nem rnérethettek meg válsághelyzetekben.
Milyen tanácsot tudna adni a mai fiataloknak? - kérdezi
1 A Duczynska interjúban a riporter B. Révész László volt, a Három makói portréban
Kunszabó Ferenc.

Duczynska Ilonától. aki Hölderlin szavaíval
válaszol: "Hát áldd meg az unokát újra, I Hogy
megtartsa néked a férfi I Amit az ifjú ígért" ...
Bármennyire elgondolkoztatók is a riport ban
elhangzottak, az unokák számára az őszinte szó
már kevés. Ezt írja annak a filmjének elejére,
amelyet pár évvel később (1980) - mintegy az
előzők folytatásaként - készített olyan állami
gondozott fiatalokkal. akikhez talán el sem jutnak ezek az üzenetek, hiszen túl rnessze vannak
attól időben és térben; a társadalom peremére
vetetten vegetálnak, "csöveznek" . S ha korábbi filmjeit a szereplőik miatt említjük mint
kordokumentumot - ezt a rendező problémaérzékenysége miatt idézzük. A "Ricse" -jelenség
- amely a 70-es évek végén perifériálisnak,
ezoterikusnak tűnhetett - mögött Révész egy
szubkultúrát fedez fel. az aluljárók társadalmát, amely egy másfajta értékrend szerint él erre kényszerül. mivel bűnbeesése miatt kitaszíttatott a társadalomból.
a társadalom által
elfogadott normák világából. (A bűnbeesés
azonban ez esetben korántsem egyértelmű, mivel az apák bűnéért - elhagyták gyerekeiket
- a gyerekek bűnhődnek.) Ezt a film a helyszíneivel is érzékelteti; az aluljáróról nemcsak az
undergroundra
asszociálhatunk.
hanem az infernóra is. A zárt terek, a csövező búvóhelyek.
a szűk, sivár lakások a bezártságot sugallják,
csakúgy, mint a koncertek helyszínei, ahol már
másféle extázist látunk, mint 10 évvel korábban
Kovács András filmjében.
A koncerteknek ebben a filmben is fontos
szerepük van; itt fogalmazódnak meg zenében,
szövegben, gesztusokban azok az érzések, gondolatok, amelyek e réteget jellemzik. A film
megfejti, értelmezi ezeket. amikor a koncert
tömegéből kiragadva követ egy-egy fiatalt. Az
"Oszinte szó kevés" című szám után fiatal lányanyát látunk, aki aszülése fájdalmairól s egyben elmondhatatlan
szépségéről, öröméről mesél.
A megfigyelésben Révész felváltva alkalmazza az interjút. a szituációba hozás módszerét.
Ez utóbbi azért nem megrendezett, mert nem
a rendező szerepelteti alanyai t, hanem ők szerepelnek: most végre őket is meghallgatja valaki. E kamera-pszichoterápiával
is magyarázható a film "nagy" jelenete, amikor az állami
gondozott lány, Margit találkozik anyjával. aki
korholja őt korai teherbe eséséért. A bűnbeesés
azonban ez esetben sem egyértelmű, hiszen itt
is a szülői minta követése történik, Az a hátrányos helyzet pedig - ami az állami gondozás·
ban megtestesiiJ - nemcsak folytatódik a kö-

Műhénei

hirálysir

(Ölwrj Hellasz-sorozat)

vetkező generációban,
hanem hatványozódik.
Margitot anyja azért volt kénytelen gondozásba adni, mivel férje nem tűrte el otthon a gyereket, ő viszont bármennyire is másként képzelte el születendő gyermeke jövőjét, életét,
végűl mégis szintén gondozásba adja gyerekét.
s ez nem az állhatatlanságán múlik.
A film" szerint a hátrányos helyzet bővített
újratermelődésének
potenciális bázisát a rnunkáscsaládok adják. Például Margit anyja - aki
korán ment férjhez, szükséqlakásban
lakik, s
nehéz fizikai munkát végez - mintha csak
Révész egy (10 évvel) korábbi filmjéből kerűlt
volna ide.
Ez a - Kétmillió (1969) című - film volt az
első önálló munkája a tv-ben. Alapjául Turgo2 A film Kőbányai János Biztosítótű és bőrnadrág círnű szociográfiája
alapján készült.
Ugyan nem került képernyőre.
de egyfajta társadalmi forgalmazás révén ismertté vált az ifjúság problémáival foglalkozók körében. Nemrégiben pedig egy nemzetközi televíziós szervezet, az INPUT montreáli kongresszusára hívták meg, ahol a tv-filmezés új tendenciáival
foglalkoztak. A film sikerét jelzi a vetítést követő vita mellett több USA televízió vetítési
szándéka.
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beállítása. Ennek visszatérő színtere
rézvárosi búcsútól kezdve - az

-

a Te-

Ünnep

Hahn István professzor (Oko ri Hellász-sorozat)
nyi Júlia és Ferge Zsuzsa: Az ipari munkásnők
munha- és életkörülményei
című könyve szolgált. Turgonyi Júlia a film szakértője is volt, a
rendező mindig a választott téma kutatói val
dolgozik együtt.
A 60-as évek vége egyben a munkaerőtartalékok kimerülését is jelentette. -Maqyarországon ekkor már kétmillió nő dolgozott - innen a
cím. Sorsuk kendőzetlen bemutatása miatt aggályok támadtak a filmmel kapcsolatban. Pedig az ábrázolt probléma akkori aktualitását
bizonyította, hogy nem sokkal ezután párthatározat született a nőkérdésben, s ezzel egy időben a filmet is bemutatta a televízió. Az akkori
problémák egy része még ma sem megoldott:
a nők közott ma is sokan végeznek betanított
vagy segédmunkát, gyakran nehéz fizikai tevékenységet, s ez nem mindig tükröződik az elismerésben. A gyárkapun kivüli munkájukat
sem ismeri el megfelelően
a társadalom.
A növekvő szárnú csonka család dolgozó asszonyainak gyarapodó tehervállalását a gyerekek
nevelése sínyli meg. A film - a röpirat stílusában - vitatkozik a formális egyenlőség gel. a
valóságos tartalmat hiányolva. Révész számos
munkájában fedezhető fel a tartalom és a gyakran üres - forma ellentmondásának szem40

Ez egyik következő (1974) filmjének a címe.
amely mintha a Kétmillió folytatása lenne. Bevezető képsoraiban egy idősebb, megtört aszszonyt látunk a préselőgép rnellett, amint monoton munkát végez. A következő képek már
a lányát mutatják, aki betanított rnunkás a futószalagnál, s aztán mindketten
otthon, egy
idilli képen, disznóőlésre. lakodalomra készülve. A lakodalom abban a kis Nógrád megyei
faluban - ahonnan a film szereplői dolgozni
járnak - ma is társadalmi eseménynek szárnít,
de nem annyira a két fiatal ünnepe, mint inkább
a két család presztízsének. társadalmi elismerésének, súlyának próbatétele.
A munkássá váló fiatalok számára azonban
a hetedhét falura szóló lakodalom már mást
jelent; inkább a bevétel szempontjából érdekes, mível elszakadnak a régi falusi társadalomtól. munka- és életforma-váltásra
kényszerülnek. Kérdés, hogy gyökeret tudnak-e ereszteni egy másik társadalmi rétegben s egy másik
életformában. A film epiIógusa arról tájékoztat, hogy ez esetben ez nem sikerült. mivel 8
hónapi házasság után a lány visszaköltözött
szüleihez.
E film - amelyet Révész a munkáséletmóddal foglalkozó sorozat első részeként Kozák
Gyula szociológussal együtt készített - az ünnep többrétűségét mutatja. A lakodalom népünnep jellege felett a szakrális-egyházi
fennköltség, s mellette. pontosabban vele ellentétben, az állami esküvői szertartás, amely inkább
hivatalos, formális, mintsem ünnepélyes. Amit
látunk, az inkább tárgyalásra emlékeztet. s a
házasságkötés ítélethirdetésnek
tűnik. A templomi esküvő után büntetés, hogy nem kapják
meg a nagy kultúrtermet. ahova a menyegzői
sokadalom elférne. A régiről való - adminisztratív - leszoktatás önmagában nem teszi vonzóvá az újat, még akkor sem, ha a régi már
tartaimát veszti. Révészt kezdettől fogva foglalkoztatja az ünnep: ez az etnográfus érdeklődéséhez hasonlítható, ezzel is jellemezni tudja az embereket, a kisebb-nagyobb közösségeket. Az ünnepekben jobban megnyilvánul
a
kultúrákhoz való viszony, mint az élet más területein; kiürülésük pedig jelzi. hogya különbözö hatások, változások alól nem vonhatók ki.
Révész filmjében az ünnep közösségi. s formálissá válása a közösség betegségének, pusz-

Tisztetendől:

sorozat - Izrael

tulásának tünete. Ez még az előbbinél is egyértelműbben fogalmazódik meg a Sárpilis romlása című filmben (1984). Az események középpontjában itt a sárközi lakodalmas felelevenítése áll. A rendező - Kunszabó Ferenc közreműködésével
- a híres sárpilisi népi együttes
történetének felkutatása során egy faluközösség elmúlt 50 évé t is feltárja; azt, hogya hagyományok ápolása miként válhat közösségformáló
erővé. A népdalokat.
réqiséqeket
gyűjtő tanító
maga köré vette a falu fiataljait. társadalmi
rangra és előítéletre való tekintet nélkül. Belőlük verbuválódott
a citerazenekar. majd később
a - lányok bevonásával - táncegyüttes. A 40-es
évek végén egy kulturális versenyen leléptették őket, mivel akkor még református énekkarként szerepeltek. de 1952-ben, Rákosi szűletésnapján már országos hírű népi együttesként léptek fel. A lakodalmas saját szerzeményük - amit azonban már Decsen adnak elő,
mivel Sárpilist 1969-ben egyesítették a szornszéd községgel. így a szabadtéri színpad. amit
a falu az együttese számára épített - elárvult,
megszűnt az iskola is, a kultúrotthont pedig lebontották. Az áttelepített együttesben már csak
egyetlen sárpilisi maradt, az, öreg versfaragó
Gergely János bácsi; a fiatalok nemcsak az

együttesből, a faluból is hiányoznak. Távozásuk a szellemi, társadalmi élet megszűnését jelentette, amit az anyagi'-Íólét növekedése sem
pótolt, feledtetett, hiszen az együttes a falu életének is "szervező közepe" volt; tagjai társadalmi munkát kezdeményeztek. termelőszövetkezet et is alakitottak.
Ellenpéldát is talál Révész kamerája, mégpedig Pilisszentléleken.
(Egy falu élni akar
címmel az előző filmmel együtt az, Útje[zők című sorozatban vetítették.) Az isten háta rnögötti kis hegyi faluban a helyi vezetés és a lakosság összefogása megakadályozta
a fent kimondott ítélet végrehajtását, megállítva azt az
eróziót, amit Sárpilisen - és még számos kisközségben - láthattunk, s amit a lakosság elvándorlása és az infrastrukturális
intézmények
áttelepítése
mutat. Itt is látunk ünnepet, augusztus 20-át, amikor a falu szlovák ajkú népfronttitkára
a beszédében István király intelmeit idézi. majd a - hivatalos részt követő népünnepély en a szlovák nótákra mulatozókat
látjuk.
Az eredményeit
ünneplő közösség öröme
azonban itt sem maradéktalan,
mivel Esztergomhoz csatolás uk még sok bizonytalanságot
rejt magában. A korábbi körzetesítés negatív
41

tapasztalatai óvatossá teszik őket ebben az új
"házasságban". Ezt a film a falu múltjával is
indokolja; a rossz természeti körülmények között évszázadokon át fennmaradó település lakói megedzödtek a természettel folytatott küzdelemben. s arra kényszerültek, hogy a megélhetésüket máshol - lehetőleg a közelben, az
iparban - biztosíták. Később pedig a társadalom szoritó körülményeivel kellett élet-halál
harcot vívni uk, mivel kevés földjüket is el
akarták venni tőlük.

Mulandóság

Tisztelendök sorozat - Nicaragua, 1980.

Duczynska Ilona, 1974.
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és maradandóság

Az ünnep kétarcúságát legjobban a Pogány cimű filmszociográfiában (1972 és 1982) láthatjuk. Itt ünnepélyesen felavatnak egy fürjfeldolgozó üzemet - s egyben be is zárják. Nemcsak
egy látszat lepleződik le, hanem feltárul a valóság (folyamatainak) ellentmondásossága, amihez már nem elegendő egy esemény leírása mint az Ünnepben -«, hanem a folyamatok nyomonkövetése is szükséges.
Révésznek és a Pogány-sorozatbeli alkotótársának, Hanák Gábornak régi terve a folyamatfilmezés. Ez vezette őket Pogányra egy újsághír
nyomán, ahol a termelőszövetkezet vásárolt egy
filmfelvevőt; megérezték a lehetőséget a kamerával írt (mikro) történelemre. Ez azonban
csak részben valósult meg, mivel a folyamatnak csak egy-egy stádiumát tudták megörökíteni, míg a közöttük eltelt időt a visszaemlékezések alapján rekonstruálhatták. Az első részt
1972-ben készítették:
Egy falu Baranyából
címmel, amelyben bemutatják, hogy a vallási,
nemzetiségi ellentétek mellett a szociális különbségek hogyan alakultak át újabb konfliktusokká az 1960-ban alakult termelőszövetkezetben. A régi gazdák szakértelmére.
tekintélyére a fennmaradás miatt is szükség volt, még
ha ez sértette is a szegényparasztok szociális
érzékenységét, igazságérzetét. A falu bezártsága lassan oldódott, előbb csak kényszerből rnozdultak meg az emberek, sokan az iparba, Pécsre menekültek a szövetkezete sítés elől. Később
azonban megállt az elvándorlás, sőt - a tsz fellendülésének hatására - visszafordult. A falu
konszolidációját jelezte az első sváb=horvát
házasság, s a felhalmozás növekedése. Az
"együttélés" a filmben több értelmű; az etnikai
jelentés mellett a gazdasági (ágazatok és mellék üzemág) és a hatalmi-szervezetí (falvak, szővetkezetek "házassága") értelmezés kerül előtérbe.
S miként Gyarmathy Lívia filmje. ez is ünnep-

Ünnep, 1974.

pel fejeződik be. A tízéves tsz 1971-ben elnyerte a Minisztertanács vándorzászlaját - de Révész nem hagy kétséget afelől, hogy a "mézeshetek" után nehezebb idők jönnek. "Ma még
ünneplünk, de holnap már vizsgálat indul a
melléküzemág ellen ... " - emlékezik vissza a
10 évvel későbbi folytatásban a szövetkezet főkönyvelője az akkori időkre. (Egy magyar gazdaság tíz éue, 1982.) Az eltelt időszakot a szereplők és a film visszaemlékezése alapján idézik fel, így az emberek is szembesülnek akkori
énjükkel. A korábbi film mint hivatkozási alap
autentikussá teszi a visszaemlékezést, így viszszamenőleg igazolhatók vagy leleplezhetők az
eredmények, nézetek.
Az alkotók tudják, hogya jelen nehezen érthető meg a múlt ismerete nélkül, ezért elsősorban szociográfikus dokumentumanyagok ra építenek. (A film szakértője Bokor Péter melletL
Márkus István volt.) A film, mint Révész munkáinak többsége, riportokból
(ínterjúk),
szocicfotókból.
régi fényképek ből ill. filmfelvételekből (arcok, házak, belső és külsö terek)
szerveződik. A portrékat, alakokat körülvevő
belső és külső hátterek az életmódot dokumen-

Otjelzők.

Sárpilis romláso.

1984.
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Poqáu», Egy inaqv ar gazdaság

tíz éve, 1982.

tál ják. Az életforma-változást,
a kisközösségi
állapotokat eleven jelenetekben is láthatjuk, a
búcsúban, a zárszámadó közgyűlésen, vagy a
tsz elnökségi üléséri.
ahol - a karnerától
nem
zavartatva - drámai viták zajlanak.
A különböző jellegű anyagok ötvözese dínamikussá teszi a filmet. Hozzá kell tenni, hogy
az egyes elemek önmagukban is atmoszféra teremtő erővel rendelkeznek. Példaként említhetjük az éjszakai szántást, amelyben a motor zúgását elnyomja a traktoros rádiójából felcsendülő Himnusz hangja; a nap az éterben ezzel
- "hivatalosan" - befejeződőtt,
de itt, a szántóföldön még nem. A kép és a hang már korábban is említett ellenpontozásos szerkesztése, a
kontrasztos hangulatú elemek a személyes látásmód alapján itt a (szántó) földhöz ragadtságból emelkedett, sajátos lírájú jelenette formálódtak.

Ez a sajátos líra jellemzi Révész későbbi
portréfilmjeit (A látogatás, Ami boldoggá tesz).
Szereplői
sérűlt em berek; mindkettőt fiatalon
éri tragédia. Egyikük egy világméretíi trauma
(Auschwitz) során veszti el családját hazáját;
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a másik látását elveszítve szakad ki eredeti világából. Am egyikük sem roppant össze. A téma - különbségei ellenére - sok buktatót is
rejt magában, a részvétkeltéstől a hatásvadászatíg. Révésznek sikerült elkerülni a szenvelgő
"Iirizálást" csakúgy, mint a patetizáló "drámázást" - s az előbbi filmjéből tanultakat a
másikban érvényesíteni.
A látogatás (1982) Bruck Edithről készített
portré, a rendező első "mozifilmje" - eredetileg azt akarta megörökíteni, hogy az írónő hogyan készít filmet a deportálás utáni visszatéréséről. Ehelyett a legutóbbi hazalátogatásának
állít emléket. Egy olyan embert ismerünk meg,
akinek egyénisége Révészt is lenyűgözte - talán túlságosan is hatása alá került -, s ezért
is marad passzívan a háttérben, majdhogynem
rábízva a filmet. Ami talán azzal magyarázható, hogya rendező alkalmasnak érezte szerepIőjét
annak megtestesítésére,
hogy milyen életmentő!
- szerepe lehet a kultúrá (k) hoz
való kötődésnek.
ami magába foglalja az elszakadást is, s az emlékezés-felejtés
ellentétét hogyan tudja feloldani ezek segítségéveJ.

