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Franco Fabrizi (a Konferanszié)

közelükbe kerülőkkel. és abban a pillanatban
megfeledkezik róluk, amikor már nincs rájuk
szüksége. Ginger és Fred is így fog járni. A tévéstáb nem olyan mint a filmkészítőké: "csodálatosan tisztelt hadrend. az együttes munka, utazás öröme, az utópikus társadalom, a harmónikus együttélés
eszményét megvalósító hatalmas család ... " 5
A technikai-tudományos
forradalomnak köszönhető a televízió, de tömegeket rnanipuláló
erejét a világ bonyolult társadalmi mozgásai is
segítették felhasználni. Ám fordítva is igaz, hogy
a televízió uniformizálta a közvéleményt.
A filmben a televíziónak önmagán túlmutat a jelentése, jelképes kifejezője mindannak a változásnak, ami körülöttünk nap mint nap végbemegy, és aminek egyik legszembetűnőbb megnyilvánulása a szellem közönségessé válása. Fellini a filmművészet eszközeivel fejezi ki véleményét a század második felének új mozgókép médiájáról, a televízióról.
A televízió a filmben a
film által megjelenítve az irónikus, távolságtartó
ábrázolás eszköze. A Ginger és Fredben bemutatott televíziós műsorok sztereotip tartalma és
formája ellentétben áll az ezt kifejező film nyelv
gazdagságával.

De Fellini azt is bizonyítja, hogy tud tévé-interjút és sziporkázó show-műsort is rendezni.
Az idő mint a létezés közege állandó gyötrelemre, meditációra késztet valamennyiünket attól a
pillanattól, amikor először tudatosul bennünk
az időben lejátszódó folyamatok visszafordíthatatlansága, az állandó változás képében megj elenő elmúlás, az egyes ember életének végessége. A Ginger és Fredben az idő mint tényező a
múlt és jelen, közvetve a jövő kapcsolatával a
film valamennyi jelentésszintjének a szervezöje.
Mindez nemcsak verbálisan, hanem már az
alaphelyzetben is kifejeződik avval, hogy Amelia és Pippo egy letűnt világ képviselői. Fellini
állandóan szembesíti és ütközteti a múltat és a
jelent, és ezen keresztül az értékrendeket is. Az
. elmúlás felett érzett fájdalom könnyen szülhet
nosztalgiát, ami elgyengíti a múltat felidézőt és
így nemcsak szembefordítja a jelennel és a jövővel, hanem kiszolgáltatottá és védtelenné teheti
a változással szemben.
Fellini, mint a nagy alkotók, tudja ezt, nem
esik ebbe a hibába, és az Amarcordról is, ami pedig nem más, mint emlékezés, ezt írja: "Olyan
filmet akartam csinálni, melyben érzelmileg vészesen
5

Giulietta Masina és Marcello Mastroianni

összekeveredik minden, a múlt, melynek nem szabad
már mérgemie bennünket, melynek árnyaitól végre
meg kell szabadulnunk, melyet kizárólag mint önmagunkról és történelmünkről szóló ismeretanyagot kell
őriznünk tovább, és melyet csak azért kell magunkba
asszimilálni,
hogy tudatosabban
élhessűk
a
jelent." ... "srolidaritás egy elveszett világgal, melyben oly jó volt magunkra ismerni"?
A Ginger és Fred egyszerre "szolidaritás egy elveszett világgal", és a jelen új értékeinek ironikus
megjelenítésén át a változásnak konstatálása.
Valószínűleg már sokszor érezték nemzedékek a történelem során, hogy az ő életükben következett be a legnagyobb fordulat. Anélkül,
hogya mi korunknak tulajdonitanánk ezt, kénytelenek vagyunk nemcsak személyes tapasztalataink, hanem Fellini filmje és sok más mű alapján is tudomásul venni, hogy alapvetően átalakult körülöttünk a világ. Ez legjobban az értékek
primátusán, az ezt kísérő életérzéseken keresztül ragadható meg, ahogy ezt Fellini a Ginger és
Fredben teszi.
Az amerikanizálódás
Európa számára már
nemcsak fenyegető veszély, hanem megállíthatatlan folyamat. Fellini ettől mindig is idegenkedett, és amikor a háború után ellátogatott szülővárosába, Riminibe, és meglátta" a jövő Ritninijének" makett jét, így reagált: " Olyan, mint egy
6

amerikai város. De ki akar egy amerikai uárosti"'
A hatvanas évek második felében kezdődött
,'s a uvolcvu na s cvckrc
k ununulalórluu
;, ro
gyasztói társadalommal együttjáró kísérőj elenségek sora, amely új életformát és értékrendet
teremtett. Anélkül, hogy ennek az analízisére
vállalkoznánk, a legjellemzőbbeket
felsoroljuk,
melyeket Fellini a film nyelvén a Ginger ésFredben is kritizál. Ezek közé tartozik a technikai
forradalom, a teljesítmény elvű társadalom, az
állandó mobilitás külsődleges megnyilvánulása,
a divat, ami az emberek életformájának egyik
legfőbb orientálója. Ennek és a fogyasztásnak
legfőbb népszerűsítője a reklámfotó, a tömegkommunikációs
eszközök közül pedig a tévé,
mint a mozgókép mindenki számára könnyen
fogyasztható formája.
A filmművészet értékek szerinti nagyfokú polarizálódásának
megkezdődése is erre az időre
tehető. (Még a hatvanas évek egyik magyar
filmjében a beat-zenekar
sikeres énekesnője,
akiért a fiatalok rajonganak, az iskolában a II.
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dalom a szellem és kultúra iránti igényét adalok
irodalmi igényű szövege is kifejezi, mindegyik
egy-egy fontos üzenet közvetítöje.t)
A Ginger és Fredben, amikor Amelia leszáll a
pályaudvarra begördülő vonatról, a show-műsor egyik fiatal "fogdmegje" várja unott arccal,

rágógumival a szájában. A karácsonyi ünnep
előtt a pályaudvari nyüzsgésben távolról fényképezett képen egy hatalmas csülök tűnik fel,
amint középen megvilágítva forog. Az utcán
reklámfotók félmeztelen nők fenekéről. rniközben a mindenütt jelenlevő tévé képernyőjén egy
óramárkát hirdető reklám Dantét idézve garantálja, hogy "Az emberélet útjának felén" a Beatrix Watch óramárka fogja segíteni a vásárlót az
igaz út "meglelésében" . A manipulációt és a kultúra devalválódását tükrözi az örök értékek eszközzé való átminősülése a pillanat számára. Fellini iróniájának mint mindig, ebben a filmben is
a túlzás az eszköze. De itt csak a részletekben,
egy-egy szereplő megjelenésében
érezzük ezt,
az ábrázolás nyomán kialakult összkép a jelenről már nem kelti a túlzás képzetét.
A show-műsor meghívott szereplőit új, hipermodern, a Holiday Inn-re emlékeztető amerikai
típusú szállodában helyezik el a város szélén. "A
tiszta Róma" propagandájának
tagadása a hivalkodóan fényes szálloda körül a felhalmozott
plasztik szemeteszsákok,
földhányások.
mint
ahogy a rendező a technika csodáiba vetett kételynélküli hívőket is megfricskázza a váratlan
áramszünettel.
Amelia hiába nyomogat ja a televízió gombjait, a nap legkülönbözőbb szakában a műsorok
visszatérőek, az egész olyan, mint egy megszakíthatatlan körforgás: sci-fi, akciófilm, kvíz-műsor, és a legbanálisabbak,
a hirdetések. Fellini
képzelete, játéka a paradoxonokkal
itt is kiapadhatatlan: az öregség elleni leckét, a ráncosodás
ellen végzett tornagyakorlatokat
egy olyan nő
mutatja be, akinek nincs más az arcán, mint ezer
ránc. S mintha csak az ember primér ösztöneire
kívánnának hatni, az ételeket önmagukat is félreérthetetlenül
felkínáló
hölgyek
ajánlják.
Nemcsak a gyomornak kell megadni, ami neki
jár. Az Amelia szállodai szobáját megvilágító tévé-adótorony fénye is kifejezi az újfajta civilizáció intimitást kizáró, erőszakos és állandó jelenlétét.
De hogyan lehet még ebben a világban a nézők érdeklődését felkelteni ? Biztos, hogy nem a
kultúra értékeivel, hanem extremitásokkal. Erre
építenek a karácsonyi show-műsor rendezői,
amikor ennek figyelembevételével
válogatják
össze a szerepiőket. Amelia és Pippo is csak
azért kapott meghívást, mert szenzáció számba
megy, hogy 30 év után, megöregedve is tudnak
még táncolni. "Csupa fontos szernélyiség",
ahogy a show-műsort hirdető fekete szépség
mondja. A. ma már félhülye öreg admirális, aki
egykor megfékezte a hajó gépházában a tüzet,

igazi kuriózum. De ilyen a transzvesztita is, aki a
börtönben "a sok szép, egészséges, szerelem
nélküli fiún" akart segíteni.
A transzcendenciát
helyettesíti az idős anya
és fiának produkciója, akik a magnójukat hallgatva transzba esve magyarázzák a túlvilágról
érkezett hangok üzenetét. Miután minden megtörténhet, a józan észt megcsúfolva, a képtelent,
a csodát mint valóságot mutatják be a nézöknek.
az Amazonas vidékéről származó férfit, akinek
tekintetétől teherbe esnek a lányok, és a levitációra képes papot. Az alvilág sztárja nagy rendőri biztosítással, megbilincselve érkezik a tévé
adására. Catanzaro, a camorrista, "nagykutya"
az alvilágban, harminc éve t kapott, és most külön miniszteri engedéllyel szerepel a műsorban.
A dolgok bármennyire is értéket hordoznak,
főként ha ezt szellemi erőfeszítéssel lehet csak
felfedezni, már nem kellenek. Külső, hasonló fiziológiai jegyek alapján elég imitálni színészeket és politikusokat, sőt Proustot és Kafkát is.
Senki sem önmaga már, hanem csak gyenge
utánzat. Egyedül Amelia tiltakozik az ellen,
hogy valakinek is a hasonmása lenne. Ugyan
Pippoval az amerikai táncospár utánzóiként váltak népszerűvé, a Ginger és Fred nevet is ezért
kapták. De ezt nem külsejüknek köszönhették,
hanem tehetségüknek. Személyiségük átlényegüIt e szereppé, és így képessé váltak az azonosulásra, ebben rejlett hitelességük titka.
És színre lép egy háziasszony személyében az a
kísérleti alany, aki egy hónapig élt televízió nélkül. Sírva vallja meg a néző knek, hogy hiába fizették meg a kísérletben való közrernűködését,
mert "mit ér az élet tévé nélkül?" A rnűsorvezető
az új kor hősének nevezi "a szürke háziaszszonyt."
A karácsonyi ajándékrnűsor
fura szereplőit
szokása szerint Fellini már külsejükkel, megjelenésükkel is jellemzi. A film hitelességének forrását mindig is a színészek kiválasztásában látta:
"Kifejező, jellegzetes arcokat keresek, melyek önmagukban elmondanak mindent, sőt, igyekszem maszkkal és kosrtiimmel hangsúlyozni a szereplők seemélyiségjegyeit." 9 S miután legtöbb filmjében karneváli forgatagra emlékeztet a szereplők vonulása,
ennek sokszínűségében a csak felvillanó alakok
is mindig jelentést hordoznak. ,,Filmjeim legértékesebb közreműködői a statiszták." 10
A Ginger ésFredoen a szálloda halljában, az étteremben, a tévé folyosóján a szereplök extravagáns megjelenése
újabb és újabb meglepetést
tartogat a nézöknek. Mikor már úgy érezzük,
hogy az eddig látottakat nem lehet fokozni, ak7

kor megjelenik egy body building-es csoport
vagy egy múmia külsejű hölgy, kamasznak tűnő
élettársával. A halmozás, a fokozás és a túlzás
Fellini kedvelt eszközei. A beállítások többsége
ebben a filmben a távoli és a félközeli kép, amelylyel állandóan érzékelteti a rendező az egészet,
amelynek csak atomjai a résztvevők.
A cirkusz mint az élet. \ agy az élet, mint a cirkusz. Fellini ars poeticajának is tekinthető. Csak
a cirkusz összetett jelentéséből itt mintha elsősorban az "emberösztön komponense" testesülne meg. A verbális kifejezés, a kommunikáció
szegényes formája is ezt mutatja. A reklámok rímes szövegei, olcsó kétértelműsége i, vagy az inLerjúkészítő újságírónő szokvány kérdései , amelyekre választ sem vár iga;án, a látvánnyal
együtt az ember szellemi nagykorúságát kérdőjelezik meg. Az ember mintha már csak a nyers,
durva jelekből értene, és eltűnt volna a vágya
dolgokban meglévő, sokszor láthatatlanul is érzékelhető titkok felfedezésére, láthatóvá tételére és megfogalmazására. A reklámok is elsősorban a kulináris élvezetekre csábítanak és az erotika titokzatosságát és szépségét a biológiai
szükségletekre degradálják. Mindent gyorsan
felfalni, bekebelezni, nem meg-, hanem inkább
felélni.
Amelia szégyenkezik Pippo saját költésű, olcsó aforizmái miatt. De a filmben csak ők tudnak egymással beszélgetni, és ők azok, akik verbálisan is reflektálnak helyzetükre. Pascal a
Gondolatokban
az ember boldogtalanságának
egyik okát abban az "oktalanságban" látja, hogy
"oly időkben barangolunk, amelyek nem a mi
birtokunk, és megfeledkezünk arról az egyetlenről, amelyik a miénk ... " Vagyis ajelent "eltakarjuk önmagunk elől, mert elszomorít" és helyette a múlt vagy a jövő foglalkoztat. "A jelen
sohasem célunk ... Ezért sohasem élünk, hanem
azt reméljük, hogy majd élünk". II Pascal költői
szépségü igazságát nem akarjuk kétségbevonni,
Fellini filmje viszont arról győz meg, hogya
megváltozott világ újszülöttei sem a múltra, sem
a jövőre nem tekintenek, hanem a pillanatot önmagában akarják felhabzsolni. Azért sietnek anynyira. De lehet, hogy a pillanatot megélni a múlt
emlékei és a jövő létének reményében lehetne
csak.
A főcím előtt megjelenő kép olyan, mint egy
retro plakát, amely a hajdani Ginger és Fred
produkcióját hirdette, akik most 30 év után találkoznak, hogy még egyszer eltáncolják a régi
számukat a képernyő előtt ülő millióknak. Mióta elváltak, alig tudnak egymásról valamit.
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Fellini a szereplőit és a nézőket egyaránt elliptikus, szaggatott közlésmóddal informálja sorsukról. Amelia az elválásuk után férjhez ment, korán özvegy maradt. Lánya és unokái körében,
konszolidált anyagi biztonságban élő polgáraszszony. Pipponak nem sikerült az újrakezdés, és
mintha ezt egy kicsit szégyellné is. Felesége elhagyta, most lexikonokat árul, könyvügynök. A
pénze nem lehet sok, hisz a búcsúzáskor a páIyaudvaron elfogadja a kölcsönt Ameliától. Fellini rokonszenve az övéké, így iróniája is együttérző, több benne irántuk a megértés, mint a távolságtartás.
A zene FeIIini filmjeiben soha nem csak atmoszfératererntő, hanem a szereplők jellemzésének eszköze is, és a megjelenített világot teljesebbé teszi. A Ginger és Fred érzelmes, változatos
hangszerelésű leitmotivja ellágyuló, emlékeket,
múltat idéző és a rendező azonosulását fejezi ki
szereplőivel.
Amelia, Ginger, Pippo vagyis Fred a jelenben
megelevenedő múlt. A filmben az elvont időt az
elmúlás változatai teszik érzékletessé számunkra. Amelia és Pippo szerelemből barátsággá sze!idült kapcsolatának bemutatása, valamint az,
ahogy az egykor szép és vonzó nő nagymamaként, és a férfias szenvedélyével oly sok sikert
arató férfi anekdotázó, rozzant, szomorú öregemberként jelenik meg. Amelia és Pippo megtestesítői, Giulietta Masina és Marcello Mastroianni külseje olyan tömörséggel hordozza
mindezt a jelentést, mint ahogy a költői kép a
versben a gondolatot. Amelia kalapja, pelerinje,
rózsaszín pongyolája marabuval a nyaka körül,
ízlésvilágának fontos külső jelei, amelyek az első pillanattól kezdve kifejezik bensejének lényegét. De belső szépsége, tartása átsugárzik rnindenen. Jóindulatú rácsodálkozással hallgatja a
transzvesztitát, és értetlenül áll szemben miridazzal, amit a nap során tapasztal. Pippo elhanyagoltnak tűnő öltözékben, kitaposott cipőben,
vállán a kockás felöltővel. kevés hajával a lecsúszott bohém, a méltóságát vesztett ember benyomását kelti. Mintha azért beszélne olyan sokat, hogy ne gondoljon erre, és mindezt még önmaga előtt is leplezze. Kettőjük közül neki nem
sikerült talpon maradnia az elválásuk után.
Amelia megérkezése pillanatától kezdve Pippót
várja, állandóan utána érdeklődik a stábnál. Es
bármennyire tudja, hogy az idő mindkettőjük
felett elszállt, mégis tragikomikus az első találkozásuk éjszaka a folyosón. Nem tud aludni a
szomszéd szebából áthallatszó horkolás miatt,
és amikor kopogására az ajtóban Pippo jelenik

meg, szinte szólni sem tud a borostás arcú, gyér
hajú férfi láttán, aki viszont elkezd nevetni, amikor felismeri Ameliát. O nem titkolja csalódását. Amelia a réginek szeretné tudni önmagát,
ahogy az arcát és nyakát végigsimít ja a tükör
előtt, vagy ahogy a tánclépéseket próbálja,
nőiességének kifejezői. Komolyan veszi a fellépést, próbálni akar, boldog, amikor meghallja az
egykori számuk dallamát a zongorán, és nézi
Píppót, aki fulladozva a régi sztepplépéseket
mutatja be a körülötte állóknak. Először Pippón
veszi észre és rajta keresztül önmagán is az idő
kegyetlen figyelmeztetését. Pippo csak egy odavetett mondatban ugyan, de halálfélelemről beszél. A múltból, régi fellépések idejéből bukkan
fel a barát, Toto, és a zenekarból is öreg ismerősként int feléjük az egyik hegedűs. Mintha közös
nyelvet beszélnének a jelen kreatúrái között,
akikkel már nem tudnak kapcsolatot teremteni.
Amelia és Pippo először zavarban vannak,
szinte még beszélni sem képesek egymással. És
amikor az üres helyiségben átöltöznek a fellépéshez, az egykori szeretők még szégyellik is
magukat egymás előtt. A szoba fehér falai, a
megvilágítás álomszerűvé varázsolja a jelenet
hangulatát. Ködösen áttetsző, és igaz, amit Fellini általában egy jelenet költőiségével kapcsolatban ír: " ... a kiiltőiség, a vitalitás próbája éppe» abban rejlik, hogy a lehető legtöbbet megőria,ük a körvonalazatlansagából,
abból a bizonytalanságából, abból a rejtett céloegatásbál, ami a megálmodott képben
volt." 12
Távolról fényképezett képen Amelia nézőpontjából Pippót mutatja a kamera, amint majd vágással Ameliát látjuk fehér estélyi ruhában a férfi szemszögéből. Megilletődöttek, a férfi mozdulatában, ahogy a falnak támaszkodva nézi Ameliát, megindultság és gyengédség van. De indulatos is a helyzet miatt, és úgy érzi, elérkezett az
alkalom, hogy a 60 milló olasznak mindent
beolvasson, "birkanépségnek"
nevezze őket,
akik mindig csak a televíziót bámulják.
Próbálni kezdenek, Pippo óvatosan, félve
emeli fel Ameliát, erőlködik, közben alig kap levegőt. Míkor befejezik a táncot, Amelia legyezi
magát és a férfi kimerülten a falnak dől. Egy kicsit boldogok, de ahogy aztán egyre nehezebben veszik a levegőt és ahogy az emeléskor remeg a karjuk, és az erőlködésr nem tudják palástoini az arcukon, egyre kétségbeesettebbé is válnak.
A sminkszobában Amelia a tükör előtt próbálja megállapítani, hogy mi állna a legjobban
az arcához. Körülötte mindenki fiatal, és mellet-
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tük egyre öregebbnek érzi magát. A tükör kegyetlenül igazságosztó. Szánalmasnak érzi erőlködésüket és menekülni akar az egésztől. Aztán
hirtelen belép a szobába a televízió elnöke a
sleppjével, akiknek bemutatják a szereplőket,
mint az állatkert tagjait. A Ginger és Fred táncospárról is mondanak egy szót, az elnök ifjúkori emlékeit idézi az igazi Fred Astaire-ről.akit titokban utánzott, és most táncra kéri Ameliát.
A televízió futószalagján nincs megállás,
Amelia Pippóval már a folyosón találja magát,
amint a felvételvezetővel elindulnak az új "szentély", a stúdió felé. Az ügyelő is ennek gondolja,
mert mindenkit figyelmeztet: "Lábujjhegyen,
mint a templomban." A show-műsor látványához szükséges csillogó kellékek mind együtt
vannak: forgószínpad,
fényorgona,
tükrök,
amelyek megsokszorozzák a mozgást, nagyzenekar, merev mosolyú görlök űrcsodákkal a fejükön. Amerikai revü ez a harmicas évekből. annak jellegzetes színeivel és fényeivel. A műsorvezető fellépése megállapodottságot, biztonságot sugárzó, már nem fiatal, <iea közönség számára még vonzó férfi lehet. Osz haj, villogó fehér fogsor, magas termetén csillogó zakó feszül,
amolyan tévé-szernélyiség. A kellemes külső
kellő ürességgel és agresszivitással társul.
9

Amelia és Pippo, vagyis Ginger és Fred rózsaszínű és kék rényben lépnek a kamerák elé. Távolról fényképezett képen a régi táncbeállásban
néma csendben, karjukat felemelve akarnak elindulni egymás felé, már az ismerős zene is megszólal, amikor hirtelen elsötétül a terem, az
áramszünet miatt meg kell szakítani az adást.
És most végre Amelia és Pippo elkezdenek
beszélgetni. Suttogva, nevetgélve és megilletődve. Nem véletlen, hogy eddig a pillanatig erre
nem kerülhetett sor. A beszélgetés, az őszinte
feltárulkozás feltétele az intimitás, amit a körülöttük levő világ nélkülöz. S most olyan, mint régen, mintha csak ketten lennének, és mindez a
szörnyűség, amelyben élnek, mintha nem is létezne. A közönségböl
a tehénbőgés t utánzó idétlen nézők hangja sem zavarja őket. Ezalatt a néhány perc alatt minden összesűrűsödik és kirobban belőlük, amit el kell mondaniuk egymásnak.
P: Toto elmondta, hogy diliházban voltam. Ott
voltam. Csoda tudja ini jött rám, am ikor otthagy tál ?
Elhagyatottság, magány.
A: Esküszöm, ha tudtam volna, rohantam volna
hozzád.
P: Minek? Köztünk vége volt mindennek. Csak
ezeknek a hülyéknek jutottunk az eszükbe. Kísértetek
vagyunk. A sötétből jöttünk, oda tűniink el.
A: Igazad van. Bebeszéltem magamnak, hogy a
kisunokáim vettek rá. Bolondság. Az igazság az, hogy
találkozni akartam veled.
P: Very romantic. Bevallom, én is nagyon örülök,
hogy találkostam veled.
Felállnak, hogy megszökjenek. A legfontosabbat tisztázták és az egész fellépést már megalázónak érzik. Pippo karját fellendítve jelzi kívánságát a "televidiótáknak", de abban a pillanatban kigyullad a fény, és ők leplezetlenül állnak a nézők előtt. Nem tudnak mit tenni, folytatJák a táncot.
Amelia testtartásában, mozgásában erő és
méltóság van. Ő súgja Pippónak, hogy mi következik, akinek kifestett arcára kiül a rettenetes
erőfeszítés, olyan, mint egy öreg bohóc. A lábában görcs van, orrába pihe száll, állandóan fintorokat vág, hogy megszabaduljon tőle. Es bekövetkezik az, ami egy táncos számára a legszégyenteljesebb lehet, kicsúszik a lába alól a tükörpadló. A közönség zúgni kezd, hisz ez az igazi szenzáció, Pippót felsegítik, és minden folytatódik. Amelia egyre önfeledtebben táncol, úgy
érzi, sikerült mindazt leküzdenie, amitől szorongolt. És már az örök hiúság tör ki belőle, amikor
odasziszegi a férfinak, hogy ne takarja folyton. A
híres sztepp-betét következik, Amelia könnyelO