Ahogy a költészet, úgy a zene is éltető lehet
egy - világtalan - ember számára. A Holocausthoz képest Táncros Lajos tragédiája partikuláris - a róla készített film azonban nem. Ez
annak köszönhető, hogy nem akar szánalmat
kelteni, s nem akar hőst sem faragni alanyából.
csak végigkíséri, -éli két napját. Ebből szűletett egy szituációs dokumentumfilm, melynek
szereplőjét
állandóan akcióban látjuk: szinte
teljes életet él. mivel fogyatékosságát tevékenységgel tudja kompenzálni. A világtalanság mőgött egy gazdag világ tárul fel; nemcsak a tárgyakkal van intenzívebb kapcsolata a szereplőnek, hanem az emberekkel is. Révész mindezt
emlékezetes jelenetekben láttatja; amikor Tánczost egy szintén vak szaktársával együtt mutatja, amint két versenyzongorát hangolnak ebben megint csak a már említett visszafogott
líra érhető tetten - s ezalatt a koncertterem
lassan megvilágosodik.
Másik alkalommal a
zongoramechanikára
oktat 12-13 éves gyerekeket, s csak az épület bejárata emlékeztet
arra, hogy a vakok intézetében vagyunk. Ez
adja meg a szavak és a eim hitelét. hogy a
munka, ami hivatassá vált, s ennek továbbadása az, "ami boldoggá tesz". S ezért nem érzi
magát - minden tragikuma ellenére sem kényszerpályán lévőnek, mint a Pályaelhagyók
szereplői,

•
Ezzel a jelenhez jutottunk, miközben a rendező újabb riportfilmje is képernyére került,
Komputer tsz címmel, az Út jelzők sorozatban.
Kunszabó
Ferenccel és Szendrő Lászlóval való
közös pilisi barangolásuk eredményeként
szó
szerint is továbbmentek azon az úton, ami korábban Pilisszentlélekbe
vezetett (így Szendrő
az előző résznek még szociológus szakértője,
most már a riportere). így jutottak el Sárisápra, ahol a föld nem tudta eltartani az embereket - majd a föld gyomra sem, mivel a közeli
annavölgyi bányát a 70-es évek elején bezárták így a szövetkezetre hárult a teher, hogy a
falubelieknek munkát adjon, s ez a felelősség
olyan kockázatra kényszerítette,
amit akkor
talán fel sem tudott mérni. Előbb adattáblákat.
majd nyomtatott áramköröket készítettek me1léküzemágban, amihez egy szakember volt és
harminc falusi asszony, akik a munka során
tanulták meg a teendőket. Az eredmény, hogy
a tsz termelési értéke (1985-ben másfél milliárd Ft) húsz év alatt megszázszorozódott,
s
ennek több mint a felét az ipari termelés adja;
a növény termelés veszteséges, s az állattenyész-

Ami boldoggá

tesz ... 1983.

tés sem nyereséges. Számottevő jövedelemforrásuk a tojásfeldolgozás ; a fehérjéből kivont
lizozímct a gyógyszeripar használja fel.
Megint egy film a kényszerpályáról - mondhatnánk. Pontosabban; a modernizáció kényszeréről láthattunk itt esettanulmányt.
Modell
értékkel bír, ahogy ezek az emberek jó érzékkel. jó időben váltottak lépést, és eközben bőrükön tanulták a közgazdasági fogalmakat.
A 80-as évek elején újabb fordulat: egy gazdasági társulás ajánlatot tesz számítógép készítésére, amelynek a szellemi hátterét egy kutatóintézet.
a SZTAKI biztosítja.
A tsz vállalkozik a beszerzésre, mintegy példázva, hogy az innovációs készség jobban érvényesül a kisebb, rugalmasabb üzemek ben, de
azt is, hogy az újítás itt is komoly (érdek) ellentétekbe ütközik. Azok ellenzik legjobban.
akik korábban
hasonló
kockáz'atvállalással
kezdtek a nyomtatott árarnkörök gyártásába.
Ezt a film verbálisan - az érdekeltek nyilatkozataival - és vizuálisan is érzékelteti; látjuk a
helybeli gyerekeket. amint - az ott készült számítógépeken
játszanak. A képernyőn egy
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A látogatás,
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1982. Bruck Editll

1985.

emberi figura igyekszik sorról sorra felfelé, de
gyakran ütközik akadályokba. Mivel a gyerekek meg akarják oldani a feladatot, így a figura újra és újra elkezdi a felnyomulás] - zárkózást. Am, hogy a játék hogy végződik, mi lesz
a számítógépekkel, s mi lesz majd azokkal a
gyerekekkel, akik már 10 évesen képesek bonyolult szerkezetek működtetésére - e kérdéseket a film nyitva hagyja. A történet nem zárul le - csak befejeződik, mint Révész riportfilmjeinek többségében, ami lehetővé
teszi a
folytatást, a helyszínhez ill. a témához való
visszatérést - a folyamatfilmezést.
Ez eddig
olyan mozaiksorozatot eredményezett, mint az
Útjelzők. Ebben a valóság változásai, ellentmondásai nemcsak időben, hanem a társadalmi térben; a regionális különbségekben, egyenlőtlenségekben is megjelennek.
A mozaik jellegű sorozatok mellett a másik
jellemző a periodicitás, amit a Pogányról készített film mellett olyan élőadássorozatok
fémjeleznek is, mint - korábban - a Jogi esetek, a Tudósklub és a Kalendárium. Ezek a rnűsorok nagyobb rögtönzőkészséget,
alapos felkészültséget igényelnek a rendezőtől.
hiszen a
produkció itt a néző szeme láttára ill. - miként
a Tudósklub - a részvételével születik. A rendező ezúttal is olyan műsorfvitalvezetökkel
dolgozott együtt, mint Papp Zsolt szociolóqus,
Csepeli György szociálps.zichológus ill. Juhász
Arpád geológus - akik nemcsak szűkebb szakterületüket ismerik alaposan. Együttes munkájuk eredménye, hogy Révész szinte észrevétlen
maradt a műsorokban,
ám nyilván szerepe van
abban, hogy ezek olyan tudományos és egyben
ismeretterjesztő
folyóirataívá váltak a Televíziónak, mint az írott sajtóban a Társadalmi
Szemle, a Valóság vagy az Élet és Tudomány.
Tartalmukat és szerkezetüket tekintve a felsoroltak audiovizuális adaptációjának
tekinthetők e műsorok, mivel a társadalom- és természettudományok
leg aktuálisa bb és legfrissebb
foqalmait. eredményeit
terjesztették.
gyakran
olyanokat, amelyek még - a szaktudomány által is - vitathatók. így - míként e folyóiratokban is - a vita vált e műsorok - elsősorban a
Tudósklub - fő szerkezeti elemévé, több értelemben is: mivel a meghívott szakemberek
nemcsak
egymással. de a közvéleménnyel
is
vitatkeztak - ezt a párbeszédet a telefon közvetítette.
E vitajelleg feltételezte - s eredményezte is
- azt a nyitottságot, ami a dokumentumfilm
sajátja. Kötöttséget a gondolatok képi átfog almázása. vizuális kifejezése jelentett, amihez a

gondolkodó
arcon kivül nem állt rendelkezésre
más illusztrációs
anyag. Ezek feszültségét
vagy
oldottság át, a gesztusokat
úgyellesni,
hogy
mindez ne vonja el a néző figyeImét a kimondott gondolatoktól
- ez már a rendezői
ill.
operatőri
munkát
minősiti.
Ezzel a verbális
közlest. a szavakba formált gondolatot helyezte vissza jogaiba, egy olyan közegbe, amelynek
nem ez az elsődleges
eleme. E műsorok - kissé
leegyszerűsítve
- ellentétben
állnak
a televízióval szembeni vizuális elvárásokkal.
E szükségből erényt azonban csak az tud csinálni, aki
képi nyelven is jól tud beszélni.
Révésznek
- a televíziónál
eltöltött
20 év
alatt - volt ideje és módja ezt megtanulni
mindennapi
munkája
során. Durva hasonlattal
élve; nem a "mesteriskolán"
, hanem a "szakmunkásképzőben"
és a [tömeqkommunikáció)
gyárban.
Ahol nem volt álmodozások
kora, s
nem a magyar film új hullámának
sodrása vitt
előre, hanem csak a farvízen lehet .xsoroqni".
Itt azt lehetett
- és kellett is - megtanulni,
hogy az informáci óár sodrásában
a felszínen
maradás
ne tegyen felszínessé.
S hogy ne csak
hullámokat
kavarj on, hanem
annál maradandóbbat - alkosson. Ez a tv-rendező
paradoxona,
amivel egy rendezőnek
meg kell küzdenie.
A felsorolt
munkák.
a felidézett
jelenetek,
képek kiemelkednek
a vizuális
terméktömegből, s nem túlozunk.
ha azt feltételezzük,
hogy
nem is temetik
maguk alá az újabb és újabb
hullámtömegek.
Mindezt
nem azzal éri el B.
Révész. hogy nem vesz részt a szériatermelésben, hanem azzal, hogya sorozat következő elemét úgy készíti, hogy az minőségében
is több
legyen az előzőknél.
igy
szeretné
megcsinálni
a Tisztelendök
újabb elemeként
a felszabadítás
teológiájával
foglalkozó
filmjét, feltárva
benne a mai megváltáseszme
eredetét.
társadalmi
hátteret.
Ezért kivánja
folytatni
Hanák Gáborral
eddigi kőzős munkájukat,
a Pogányról
készitett
sorozatot:
az ottani video felhasználásával,
kamerával megírni e falu jelen idejű történelmét.
Ugyancsak
régóta
foglalkoztatja
egy munkásszociográfia,
Dunaújváros
történetének
"megírása" - ami nemcsak Révész adóssága.
S e szociografikus
tapasztalatok
lezárásaként
egy
olyan filmesszé
készítése,
amely szintetizálná
az empíriát és a teóriát, a dokumentumot
és az
esztétikumot,
mintegy
összegzéseként
eddigi
munkájának.
Ami talán újabb útjelző lehet rendezői pályáján.

Három makói portré.

Tisztelel1dők

- Nicaragua.

Ernesto cardonal.

Palotai János
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Az EVIT A -ként nagy sikert aratott
énekesnő önálló albuma
$PEPITA$

HISTÓRIA

Guido Aristarco:
Visconti termékeny ellentmondásossága
1976. március 17. Az összes nagy újság első
oldalon adja hírül Visconti halálát, a harmadikon pedig sokrétű munkásságát
méltatják r
majd az államfő, miniszterek részvételével, hivatalos beszédekkel az ünnepélyes temetés. Felmerül a kérdés. mi történt volna, ha a Megszállott ság, a Vihar elött, a Bellissima (Szépek
szépe), az Érzelem, a Rocco és iiuérei alkotója
1962-ben, közvetlenül a pénz elembertelenítő
hatalmának kiemelkedő filmes megjelenítése, a
Munka (a Boccaccio '70 egyik epizódja) után
halt volna meg. Az akkori köztársasági elnök
lerótta volna kegyeletét Visconti ravatalánál?
És olvastunk volna-e az elhunytról annyit,
egyenesen szentnek kijáró írást azok tollából,
akik tegnap még támadták, sőt többször meg
is rágalmazták?
Mindenesetre jellemző, hogya dicsőítő írásokban senki. vagy jóformán senki (kivéve az
ún. "fiatal krítikusokat") sehol nem utal a filmek fogadtatására, és azokra a komoly nehézségekre. amelyekkel alkotójuknak akkor szembe kellett néznie. a MegszálIottságtól
a Munkáig. Megfeledkeztek a háború utáni és a köztársasági Olaszország "nem" -jeiről, s inkább
csak a fasizmus alatti első filmre, a fasiszták által kimondott "nem" -re emlékeznek: pedig a
Hadügyminisztérium teljes képsorokat égettetett el az Érzelemből vagy például jeleneteket
vágtak ki iiJletve sötétltettek el a Roccóból.
C.Nem megy, Guido. Olyan rosszul megy, mint
amilyen rosszul megy Olaszországnak, s annak
bizony rosszul megy" - vallotta meg nekem
Visconti a Rocco velencei fesztiváli óvatos fogadtatása után; Úgy meqy, mint mindig ... de
csak a legkirivóbb pillanatokban jövünk rá, pedig mindig így megy. Bosszút akarnak majd

állni, a Roccóval kapcsolatban lehetetlen dolgokat fognak kérni, de mi ellentállunk".1
Az is jellemző, hogya túl gyenge memória
és a kényelmes felmentés között ingadozó dicsőítő kritika nem tett különbséget Visconti
"első" és "későbbi" korszaka között.
Egy
szintre hozták, azonos szintre tették; s ha valaki különbséget tett is, a "későbbi" alkotások
Viscontiját privilegizálta az "első" -vel szemben. A "Visconti-roml;>olás" csak a részben középkorú és az annál alig idősebb "urak szolgája" vezette "fiatal kritikusok" előjoga; jobban szeretik a Mattolikat. a Matarazzókat és
a Cottafávikat. mint a "vörös képregényszerzőt" ; odáig is elmentek, hogy Gallone egyetlen beállítását
többre tartsák az egész Érzelemnél. "Visconti egy kicsit sután. a realizmus
oltárára emelték, de meg kell mondani, hogy
egyáltalán nem való oda. így a fiatalok őrá,
a könnyű és védtelen célpontra lőttek. Valójában nem rá, hanem arra akartak lőni. aki őt
erre az oltárra helyezte"2 - írja finom és mély
érzéstől áthatva az egyik "urak szolqája".
1986. A "fiatal kritikusok" előrejelzése nemcsak "meggondolatlan"
volt, hanem teljesen
hibás is: "Húsz (vagy még kevesebb) év múlva
senki sem fog Viscontiról beszélni". Ezzel
szemben tíz évvel halála után ismét mindenki
érdeklődni kezdett ez iránt a nagy, klasszikus
személyiség iránt, "még jobban, mint a halálát
megelőző években": egyetemi kurzusok, tanácskozások, kiállítások, különböző
rendezvények foglalkoznak vele. A napilapokban és foIyóiratokban is számos megemlékezés jelent
meg. Mi az új 1976-hoz képest? Van, aki ártatlanul ezt kérdezi: "Mi olyant mondhatnék,
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Rocco és iiuétei, 1960.Alain Delon, Katina Paxinou és Renato saluatori.

Massimo

Citotti, Visconti

és Marcella

Maria!1i az Érzelem

amit nem mondtak már el?", majd hosszú listában ismerteti az azóta megjelent könyveket,
azon igyekszik, hogy "bizonyítékokat"
keressen a fiatal képrombolók előrejelzésének. próféciájának" "cáfolatára" .3 Pedig még sok mindent kell elmondani, sok még az ismeretlen
Visconti összetett, gazdag és ellentmondásos
kultúrával teli személyiségével
kapcsolatban;
s hogy mit mond a ma kritikája az akkori hitika magatartásáról, és azokról a "fiatal kritikusokról", akik ma már nem fiatalok, sőt jó néhányuk nyomtalanul eltűnt.
Mindenekelőtt elismerik, hogy "két" Visconti
létezik. Az, amit tagadtak, amit nekem felróttak - ma elismert tény. Nem számít, hogy szánalmas erőfeszítésekkel azon igyekeznek, hogy
autentikus elsőségemet tagadják,
és másokat
idézgessenek szerzőként.j "A dekadeneiára tevődött a hangsúly, s amennyire távolodott a
rendező az eszmei harctól. annyira köz-eledett
egy bizonyos kozmopolitizmus
felé". SŐt, már
az Il maniiesto is elismeri Visconti "kettősségét", S "a rendező utolsó, bonyolult időszakára"
célozva egyenesen "árulásokról"
beszél." Még

iorqatásán,

1954.

a hercegi "urak szolqája", a TogliatÚ-féle Rinascitában is elegáns könnyedséggel és biztonsággal azt írják, hogy "az én tézisem egyszeru,
és nem tartom provokatívnak ; egy hatalmas, de
aligha szerethető
és majd mindiq tiszteletre
méltó személyiség műveinek állandó és érzelmileg sohasem rideg figyelemmel kiséréséből
születik. Amíg a kollektív remények korában,
mely reményekhez egy olyan arisztokrata iscsatlakozott, mint ő, hatott Viscontira a Togliatti-féle ösztönzés, védelem és bizonyosfajta "revízió", egy olyan valami, amit csak egy "gramseianus szuper-én" -ként tudok meghatározni.
Visconti megtalálta annak a médját. hogy felülkerekedjen az önmagával folytatott vitákon,
mérlegelje osztálykultúrájának
és történelmének gyümölcsét az egészen más leckével. igénynyet etikával szemben. Ebből a konfrontációból születtek leg-ellentmondásosabb művei, melyeket látni sem akartak, de éppen ezért életerősnek bizonyultak."
Ugyanez a kritikus Visconti "első korszakából" kihagy ta a Vihar elóttöt (dicséretes és bátor film, bár ma már családi melodrámának
SI

tűnik) és a Roccót; a "második" korszakkal
kapcsolatban
megjegyzi:
"Visconti 1956
mondjuk csak ki, XX. Kongresszus - utáni művei, szerintern, nem igazán értékesek: kiváló
díszlettervezői.
gyakran elbűvölő 'képregényszerzői' (Az istenek alkonya extrém és hamis,
igazi hollywoodi melodráma il la Minnelli, il la
Sírk) , újgazdagok szájizének tetsző, XIX. századot idéző művek't.f
De a Minnellire, Sirkre
vonatkozó (provokatív?) utalás nem ettől a kritikustól származik, már szerepelt a korábbi
Capire con il cinema című kötetben is: "Visconti egy kiváló metteur en scéne, annak a XIX.
századnak a kiváló illusztrátora, akit csak a
ravasz Togliatti-féle bugyutaság (ami mint láttuk, "ösztönzéssé", bizonyos "revizióvá" vált)
tehetett kortársunkká.
Önálló kitalációjú
és
felépítésű (de a 14-es háború előtti kaptafára
készült) "neorealista"
vagy "realista"
melodrámái - a Bellissima (Szépek szépe) meglepő
kuszasága ~ivételével - inkább nevezhetők
olyan steril és dagályos képregényeknek,
mint
amilyeneket Hollywood szállított Minnelli és
Sirk segítségével ... "7
Ezért akkor egyre redukálódtak a ma ugyanazon kritikus által elismert "vitathatatlan mes-

terművek" (a Megszállottság, a Szépek szépe,
az Érzelem). A többit hallgatás fedte, vagy jobban mondva. azok "steril és dagályos képregények" voltak .. És a többi - micsoda éleslátás =,
az már Antenieni. akit "inkább jellemez a polifémia. semmint a nagylátószögü látás-tudat
kapcsolat, aki a világválságtól, a valóság- felfedezésétől kiborult polgári mivolta révén sajátjának tulajdonított, de tényleges értelmezést
szolgáló eszközök híján lévő szetephez kötött
szerzáhént" definiáltak. és hozzátették: ,,(Visconti és Antonioni) ugyanazon a hullámhosszon
mozognak, és csak a film őrizheti meg a szolgálatkész polgári tömegek és más kerge népség étkéül szolgáló pénzes előadásokat csinálók kései kétértelműséqét".
Tehát "egyel nem
felejthető múlt rendkívüli dokumentumai". De
"a halottaknak mindent vagy majdnem mindent
meg lehet bocsátani; meg lehet érteni szándékaikat és gyengeségeiket;
erőtlen és lényegre
nem figyelő rendezők (személyek) ko-rában lehet nosztalgiával gondolni azokra, akik erősek
és lényegretörőek voltak. És ha csak a nagy
dolgaikra emlékezünk, ez még könnyebbé válik". Nem is rossz a korábban "képregényszer·
zőnek". "megrögzötten
rideg embernek" titu-

Rocca és lioérei, 1960. Renatc Salvatori és Annie Giradot.
lált rendező rehabilitációjaként.
Ezt nem lehet
megelégedettség nélkül tudomásul venni.
A Visconti életmű kettősségére utaló megkülönböztetés - valamint Mannra, Lukácsra. és a
nálunk, a magyar filozófustól kölcsönzött kritikai realizmusra való utalások - Olaszországon kívül is megtalálhatók, bár, more solito,
akárcsak nálunk, ritkán vagy egyáltalán nem
utalnak megállapításaik
forrásaira. így például
az utódok által hőn imádott és kritikátlanul követett Cahiers du Cinémában ezt olvashattuk
1971-ben: "Visconti filmművészete a T. Mann
és »elrnéletileq« a »kritikai realizmus« Lukácsának hagyományaihoz kötődik." A tanulmány
szerzői, Serge Daney és Jean-Pierre
Oudart
megállapítják, hogy "az uralkodó osztályok dekadenciájának,
zavarodottságának,
ellentmondásainak.
hanyatlásának
mítoszait
taglaló
'klasszikus' polgári realizmust reprodukálja, ismétli és erőlteti". Visconti nak - a szerzők szavaival - a "történelmi materializmushoz való
kétértelmű ideológiai folyamodása"
"hiányzik
a Halál Velencében círnű filmből", akárcsak az
ezt követőekből.
ő a "grandiózus, haladó polgár és esztéta, aki a szépség negativ kultusza (. .. ) és (ideológiailag első pillantásra tör-

ténelmi materializmuson alapuló) komoly történetek között hánykódík't.?
Ma már nem kelt vihart, ha Visconti életművében, ha mást nem is, de legalább két korszakot különböztetnek meg; sőt, a művészi lexikonokban is ez olvasható: nA munka ironikus
epizódja után (... ) a 'professzionizmus'
és a
'precizitás' rideg hangsúlyozása, a színészek és
a környezet-formálás
játékához való egyre makacsabb ragaszkodás,
bizonyos kozmopolita
hajlam, az eszmei harcoktól való egyre erősebb
eltávolodás előrevetítették a későbbi műveket.
(... ) Összetett és sokrétű tevékenysége miatt
Viscontit sokáig az új, marxista vagy jobban
mondva. a népi-nemzeti kultúra úttörőjének
tartották: valójában, s különösen az évek rnúlásával egyre világosabban
bontakozott
ki
rendkívüli művészi mivolta". tn
Nem véletlen, hogy különösen Visconti esetében használtuk a "kollektív reménykedés korában" - Debenedetti szavaival - a "nemesen
pártoló" kritikát . vagyis a "krónikából a történethez.", a .meorealizmusból
a realizmusba
való átmenetre" invitáltuk. És nem értem vagy túlságosan is értem =, hogy ez miért vált
ki még ma is annyi undort és gyűlöletet.
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Az idegen - Közöny,

1961. Marcello

Maslroiallni.

"Visconti akarattal bedőlt a krónikából a történethez átvezető realizmusnak - vagy jobban
mondva, annak lukácsi - egyébként - aproxirnatív értelmezésének, amit helyesebb lenne
Togliatti-féle
értelmezésnek
nevezni.
Róla
mondták, hogy ő az az arisztokrata, aki látja
és világosan értelmezi osztálya hanyatlását, és
felvonultat ja mellett ük a zajló történelmet ábrázoló pozitív hőst stb. És a szabályoknak megfelelőerr ez a pozitív hős (az Érzelemben U ssoní. a Szépek szépében a férj) mindig a nép
pártján áll t" .ll
Miért bagatellizálják
a "pártoló kritikát"?
Miért emlegetnek "formulákat",
sőt "elavult
formulákat", "nevetséges
meghatározásokat"?
Valójában nem is a "neorealizmusból a realizrnusba" való "átmenetről"
(vagyis progressziv
meqhaladásról) van szó. hanem Pratolini Metellója rniatt később ismét felmerült és az Érzelemmel kapcsolatban már említett forrnuláról, a líraisággal teli, nagyon látványos, művelt
realizmushoz való visszatérésről kell beszélni".
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De vajon a "művelt realizmus", az "invenciózus
látványosságok" ellentmondanak-e a realizmusnak, nem vonatkoznak-e a történelmi tükrözésre? Valóban kizárják azt? Aki azt mondja:
igen, kizárják, az ugyanaz a kritikus, aki később egyetértett azokkal. akik az Érzelmet "az
olasz filmművészet legjobb történelmi filmjének" tartják12, s lemásolják a film bemutatásakor vallott véleményünket, miszerint "ez az
első olyan igazi olasz történelmi film, amely
többek között gramsci-i módon értelmezi a
Risorgimentót, vagyis hogy az nem a nép forradalma volt, hanem a királyi ház uralmának
kiterjesztése". (És erre a következtetésre a képek és a kidolgozás szerkezeti elemzéséből jutottunk.) S mondtuk-e valaha is, hogy a Szépek
szépe "pozitív" hőse Spartaco, Maddalena Cecconi tehetetlen, jelentéktelen munkás férje?
Szerintűnk annak van igaza, aki tíz évvel
Visconti halála után megjegyzi: "Visconti szükséges és mintegy kötelező állomásként a necrealizmusból
a realizmusba vezető rövid "átmenetben" akart operálni. Önmagát áltatta, mint
ahogy mi is áltattuk magunkat. Kritikai öntudatunk nem volt akkora, mint a bennünk lobogó harci tűz. Hiszen a három nagy (Visconti.
Rossellini, De Sica) kőzül egy sem ragadhatott le a kiindulási pontnál".13 Mindazonáltal
nem hiszem, hogyarendezőnek
az Érzelem idején bármiféle "fiktív elvárásai" lettek volna.
ha előre tudja, hogy 1960-ban megcsinálja a
Roccót. Igaz, hogy a Visconti "első" és "második" korszaka közötti megkülönböztetés az Ér'
zelem és az azt megelőző művekben fellelhető
pozitív-negatív
szembeállítás
dialektikáján
alapszik, de látni kell, hogy milyen volt az a
kontextus, amelyben, 19S3-ig a "pars destruens" -t privilegizál ták. A "pars destruens'<t
még a Vihar előtt esetében is privilegizálják
- állapítják meg -, "noha igazságos harcban
elszenvedett vereségként jelenik meg". It,
De nem igaz ügyért folytatott harcról volt
szó . 'Ntoni harca lázadás volt; csak befejezésében - a lázadás elbukásában - volt igaz, az
egyéni veszteség következtében kialakult forradalmi perspektíva,
a pozitív, marxi értelmű
utópia: ebből ered a záró képsorok epifanikus
súlya : ahogy a főhős belemeriti evezéit a vízbe, a "keserűség tengerébe", és az utána következő rá közelítés : méghogy "didaszkalikus"
figura. Nem véletlen, hogy 'Ntoni, Maddalena
Ceceeni. Ussoni. Rocco-Simone-Ciro,
sőt Gino
Costa 11 "győzedelmes
leqyőzöttek"
figurái.
akiken keresztül Visconti az irodalom nagy
klasszikusainak pl. Tolsztojnak szintjére emel-

Alida Va11i és Luchinc Visconti az Breelem (1954) tendezéselzot,

kedík, akiknél éppen a legértékesebb embereknek kell az élet legnagyobb csalódásait elviselni ük. I:; És nem önhittség szól belőlem, amikor
azt állítom, hogy az én pártoló kritikáirnnak
köszönhető az, hogy Visconti a Fehér éjszakák
után olyan filmmel jelentkezett, mint a Rocca,
amely az időközben megváltozott, a 60-as évek
eleji valóság művészi tükrözésében egy újabb,
de nem perspektívátlan vereség történetéről
szól. 1960. Tambroni "puccs,"-kísérletének.
a
reggio erniliaí és a palermói halottak éve; Milánóban az első középbal városi kormányzat
megszületésének előestéjén vagyunk: nem szólva kritikai realizmusra ható strukturális érdemeiről16, tematikai értékeiről (belső emigráció problémája, pl. a nagyváros embertelen
erőszaka), a film pontosan azt a fajta reformizmust tükrözi és vetíti előre, amely - Del Carria szavaival - azt tűzte ki célul. hogya munkasosztályt. de még előbb a parasztságot (a Parondi család Lucania terméketlen földjéről származik) beillessze a neokapitalizmus kereteibe;
azt az új "fogyasztói társadalmat" vetíti előre,

amely minden munkásból kispolgárt akar faragni (ld. Ciro, vagy még előbb Vincenzo figuráját).
"Visconti realista volt, vagy visszavonhatatlanul, bár Thomas Mann dekadens volt? Még
most is, tíz évvel a halála után, ugyanaz az
"oktalan" kérdés. Ez is volt, az is volt. Arisztokrata és kommunista, realista és dekadens,
újító és konzervatív: a mi értelmezésünk szerinti kritikai realizmus ban ezek pszeudo vagyis
termékeny ellentmondások, amennyiben dialektikusan egyűttélnek; úgy ahogy Viscontinál
a szinház. a melodráma, a képzőművészet egymástól eltérő nyelve egyetlen cél érdekében, az
önmagában "heterogén" filmnyelvben keverednek (mínt ahogy színhází és operai munkáiban
is érezhető filmes mivolta). Minden esetben
a neki legmegfelelőbb eszközöket alkalmazza
a valóság vagy önmaga - pl. életrajzi - valósága leírására és "elbe·szélésére" (mely utóbbi
egyébként már első filmjében is felismerhető,
és a Racca után egyre inkább uralkodóvá vált).
"Egyetlen dolga sem volt pusztán magánjel5S

Luchinn Visconti es Romy Schneider

a Bocaccio '70 (Mun/w)

legű" , emlékeztet a forgatókönyvíró
Enrico
Medioli 17: fin de race figurái, a Göncöl nyájas
csillagaiban a vérfertőzésben élő testvérpár, a
Meghitt családi kör professzora és kellemetlen
vendégei, a L'innocenie (Az ártatlan) -ban az
öngyilkos Tullio Hermil, no meg Ludwig és a
kárhozatra ítélt Hitler-párti család az Elátkozottakban: "őrületre, halálra, menekülés nélküli
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rendezése/wT.

(1961)

tragédiára szánt férfiak és nők". Visconti valójában annak az olasz értelmiségnek a tipikus
példája, akik az antikonformista indulás után
belefáradtak a haladás és a reakció közötti
harcba. Biztos, hogy (persze metaforikus értelemben) saját magát is beleötvözte a profeszszor, a vérfertőző testvér, Ludwig, de mindenekelőtt az öngyilkos Hermil és az "ártatlan"

figurájába. Ilyen áthidalhatatlan
távolságoknál nincs helye a dialektikusan értelmezett kritikának.
ez a dekadencia, a költészettel átszőtt
dekadencia győzelme.
"Végre hozzáfog a könyvhöz! Vajon megérem-e elkészültét?"
- írta Visconti 1965. október 29-i levelében. Ugyan erre utal a Göncöl
nyájas csillagai évében: "Siess, nem látod, hogy
a halálomon vagyok!" S jöttek a sürgetések,
előtte, utána, de az a könyv még mindig nem
jelent meg, noha furcsa módon egyes bibliog-

ráfiák utalnak rá. Ez nem az a kötet, amit Visconti - korán megérzett halála miatt - olyan
türelmetlenül
sürgetett, s amit meg akartam
(és meg akarok) írni. Az elkerülhetetlen ismétlésekkel együtt itt csak összegyújtöttem a római "La Sapienza" Egyetem Bölcsészkarán tartott előadássorozatom
anyagát. A nagy érdeklődésre való tekintettel a következő tanévben
is folytatom ezt a szemináriumot. És 1987-ben
talán a sokat ígért könyv is meg fog jelenni.
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Aristarco és Visconti levelezéséből
1.

3.
Róma, 1952. április

Kedves Arístarco,
íme a kérdóívre adott válaszaim. Guide már
régebben ideadta. de eddig nem bírtam rászánni magam. Azt hiszem, most sem brillíroztam.
De hát hogy is lehet ilyen fontos kérdésekre
röviden válaszolni? Kelepce a javából. Ha túl
haloványnak találod, ne közöld. Párizsba megyek, mivel a Francia Filmklub Szövetség a
Salle Pleyelben vetíti a Vihar előtt eredeti változatát, s ez nekem nagyon fontos.
Ha hazajöttem. küldhetek Neked egy érdekes,
dokumentumokkal
alátámasztott történetet arról, miképpen hiúsulnak meg filmek Olaszországban.
Szívélyes üdvözlettel és minden jót kíván,
Luchino Visconti
Ui.: Soha nem köszöntem meg Neked a Bellissimáról (Szépek szépe) írt gyönyörű kritikát.
Most megköszönöm. Nagyon tetszett, és hálás
vagyok érte.
2.
Róma, 1958. július 12.
Kedves Guido,
örömmel vettem, hogy végre tanulmányt írsz
rólam. Egyre nagyobb káosz vesz körül, ezért
igen hasznos lesz nekem (és persze másoknak
is). Sacchi egyik cikkében is olvastam. hogy a
Vihar előtt nagy sikerrel megy Milánóban. A
Te véleményed még nagyobb örömet szerez.
Nem hiszem, hogy találkozunk Velencében.
Nem vállaltam semmilyen kötelezettséget,
s
igyekszem távol tartani magam a fesztiváltól.
Viszont nagyon szeretnélek látni, és a terveimról elbeszélgetni Veled. Milánóról szóló filmemet meg fogom csinálni, csak sajnos nem most.
Jelenleg (Vasco Pratolini és Suso Cecchi D'Amico társaságában) egy szüzsén dolgozom. A népi
környezetben játszódó aktuális téma az "olaszországi kis-boxeról"
szól. Talán Milánóban
(nem az általad is ismert Milánó-filmről van
szó) vagy talán Firenzében játszódna,
1959 januárban tudom majd kezdeni és forgatni. A
gyártó a Vides (. .. )
Szervusz kedves Guido. Remélern. hamarosan találkozunk. Ha mégis megyek Velencébe,
az osak volt asszisztensern. Rosi filmje miatt
lesz. Nagyon jó film, biztos, hogy Te is meggyőzőnek fogad találni.
Szívélyes üdvözlettel,
Luchino
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Róma, 1959. október 7.
Kedves Guido,
tizenkettedikétől. hétfőhöz egy hétre Milánóba
jövök, hogy "dokumentumokat"
gyűjtsek a városban élő déliek életéről. Szenvedélyes, intenzív munka lesz. Ez lesz Rocco történetének az
alapja. Az új filmem értelme. Remélern. tudod
mik a szándékaim. és hogy melyek azok az in·
ditéhoh, melyeknek érvényre kell jutniuk. Folytat juk a témát, személyesen. Milánóban? Úgy,
ahogy Te akarod, ahogy Neked a legjobb. Én
benne vagyok. Mindenesetre látni akarlak, és
a nekem oly sokat jelentő Roccoról akarok beszélqetni Veled. A Principe Savoi ában szállok
meg. Reggeltől estig úton leszek, mivel az alapos nyomozáshoz kevés az idő. De ha felhívsz.
találkozunk. Az Érzelem fotóit illetően megbíztam Ronaldot, hogy húzzon le egy sorozatot kifejezetten az Einaudi számára.! De csináld a
Visconti tanulmányt!! Most már tényleg tűkön
ülök, hogy nyomtatásban láthassam. Itt az ideje- nem gondolod? A mielőbbi beszélgetésig
szeretettel üdvöz öllek,
Luchino

4.
1959. december 2.
Kedves Guido,
itt küldöm a Rocco néhány részletét. Egyetértek a publikálásával. de azt előre kell bocsátani. hogy ez egy első változat. Ha nem túl
hosszú. aMoretti tornatermétől - este, belső a fejezet végéig, vagyis a milánái vasútállomás
peronjáig terjedő részt javaslom.
Arra kérlek, hogy ha a Cecchi névvel találkozol, változtasd át Morettire (Cecchi valóban
létezik Milánóban).
Ha az egészet közlöd, meg fogod látni, hogy
a képsor fényképezett Rocco felirattal fejeződik be. Ez azért van, mert a film könyvszerűen
fejezetekre tagolódik. Minden fejezetcím egy
név. Az öt fejezetet prológ vezeti be, ennek címe Az anya. Ez az epizód Lucaniában játszódik. Tehát ennyit a ráfényképezésről.
Az általad publikált részlet a Simone fejezet része. Ö Rosaria Pafundi! másodszülött fia.
1 A Filmelméletek
története (Storie delle teoriche del film, Einaudi 1960) második kiadás
borítójához történő válogatást célzó kérdés.
1 A Pafundi nevet később Parondira változtatták. hogyelkerüljék
a ténylegesen létező
családdal való hasonnevűséget.

Luchinc

Visconti

és é.nionio

Pietranqeli

Az anya, Vincenzo, Simone, Rocco, Ciro, Luca.
Rendben? Világos? A film címe Rocco és iioérei, írta Luchino Visconti, forgatókönyvírók
Suso Cecchi D' Amiico, Pasquale Festa Carnpanile, Massimo Franciosa, Enrico Medioli.
Luchino Visconti. Gyártásvezető Cotfredo Lombardo a Titanustál. Hamarosan megkapod a
teljes forgatókönyvet.
Szeretettel üdvözöllek.
Luchino
5.
Róma, 1963. június 2.
Kedves Guide.
ne sajnálkozz és ne csodálkozz a hallgatásom
miatt. Valójában nem hallgatás. Talán kicsit
hosszúra nyúlt várokozás. hogy végre találkozzam Veled, beszéljek hozzád, kicseréljük véleményeinket,
nézeteinket.
Semmi jelentősége

annak, hogy nem válaszoltam azonnal, hiszen
április 10-i leveled és a Stampában megjelent
nyílt leveled mindig velem volt ezalatt az idő
alatt, s gondolkodásra, elmélkedésre ösztönöztek. Már többször azon voltam, hogy írok. De
az utóbbi időben életem nem volt sem könnyűnek, sem kényelmesnek mondható. Egyiptomi,
cannes-i utazás, és most Spoleto: az ottani Traviata már teljesen leköt. Abban biztosnak kell
lenned, hogy nincs bennem semmiféle neheztelés a Párducról írt kritikus értékelésed miatt.
Sőt boldog leszek, ha egy szabad, relatíve nyugodt pillanatomban az a szerencse érne, hogy
találkozorn Veled, és alaposan megvitatjuk a
Pátducot,
Higgyél változatlan barátságomban.
Luchino

59

rab", de nehezen tudtam volna válaszolni rá.
mivel sok mindent meg kellett volna cáfolnom.
Mindenesetre, amint alkalom lesz rá. szóban
megbeszéljük. Máig sem tudom. hogy annak
idején megkaptad-e a Közlöny (Lo straniero)
fotóit. Mintegy 40 fotót válogattam ki Te és
újságod számára. Az utóbbi időben minden
nap az új, Németországban forgatandó filmern.
az ELATKOZOTT AK forgatókönyvének
írásával telik. Nem titkolom, ez az ambiciózus terv
tele: van 1aUattomos nehézségekkel.
Egyelőre
van egy könyv, de ez a jelenlegi fogatókönyv
- bár egészében kezd olyan lenni. mint amilyent akarok - még nem elégít ki teljesen.
Pusztán baráti alapon arra kérnélek. olvasd át
ezt a változatot, és írd hozzá megjegyzéseidet
és átqondolt véleményed. abszolút friss és direkt legyen. Kérlek válaszolj, és egyenesen
mond meg: igen vagy nem.
A változatlan régi barátsággal
és szeretettel
üdvözöl.
Luchino
8.

Meghitt

családi kár, 1974, Burt Laneaster

6.
1965. október 29.
Kedves Guido,
köszönöm október 27-i leveled. Végre nekifogsz a könyvírásnak. Vajon megérem a megjelenését? A sorozatos halas.ztásokat látva már
kezdtem kételkedni benne. Természetesen, amit
csak akarsz, minden támogatást és segítséget
megadok.
A nagyon-nagyon
várt Cinema
Nuovo díjjal kapcsolatban csak annyit, hogy
november 20-ig nagyon elfoglalt vagyok, utána
szabaddá tudom magam tenni és el tudok jönni Milánóba. Várom a javaslatodat.
A mielőbbi viszontlátásig szeretettel üdvözöl.
Luchino
7.