dén forog, míg Pippó arcán a szenvedés látszik.
És a szám végén felhangzik a taps. A boldogságtól síró Ameliának Toto gratulál, aki egy kicsit
saját múltját is igazolva látja öreg barátai táncában.
Fellini minden szarkazmusa ellenére tudja,
hogy ma a televízió nagyhatalom. A pályaudvaron néhány tévénéző, köztük egy fekete fiú felismeri Ameliában és Píppóban
a táncospárt, és
autogrammot kérnek tőlük.
Amelia és Pippo, Ginger és Fred egykori utánzói
búcsúznak egymástól. A férfi egy kis szégyenkezéssel elfogadja kölcsönként a gázsit. Atölelik
egymást, Pippo messziről integet, mert nem szereti nézni az elmenő vonatokat. A huszonnégy
óra, amit együtt töltöttek, egyszerre vezeti őket
arra a fájdalmas felismerésre, hogy már csak kísértetek,de arra is, hogy harminc év után képesek voltak folytatni az abbamaradt beszélgetést.
A szeretet, amit egymás iránt éreztek, ha átalakult is, mélyen ott él bennük, és most már végérvényesen, láthatatlan szálakkal köti őket össze.
Talán már találkozásra sincs szükségük.
Amelia tekintete, ahogy még egyszer visszanéz Píppóra, és mozdulata, amint fellép a vonatra, méltóságot fejez ki. Emlékei, szeretete képessé teszik arra, hogy felemelkedjen mindazon,
ami megfoszthatná tartásától. Ginger és Fred a
show-műsor csillagai és a nap győztesei.
Gyürey Vera
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Az igazság paradoxonai
Nyikita Mihalkov: Fekete szemek (Oci ciornie)
l. Romano hófehér, elegáns öltönye a gyógyfürdő iszapjába merül: a férfi előrehajol, felemeli
Anna kalapját, kissé tétovázik, majd a sárga virágot is kihalássza, és kezében hódolata jelével lassan kisétál a sárból.
Sisojev városka fiatal állatorvosa korántsem
ilyen vakítóan fehér esőkabátban a patakba gázol, Romanót a vállára emeli és kiviszi a partra,
nehogy vizes legyen. Gesztusa legalább annyira
váratlan és kedves, mint Romanóé, ha egészen
másfajta, ösztönösebb és kevésbé hivalkodó
kedvességről tanúskodik is.
A Fekete szemek egyidejűleg hasonló és ellentétes jelentésű két képsorát, ha a filmben távol esnek is egymástól, a néző emlékezete joggal rendelheti egymás mellé, és vonhat le néhány következtetést a köztük felfedezhető metaforikus
kapcsolatból. Mihalkov új filmjét sokkal eredményesebben fejthe tjük meg paradigmatikus
módszerrel (melyben akár egymástól messze
eső elemek is összekapcsolhatök), semmint szintagmatikussal, amely az elbeszélést linearitásában vizsgálja.
2. Mint ismeretes, a nihilista felfogás szerint az
igazság eszméj ének bealkonyult. Az etikát illetően a nihilista egyetlen érték egyetemességében és időtállóságában sem hisz. Szerinte a lét
csak lehetőségeket kínál, példaadó következtetések levonására alkalmatlan. Életünk során
olyan helyzetbe gyakran kerülünk, melyet érdemes megélnünk, arra azonban egyik sem méltó,
hogy emlékezetünk megőrizze. Hogy Romano
nihilista, csak elbeszélése végén derül ki egyértelműen. Beszélgetőpartnere felháborodott csodálkozását látva védekezésre kényszerül, és szavai elárulják világnézetét.
"Ki emlékszik ma
bárkire? Ki gondol igazán a másikra?" - mondja. Az emlékezet hiánya és az "autentikus" tapasztalat megkérdőjelezése a nihilizmus két legbiztosabb ismertetőjegye.
A nihilizmus kora akkor köszönt be, amikor Nietzsche szerint - az igaz és a hamis közötti határ elmosódik, amikor a valóságos világ mesévé
lesz, amikor minden látszat csak önmagával lesz
azonos. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk,
hogy a valóságos világ eltűnésével együtt a látszatok világa is megszűnik. Ami egyszerűen an y-

nyit jelent, hogy a valóság/látszat közötti különbségtétel értelmét veszti. Az a nihilista boldog, aki olyan világban él, amelyben a "látszat"
már semmit nem fed: a felszín kizárólag önmagát jelenti, nincs mögötte mélység vagy titok.
Romano minden bizonnyal boldogtalan nihilista, amikor a fürdőhelyre érkezik. Hazuaságait
már senki nem hiszi el, képzelgéseit és re lfedezéseit már senki nem veszi komolyan. Egy fiatal
asszony kivételével - és a nihilista számára itt
kezdődnek a bajok.
Ez az első eset a filmben, amikor az igazság és
a hazugság váratlanul az ellenkezőjébe csap át.
Adva van egy férfi, aki állandóan hazudik, kitűnően tud hazudni, s azzal is tisztában van, hogy
ezt a többiek is tudják róla. Ezért folyton arra
kényszerül, hogy különbséget tegyen igazság és
hazugság között. És akkor váratlanul megismerkedik valakivel, akit - noha az őszinteség és az
igazság híve - elbűvölnek a férfi "meséi". Romano a visszaemlékezés során be is vallja, hogy
Anna a tisztaságával és a hiszékenységével hódította meg. Kettejük közül valójában Anna a nihilistább, mert elhiszi, hogy a világ azonos a mesékkel.
Ezzel egyidejűleg azonban végbemegy egy
ellenkező irányú folyamat is: miközben Anna
nihilista lesz, Romano hinni kezd az Igazságban. Persze ez az igazság a szkepticizmusából
következő formában, magasabb rendű látszatként nyilvánul meg. Lehet, hogy a világ valóban
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sorából áll? Talán így van, ám Romano számára
ebből a nagyegyformaságból
mégis kiemelkedik valami: először az Anna nyakszirtjén megcsillanó hajtű, majd - egy hónap múltával - az
elvesztett asszony arca. Állandóan maga előtt
látja, és ez arra készteti, hogy lefordíttassa a levelét. A nihilista felfedezi az emlékezést, megismeri a nosztalgiát.
Romano és Anna szerelme ebben a kettős örvényben születik meg. Ez az érzelem azonban
meglehetősen
paradox, a benne rejlő ellentmondást fel kell oldani. Egyfelől Romano
igazán szerelmes lesz, ha ennek látszólag nincs
is tudatában (miközben Anna a fal felé fordulva
sír, ő sárgadinnyét eszik). A felismerés csak
megkésve, az emlékezés során hasít belé, de et11

től a jelentősége nem lesz ki ebb. Másfelől Romanót, a "nem vagyok senki és semmi" elvét
valló nihilistát, Anna olyannak szer ti meg,
amilyen (vagyis semmilyennek). Anna szerelme
tehát Romanónak önigazolásul szolgál. Igazolja
üres, könnyű, labilis lényét. Valószínűleg itt következik be a filmben a fogalmak újabb fejtetőre
állítása.
"ÉI Oro zorszagban egy asszony, akit sz~retsz?" - faggatja Romanót
a felesége. O
"Nem"-mel felel, ami első szinten egyszerűen
annak az embernek az önámító hazugsága, aki
nem képes szabadulni a megrögzött hazudozás
rabságából. Urrá lesz rajta a tehetetlenség és a
gyengeség. Kijelentése aljas és hazug. Ha azonban a Fekete szemekben az igaz/hamis felcseréléséveI folytatott játékra gondolunk,
második
szinten azt tételezhetjük fel, hogy Romano abban a pillanatban mégis igazat mondott.
De igazat mond a film végén is, amikor gyorsan végigfutva az életén bevallja, hogy mindöszsze három dologra emlékszik belőle: anyja altatódalára, felesége, Elisa arcára a nászéjszakán,
valamint az orosz ködökre. Romano tehát elfelejtette Annát. Ez az igazság bármily kegyetlenül és kiábrándítóan hat is a nézőre, aki a filmben figyelemmel kísérhette a hős paradox, d
egyéniségétől korántsem idegen "átváltozását".
"Minden, amit mondok, hazugság" - így szól
a hazug híres paradoxona. De ne fel dkezzünk
meg arról, hogy ebből a kijelentéséből két következtetés vonható le: 1.) hazudok, de bevallom, tehát igazat állítok. 2.) amikor azt állítom,
hogy hazudok, igazat mondok, tehát valóban
hazudok. A hazug Romano éppen akkor mondja ki a (maga) igazságát, amikor nagy hazugságai
mögé rejtőzik.
3. A posztmodern korban az igazság olyan könynyű, mint a szélsodorta kalap, vagy az iszapon
úszó sárga virág. A "könnyűség" témája mindvégig jelen van a Fekete szemekben. Miközben
Romano a leningrádi hivatalokat járja, hogy sisojevi látogatásához megszerezze az amennyire
nehezen elérhető, legalább annyira felesleges
engedélyt, feltűnik a vásznon egy szélb n táncoló szalmakalap. Anna lényének felidézése vagy
előrevetitése lenne? Villanásnyi időre egy női
nyakszirt is megj lenik. Véleményem
szerint
ezek mégsem "reális" emlék-töredékek,
hanem
metaforák. A könnyű szalmakalap, melyet a legkisebb fuvallat is elsodor, maga Romano. Olyan
ember, akinek nincs esszenciája, identitása, aki
szó szerint "súlytalan". Es erőtlen: gyenge lábain bizonyára nem jutott volna túl messze. Ak12

kor boldog igazán, ha valaki VISZI: az anyja a
karjaiban, felesége gazdagsága a házasságban, a
cigányok az ölükben, a paraszt szekéren, végül
pedig az állatorvos a vállán. "Voila votre
chapeau!" - Romano nemlétező esszeneiaja ebben a gáláns mondatban foglalható össze. Erőtlenek a lábai: szinte soha nem "rendeltetésszerűen", önálló és r Inőtt módon használja őket.
Rövid futása Montecatini
rétjén
hasraeséssel
végződik, s nem hinnénk, hogy önerejéből, a fiatal orosz segítsége nélkül meg tudná tenni a
negyven versztát. ami a legközelebbi állomástól
elválasztja. Romano valamennyi gyors lábmozdulata természetellenes.
Amikor egy-egy kellemetlen helyzetből ki akar hátrálni, léptei színpadiasak, egy láthatatlan drótszálakkal irányított
marionett-figura
mozdulataira
emlékeztetnek.
V égtelenül gyermetegek és karikatúra-szerűek,
Hasonlóan színpadias és természetellenes
a
filmben bemutatott három világ is: a feleség
gyönyörű villája, Montecatini fürdői, és az orosz
bürokrácia útvesztői. Egyértelműen
és teljes
mértékben látszat-közegek ezek, melyekben a
mélység és az igazság hiányát az aprólékos rítusok mechanikus ága, fényűző vagy groteszk ünnepélyessége ellensúlyozza. Ezekbe a valójában
nem is létező látszat-világokba Anna emlék a
kívülállók felsőbbrendű erejével tör be. Felkavaró hatását kívülállásának
köszönheti. Ezt a
feltevést további apró jelek is alátámaszt ják: az
orosz asszony az egyetlen, aki nem Montecatini
száJlodájában lakik, és aki - a többiekkel ellentétben - gyakran jelenik meg talpig feketében.
4. Létezik-e még egyáltalán az igazság, ha az
egész világból mese lett? Ki tud hinni ma még az
Igazságban, ha már magát az igazságot is megfertőzte a Semmi? "Én" - feleli az orosz, aki végighallgatta Romano elbeszélését, (és aki - ezt a
tényt nem szabad figyelmen kívül hagynunk tulajdonképpen a néző helyét foglalja el a filmben). Kétségtelen, hogy az orosz elbeszélése
minden szempontból "ellen-történet".
Ameny11\ irc' !..i)I1I1\·lI. ,,Jlh:II:III"11
C"
sebez lu-u-t h-u I{II
mario, olyannyira "súlyos" a másik számára a
lét. Egész életében egy szerelem bénítja le
egyetlen asszony iránt, aki nem őt szereti, és
csak szánalomból ment hozzá feleségül. Története a meggyalázott remény, a bármikor felszakítható sebek története. A látszatok váltogatásával minden akadályon győzedelmeskedő,
hazug
Romano életével éles ellentétben áll a filmben
az orosz dosztojevszkiji "szemérmetlenséggel"
előadott patetiku története.

Felmerülhet a kérdés, vajon miért választott
Mihalkov ilyen patetikus és antiheroikus szószólót az igazságnak? Kérdésünkre
akkor kapunk egyértelmű választ, ha az orosz ellen-történetének Romanóra gyakorolt hatását elemezzük. A fájdalomnak az a görcse, amely talán csak
most oldódott egy kicsit, a sok éven át tartó szenvedés töredéke, amit a másik feltárt előtte,
egyetlen pillanat alatt leleplezi a hazug életének
ürességét: mindössze három emléket őriz belőle
(az altatódalt, felesége arcát, és az orosz ködöket). Ám ezek mindenekelőtt gyengeségét, döntésképtelenségét
tanúsítják.

Az elbeszélés most valóban a végéhez ért, az
utolsó kétértelműsége t is meg kell szüntetni: arról, akiről azt hittük, melankolikus, utazó uraság, kiderül, hogy egyszerű pincér. A marionettbábu felveszi sietős, rituális, gépies mozdulatait.
A film utolsó kockája pedig azt sugallja a nézőnek, hogy "az igazság ma egyidejűleg valószerűtlen és igaz".
Giovanni Bottiroli, Segnocinema,
(Pintér Judit fordítása)

7988. január

Puskin és Tatjána lábainál
Roman Balajan: Védj meg, talizmán ...
Tartalmi komplexumok:
1) Bolgyino, Puskin-ház. Dmitrijev az épület
előtt, a költő szobránál fiatal feleségét fényképezi. Megjön múzeumigazgató barátjuk, tréfálkozva üdvözlik egymást. Elindulnak a szálláshelyükre - a barát házába -, a képen feltünik egy
magányos idegen, Klimov. Felfigyel a derüs házaspárra.
14 kép, 76 m, 2,9 p
2) A Puskin-ünnepségekre
készülő pantomimesek próbája. A csoport vezetője nyilatkozik
Dmitrijevnek. A próba a parkban folyik. A nézelődők között ott van Klimov.
II kép, 40 m, 1,5 p
3) Mitya házában. Tánya ugrat ja a férjét, hogy
nem hajlandó itt lakni, aztán nevetve megölelik
egymást.
l kép, 24 m, 0,9 p
4) A parkban. A házaspár a szervezési nehézségekről beszélget Mityával. Dmitrijev segítséget
ígér. Tánya most is pajkoskodik. Egy fa mögül
Klimov figyeli őket.
5 kép, 27 ru, 1 p

5) Nyilatkozatok
a parkban Dmitrijevéknek.
Puskin és Bolgyino méltatása. (M. Kozakov sz
nész és Sz. Fomicsev puskinológus.)
2 kép, 27 m, 1 p
6) Séta a bolgyinói parkban. Tánya leszakad a
csoporttól, hívja a férjét, és rövid komédiázás
után kéri, csókolja meg. Klimov tükörből figyeli
őket. A házaspár tréfálkozva tovább indul, de az
idegen még mindig csókolózva
látja őket a tükörben.
9 kép, 26 m, 0,9 p
Odébb Dmitrijevék egy francia ismerőssel találkoznak. Tréfálkozás, a francia fényképet csinál. Klimov megint egy fa mögül leselkedik.
.
9 kép, 46 m, 1,7 p
Végül egy kis fahídon megszólít ja a párt.
Régóta foglalkoztatja egy kérdés: miért ítéli
meg az utókor olyan szélsőségesen d'Anthést?
Hiszen Puskin is kerülhetett volna hasonló helyzetbe, ha annak idején Voroncov kihívja párbajra a felesége elcsábítása miatt. Dmitríjev idegenkedve hallgatja a fiatalembert, majd kissé leí-
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kezelő módon egy idézettel válaszol, és lezárja a
beszélgetést. Miközben a házaspár távolodik a
hídon, Tánya visszapillant KIirnovra.
10 kép, 62 m, 2,3 p
Alekszej és Tánya mennek hazafelé, egy mama Puskin A sellő círnű elbeszélő költeményét
olvassa fel kisfiának.
1 kép, 21 m, 0,8 p
29 kép, 155 m, 5,7 p
7) Otthon. Tánya a padlót mossa, a férfi a hangfelvételeket hallgatja. Megint viccelődés, Alekszej karjaiba kapja a lányt. A tévében egy kisfiú
felnőtt hangon, angolul énekel egy slágert.
Még a zene alatt a Puskin t és a múzsát alakító
pantomimes tűnik fel a fahídon.
4 kép, 55 m, 2 p
Tánya alszik a székben, Alekszej hangfelvételt hallgat. Népdal Puskin egyik ifjúkori románcának szövegére. Felidéződik a felvétel a lugasban.
3 kép, 85 m, 3 p
.
7 kép, 140 m, 5 p
8) Atvezetés. Alekszej és Tánya sétálnak légiesen a fasorban. Előttük takarítónők sepernek.
Az egyik fa mögött - Klimov.
4 kép, 24 m, 0,9 p
9) Bulat Okudzsava ad interjút. Felidézi egy versét, amely Puskin Védj meg, talirmán, légy velem
kezdősorú
költeményének továbbgondolása.
1 kép, 47 m, 1,7 p
10) Klimov a ház tornácánál várja a hazatérő há}4.

zaspárt, és ismét megszólít j a őket. Elnézést kér a
múltkori
tolakodásért, bemutatkozik. Alekszej
még mindig kényszeredett, Tánya enyhül meg
hamarabb. Klimov egy szál virágot ad neki, és
búcsúzik. Ekkor Dmitrijev félrevonja. a kérdéssel kapcsolatban idéz Bloktól és Ahmatovától,
majd megígéri, hogy kölcsönad Klimovnak egy
könyvet. Elválás után mindkét férfi mereng még
a találkozáson.
8 kép, 81 m, 3 p
11) Esti, társasági teázás Mitya házában. Vita arról, lehet-e művészileg ábrázolni olyan zseniket,
mint Puskin vagy Gogol.] elen van Klimov is. Őt
az érdekli, ábrázolható-e d' Anthes. Kozakov és
Okudzsava furcsállják a kérdést, aztán filmötletekről kezdenek beszélni, a Puskint övező tabukról, a bürokráciáról. Tánya közben föltesz
egy lemezt, hívja a férjét táncolni, de azt most
jobban érdekli a beszélgetés. Klimov fölkéri a
lányt. Táncolnak, váltanak néhány szót.
.
22 kép, 181 m, 6,7 p
12) Atvezetések. Kozakov, Tánya és néhány
pantomimes sétál a parkban, Klimov a fák közül
figyeli a lányt.
6 kép, 43 m, 1,6 p
A parkban folynak a Puskin-rendezvények.
Egy népiegyüttes föllépése. Közös tánc a Puskin
emlékműnél.
15 kép, 57 m, 2 p
21 kép, 100 m, 3,6 p
13) Alekszej bemegy reggel Mityához
a mú-

zeumba. Magnóra veszi íróasztal án ál alvó barátja horkolását. Viccelődés. Alekszejnek jó hírei vannak: sikerült elintéznie egy-két dolgot a
múzeummal
kapcsolatban. T lefon, Dmitrijevet keresik. - Felszarvazott! - csúfolódik vele
egy magas hang. A hívás megismétlődik. A férfi
arra gondol, a felesége tréfálkozik, de nem sikerül visszahívnia.
10 kép, 118 m, 4,3 p
14) Otthon. Alekszej bohóckodva betoppan, de
Tánya nem jön elő. Erre újabb mutatvány következik: mókás manót játszva, kifestve, seprűvei a kezében nekirohan a szoba ajtajának.
Nincs válasz. Újabb rohamra készül, amikor a
szobából kilép Klimov. A döbbent félj benéz a
helyiségbe. Tánya zokogva, köntösben ül a díványon. Klimov magyarázkodna,
nem történt
semmi, de Al kszej nem figyel rá. R megő hangon kihívja párbajra.
15 kép, 107 m, 4 p
15) Átvezetés. Filmezik a hídon táncoló, csasztuskát éneklő népi együttest. A réten a két férfi
megy párbajozni. Dmitrijevnél
vadászpuska,
Klimov egyernyővel játszadozik.
5 kép, 37 m, 1,4 p
16) Alekszej sárosan botorkál hazafelé. Ahogy
megérkezik, altatót vesz be. Kábult, n m figyel a
szinte önkívületben levő Tányára. A lány Mityáért rohan, ő adta kölcsön a puskát. Dmitrijev
a kétségbeesett barátnak is egykedvűen válaszolgat: párbajozott, és megölte ellenfelét. Ledől az ágyra.
27 kép, 270 m, 10 p
17) Átvezetés. Puskin-rendezvények.
Próbálnak
a pantomimesek.
O kudzsava énekel: "Puskin
előtt fénykép zkedik a család ... " Dolgozik a
forgatócsoport is.
.
II kép, 37 rn, 1,4 p
18) Alekszej fölkel, kitámolyog a konyhába, aztán leül Tánya mellé. A lány képtelen felfogni,
mi történt, mindenért magát okolja. Közben a
férfit megint elnyomja az álom, a felesége vállán
ébred. Még mindig kába, Tánya az ágyhoz vezeti, ahol újból elalszik.
9 kép, 126 rn, 4,7 p
19) Flash back. Vizes tisztás. A párbaj. Dmitrij v
átengedi az első lövés jogát. Klimov hosszan céloz, de végül visszaadja a fegyvert. Dmitrijev ellenfelére emeli a puskát, majd ájultan összeesik.
Klimov megpróbálja "fellocsolni" egy kis sáros
vízzel, leszúrja mellé az ernyőt, búcsút int, és az
erdőnél szert foszlik mint egy látomás.
29 kép, 154 rn , 5,7 p
20)Jclen. Mitya ébreszti fel Alekszejt: megvannak a töltények, nem történhetett
semmi féle

gyilkosság. Értetlenül dühöng, aztán lehiggad,
és elmegy. Alekszej visszafekszik. Belép Tánya.
Férje mellé fekszik, gyengéden simogatni kezdi
a fejét, szerelmesen becézi.
II kép, 122 m, 4,5 p
A Védj meg, talizmán ... filmnovella. A műfaji
meghatározás irodalmi ihletettségű, ám a novella esetében olyan poétikai jellegzetességekről,
minőségekről van szó, amelyek nem köthetök
szigorúan csak a verbalitáshoz. Hiszen a film is
képes egyetlen történet érzékletes elbeszélésébe
sűríteni a művészi kifejezést. Mindez nem is jelenthet problémát - legyen szó akár irodalomról, akár filmről -, ha az elbeszélés realista, mikor a történet drámaisága szint már önmagában is katartikus hatású. A műfajjal kapcsolatos
legérdek sebb, a lényegre sokkal inkább rávilágító kérdések a lírai, szimbolikus novellákkal
kapcsolatban merülnek fel. Itt a történet nem
igazán rendkívüli, jelentését kizárólag egy erősen zárt kompozícióban elfoglalt hely erősítheti
f l. Márpedig valóságos elemekből
felépíteni
egy öntörvényűnek
ható, csak belülről értelmezhető, zárt, mégis a teljesség érzetét keltő világot, rendkivüli művészi feladat. A befogadó
általában nehezen veszi észre amikor egy rnűalkotásban a dolgok nem hétköznapi összefüggéseikben szerepelnek, és túl akarnak em lkedni
valóságos jelentőségükön.
A Védj meg, talizmán ... középpontjában is egy
olyan történet áJI, amivel nem nagyon lehet mit
kezdeni, ha a valóság felől közelítjük meg. Valakinek megpróbálják elcsábítani a feleségét. Ez
eddig érthető, de banális. A férj párbajra hívja ki
a csábítót. A dolog most már érdekesebb, de érth tetlen. Végül k runk hőse mégse tudja elsütni
a fegyvert, ami megint csak érth tő. Talán túlságosan is.
Csakhogy az alkotök mindezt úgy me élik el,
hogy eszünkbe se jut a hétköznapi valóság. Már
a kezdő képsoroknak olyan erős atmoszférája,
esztétikai töltése van, ami teljesen magával ragad. Hangulatos a helyszín, tetszik, ahogy Tat jana Drubics a Puskin szobor előtt imbolyog, Oleg
J ankovszkij tekintetének reneszánsz derűje
most is varázsos, jópofa a játékos kézfogás Alekszandr Zbrujevvel, végül, kitűnő ellenpont ja a
viccelődésnek Alekszandr Abdulov fehér dzsekis idegenjének hideg, megvető tekintete.
De az atmoszférateremtéssel
párhuzamosan,
szinte észrevétlenül kezdetét veszi az elbeszélés
is. Dmitrijév
a Puskin szobor előtt fényképezi
fiatal feleségét. Mindketten láthatóan nagyon
fontosak számára, feItéLI nül együtt akarja megörökíteni őket. Rá is szól az imbolygó Tanyára.
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A pantomimesek

Érthető, hiszen szeretné végre megcsinálni a felvételt. Mégis, ezek az apró gesztusok mintha arról is árulkodnának, hogy Dmitrijev ragaszkodásában van valami görcsösség. De ez a benyomás nem tudatosul igazán, mert jön Mitya, folytatódik a játékosság. Igaz, a két barát üdvözlési
koreográfiája sokkal magamutogatóbb,
mint
Tánya imbolygása. De ez sem kaphat még hangsúlyt. Ebben az egységben a házaspáré a főszerep, egyértelmű, hogy Klimov rájuk figyel fel,
mindenekelőtt persze a lányra.
A következő egységekben fölerősödik a Puskin-kultusz motívuma is, kitágul a film közege.
Megjelennek a pantomimesek, a művészek,
Drrritrijevék elkezdik az anyaggyűjtést. Feltárul
előttük Bolgyino, a Puskin emlékhely festői környezete. Fasorok, házak, kis fahíd, tó. Itt minden
emelkedett, mindent körülleng a nagy költő
szelleme. Egyébként a film szempontjából nem
konkrétan Puskin személye a fontos. A lényeg
az, hogy egy zseniális művészegyéniségnek
máig varázslatos hatása van az emberekre, akik
megtisztultan barangolnak ott, ahol alkotott. Viselkedésükben,
beszélgetéseikben
látszólag
nyoma sincs a szenvtelenségnek, a hétköznapiasságnak. Szellemi felszabadultság, játékosság, életöröm, művészi ihletettség sugárzik gesz16

tusaikból, mozdulataikból.
Ezek egyébként
meghatározóak a film kompozíciója, atmoszférája szempontjából. Amit az irodalmi novella
költői nyelvhasználattal fejez ki, azt ez a film
mozdulatokba, gesztusokba sűríti. Nagy szerepük van a lírai emelkedettségben, a szereplők
jellemzésében, helyenként az elbeszélésben is.
Gondoljunk a tartalomleírásból a számtalan tréfálkozásra,
a lebegő fasori sétákra, a pantomimesekre vagy a népiegyüttesre.
Bár egészében minden játékos, könnyed, felhőtlen és esztétizált, azért mégis kezdenek fokozatosan kirajzolódni természetes és mesterséges
hangulati pólusok. Az egyik oldalon a környezet
magával ragadó szépsége, Puskin szelleme és
Tánya üde természetessége, nőiessége, őszinte
felszabadultsága, a másikon - kissé affektáltan
lelkesedő művészek, kedélyeskedés, jópofáskodás. A film hangulatát egyelőre az első pólus határozza meg, a másik csupán ironikus felhangokat szólaltat meg. A táj költőiségéhez képest kissé megmosolyogtatóak a pantomimesek "puskini" mozdulatai. Tánya mindig kedves, finom
tréfálkozásai
is hangsúlyosabbak a többiek harsány alakításainál.
.
Hogy a kettősség ellenére sikerül tartani az
alaphangulatot, abban Tatjana Drubics mellett