Róma, 1968. február 26.
Drága Barátom,
már régen, pontosabban a Stampában megjelent Proust cikked után írni akartam. Szép "da60

Genova, 1968. február 28.
Kedves Luchinc.
hallgatásod elkeserített. Mai leveled visszaidézi változatlan, régí barátságunkat. Mindez nem
változtat azon, hogy nyers, ugyanakkor szeretetteli kérdésed váratlanul eltérít mindeddig
szigorúan betartott munkarendemtől.
De hát
meghátrálhatok ? Küldd a forgatókönyvet;
remélem, a segítségedre lehetek.
Szeretettel,
Guido
9.
Genova, 1968. augusztus 2_
Kedves Luchino.
épp most fejeztem be az Elátkozottak forgatókönyvét, s lásd első benyomásra születetr megjegyzéseimet.
Hiszem, hogy ezzel a témával rnűvészeted
egyik legszerencsésebb időszaka tér vissza. Természetesen nem a Vihar előtt korára, hanem
az Érzelem idejére gondolok. Mindazonáltal
az utóbbihoz képest úgy tűnik, mintha a cselekmény menetéből szerkezeti elemek hiányoznának. Például: Herbert alapvető és esetleg későbbiekben jobban kifejthető alakjának - bizonyos értelemben Ussonira emlékeztet =, elbeszélésbeli és történeti indokai nincsenek eléggé kifejezve: elindul. váratlanul visszatér, de az
események kibontakozásában
nincs döntő súlya, tehát korlátok közé szoritja az Érzelem-

nek meghatározó dimenziót adó dialektikát.
Mivel teljesen magára marad, semmi kapcsolata az akkori Németországban a családon kívül lejátszódó eseményekkel. Úgy vélem, hogy
a filmnek - még akkor is, ha zárt körben játszódik egyértelműbben
kellene utalnia a másik Németországra (hogy értsük egymást: Rosa Luxemburg, Liebknecht, Thálrnann stb.).
Máskülönben az a veszély fenyeget, hogy mindent az SA és az SS kőzőtti, igaz, tragikus harcra vezetsz vissza. A forgatókönyvbeli utalások
nem elegek a mai generáció megvilágítására.
Ugyancsak ezzel kapcsolatban: Aschenbach figurája talán túlságosan is "deus ex mach ina" ként, az egész történelmi folyamat kulcsa és
metszőpont jaként jelenik meg. Ebben a formában történelmen
kívülinek tűnik, mintha a
sors és a végzet lenne az irányító. Herbertnek
az említett értelemben történő részletekbernenőbb megrajzolásával
azt hiszem, történelmileg
hitelesebben, az elbeszélés szempontjából pedig
tisztábban rajzolódna ki a konfliktus.
A forgatókönyved - szerintem - egyfolytában Shirert idézi, noha ő elsősorban a közölt
dokumentumok és nem az ezekből levont következtetései miatt érdekes. Ö inkább krónikás,
s nem autentikus történész. Érdemes lenne öszszehasonlítani a Laterza illetve az Einaudi kiadásában megjelent Collotti és Abusch kötetekkel. Shirer nyomán a család és a történelmi események közötti párhuzam a nácizmus létrejöttéhez is elvezető kulturális és filozófiai összetevőket figyelmen kívül hagyó, példálózgatásos
magyarázáshoz közelít. A kronológiát illetően:
a 41. jelenet pontatlan: "Közelednek a választások" mondja Aschenbach : akkor még nem
robbant ki az SA és az SS közötti konfliktus
- az 1934-ben következett be (id. Shirer 235.
old.).
És most néhány kevésbé általános megjegyzés. A kezdés, bár sejtem, hogyan akarod megcsinálni, kicsit a gengszterfilmek már megszokott tipológiáját idézi. 14. jelenet: utazás autóval: az egyébként nagyon fontos párbeszédet
(látom, Shirertől vetted át) finomabbra venném, hogy jobban tükrözze az éppen zajló ese-

ményeket, és ne váljon a két szereplő "cse'vegésévé". 17. jelenet: A Reichstag felgyújtását
nem a "tömegnek". hanem a "tömegben" jelenteném be, az előadást félbeszakítás helyett
zátonyra futtatnám. hogyelkerüljem
a már
megszokott hatás ismétlését. 18. jelenet: helyénvaló Joachim nagy elhatározását éppen az asztalnál. a házvezetőnő, Aschenbach és Friedrich,
a "rangon aluliak" jelenlétében közölni? 40. jelenet: nyilván világossá akarod tenni a nácik
és a gyár régi vezetősége közötti ellentétet; de
a "beruházások" és a háborús gazdaság közötti logikai összefüggés nem derül ki és nem is
nyilvánvaló az ítéletben. 105. jelenet: szükség
van a horogkeresztre, hogy nyilvánvaló legyen
ki áll a hosszú kések éjszakája mögött?
Ismétlem, az első benyomásaimat írtam le.
Remélern. hogy így vagy úgy a hasznodra lehet. (Egy utolsó óvatos kétely . nem lesz kicsit
sok és nem lesz fölösleges a sok áttűnés?)
Munkádhoz minden jót, ölel,
Guido
10.
Róma, 1970. december 30.
Legkedvesebb Guide.
köszönöm leveled. Irántad érzett barátságom
annak ellenére sem változott. hogy - mint Te
mondod - nem értesz egyet utolsó munkáirnmal. Rosszul is eshetne, hogy már nem vagy
szolidáris azzal amit csinálok, de ezért nem fogok Wagner Nietzschével szembeni álláspontjára helyezkedni, hogy amikor már nem tartotta
nagynak, átkozottul csepülni kezdte. Szívesen
eljönnék Toririoba. hogy tanitványaiddal találkozzam, de kb. 20 nap múlva kezdem új filmemet, a Ludwigot, ami (rniután készen lesz)
nem fog Neked tetszeni. Kb. három és fél hónapig Bajorországban
leszek, majd Rómába
megyek a rnűtermi utómunkák miatt. Ha akarod, tudósításokat és képeket küldök a munkámról a Cinema Nuovo számára. Remélem
nem hagytad abba.
Fogadd ismételt jókívánságaimat
és legdrágább testvéri üdvözletem.
Luchino
(Cinema Nuovo, 1986. május-június.)
Fordította: Garami Szilvia
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"Arusítással egybekötött kiállításainkon
megtekinthetők a kortárs magyar fotóművészek
klasszikus alkotásai."

«»
PöPoto

MONTÁZS

A tükrözés viszontagságai
"A fiLmtörténetírás az egész világon idegenkedik
attól. hogy
időben egészen közelről. színte a
"tegnap"
produktumai
között
vizsgálódj ék, mi több: e produktumokban
megfigyelhető
irányzatok, áramlatok, törekvések, értékek historikus felmérésével próbálkezzék.
De úgy érezzük, az amúgy is csak rnostanában kibontakozó anagyar filmtörténetírás nem nélkülözheti az
ilyen kísérleteket." - írta Szabó
György előző könyvének
zárszavában, amelyben a magyar
fílm 1973-77 közötti időszakát
elemezte. Üjabb munkájában
Mai magyar filmtűkör
(Kossuth
Kiadó 1985) megejtő következetességgel vállalja ismét a kortárs
történetíró cseppet sem könnyü
és hálás szerepét. Kötete az elmúlt tíz esztendő hazai játékfilmgyártásának
áttekintését
ígéri.
Nem leltárt készít, nem napi
kritikát gyüjt egybe, hanem a
csomópontokat.
a változást előkészítő műveket keresi. A mozgás ívét akarja megrajzolni, s ha
fenntartásokkal,
óvatoskodva is,
de jelezni a merre tartunk irányát. Ráadásul egy "hálátlan"
korszakot
választ,
a sok-sok
nosztalgiával emlegetett "aranykor" utáni éveket. A már nem és
még nem amorf, képlékeny időszakát, arnikor valóban jó szem,
türelem és empátia szükséges
hozzá, hogy meglássa valaki a
készülő

újat.

"Óvakodnunk kell attól. hogy
a közvetlen előzménynek tekinthető aranykort vegyük abszolút
mércének s mint felülmúlhatat-

lanhoz mindent
hozzá igazítsunk" - írja, s a könyv első fejezetében az 1968-31 jelzett korszakváltás
jeleit
kutatja.
Az
1968-tól 1974-ig tartó éveket. ali
aranykor
talán legfényesebben
ragyogó csillaga, Jancsó Miklós
pályaszakaszának
áttekintés ével
jellemzi. Szerenesés ez a választás, hiszen az ekkor készült Jancsó-filmek - a Sirokkótól a Szerelmem Elektráig - valóban alkalmasak
egy
válsághelyzet
elemzésére s annak érzékeltetésére, hogy a hatvanas
évek
filmművészetének
központi kérdése, a hatalom és erkölcs problematika, hogyan lesz inadekváttá a hetvenes év-ekben.
Az 1974-75-76-05 évek filmterméséből nagyít ja ki a szerző
filmrnű vészetünk
változásának.
megújulásának
elemeit. Legfontosabbnak a nem-fiction irányzat erősödését, a történelemmel
foglalkozó filmek analátikusabbá, tényszerübbé
válását s a
filmhősök
"méretarányainak"
meqváltozását tartja. Ez utóbbi
jelenséget tárgyalja a "Hőseink
lejönnek az éqből" cimű fejezetben. örömmel üdvözölve, hogy
"a filmbéli hős fogalma a korábbról megszokott modellekhez
képest olyan átalakulás jegyeit
mutatja föl. amely egybevág e
művészet évek óta tartó igyekezetével.
főirányával.
nevezetesen,hogy a filmet közelebb hozza a valósághoz, kora emberéhez."
Szabó György előző könyvében már felfigyelt a szárnyát
bontogató dokumentarizrnusra
s
jelezte, hogy alighanem az elkő-

vetkező időszak domináns jelensége lesz a magyar filmben. E
kötetben már mint "filmtörténeti
szükségszerűségről",
amit "papíron, ceruzával ki lehetett volna
számítani", két fejezeten át ír a
dokumentumfilm
Balázs
Béla
Stúdió-beli újjászületéséről
és a
dokumentarista
játékfilm kialakulásáról. Elismeri a dokum entumjátékfilm
"műfajának"
csúcsteljesibményeit,
de
nem
hallgatja el kételyeit, fenntartásait sem, amelyek elsősorban a
módszerrel
kapcsolatosak.
"A
hetvenes évek második felében
átlépett
tehát az úgynevezett
.budapestiiskola"
a tudományosságból a művésziesség területére, s ott időtálló esztétikai
értékeket hozott létre, illetőleg
tanulságos és katartikus anyagfeltáró munkát végzett el. Indíttatásának szociologizmusa azonban
megbosszulta
magát ...
egyszerre
akarta
megülni
továbbra is a statisztikai meg az
artisztikus tükrözés lovát. Ez a
következetlenség komoly válsághoz vezetett. Úgy véli, hogy a
dokumentarizmus,
amely a 70-es
években jótékonyan
megtermékenyítette a hagyományos játékfilmgyártást is, a 80-as évek elejére kifulladt. Bizonyitásképp az
i982-es termés ből kiemeli B. Révész László Látogatás és Tarr
Béla Panelkapcsolat
címü filmjét.
Elmarasztaló ítéleteiben többnyire igaza van. De Schiffer Pál
Földi paradicsoma
a következő
évben épp a Szabó által annyira
hiányolt "küzdő ember" apoteózisa s egyben éi! magyar gazdasá-
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gi fejlődés
ellentmondásainak
analizise. Hasonló értékeket mutat föl Gulyásék - zárójelben
megemlitett
- Ne sápadj ! c.
filmje is. Sára Sándor Pergőtüze
és Gyarmathy Lívia Együttélése
pedig az ún. történelmi
dokumentarizmus
csúcsteljesítményei.
(Az ugyan figyelemre
és elemzésre méltó jelenség,
hogy a
nyolcvanas években még a jelen
vizsgálatára
legalkalmasabbnak
tűnő dokumentumfilm
is a rnúltba, félmúltba hátrál s épp leg·
jobb műveiben,
de Szabó erre
nem tér ki.)
Úgy tűnhet tehát, hogy túl korán parentálta
el a dokurnentarizmust a szerző. Mindez persze
együtt járt vállalkozásával,
hiszen rnint Szerb Antal írja: "Különösen nehéz az általánosan jellemző vonásokat kiemelni abból
a káoszból. arni az embernek a
saját kora. A legbiztonságosabb.
ha arról beszélünk, miben különbözik a korszak a meqelőzötől.
mi az amit elavultnak érzünk az
előző nemzedék műveiben." Nem
véletlen, hogy Szabó könyvében
is azok a fejezetek a sikerűltebbek.
amelyekben
a megelőző
korszak problematikussá
vált jelenségeihez
viszonyít,
azokhoz
képest keresi az újat,
A nyolcbanas
évekhez
érve
már szükségképpen
ítél elhamarkodottan,
emel ki egy filmet ötletszerűen illetve feledkezik meg méltánytalanul
egy másikról.
LA film és forgatókönyv" valamint az "Egy másik
filmszatíra
a hetvenes évekből"
cimű fejezetek,
bár az elemzés
módszere létjogosult,
s különösen a forgatókönyv
mibenlétének, sajátosságainak
vizsgálata
nagy adóssága
filmelméletünknek, némileg
megszakítják
a
könyv gondolatmenetének
ívét.
s a bennük tárgyalt
kérdések,
különösen tíz év távlatából részletkérdésnek
tűnnek.)
Azt hiszem azonban, hogy a
rálátás, a távlat hiányán kívül a
nyolcvanas
évek filmművészeti
tendenciáinak
megítélésében
megnehezíti
Szabó György dolgát egyoldalú,
esztétika-centrikus megközelítése
is. "Az a meggyőződésünk,
hogy a filmművészetben a gépezet, az eszme, az
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ipar és a termék eltéphetetlen
kapcsolatban
áll egymással"
írják pl. az új Hollywood uralkodóiról írott Mozifenegyerekek
círnű könyv szerzői
és ennek
megfelelően
alaposan
kidolgozzák a művek történeti és szociológiai hátterét. Igaz, nálunk ha·
gyománya
van a "kultúra
nem
áru" - .mára bizony kicsit voluntaristán
hangzó - jelszó hangoztatásának,
mégis meglepett,
hogy Szabó könyvében
a filmgyártás gazdasági. politikai, szervezeti feltételeiről szinte szó sem
esik. Sőt I "A magyar film (és
benne a filmmüvészet)
ugyanis
nincs válságban, még ha zavartnak tetszék
is, nem vív élethalálharcot.
mint a nyolcvanas
évek nehéz gazdasági viszonyai,
s az amerikai befolyás hatására
annyi már társa ... megnehezedett költségvetési
körülményei
között sincsenek
megnehezítve
eddigi lehetőségei - a szellemiek
terén."
.
Ezt leírni, még 1984 nyarán is
indokolatlan
derűlátásra
vall.
Igaz, ekkor még nem tudhatta
pl. hogya stúdiót, amelynek létrehozásáról
örömmel
emlékezik
meg, s amely alkotóinak
rnunkásságát
könyve tengelyébe 'állította, "gazdasági
okok rniatt"
megszüntetik.
Bezárják,
mint
egy nem rentábilis melléküzemágat. Ha erre nem is számíthatott, azért voltak árulkodó jelek.
Bacsó Péter például már 1979ben ezt nyilatkozta:
"Ma a túlélés az egyetlen cél. Ma nap
mint nap a szakma alapvető, egzisztenciális érdekeiről esik szó.
Művészetről alig."
A hetvenes évek közeperől írva, mint az egyik leglényegesebb
tényezőt, mint a fejlődés zálogát említi a szerző. hogy a magyar film végül is győztesen került ki a "művészfilm kontra közönségfilm" hamis alternatíváját
kínáló vitából. Akkoriban
valóban érdemi s nemcsak formai
változás volt, hogy a stúdióvállalatokat
1975-ben alkotórnűhelyek váltották
fel, s ha lassanlassan is, de tudatosuIni kezdett
a filmirányításban
és a közvéleményben is a filmtermelés funkcionális
differenciáltsága
és a
nézőszámcentrikus
szemlelet

tarthatatlansága.
Sajnos. az épp
csak megkezdődött
folyamatot a
nyolcvanas
évek gazdasági regressziója megállitotta.
A kétségbeesett
próbálkozások
az önfinanszírozás
lehetőségeinek keresésére,
a szaporodó
koprodukciók
ismét
előtérbe
hozták az ún. közönségfilm problémát. Az eredmény azonban bár a magyar film legjobb erői
készítették a "pénzkereső"
filmeket - paradox módon nem a tömegfilm megerősödése,
szinvonalasabbá válása lett, hanem az
autonóm
muveszi
törekvések
gyengülése. A Szabó György által pozitív példaként emlitett, s
sokak által zászlóra tűzött Meph isto inkább
szabályt
erősítő
kivételnek tűnik a koprodukciós
kudarcok mellett.
A fiaskók sorozata azt jelzi,
hogya
magyar film nem mondhat le büntetlenül
arról a többlettudásról.
amit
a világnak
ezen a táján élés jelent. S ha szaporodnak
a filmek, amelyben
csak a helyszín magyar,
lehet,
hogy több lesz a turista, de a
magyar film nem erre szerződött. Szabó minden sorát a magyar film szeretete és az érte érzett felelősség hatja át, éppen
ezért különös. hogy nem figyelt
ezekre a jelenségekre
vagy csak
félmondatokban
utalt
rájuk.
Könyvének
befejező része ettől
esetlegesnek,
elnagyoltnak
s
megalapozatlanul
optimistának
tűnik.
A Mai magyar filmtükör
ezzel
együtt hasznos és hiánypótló olvasmány, hiszen teljesen hiányz~k a hazai filmkritika
palettajáról ez a fajta nagyivű áttekintés, szintetizáló
törekvés, amely
túllépve
a napi kritika
szempont jain és lehetőségein
a kortárs filmművészet
irányzatainak,
jelenségeinek
elemzésére vállalkozik. A könyv fő értéke, hogy
nemcsak regisztrál,
krónikát ir,
de minősit,
értékel is. Csak így,
ezt felvállalva
lehet a filmkritika és a filmélet társa, kortársa
a filmművészetnek.
Tóth Klára
[Bzabá
filmtükör,

1985.)

György:
Mai magyar
Kossuth.
Budapest,

Manipuláció, hőskeresés, szorongás
Gdansk '86
A XX. Gdanski Nemzeti Játékfilm Fesztivál átlagosnál igényesebb közönsége a szókimondő.
társadalmi kérdéseket természetes egyszerűséggel
fel vető filmeket részesítette előnyben. A
mai környezetben, a 70-es évek
végén, az 50-es években játszódó filmek vetítésekor zsúfolásig
megtelt a terem. még a lépcsőn
is szorongtak a nézők, A bátor
kijelentéseket.
szellemes politikai utalásokat lelkes tapssal jutalmazták. A politikai aktualitásokat hamisan megközelítő alkotások pedig a rendezők szándékával
ellentétben
kacagást
váltottak ki. A vetítéseket követő saj tótáj ékoztatókon a legérdekesebb viták is ezekről a filmekről folytak.
Különös, hogya
zsűri éppen
nem azokat az alkotásokat
részesitette előnyben, melyekre a
közönség gyorsan
és hevesen
reagált - és amelyeket döntése
indoklásában
rosszallóan rövidéletű filmpublicisztikának
minősített =, hanem a gondolati mélységet, formai igényességet jelölte meg követendő úrként. és a
nagydíjat is ennek szellemében
ítélte oda. Az aranyoroszlánt
a
Ballada a szekercéről
nyerte,
melyet a zsűri "a legegyénibb
karakteres,
példa a filmköltészetrc" minösítéssel
illetett; és
me ly valóban esztétizáló, míves
stílusban szól korunk
problémáiról.
Witold Leszczynski,
a Máté
íiletének rendezője a hazájában
rendkívül
népszerű,
tragikus
sorsú író, költő, Edward Stachura
rnűvének
Ihangulatát
igyekszik
visszaadni
pátosszal
és humorral. Vivaldi zenéjével
és szepen beállított, szimmetrikus képekkel. A film hőse, a városi civilizáció elől a hegyekbe
menekülő
egyetemista egy favágó közösségben tesz kísérletet
gyengesége leküzdésére, identitástudata
visszaszerzésére,
és
próbál meg választ kapni az

élet értelmére. Itt is, mint Leszczynski más filmjeiben a természet - a behavazott erdei táj
- sajátos szerepet játszik: hol
a hős partnereként, hol riválisaként "viselkedik", hol meg sajátos véleményt
formál tetteiről.
Manipuláció, hőskeresés.
szorongás - ezek a fogalmak kötik
össze a 28 filmből álló versenyprogram három markáns filmjét - Az év hőse, Nagy futás,
Ga-ga. Dicsőség a hősöknek
=,
de a szorongás, a félelem, az
aggódás az ország jövője miatt
filmek egész sorára jellemző:
A gyűlölet
árnyékában
(rendező: Wojciech zöítowskí).
Nemsokára megjönnek
a fivéreim
(Kazimierz Kutz), Gyermekjelenetek a vidéki életből (Tomasz
Zygadlo), Szerelmek
krónikája
(Andrzej Wajda).
A fiatal. tehetséges rendező és
forgatókönyvíró,
Feliks
Falk
ironikus hangvételű filmje, Az
év hőse a szükségállapot
időszakában
játszódik.
A jcrzy
Stuhr ~'tltal alakított Dánielak.
a
szórakoztatóipar
egykori
kulcsfigurája
állás nélkül
marad. Sokan - hczzá
hasonló
helyzetben,
hasonló esélyekkel
egyszerűen
visszavonulnak,
de ő foggal-körömmel ragaszkodik régi pozíciójának vissza szerzéséhez. Danielak
jó szemmel
fölismer egy valóban létező társadalmi
problémát:
napjainkban nincsenek ideálok és követésre méltó értékek - hogy aztán saját érvényesülése, a pályára való visszakerülés
érdekében hasznot húzzon belőle. Meglát a tévében egy egyenes, őszinte embert. Zbigniew Tatajt. aki
kritizálja a pazarlást, a felelőtlenséget. a rossz munkavégzést.
Az az ötlete támad, hogy karriert csinálhat, ha felhasználva
Ta taj népszerűséqét,
manipulálva őt, példaiképet farag belőle az
egész ország számára. Egy magazin főszerkesztőjének
seqitsé-

,'M
gével jól halad ötlete megvalósitásával. Egy bizonyos ponton
azonban
Tataj megérti.
hogy
tisztességtelen játszmához nyújt
segítséget. Visszautasítja,
hogy
részt vegyen "Az év hőse" akció
gálaünnepségén,
ezért Danielak
is megbukik.
A feszes dramaturgiával
megírt forgatókönyv
- Falk munkája - elmélyült rajzot nyújt
Danielakról.
aki Tatajjal kialakuló barátsága
következtében
átalakul.
indokolt kételyei támadnak. A történet végén, mikor Danielak teljesen egyedül
marad,
kénytelen
felismerni.
hogy manipulátori hatalmát milyen
nevetségesen
egyszerű
mechanizmus
tartja
rnozqásban, hogy társait és kísérletének
alanyait
milyen
közönséges,
biológiai félelem irányítja.
A
80-as évek erkölcsi nyugtalanságát kifejező filmben a társadalom védekezik a Danielak által
létrehozott
hőssel szemben. A
szórakoztatóipar
színpadán
minden póz. Sem a manipuláltak, sem a manipulálók
nem
hisznek semmiben.
Szintén két férfi barátsága áll
a kőzéppontban Az év hősével
más ponton is rokonságot mutató Nagy futásban, Jerzy Domaradzki
fi'lmjében.
Még
a
80-as évek elején készült. amikor az 50-es évek mint téma
megszűnt tabu lenni. Magyarországhoz hasonlóan
Lengyelországban is, az évtized elején,
a Márványembert
követve egy
sor film született a személyi kultusz időszakáról.
A jól megírt, jól eljátszott
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Witold

Leszczynski:

Jan Nowicki

Ballada a szekercérál,

és Daniel Olbrychski

film most került először nyilvánosság elé, és méltán nagy sikert aratott. Itt is a látszatok
mechanizmusáról.
a félelemről.
a hamis példateremtésről.
a gépezetet irányitók
cinizmusáról
van szó, a mai fiatalok számára
már egzotikus 50-es évek reálisan megrajzolt hátterével.
Mig a
jelenben játszódó alkotásokban
a szürke a domináns szín. addig
a Nagy futás színdramaturgiája
a piros és zöld különféle változataival idézi föl a személyi kultusz látványvilágát.
A forgatókönyvet Feliks Falk írta, akinek
nálunk is vetített Ez volt a
dzsessz című alkotása szintén az
50-es években játszódik.
Piotr Szulkin Ga-ga. Dicsőség
a hősőknek cimű filmje megmutatja, hogy azt a gondolatkört,
amit Az éu hőse még komolyan
vesz, egészen más irányból is
meg lehet közelítení : a gyj,1kos,
már-már a cinizmus határait súroló iróniával, a sci-fi horror
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Daniel OIbrychski.

műfaji keretei között. A film
bőséges geg-választéka teli van
olyan szélsőségekkel.
melyeket
magyar rendező a közízléstől
való félelmében nemigen vállalt
volna. Abban a fantáziavilágban, melyben a film játszódik,
a társadalom lelkesen asszisztál
a mindennapos nyilvános kivégzéshez, a halálbüntetés
bevett'
formája
a
karóbahúzás.
az
együttérzést
a halálraítélt hős
szállásadónője
úgy fejezi ki,
hogy megajándékozza őt egy tubus vazelinnel. Ebben a sajátos
közegben igazán nem meglepő,
hogy más bolygóról való hősünknek egy gyorsbüfében levágott emberi ujjakkal töltött hotdogot tálal nak f.el. Ráadásul
meglepetését a felszolgáló félreérti, és bocsánatot kérve sietősen .kipucolja a levágott ujjak
körmeit.
A filmben egyébként
kiváló színészek játszanak: Daniel Olbrychski,
Jerzy Stuhr,
Jan Nowicki, Dorota Stalinska.

A közönség a rendező személye miatt egy olyan film től várta a legtöbbet, amelyet ahiva·
talos versenyben nem is neveztek. Andrzej Wajda: Szerelmek
krániizája
círnű filmje 1939-ben,
közvetlenül a háború előtt játszódik. A várakozást fokozta,
hogya film az ellenzéki kőrőkben népszerű Tadeusz Konwicki
regényéből készült. A film formai érdekessége, hogy az író a
film
megha·tározott
pont jain
közvetlen párbeszédet kezd hősével. A történet két gimnazista'
tiltott,
regényes
szerelrnéről
szól , ezeket a romantikus, idilli
képet meg szakít ják a háborús
készűlődés
epizódjai. illetve az
íróval
folytatott
dialógusok,
amelyekből kiderül a fiú és a
lány jövője. A film alaphangulata nosztalgikus: a boldog békeidőket idézi; és a boldog békeidők Lengyelországban
- Magyarországgal ellentétben - nem
az első, hanem a második világháború előtti éveket jelentik.
Ennek a nosztalqiának lehetséges egy igen borúlátó megfejtése is: mintha Lengyelország
utolsó
boldog
esztendeje
az
1939-es volna.
Az idén egész sor film készült, melyeknek
középpontjában ún. női problémák állnak.
Színte kivétel nélkül szép.
érzelmes filmek, rendszerint tragikus vagy legalábbis szerencsétlen sorsú női hősökről.
A
friss produkciókhoz csatlakozik
Agnieszka
Hollandnak
az
19S1-es, az azóta megszüntetett
"X Stúdió"-ban készült filmje,
amit a hivatalos programon kívül mutattak be. Az Egyedülálló
asszony círnű alkotás egy gyer·
mekét egyedül nevelő, a puszta
megélhetésért
állandó
küzdelmet folytató postásnőről szól. A
film fájdalmasabbnál
fájdalmasabb jelenetekkel
ábrázolja a
hátrányos helyezetűek kilátástalan szociális körülményeit.
Barbara Sass: Nowolipeki
lányok, auagy a paradicsomi
alma címú filmjében négy érdekesen megrajzolt női sorson keresztül sainesen mutatja be a két
világháború közötti időszak hétköznapjait.

A fesztivál egyik sikerfilmjét, a zsűri által két díjjal - a
rendezésért és a forgatókönyvért
- is jutalmazott Anyám szeretőit rendezője, Radoslaw Piwowarski azoknak
ajánlja,
akik
nem félnek kinyilvánítani
érzelmeiket. Az egyszeru érzelmekről: szerétetről.
boldogságról.
eqyűttérzésről,
jósáqról.
barátságról szóló történetet Krystyna
Janda és egy gyerekszereplő érzékeny alakítása teszi hitelessé.
A filmnek a tragikus és humoros, drámai és lírai jelenetek
szernbeáldítása 'kölcsönöz jó ritmust.
A lengyel film átfogó gyártásszervezési reform küszőbén áll.
A stúdiók - melyek száma az
elsősorban
fiatalok
számára

most létrehozott DOM nevűvel
kilenere bővült - hamarosan a
maihoz képest jóval nagyobb
gazdasági és művészi őnállósáqhoz jutnak. Ezektől az alapvetően strukturális
változásoktól
mindenki igen sokat vár. Habár
az idei kínálat is tartalmaz értékes alkotásokat,
azért van néhány jel. mely arra utat hogy
nem ez az elérhető
legmagasabb színvonal. Gyanúsan sok az
adaptáció:
a 28 versenyfiJlmből
16; ezzel kapcsolatban
Wajda
1980·as, a Cinéaste-ban
megjelent nyilatkozatát érdemes idézni: "A legjobb irodalmat manapság Lengyelországban a forgatókönyvekben
találni. A közelmúltban készült csaknem őszszes jó filmnek az alapját erede-

ti történetek alkotják". Ez a kijelentés - sajnos - a 70-es évekre vonatkozik.
Interfilm
címmel egyébként
új sorozatot indítottak a fesztiválon. Információs
céllal egyegy szocialista ország egy-egy
díjnyertes alkotását mutatták be
öt egymást követő délután. Bomszlav Saral'ijev : Én, Borisz
(Bulgária), Roland Graf: Folyóparti ház (NDK), jaromir Borek:
Kivételes
helyzet
(CsehszlováIkia), Sándor Pál: Szerencsés Dániel (Magyarország),
Elem Klimov : Jöjj és lásd (Szovjetunió).
Kár, hogy éppen olyan magyar
filmet választottak
ki. melyet
korábban már játszottak a lengyel stúdiórnozik.
Ivánics Ágota

N émafilm- reneszánsz
Pordenone-1986
Ausztrián keresztül kicsit hoszszabb volt az út, mint Jugoszlávián át, de szinte végig autópálya vezetett
Pordenonéig.
A
Fri uli- Venezia-Giulia
tartomány
kisvárosa
napok
óta lázban
égett. Egy hétig adott otthont,
immáron ötödszörre,
a Némafilm Napok círnű rendezvénysorozatnak.
Ez az első olyan
fesztivál. amelyik ötödik éve kizárólag a filmművészet
korai.
már-már feledésbe merült kincseit mutatja be.
Igazi vendégváró hangulat fogadott -benünket . plakátok mindenütt, sőt, még a kirakatok ruháin is a fesztivál jelvénye sárgállott.
Az érdeklődés
orrast
volt. Nemcsak a "szakma" részéről. de a városka lakói is estéről estére megtöltötték a sokszáz személyes mozit. Pordenone büszke arra, hogy éppen náluk rendezhetik meg a Némamm Napokat, amit a 10 Ieqjobb
olaszországi fesztivál közé sorolnak.

Évekkel ezelőtt pusztító
földrengés rázta meg Friuli-tartományt, városokat
tett szinte a
földdel
egyenlővé.
Néhány
szenvedélyes filmbarát. a geno-

vai Griffith fiLmtár rnunkatársai, pár némafilmtekerccsel
a
hóna alatt elment a lerombolt
Pordenonéba
és ismeretterjesztő előadásokat
tartott,
hiszen
még egy mozi sem maradt. Lelkes fiatal támogatók csatlakoztak hozzájuk,
és hamarosan
meg született az ötlet: rendezzenek minden évben egy fesztivált, ami csak a film történetének kezdeti
szakaszával
foglalkozik.
Néhány
társadalmi
szerv, ha nem is a Kulturális
Minisztérium,
felismerte az ötlet jelentőségét,
hiszen ilyen
jellegű filmnapok sem Olaszországban, sem máshol a. világon
nem voltak. Az ő támogatásukkal és a Cinemazero filmklub
patronálásával
1982-ben rendezték meg az első fesztivált, akkor még csak 25 meghívott vendéggel. Max Linder filmjeit mutatták be. Majd a következő
években Mack Sen nett, Thomas
H. Ince és az olasz némafilm
komikusai
következtek.
Idén
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vesebb lesz a pénzük, majd kisebb fesztivált
rendeznek,
de
rendeznek. Már az 1988-as programot készitik elő.

A rendezvény az 1896-os kezdetektől mutatta be a skandináv
filmet 1918-ig, az első világháború végéig. Ebben a korszakban a dánok készítették
a legtöbb filmet. több mint 1400-at
22 év alatt, ebből 350 maradt
fent ránk. 38-at hoztak el Pordenonéba. Ritka élmény volt.

A iesztiuálnak

Werner

otthont

Nehes, Maud

adó mozi

Linder

elsősorban
a skandináv
némafilmet ismertettek
meg az immár 300 meghívott
vendéggel,
a világ minden tájáról érkezett
alkotókkal.
filmtörténészekkel.
restaurátorokkal.
újságírókkal
és filmarchívumok
munkatársaival.

Hat fiatal

(iS

ember

A dán Ole Olsen, a Nordisk
Film
,Compagni
tulajdonosa
nemcsak az európai piaco t. dc
egész
Amerikát
meghódította.
Olyan csodákat láthattunk,
mint
Viggo Iarsen 1909-ben készített
3 perces rnunkáját, a Hehsen ag
cyhlisten (A biciklista és a boszorkány) címűt. ami szellemes
trükkök, ötletek és vágás terén
felveszi a versenyt a mai legjobb videoclipekkel
is. Láttunk
Mél ies műfajában
elkészített tudományos-fantasztikus
filmet is
Forest Holger-Madsentől
Himmelskibet (Utazás a Marsra) címmell917-ből.

(Picra

Pata t,

Livio Iacob, Paolo Cherchi Usai,
Lorenzo Codelll. Andrea Crozzoli és Piero Colussi) szervezi a
rendezvénysorozatot.
S ne feledkezzünk
meg a trieszti Carlo
Moserról
sem, aki hat napon
keresztül reggel fél 9-től gyakran éjfél utánig kísérte zongorán a filmremekeket.
ho) improvizálással, hol az eredeti kotta
szerint. Bár a fesztivál anyagi
léte mindig bizonytalan,
a fiatalok egyben biztosak.
Ha ke-

A dánok legjelentősebb
rendezője
ebben
a
korszakban
Benjamin
Christensen
volt.
1915-ös virazsírozott
filmje, a
Haeurtens nat (A bosszú éjszakája) talán a legjobb 1918 előtti
film. Története:
John, az ártatlanul
elítélt
rab megbomlott
aggyal megszökik
a börtönből.
hogy bosszút álljon egy 14 évvel korábban esett sérelmén. A
kitűnő,
cselekményes
forgatókönyvből készült, remek operatőri munkáj ú, lélektanilag
pontos krimi
szinte
Hitchcockot
előlegezi. Nem ez volt Christensen egyetlen műve a műfajban.
Szerepelt a programban egy másik, ugyancsak mesteri krimije:
a Del hemmelighedsfulde
X (A
titokzatos
X) cimu
(1913). S
láthattuk
már
Svédországban
készült 2 órás, 1922-es színezett
filmjét: a Hiixan-t (A boszorkányság
évszázadokon
keresztül-t). A Bosch és Dürer képek
inspiráIta
művet a fantasztikus
filmek remekeként
tartják számon. Nem rendelkezik
hagyo-

mányes értelemben
vett lineáris
történettel:
a középkori boszorkányság bemutatásának
epizódjaiból áll össze a film. A horror (!) elemekkel
átszőtt munkában olyan meghökkentő,
undorkeltő.
viszolyogtató
részletekkel találkozunk,
mint egy
mai Polanski filmben. Meglepő
igényesség
mutatkozik
meg a
szereplő
figurák
kiválasztásában, a szörnymaszkok
elkészítésében. Az 1488-as esztendő óta
hat évszázad telt el - mondja a
film. A boszorkányok
már nem
repülnek seprűvel. de a babona
létezik. Ma a hisztériásokat
zárják be a klinikákra.
A klinikákon pedig égetés helyett langyos és hideg fürdőkkel hűtik le
a normálistól
eltérőerr viselkedőket.

Ugyanebben
az időszakban
a
svéd filmgyártás jóval kevesebb
filmet készített, mint a dán, de
így is több mint 200-at. Ennek
majd 40%-a meg is maradt.
Pordenonéban
30 filmet vetítettek le, tetemes részben
a két
nagyszerű
rendező:
Mauritz
Stiller és Victor Sjöström műveit.
Mivel ezek az alkotások alaposabb ismertetést
kívánnak,
a
két rendezőről II következő cikk
keretein belül emlékezünk
meg.
így itt csak Georg of Klecker
Revelj
(Ébredés,
1917) Cl mu
munkáját emeljük ki, ami még
a gyártás évében forgatókönyvírói díjat kapott. A történet egy
csupa-kedv
árvalány
életéről
szól, aki bekerül a merev nagypolgári életet élő nagynénje házába. Az új életforma mind fizikailag,
mind lelkileg börtön
a számára. A valóban
igényes
forgatókönyvi
anyaggal
rendelkező film anagypolgárság
karikatúráját
és kritikáját
adja.
A dán és a svéd film korai
szakasza
meglepően
egyenletesen magas színvonalú. Összevetve a kortárs nemzeti filmekkel :
témaválasztásban.
forgatókönyvi igényességben,
feldolgozási
médban.
operatőri munkában és
nem utolsó sorban modern színészi játékban magasabb szinten
áll, mint ugyanezen időszak más
országainak
filmgyártása.
A
fi1meket nézve az a furcsa érzé-

sem támadt, mintha a dánok és
a svédek óta a világ filrnművészete csak technikailag
fejlődött
volna.
Azóta hangos filmeket
gyártanak,
jobb
kamerákkal
dolgoznak,
változatosabb
beálIitásokkal,
több váqással.
de a
dánok és a svédek a század első és második évtizedében
már
mindent tudtak a filmről.