Mihail Kozako»

a nagyszerű Vilen Kaljuta operatőri munkájának van döntő érdeme. Ezúttal hosszú gyújtótávolságú objektívekkel dolgozik, ami fokozza a
mozdulatok légiességét. Összeszűkül a tér, a fasorban sétálók nem haladnak, csak "lebegnek".
A kis mélységélességű totáloknak egy keskeny
sávja éles. A fák, a természeti háttér elmosódottsága szintén a lírai hatást segíti, megszűnik a
mechanikus rögzítettség érzete.
Most már a házaspár kapcsolatában is jóllátható, amire az első egységgel kapcsolatban már
utaltunk. Tánya szerelme felszabadult, Alekszejé görcsös. Vigyázó szemmel figyeli fiatal feleségét. A különbséget a legjobban a tréfálkozások
során lehet érzékelni. A 3. egységben például a
férj nem veszi észre, hogy Tánya viccel, értetlenkedik. Ha társaságban pajkoskodik, rászól.
Mindennél kifejezőbb azonban a 6. egység kezdete. Milyen szépen játszik a lány, ahogy a fánál
szégyenlősen lehajtja a fejét! De Dmitrijev
megint értetlen: - Mi történt? Mi van? - Majd
mikor kiderül, hogy csak egy csókot akarnak tőle, következik az ő "játéka": idétlen grimaszt vág
az örömtől, és kappanhangon nyávog valamit.
A pólusok között azonban sem a Puskin-rajongók, sem a házaspár esetében nincs feszültség, látszólag összetartoznak, harmonikus egé-

szet alkotnak. Egyvalaki marad csak kívül ezen
a közegen: Klimov, a fehér dzsekis fiatalember,
aki hőseink nyomában botorkálva fokozatosan
démoni ellenerövé válik. Meg akarja törni a körülötte uralkodó derűs hangulatot. Nem tudni
pontosan miért: cinizmusból, ellenszenvből
vagy irigységből? De nem is fontos. Nyilvánvaló viszont, hogy két támadási felülete lehet: Tánya és Puskin.
Tánya és Puskin. Így jutunk vissza ahhoz a bizonyos fényképezési jelenethez a film elejéről.
A történet középpontjába az értékek "birtokosa", Dmitrijev kerül. 14 perc telt el. A film finom
kettősségekből olyan hangulati egységet, olyan
zárt világot teremtett, amelyben a banálisnak tünő csábítási kísérlet messze túlemelkedik önmagán. Klimov Dmitrijev személyéri keresztül az
egész közeghez kihívást intéz, magatartásformák, érzelmek, kapcsolatok őszinteségét
teszi
próbára.
Alekszandr Abdulov dekorativitása és kamaszos játékkedve nagyszerűen érvényesül ebben
a a szerepben. Ugy látszik, ő is azok közé a lányszobák falait díszítő sztárok közé tartozik, akiknek igazi tehetsége harmincon túl, negatív szerepe kben kezd kibontakozni. Az ártatlan szemű
romantikus hős ezúttal kissé kiélt arcú, cinikus
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szépség, ám továbbra is megvannak benne azok
a kamaszos vonások, amelyek miatt mégsem válik egyértelműen taszító figurává. Vajon mire
képes ez a kicsit lomha mozgású, farmernadrágos démon?
A 6. egység végén megtörténik az első összecsapás. Klimov a Puskin-mítoszt veszi célba,
amiből komoly szellemi párbaj kerekedhetne
ki. A támadásnak azonban nincs igazi súlya.
Már az ismerkedést provokáló mozdulat is kamaszos, ahogy a fahíd on álló Klimov "véletl~nül" nekiütközik az arra haladó házaspárnak. Es
bár érdekes kérdést vet fel Puskin és d'Anthes
párhuzamba állításával, mivel csak kérdezé sre
vállalkozik, az egész "akció" nem több annál,
mint amikor a diák zavarba akarja hozni tanárát.
A feleségét biztos kézzel átölelő Dmitrijev
olyan fölényesen mosolygó szemekkel hallgatja
d'Anthes védelmezőjét. ami megsemmisítő erejű választ ígér. De a jelenet másképp zárul. A férfi körülnéz, és mutatóujjával az idegen mellére
bök. A mozdulatsor furcsa módon Klimov kalllil"I.()~~Úg<iril rimcl . Majd
rövid
hntússzüu
ct
ut án következik rgy hilllyaglll oduvetett
idczcr.
lclr-let rn-k nem igal.áll mrgg)'üzti. minde ncsct

Ir lehet szerel ni vele.
itt szabadon engedi érvényesülni
jankovszkij és Abdulov játékkedvét, s mivel egy
sziporkázó,
rendkívül összeszokott kettősről
van szö, ez azt a hatást kelti, hogy Dmitrijev és
Klimov valahol összetartoznak, azonos súlycsoportban vannak.
rt> l>!!;\

diákot

A ~endezés
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Különös benyomás, de szinte azonnal a tudatalattiba vándorol. Egyrészt elképzelhetetlennek
tűnik, hogy Dmitrijev csak ennyire képes. (Végül is miért kéne komolyan vennie ezt a suhancoü') Másrészt a következő egységekben fölerősödik a film harmóniát sugárzó atmoszférája.
Ezek a részek különösen bensőségesek. A költőiséggel, a játékossággal most nem párosul irónia, hiányoznak a mesterkélt megnyilvánulások. Még a fasorban sepregető takarítónők mo zdulataiban is van valami finom emelkedettség.
A 8. egység átvezető képsora egyébként is talán a film legszebb része, de mindenképpen
egyik hangulati csúcspontja. Csupa derű, csupa
szerelem. Könnyed, légies, maga a boldogság. A
hatásban nagy szerepe van a kisérőzenének is.
Vagyim Hrapacsov motívuma egyszerű és illékony, üde, akár a könnyű tavaszi szél. Olykor
sejtelmesen lírai változatban, máskor játékos
hangszerelésben szólal meg. fuvolán.
Ennek az elbűvölő poézisnek Klimov vet véget, bár a második beszélgetés látszólag békésebb. Az idegen visszakozik, igaz, Dmitrijev továbbra is tartózkodó. Féltően pillant feleségére.
Most már éreztetni szeretné szellemi fölényét,
ám ismét csak idézetek következnek. Végül enged Klimov közeledésének, felajánlja, hogy kölcsönad neki egy könyvet. Az elválás után a két
férfi tovább tűnődik. Klimov mintha az esélyeit
mérlegelné, Dmitrijev nemes fejtartással mered
maga elé, érzi, hogy valami készül.
A ll. egység, a kötetlen e~ti társalg-ás, oldani

Alekszandr

Zbrujeo és Oleg fankooszkij

látszik a feszültséget. Ugyanakkor néhány dolog
kezd egyértelművé válni. Ezek a Puskinért rajongó értelmiségiek tisztában vannak a maguk
nagyon is átlagos képességeivel. - Hogy játszhatnánk mi, egyszerű emberek, zseniket? - fakad ki Kozakov, a színész. Bulat Okudzsava is
meghúzza magát a költő szellemének árnyékában. Feltűnő, hogy Dmitrijev csak figyeli a vitát,
van néhány bizonytalan félmondata, de nem
tud igazán bekapcsolódni a beszélgetésbe. Ez az
állandó idézgetések fényében tovább súly talanítja a figurát.
Jelen van Klimov is. Megint megpróbálja
Puskinról d'Anthésre terelni a szót, de ismét
csak félvállról reagálnak rá. Ezek után hagyja elmerülni a társaságot a művészet számukra vigaszt nyújtó szentségében,
és fölkéri Tánvát táncolni. A történet továbbmozdul a végső kibontakozás felé. A kihívás véglegessé válik. Még egy
hangulatos átvezető képsor, még egy kis tréfálkozás Mityával,
és következik a 14. egység, a
fordulópont.
Dmitrijev éppen idétlenkedik, vagyis boldogsága felhőtlen, amikor Klimov kilép a felesége
szobájából.
A helyzet annyira megaiázó, hogy
teljesen mindegy, megtörtént-e a házasságtörés.
A férj meglátja a köntösben zokogó Tányát, és
mindennek vége. Ez már nem az a lány, aki természetes bájával a hologyinói napok múzsája
volt. Megtört a varázs. Es ebben a puskini környezetben valahogy nem is meglepő, hogy
Dmitrijév
hirtelen felindultságában
párbajra

hívja k-iKlimovot. De ahogy méltóságát védve
újra meg újra lerázza magáról a "csábító" kezét,
az egy kicsit máris megmosolyogtató. Ezt húzza
alá a tréfás csasztuska is, melyet a népiegyüttes
épp akkor ad elő, mikor a két férfi a párbajra vonul.
Innen megváltozik a film hangulata. Az emelkedettség, a játékosság, a napfény helyébe beköszönt a nyirkos orosz bánat. A sárosan, magába
roskadtan hazabotorkáló Dmitrijevet már nem
egy múzsa, hanem "csak" egy aggódó, kétségbeesett asszony fogadja. Nyomasztó a férfi szótlan kóválygása a konyha és az ágy között. Még
egy képsort láthatunk a Puskin-rendezvényekről Bulat Okudzsava énekével, ami egy kicsit
szomorkás búcsú a helyszíntől, számvetés egy illúzióval, az életet adó illúziókkal : "Puskin előtt
Iényképezkedik
a családilKattan a gép, repül a
kismadár,! IKattan a gép, de mily érdekes,! I
Puskin előtt!IIÉs
repül a kismadár.llBoldogok
leszünkiihála
a képnek!1 /Bár rövid életünk
szertefoszlik, elszáll,! IMost már mindörökké
öleikezve állunkiiPuskin előtt!IIÉs repül a kismadár."
Igen, ez a fránya örökkévalóság. Kezd érthetővé válni Dmitrijev fájdalma, érzékenysége.
N em csalták meg, de elvették tőle azt az illúziót,
azt a talizmánt, amely akiteljesedettség érzetét
keltette, és védte a középszerűség tudata ellen.
Tudja, hogy felesége szereti, de neki gyermeki
rajongásra, arra a mesterségesen emelkedett hangulatra volt szüksége, amelyre annyi apró jel
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uralt. Ezért volt olyan görcsös és féltő a ragaszkodása. Most már hiába zokog Tanya, hiába
ápolja, hiába gyengéd, Dmitrijev magára maradt saját tehetetlenségével.
az önmagával való
elégedetlenség kínjával.
Csak ezután láthatjuk flash back-ben a párbajt, aminek nem egyszerűen az az oka, hogya
szerzők bizonytalanságban
akarják tartani a nézőt. Meg kell értenünk Dmitrijev belső konfliktusát, s ezt az előző egységek hangulatilag kiválóan érzékeltetik. Most már a kihívást nemcsak
a sértés motiválja. A párbaj Dmitrijev idézeteinek sorába illeszkedik. De elkeseredésében
nem is annyira bosszút akar állni, mint inkább
meghalni. Ezért engedi át az első lövés jogát.
Meghalni puskini módon. Gyönyörű, ahogy
beáll a költő pózába, fél, de meghalni talán mégis könnyebb. Ölni azonban Klimov sem tud, és
kegyetlenül megalázza eszméletét vesztő ellen felét.
S hogy csak most hisszük el valóban, mennyire súlytalan figura Dmitrijev, mennyire tragikomikus, ahogy ájultan, besarazva fekszik Klimov
ernyője alatt a nyirkos, térdig érő fűben, az egy
újabb ambivalens megoldásnak köszönhető. A
rendezés feszültséget teremt Oleg jankovszkij
színészegyénisége és a szerep között. A két dolog nem egészen fedi egymást. jankovszkijnak
olyan erős belső töltése van, olyan szuggesztív,
hogy hiába a jól eljátszott görcsösség, a sok idézet, az Abdulovhoz húzó kamaszosság, rnindvégig várunk tőle valamit. Külső megjelenése
alapján eljátszhatná Puskint (mint ahogy Rilejevet el is játszotta), annál nehezebben hihető,
hogy Puskin-rajongó. Ez a termékeny ellentét
szerep és a színész között képes formát adni a
belső konfliktusnak,
szavak nélkül megfogalmazni a teljesség illúziójának elvesztését, az
örökkévalóságból
való kirekesztettség gyötrelmét.
Klimov győzött. Minden eltört, a közeg elbukott. Mesterkélt volt ez a harmónia, könnyű volt
csúfot űzni belőle. Ennyi a film, de a meditáció
csak most kezdődik. Nem könnyű értékelni a látottakat, többféle megközelítés is lehetséges.
. Lesznek, akik majd nemzedéki üzenetet találnak, kapcsolatot a Lebegéssel. Számomra a film
jelentősége a szovjet filmekhez képest szokatlanul erős individualizmusában
rejlik. Azthiszem,
nem az a kérdés, miért után zunk másokat, hanem, hogy mit tegyünk, ha többre vágyunk,
mint amire képesek vagyunk? Hogy békéljünk
meg középszerűségünkkel ? A szereplők többsége a látszólag tisztességesebb utat választja. Ha
már nagy alkotásra nem képesek, megpróbálják
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a mások által létrehozott értékekkel gazdagítani
személyiségüket. Dmitrijev is újságíróként végzi a maga dolgát. Klimov azonban - noha ő is
középszerű - az értékek megkérdőjelezésében,
devalválásában
leli örömét, megveti az értük
való rajongást. Megveti a szerelmet is. Nem Tánya kell neki, a házaspár boldogságát próbálja
tönkre tenni. A kétféle magatartás nagyon izgalmas viszonyba kerül egymással. Dmitrijev alapállása, menekülése
önmaga elől tisztességes,
mégis nevetséges egy kicsit, ahogy átadja magát
hamis il!úzióknak. Klimov támadása az átesztétizált, önmagába zárkózó közeg ellen, a lázadás
gesztusa valahol megnyerő, de miért próbálja
beszennyezni Puskint és Tányát? Es végül is milyen jogon fosztja meg az embereket azoktól az
illúzióktól.
amelyek támaszt nyújtanak
számunkra az életben? Mit tud nyújtani cserébe?
Roman Balajan nevét a Lebegés tette ismertté,
bár egy Turgenyev- (Magányos farkas) és egy
Csehov-adaptációja
(A csók, tévéfilm] már jelezte, hogy kivételes érzéke van a tömör, kimért
tempójú, lírai sűrítettségű beállításokra építő elbeszélésekhez. A Védj meg, talizmán ... talán eddigi legszebb munkája, a szovjet filmművészet
egyik ritka gyöngyszeme. Alkotóját alighanem
méltán tarthat juk számon a filmnovellisztika
legnagyobb mesterei között.
Forgács Iván

VÉDJ MEG, TALIZMÁN ... (Hranyi menya,
moj taliszman) 1986, színes, szovjet 1972,3 m,
243 kép, Dovzsenko Stúdió (Kijev)
r: Roman Balajan, i: Rusztam Ibragimbekov, o:
Vilen Kaljuta, d: Alekszej Levesenko, z: Vagyim Hrapacsov, sz: Olegjankovszkij
(Dmi trijev, újságíró), Tatjana Drubics (Tanya, a felesége), Alekszandr Zbrujev (Mitya, a barátjuk, múzeumigazgató), Alekszandr Abdulov (Klímov),
Alekszandr Adabasjan (francia vendég), Bulat
Okudzsava, Mihail Kozakov.
A tartalom leírás során megadott méterszámok
és
időadatok csak megközelítő pontosságúak.
Forrás:
Montazsnij liszt ev. hud. filma "Hranyi menya, moj taliszrnan". Kinosztugyija im. A.P. Dovzsenko, Kijev,
1986.
Kócsvay Margit fordítása. Ld. Alekszandr Puskin válogatott költői művei. Budapest, Európa, 1964, 149.
old. Orosz eredetiben a film címe azonos a vers kezdősorával.

"Csodálatos tévutak ... szörnyűséges
tévutak ...
Witold Leszcrmski: Szekerce lárma

" ... a tragédia nem az embernek, hanem a tettek és az élet utánzása. "
(Arisztotelész: Poetika)

Különös film nyerte ell986-ban a gdanski fesztivál nagydíj át. A bemutató után rendezett vitán
szokatlan csend ülte meg a t rmet. A belső elmélyülés csendje ezúttal nehezen adta át helyét az
elemző gondolatoknak
- az intellektus lassan
szabadult az érzelmek terhétől. A bizonytalanság okát talán abban a felfokozott várakozásban
találhat juk, amely megelőzte Witold Leszczynski: 'zekercelárma című filmjét.
A film alapjául a fiatalon elhunyt lengyel ír -,
Edward tachura azonos című regénye szolgált.
Stachura halála után az gyik legnépszerűbb
lengyel író lett, írásainak au rája mítikussá növekedett, alakja, élete pedig legendává váll. Szekercelárma című regényében felfedezhetjük prózájának legfőbb sajátosságait. A regény Janus-arcot mutat a tizedik múzsának: képei felkínálkeznak, ugyanakkor a filozófiai csapdák sokaságát
állítják az olvasónak, az adaptáció ra vállalkozónak egyaránt. (Maga Stachura is tervezte e
könyv filmre vitelét - forgatókönyv formába át
is dolgozta.)
Leszczynski tehát nehéz feladatra vállalkozott, amikor belefogott a Szekercceuirma filmi feldolgozásába.
Filmjében alapvetőerr követte az irodalmi mű
elbeszélő szerkezetét, a képi világ megteremtésében is igyekezett az eredetihez hűe n rekonstruálni a főbb látvány-motívumokat.
ehéz eldönteni,
hogy Leszczynski filmnyelvi átirata mennyiben sikeres adaptáció. A
filmvásznon mintha tachura világa elevenedne
meg, de néha az az érzésünk támad, hogy a film
elkezdte önálló életét. .. és most már minden,
amit látunk: más.
Ezt a másságot, ezt a speciest próbáljuk m gfejteni a továbbiakban a regény és a filmváltozat
összehasonlításával.

A köd emberei
" zelíd lázadó voltam, a lehető legszelidebbl de
szélsőséges. En a végsőkig elmentem. V~on
nem nagyon messzire? Az emberi világ rninden
baját magamra akartam venni. És belebolondultam?"lt'
1979 nyarán vetette papírra
zeket a sorokat
Edward Stachura. Bal kézzel, firkálva, mer tavasszal a vonat levágta a jobb kézfejét. Akkor
nem, sikerült az öngyilkossági kísérlet - az élet
makacsul ragaszkodott hozzá. Megbékélni a vi~ággal. Naplójának, az utolsó hetek számvetésépek
címe az összegzést, a lezárást, egyúttal pedig a
halál közelébe került ember végső, kegy l!et
váró üzenetét is jelenti.Július 24-én végleg I zárul egész életét betöltő küzdelme - a haláli I.
"A lengyel ifjúság jelenének Szent Fere cét
látja benne ... Stachura szárnyaló szabadsáiot'
sajátos evilági üdvözülést ígér az egyénnek ... "
(Kovács István: Egy élet-képes filmróL. Filmv 'lág
7987/2.)
A természeti lét szabadságának, az intef:íV
életnek az igényét egy szigorú etikai nor arendszer keretei között tartja megvalósíth tónak. Ennek szellemében él és alkot. Rendsz rének koordinátái az utazás és a munka. Utaz~-s a
nagyvilágban; nehéz, kétkezi munka a ter észetben és a városban - mindig és minden ütt,
Válogatás nélkül, az emberi természet lényegeként. Az írás - rögzítés. Papírra vetése a lét~zés
villanásnyi és idő nélküli, felemelő és örömtelen
pillanatainak. Minden írása röntgenlenyomat,
életének, személyisége változásainak irodalmi
"Edward Stachura: Srekercelárma avagy emberek a téli erdón Európa, 7973. Fordította és a<.utós<.ót írta: Kovács István.
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dokumentuma. Hősei valamennyien az író alteregói.
a halált hozó Köddel viaskodó ]anek
Pradera, Michal Katny a Szekercelármaban de ő
az utolsó novellák elbeszélője is, az Én, amely
egyre jobban elszakadt a világtól, az emberektől, hogy életét egy zárt rendszerben, tovább fejlődni nem tudó "odulakóként" élje. De ez utóbbi már az író (főhős) életének későbbi stációját
jelenti.
A Szekercelárma első oldalain egy szernélytelen, több szereplős dialógusnak lehetünk tanúi.
a vonat utasai a nemrég történt halálos gázolás
körülményeit idézik fel. Végleges, visszavonhatatlanul konkrét haláleset tanúi voltak. Hiába
próbálja meg a hős,] anek Pradera visszafelé forgatni az idő kerekét, a halál-vonat alá rohanó,
sötét szemüveges ember, a Színész megmentése
öncélú intellektuális játék, eredménytelen gondolati konstrukció marad csupán. Az életet
viss~a nem adhatja.
"Atkozott légy, óramű, melyben nem forgatható vissza az idő."
Hiába. V ége. Zbigniew Cybulski halott.
Így kezdődik ]anek Pradera utazása. És így
veszi kezdetét az ő tragédiája: "Vonat volt, ha
nem is ez, de vonat, a tragédia eszköze."
A halál ilyen konkrét, tragikus képe többé
nem bukkan fel a regényben. Átadja helyét az
állandóan jelenlévő, absztrakt halálérzetnek. A
hős nem a vonat-halállal néz farkasszemet, az ő
számára a halál: Köd-halál. Ez a köddé manifesztálódotthalálképzet
állandó motívumként, szürreáliákban bukkan fel a regény cselekményében.
"Elég volt egy pillanatra megfeledkeznem,
elkalandoznom és máris rám ereszkedett a köd,
de többnyire alulról nőtt körém, a mohából, a
fűből, a meztelen földből, mintha a szikla, amelyen az adott pillanatban álltam, szitaszerűen
meglyukacsosodott
volna ... (... ) ... és álltam
és néztem, mint tűnnek el a ködben előbb a lábnyomok, úsztam felhőn, de másként, mint rendesen, most el-eltünedeztem, el-elmerültem ebben a felhőben, ezt pedig nem nagyon akartam,
rettenetesen féltem ettől. .. "
A belső monológok ismétlődő szószerkezetei
a létezés oxigénhiányát, a lélegzetvétel kínjait
tükrözik. "és az a füst, az a köd az a köd, amin túl
kell lépnem, amit le kell gyöznörn, mert másként megfojt engem egy szép napon." A halálos
köd teher a vállon, bélyeg a homlokon: minden
rajta keresztül érzékelhető, érthető és átélhető.
. "0, a halál adja nekem az életet, és csak ettől
kezdve érdekes."
Az író sorsa folytonos szembenézés, küzde22

lern a halállal. Irodalmi hasonmása is hasztalan
igyekszik lerázni magáról a végzetes terhet: az
én-tudat lassan átengedi helyét a halálban való
feloldódást vágyó senki-tudatnak, "Ember-senkinek".
A Szekercelárma főhőse, a diák,]anek Pradera
egy favágóközösségben
keresi önmagát és a kiutat eg~isztenciális, intellektuális nyugtalanságából. Eletének azt a szakaszát ismerjük meg,
me ly közvetlenül megelőzi a világból való kilépés, a ködben eltűnés stádiumát. Hasztalan menekül köd-sorsa elől.
Hasonlóan a köd embere MichaI Katny is,
akivel a diák a regény utolsó részében találkozik. Mintha egyazon személyiség, életkorban
különböző változatai lennének - mozdulataik,
gondjaik, gondolataik szinte azonosak. A megtapasztalt idő azonban magában hordoz még
egy eltérést is.
MichaI már a köd-létezés/halál
második stádiumában él. Egyszer megküzdött a Köddel, az
erdei élet nem az első újrakezdés számára.
Örökre magán viseli a halálos küzdelem nyomát.
"Szeme olyan, mintha füstből lenne, gondoltam. Ördögi volt. Mintha ködből lenne. Abból a
ködből. Arra gondoltam, hogy olyan szeme van,
mintha valamikor ugyanabban a szörnyű füstbetegségben szenvedett volna, amiben én, és legyőzte, épségben került ki a küzdelernből, és
csak a szemében maradt az a füst, az a köd az a
köd."
]anek Pradera (és Katny is) nem kisebb feladatra vállalkozik, mint az élet értelmének, a
boldogságnak a keresésére. A keresés módja az
1I1i/::'III'. A diák
l11udE'11t idézi:

UlaÚIS<l
lIl;lI.ÚS

első pillantásra
a kerouaci
- szabadság.
de felí srncr-

hetjük a különbséget, amely világosan elválasztja Stachura prózáját a beat-nemzedék
szabadságkeresésétől.
A lengyel író a Természet - Ember konstrukció keretei között vizsgálja a kommunikációképtelenség tüneteit. A szabadság egyetlen létformája nála nem az utazás, hanem a Természet
meghódítása, a benne rejlő harmónia megtaIálása.
A Szekercelárma és Stachura későbbi írásainak
tükrében (Magyar nyelven megjelent még 1982ben az Európa Könyvkiadónál Előre égiek című
elbeszéléskötete
Kovács István válogatásában)
világossá válik, hogy természeti emberének világát az ősi világkép négy alapeleme alkotja .
Konkrét, közvetlen kapcsolatban áll a szubjektum a Vízzel, a Levegővel, a Földdel és a Tűzzel.
Életét archaikus

formájukban

határozzák

meg

ezek az elemek - civilizációs hatások csak periférikusan érik. Igyekszik minimálisra csökkenteni az érintkezési pontokat a "másik világgal".
Utazása egyben menekülés is - az uniformizált,
technicizált, értékvesztő világrendből. Amikor
az önmagában - egy természetelvű logika szerint - felépített mikrokozmosz konfrontálódik a
környezet
(a "másik világ") értékrendjével,
akkor merül fel benne végleges megoldásként a
más-világ, a halál lehetősége. Mivel az tisszeiitközés kettős természetű -jelenidejű, hétköznapi konfliktusok és múlt jának (előző, társadalmi létének)
emlékképei alkotják - élete átváltozik állandó
halál utáni vágyakozássá, amit a természetben
töltött idő állandó tevékenységei,
a létminimumhoz szükséges javak megszerzése, előállítása szakít meg. A teljes izoláció nem lehetséges
számára, pénzre van szükség (még ha minirnálisra is), s ezt fizikai munkával szerzi meg. Igy
kerül kapcsolatba az egyszerű emberekkel, parasztokkal, favágókkal ...

A vonat emberei
Witold Leszczynski filmjében az első képkockakon egy férfit láthatunk, amint a síneken halad szemben a vonattal. Az önemésztő gesztus ezúttal sikertelen: a vonat idejében megáll. A zök kené stől az egyik utas -Jan Pradera a padlóra zuhan. A filmben már itt találkozik a két utazó, Pradera és Katny sorsa. Ismer tlenül is összeköti
kettejüket a vonat, az utazás és a halál eszköze.
Személyesen csak a film utolsó negyedében
találkoznak [rniként a regényben is), hogy rövidre szabott együttlét után Iváljanak - örökre.
Arckifejezés, gesztusok, szemvillanások a gondolat, a sors azonosságát mutatják. A film erénye az apró, párhuzamos rezdüléseknek, gesztussoroknak a finom képi megjelenítése. A két
férfi nem pusztán egymás mellett, hanem együtt
(szemből, szimmetrikusan fényképezve) járja az
erdőt, ugyanígy (klasszikus, reneszánsz háromszögkompozícióban)
ülik körül az asztalt, együtt
emelik szájukhoz a poharat (ismét a párhuzamos sor), kiegészítik egymás szavát. Kezükben
ugyanaz a bádogbögre (csak a színe különbözik) Cybulski/Macieké
a Hamu
és gyémántból.
Leszczynski már filmje elején kiemeli egy premier plánnal ezt a tárgyat, amikor J anek beköltözik szállására. A többszöri, kiemeit bemutatássai nyeri el a bögre kitüntetett jelentését,
szimbolikus utaló funkcióját, mellyel a rendező
közvetett módon, állandóan jelenlevővé tudja
tenni a Színész tragikus alakját.
A vonathalált

halt

zínészre konkrét, szóbelí

utalás nem hangzik el a filmben. A rendező magát az eseményt építi be művének narratív szerkezetébe. A film elej 'n Katny, a végén Pradera
indul el a vonattal szemben. Legfőbb eltérés ez a
regény szerkezetéhez viszonyítva, ugyanakkor
tragikus keret a filmi kompozícióhoz.
zikár, kegyetlen kép - maga a tárgyiasult végzet.
A kereten belül pedig felbukkannak az ellentétek. A hangulati ellenpontot jelenti az a
féktelen öröm, amellyel Pradera átadja magát a
Természet megtisztító erejének."
aiv, természeti emberként" próbálja felfedezni ezt a számára ismeretlen világot. A "Iefeküdtem este, felkeltem reggel" hétköznapi igazsága itt, a civilizáció peremvidékén.
az újjászületés csodáját jelenti a diáknak. Ugy érzi, hogy megtalálhatja a
megtisztulást, az isteni kegyelmet a téli erdőben,
az óriásfenyők tövében.
A fákat azonban sorra kivágják ... és éppen
ők, az emberek. Mintha a Természet testén ütnének sebet, amikor egy-egy ra teste a földre
hull. Szép és tragikus egyszerre - Leszczynski
ábrázolásában. Filmje elszakad a prózától, hogy
önálló, költői életet éljen. Feledhetetlenek Természetének súlyos veretű, ugyanakkor a sejthető
levegőég és hó tisztaságától mégis könnyed képei.
Leszűkíti a regény cselekményének terét, a város
nem jelenik meg a filmben, a civilizáció t gyedül a falu és a kocsma, valamint a tűzoltószertár
(ahol a bált rendezik - a színhely és az ábrázolás
is kísértetiesen idézi Forman megoldásait) képviseli a térszervezésben.
Ennek következményeként a hangsúly méginkább eltolódik a természeti tér irányába. A balladai hangulatban, tömören fogalmazott képek zárt, a Stachura prózájában jelenlévőnél is öntörvényűbb
természeti teret hoznak létre, amely mintegy magába szívja,
integrálja a civilizációs mozzanatokat. Az irodalmi szöveghez képest, ebben a térben megváltozik a tárgyak helye, formája és szerepe is.
Pradera szálláshelye a regényben "Nagy, fehér
téglas ház, baloldalt, a falu közepén." Afilmben:
barátságos faház egy erdei tisztáson.
A regénybeli főhős teherautóval jut el az erdei kereszteződéshez.
Mikor elromlik, segíti a
csavarjait meghúzni. A kereszteződéshez a filmben is eljut, de egy fát szállító kisvasút tet jén. S
csavaro k helyett az útra dőlt fát kell elfűrészelni.
A tárgyak egyszer éles kontúrokkal jelennek
meg - ridegen, élettelenül, máskor titokzatos
pára lengi körül a dolgokat. Elmosódnak a határok a létezők és élettelenek, az ember mesterséges tárgyai és a természeti tárgyak között. Mintha Stachura kép elevenedne meg a fa máltóság23

teljes zuhanásában: »Valamiféle bojárméltóság
van a fa zuhanásában, ebben a rézsútos repül -sben it. háttérül szolgáló égen. Hallani a levegő
metsző süvítését, majd a földet érő gallyak ropogását, és rögtön aztán lábunk alatt súlyosat döndül a föld. Előírt távolságban állunk, félrehúzódva, A döndülés kicsusszan talpunk alól, és tovahullárnzik az erdőn."
Ai első fát sorra követik a többiek. yomukban hófelhő.
Minden földöntúlian
csendes.
Csak mikor mindez a film végén megismétlődik, akkor hallani a dalt. A filmbeli Praderát
nem la köd nyeli el, hanem a vonatkerekek (nem
látjuk, csak a közelgő gépezet vakító fényét. .. ),
a fa zuhanása, a dal. . .
•
A film szereplői mintha valamilyen zárt, légüres (térben mozognának. A természet letisztult
formái között az emberi érintkezés is átalakult: a
mozdulatok, a szavak ritkábbak, de a jelentésük
sokkal súlyosabb.
Sajátos filmnyelvet igényel
ennék a balladai hangulatnak a megteremtése a
filmvásznon.
Leszczynski igazi, élő balladai teret a~kot. Filmjének hangulati ívét sajnos megtörik a kocsmai verekedés vulgáris, valamint a
szerelmi víziók szürreális jelenetei. (ld. ezekről
késöbbl). A filmbeli erdei emberek ugyanolyan
esendő, szenvedő lelkek, mint a diák.
Az életük a munka ("Míg én itt állok, a munka
is áll" - mondja egyikük.), szórakozásuk a kocsma. Ősi indulatok, erkölcsi normák irányítják
tetteiket. Az "új fiút" gyorsan befogadják maguk
közé.
Leszczynski tiszta, költői nyelven fogalmazza
filmjét. Már első, 1967-ben készült játékfilmjében, a Máté életében (Zywot Mateusza) is meghatározó szerepe volt a természetnek. Művészi törekvéseinek legfontosabb rendezőelvét jelenti a
természet ereje, szenvedélye, mágikus hatása az
emberre. Önálló jelentéssel épül be filmjeinek
szerkezetébe: az ember partnere, riválisa, bírája
leszt
Mindenható erejét fejezik ki a film totálképei
a havas erdőben, ahol a fák az ég felé nyújtóznak, s az ember közöttük kicsiny pont csupán.
Mint"A semmi ágán ... " - úgy térdeljan Pradera a hóval borított erdei út közepén, magányosan, égre emelve tekintetét.
Stachura ellentétekre építkező stílusához hasonlóan ("Üdvözlégy - átkozott; csodálatos - szdrnyűséges") Leszczynski filmjében a képek lágy
festőiségét, a N ap és a Tűz meleg fényét ellensúlyozzák a rideg, geometrikus szerkezetben szimmetriku an megkomponált beállítások. Nyomatékos a szimmetria intellektuális eleve elrendeltsége. S mindez höhideg keretben.
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Hasonlóan szerkesztett a belsőjelenetek nagy
része is. A kompozíciót a szimmetria uralja: legyen az kétoldalt, párhuzamosan
futó fasor,
könyvespolc, vagy az asztalnál ülők háromszögkompozicióba rendezett csoportja, amit legfeljebb az arcok vízszintes irányu, közeli bemutatása tör meg (svenkkel vagy vágassal).
A film főhőse Michalon kívül még egy emberrel kerül "szimmetrikusan közeli" kapcsolatba. A rendező ugyanis a könyv alapján szerkesztett dialógusok mögöttes tartalmát, a lelki kapcsolatok rejtett dimenzióit is a szimmetrikus elv
felhasználásával jelenítette meg.
A hosszú, kivágott fatörzs egyik végén ül a
diák, a másikon Peresada az öreg, bölcs, életvidám favágó. (Stachura érdekes módon mutatja
be, nem írja fe a külsejét, ellenben elmondatja
vele élettörténetét.) Kettejük között - középen!
- lobog a tűz. Melegével élteti, összeköti őket.
Peresada lesz Janek kalauza az erdei emberek
világában. Kapcsolatuk egyszerű, párbeszédeik
tömörek, lényegretörők. Sokszor csak a csend,
vagy egy mozdulat beszél helyettük. Az irodalmi'
szövegben köznapi dialógusaik, Peresada és tár-

sainak történetei egybemosódnak Pradera túlhajszolt, lázas belső monológjaival.
A ritkán felcsillanó humor is Peresada személviségéhez
tartozik. Komikus fintorai, szólásai
teszik feledhetetlenné számunkra. Ő igazán otthon van ebben il. világban, ismeri törvényeit, az
eligazodás fortélyait. Tudja, hol lehet olcsón pálinkát kapni, hogyan kell a bálban, eléje telt asztalokkal lecsillapítani féltékenységtől bőszült,
nagy termetű, nagy természetű társát, aki fejszével ront be az ablakon, csapodár feleségét keresve. Aztán - hála Peresadának - csak a bútorzatot aprít ja miszlikre.
"Mindnyájan a pusztító tébolyult, a Fúriák
hatalmában lévő, asztalt hasogató, teljesen öszszevérzett kezű Kaziuk technikailag hibátlan és
szörnyűséges előadását nézték." - írja Stachura.
Peresada mindig kiegyensúlyozottnak tűnik,
de mintha ő is menekülne valami elől ...
A Szekercelárma Írói szövegében még csak
az egyik szereplő érdekes beszédstílusaként, sZÍnes nyelvi epizódként fordul elő az a sajátos

grammatika! szerkezet, amely Stachura későbbi
műveinek egyik jellegzetessége lesz. (Kovacs
István részletesen ír erről tanulmányában - "ligy
élet-képes filmrál" ld. Filmvilág 7987/2.)
A változás leegyszerűsítve: a hetvenes évek
közepétől eltűnik írásaiban az Én. A visszaható
igékben érhető ez tetten: a dolgok ettől kezdve
csinálódnak, íródnak ... A szándék - megszabadulni a szubjektum terhétől a beszélt nyllvi
kommunikációban - az Író filozófiájanak lényegéből fakad. Ezt a formát kiterjeszti más nyelvtani személyekre is. A Szekercelárma egyik hose,
Olenyka Anyó, aki szállást ad a fiúnak, például
csak egyes szám harmadik személyben fogalmaz. Számára az egész világ: O.
- "Hát ő messziről?
- Kicsoda?
- Ő - ismételte Olenyka Anyó, ujjával rám
mutatva."
:
E stílus lényege nem alkalmas igazán fiimi
megjelenítésre, érdekes, kissé mulatságos epizód marad csupán.

"A felismerés, mint a neve isjelzi, a tudatlanságból a tudásba val6 átváltozás, amely a boldogságra vagy seerencsétlenségre rendelt emberek
örömére vagy fájdalmára kó·vetKézik be." (Arisetotelésr)
Az utazás, a Keresés végső állapota: a Szeretet
Hiányának felismerése, a végső szabadságillúzió
elvesztése. A szeretett lény Almafa Agacska,
akiért es aki miatt Pradera a "vadonba" jött szerencsét próbálni.Janek "szerelmi regénye" sajátos módon illeszkedik az írott mű szövetébe. A
regény elejétől a diák szinte minden gondolata a halál mellett - a lány forog: hozzá beszél, róla
álmodik - ébren és kábulatban. Erzelmei magasztos felkiáltásokban, mardosó önrnarcangolásban törnek ki.
"Az én ködömnek csak az a selymes tapintása
volt, ez azonban nem volt ugyanaz, mint a szerelem érintése. Éppen a szerelem hiányzott belőle."
Leszczynski különös, dialágikus viszonyt komponál ebből az egyoldalúan - Pradera személyiségének tükrében - megjelenő ezoterikus szerelmi kapcsolatb ól. Megpróbálja képi formába
önteni Pradera álmait a filmen végigvonuló látomásfüzéroen. A feladat megoldásához ismét az
Írott szöveg van segítségére: Stachura/Pradera
egyik szürreáliáját - a halál-köd előtti végsőt használja fel a víziók alapjául. Ezáltal alapvetően változik a film jelképrendszere is, hiszen a
szerelem képi megjelenítése a halál és a terrné-

szet metafizikus jelentéseihez kapcsolódik - állandó motívumként.
Pradera a regényben utolsó álmában talán magával a halállal találkozik. Tér és idő nélküli szinte patologikus látomás:
"Minden fehér volt. Nem sárgásfehér, vfLgy
narancsszínűen fehér vagy szürkésfehér.hariern
fehéren-fehér. Oly fehér, hogy valójában szinte
izzó köd volt minden. Es csend volt. Se szél, se
semmi. Kimondhatatlanul. Mintha már nem is
halálosan. Még inkább. Valami olyasféle, mint
az örökkön-örökös csend .... Kiértem a fennsíkra, és akkor megláttam a közeli messzeségben
azt a házat. (... ) A kopár környék közepén magányosan álló ijesztő-polgári! lakóház."
.
Leszczynskí
megkísérli kimondani a kimondhatatlant.
Az elemeket felhasználja, átalakítja: egy új VÍziót kreál belőlük: A fehéren-fehér fényből vakító déli verőfény lesz. A térelemeket is átformálja: a pusztaságban, a végtelen tájban - középen
- álló épület helyett különös sziklacsoportosulatot láthatunk, mely Antonioni Vörös sivatag círnű
filmjét idézi. A kép jelentése azonban a lengyel
rendezőnél szürreális, az irodalmi rnintából
származtatható mozzanatokkal bővül.
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méhek és darazsak ezreit. Egy zúgó darázsfészek volt a feje." _
A filmbeli Almafa Agacska utolsó mozdulata, halálmaszkja is - sajnos - ez. Szerelem és Halál öszszefonódása. Mindez együtt a modorosság csapdájában, az irodalmi szövegáltal sugallt kifejezés csapdájában ...
J anek Pradera sorsa tehát beteljesedett. Eltűnt életéből az utolsó idea, a Köd egyre nagyobb súllyal nehezedik rá - az utolsó vonat
már elindult felé.
"Az üvegen túli fehér porfelleget bámulva álltam az ablaknál, és egyszercsak érezni kezdtem,
ahogy megszűnök létezni, ahogy elmosódom a
világ képéb ől, de itt tűnök el, a világ keretei
közt. .. (... ) Nem voltam. Nem. Röviden. Semmi."

A filmkép: Pradera térdre zuhan a fák között,
a sínen. Vakító fény világítja meg szemből. A
Vonat.
Egy fatörzs ismét kidől. Aztán újra, aztán újra ... és a többiek. Hófelhő.
Edward Zentara
Amikor az Ember egyedül maradt a rengetegben, mindig csak egyetlen hang, egy kristálytiszA monumentális, szögletes sziklatömbök kö-< ta, női "Amen" hallatszott messzire, az ég felé.
(A film katartikus an borzongató zenéjét J erzy
zött egy hasadékban áll Almafa Ágacska. ÁttetSatanowski komponálta Vivaldi művének felsző, fehér ruhája, mintha maga a N ap ... Mögöthasználásával. )
te kitárul a végtelen világ. Lassan felénk fordul.
Most érdes férfi hang (mintha Viszockijt halA mozdulat visszatérő álomkép a filmben.
A mozdulat egyszeri történés a regényben. A lanánk) énekli Edward Stachura egyik versét. A
vásznon megjelenik a szöveg. A kérdő mondahalál gesztusa. A ház tetején fekete öltönyös emtok a második versszakban kijelentésekké válber, keménykalapban.
O is háttal áll. Mozdulata
toznak:
a filmbéli lány-jelenéséhez hasonló. De a Halál
Igen - érdemes?
Igen - érdemes.
csak egyszer fordul meg.
Nagyon érdemes?
Nagyon érdemes.
" ... nem emlékszem, csak arra a két hatalmas
Milyen érdemes?
Milyen érdemes.
szemgödörre, két nyílásra, két lyukra azon a heA döntést a nézőre hagyja Leszczynski filmlyen, ahol az ember szeme van. És ezen a két
fohásza.
lyukon, két nyíláson, mint a hajó kerek kajütabNagy Gyula István
lakain, látni lehetett az ott gomolygó és zúgó

SZEKERCELÁRMA
(Siekierezada), színes, lengyel, WHS.
.
r: Witold Leszczynski; i: Edward Stachura regényéből Witold Leszczynski; o:Jerzy Lukaszevicz ; z:
Jerzy Satanowski; d: Maciej Putowski;j: Malgorzata Zduleczny; sz: Edward Zentara (Janek Pradera), Daniel Olbrychski (Michai Katny), Ludwik Pak (Peresada).
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Családom szerepe a világforradalomban
Emir Kusturica: A papa szolgálati útra ment
Truffaut huszonhat, Menzel huszonnyolc, Goda:rd huszonkilenc évesen rendezte első, s mindjárt korszakos jelentőségű filmjét. Kusturica huszpnhat évesen forgatta a Dolly Belit, s harminc
évjes korára olyan elismeréseket ért el, ami egyedülálló a filmtörténetben. Tegyük fel, az ember
másfajta filmet készít huszonévesen, mint például a harmincas éveiben járva. Ki tudja, ha Godard-ék öt évvel később jutottak volna kameraközelbe, létezne-e ma francia új hullám, s ha
igen, milyen lenne az. S ki tudja, talán éppen
Kusturica lesz a jugoszláv filmes megújulás Godárd-ja vagy Menzele? Mert hogy filmes megúj~Ilás tanúi lehetünk a nyolcvanas évek elejétől
kezdve, azt a gyér számban hozzánk érkező filmek és a szórványos filmhetek meggyőzően bizonyítják. Ezek a filmek adélszláv kultúrák sajátosan eredeti alkotásai. Nem erőltetik a modernséget, mégis azok; tekintetüket nem a legnagyobb dolgokra szegezik, mégis .azokról szólnak. Ime, ez az igazi varázslat, a tehetség mércéje.

A; történelem

soha nem elvontan létezik, hanem
emberek életébenjelenik
meg. Ennek a rendkí1egyszerű igazságnak a bemutatása az egyik
l gnehezebb művészi feladat. Ehhez nem csulán a történelem, hanem az emberek életének,
lelkének alapos és igazi ismerete szükséges. Errpl az ismeretről tesz második filmjében is tanúbizonyságot Emir Kusturica. Filmje elsősorban
rlem a történelemről szól, hanem egy szarajevói
9salád megpróbáltatásairól.
Hogy mindez ép~en az ún. ötvenes években történik, nem kitüntetttárgya, csupán háttere az elbeszélésnek.
asonlatosan Makk Srerelem című filmjéhez,
ely szintúgy nem elsősorban történelmi film,
s nem is csupán a magyar ötvenes évek filmje,
anem minden diktátórikus
történelmi koraké, s a bennük megnyilvánuló nagyszerű em*eri kitartás é - s valószínűleg ezért volt érthető,
éltélhető és megragadó, bármely táj án vetítették
is a világnak. Ugyanez mondható el Kusturica
filmjéről.
s ennek az sem mond ellent, hogya
Papa erősen kötődik helyi gyökerekhez: a jugoszláv ötvenes évek sajátosságaihoz, valamint
Szarajevóhoz,
a város különleges keverékkultúrájahoz
és erősen továbbélő hagyományaihoz.

$

!
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A jugoszláv ötvenes évek köztudomásúan
korábban kezdődtek, mint Közép-Kelet-Európa
más országaiban. 1945 után egy pillanatig sem
volt kétséges, hogy a célokat és a módszereket illetőenjugoszlávia
a Szovjetuniót, Tito Sztálint
tekinti minden téren példaképnek.
De ezt az
igen korán kiépülő diktatórikus politikai berendezkedést egy igen fontos tényező - az erős,
együtt hatalmas és független jugoszlávia
eszményképe - részben legitimálta. A megelőző
korszak történelmi tapasztalata ugyanis azt mutatta, hogy az 1941-től egymás közt nemzeti és
vallási háborút vívó majd tucatnyi népcsoportból egységes államot csak az "erős kéz" -politika
eszközeivel teremthetnek. Ezt csak erősítette a
Komintern 1948. júniusi határozata, mely paradox módon másképp is segítette a rendszer elfogadását. A külön út jugoszlávia számára külső
kényszer következménye volt - még 1948 júliusában is, ajKSZ V. Kongresszusán a küldöttek
az ütemes taps közben együtt kiáltották Sztálin
és Tito nevét! -, de fontos országon belüli, főképp lélektani változásokhoz vezetett. Az elszigeteltség és kirekesztettség időszakát (mely jó
időre megerősítette a délszláv népek összetartozás-tudatát) az ország lakóinak többsége a saját
próbálkozások korának élte meg. Igya "külön
utat" saját úttá változtatta és eképp fogadta el,
szemben Közép-Európa más országainak polgáraival, akinek szemében
a "fiók-Sztálin ok"
rendsze~e egy percre sem tűnhetett sajátnak, következésképp legitimnek. Ebből adódik, hogy a
közelmúlt történelme jugoszláviában
saját történelem, mellyel szerves - sőt, intim - viszony
tartható fenn. Ha az ötvenes éveket vizsgálják,
jugoszláviában
valóban a belső fejlődés sajátesságait kell vizsgálni, hiszen az időszak eseményeit nem lehet egy kívülről az országra erőltetett politikai rendszer adaptálhatatlan
és eleve
bűnös voltával magyarázni.
Az utóbbi évek jugoszláv filmjei így saját,
szerves fejlődésként tárgyalják e korszakot. Ennek is következménye, hogy figyelmüket elsődlegesen az egyes emberekre, azok forradalmi
ideáira irányítják, megmutatva ezek nagyszerí
és egyben utópisztikus voltát. jugoszláviában
Kovács András Bálint kategóriáját használva
(Filmoilág, 7988. 4.) a "meggyalázott lelkesedés"
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Karanouic,

Predrag Miki Manojlouic,

Mustafa Nadarovic és Moreno de Bertoli

Predrag Miki Manojlovic és Mirjana Karanovic

típusú 50-es évek filmek vannak többségben.
Ezek bizonyos hősies és forradalmi magatartásformák békebeli alkalmatlanságáról,
valamint
nagyszerű és tiszteletre méltó elképzelések
megvalósíthatatlanságáról
szólnak. Gondoljunk
a Csak egyszer sreretünk című film volt partizán
hősére, aki nem tud beilleszkedni az új rendbe,
vagy az Emlékszel Dolly Belire? őskommunista
apa-figurájára, aki esténként erkölcsről és kommunizmusról tart szemináriumot serdülőfélben
levő gyermekeinek, és a Föld tengelyének ki iga30

zítása lelkesíti, miközben bádogtetejű szebakonyhájába becsorog az esőlé. De vigyázat! E
hősök tragédiáját, lelkesedésük és - ha mégoly
naiv, de tiszta - hitük "meggyalázását" nem külső erő, hanem a belső, tőlük független gazdasági-társadalmi valóság okozza. Ez olyan tapasztalat, mely az ismert okok folytán a legtisztábban
Jugoszlávia
történelméből
bizonyítható
be.
Olyan tapasztalat, melynek művészi feldolgozása és közvetítése valószínűleg nem a "nagy öszszefüggéseken" keresztül, nem a politikai szférát