Gondolom, nem kell magyarázni, miért fogott el izgalom, amikor a finn filmek kerültek a
közönség
elé. Úgy
éreztern.
mintha csak saját munkáinkat
tártuk volna a publikum elé. A
repertoár
mindenképpen
szerényebb az előző két nemzetéhez
képest. Már csak azért is, rnert
a finnek 1918-ig mindössze 20
filmet
készítettek,
s ebből is
csak kettő maradt ránk.
Az első, Teuro Puro zenésített
filmje, a Sylvi, 1911-bőL Ez is
annyira
töredékesen,
hogy sem
a filmet, sem a történetet
megítélni nem lehetett. A másik viszont
(bár
ez is töredékes)
Sakari Pálsi munkája,
az Arktisia matkakuvia
kárpótolt mindenért.
Sakari Pálsi 1917-ben
Helsinkiből
Vlagyivosztokba
utazott, majd Japán érintésével
az Északi Sarkon töltött hoszszabb időt. A film felhasználásának új módját tartotta
szem
előtt. Pelbecsülhetetlen
értékű
dokumentumfelvételeket
készített a század eleji kamcsatkai
kikötőről.
a Bering-szorosról,
a
Csukcs-félszigetről.
Külön fejezetben emlékezett meg a csukcs
nép mindennapos
életéről: a lazachalászatról.
a jurta-ház
készítéséről,
a helyi szokások ról
és népmüvészetrő1.
Sakari Pálsi
filmjének
nemcsak szoros értelemben vett filmtörténeti
értéke
van (nem rögzített
kamerával
dolgozik,
hanem
vízszintes
és
függőleges
irányban
követi
a
filmezendő
objektumot),
hanem
szociográfiai,
archeológiai,
antropológiai és kultúrtörténeti
értéke is. Ne felejtsük el, hogy 4
évvel előzte meg Flaherty Nanuk, az eszkimó-ját.
be

A norvégok nem mutatkoztak
ezen a fesztiválon.
Azért

nem, mert mindössze két, minden szempontból
annyira rossz
minőségű anyaguk maradt fent,
hogy nem szerették
volna bemutatni.
1918 utánról
nagyon
érdekes
filmtörténeti
emlékeik
maradtak, de ez már egy következő fesztivál története lenne.

A skandináv
filmeken
kívül
más csemegékkel
is szolgáltak
a pordenonei
napok.
Werner
Nekes nyuqatnérnet
filmrendező
20 év alatt tekintélyes
••filmarcheológiai"
gyűjteményre
tett
szert. A mozgókép felfedezését.
megelőző
tárgyakat:
laterna
magicákat,
bűvös
korongokat,
kinetoszkópokat
stb. tartalmazó
egyedülálló
gyűjteményéről
készítette el tavaly a Film Belore
Film círnű alkotását. Ismeretterjesztő
műve
Cannes-ban
már
megnyerte a közönség tetszését,
Most ősztől pedig Európa számos országában
kezdik forqalmozni.
Georges Mélies unokája, Madeleine Malthete-Mélies
visszatérő vendége Pordenonénak.
Az
idén 12, köztük néhány még soha, sehol nem látott MéI4es-filmet hozott el magával. Az illuzionista
Mélies
ötletekben,
trükkökben.
szellemességben
sziporkázó
••gyöngyszemeit"
Madelelne
kommentálta.
A
nyugdíjas asszony utazással tölti életét. A világ minden tájára
elviszi nagyapja
filmcsodáit.
s
csak utazása költségeit kéri fedezni. Magyarországon
is járt
1961-ben, akkor a Filmtudományi Intézetbe hozta el gyűjteménye egy részét.
Max Linder lánya, Maud Linder apjának
.állitott jemléket :
L'homme au chapeau de soie (A
selyemkalapos
férfi)
címmel.
Ebben gazdag
illusztrációkkal
követi végig apja tragikusan rövid életét. A 42 évet élt színészrendező több mint 500 filmet készített, s ebből 82 maradt meg.
Minden
nap forgatott.
Utolsó
filmjének
René Clair volt az
asszisztense, de ezt már nem fejezte be. Máig sem ismert oko k
rniatt öngyilkosságot
követett
el.
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S hogy még egy kapcsolódási
pontot idézzünk a film kezdete
és a ma között: Chuk Workman
amerikai
filmrendező
1986-ban
hat és fél perces remek videoc1ipjébe: a Precious Images-be
sűrítette az amerikai film történetét. 458 ( l) film pillanatait
idézi fel Lillian Gish-től Orson

Wellesig,
Marion
Brandótól
Dustin Hoffmanig.
Van olyan
tUlm, amit egy-két másodpercig láthatunk,
de a legtöbb
éppenhogy csak egy villanásnyira (8 kockányira)
tűnik fel.

1987 őszére

már

készen

áll

a

program:
az Európában alig ismert chicagói Vitagraph
Társaság filmjei mellett be szeretnének mutatni a Magyar Filmintézet gyüjteményében
lévő magyar némafilmeken
kívül olyan
külföldieket,
amelyekre
eddig
még sehol sem bukkantak
rá.
Böszörményi-Nagy

Zsuzsanna

St il/er és Sjöström Pordenonéban
Az immár nemzeközi jelentőségű fesztivál idei programjából
a
már említetteken kívül sok minden másról is kellene beszélni.
Mégis, a két klasszikussá
vált
svéd
némafilm-rendezőnek
a
filmjei egyértelmű revelációként
hatottak.
A "hétköznapi"
mozinézőnek is izgalmas, lebilincselő, élményt adó művek voltak.
Mauritz Stiller (1883-1928) és
Victor Sjöström (1879-1960).
a
két
rendkívüli
érzékenységű
rendező alakította
ki azt az új
filmnyelvet.
amellyel a skandináv film a korszak európai és
tengerentúli
filmművészetének
meqhatározójává
vált. A svéd
film e két nagy mesteréről Cösta Werner. a kiváló filmtörténész készített
és mutatott
be
portréfilmet
(Mauritz
Stillet ,
1986; Victor
Sjöström,
1981).
Többek között ő cáfolta meg a
két rendezővel
kapcsolatos
korábbi álláspontot.
melyre Martin Sopocy egy rövid tanulmányában mutat rá: "Csomó oka
volt annak, hogy Svédországban
árnyékot vetett Stiller hírnevére
a Sjöströmmel
való összehasonlitás, noha - valójában - ők ketten soha nem tartották
magukat riválisoknak.
sőt kölcsönösen becsülték
egymást, és jó barátságban
voltak. A cári Oroszországból
kivándorolt
Stiller
csak svédországi pályafutása vége felé kapta meg a svéd állampolgárságot.
és mindvégig érezhető volt művein a finn (Helsinkiben született) és a magyar
kultúra iránti
vonzalma.
Igaz,
hogy legjobb filmjei közül néhány, akárcsak
Sjőstrőmnél,
a
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Nobel-díjas

Selma Lagerlöf svéd
muven
alapszik,
a
svéd kultúra panorámáján
meghatározó
fontosságú
Lagerlöf
soha nem titkolta, hogy jobban
szerette - az alap műhőz hívebben ragaszkodó - Sjöström feldolgozásait.
Mindezek a tényezők sokat ártottak Stiller svédországi értékelésének."
A 20-as évek második felében
mindkét rendező Hollywoodban
dolgozott,
az MGM alkalmazásában, de míg az Egyesült Allamokban
töltött évek Sjöström
fénykorát
jelentik,
Stillert
a
Hollywooddal
foglalkozók
általában csak "Greta Garbo felfedezőjeként"
emlegetik, noha látott filmjei is azt bizonyit ják,
hogy ennél sokkal több volt:
igen magas színvonaion ábrázolta a strindbergi
naturalizmust
és a svéd némafilm
tipikus,
misztikus allegóriáit.
Fantasztikus, rendkívül gazdag képzeletvilágával
főszereplővé
tudta
tenni a természeti hátteret és a
tárgyakat
is. De ugyanilyen
mesterien csinált könnyed vígjátékokat.
melyekkel
Lubitsch,
Capra, Wilder példaképévé
vált.
Ez utóbbiak
közül kiemelkednek a Victor Sjöström alakította
Thomas
Graal történetek,
melyek közül kettő szerepelt
a
fesztivál programjában.
A Thomas Graals basta barn (1918) cimű, remek pszichclóqiával
megírt és felépített filmjében a mindent előre el- és meghatározó
"modern"
nőt, a "tudományos
elveken alapuló" gyereknevelést
figurázza ki, míg az egy évvel
korábbi
s talán még szellemereqényiró

sebb Thomas Graals basta a titkárnőjébe
beleszerető
filrnszínész, forgatókönyvíró
viszontagságait meséli el. A remek vígjátéki és burleszk elemeket felvonultató
történetben
megjelenik a korabeli
filmgyár,
filmforgatás
hű képe is, s egyes
pont jain - túlzás nélkül mondható - már Fellini 8 és fél. Truffaut
Amerikai
éjszaka
cirnű
filmjeit vetíti előre.
Victor Sjöström viszont a realista
hagyományok
követője
volt, s már második filmjében,
az lngeborg Holm (1913) CÍműben (melyet egyes kritikusok
a
filmművészet
első realista alkotásának tartanak) biztos kezű alkotó. A műben megjelenik Sjőström egyik visszatérő témája, az
"erős" asszony figurája. Gösta
Werner filmjében a "tanítvány",
Ingmar Bergman mondta róla:
,,12 vagy 13 éves lehettem. amikor láttam Sjöström A halál fuvarosa círnű filmjét. Nem hiszem,
hogy
megértettem,
de
óriási szuggesztív,
érzelmi hatást tett rám, ahogy az emberek
a térben és az egymáshoz való
viszonyuk ban megőrizték
pia szticitásukat."
Sjöström filmjeiben
három dolog mindig jelen van:
a természet, a szerelem és a halál.
Az 1917-ben a háború miatt
Izlandon
forgatott
Betq-Ejuind
och hans hustru (Száműzöttek)
cirnű filmje nem egyszerűen
a
száműzöttekről.
törvényen
kívűliekről, a szerelemről.
hanem
a természetről
szól. Ez a film
egyedülálló
példa
arra,
hogy
miként tanulta meg Sjöström a

természetet értelmezni, s hogyan
lehet azt a drámai események
igazi értékkel
bíró
hátterévé
tenni. A történet a XVIII. századi, sok száműzöttnek
és csavargónak otthont adó Izlandon
játszódik.
Végső elkeseredésében tolvajjá válik egy férfi, aki
menekűlés
közben egy jómódú
özvegyasszony
házához
kerül.
Az asszonyt
sógora "szerelmével" ostromolja,
de ő a menekűlt iránt időközben kibontakozott igaz szerelme védelmében
inkább az üldözést, a nélkűlő.
zést, de a boldogságot választja.
A zord hegyekben nomád körűlmények között élnek, míg a sógor rájuk nem talál. A verekedésben a férfi gyilkossá lesz, s
gyermekűk
is meghal. Ok megmenekülnek,
de életük végéig
számkivetetten,
nyomorúságban élnek. Louis Delluc szerint
ez "a világ legszebb
filmje".
Bár az ítélet kissé túlzó, tény,
hogya káprázatos felvételek (az
operatőr.
akárcsak a Halál fuvarosánál Julius Jaenzon,
koránakegyedüláJ.ló
tehetségű
operatőre volt), a kis szám ú inzertet is feleslegessé tevő feszes
kidolgozás, a tökéletesen
alkalmazett
flash-back
technika
a
filmművészeti
romantika
egyik
klasszikus
alkotásává
teszik a

Viggo Larsen . A boszorl~ál1y és a biciklista,

1909.

művet,

Már ernlitettük.
hogy a Hollywoodban
eltöltött
hét
évet
Sjőström
fénykorának
szokták
nevezni, bár nem tudni, hogy
akkor
rnik lehetnek
a lO-es
években készített korszakalkotó
rnűvei. Mindenesetre
az USAban készült 9 filmje kőzűl
általában kettőt szoktak kiemelni.
az 1926-05 The Scarlat Letter-t
és az 1928-ban Dorothy Scarborough reqényéből
Lillian Gish
főszereplésével
készűlt
The
Wind (A szél) címűt. Az utóbbi
a fesztivál szenzációja volt. (A
most rekonstruált
filmet nagyzenekari
kísérettel
(Carl Davis
saját
zenéjét
vezenyelte
a
Ljubljanai Rádió Zenekara élén)
mutatták
be - ez a fesztivál
költségvetésének
egyharmadát
vitte el.) A megtörtént
esetet
feldolgozó eredeti regény Texasban játszódik,
de a helybeliek

Victor Siostrom , Terje

v iqen,

1917.

tiltakozása
miatt a film rendezője nem jelölte meg a cselekmény helyszínét,
sőt, forgalmazási okok miatt - hamisan happy
endes be fej ezé ssel játszották. A ma 90 éves, és még
mindig aktív Lillian Gish fcJvételről számolt be az MGM stúdiókban és a Mojani sivatagban
kegyetlen
körülmények
közott
forgatott filmről. A darab története egyszerű: egy finom neveltctésű lány, Lett y, unokatestvéréhez költözik a homoksivatagba, ahol az állandó szél. a viszsza térő ciklonok embertelen kőrűlrnények
közé kényszerítik
a

lótenyésztésből
élő lakosokat. A
vonaton megismerkedett
egy állatkereskedővel.
aki midőn újra találkozik vele, látszólag szerelemmel
közeledik
hozzá, de
kiderül: már nős. Az unokatestvér féltékeny felesége házasságba kényszeríti
a lányt, aki egyre nehezebben viseli el a sivatagi életet. A fiatal, megértő
cowboy férj elhatározza,
hogy
megszerzi
a Lett y elutazásához
szükséges pénzt. Egy újabb hatalmas szélvihar visszahozza az
állatkereskedőt.
a férj nincs otthon. A férfi erőszakoskodik,
Lett y megöli. Megpróbálja
el-
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temetni, de a szél elfújja a homokot ... már az őrület határán
van. És itt jön a hamis befejezés: a férj visszatér, Lett y érzi,
hogy igazán szeréti. s szerelme
a széltől való félelmét is legyőzi. Az eredeti befejezés szerint.
s amint valóban illett volna a
filmhez, a lány meqőrűl, s neki-

vág a sivatagnak. A disszonáns
befejezés ellenére Sjöström fantasztikus pszichodrámát
csinált.
A természet az ember fölé kerekedik. Hiába próbálnak
harcolni ellene, nincs kiút: vagy
alávetett jei lesznek vagy elbuknak. A hollywoodi évek után
Sjőstrőrn még forgatott egy fil-

met Angliában, de aztán hazatért. Többé nem rendezett filmet. Színpadi színészi karrierjének és az írásnak élt. Utolsó
nagy,
felejthetetlen
alakítása
Bergman 1957-es A Nap vége
cirnű filmjének professzora volt.
Garami Szilvia

gatartásnak
a következetessége
válik furcsa tükörré számukra,
amelyben
Godard-ra
figyelve,
az 1968 utáni Nyugat- és KeletEurópa beszűkűlt vagy módosult
perspektívái, az igények konzurnálódása, a tragikomikus amerikanizálódás jelennek meg egyre
tisztább ,képeken_ Módszerüket
olyan kővetkezetesen
alkalmazzák MacCabe-ék, hogy tanulmányaikat olvasva érthetővé válik:
Godard addigi rnaqatartásának
folytatásaként
szakított a kornmersz filmiparral, keresett és talált új ideológiákat, és ezek szellemében új kommunikációs
eszközöket és forgalmazási csatornákat. A következetessépen
túl
fokozza a könyv hitel ét, hogy az
olvasó végig érzi: Godard támogatásával és aktív közreműködésével íródott. Az egyes fejezetek
végén MacCabe a kötet számára
készített Codard-interjúkat
kőződ, lezárásaiként vagy hitelesítő
összefog1alásaként a korábbi tanulmányoknak.
Persze, vállalja
azt is, ha saját véleménye különbözik Godard-étól. Tanulmányait
nem kozmetikázta
az interjukhoz, de mindig
Godard-é az
utolsó szó. MacCabe-nek
volt
bátorsága
ahhoz, hogy olvasói
érdeklődésére
építsen:
talán
visszalapoznak
majd, ha 'a rendező okfejtéseive1 nem értenek
egyet.

sokat, és a különbözőségekben
rejlő
manipulációs
lehetőségeket. Egyszerűbben arról van szó,
hogy gyorsabban
és gyorsabb
szelektálással látunk, mint ahogyan hallunk, és ennek a körülménynek a felismerése, a felismerésnek köszönhető visszaélések hatására maradt a hollywoodi típusú filmek nyelve gügyögő, infantilis. Tehát Godard szerint a film két legfontosabb öszszetevőjének adagolása, az adagolás módja már elkerülhetetlenül politikai tett. Ezzel a magatartásával magyarázható
a látványos és sokak szemében indokolatlan
fordulat,
amellyel
Dziga Vertov rnódszerét kezdte
hirdetni az eizensteini attrakciós
montázzsal szemben. Vertov etikai és esztétikai
szigorúsága,
amely filmjeiben mindig a valós
tények egymás mellé sorolását
eredményezte,
és nem átminősitésűket. a ráció és az érzelmek
egyensúlyának
végletes megőrzése követendő
példának
látszott a kommersz filmgyártástól
meqcsőmőrlőtt
Godard-nak.
..A
probléma megoldása
nem az,
hogy politikai filmeket csináljunk, hanem hogy a filmjeinkkel politizáljunk"
- nyilatkozta
a Dziga Vertov Csoport megalakulásakor.

Az ismeretlen Godard
1980-ban, előbb a Brit Filmintézet sorozatában, majd az Indiana Egyetem zsebkönyvei közott
jelent meg a gazdag és ellentmondásos Godard-irodalom
feltehetően legérdekesebb
kötete:
Jean-Luc Godard 1968 utáni tevékenységének
teljes feltérképezése. A közel 200 oldalas
könyv szerzője Colin MacCabe,
aki egy-egy fejezet erejéig segí~Őltárssá fogadta Laura Mulvey
avantgarde
filmrendezőt
és
egyetemi tanárt, továbbá Mick
Eatont, Jean Rouch művészetének világhírű kutató ját.
A könyv reklámszövege
Godard-t a legnagyobb hatású filmrendezőnek nevezi, akinek képei jelen vannak a világ minden táj án, ahol filmesek dolgoznak. Mivel a kötet szerzőinek
lelkesedését osztom magam is,
kíváncsian vártam, vajon megfejtik-e ennek a hatásnak a lényegét, és főként hogyan látják
Godard magatartását pályájának
legvitatottabb
szakaszán,
amikor a hivatalos szakmával kölcsönösen hátat fordítottak egymásnak.
Nos, Colin MacCabe
könyve a legfinnyásabb elvárásokat is kielégíti:
értékel ott,
ahol ez elkerülhetetlen
és fontos, aki viszont csupán tájékozódni akar, minden jelentős és
jelentéktelen
adatot
megtalál.
Elemzéseikben alaposak és aprólékosak a szerzők, ugyanakkor Godard pályájának
és életének adott szaka.sza a maga
teljességében
érdekli őket. Sőt,
Godard magatartásának
és filozófiájának az állandóságait
kutatják és kísérik fázisról fázisra a. könyvben, és ennek a ma-
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A kötet címe: Képek, hanqoh,
politika. MacCabe már a címválasztással is a godard-i filmnyelv
alapproblémáira
utalt. Godard
még elméleti szakemberként felismerte a filmképek és filmhangok hatásainak
befogadásánál
törvényszerű
ritmikai elcsúszá-

Az 1968-as év Párizsa és Prágája
után ez az igény egy becsületes,
radikális
szernléletű filmrendező számára a kiszálJást jelentette. Ezzel az igénnyel magyarázható, hogy a hatvanas évek leg-

összetettebb
formai apparátusával dolgozó
filmrendező
egyszerre
az underground
művészet, majd a félamatőr
agitkák
és a szakma által akkor még
lenézett
videozás
módszereit
kezdte használni.
Ne feledjük:
a fordulat előtti utolsó filmje a
nálunk is vetített Week-end, de
túl volt már olyan nyelvújítónyelvteremtő
alkotásokon,
rnint
a HÍmnem-llőlZem,
a Made Í1l
USA vagy a Két-hdrom
dolog,
amit tudok róla. És ez az a pont,
ahol elkerülhetetlen,
hogy Godard-nak a maoizmushoz
fűződő
kapcsolatáról
szót ejtsek. Annál
is inkább
indokolt
ez, mert
MacCabe könyvének az a legérdekesebb
része. amelyben
Mao
tanainak a hatvanas évek nyugat-európai
értelmiségi
és diákmozgalmaira
gyakorolt
hatását
elemzi.
Közhelyszámba
megy
arra hivatkozni. hogya NyugatEurópában működő maoista csoportok csak áttételes, sőt nem
ritkán félreértéseken
alapuló rokonságban
voltak
a politikai
gyakor1attal.
amelyakinai
valóságban végbement.
Nem kivétel ez alól Godard sem. Mégsem lehet kézlegyintéssel
a véletlennek tulajdonítani
ezt a találkozást.
Annál kevésbé. mert
napjainkban,
tehát már jóideje
meghaladva
ún. "maoista
korszakát". sem mulasztja el hangsúlyozni. hogy Mao Ce-tung az
a filozófus,
aki gondolkozásmódjához
a legközelebb
áll.
Godard-t ugyanaz ragadta meg
Mao tanaiban.
mint a nyugateurópai
diákmozgalmak
többi
gondolkozóját : a módszer totalitása és az egyéni felelősség újrafogalmazása.
Számára,
lévén
egy iparszerű
művészet
exponált
figurája,
Ienyűqőző
hatást jelentett
egy olyan forradalmi tan, amelynek
segítségével közvetlen
összefüggéseket
találhatott
saját tevékenységének logikája és a világban végbemenő vagy éppen megrekedt
mozqasi
folyamatok
között.
Megragadta
az ideák
eredete
(a Harmadik
Világ), terjedésük
lendülete
és az egyének
konstruktivitásának
számonkérhető
volta.

Bevallása

szerint

ezen

jellemzők hiánya okán nem tudott a trockista
és anarchista
csoportokkal
azonosulni.
Elképzelhető,
hogy
olyan
filmkészítő számára, aki még a
kép és a hang kapcsolatát
is
annyira szigorú, moralista szempontból és olyan szakmai a~rólékossággal vizsgálja, mint filmjeiben ő, mit jelentett egy olyan
tan felfedezése, amely a legapróbb mozzanatok
és gesztusok
totális politikai értéké t hangsúlyozza. Vagy legalábbis
módot
ad efféle
értelmezésekre.
Godard maoizmusa tehát steril, értelmiségi
maoizlllus
maradt
ugyan, de filmes gyakorlatában
totális
megvalósítást
nyert.
Ugyanolyan
közvetlenül
befolyásolta alkotói módszereit, mint
a hegeli dialektika vagy a nézők
elidegenítésének
Brechttől ellesett fogásai. A fentiek ismeretében az sem lehet meglepő, hogy
a kép és a hang kezdetektől tudatos egymáshoz
rendelésében
ez idő tájt a hang kapta a meghatározó szerepet. Jellemző példaként kívánkozik ide a Daniel
Cohn-Bendit ötlete alapján
forgatott Keleti szél egyik jelenete.
Ebben a jelenetben
hangzik el
egy vidéki idill képei fölött a
következő,
kívülről
moridott.
narrátor szöveg - természetesen
egy női szereplőre vonatkoztatva és női hangon mondva: "Ez
a hölgy Suzanne Monet, a híres
festő, Claude Monet neje. 1903ban nyílt levelet intézett a Le
Figaróban a Francia Köztársaság
elnökéhez, amelyben a sztrájkoló vasutasok
ellen tiltakozott,
akik
megakadályozták,
hogy
férje a St. Lazare pályaudvar területére belépj en, és ott megkezdett festményét
befejezze.
1925:
ez a hölgy
Scarlett
Faulkner az Alabama állambeli
Louisville-ből.
Ismert nimfomániás, aki azzal vádolta Richard
Leverallt.
Dick Clevert és egy
Eddie nev ű mezőgazdasági
munkást, hogy őt több ízben megerőszakolták.
A Ku-Klux-Klan
helyi szervezete azonnal végre·hajtotta a szörnyű bűnt elkövető
Levera ll, Clever és Eddie kivégzését.
1936-ban ez az asszony Ines

Mussolinivé
lett, és házasságra
lépett a Schneider-Krupp
csoport
spanyolországi
képviselőjével.
Boldogan üdvözölte Franco csapatait
Barcelonában,
miután
visszafoglalták
a
várost
az
anarchistáktól
és a munkástanáesektól.
1969-ben
Rachel
Darnevnek
hívták, és vegyi analitikusként
végzett a Vise Farben Egyetemen Nürnbergben.
Szakértőként
elősegítette a Nablus és Gaza területek
palesztin
gazdálkodóinak napalmbombázásat.
miután
ők megtagadták,
hogy elhagyják főldjeiket."
Az 1970-ben készített
Keleti
szélben az alkalmazott
narráció
módszere nem lepheti meg Godard művészetének
ismerőit, hiszen egy korán felvállalt alkotói
fogás fejlődésének
betetőzéséről
volt szó . a magyar
nézők
is
emlékezhetnek
például az Éli az
életét (1962) hosszú monológjára, amelyben munkaadó stricije
közli Nanával. a kezdő prostituálttal a hivatásos szerető kötelességeit és képletes jogait egy
végtelen
autóút
képei
fölött,
érezhetően
"kívülről",
más,
tisztább"
hangsávról.
mint
amelyiken
a nő tömör kérdései
elhangzanak.
A módszer legtökéletesebb
változatát
már csak
a turisták
ismerhetik : a Kéthárom dolog ... (1966) kezdő jeleneteire gondolok, amelyekben
előbb a rendező hangja köszönti nézőit
a főszereplő
Marina
Vlady képe fölött (vagy alatt),
hogy azután maga Vlady visszavegye saját árny testéhez a saját
hangját is.
Az sem véletlen, hogy a Keleti szélből kiemeIt jelenet főszereplője nő. A nők, sok filmrendező életművéhez
hasonlóan,
Godard filmjeiben is meqhatározóbb. erősebben motivált szerepet kapnak, mint a férfiak.
Lakmuszpapírként
használja
őket. Viselkedésükön,
elváltozásaik irányán és mértékén méri
fel a közeget, amelyben filmjei
játszódnak.
Hősnői
szerivtelenebb, kritikátlanabb
módon alkalmazkodnak
életkörülményeik változás ához, mint a férfiak. A kezdetektől
igazi fo-
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gyasztóknak
ábrázolja
őket,
akik személyiségük
lényegét tekintve azok:
számukra
a fogyasztás
életfilozófia.
a túlélés
biztosítéka. Sőt, az 1966-ban bemutatott Hímnem·nőnem
a felirata "fogyasztási
cikknek" titulálta Jean-Pierre
Léaud egyik
női riportalanyát.
A filmjeiben
ábrázolt
közösségekben
mindig
a nők jelentik
a konzervatív.
visszahúzó erőt, mindig ők manipulálhatók
könnyebben.
Ebben a vonatkozásban
fordulópontot jelentett pályáján az alkotó- és élettársával.
Anne-Marie Miéville-lel közösen készített
Kettes szám (1975), amelynek
házaspárja.
Pierre és Sandeine
között felcserélődnek
illetve e1mosódnak a szerepek. Kapcsolatuk és kapcsolataik
egyformán
kilátástalanok
és örömtelenek. A
film legtragikusabb
jelenetére
utalva, a férje által megerőszakolt asszony így fakad ki: "Ha
az ember nem tud kijönni a férjével,
természetesen
bármikor
otthagyhat ja. De mit csináljon
akkor, ha úgy érzi, hogy az állam az, ami nem hagyja élni?
Amikor egy társadalmi rendszer
egésze erőszakolja
meg?"
Colin MacCabe könyve hat jól
szerkesztett
fejezetből
áll. Az
egyes fejezetek
címei: Godard
'68 után; Pénz és montázs; Politika; Asszonyok képei, a szexualitás képei; Technológia;
Televízió már önmagukban
sejtetik
a teljességet, amelyet írásaikkal
a szerzők megcéloztak.
A hat kőzűl a televíziózással
foglalkozó a legizgalmasabb
és
a megfontolásra,
továbbgondolásra leginkább érdemes. Mentse, aki tudja ... (az életét) círnű,
1980-as filmjében
a film és a
video viszonyát Káin és Abeléhez hasonlítja. A hatvanas évek
közepe óta tudjuk róla, hogy
izgatja az elektronikus
médium.
"Ha készitek még egyáltalán filmeket, az csak azért van, mert
lehetetlen
a tv-nek dolgoznom,
mivel mindenhol
a kormányok
kezében
van"
nyíilabkozta
1968 decemberében,
és tudjuk
mennyire
vonzza az alkotó folyamatosság, amivel a video kezelőjének
életformáját
átalakít-
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Hílll11em-nŐllem,

1966., MarIime Jobert és Jean-Pierre

hatja.

Sonimage
(Képhang) nevállalkozásának
létrejötte
után dolgozott
egy új típus ú
elektronikus
kultúra megteremtése érdekében
a mozambiki
forradalmi
kormány
számára.
Idézet következik
a rnozambiki kormány részére, a Sonimage által készített
rövid dokumentumból. A dokumentum
eredetileg négy rész ből állt. Ezek
címe: A jelenlegi
szituáció;
A
visszatükrözés
elvei; A szűhséges mUl1ka és a Financiális vo1latkozások.
A négy közül az
első kettőnek a tartalmát
emelte a könyvébe
MacCabe
mint
Codard televízióval
kapcsolatos
gondolatainak
legtisztább
megfogalmazását:
vű

Amikor egy or szag érdeklődik
a televíziózás
iránt
(miután
előzőleg már létrehozta a rádiót),
általában
felszerel
egy vagy
több adóállomást.
amelyekből
elárasztja
vagy bepermetezi
azt
a területet,
amelyet
sajátjának
mond. És minthogy nem rendelkezik saját programokkal,
kulturális és gazdasági adósságokba veri magát olyan közeli és
távolabbi
szomszédaival,
akik
már rendelkeznek
ugyanazzal a
sugárzási rendszerrel.
És minthogy
korábban
már
adósságba
keveredett,
amikor
megvásárolta
a technikai berendezéseket, most megduplázódott
kulturális
és gazdasági adóssá-

Léaud

got vállal,
hogy akkumulálni
tudjon egy parazita tőkét, amely
előbb-utóbb
beárnyékolja
majd
a függetlenségre
vonatkozó
reményeit.
A kérdések,
amelyeket
egy
olyan televíziós és filmes vállalkozás, mint a Sonimage, feltesz
magának,
a következők:
Mielőtt kibocsájtunk
egy képet,
tisztáznunk
kell, hogy mi legyen az a kép, vagy minek a
képe legyen?
Mielőtt
felkeressük
valamelyik tárca miniszterét,
tisztáznunk kell, hogy nincs-e valaki,
aki levelet szándékozott
vagy
szeretett volna postára adni, és
ha igen: akkor kihez címezve.
milyen ügyet támogatva
vagy
mi ellen tiJtakozva? És ha igaz,
hogy az idő néha pénzben is kifejezhető,
akkor
a gyorsaság
vagy az idő halogatása,
amíg
reagál valaki a hozzá intézett
kérdésekre,
szintén kifejezhetők
meghatározott
pénzösszegekben.
A Sonimaqe nem törekszik semmi többre, mint hogy olyan műhellyé válj on, ahol bárki szembesítheti magát a fenti problémákkal
a gyakorlatban
is."
Közbevetőleg
jegyzem
meg,
hogya
program első része Godard 68 utáni tevékenységének
következetes
kiteljesítése,
hiszen a Dziga Vertov Csoport,
szándéka szerint, olyan alkotóközösséggé
fejlődött
volna,
amelynek tagjai filmes szakemberként
segítik,
hogy
"civil"
emberek elképzelései filmes for-

egészét és az egyes darabokat
tekintve ez nem is valósult meg,
a módszer - csirájában - mindegyik filmben jelen van. Később, Jean-Pierre
Gorinnal
ké-

mát öltsenek. Ha a Csoport nevével jegyzett, befejezett művek
(Brit hangok, Pravda 1969, Keleti szél. Lotte Itáliában, Vlagyimir és Rosa, A győzelemig 1970)

szitett két filmjében
(Minden
rendben
van, Levél
Jane-hez
1972) pedig, bevallása szerint. ö
csak
szakavatott
kivitelezője
volt Gorin elképzeléseinek.

A visszatükrözés elvei

mozgás

visszatérés

tehát

{
{

}

a tv-hez

vagy

a tv-től
} vagy
a mozihoz

vázlat

{

B-hez

}

vagy

{

az egy (egyedüllét)- hez
az egy (egyedüllét)-től

B-től
A-hoz

a soktól

} vagy

{

a sokhoz

}

}

szerint

sok

egy (egyedüllét)
A Sonimage a kétféle csatornából beérkező és a távozó információk
kereszteződésénél
heIyezkedik el.
A Sonimage
állítja
elő a
fényt,
abban
az
értelemben,
hogy fényt vet bizonyos helyzetekre, hogy tisztában
láthassuk
azokat. vagy ellenkezőleg,
hogy
fátylat lehessen húzni rájuk."
MacCabe könyvéből az is kiderül.
hogy
Godard
teljesen
csak 1972 és 1974 között fordított hátat a filmezésnek. és megvolt rá az oka: a Sonimage megalakítása,
idletve a költözés Párizsból
GrenobJ.e-ba,
majd
a
Genf és Lausanne között található Rolle-ba.
1975-töl kezdve ismét a hagyományos értelemben vett és a
hivatalos
forgalmazásban
való
terjesztésre
alkalmas, "egész es-

{

A-tól

egyedül
vannak,
(hogy) sokan (legyenek) (tv)

ez azt jelenti, hogy
A=sok
egy (egyedül)
B=egy (egyedül)
sok
ez azt jelenti, hogy

Ez azt jelenti, hogy
A esetben: sokan vannak, (hogy)
egyedül (legyenek)
(mozi)

a mozitól

a következő

B esetben:

vannak, hogy sokan legyenek
(együtt)
a képernyő
előtt.

A. a moziban
az emberek
sokan
vannak
(együtt)
hogy egyedül legyenek a vászon előtt.
B. egy olyan lakásban, amelyet
tévéantenna
kapcsol össze a
többivel, az emberek egyedül

egy (egyedüllét)

sok
tét betöltő"
játékfilmeket
forgatott. Ezt az elhatározását
a hivatalos szakma
az elbitangol t,
fekete bárány visszakéredzkedéseként értékelte, és korábbi barátai, munkaés harcostársainak némelyike
is neheztelt rá.
Colin MacCabe okos és esztétikai
szempontokból
stabilnak
látszó
érveléssel
bizonygat ja,
hogy nem irányváltásról.
csupán az 1968 óta végzett művészi munka
összegzéséröl
volt
szó ezeknél a filmeknél.
Amikor 1980-ban Godard bemutatta
Cannes-ban a Mentse,
ahi tud,ia...
(az életét)
cimű
filmjét, az egykori hatvannyolcas fiatalok
egyik képviselője
elvtelenséggc1
vádolta a sajtókonferencián.
"Elsősorban
filmkészítő vagyok, és csak utána
forradalmár"
- válaszolta neki

majd hozzátette:
"a
sors ajándéka, hogy volt életemnek olyan szakasza, amikor ez
a két törekvés
találkozhatott."
Tudom,
hogy tiszteletlenség,
amit irok, de mintha magasabb
szintcn. egészen más szempontok szcrint, maga is átélné
a kicsúfolt Claude Monet dilemmáját, vagy valami ahhoz hasonlót: tudja, hogya sztrájkoló vasutasoknak
igazuk van, együtt
harcolt
velük, és képeiket
is
"megfestette",
de mintha időnként erőt venne rajta a felismerés, hogy életműve akkor teljes,
ha abból a pályaudvar
megörökítése sem hiányzik.
(Colin
MacCabe:
Images,
sounds, Politics, Indiana University Press, Bloominqton,
1980)
hűvösen.