";Igy <I,.direkll()rténC'll1let"
vil'.sgálva, sokkal inbill> az embernek
és kőrnvczet
ne k szociológi
é

kusan részletes és pontos bemutatásával a személyes lét szűrőjén keresztül történő ábrázolássai valósítható meg.
.
Kusturica óvatos ember. Ugy tűnik, nem kedveli a nagy összefüggéseket nyakon ragadó filmeket. Most is megelégedetl kevesebbel, a családot vizsgálja, ráadásul egy gyermek szemével.
Ez utóbbival nyilvánvaló szándéka, hogy egyfajta naiv, ártatlan nézőpontot vigyen a történetbe, mely ráadásul meg van fosztva az előzrnények "látásától", vagyis a történeti aspektustól
is. Am nem biztos, hogy a naiv és tiszta rácsodálkozás, a "mindent természetesnek
elfogadás"
egyben művészi éleslátást is eredményez, hiszen a módszer önmagában csupán egy egyszerű ellentét érzékeltetésére képes. Kusturica nem
is alkalmazza következetesen az elbeszélésben a
gyermeki szemszöget. A kis Malik narrátor szerepe hosszú időkre eltűnik a filmből, majd ez a
szerep fokozatosan az átélt múltra való emlékezés és a személyes élmény tartalmaival töltődik
fel, miközben gyermeki-naiv
helyett ironikus
alapállást vesz fel. Hogy mennyire nem elégszik
meg Kusturica az egyszerű ellentétekkel, azt
nemcsak ez, hanem a család szerep ének dramaturgiai kezelése is bizonyítja. Kézenfekvőnek
látszik: a család az elidegenített, félelemmel terhes társadalmi szféra biztonságos és érzelemgazdag
ellentéte;
oltalmazó
menedékhely.
Csakhogy a filmben a társadalmi szféra nem
csupán elidegenített, a család nem csupán biztos
fészek, és a két "cselekvési színtér" egymáshoz
való viszonya is bonyolultabb. A papa elhurcolásával megvárják a kisfiú körülmetélését,
és az
ezt ünneplő családi vacsora végét, a szabadulást
követő családi ebédnél az üvegcserépbe fejelő
ávós sógor képét az ünnepi asztal tortáján landoló focilabda követi, majd az egykori feljelentő
nő öngyilkossági kísérlete egy W.C. vízöblítésévé fokozódik le, és heves szerelmi jelenetbe torkoll. Lehetne még sorolni az efféle jeleneteket,
hiszen a film valamennyi
dramaturgiai kulcspontján a tőlünk független "politikai szükségszerűség" okozta események a mindennapi családi élet képeivel folynak egybe. Ez nem csupán
arra szolgál, hogy érzékeltesse a magánéletbe
betörő és annak nyugalmát felforgató Történelmet. Nemcsak arra szolgál, hogy megmutassa,
létezett olyan kor, melyben szerető lehetett szerelmének, sógor komájának - véletlenül, de
meggyőződésből
is - a feljelentője. A történelem és a mindennapi élet összefonódó eseményeiben ugyanis ez utóbbi történése i kereke d-

nek felül, nyernek nagyobb jelentőséget. Ezzel
Kusturica közvetve a család képviselte általános
erkölcsi érték és a mindennapi életet meghatározó hagyományok nagyobb társadalmi etejét
állítja szembe egyfajta politikai modell gyengeségével.
Ebből a szempontból kell vizsgálni azt a kérdést is, hogy vajon a film látszólag mindent feloldozó és elsimító befejezése, a "végül minden
rendbe jött" filmvégi gesztusa az ötvenes évek'
apológiájának tekinthető-e. A film azt állítja egy
politikai modellről, hogy bár rengeteg szenvedést okozhat, végső soron nem képes arra, hogy
felülkerekedjen
egy másfajta erkölcsökkel és
tradícióval átitatott társdalom életén. A film vége a látszattal ellentétben ezen állítás betetőzése; a hatalom gyakorlója (az ávós sógor) is a másik fajta kötődést vállalja: sógorának az elégtételt nem politikai színtéren, hanem az igazságszolgáltatás egyetlen erkölcsileg lehetséges színterén, a családon belül adja meg. A film vége
nemcsak az elégtétel utáni megnyugvás és feloldozás. Amikor "a dolgok visszatérnek a régi kerékvágásba", az egyben az Élet elsöprő győzelmét jelenti a ráérőszakolt
külső kényszerek
felett. Itt tehetjük fel az egyetlen, jogosnak tűnő
kérdést: megtörtént-e a valóságban is ez a mély
optimizmussal és művészileg oly szépen ábrázolt győzelem?
A film igazi nagy találmánya a kisfiú álomkórja. Malik háromszor szökik meg álmában a
filmben; először, miután elmeséli, hogy a papa
hosszú útra ment el, másodszor, miután tanúja
volt annak, hogy a papa megcsalja a mamát, végül a nagy családi veszekedést követően. Ezek
szerint Malik tudja, hogy mi elől akar menekülni. Csak azt nem tudja, hová: a híd pillérjén.
majd egy szikla tetején áll, ég és föld között, a
semmi határán. (Utoljára már tudja, hova vágyódik: első, gyermeki szerelme ágyába.) Az
álomkór, mint az elvágyódás, a tudattalan menekülés kifejezése igen szép és szerenesés művészi fogás - úgy, mint előző filmjében, a Dolly
Belfoen az önszuggesztió-motívuma
volt. Szép,
mert szavak nélkül közvetíti a szorongást, szerencsés, mert képes arra, hogy kapcsolatot létesítsen családi és történelmi konfliktusok között,
hiszen belső zavar forrása nem csupán családi
probléma lehet. Kusturica tudomásunkra hozza,
hogy ezt ő is így gondolja; a záróképben az alvajáró, majd a földtől elemelkedő Malik visszafordul és a nézőre mosolyog, cinkosan jelezve,
hogy ő már mindenféle tudásnak a birtokosa.
Ilyen, a kicsi és a nagy dolgok között összefüggést teremtő "közvetítő-motívum"
egyébként
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más is akad a filmben. Például Malik futballimádata és a rádió hangszóróiból folyvást hallható futball-közvetítések. A sport, és annak legnépszerűbb ága, a foci ugyanolyan kompenzáló
szerepet játszott a magára maradtjugoszláviában, mint a háború vesztes országaiban, jelesül
Németországban és Magyarországon: békés, de
férfias vetélkedés terén e nemzetek egyenrangúságát bizonyította. Elsősorban persze nem - a
kívánalmaknak megfelelelően - a világ felé, hanem önmaguknak.

hagyományaihoz. Kusturica és állandó forgatókönyvíró-társa, Abdulah Sidran nagyon jól ismerhetik ezeket az embereket, természetüket,
érzelmeiket. Valószínűleg ezért tudták mindkét
filmjükben lenyűgöző természetességgel és könynyedséggel a vászonra varázsolni őket. Hol finom iróniával, hol csípősebb szatírával, de mindig meleg szeretettel. Úgy, ahogy tették annak
idején a cseh új hullám rendezői. Kusturica Sidran t egy helyen Szarajevő költőjének nevezte.
Kusturica más műfaj más eszközeivel teremt
ugyanolyan szépségű költészetet. Talán Hrabal
és Menzel kapcsolatával állítható párhuzamba
N ehéz meghatározni azt a sajátos hangulatot,
kettejük rnűvészete. N em véletlenül emlegetem
amely a melankólia, a fájdalom, a szépség, az érzelmesség ízeiből van kikeverve. Erezzük ezt a oly gyakran a cseh rendezőket. Kusturica nem
film szereplőinek játékából, egyes képsorokból, . egyszer nyilatkozta, hogy három filmes irányzat
hatott elképzeléseire: a francia lírai realizmus,
váratlan és különös szépségű vágásokból éppúgy, mint a filmben felhangzó dalokból. Ezt a az olasz neorealizmus és a cseh új hullám. V éleményem szerint ez utóbbi a legerősebb és kéthangulatot - a kívülálló szemével ítélve - kizárólag Szarajevő. keleti és nyugati civilizáció és ségkívül kimutatható hatás Kusturica műveikülönböző
vallások találkozóhelye adhatta a ben. De nem csupán az övéiben. A nyolcvanas
évektől a jugoszláv filmet felfrissítő és megterfilmnek. Mindkét Kusturica-alkotás ezer szállal
mékenyítő erő Prágából érkezett. A hetvenes
kötődik Szarajevő hoz, a város sokszínű kultúráévek közepén-végén egész csoport délszláv renjához, és mindenekelőtt az ott élő muzulmánok
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dező-növendék tanult a prágai főiskolán; Kusturica, Lordan Zafranovic, Serdjan Karanovic,
Goran Markovic, Rajko Grlic, Goran PaskaIjevic, de méltó társaik lettek az otthon végzettek
közül Slobodan Sijan, Milos Radivojevic és
Karpo Godina is. Az ún. "prágai csoport" alkotóinak filmjeiben tűnik föl az addig meglehetősen komor jugoszláv filmművészetben a szatíra,
az irónia, a megértő mosoly, a menzeli költőiség, a formani könyörtelen mikrorealizmus,
egyáltalán, a nagy összefüggések áttételes megjelenítése. Biztos, hogy a prágai évek a stílus, az
ábrázolásmód, a szaktudás elmélyítése terén so-

kat jelentettek a délszláv fiataloknak. Mindez
azonban nem sokat ér, ha nem feszít belülről
egy megélt, saját élményanyag, ha nincs meg a
saját, nemzeti kultúrához való erős kötődés, ha
nincs meg a társadalmi-történelmi érdeklődés
és a mindent kimondás vágya. Szerencsére eddig elkészített filmjeikkel épp e tulajdonságok, erények meglétét bizonyították. Minden
személyes feltétel adottnak tűnik a jugoszláv
film új korszakához, egy igazi filmes kalandot
ígérő új hullámhoz. Fiatal, tehetséges emberek
szállták meg a filmgyárakat. Bár nincsenek nagyon messze, ezt mi még alig vettük észre.
Kövesdy

Gábor

A PAPA SZOLGÁLATI ÚTRA MENT (Otac na sluzbenom putu) színes, jugoszláv. 1985.
r: Emir Kusturica, i: Abdulah Sidran, o: Vilko Filac,j: Dirnajovanovic, sz: Moreno de B<irt"li, Predrag Miki Manojlovic, Mirjana Karanovic, Mustafa Nadarevic, Pavle Vujisic, Mira Furlan, Pedrag
Lakovic.

Ferreri mester meséi
Marco Ferreri: I Love You
A hétköznapi őrület meséi
Ha Marco Ferreri klasszikus meséket filmesítene meg, micsoda száraz és lassú tobzódással (a két
jelző és a jelzett szó közötti ellentét rendezőnk
művészetének lényegéhez tartozik, akárcsak a
következő igei szókapcsolat) venné szemügyre a
bennük rejlő furcsaságokat és rémségeket! Nála
egészen biztosan hangsúlyt kapna a Piroskát és a
nagymamát rémisztgető farkas hímnemű volta;
a boszorkány pedig, mielőtt a kemencébe akarná taszajtani, elcsábítaná jancsit is, juliskát is.
Ferrerinek nagy élvezetet okozna a kis gömböc
meséjének filmrevitele (lásd A nagy zabálás,
1973), és bizonyára hossszasan elidőzne a Csipkerózsika-álmot alvó királyi udvar látványán.
Némelykor változtatna a végkifejleten: az ő
filmjében a botocska addig ütné a kapzsi gazdát,
míg az bele nem hal; a béka pedig nem változna
vissza királyfivá a szép leány csókjára, mégis
kénytelenek lennénk tovább szeretni egymást.
De hát Ferrerinek megvannak a maga meséi!
Csak éppen a XX. század második feléből. 1981es filmjének címe érvényes minden művére: A
hétköznapi őrület meséi. Lássunk néhányat: A férfi
csak addig kell, amíg meg nem termékenyíti a

nőt, aztán meg is halhat (Méhkirálynó, 1963). A
szőrös asszonyt párja látványosságként mutogatja (A majomasszony. 1963). A nő csak akkor
várhatja, hogy a férfi annyira szeresse, mint a
kutyáját, ha kutyaként viselkedik (A szuka; 1972).
Négy férfi halálra eszi-issza-szeretkezi magát (A
nagy zabálás). A férfi és a nő harmonikus kapcsolatát a hím fallikus gőgje akadályozza, aki ezért
kasztrálja magát (Az utolsó asszony, 1976). Ferreri
nálunk idén bemutatandó, máig utolsó előtti
filmjének "cselekménye" is röviden összefoglalható: egy férfi beleszeret egy "női" kulcstartóba
(I Love You, 1986).
"

M·l lenne, h?"
a....

-" M'l van "

Ferreri felteszi a kérdést: "mi lenne, ha ... ?" A
következetes végiggondolás folytán a kérdés válasszá alakul: "mi van". A módszert nem ő találta ki. Kafka is így tett például Az átváltozásban:
mi van, ha az ember rovarrá változik. (Kafka és
Ferreri művein sokat nevetünk, de sohasem felszabadultan.) A filmművészetben alighanem
Bunuel volt rendezőnk tanítómestere. Gondoljunk például Az öldöklő angyalra: mi van, ha az
emberek a nyitott ajtó ellenére sem tudnak kijut33
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ni a,helyiségből. (Az olaszFerreri erősen kötődtk
Bunuel szülő- és egyik választott hazájához. rendezői pályáját Spanyolországban kezdte, a legtöbb filmje olasz-francia koprodukció, a 70-es
évek eleje óta gyakran forgat Franciaországban.)
Ferreri meséi a legkevésbé sem mese- vagy
álomszerűek. A helyzet, amelyet választ, eleve
abszurd vagy az abszurditásig halad, de a megfigyelés tárgyilagos. Megemeli e filmeket az iróniának, az ötlet végigvitelének komolysága, sőt
méltósága. Fekete komédiák ezek, de semmi komikus túljátszás nincs bennük. A bemutatott
eseménysor és a bemutatás módja közötti óriási
feszültség adja a Ferrerí-müvek legfőbb erejét.
Az abszurditások hajszálpontosan "reális" megmunkálása. Rendezőnk felnőtt módra játszik:
beindít egy abszurd helyzetet, egy különös alapmetaforát a maga kérlelhetetlen logikájával, s az
már megy a maga útján. Láttuk: e mesék legtöbbje a "magánélet" köreiben mozog, Ferreri
központi témája a férfi-nő kapcsolat.
A társadalomkritikai mozzanat a módszer alkalmazásának kezdő- és végpont ján érhető a
leginkább tetten. Ferreri az emberi viszonyok
(szerelem, testiség, harc stb.) menetét átruházza,
áthelyezi egy alapmetaforára. Lehet ez "a fogyasztás mindenhatósága" (A nagy zabálás), de lehet
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bonyolultabb is: túlontúl jól elvagyunk magunkban, de hiába csinálunk mindent élvezettel, .ha
egyszerre egyvalami nem elég, hiányérzeteink
gyilkossághoz vezetnek (Dillinger halott, 1969).
Van úgy, hogy "egyszerű" tér- és idő-átültetéssel
operál: a mai Párizs környezetében, az épülő
Les Halles központ hatalmas "kráterében" játszatja le az észak-amerikai indiánirtás folyamatát (Hozzá ne nyúlj afekér nőhöz!, 1974). Leggyakoribb "fogása" azonban, hogy az ember - ember
kapcsolat terheit nála képletesen az ember - állat viszonynak (Méhkirályná, A szuka) vagy közvetlenül az ember - tárgy "kontaktusnak" (I Love
You) kell viselnie.
E kezdőpontnál a társadalmi elidegenedés
előrehaladásának
legfontosabb
bizonyítéka,
hogy eme "átruházó" aktusra egyáltalán szükség
van. Kétségtelen ugyanis, hogy az alapmetafora
sajátos fényében jobban, élesebben látszódnak
az emberi viszonylatok. A művelet végpontja (a
kész film) felől nézve pedig az a hatós bizonyíték, hogy a metafora egyáltalán működik. Micsoda magas foka az elidegenedésnek, amikor az
ember állattá vagy tárggyá változtatható, s a
kapcsolatok így is lejátszhatók! Sőt e filmes játék
érvényes világlátást eredményez!

I Love You: Ferreri-kisenciklopédia
Az l Love You kapcsán azért is kerítettem (és ke rítek még) szót korábbi filmjeire, mert eme alkotása mintha könnyed, rendkívül mulatságos (és
persze szomorú] összefoglalása lenne a játékosszigorú mester eddigi életművének.
Van azonban a filmnek egy-két új, rendezőnktől szokatlan vonása is. Ferreri előző férfi
főhősei megállapodott
negyvenes-ötvenesek
voltak (Piccoli, Mastroianni, Noiret, Tognazzi),
ha fiatalok, karakterszínészek, akik nem a külsejük révén kerültek előtérbe (Depardieu, Benigni). Az J Love You főszereplőjét a Greystoke, Tarzan legendája tette ismertté, később egy másik
angol kalandfilm, a (nálunk bemutatásra váró)
Hegylakó címszerepe sztárrá. Az angolok és a
franciák egyaránt magukénak vallják, az előbbiek Christopherként,
az utóbbiak Christopheként jegyezvén keresztnevét. Christophe Lambert (maradjunk ennél, hiszen az l Love You francia-olasz koprodukció) személyénél azért időzöm ennyit, mert jó külsejű ifjú hőstípusról van
szó, akinek kiválasztása e film főszerepére jónéhány esztétikai-tartalmi következménnyel jár. A
Lambert játszotta Michelnek vannak sajátos
mosolyai, grimaszai, szép arca mégis merev,
mintha álarcot hordana, s ez érdekes összevetést
kínál a film egyéb maszkjaival, maszk-szimbólumaival. Christophe Lambert vonzó arca, kisportolt testalkata hihetővé teszi, hogy a film során
nem kevesebb, mint hét (!) hölgy verseng kegyeiért. Még szorongatóbb a dráma, még általánosabban érvényes a metafora, hogy léptennyomon felajánlkozó szép, fiatal, élő nők elől viszi el a kulcstartó a pálmát; hogy Michel nem
azért választ egy tárgyal szerelme tárgyául, mert
mássága, rossz külseje vagy pénztelensége miatt
nem kapna asszonyt magának. (Jól keres, különben is: vele még az utcalány is ingyen megy el.)
Micheit elhagyja a régi szerelme (a sztár-komika, Anémone Ferrerinél "komoly", piciny
szerepben), így indul a film. Konfliktusuk egyik
elemét a lány így fogalmazza meg: "Te nem
akarsz gyereket. En meg nagyon is." Michel - a
repülőterre kísérvén - egy kaucsukbabát ajándékozna távozó szerelmének, de az hozzávágja.
Michel kifakadása ("ha igazi, akkor is szétvered
a fejemen ?") nélkül is tudnánk: az ember = tárgy
ferreris megfogalmazásával
van dolgunk, mely
már most jelzi Michel későbbi tárgy-vonzalmát.
A gyerekprobléma más vetületére utal a filmben
egy ázsiai és egy néger kisfiú megjelenése. Yves,
Michel barátja feltehetően biszexuális, és a nők
mellett feltehetően a színesbőrű fiúkat kedveli.

(Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert e tárgyban a film csak sejtetéssel él.) Volt már a gyermek központibb helyen is Ferreri művészetében
(Szállást kérek-1979, Piera története-1983, Ajövő
a;

I/lS:lJlly

-

!!lH I).

ill

csak
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"Az ég ajándéka"
Szerelme
távoztával
nem sokáig kellene
Michelnek önmegtartóztatásban
élnie: a klubban, ahová lejár, felajánlkozik neki egy ismerős
lány. O azonban inkább motorozni indul. Késő
este van. A parkból elzavar egy autóban szeretkező párt, majd fütyörészik. Mély, búgó női
hang válaszát hallja: I LOVE YOU. Michel
négykézlábra ereszkedve, füttyögetve keresi a
hang tulajdonosát, s meg is találja: egy női babaarccá kialakított kulcstartó "személyében".
Igy jut "az ég ajándékához", ahogy később nevezi. A tárgy hamarosan ott hever Michel ágyán, a
képi beállítás révén - az előtérben van - pontosan akkora arccá nagyobbodva, mint amekkora
Michelé.
A kulcstartó-arcon
a leghangsúlyosabb
a piros, szinte csücsörítő száj, de a szemek is időnként majdnemhogy élőek. A fej hátsó része hiányzik: napjaink, a tömegkultúra domborművéről van szó. Michel egyszer a pici fejet hozzáilleszti egy színes magazinból kivágott nő fénykép-testéhez. Máskor pedig pornót néz videón,
de mielőtt a képernyőn csúcsponthoz érne a jelenet, sávot vált. A tévén ugráló semmire ráheIyezi a pici fél-fejet, amely így végképp domborműnek hat. Szembeül vele a fotelba, füttyentget
neki, és a szapora "I love you" - válaszokra
maszturbál. A képernyő vibrálása helyén tenger
jelenik meg, a "nő" feje most nagy sziluett. Mint
egy álarc: szemei üregében a tenger. Hangját
változtatja: hol gyorsabban, hollassabban,
hol
magasabb, hol mélyebb hangon vall szerelmet a
három angol szóval, míg csak Michel ki nem
elégül. A már korábban is említett maszk-mottvumhoz kapcsolódik az a kép, amelyen Michel
"megcsalja" a kulcstartó t egy szomszéd hölgygye!. A falnak támaszkodva szeretkeznek. A nő
szemét árnyékcsík takarja, akár egy karneváli
álarc, miközben Michel kétségbeesetten
fütytyönget be a "babának" a szobába, "aki" azonban fütyül neki válaszolni. Mikor Michel "betegen" fekszik otthon, a tévében egy álarcos férfi,
majd nő látható. Még a film eleje táj án (szerelme
búcsúlátogatásakor)
Michel egy egész testét beborító afrikai maszkban állít be szeretkezni a hálószobába.
Íme néhány
adalék az ember
maszkká, tárggyá válásának folyamatához.
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E motívum egy másik vonatkozását jelzi, amikor a klubban odalép Michelhez egy festő-barátja, és fejére hátulról hirtelen vörös festékkel
átitatott vászonkendőt borít. A festék ott marad
Michel arcán. (Így lesz a sík domború.) Michel
arcának lenyomata pedig a vásznon. (Így lesz a
domború sík.) Néhány nap múlva már a saját
falnagyságú képe néz vissza Michelre a klubban. A festő alkotása. Mindennek kapcsán hoszszusa n r-lmélkedhetncnk
a művészct
mint Ic
11\ omat
kó rdcscről, a restcívászonról
és a vrt itő\":iszonn')I, arró l. hogy korun k művószctc-c
a
kulcstartó.
de elég, ha csak könnyedén
Iclvávol
jllk a kapcsolodasokat.
ahogy Ferreri t<'szi.

Állati és emberi hangok
Az állat-metafora nem maradhat
ki e kisenr iklopédikus rnűből, hiszen átszövi rendezőnk egész
életművét. A film elején egy ázsiai kisfiú fekete
disznó-csecsemőt
szoptat egy cumisüvegből
(v.ö: gyerek-motívum). Hogy kétségeink se lehessenek az értelmezést illetően: a megérkező
Michel és Yves röfögni kezdenek a disznónak,
majd egymásnak. Disznóhangokkal folytatnak
le egy teljes párbeszédet. Egy későbbi jelenetben a kulcstartó a malac röfögésére is készségesen válaszol. Nagy szókincse nem lévén: a film
címével.
Hogy mikor és kinek a hangjára hajlandó válaszolni a kulcstartó, abban teljesen emberi módon
viselkedik. Michelt például bünteti azért, mert
megcsalta. Hogy Michel megszállottsága nem
egyedi eset, arra egy vevője döbbenti rá (főhösünk utazási irodában dolgozik), aki Japánba
akar menni. A kuncsaftnak is van egy Michelhez
hasonló "szerelme". (Nem véletlen az úticél:
gondoljunk arra, neveltetése folytán milyen abszolút alávetettje a férfinak a japán nö.) Hamar
összemelegszenek Michellel (két kulcstartós, ha
találkozik), ám ennek hamarosan véget vet a
kölcsönös füttyögetés a másik választottjának:
féltékenyek lesznek egymásra.
A kulcstartó Yves-nek eleinte nem válaszol,
aztán egyszercsak igen. Michel elzavarja barátját, majd törni-zúzni kezd a lakásban. Ezután következik a félrelépés bosszúból. A kulcstartó
"belemegy" a féltékenységi játszmába: nem
reagál többé Michel fütyülésére.
aki hiába kérleli: "Csak nekem válaszolj. Sose csallak meg,
ha nem kacérkodsz mással." Nincs mit tenni: a
fiatalember motorra száll, és belerohan egy falra
festett hatalmas férfiképmásba (nem a klubbélibe). Az ázsiai kisfiú lakásába robban be ily módon, aki egy hatalmas, fog alakú gyertyát mutat
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a vérző Michelnek. A férfi ironikus megjegyzése: "Nekem is volt, csak kanóc nélkül." Hiába
kap kitört fogai helyére műfogakat, ettől kezdve
egy halvány fütty sem jön ki Michel száján, így a
kulcstartó természetesen néma marad.

Fütyülés>-

nemi aktus

Ferreri egyik alapmetaforája az I Love You-ban a
következő: az ideális nő tárgy. (Sajnos ezt - feleslegesen - meg is fogalmaztat ja egyik szereplőjével, az énekesnő Mariával: "Praktikus lenne.
Füttyentesz neki, és már szeret. Ez az ideális
nő.") Ferreri mester kivételes képessége, hogy
az abszurditások tökéletes hálóját alkossa meg;
hogy az elvontat az apró konkrétumok hitelességéből építse fel. Nem mindegy, hogy az ideális
nő milyen tárgy. A másik alapmetafora ugyanis
a tárgy milyenségéből adódik. Ha az ideális nő
kulcstartó, mi a férfi dolga? A fütyülés. Mi tehát
a fütyülés? A férfi nemi aktusa. (A fütty e filmben a férfi kiváltsága, a nők legfeljebb próbálnak, de nem tudnak fütyülni.) Mi a férfi fütyülninem-tudása? Impotencia. Mi kell a fütyüléshez?
Fog. Mi akkor a fog? A férfi nemi szerve. Es mi a
fog kitörése? Kasztrálás.
Rendezőnk
Michel
falnak-száguldásával
megváltoztatva megismétli Az utolsó asszony férfi
főszereplőjének önkasztrálását. Az tudatos gesztus volt, lehetett egy film zárójelenete. Michel
nem tudta előre, hogy fogai kitörnek, így meséje
még nem érhet véget. Az orvos azzal "vigasztalja": elképzelhető, hogy több hónapig nem tud
majd fütyülni. Szerelme végképp remény telenné válik. Legfeljebb utcalányhoz fordulhat, aki
vérszegény fütyülesi kísérleteire is válaszol, bár
vihogva: I love you. A lány azonban nem kelhet
versenyre a kulcstartó búgó tónusával. A szeretett tárgy pedig mindenféle kóbor hang prédájává válhat.