Antal István
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"Az irodalom mégis az ellenségem"
Részletek Alain Jaubert Jean-Luc Godard-ral készített interjújából
A könyvek
kiváltságos
helyet
foglalnak el minden filmjében.
Ennek ellenére azt szokta mondani . "És az irodalom mégis az
ellenségem."
Harminc éve tevékenykedik
a
filmszakmában.
És harmincnál
jóval több filmet készített eddig. Féktelen szenvedélyek a Kilulladásigtól
az Üdvözlégy, Márzalg. Kordokumentumok.
mint
a Két vagy három dolog, amit
tudole róla, a Hímnem-nőnem,
vagy mint Az asszony, az aszszony. Közvetlen politizálás
A
kis katonával. A kínai lánnyaJ,
vagy a Minden rendben vannal. Csikorgó mesék, mint az
AlphavilIe
vagy a Week-end.
Örült szerelmi történetek,
mint
A megvetés,
a Bolond Pierrot
vagy a Keresztneve:
Carmen.
Jean-Luc Godard életműve hatalmas, sokszínű; képek, személyek, történetek,
gesztusok, szavak tobzódása. És tudjuk, hogy
ez az életmű éppannyira
forradalmasította a filmnyelvet, mint
a 68 májusa előtti és utáni generációk mindennapi
életét. Ami
viszont kevésbé köztudott
róla,
hogy ezt a termékeny filmkészítést (fénykorában
három játékfiimet készített évente)
ugyanilyen intenzív teoretikusi
mun,kásság is 'kiegészítette.
Godard
kritikusként
kezdte filmes pályáját a Cahiet s du CinémánáJ,
majd áttért a rendezés re, eközben továbbra is írt cikkeket, tartott előadásokat,
fabrikált
szöveg- és képmontázsokat,
hogy
bemutassa filmterveit.
Az 1954től 1985-ig készült
írásainak
gyűjteményét
(Jean-Luc Godard
par Jean-Luc Godard)
nemrég
gyűjtötte össze egy vaskos kötetben Alain Bergaia. Ez alkalommal elkerülhetetlennek
tűnt
számunkra,
hogy megkérdezzük
Godard-t a könyvekkel
és az
irodalommal
való kapcsolatáról.
A. J.: Ha az "új hullám" történetét vizsgáljuk,
az a benyomásunk, mintha a francia irodalom nagy
klasszikusaiból
ké-
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szűlt adaptáciáb: ellenhatásaként
azt akarták volna bebizonyítani,
hogy jó filmet
lehet csinálni
bármilyen jelentéktelen
kis bűnügyi regényből is.
J.-L. G.: Valóban
egy bizonyos
filmtípusra
reagáltunk.
Úgy véltük, hogy azoknál életszerűbbek
a 'kommerszfilmek,
vagy
az
amerikai bűnügyi filmek.
A. ].: Az olyanféle
adaptáció,
mint Autant-Lara Vörös és feketéje, nem érdekelte Önt?
].-L. G.: Nem. Ugyanakkor
mégis voltak nekünk is klasszikus
filmterveink.
Én Racine darabjait akartam le forgatni, Rivette
pedig Corneille-t. Rohrner Edgar
Poe adaptációkat
készített.
És
én sokáig terveztem A pénzhamisítók megfiJmesítését.
Mi nem
a Vörös és fekete ellen voltunk,
hanem 'a rnódszer ellen, ahogyan azt megf.iJmesítették.
Arról beszélgettünk,
hogy abban a
jelenetben,
amikor Julien Sorel
habozik, nem olyan plánt kellett volna alkalmazni.
De ez
nem gátolt meg bennünket
abban, hogy megvédjük
AutantLara egy másik, akkoriban
készült filmjét, a San Francisco-i
regattákat,
amely annyira
közönséges,
hogy az akkoriban
készült filmek tisztasága
miatt
megérdemelte,
hogy fennmaradjon. Főleg irodalmi és zenei rnűveltséggel
rendelkeztem.
Későn
kerültem be a filmszakmába.
talán reakcióképpen.
'Megőriztem
valamit abból a korszakbóJ, olyannyira,
hogy ha megkérdezi
kedvenc irodalmi
élményeimet.
akkor az 1900-40-ig modernnek
számító
irodalmat
választom.
Mindig újraolvasom
őket, ezt
tekintem
legmodernebbnek,
és
ez vitt el engem az igazi klasszikusokhoz, akikhez jóval később
jutottam el. már akikhez egyáltalán eljutottam.
Nagyon fiatalon felfedeztem Cide-et, a Földi
táplálékokat.
Aztán
a gimnáziumból kikerülve
Sartre-ot
és
Camus-t. ,Akkoriban
az volt az
egyik filmtervem,
hogy filmre
viszem a Sziszilusz mitoszát l

A. ].: Az Ön filmjeinek
ismeretében inkább angolszász
hatásra gondolnánk.
J.-L. G.: Igen, de az sokkal később kezdődött. Faulknert - sok
más franciához
hasonlóan
Malraux-nak
köszönhetően
fedeztem fel, a Szentélyt vagy a
nagy regényei közül a Meqszűletik augusztusbant
és még később A vad pálmákat. És mivel
az angolszász
regényről
beszélűnk, nem hagyhatom ki Thomas
Hardyt. És azután George Eliot,
Jane Austen ...
A. ].: És A detektívben van egy
Conrad-idézet ...
].-L. G.: Conradot későn fedeztem fel. Öt még mindig nehéznek tartom. Angolul kéne olvasnom. Faulknert
már jobban tudom angolul olvasni. Nem mindig értem valami jól, de néha
elkapok szavakat,
mondatokat,
utalásokat,
és van egy ritmusa,
egyfajta rendkívül
modern
zeneisége. Öt még Bartók hallgatása ·közben is lehet olvasni, és
eközben
Bartók
nem zavaró.
(. .. ) Meglepő számomra,
hogy
az emberek elfelejtik fiatalkori
olvasmányélményeiket.
Sosem
olvastam olyan jó regényeket,
mint ifjúkoromban.
Jóval a modernek után kezdtem elolvasni
a klasszikusokat.
A Bovarynét
csaknem
olyan modernnek
találtam, mint Faulknert. de az iskola nem irányította rá a figyelmemet. Aztán ott van Virginia
Woolf Hullámokja...
Joyce-ot
imádom, de soha nem sikerült
igazán belekerülnöm
a v.ilágába, a Hullámokat
olvasva
viszont azt mondtam magamban:
"Ez az' Valami ilyesmit kellene
csinálni '"
A. J.: De ez nem azért van,
mert a Hullámok sokkal inkább
filmre kívánkozik,
mint az Ulysses?
].·L. G.: Talán.
A. ].: Van valami eléggé meg.lepő az Ön filmjeiben, ami megkülö11bözteti őket az összes többi filmtől,
és ez az idézetek
naqv száma.

J.-L. G.: Több könyvet idézek.
mint Pivot, de nekem nem kűldik el őket! Sokszor kritizálták
ezeket az idézeteket.
De számomra ez természetesnek
tünt:
ebben a világban élünk. Én például sokkal több zenei idézetet
használn ék. ha nem kellene a
méregdrága
jogokat
megvásárolni. A könyveket bárkinek
jogában áll idézni ...
A. J.: De a könyvek
nemcsak
idézetek
formájában
jelennek
meg az On filmjeiben. A képben
is benne vannak.
Rejtuénvelsként vagy anagrammákként
is
használja
őlut. Bűnügyi
regények boritói
jelennek
meg a
filmvásznon.
Bardot egy műuészeti albumat lapozgat. és ez egy
ellenpontot
vezet be stb.
J.-L. G.: Igen. az én filmjeim
annyira kezdetlegesek.
hogy az
erényei mindig hibáknak tűnnek
fel. Néha egy hosszú pillanat
múlva erényeknek érezzük öket.
Az általam készitett
filmeknek
ugyanaz
volt a sorsuk.
mint
Beckett könyveinek. A detektív
esetében
a kritikus
ahelyett,
hogy Conrad mondatát
idézné.
vagy hogy megmondaná.
hogy
iIlik-e a filmhez. azt mondja:
"Már megint egy könyv!"
A. J.: Miért tartja kezdetlegesnek a filmjeit?
.
J.-L. G.: Azért. mert nem igazán
történt
meg
a műfajkeveredés. amit ez a fajta film megengedett volna. Néha olyan hibákat követtem
el filmjeimben.
amiket a tévében.
vagy az újságokban megcsinálhattam
volna.
vagy cikkekben leírhattarn
volna. Másképpen
írhaltam volna.
keverve a képet és a szöveg et.
De ez így túlságosan
primitív.
ahogy meg van csinálva kizárólag a filmben. Elsődleges jelentésében véve primitív. Én ultraklasszikus vagyok. Néha vannak
jó dolgok. De nincs még egy
Félkegyelmü,
nincs még egy Az
érzelmek iskolája. Ez normális:
két vagy három jó könyv készül
száz év alatt.
A. J.: Szokott oluasni? Van rá
ideje?
J.-L. G.: Nagyon szeretném
elkezdeni az Isteni sziniátékot,
de
ahhoz az kellene. hogy legyen

és hogy egy kicsit normális életvitelem
legyen. A rnetróban nem tudok olvasni. Azt is
szeretném.
ha beszélhetnék
01vasmányélményeimrő1.
hogy az
olvasás ne csupán menedék legyen számomra. Van valami nagyon kedves a könyvekben.
A
könyvek
hagyják.
hogy kézbe
vegyük öket. kinyílnak. hagyják. hogy olvassuk öket. becsukódnak.
Ott
maradnak.
ahol
hagyjuk öket. Mindig kritizálni
szokták azt a szokásomat. hogy
kitépek lapokat
a könyvekből.
Én soha nem éreztem azt. hogy
ezzel rosszat teszek a könyveknek. Engem ez nem zavar. És ha
azután újra szükségem lesz rájuk.
újból
megveszem
őket.
Legalább több fogy belőlük ...
Egy ,könyv. az sem nem műtárgy.
sem nem kép. Csupán
kommunikációs
eszköz.
Gyakran bejárom a könyvesboltokat. hogy könyveket
vásároljak, de nem találtam igazi regényeket. A nézők azt mondják.
hogy nem találnak filmeket. én
pedig nem találok igazi regényeket. Az irodalom mégis az
én ellenségem.
Természetesen
nem Az érzelmek iskolája. Van
egy tendencia
az irodalomban.
a szóban, hogy mint Isten szava
a Bibliában. uralkodjon. És van
egy tendenciája
a képnek. hogy
szolgáljon. Ebben az értelemben
mondorn.
hogy az irodalmárok
ellenségeim ...
A. J.: De hiszen On sokszor felhasználta irodalmi "ellenségeit".
Ha abból ítélek. hogy mi míndent idéz Eluard-tál
Comadig !
És azután ott van még az egész
politikai
irodalom
Marxtól
Maóig.
J.-L. G: Igen. de ezek kommunikációs
eszközök
voltak.
(... )
Ahogy vannak
fegyvergyártók.
ugyanúgy
vannak
szöveggyártók
is. Flaubert
\'agy Duras
(amikor éppen nem a FranceSoirnak ír) valódi írók. A többiek csak szöveggyártók.
Egyébként különös
az a megvetés.
amellyel Duras azt nyilatkozta.
hogy Sartre-ot nem tartja írónak.
Az író szónak ugyanazt a jelentést adta. mint amit én egy igazi filmrendezőnek.
A képnek
semmi köze a hatalomhoz.
míg
időm,

a szöveg maga a hatalom. Főleg
a férfiak szöveggyártók.
az aszszonyok kevésbé. Mindig izgatott engem ez a kérdés. (... )
És meglepő.
hogy Sartre rnindíg szélhámosokkal
írt alá filmszerződéseket.
A Freud valamilyen módon Huston egyik legjobb filmje. De Sartre 30 dénárért adta el magát a filmnek. Tökéletes
megvetés
volt benne.
míg bennünk egyáltalán semmi.
A. J.: Ennek ellenére úgy tűnik.
hogy Sartre-ra nagy hatást gyakorolt a film ...
J.-L. G.: Nem a film. Inkább a
filmesek.
vagy az a mozgás.
amikor a filmesek irodalmi kávéházakba jártak. És azok közül
a filmrendezők
közül • akik a
Flore-ba 'jártak. vagy akik a PigaLle-ba. az új hullám azokat
privilegizál ta. akik a Pigalle-ba
jártak ...
A. I., Én az ezt megelőző időszakra gondoltam. Amikor Sartre
regényiró
akart
lenni.
azok
a modelleh; amelyek
előtte lebegtek egy faulkneri vagy Dos
Passos-i
méretű
regény freskóhoz. azok filmes modellek vol-

tak
J.-L. G.: Mindenki
olyanokat
akart. A pályakezdő Dos Passo s
a legjobb ebben. De a Dos Passos idejében meqlévö
filmtechnika még nem llyen volt. hanem
sokkal kezdetlegesebb.
A film és
a regény
kölcsönösen
hatást
gyakoroltak
egymásra.
Sartre
sok mindent nem jól látott. Nagyon nagylelkű
volt. de nem
volt jó megfigyelő. Azt hiszem.
hogy valami olyasmit látott bele Dos Passosba. ami nem volt
meg benne. és ezért egy rossz
modellt
utánzott.
Később vált
eredetivé. de más módon. (... )
A. J.: A beszélgetésünk
kezdetén kétszer
is idézte
Gide-et.
Amihor azt mondja, hogy Gide
nagyon nagy hatást gyakorolt
Onre. akkor azt vámánI~. hogy
az a politikus és moralista Gide
lenne, Vagy On elsősorban az
irodalmár
és esztéta
Gide-re
qondols
J .. L. G.: Igen. ez az én klasszikus
oldalam.
Giraudoux-t
és
Chardonne-t
is szeretem.
Ez a
vonzódás
anyámtól
származik.
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nem tud elrejtőzni, a szöveg az
igen.
A. J.: Ön egy kalap alá veszi a
médiáhhal,
főleg a televízióval
kapcsolatos
szoueqet,
az újságok és az író k száueqét.
].-L. G.: A médiák,
vagyis a
,;környezet".
Mi a "környezet"
emberei
vagyunk,
ahogy
gengszterek nevezik. Nem kellene tehát ennyire
marqínádisaknak lennünk.
A. J.: A szerzők azt is szokták
mondani: "Semmi közünk a teleuiziohoz, ehhez a szövegáradathoz:'

a

Jean-Luc Godard: Week-end,

1968, és Miteille Dare

Sokat olvasott, ő irányította
érdeklődésemet.
Most már kevesebbet olvasok. Egy könyv akkor jó, ha erőt ad. Az hiányzik
nekem. Fél évvel ezelőtt újra 01vas tam A félkegyelműt.
Egy
egész hétig. Vagy nagyon gazdagnak kell lenni, vagy nagyon
szegénynek.
Ha
középszinten
vagyunk, akkor nem nagyon jutunk hozzá. Rosszul
gazdá,lkodom az időmmel. Egyszerre két
helyen élek, és ez sok időmet elveszi. Már régóta nem tudok városban élni. Decentralizált
vagyok, ami azt is jelenti. hogy
kőrőn kívülre kerűltem. és egy
kicsit feldúlt az életem.
A. J.: Akkor miért menehűlt el
Párizsból?
J.-L. G.: Mert túlságosan
zsúfolt. Én mindig a félig üres sz ínháztermeket.
a félig üres vonatokat, a tágas lakásokat
szeréttem. Nem hiszem, hogy valaha
is lesznek nagyképernyős
televíziók, annál az egyszerű oknál
fogva, mert a lakások egyre kisebbek lesznek.
A. J.: Svájc 1e11etővé teszi, hogy
megfelelő tér vegye körűl?
J.-L. G.: Igen, de be kell járni
ezt oa teret, és ez időt vesz igénybe, és az idővel egyre nehezebben gazdálkodom.
Hiányzik az
olvasás és a filmnézés.
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1940-ben még érezhettem azt,
hogy fiatal vagyok a Földi táplálékok olvasása közben. Felfedeztem
a századornat. Az én
klasszikusaim
a szűleim
rnodernjei voltak. Ugyanakkor
fedeztem fel Picassót és Stravinskyt.
Freudot
most
fedezern
fel.
Egyszerüen
azért, mert AnneMarie Miéville csinált egy analízist. és szoktunk róla beszélgetni. Úgy tekintem,
mint egy
regényt. Mint egy élő regényt.
És azt gondolom, kűlőnős, hogy
ez a fickó még mindig mennyire titokban van tartva. A szavak
nem véletlenül
jönnek. Engem
azzal szoktak vádolni, hogy szójátékokat
csinálok. De ez természetes magatartás,
amit például az olyanok,
mint Freud,
tiszteletben
tartottak.
Mint az
álmokat.
Vannak
pillanatok,
arnikor csinálok valamit. és Anne-Marie megkérdezi:
"Nem veszed észre?" És én, a filmes nem
veszem észre, nem, és ettől boldogtalan leszek. És ő elmagyarázza. .. igen!
trni nehéz.
Olyan,
mint a
szobrászat.
Szavakat
kell egy
vázra erősíteni. Mindazok, akik
panaszkodnak,
azért
teszik,
mert a képeket akarják. A kép

J.-L. G.: De én nem mondom ezt.
Ellenkezőleg,
nekern nagyon js
van közöm a televíztóhoz. Nemcsak hogy a szobámban
van,
nemcsak fizetern. de bennem is
van. Azt rnondják, hogy "semmi
közünk hozzá", pedig nagyon is
van közünk hozzá.
A. J.: Azt mondta
az imént,
hogy szerette volna kedvenc regényeit megfilmesiteni.
De nem
tudom Önről cll~(;pzelni, hogy
kosztümös
fill/Id
forgasson.
Még egy olyan egyszerű rendezésű és diszletű
történelmi
filmet sem, mint amilyen például
rrruffaut
L'enfant
sauvaqe-a
(Vad gyermek). Annyira a jelenben gyökerezőnek
érzem Önt ...
J.-L. G.: A kosztümös film több
eszközt, több pénzt igényel. Talán az embereknek sem lenne bizalmuk hozzá. Criffith idejében
még lehetett csinálni. Manapság
már nem
lehetne
elkészíteni
Az érzelmek iskoláját. Nem azt
csinálja az ember, amihez kedve van. Azt csinálja, amit lehet.
És megpróbálja
azt nem túl utópikus körülmények
között csinálni. A mostanában készülő filmek tisztán praktikusek.
A. J.: A televízióban vannak sorozatok. Elkészült a Nana, vagy
A párizsi Notre-Dame.
J.-L. G.: De nem Az érzelmek
iskolája! Garrel meg tudná csinálni Breton Nadja-ját a szokásos kőltséqvetéséből.
De én még
a hajó indulását
sem tudnám
Ieforqatni
Az érzelmek
iskolájának elejéből. (A Lire 1986. februári számából fordította: Barabás Klára)

A KO RT ÁRS filmklubhálózat februári bemutatói

Broadway Danny Rose (fekete-fehér,
szinkronizélt. amerikai film)
Rendezte: Woody Allen
.Szeroplők : Mia Farrow, Woody A>l1en

Teliholdas
éjszakák
(szines,
francia film)
Rendezte: Eric Rohmer

szinkronizált,

Aprószentek
(sz ínes, feliratos.
Rendezte: Mario Camus

spanyol

film)

Cregorio Cortez balladáia (sz ínes, feliratos,
amerikai film)
Rendezte: Robert M_ Young

Halálos
szerelem
(szincs,
szinkronizált,
francia film)
Rendezte: Alain Resnais
Szereplők . Sabine Azéma, Fanny Ardant.
André Dussolier, Pierre Arditi

Caravaggio (színes. feliratos.
Rendezte: Derek ]arman

Bolygók együttáIIása (színcs, feliratos.
jet film)
Rendezte: Vagyim Abdrasitov

O-bi, o-ba, a civilizáció
vége (színes, felIracos. lengyel film)
Rendezte: Pio tr Szubkin
Szereplők: ]erzy Stuhr, Krystyna ]anda

szov-

angol film)

ELEMZÉSEK
BÓDY GÁBOR FILMJEIRŐL .
..Bódy Gáhor filmje, a Nárcisz és Psyché a hirtelen tragikussággal lezárult életmű heroikus vállalkozása' volt: rideg szépségű
hukott angyal, bukásában mégis lenyűgözöbb.
mint a magyar
filmművészet megannyi sikere."
BOLWIESER
.. Ha tudja a néző, hány filmet készített rövid életéhen Fasshinder.vmilyen
szédítő tempóban dolgozott, rnilycn valószinűtlenül rövid idő alatt »csapott össze« filmeket, milyen nagy
szerepet játszott müvészetében
a rögtönzés, akkor ámul el csak
,igazán egy-egy ilyen filmjének a roppant műgondja, aprólékos
k idolgozottsága,
példamutató stílusegysége láttán."
FILM-MÚZEUM:
NIAGARA,
,.A Niagara a klasszikus veretű patetikus melodráma másodvirágzásához tartozik, ezért olyan barokkos. A nézők egy rés-c
még sír. más része --- a rendezővel együtt - talán mosolyog. s
mindkét résznek igaza van. A film azoknak az embereknek a
kölcsönös elpusztításával
és önkiirtásával
végződik. akikről
melodrámát lehet csinálni, s azok maradnak a porondon. akikről már nem lehet. Ezért is végjáték a Niagara. Arról is szól,
hogy az Elfújta a szél típusú filmeket is elfújja a szél."
B. RÉVÉSZ LÁSZLÓ FILMJEI
"Pályaelhagyók
CÍmmel készített tavaly ősszel riportfilmet B.
Révész László: nagy feltűnést keltett. A Péntek esti randevú
korábbi »altató« műsoraival szemben felrázó hatású volt, amit
jelez, hogy napokig beszédtéma volt az érintettek között és
politikai testületi ülésen egyaráut."