Aktus két tárgy között
Láttuk (hallottuk): Michel számára az aktus a fütyülés, a hang. Mikor "tehetetlenné" válik, már
csak lesheti (kihallgathatja) "kedvese" és egy
másik aktusát. Ferreri tud fokozni: új és új variációkkal rukkol elő. Jóval korábban, még "mézesheteik" idején Michel ékszerrel lepte meg a
kulcstartót. "Virágot a virágnak" - szól a mondás. Tárgyal a tárgynak - íme Ferreri jelzése az
il hswllü elidegenedésről.
A mester logikája,
művészi
érzéke működik tovább. Michel már
csak megfigyelő lehet. És mi van, ha a kulcstartó
ezúttal nem embernek válaszol? Zseniális jele-
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net: a "baba" egy zenélő gép, egy apró üvegzongora dallamára teszi meg kötelező vallomásait,
miközben Michel maszturbál. A férfi hangokra
elégül ki, kéjlesőnek nem nevezhető tehát, csak
kéjfülelőnek; voyeurnek nem, legfeljebb auditeumek. (Ferreri fantáziája új szakkifejezések
megalkotására ösztönöz.) Az elidegenedés végpontja, legfelső foka: a nemi aktus két tárgy között
zajlik, az ember csak megfigyelő! (Lám, meddig
jutott Ferreri az alapötlettől. amelyet Fellini
Casanovtijának táncoló babája is inspirálhatott.)
De még mindig nincs vége.
Yves időközben krónikus munkanélkülisége
miatt öngyilkosságot kísérelt meg, most már ő
sem tud fütyülni. Ülnek a tévé előtt, Michel
Yves pohár tejébe mártogat, mint a fogatlan öregek. A képernyőn Yves egykori szeretője: Maria, az énekesnő. Ő dühöngött annak idején
Michel felháborító vonzalmán a kulcstartó
iránt. Maria közben befutott hangtehetségével.
És konzerv-énekszavára válaszol az asztalon a
kulcstartó. A képernyőn az áriázó Maria, a tévé
előtt a két férfi. Két élettelen .nőhangot ad ki, szerel-

mesen válaszolgat egymásnak. Két élő férfi mered rájuk némán, fütyülni nem tudván. Két tárgy
szeretkezik ismét. Két ember nem képes.
Michel sávot vált a tévén: a Diliinger halottat adják, éppen azt a részt, amikor a főhős megöli a
feleségét. Michel és Yves egymásra néznek: úgy
tűnik, értik a dolgot. Michel baltát ragad, elkezdi szétverni a kulcstartót. Yves folytatja, míg a
tárgy ripityára nem megy.

Már nincs Tahiti
Ülnek a tévé előtt. A Dillingerfőszereplője feljut
a hajóra, ahol egy szép nő fogadja. Irány Tahiti!
Naplemente. A vörös tónusú kép a két nézőre
fényképeződik. Michel: "Vigyél oda, kérlek."
Yves: "Oda egyedül kell menni." Michel megy
is. Motorral a tengerparton. (Ferreri szereti tengerparton befejezni a filmjeit: többek között
Szállást kérek, A hétköznapi őrület meséi; Piera története.) A távolban a vitorláshajó. Michel banánt
eszeget. (A kép támasztotta asszociációkat elhallgatom. A jelentés megfejtését az olvasóra bí37
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zom. Adalékok: Ferreri kedveli az olcsónak is
mondható, finomabban szólva evidens fallikus
srimhálumok alkalmazását. A pisztoly, a kígyó
Diliinger halott-ban a rúd szalámi Az utolsó aszszonyban. Az I Love You-ban banánt maj szol az
utcalány, a már fütyülésképtelen Michel egyszer egy banánfürtre fekteti szeretett kulcstartóját.) Távcsővel (!!) a hajót nézi, miközben fütytyögni próbál, és a hajó helyén egy nagy kulcstartó-szájat lát. (A megfejtés ~gyértelmű.) Motorral beleugrat a tengerbe. Uszik a hajó után.
Az mintha fel akarná venni, aztán mégis ott
hagyja. ,Michel kiabál utána. Fütyülne, de nem
képes. Uszik. Az egyre jobban távolodó hajó képe. A vége-főcím alatt tengerzúgás hangja.
A látott film címe: I Love You. Francia környezetben francia férfiaknak angolul hangzik el a
vallomás. Irjuk le egyetlenegyszer magyarul is:
SZERETLEK. A legtöbb, amit embernek ember
mondhat. Ferreri filmjében a lehető legszemélyesebb emberi közlendőt egy tárgy ismételgeti füttyszóra.
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A Diliinger halott főhőse szerette a tárgyakat,
de időnként szüksége volt emberekre. Például
embert ölt. Ha a valóságból kilépve is, romantizálva is, de eljut álom- Tahitiba. Michel tragikomédiájában tárgyak a főszereplök. Neki már
nem adatott meg a romantika vigasza. Neki már
nincs Tahiti. Ferreri e két meséje között tizenhét
év telt el.
Harmat György

I LOVE YOU, francia-olasz, 1986. színes
r: Marco Ferreri, i: Enrico Oldioni, Didier Kaminka, Marco Ferreri, o: William Lubtchansky,
d: Jean-Pierre Kohut-Svelko, sz: Christophe
Lambert, Eddy Mitchell, Agnes Soral, Anémone, Flora Barillaro, Caroline Batens, Marc
Berman, Patrice Bertrand és Nathalie Borie.

Mese a holt lelkek halandó mérnökéről
Peter Greenaway: A rajzoló szerződése
Peter Greenway filmje jó ürügy a kritikusnak,
hogy pihentesse azt a képességet, mely egy szépen formált esszé megszerkesztéséhez
szükséges.
Ha nincs ilyen képessége, elleplezheti.
.·1 rajrolo szerrodcs: crösz akos alkotás: ke III l; 11\ en
k('11\ szeriti
a ror cnz e nst , hogy gondulauur
a
Iilmről

ol van formabu

Jlré~elje

- sz ini« kedve

gépek pompásan kidolgozott mechanizmusáról,
preciziós részrendszerekről;
egy olyan kora-rokokó, késő-barokk órajátékról.
mely csak akkor
működik,
ha előzőleg démont költöztetünk beléje. Szó szerinti, feketére mázolt, meztelen démont.
Csupa elegáns ráció-töredék, keretadó igaz. ság nélkü!. Amit kihív maga ellen, ugyanilyen:
lényeget célzó recenzió helyett - habozó, ritmustalanul megszaggatott okoskodás.

ellenére -, melynek köze van a műhöz. Ennyiben az írás - megintcsak a szerzö hajlamaitól,
képességeitől függetlenül - mégiscsak a széppróza felé közelít: de míves beleérző eszmefutA történet
tatás mégsem válhat belőle: a film a keretet sugallja ugyan, de az egységesítő szöveg-hangulatA jómódú angol földbirtokos felesége szerzőnak ellene dolgozik. Es ami súlyosabb, a gondodést köt a rajzolóval. Neville úrral: készítene tilati egység ellen is: A rajzoló szerzódésebez nem il- zenkét képet a kastélyról, és birtokról. Meglepelik a töretlen ívű okoskodás.
tésnek szánja férje számára. A férj rövid időre
Ebből talán következhetne,
hogy ez a film
Southtamptonba
utazik, a rajzoló eközben zaszabadon áradó költői szózuhataggal közelíthevartalanul dolgozhat, teljes ellátást kap, s a szertő meg. Erről sincs szó: a film egyszerre tagadáződés külön pontja intézkedik arról, hogy megsa a zártságnak és nyitottságnak. az átfogó logi- határozott időközökben a ház úrnőj én is kedvét
kának, és az impresszionisztikus
rögtönzésnek.
töltheti. A rajzok lassan készülnek, közben megAzért az utóbbiaknak valamivel inkább, mint az ismerkedünk az úrnő lányával és annak férjével,
előbbieknek: lényegét tekintve intellektuális al- továbbá a megbízó titkos imádójával, a család
kotás ez, de okossága hiányos, akár egy bűnügyi
bizalmasával, és a környékbeli birtokos osztály
dosszié é vádemelési javaslat nélkül: tartalmaz
néhány más kisebb fontosságú tagjával. Később
ilyen-olyan tanúvallomásokat,
kihallgatásokat,
. az úrnő lánya is szerződést köt Neville úrral: ezhel yszíni szemlék jegyzőkönyveit, írásbeli bizoúttal ő az, aki az okmány betűje szerint kedvére
nyítékokat,
és persze okoskodás-töredékeket
használhatja N eville ~r_testét. Az aprólékos rajglossza-formában,
lap szélére Írva.
zokon a tájat néhány oda nem illő holmi csúfít ja,
Színtiszta, tömör ráció, mégsem alkot renda kastély homlokzatához
létra támaszkodik, a
szert. Lezárt dosszié: rejtvény, amit úgy látszik,
fűben titokzatos ruhadarabok.
Ing, alsónemű,
nem szántak megfejtésre.
fönnakadtak a bokrokon. A parkban megjelenik
Egy másik hasonlat: ez a film egy bonyolult
a démon: kaján képű, meztelen figura, aki hol a
rekilágosodás-kori
gcpezet.
e lkü löuü!o. preci/
bozótbólleselkedik,
hol szoborként figyeli a tármechanizmusokkal:
de ahol a részegységek
saságot. Ez a különös szörnyeteg addig settenkeemeltyűi, fogaskerekei érintkezhetnének
egydik láthatatlanul a kastély lakói közt, amíg az
mással, ott hiány van: pontosabban ott van a ti- egyre nehezebben
leplezhető titok napfényre
tok, mint Kempelen Farkas sakkozó gépének
nem kerül: a birtok gazdája nem ment Soutgyomrában az elbújtatott ember.
hamptonba, holtan fekszik az egyik díszkút vizéA befejezetlen nyomozás dokumentumai nak
ben. A hullát kihalásszák, a ház lakói és vendélátszólag semmi köze a mechanika nagy korszagei valamennyien vádolhatók a gyilkossággal. A
kából való befejezetlen gépezethez ; pedig ezek
rajzoló képein az oda nem illő apróságok, a tigonddal válogatott analógiák: ugyanis a film
tokzatos ruhadarabok
bizonyítékok lehetnek:
épp erről szól.
bizonyítékek anya és lánya hűtlenségére, de biVagyis: a XVIII. század elejéről általában.
zonyítékok a gyilkosságra is. Ráadásul ott vanTovábbá: bűntényről. melyről adatok vannak,
nak a különös szerződések: nagyszerű lehetőség
megoldás, leleplezés nélkül, Ezenkívül: emberi
a zsarolónak. A kölcsönös szemrehányások kö39

hozzájárul az utolsó rajz elkészítéséhez. Különös beszélgetés zajlik a rajzoló, anya és lánya között: kiderül, a két nő tud egymásról, ismerik a
szerződések tartalmát. A fiatalabb nő férje a kastély új ura, NeviIle állandó ellenlábasa impotens
- az asszony gyereket szeretne.
Utolsó jelenet. A rajzoló éjszaka dolgozik a
kútnál, de a tizenharmadik rajzot már nem fejezi
be: a férfiszereplők - az új birtokos, a család barátja, a vendég urak - mindannyian megjelennek, és brutálisan végeznek Neville-lel: a gyilkosság minden egyes mozzanatát szerződésbe
foglalják, a pontokat az öléssel egyidőben az áldozat fejére olvassák - a megvakítástól a kegyelerndöfésig. A rajzok tűzben hamvadnak el.

Kulcsok - gyengébbeknek
és erősebbeknek
Greenaway nem bízza a befogadót szerencséltető isteni kegyelem meglétére-hiányára a mű titkát, ahogy bármelyik "kontinentális" szürrealista tenné: a költőtől a filmesig, Tzarától RobbeGrillet-ig.
Egyszerű angol sportszerűség: az ezoterikus
művész, ha angol - bár állítja, hogy a titok
transzcendens csatornákon megfejtés nélkül is
kiszivárog, eljut ahhoz, akit illet -, azért kulcsokat, rejtjel-kódokat mellékel. T.S. Eliot verseihez kultúr-magyarázatok
tartoznak, a norman
katedrálisok építője jelzéseket hagy, melyek rávezetnek az architektúra játékos trükkjeire,
misztikus rejtvényeire.
Greenaway a film címfelirata alatt anekdotákat meséltet a XVIII. századi vendégsereggel: a
kis történe te cskék egyszerű közvetlenséggel tárják elénk azokat a toposzokat, amikből a film
Neville úr: Anthony Higgins

zepette nem lehet tudni, kinek áll érdekében a
rajzos bizonyítékok alapján az igazság kiderítése, kinek eltussolása. Döntés születik, a nagyhírű
mester rajzait el kell adni. Neville úr elhagyja a
birtokot, de hamarosan visszatér. A birtok új
gazda kezébe kerül; az özvegy veje, az új tulajdonos átrendez i a parkot, kertépítő művészt
szerződtet Hollandiából. Neville látogatásának
célja: szeretné elkészíteni a tizenharmadik rajzot, a kastély déli homlokzatáról, a díszkútról,
ahol az áldozat tetemét megtalálták. Korábban
sem értette, miért nem engedélyezték neki,
hogy ebből az igen látványos szögből is megörökítse az épületet. Az idősebb úrnő feltűnő szivélyességgel fogadja, ismét kegyeiben részesíti, és
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építkezik,
III eh ek ne III alkoinak
egysl'gel,
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Az első történetben a szilvafáit imádó, feleségét
elhanyagoló földbirtokosról hallhatunk, aki családjával együtt állandóan szilvával tömte teli a
gyomrát, bérlői és a bérlők utódai nem őriznek
más emléket hajdani uraikról, csak kétségbeesett bélmozgásuk hangos jelzéseit, világraszóló
szellentéseiket.
A tulajdon szeretete, és kihűl t hitvesi érzelmek - fontos kulcs a történethez: ez hozza mozgásba a cselekményt. A film maga a "bérlők emlékezete": egy olyan kort, egy olyan osztályt
idéz föl, melyet a Greenaway sugallta történelem-tudat rosszindulatú emlékezés-mechanizmusai szerint csakis altesti működéseik felől közelítve tehetünk szemléletessé.

A második történetet magáról megfeledkezett
úrhölgy meséli: a helyszín Hollandia. Gyermekkori emlék, melyben a hölgy fivére is szerepet
kap. A történet újabb altesti működésről
szól: a
ház sötét padlásán a tűzvédelemre tartalékolt vizes vödrök teli vannak a fivér és a nővér gyermekkori vizeletével. A hölgy fontosnak tartja
megjegyezni: a "vödrökben a vizet talán azóta
sem cserélte senki."
Újabb kulcs: a titkos szenny, a tiszta vizet
megfestő húgy - odafönn a sötét padláson.
Ahogy majd moszat benőtte hulla úszik az impozáns díszkút pompás medencéjében. Itt van
még a családi "összeesküvés" motívuma is: ellenkező nemű testvérek sajátos vérfertőzése
alantas testi szükségleteik közös kielégítésében.
Anya és lánya, vej, anyós, házibarát így vonják
be majd az erőszak, az érdek, a bujaság körébe a
film hősét, a rajzoló t.
Harmadik történet: Neville úr egyik korábbi kalandját emlegetik a jókedvű urak. Egy másik
háznál is rajzolói megbízást teljesített: ott a ház
úrnője magányos, szereleméhes asszony volt:
Neville úrnak bizonyára könnyü volt hatalmába
kerítenie. "Este és alulról" - pontosítanak a kedélyes pletykálkodók.
A harmadik altesti szükséglet: a szexualitás.
Ezenkívül kulcsot kapunk Neville úr hamis tudatához, a tragikus tévedéshez. A félrevezető
látszat: a rajzoló férfi öntudatos rnűvész, aki
megveti, kihasználja megbízóját.
A negyedik történet az előző antitézise, és a film
második részének emblémája: díszkutat (!) építő
mesterről van benne szó. Amikor bevallja megbízójának, a hercegnek, hogy másnak is tudna
hasonlóan szépet építeni, saját tervezésű kútjába fojtják.
Ez az utolsó történet kulcs a művész kiszolgáltatottságához.
Valamennyi anekdota egyszersmind mintha
álom-változat is lenne. Mintha valakik a filmet
megtekintve a freudi álomgyártó processzusok
szabályai szerint összekeverték, kiegészítették
volna az információkat, cselekrnény-szilánkokat. Nekünk, nézöknek ezeket az álmokat kell
előre megálmodnunk, hogy rekonstruálhassuk
magát a filmet.
A sorrend fontos: Ez az eset réges rég - háromszáz évvel ezelőtt - történt meg: történelmünk közös emlékezetében
álom-változatok
formájában hagyott nyomot. Az álmokat most,
íme, felidézzük, majd Greenaway úr útmutatá-

sai szerint, töredékesen - ahogy egy lezáratlan
nyomozás anyagából lehet - végigéljük magát
az eseményt.

Polgár és perverzió
Hogy mi a pornográfia, és mivégre létezik a világon, ez a kérdés messzire távolítana minket
Greenaway filmjétől. nincs értelme idézgetni az
idevágó magyarázat-kereső irodalmat. A kérdés
mégis megkerülhetetlen: biztos, hogy az ember
fiziológiás működése inek részletekben tobzódó
felemlegetése, dühödt tudatosítása a pornográfia felé tereli a nézőt és olvasót? Baj, ha így van?
Mihail Bahtyin a nyitott testtájak - száj, végbél,
nemi szervek - durván közvetlen hangsúlyozásában középkori dinamizmust állít szembe a reneszánsz zárt formáinak statikusságával, a klaszszikus harmóniával.
Az élő anyag bomlása: az anyagcsere örök
mozgása egy széteső, kiszámíthatatlan strukturában. Vajon a bacchanáliák, karneválok, feketemisék, a mindenkori halandó egyszerű káromkodásai - valóban a halál sejtése ellen nyújtanak védelmet?
Akárhogyis, aki a halál tudatosítása elől menekül, az közösségben malackodhat: ez az ókori-középkori ember privilégiuma.
Aki azonban az ember és ember közti kapcsolat fáradságos végiggondolása, átérzésének fájdalma, a reflektált méltóság, a "nembeli" ideák
nyomasztó súlya elől fut - az az ember egyedül
van a pornográfiában, hiszen számára a megszentségtelenítendő cél maga az emberi kapcsolat. Egyedül van, ha érezni-éreztetni akarja,
hogy csakis ő a személyiség a világban, a másik
ember tárgy; de egyedül van akkor is, ha az ellenkezőjét játssza el, hogy ő a tárgy, és a másik a
hatalmaskodó individuum.
Mindez az újkori ember osztályrésze.
A szűkítés persze durván leegyszerűsítő: az
emberi alá- és fölérendeltség tényét, melyet az
ókori ember tudata végiggondolásra sem érdemesített, személyiségének tudattalan rétegeiben
valószínűleg már ekkor sem volt képes földolgozni: a despota térdencsúszni kényszeríti a
szolgát, hogy féreghez hasonlítson: a köztük lévő kimondhatatlan különbség, bár megelőző évszázadok, évezredek emlékezete hirdeti magától értetődőnek. úgy látszik mégsem elég magától értetődő ahhoz, hogy ne kellene vizuális hasonlatokkal szemléletessé tenni.
A másik ember és önmagunk számára egyaránt szemléletes eltárgyiasításra és szirnbólu41

mokkal való megerősítésre természetesen csak
ott van szükség, ahol a személyiség egy másik,
hozzá hasonló személyiséget sejt: állatokat nem
lehet megalázni. A harci szekeret húzó lovakat
díszes takaróval takarják be; a rabszolgákat lemeztelenítik. Az előbbiek a dekoratív kellékek
körébe emelve meghosszabbítják-megnövelik
a
fáraó személyiségét, az utóbbiak, meztelenségükkel állati voltukat hangsúlyozva kiemelik,
megerősítik azt. Ezzel eloszlat ják a fáraó és saját
bizonytalanságukat:
megmaradhatnak
az automatizmusok fogságában, nem kell újra és újra
friss élményként megélni helyzetüket.
Hogy az ember és ember közti viszony tudomásul vételének kínja mégis elsősorban az újkor
szülöttjének osztályrésze, az talán megmagyarázható azzal, hogy a polgár felgyorsult világában - mely ráadásul a korábbi kinyilatkoztatások szellemében állandó igazságkereső okoskodásra, és az érzelmek kiélésére kötelezné -, ebben a világban az emberi viszonyok, az alá- és
fölérendeltség, az etikett, a társalgási-udvarlási
klisék magától értetődő szabályrendszere
csak
annyira magától értetődő, hogy viszonylagos
volta állandóan a felszínre tör. Túl közel van
minden: túl kis idő telt el azóta, hogya revolúciót vagy evolúciót hirdető gondolkodók rácsodálkoztak király, nemes, polgár - nő, férfi, gyar42

mati alattvaló - egyenlő méltóságára:
az egységes emberi fenség igazságára.
Az emberek közti különbség és távolság, a
magány szükségessége közben újra és újra megerősítést nyer: a világban csupa olyan konvencióval boldogulunk, melyek a személyiségek valódi érintkezése ellen hatnak. Ugyanakkor időről-időre felszínre tör egy másik, kánonná merevedö hagyomány is: kötelezne minket arra,
hogy a változó világ kínálta helyzeteknek megfelelően új és új emberi kapcsolatokra vonatkoztatva gondoljunk végig, érezzük át a szabadság,
egyenlőség, testvériség eszméit.
Legtöbbször nem fogadjuk el a kihívást, nem
akarjuk magunk szintetizálni érzelmeinket, hiszen gazdag, előre-kondicionált
ellen- és rokonszenv gyűjteménnyel rendelkezünk,
nem akarunk fáradságos munkával a semmiből etikát
építeni, külön törvények szerint választani jó és
rossz között, amikor a társadalmi morál gazdag
szabály-gyűjteménye
rendelkezésünkre
áll.
De a kihívás nem szűnik: és az újkori konvenciók, írott és íratlan törvények, ezredannyi védelmet sem adnak ellene, mint amennyi az ókor
istenkirályainak
és rabszolgáinak osztályrészül
jutott.
Az újkori ember másképpen védekezik. Miközben igazodik a polgári morálhoz, etiketthez,
titokban végiggondolja a Vadember igazságát:
miért ne tépné szét, falhatná föl azt a felebarátját, akit gáláns meghajlással üdvözöl? Akinek
kedvéért leemeli a pompás föveget a rizsporos
parókáról? Az igazi emberi érintkezés, a barátság, szerelem fájdalmas sürgetésének csak úgy
állhat ellen, ha az egyszerű polgári konvenciók
helyett igazi atavisztikus hagyományokat
támaszt föl magában: mindent megtesz, hogy magát, vagy a másikat tárggyá tegye: hogy mint
személyiségnek,
ne kelljen találkozniuk. Ami
ebben segitségére van: minden testi működés,
ami az embert kiszolgáltatottá teszi - ezenkívül
a meztelenség, ami a civilizációs kellékek hiányát jelenti, és sugallja az állati analógiákat, továbbá az erőszak, ami kiváltja a fájdalom ellenőrizhetetlen reflexeit, és végül a halál, ami a tökéletes megalázottság, az ember legszemléletesebb tárgy-állapota.
Greenaway
filmjében különös hangsúly van
azon, ki kit használ éppen. A szemléletesség kellékei sem hiányoznak:
a szerződésekben
az
egyik szerződő fél mindig tárgy-szerepet vállal:
az úrnő köteles testét a rajzoló rendelkezésére
bocsátani, lánya hasonlóképpen,
szerződés szerint rendelkezik NeviIle úr nemi képességeivel.

A ruhák, és a ruhák hiánya igen-igen fontos: aki
személyiségét őrizve, a másik iránti megvetéssel
közösül, az nem vetkőzik le: akit éppen eltárgyiasítanak, az hiányos öltözékével
igazodik a
szerephez. Mielőtt Neville urat megölné k,
"szerződés szerint" leverik a kalapját, fölhasítják
az ingét: ahogy egy másik "kegyetlen" angol
filmben, a D.H. Lawrence-regényből készült,
Ken Russel rendezte Ördbgökben is kopaszra
nyírják az elítéltet,még az inkvizíció ítélethirdetése előtt, hogy azután az ítéletet már a féligmeddig tárggyá tett áldozat fejére olvashassák.
Igy az ítélet a Greenaway-féle szerződéshez hasonlóan hat: azt az illuziót kelti, hogy az áldozat
együttműködve mond le személyiségéről.
A kastély urának valamennyi ruhadarabja
láthatóvá válik a képeken: nem tudjuk hol van,
de érezzük, egyre meztelenebb, emberként való
visszatérésének valószinűsége egyre kisebb; aztán fölbukkan mint hulla, mint tökéletes tárgy.
.. A rajzoló művészete gyakorlása közben mintha idegesen védekezne az ellen, hogy embereket tárggyá tegyen: élő személyt nem enged a
rajzkeret látóterébe. Aztán mégis rákényszerül:
az úrnő gőgös veje bosszantásképp beleáll a látványba. Neville-nek gyakorolnia kell tárgyiasító hatalmát: ha már a vagyon leendő gazdája ott
van, jöjjön el másnap is, és öltözzön ugyanabba
a ruhába. Ha lemezteleníteni nem lehet, legyen

fölcicomázott dekoráció. Akit a rajzoló megsért
a tárgyiasítás kísérletével, az maga is azonnal a
tárgyiasítás hatalmával tüntet: a férj lovat tör be,
a feleség kutyát idomít.

Az eltévelyedett férfi
Gondoljunk Ferreri újabb filmjeire: a Szia, Majomra, A Jövó a nore, az I love youra.
Létezik egy olyan értelmezés-skála, mely szerint míndaz, amit a polgárról elmondtunk, csak
a férfire érvényes igazán: a férfi teszi tárggyá a
nőt, mert egyedül akar maradni, fél a szernélyíségek érintkezésétől. A rajzoló szerződéses jogait gyakorolva, nemi érintkezés közben rnellékes apróságokról beszél. Pornográfia hangokkal, verbalitással: a férfi demonstrálja, hogy voltaképpen nincs is jelen, személyisége bezárul,
elkülönül, tudatát ezer, a közösüléssel egyenértékű apróság foglalja le. Eközben a másik nyög
és jajgat - majd a pillanat elmúltával hányni
kénytelen megalázottságában.
A nők tehát jobbak: anya és lánya összeesküvőként is, a gyilkosság rítusa előtt is, gyengédséggel veszik körül a rajzolót: ártatlannak nevezik, vagyis "gyerekként tárgyiasít ják el", ami a
védtelenség legősibb állapotára ntal-. a férfi számára legkevésbé megalázó.
Az asszonyok csak képletesen ölik meg Ne43

Hát az ékkő melletekről? Hűvösödik.
ville-t, a gránátalma piros levét fehér zsebken\' l'l1iili·,k."
dőre folyat ják; "vér" - mondják. Ez egysz rre a
gyilkosság előjátéka, figyelmeztető jelzés és enAz eltévelyedett Anglia
gesztelő áldozat.
Ferreri filmjeiben az asszonyok ugyanígy,
A történelemmel már Walter Scott óta ilyen viépp csak ennyivel jobbak: mégis ők jelentik a jöszonyban áll az angol regény, Korda Sándor
vőt, az igazi ember-gyereket, a tengert, ők őrzik
VIII. Henrik magánélete óta az angol film. De a
az egyszerű férfi-nő kapcsolatok maradványait,
"halott ember hétköznapjainak"
sokkoló varáaz erről való emlékfoszlányokat.
Ok az anyászsa talán már a shakespeare-i királydrámák részkodó túlélők, ahogy Andrea Ferréol A nagy rahálet-leírásaiban is tetten érhető.
táman.
Végül mégsem a történelem-fetisizmus
a legÉs főleg, ők ajelen: éppen nem a jövő, nem a
fontosabb a filmben: ez csak az író és rendező
múlt.
keret-adó közelítése ahhoz, amiről filmet készíUgyanis a férfi (a polgár) eltárgyiasító hajlatett. Ami a filmben jellegzetesen angol és - önma nem áll meg a szexualitásnál vagy a hatalszerint - perverz: a
maskodás nagyobb szabású, "közösségi" for- kényes szó-értelmezésünk
máinál, az ember" vezéri" eltárgyiasításánál.
A játék kultusza, a titok kultusza, és nem utolsó
sorban az obszcenitás kultusza, a szó szerint vett
férfi eltárgyiasítja érzelmeit és gondolatait is:
perverzitás.
halott konstrukciókat épít belőlük. Eltárgyiasítja ezenkívül az időt, ami a jelen kimerevítését jeElső tehát a játék.
lenti, és azt, hogy kéjjel képes utazni az időben.
Visszautalva a megrontott férfi fentebb felsoSzeretni tudja a múltat és ajövőt, amikor szemérolt
hajlamai ra: ő az, aki az életre irányuló érzellyisége még nem létezett, és amikor már nem
meit-gondolatait elválasztja tárgyától, azaz a vafog létezni. A férfi kedveli a science fiction-t és a
lóságtól, elszigetel i, és halott konstrukciókat
történelmet.
épít belőlük. Az infantilis férfi kim revít egy daPeter Greenaway
vállalja ezt a viszonyt:
rabot a világból, kreativitását, önálló .télőképesahogy a kulcsot adó anekdota rnutatja, ezek a
ségét erre a szeletre összpontosítja, hogy ne kellhölgyek és urak szellentő alfelüket mutatják az
jen élő kapcsolatba kerülnie az egésszel: a játékutókornak: valamit, ami annyira partikuláris,
téren kivüli világban rábizza magát a törvények
hogy az eltelt évszázadok méltóságát,
magát az
és konvenciók megnyugtató rendszerére.
időt is megalázza.
A hagyományos angol sportok nem egyszerű
A "történelem-perverz"
- jobb szó híján: a
testedzést jelentenek; ezek jellegzetesen valótörténelem-fetisizmusban-szenvedő
férfi - úgy
ság-modellálló, összetett játékok - az igazi harbeszél a halottakról, mintha élnének: de nem tácot idéző futballtól az igazi üldözést jelentő rómasztja fel őkt igazán, csak bélmozgásukkal, és
kavadászatig -.
ivarszerveik működésével,
a bomló anyag áraPeter Greenaway számára a játék nagyon fonmoltatásával hozza őket a jelenbe.
tos. Különös aritmetika-kultusza
itt csak a képek
És eközben nem tud b telni azzal az elszámának,
a
munkanapok
számának
nyornatélentmondással,
hogy hu IIákkal nyájaskodik;
kosításában, és természetesen a filmképek rafiegyszerre képes élvezni és iszonyodni. Az angol
nált szimmetriáiban érhető tetten - de legutóbfilmben, irodalomban,
képzőművészetben
enbi, Cannes-ban díjat nyert alkotása egyenesen a
nek a partikularitásra
vadászó történelem-felszámokról szól. Ez a film rejtvényeivel, rejtdolgozásnak. a borzongatóan
nem valóságos,
vény-kulcsávalamellett hogy sokkoló gyakormégis nagyon plasztikus korhangulat gerjesztélat a túl közelről érintett történelemmelangosének óriási hagyománya van.
los játék is. Es minthogy a történet szereplői maRobert Browning Egy Galuppi-toccata című
guk is angolok, ők is játszanak: Neville úr játéka
verse éppen a XVIII. századot, a Greenaway
a rajzkészítés, a családé a cselszövés. Es az ő küfilmjében emlegetett karneválozó Velencét idélönleges játékuk a vagyon birtoklása is: egzotizi föl. A vers műfaja drámai monológ: a költő
kus fák telepítése, szimmetriák és asszimetriák
részletező kéjjel ébresztgeti a száz évvel korábbi
keresése, szökőkút
építtetés, titkos növényi-jelvidám társaságot, aztán Greenaway-i borzonképek ültetése a parkba. Es ilyen játék a tizenkét
gással nyugtázza - nekünk és magának - hogy
rajz megrendelése. Csupa elidegenítő lelemény
hullákat költöget:
"És ti drága, halott hölgyek, hová lett a és intézkedés: legyen a tárgy - a park - még "tárgyíbb", francia divat szcrint, vagv maradjon
fürtötök?
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burjánzó angolkert, lelkesüljön él5~é - ami ezúttal annyit tesz: költözzön belé démon.
De a legfontosabb angol játék, mely valaménynyi szereplőt érint, a szerződéskötés játéka. Irásba foglalni a szeretkezés jogát és a megvakítás
elviselésének kötelezettségét - perverz játék
magával a rációval, és a megragadhatatlan valósággal. Egyszerre gyökeredaik a skolasztikában
és a felvilágosodás igazságkereső szenvedélyében. Hiszen a bonyolult angol jogrend nem értelem nélkül való: sokat emlegetett evolutiv fejlődése közben valóban állandóan tökéletesíti magát, új és új ág-bogakkal, szövevényes indarendszerrel gyarapodik, más melIékhajtásokat pedig
csendben hagy kiszáradni.
De minél alaposabb, bonyolultabb, annál
pervezebb a játék: a jog építőkockáiból építeni
föl a halott valóságot, miközben az élő valóság
maga is létezik. Ahogy a filmben is elhangzik:
aki szereti a birtokát, mi szüksége annak a birtok
rajzos lenyomatára?
.\ k", "11..,·/." ",,/.l'll" ii, '1Illit_il'"l'g/.t'I"~t'Il .in
g"IIl,lk it ólüuk

- a titok kultuszu.

A morál, az etikett, a tradiciók, az agyon-tökéletesített törvények zárt világában bűn és rej-

tély mindig egyesül és egy pontba sűrűsödik.
Egy kastélyban egyetlen kísértet van, de annak
olyan hátborzongatónak kell lennie, mint amenynyire földi, racionális, tekintélyes az az építmény, amibe beleköltözött.
Az angol kifejezés erre: a "sceleton in the cupboard" - csontváz a szekrényben - pontosan kifejezi a bűn- és rejtély-koncentrátum szürrealisztikus együttélését a hétköznapok tárgyai val
eseményeivel, élettényeivel.
Ebben a filmben az igazi, Agatha Christie-s
titkok természetesen a díszkútban úszó hulla.
De ezen felül minden szereplő csontvázat rejteget szekrényében: impotenciát, zsarolást, bűnös
hajlamokat, bujaságot, ártó hátsó szándékot, a
gyilkosság tervét.
A rajzolónak is van titka: perverziójának természetét, a világ megörökítésének igazi inditékait élete utolsó pillanatában sem fedi föl.
Az ilyen vagy olyan bűnös hajlam egyébként
tiszteletreméltó polgárok elsőszámú titka az angol filmben és irodalomban: ebben a kultúrában
a soha le nem leplezett Hasfelmetsző Jack és a
látványosan leleplezett homoszexuális Oscar
Wilde kitörölhetetlen nyomokat hagyott.
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\
Neville ~r: Anthony Higgins

Az angol polgár sokszáz éve él a tökéletesedő
morál, közmegegyezés, finomodó jogrend biztonságában: az európai kultúra egységesítő hatása ellenére itt talán többször fordul elő, hogya
polgár a közmegegyezésen kívül csak azért is
felülvizsgálja saját viszonyát embertársaihoz, és
legalábbis kéjgyilkosnak csap föl, egyszerre lázadva a konszenzus ellen, de meg is részegedve
általa: miszerint, ha embertársaihoz szernélyiségként közelkerülni úgyis képtelen, akkor
miért ne tehetné tárggyá őket szó szerint, a legjobb hatásfokkal?
A harmadik feltételezett "angol jegy" - a trágárság kultusza.
Ennek a szekrénybe rejtett csontváznak
ugyanis vannak sok emberre tartozó társadalmi,
és tökéletesen privát testi változatai. Az előbbi
Dickens regényeiben jelenik meg leleplező nyomatékkal, mint árvaházi pokol, a viktoriánus birodalomban.
Az utóbbi sikamlós, bugyuta
viccek, fintorok, az ürítés-szellentés képi és verbális trágársága eszköztárával jelentkezik a Buszon sorozatban, és a hozzá hasonló produkciókban.
A szigetországi kultúra mindkét változatot
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igényli - kitermeli. És most már úgy látszik, azt a
változatot is, mely erre az ön-leleplező, "csontváz-kereső" kultúrára reflektál- az olyan filmeket, mint Greenaway alkotása.

Hitvita és perverzió
Greenaway filmjében legtöbbet a rajzoló és ~llenlábasa, a fiatalabb úrnő férje politizálnak. Ok
ketten beszélnek legtöbbet a vallásról is. Ez az
úr származásából adódóan is a német kultúra
barátja. Neville legalábbis rokonszenvet érez a
skótok iránt, Irországet pedig egyenesen édenkertnek nevezi.
A restaurációs korszak, a Stuartok bukása
után vagyunk, katolikus szimpátiával kérkedni
ebben az időben neI!l illendő: egyenesen hazafiatlan magatartás. Es mégis, a történet egyik
igazsága szerint Neville úr az igazi angol. Ahol a
protestáns értékrend megfellebbezhetetlenül
szilárd, megcsontosodott - ott az egyén a régi
korok bizonyosságával hiszi, hogy helyes úton
jár. Esze ágában sincs, hogy a közmegegyezés
determináltsága helyett a döntések és érzések
szabadságát válassza. N em bonyolódik bele eti-

ka és morál ellentmondásába, . következésképpen nem tévelyedik el.
:\ film

sugallata szcrint

al. "iC:<l/.i" <lnglibn

angolt - ahogy Byront, Shelley t, és a többieketéppenhogy vonzza a katolikus Itália, vonzza a
fegyelemsértés, a rend provokálása. Ahogy Neville-t rabságban tartja a rajzolás, és veszélyesen
nyitott a katolikus értékek irányában.
Neville úr ádáz ellensége persze nem így gondolja. Szerinte egy rajzoló eleve nem lehet angol: angol rajzoló - már a fogalom is ellentmondás. Erre tanítja hatéves-forma unokaöccsét is:
megfeddi, amiért táblára firkálgat: egy angol
ember nem tölti az időt rajzolgatással, nem leskelődik.
A dialógus kísértetiesen emlékeztet Bödy Gábor filmjének, a Kutya éji dalának hasonló gondolatokat közvetítő jelenetére:
"Férfiember
nem leskelődik" - oktatja a katonatiszt apa a
fiát, aki az ajándék-kamerával filmfelvételeket
készített. Hogy kit tiszteljünk - "ki a férfi", "ki az
angol" - azt-e, aki rábízza magát törvényre-konszenzusra, vagy aki kilát determináltságából, de
azután az eltévelyedésben keres menedéket erre sem Bódy sem Greenaway filmje nem ad
választ. Greenaway filmjében ugyan a rajzolót
anya és lánya ártatlannak nevezik, de valójában
bűnösként hal meg, olyan bűnösként, akinek nagyobb bűnösök túljártak az eszén.

A tévelygő művészet
Művészet mint voyeur-ség, művészet mint rnérnöki munka, mint a katasztrófa fekete-doboza.
Művészet, mint felfedezések eszköze, melyben
nem gyöngécske allegóriák mutatnak túl az ábrázolás felszíni célján, hanem a feketén-fehéren
jelenlévő. szigorú összefüggések.
Peter Greenaway filmje az értelmezések
zseb-enciklopédiája. Azokon a kultúra-vetületeken kívül, melyekre A rajzoló szerződéseközvetlenül utalni szándékozik, még felidézi a kontinentális barokk és a Hogarth-i epikus, történet-mesélő angol képzőművészet különbözőségét,
a
klasszicizmus és a romantika esztétáinak későb-

bi konfliktusát, Zolát és Brechtet, a "többszintes" művészet elméletét, a strukturalizmus műelemző ideológiáit.
Ebben a filmben Antonioni Nagyításának fotóriporterével ellentétben - a rajzoló kl'Z(;biil
nem csúszik ki az ábrázolni kívánt valóság: dolgozhat, munkáját be is fejezhetné; de megölik,
mert nincs rá szükség: használták, manipulálták, azután feleslegessé vált.
Neville úr a botladozásaiban ezen felül a filmművészet történetének jólismert stációit követi:
először pökhendi mesterember, aki biztonságos
díszletekhez ragaszkodik, aztán acinéma vérité
alázatos purifkátora: mindent papírra vet, ami a
rajzkeretbe belekerül.
Egy ideig megvetendő kéjtárgynak tekinti
megbízóját, és közönségét, aztán a film második
felétől új megbízójának, új közönségének önként rendeli magát alá: rejtett összefüggéseket
keres, a valóság mögé akar látni. Bizonyítéket
kereső megrendelőjét szolgálja ki: vagyis a "mi·
litáns filmes" pozíciójából
dolgozik.
Arroganciája egyre erőltetettebb. szembetalálkozik a kertépítővel. aki hasznos, alkalmazott
művészet mestere, nem leskelődik, nem akarja
ferde hajlamú voyeur-ként rajtakapni a valóságot: a szigorú protestáns, német-barát megbízó
igényei szerint magát a díszletet, a hajdan megörökített parkot csinosítja.
Neville urat elbocsátják a szolgálatból, mégis
visszatér. Ez az oktalanul visszatérő, ezúttal
vesztébe rohanó, csökönyös rajzoló már maga
Peter Greenaway - de legalábbis az új hullámok
utáni utolsó filmes újító nemzedék, Fassbindertől Wendersig, BódytólJarmuschig.
Ők azok, akik nem bíznak sem a valóságban,
sem a valóság mögöttiben. Nem reménykednek
alkalmas megbízóban, közönségben sem.
Kizárólag a filmkészítés rítusában hisznek, a
történet-mesélés imamalmában, melynek üzenete-fohásza esetleg anélkül is eljuthat az égig,
hogy a valóságot vagy akár a valóság mögötti ismeretlen lényeget közbeiktatnák.
Hirsch Tibor

A RAJZOLÓ SZERZŐDÉSE (The Draughtsman's Contract), színes, angol, 1982.
r: Peter Greenaway, i: Peter Greenaway, o: Curtis Clark, z: Michael Nyman, d: Bob Ruigwood,j:
Sue Blane, sz: Anthony Higgins,Janet Suzman, Anne Louise Lambert, Neil Cunningham, Hugh
Fraser, Dave HilI, David Gant, David Meyer.

Az őrült Max - Apokalipszis ures ég alatt
MAD MAXI.
A HŐS SZÜLETÉSE
Az elfogulatlan vizsgáló előbb-utóbb kénytelen
elismerni, hogy korunk populáris mitológiái várakozáson felül egységesek és összefüggőek.jöjjön asikerfilm
Hollywoodból.
Hongkongból
vagy Ausztráliából.
mindeddig
fel nem tárt
szükségszerűséggel
kibontakozó
nemzetközi
mítoszkör része minden rnű, mely kell a közönségnek, felvillanyozza a nézőt A kollektív tradició sugallatainak
érzékkel engedelmeskedő,
anyagukat a műfaj szellemében továbbgondoló
szerzök sikert aratnak, míg azok, akik nem élik
át a fantázia logikáját, s úgy vélik, a közönség a
vélt szellemi felsőbbség által előírt ideológiai injekciók könyörtelen adagolásávaltetszés
szerint
manipulálható, egyszerüen megbuknak. Bukott
manipulátorok öröksége, melyre egyetlen örökös sem tart igényt, a szürke mozi, a senki mozi-
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ja, az üres nézőterek előtt vetített s a hivatalnoki
cinizmus, a paternalisztikus gőg, a hatalmi önkény és az általános megmerevedés
korában
mégis mindvégig tenyésző és kiírthatatlan leekefelmondó filmek temetője. melyek túl készséges szerzői, mindenkit be akarván csapni, önmagukat csapták be legjobban: termékeik sem
nem művészfilrnek,
sem nem tömegfilmek,
semmire se jók.
em így igaz az igazi slágerfilmek, a kultikus mozi klasszikusai. E kemény,
erőteljes, rakoncátlan, szenvedélyes és provokatív filmek a nézők millióinak és milliárdjainak
néma érzéseit szólaltatják meg. A tömegfilm
vizsgálata: mindannyiunk kultúrantropológiája.
Magunk vagyunk Lévi-Strauss is és magunk vagyunk ugyanakkor a bororó indián is: nagy lehetőség ez, az önmegismerés
lehetősége, meséljünk tehát magunknak. "A tömegkultúra így antropológiai definícióvá válik (ugyanolyan definíció típushoz tartozik, mint az "alora kultúra"

vagy a "bantu kultúra", mely összetéveszthetetlen történelmi kontextust ír körül, a kontextust,
amelyben élünk)." - írja Umberto Eco. A tömegkultúra vizsgálata megmutatja, hogy a legszemélyesebb, szubjektív értékeket, igényeket
és törekvéseket artikuláló képzeletvilágot tekintve az emberiség már régen sokkal egységesebb mint azt "a politikai felhőrégió viharai"
(Marx) sejtetni engedik.

Banditák hajnala
Egy tömbből faragott figurák dekoratív ellentéteiben fogalmazza meg a Mad Max első része a
terrorwesterntől átvett alapproblémál: a perfekció küzd az impertinenciával. A film viszonylag
önálló nyitó epizódja a börtönből kitört ámokfutó száguldása. V élt fölénye mámorában rombolva és gyilkolva söpör tragacsával az utakon az
egzaltált bűnöző. Max (Mel Gibson) és az ámokfutó összeütközése a nagyság illúzióját szembesíti a tényleges nagysággal. Beöltözés. Kesztyűt
öltő kéz. Fekete szemüveg. Felhörgő motor. Bevetés előtt. Pontos mozdulatok. Szenvtelen arc.
Max néma, csak autója mormol, acsarog.A banditák rögtönöznek, Max begyakorolt feladatát
teljesíti. A káosz fenyegetésekor a meghatározott pályán járó, kalkulálható erő jelenik meg
pozitív értékként. Hősünk megjelenése az országúton szempillantás alatt elhárítja az első válságot, Max lesöpri az útról az összeomlott hencegőt. A bűnöző fejvesztve kapkod, gyermeteg
módon elpityeredik, végül halálos karambol pecsételi meg a bandita elveszett il1úzióit. A nagyság illúzióját nem kíséri nagyság és a nagyságot
nem kíséri a nagyság ideológiája. AMad Maxfilm első gesztusa az impertinencia és a gyakorlati nagyság szétválasztása. A hamis nagyság, a
gyengén diadalmaskodó, hencegő destrukció
garázda mindenhatósági illúziója csak a valódi
nagyság, a komoly kihívás, konfrontáció és
erőpróba híján fenntartható. A valódi nagyság
nem fölény, csak teherbírás: túlerőkkel fog küzdeni és a képességeit megfeszítő harcban talált
új erőforrásaival fog győzelmet aratni. Riasztó,
de jelentéktelen, könnyen összecsukló pojáca az
ellenfél az első jelenetben. Egy senki. Hogyan
lesz a konfliktusból dráma, ha az ellenfél ennyire jelentéktelen? Közbelép a mennyiség, száma
teszi az ellenfelet félelmessé. Elárasztja, birtokba veszi az országutakat a ragadozó, a bestia, az
ember alatti ember, nem lehet vele tárgyalni,
belátásra bírni, megállítani.
A tökély titkát ismerő hős, akire biztosan lehet számítani, a teljesítmény specialistája. Max

felesége boldogságspecíalista:
feladata vi~ám
arccal és meleg otthonnal várni hősét. "Ujra
címlapon vagy ... " - jegyzi megjessie kedvetlenül. Epp őt nem lelkesíti Max elmaradhatatlan
sikere, a legújabb bravúr? Mi baja a boldogságspecialistának, miért szomorú? Az élvezett feladat és a szeretett feleség együtt teszik teljessé
Max életét, melynek dupla beteljesedettségét
Jessie magánya kíséri és szorongásai váltják meg
a viharos napokon. A feleség magányának különös, perverzen szép megjelenítése szokatlan
szórakozása: erőteljes és szárnyaszegett, sikoltó
és melankólikus dallamot fúj, szaxofonon játszik
magányos óráiban. Nagyon is rendőrfílmi, a
klasszikus gengszterfilmtől örökölt motívum ez
a bűvölt és szenvedő, újjongó és jajongó szaxofon, mégis meghökkentő egy háziasszonyra ruházva. A szaxofont csókoló feleség társtalan ünnepe az országúti diadalok ára. A belépő Max, a
gépek embere, csak néma tanúja az oldó öröm
aktusának, a feleség művészetének. A férfihangszer női jeggyé válik, mert a férfi, Max, már
a gengszterfilmek
maszkulin hangszerét, a
szaxofont is a régi jó világ, a talán igaz sem volt
boldog évek rekvizitum ának kijáró elnéző nosztalgiával hallgatja. Az autó definíciója azonos a
hős definíciójával. "A legjobb, ami létezik!". mondja róla a mechanikus. A nőt gyámoltalan,
tehetetlen gyengédséggel szemlelő Max perfektebb kontaktusban van az autóval. Rágógumit
őrölve méri fel az új kocsit, értő, cinkos örömmel. Fesztelenül ragyognak egymásra Max és a
kocsija. Viszonyuk a száguldás egyetértése és
életre-halálra szóló összeforrottsága, nincs meg
benne a csöppnyi feszengés, melyet férfi és nő
viszonyában a szaxofon sirat. Nézzük a járművet. N em közönséges autó. A rakéta hajtóművel
felszerelt szuperjármű a James Bond-filmeknél
határozottabban
és a hongkongi motoros filmekhez hasonlóan
sci-fi-motívumként.
modernizálja cowboy és lova viszonyát. A westernmotívum scí-fí-transzformácíója
a mechanikus
csodaló, a gépi varázslat. A technikai varázseszköz megkettőzi, objektiválja, tudományos-technikai motivációval látja el a profi hatékonyságaként, megbizhatóságaként,
pontosságaként elképzelt modern nagyságeszményt. A gép metaforikus állat, tökéletes kisérő. A feleséggel ellentétben az országúton is Max társa. A nő meghal az országúton, az autó itt kel életre. A nő a
házban él, az autó a garázsban halott. A második
részben, ahol majd újra meghal egy nő, ettől az
allt,') is tovabb
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A banda első útja, mint jó néhány régi nagy
western ben, az állomásra vezet. Italowesterni
dialógusok:
- A barátunkat keressük.
- Csak egy koporsó érkezett.
- O a barátunk.
A Mad Max megfordítja a terrortól a kultúra felé
vezető western-szüzsét. A western mitológiában
az ököljogot váltja le a törvény, a multfilmi westernstrukturákat a jövőbe áthelyező Mad Max országútjain a törvényt számolja fel az ököljog. A
katasztrófafilm virulens műfaja, mely a háborús
katasztrófafilm felvirágzásakor legutóbb a hadi
eposzok újjáélesztéséhez járult hozzá, ezúttal, a
sci-fi rniliő közvetítésével, a westernt modernizálja. A western a kezdet műfaja, a katasztrofizmus a végé. Új forma, futurisztikus, apokalitikus
western születik a sci-fi tájain. A motoros nomádok sivataga lepusztult ipari táj. Az összeomlott
nagyvárosi civilizáció cserbenhagyta a kultúrát.
A modernség alkotó erejétől megfosztott világ
megőrizte a modernség pusztító erejét. Az "új
középkor" problémája, mely már Bergyajevet is
töprengésre késztette, a nyolcvanas évek tömeg50

-

kultúráj ának centrális problémájává vált. Úgy
látszik, a "centrum" konzumizmusa ebben a tekintetben, ha más úton-módon is, mégis hasonló
irányban hat, mint a perifériák diktatúrái. A rebarbarizálódás rémkép eit színezik változatosan
a kor filmjei. Az ausztráliai Mad Max vagy A halott ember levelei című szovjet film által adott kép
a részletekig menően hasonló.
A modernitás nagyipari pusztító potenciált,
gyilkos technikát hagyott az új barbárságra. A
banda feláll ása, az üvöltő motorok arcvonala: a
megfélemlítés rítusa. A kultúra utáni világ az
erőszak birodalma: a legdestruktívabb, legarchaikusabb csoportok erőfölényén alapuló
gengszterhatalom. Gyilkolva járják az utakat a
karizmatikus vezéreket - valójában ripacskodva
pózoló paranoiásokat - istenítő banditák. A
klasszikus krimiben (pl. Hitchcocknál) a gyilkos
jár külön utakon, ő az, aki kiválik az egészséges
kisemberek tömegéből. A mai terrorfilmben az
jár külön utakon, aki erkölcsi lény maradt. Hogyan él ez az ütött-kopott, széteső világ, amelynek atmoszféráját rendkívül érzékletesen, fantáziával és sajátos. komor humorral teremti meg

George Miller filmje? A kultúra utáni világ nem
termel, csak eloszt és mi más lehetne az alkotni
képtelen, termelni elfelejtett elosztás világa
uunt a vzabad ruhlás«, llH'h Cl csak a tck i ntr-lv
imádókat terrorizáló
fenyegető vezérfigurák
szabályozhatnak a rettegés törvényével? AMad
Max-filmek varázsának egyik forrása a groteszk
tárgyvilág. Világunk hulladékaiból eszkábálják
össze.~ vegetáló utóvilág lakói különös tárgyaikat. Oszvértárgyak
állatkertje. Apokaliptikus
manierizmus. A szorongás humora. A klasszikus
technikai utópiák, a természet fölött uralkodó
tudás és a virágzó civilizáció víziói, egyetemes
problémamegoldó
receptként állították elénk a
jövő technikáját. Már az öreg Verne idején kibontakozott egy másik modell, a fenyegető tudásé és a világpusztító haditechnikáé,
mely lényegileg is paranoid. Ezért látjuk minden regényben, filmben paranoiás intrikusok kezén. A
Mad Max technikaképe az ellentétébe fordult,
pusztító potenciált halmozó öngyilkos evolúció
szokásos antiutópiáihoz képest is új. Mindeddig
a félelmes technikát is fölénye, fejlődese tette félelmessé. A Mad Max technikájának fordított újdonsága az, hogy kevesebb, sutább. Termékei
szükségmegoldások,
roncsokból született tárgyélőhalottak. Emlékművek a tárgyak, a múlt sülyIyedő hajói a jelen döglött tengerén. Volt egyszer egy (müködö] társadalom ... A múlt maradványain élősködő, elődeik hagyatékát kizsákmányoló barkácsolók világában mindenből túl
kevés van, csak emberből van túl sok. Ez az egy
dolog nem hiánycikk. Ennek az egy dolognak
nincs értéke. Ez az egy nem számíthat kíméletre. Milyen kincs egy kanna benzin, milyen keveset ér egy emberélet!
.
Max autója az utolsó tárgy, mely még valóságos technikai fejlődés terméke. A gyalogos Max
kiszolgáltatott, csak az autós Max védett és hatalmas. Ezért felvillanyozó a beöltözés: ekkor
változik át Max abból, aki vagyunk, azzá, aki
lenni szeretnénk. Anagyerejűvé,
ellenállhatatlanná avató átváltozás fölénye az autónak köszönhető, amely társ, partner, műszer és bomba.
Minthogy a bandák a kultúra utáni világban, az
improduktív káoszban élnek, Max eszközfölénye indokolt. Annak az életmódnak a fölényét
fejezi ki ez az eszközfölény.
melyet a kultúravesztett ember könnyelműen
eldobott, szétrohasztott, elkótyavetyélt. Kevés de találó és rikító
vonással, a képregények ökonómiájával jellemzi Miller filmje a kultúrát eldobó, egyetlen művükre, a pusztulásra oly büszke kakaskodókat,
akik azt hiszik, szabadabbak lettek. A fosztogató
bandák nem ismerik a kölcsönösséget. A viszo-

nyok egyoldalúak, az aktivitások egyirányúak, a
hierarchiák merevek. Ahogyacseréből
rablás
lett, úgy lett a szerelemből nemi erőszak. A félelem víziója félelmesen logikus. Az ember metaforikus nem-ember, mindenre jó, mindent meg
szabad tenni vele, csak komolyan venni, tisztelni tilos, a gyengeség jele. Max társát elkapták a
banditák. A kórházba rohan. Felemeli a takarót.
Max: "Ez a lény nem ő!" Nemcsak a furcsa tárgyak groteszk költészete a Mad Max-sorozat, felvonultatja a terror termékeit: az emberroncsok
panoptikuma. Az építeni, alkotni, kommunikálni nem tudó, biológiailag emberi de szellemileg
csödbe jutott lény számára az önmegerősiLés
egyetlen rnódja, erői kinyilvánításának egyetlen
lehetősége a destrukció. Igy tartja fenn a nagyság, az eredményesség egyetlen formáját, mely
lehetséges számára: szétmar, csonkít, darabol,
zúz, ütlegel, szúr, lő, bepiszkol, meggyaláz. Nem
az ölés a banda legfőbb rnűve, ténykedésük tipikus, mindennapi és általános terméke nem a
hulla. Specialitásuk az ember eltorzítása, megcsonkitása, élve-megszüntetése,
önrészeiből ki[osztása. Nem-embert, lepusztult lényt, szétesö
tárgyat csinálnak belőlük. Nemcsak a beszámít51

Joanne Samuel és MeZ Gibson
hatatlanná lett környezettől és az elaljasult emberi viszonyoktól való félelmet fejezi ki a film, a
szorongások másik rendjét is megszólít ja. A
széthúzó és összetartó, pusztító és éltető erők
harca minden egyes emberben folyik. A terrorfilmben a rettenet reflexeként megjelenő ráismerni-nem-tudás az eltitkolt és elfojtott, letagadott és megtagadott emberi sors reflexe is lehet.
Ugyanígy reagál a normális kórházlátogató, akinek betege "semmiben sem különbözik a szobatársaitól. Pedig azokról nemigen tudtuk volna
megmondani: mik; furcsa, messzi tárgyak, melyekből csövek jönnek bonyolult hajlításokkal,
a
besüppedt ajkak közt sivítva fúj a szél." (Esterházy). Ugy is tehetetlenek vagyunk ebben a
filmben a motoros bandával szemben, ahogy tehetetlen az ember széthulló, önállósuló, garázdálkodó sejtjeivel szemben. Duplán nem vagyunk biztonságban, külső és belső utakon folyik az embervadászat. A mítosz minden rettenetet egy rettenetté ötvöz. A félelmek magya,
rázatát kereső számára így végül valóban minden egy irányba mutat, a felelőtlenség uralma, a
társadalom anarchiája - a környezet szeunyezése, kizsákmányolása, deformálása és az emberi
viszonyokat tekintve is mérgezett, szakadatlan
frusztrációval.
permanens stresszel fenyegető
52

világ - nyilvánvalóan a sejtek anarchiájáért is felelős. Korán halunk, olcsók vagyunk. Ezért lett a
test lepusztulása a kamera érdeklődésének Iebilincselően "fotogén", kitüntetett terrorfilmi tárgya. De nemcsak a test pusztul. Kétféleképpen
szűkölködik
a kultúra utáni világ: javakban és
kommunikációban. Szorongó érdeklődéssei színezi ki a film a mell üket döngető banditák retorikáját, az öndicséret frázisait, a fenyegetés szóvirágait, a sötét vagdalkozást, a kommunikáció
pervertálódását. Max elhatalmasodó keserűsége nem kevésbé feltűnő, mint a banditák jó keclch l'. Ök éh ez ik a z atrocitásokat.
úg~' ·l'rl.ik.
minden a legnagyobb rendben, meggyőződésük, hogy mindenki azt kapja, amit érdemel, és
fölöttébb meglepett rosszallással, talán nemes
felháborodással néznék a filmet és olvasnák a
filmelemzést.

Az otthonos világ haláltusája
A banda által megszállt város szenvedésének a
magányos hős megjelenése és késleltetett beavatkozása vet véget. Ez a terrorwestern modellje. A Mad Max J-ben az késlelteti a felszabadító beavatkozást, hogy a hős nem magányos
hős. Max érzi, hogy eldurvul az utakon, ki akar

lépni a rendőrség kötelékéből.
vakációra indul
feleségével.
Közelebb
kerülnek
egymáshoz,
Max beszélni kezd múlt járól, érzelmeiről. Az új
idill hősei problémáik megfogalmazásával ajándékozzák meg egymást. De bontakozó idilljüket
baljóssá teszi egy másik pár sorsa. Szerelmespár
a banda első áldozata. Szamurájfilmek
sztendcrd bcállirasa:
varjú rikolt a g~'ilk()s hatulom
járta puszták fölött. Különös vitustáncot jár a
banda az ismeretlen fiatalok autója körül, balták kal hasogatják, aprít ják a roncsot, melybcn
az összemocskol t, megerőszakol t, eszét vesztett
lány szűköl. Szerelmespár: puszta létébenis
kihívás, lehetetlen naivitás, anakronizmus. Erzelgösök, gyengék, realitásérzék híján való fantaszták, a valóság elől menekülők, előkelő pi maszok, szemtelen elkényeztetettek.
A banditák
szemszögéből.
A perspektívátlan,
önemésztő
végvilágban a sikeres ember, a korszerű ember:
a gyilkos.
A westernhős számára végső perspektíva a
ház és a kert, az otthon és az asszony. Max birtokolja és elveszíti őket. Kórházban haldoklikJessie, mint korábban Goose. jessie otthona kezdettől szembenálIt az országúttal. Eleinte megengedi a leülvilág az otthon kis terrénumát, később beletapos.jessie
kómája az otthonos világ
haláltusája. A cselekmény mozgástere - nemcsak ebben az esetben, most a műfaj törvényéről
beszélünk - harmónia és rivalitás al te rnatív áján
alapul. Az otthon és a vakáció, a tengerpart és a
zöld mező a harmóniát fokozzák idillé, az utak
hajszája a rivalitást gyilkossá. Kegyetlen hajsza
következik, a harmóniavesztett
ember menekülése a cselekvésbe, hosszú ámokfutás a rivalitás
világában.
A film elején a távozó Max gumimaszkot,
monstrumarcot ölt duzzogó felesége felvidítására. Az első átváltozás még tréfa, mint a felnőttet
mímelő gyerek játéka. Az ártatlanság gyanútlanságának tanúsága, hogy játszani mer a borzalommal. Jessie sem ijed meg, elmosolyodik. A
nő játéka férfias szaxofon, a férfi játéka monstrum-grimasz, nem-emberi arc.
A banditák az erkölcsileg és jogilag definiálható életkereteken kívül élnek. Vitustáncot járnak, állathangokat
hallatnak, nem ismerik a
munkát, infantilis agresszivitással élősködnek a
világon, nem tudnak felnőni. A totalitárius csoport nem engedi felnőni a totálisan integráltat, a
kollektív katasztrófa építőkövei olyan jellemek,
akik külön-külön is mind katasztrófák. A csoport azonossága a személyek nem-azonosságából épül, nem-énekből áll össze a csoport-én. Az
apokalipszis idején, úgy látszik, az érés erői hal-

lak ki legeliisziir.
i, archaikusabb
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megtestesülése. Tarzant játszik a természet idilljében, férjet és apát az otthon idilljében és istent
a hatalmas autó mechanikus ölének idilljében,
mely mindenható burokként veszi körül, nem
áll ellen kívánságainak, nem viselkedik önálló
objektumként, nem a világ részeként, nem idegen, Max része, Max meg az övé. Hiába csók és
átkarolás, Max ésJessie viszonya nem erotikus,
kissé steril. A gyengéd, szomorú, szelíd, anyáskodó asszony mellett Max erotikusan is kissé kölyök marad. Hasonló struktúrájú rendőrfilmekben a hős olykor anyját veszti el.

Útban az anyátlan társadalom felé
Animális hisztérikák, vásott női gyerekek, erotikus játékszerek a bandák nőstényei. Az autó- sztráda káosza az anyátlan társadalom képe.
Előbb az apai funkció omlott össze a kultúrában,
utóbb az anyai funkció. Az apai funkció öszszeomlását régebbi mítoszok tükrözik, a társadalmi imaginárius szféra egészének korábbi állapota, melynek dokumentumait
a pszichoanalízis klasszikusai eIemezték. Az anyátlan társadalom mítoszai újkeletűek. George MiIler banditái túlhúzott bio-masinák, irracionális rombológépek, akárcsak' Spielberg cápája. A cáPaban is
veszélybe került a hős gyermeke. A Mad Max I.ben előbb az országúton totyogó ismeretlen kisfiút látunk. A kormányt félrerántó rendőr gégéjét felmetélik az autó roncsai. Vagy akisfiút
menti meg, vagy önmagát, a szirénázó hajszában elsodort kemény felnőttet. Utóbb Max kisfiát teríti le a motoros banda. Nem csak Max vagyunk, a kisfiú, aki veszélybe kerül, az is mi vagyunk, a néz ők. És a kisfiú halála a kisfiú-lélek
halála is, azé, ami nem tartható fönn tovább '
Max személyiségében.
Egy anya halála vagy
egy kisfiú halála egyébként ugyanaz: az otthon
vége. Az anyátlan világban nőstények, prédák
kóborolnak,
a kisfiútlan világban ragadozók,
harcosok. Kalandfilm és fantasztikum átmeneteit vizsgáljuk. A közeljövőben játszódó Mad
Max I. az anyagába kevert futurisztikus fantasztikum ("az emberi civilizáció vége") által a végletekig sztereotipizált cselekményt az archaikus
hősköltészetig feszítve megteremti a rendőrfilm
korábban nem sejtett erejű nagyformáját. A hivatalos eposzoknak a felsőbbségre sandító kortespolitikuma már rég nem szólítja meg a mozi
csalódott, gyanakvó nézőjét. Az egyén öntudatát az előnyöket élvező csoportok, a győztesek,
az erősek önimádatával vagy a személytelen ap53

Mel Gibson ésJoanne Samuel
parátusok tekintélyével tápláló plakát-demagógia a harmincas években élte virágkorát, utoljára az ötvenes években hatott valóságosan, a kor
közszellemét és a privát érzületet is formálva.
Későb b egyetlen kultúrában sem lehetett semmi
más és semmi több, mint az álkommunikáció
mesterségesen rögzített üresjárata. A modern
néző továbbra is igényli a hősköltészetet.
de
olyat, mely a magáncselekvés anyagából épül, s
kihagyva a partikuláris érdekcsoportok ideológiáit, közvetlenül kapcsolja össze az egyén ügyét
az emberiségével. A modern hőseposz - ezzel
tényt írunk le, nem valamilyen eszményt, követelményt - a magányeposza, a modern hősnek
nincs tábora, nem bajtársak a társai, csak árnyak, elvesztett múlt, rövid boldogság, búcsúzó
ártatlanság, fiatal világ árnyai, személyes veszteségek gyászra és haragra ítélő kisértetei. Az
otthon békéjét és a szeretet tökélyét ismerő Max
nem akart hasonulni a kinti világhoz, a bensőséges világ idegenné tette őt az idegenség világa
számára. A kaland fenomenológiájának alapproblémája ez a küszöbpánik: kiléphetek-e az
elfogadhatatlan viszonyokb a, nem fog-e asszímilálni a gumipofájú, maszkarcú világ. Alapélmény, melyet az utóbbi évtizedekben számtalan
film hősei megtárgyalnak. Nietzsche a "túlságosan emberi" dolgok szégyenletes és szemérmetlen felszabadítását látta a kalandban, az ember
önképét átértelmező deszublimáció
ijesztő
54

megkönnyebbülését: "Mindannak közönségessége, ami Európa déli részén tetszésre talál -legyen ez az olasz opera ... vagy a spanyol kalandregény ... nem kerüli el figyelmünket, de
nem sért, éppoly kevéssé sért, mint az a közönségesség, mellyel Pompejiben vándorolva vagy
lényegében bármely antik könyv olvasásakor
találkozhatunk." Adorno és Horkheimer műve
(Dialektik der Aufklarung] Odüsszeusz kapcsán
tárgyalja a problémát. A kalandhős receptje
nem az, hogy érintetlen marad, ellenkezőleg, az,
hogy alászáll, mindent kipróbál: "Az Odüszszeusz által kiállt kalandok mind veszélyteljes
csábítások, amelyek kiragadják az En-t logikája
pályájáról."
A kalandhős, magánya árán - ezért
az emberi viszonyok számkivetettje -, hajtóerővé asszimilálja az őt asszimilál ni törekvő ellenséges viszonyok energiáját. Nem olyan vonzó feladat, hogy önként tegye: a hős ezért vonakodó hős. Kosztolányi játékos eleganciával párosuló mélyértelműséggel jellemzi a küszöbproblémát: "Zörgő szekerén az IdegenemberI
tudom, hogy elvisz engem is egy éjjel,! s szegény
anyám az ablakunkra rogyva/ néz majd utánam
könnyes, kék szernével." Pontosan erről van szó,
csak már nem szekérrel jönnek. Mi történt hősünkkel? Mi Max sorsának értelme? Nagy önmegvalósítás vagy végső önelvesztés? Azért izgalmas a film, mert a válasz nem egyértelmű. Ki
az igazi? A boldog Max vagy a harcos? Az otthon békéjében dajkált vagy az otthontalan? Az
élet várományosa vagy a halál angyala?
Gumimaszkot gyűrögetve ül hősünk a tengerparton. Elveszett otthona kétszeresen parti ház:
a tenger partján áll és az autósztráda partján.
Emlékezzünk J ohn Ford sivatagra néző tornácaira. A westernben a végtelen, melynek partján
végül házat emelnek, termékeny kozmosz, ígéretes, adakozó tér, melyböl bekerítenek egy darab földet, mintha őket várta volna az idők kezdetétől. A Mad Max J. két végtelenje, a tenger és
az út, egymással szembenálló végtelenek, az
előbbi a western szerves, természetes végtelenségét idézi, az utóbbi egy új, rossz végtelenséget,
egy vonalon futót, egy pályába zártat, megátalkodottat, szűklátőkörűt és rosszindulatút, a korlátoltság végtelenségét, a lélekkel és kultúrával
szembeni immunitást. Max feláll. A házba indul, ládát húz elő, kipakol, a rockerek bőrruhájába öltözik. Előbb beöltözést láttunk, most átöltözést.
A védettség és védtelenség gyermeki szempontjából a felnőtt gyengéd szülő vagy veszélyes bestia: ő az isten vagy maga az ördög. Max
felnő, és felnőni annyit jelent mint vállalkozni

az életre, elfogadni a kihívást; a felnőttek az elnyomott vagy legalábbis kiszolgáltatott, kívánesi és tehetetlen gyermek perspektívájából
tekintve világalapítók, az élet hercegei, szabad kalózok. A felnőtt szuperhős, mert csodálkozó és
vágyakozó gyerekszemmel látjuk. A kaland film
így látja. Minél kegyetlenebb világ felnőtt je, annál inkább "szuper".
Max elhagyja otthonát, alámerül az autó. szlrádák labirintusában.
A gyanútlan, félkész
Max még arról beszélgetett főnökével, milyennek kellene lennie, feleségével arról, mit szeretne elkerülni. A kész Max, aki azzá vált, amitől a
legjobban félt, otthon hagyta a lelki problémákat, arca kifejezéstelen, ténykedése pontos és
kegyetlen, lélektelen. Az egykori jámbor és derék férj, apa és hivatalnok olyan most, mint a
többi rowdie az országúton. A gyerekből lett felnőtt vagy a felnőttből infantilis örjöngő? A mese
a hős fejlődéséről szól, a változás szirnbólumai a
növekedés, az erőplusz logikája szerint sorakoznak, de a világvégén,
a Ieépülő világban a gyakorlati felnövéshez, a külső fejlődés lényegéhez
hozzátartozik a lényegi visszafejlődés. AbszurdTim Burns
dá válnak a változás szimbólumai. Eretlen világhoz kell felérni, törpevilághoz felnőni, primitív
férfi és a férfi olyasvalaki, akinek fia lehet. Max
és kaotikus lét állít a konfliktusok elé, melyeket
már kezdetben perfekt, készen van. Az új váltoa felnőttnek meg kell oldania. A represszió vilázásnak innen kell átemelnie őt egy más nívóra.
gában a felnövés regresszió. Méghozzá defekA Cápa végpontja a MadMaxműveleti
rendszere
tes, félúton megálló regresszió, mely nem adja
számára kiindulópont.
Az őrült Max avatása
vissza az ősharmóniát, illúzióját sem - am lanmás rendű avatás. Max nem pusztán férfi lesz a
kólia privát kiútját a hordaszinten homogenizált
szemünk előtt,' Max hérosz, óriás lesz. A férfi
rowdie egészsége és robosztussága nem ismermegőrzi, a hérosz újrakezdi a világot. A másodheti, a mozi eltűnik vílágukból,
a Mad Max IlIfokú avatás, az új státusz áraként mindazok a
ban újra gladiátorok szórakoztat ják a népet s itt,
dolgok veszendőbe mennek, visszavétetnek (a
megszólalván a szerzők humora, regék szólnak
röm 'gkullura 11lillll"c:i:ll.iball . 111
e h l'kl" r . I,
az elveszett aranykor magas kultúrájának leg- avatáson nyertünk. Max az első tragédiát kövefőbb példájaként tisztelt videőról -, a rossz reg- tően hátat fordított az utaknak. A második tragéresszió megoldatlan átmeneti állapot békétlen
diát követő visszafordulás nem egyszeruen repörökmozgásába
zár, pusztító és szerencsétlen
rodukálja az eredeti poziciót: radikalizálja. Az
köztes állapotba,
ahonnan nem lehet I' pni.
utak anti-otthona
mostmár Max hazája. Az
Eretlen világ adja tehát az ' rett ember feladatát.
ausztrál síkok végtelenje, az utak betonsivataga,
Max szembesül is vele és nem is nő bele, kívül se a sivatag mint haza talán a tulajdonképpeni hősmarad, el se menekül és be sem rendezkedik,
haza, s mivel a hős egyben ős - nem azért hős
nem is alkalmazkodik; elveti, de elébe áll. Aki
mert erős vagy bátor (az ellenfele is az), hanem
úgy nő fel, ahogy a gyermek perspektívájából
azért mert alapító -, a sivatag hős-hazája a közösség számára őshaza, a szűkölködés,
a nyonéz ki a felnőttség, az nem felnőtt, hanem legenda. Max gyerrnetegebb és érettebb, őrültebb és mor, a magányosság, a minden értelemben labölcsebb azoknál, akik jól érzik magukat.
posság elhagyandó miliője; ha nem lenne szeBrody rendőrfőnök,
akinek nehéz feladata
rencsétlen miliő, úgy nem lenne szükség hősre,
Spíelberg filmjében, hogy egy killer-capával
aki nem vezér, nem parancsnok, nem főnök, haszemben juttassa érvényre ajogrendet, nem pernem megváltó, ami a Mad Max ll-ben egészen
fekt, fél a víztől, a tengertől, csak a harc eredmékonkrét értelm t kap: ki-vezető. A Mad Max lll.
nyeként barátkozik meg vele. Brody kisfia megmár nem is tehet egyebet, mint hogy ezt varialja.
menekül, mert a cápával megküzdö hős igazi
A hős születé ének mítosza ez, s minthogyahős
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a polgárból születik, a hős születése a polgár újjászületése; Max, akinek otthona, asszonya van,
csak jelölt. A perfekt Max felesége szornorú, az
óriás Max felesége megsemmisült. Max szeretteinek elvesztése teremti meg a kivételes tett feltételeit, a veszteség megszűnteti a fenntartásokat, melyek a hatékony cselekvés feltételeinek
kegyetlenségétől distanciáltak. A kivételes tettben van valami nememberi, mindenmindegy,
eszeveszett. A világ tökélyének elvesztéséből, a
tökéletlen világ lelepleződéséből, a bukott világ
szégyenéből.
az elvetett világ semmisségét
konstatáló megvetésből és egy lehetséges világ
ernlékét őrző gyászból fakad a cselekvés tökéIye. A tömegkultúra hőskultuszában a hős-sors
dicsősége a legnagyobb szerencsétlenség. A
negyvenes évek elátkozott höse csak egy a sok
hasonló típus között. A nyolcvanas évek filmmítoszaiban a hős, aki nem elátkozott, csak burleszkfigura. Még a gyerekfilm-rendezők (Spielberg, Lucas stb.) is szükségét érzik, hogy - a gyerekfilmbe nem illő explicit elátkozottság híjánhősünk legalább örökké rosszkedvű legyen (Indiana Jones, Csillagok háborúja, Frigyláda stb.).
A leszakadási, kilépési konfliktus által az
egyértelműen pozitívanyaképzet,
a békés otthon angyalának képzete elveszti aktualitását és
a fenyegetett ember küzdelme a bukott világgal
a férfimítosz "országút ján" halad tovább. Miután az anyaképzetet (és vele együtt a tőle elválaszthatatlan kisfiúképzetet) leváltotta a cselekmény, az apa és az ördög, a vonzó és a taszító
nagyság szétválasztása válik középponti problémává. A kint élők nem ismerik a gyengédséget,
a védettséget, a kommunikációt és intimitást.
Max ismeri, de elveszítette. A banditák nem élték át az idillt elveszítő Max csalódását, számukra természetes az anyátlan világ, ők a vérbő impertinencia hősei, Max a fel nem dolgozható, túl
nem léphető és a napirendről le nem vehető
gyászé. A banditák egységes világban élnek,
melyhez tökéletesen alkalmazkodtak, a két életű Max derékbatört világban él. Az ősesalódás a tökélyből való kiszakadás és az idegen ellenállásokkal való szembekerülés - élménye nem
ősélmény, ha van egy pozitív alapélmény, van
mit veszíteni, miben csalódni. Ha az alapélmény pozitív, a szimpatikus létezés élménye,
akkor az eldurvulás nem elaljasodás és az agreszszivitás sem destruktivitás. Az élet tendenciája
pozitív. A primér anyátlanság, a hordatagok
,~\ ii kl'rll'il'Il"('gl'
" k:lr()k"I,<lk, .tI, l·lkllkld,
,,"
ll<l'iz<;úg;'lIlak. a hi;, v,l·kllllckr a nvu tl a nv.u;« Pl'
dig al, ckrlll'tii l'l'l'tt'l'g üllaplltúnak
kalaudl'ilmi
~;lr;lIl('i;lja, <;1II',llIgikai ,'liii'"lll'l(,ll',
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A szeretet elveszett tökélye nem következmények nélküli múlt. A tökély megmaradt mint
erő: az ősvédestség és az otthon mechanikus
reprodukciójaként,
a "szekundér fészeklakó"
(ahogy egyes antropológusok az embert definiálták) ősfészkének kiköltött tojásaként, az intimitás teljesség-élményének fegyverré, hatalommá átváltozott másaként gördül a mechanikus
öl, a fekete autó az utakon. Így összefügg minden a mozí-rnítológiában: annak van legyőzhetetlen szuperkocsija az utakon, akinek gyermekkocsija volt - a mítosz nyelvén szólva - "az
otthon zöld füvén"; az hatalmas a rivalitás játszmájában, aki ismeri a tehetetlen boldogságot. A
Mad Max III-ban (és érdekes módon az Egy halott
ember levelezben ís) az a kérdés, lehet-e vajon pótolni valahogyan mindazt, ami a hősnek még
megadatott, de az új - az "olajháborúk"-utáni nemzedékeknek már nem volt részük benne.

A meta-killer problémája
A vizsgált filmben háromféle embert látunk. A
városlakók kultúrlények, világunk bennük él tovább, ők képviselik azt a világot, amely a végét
járja. A másik tábor új képlet: a városlakókat terrorizáló banditák a világvége emberei, akikben
a kultúra már nem hatékony erő, elavult kacatként gúnyolják ki. Míndkét előbbi csoporttól
különbözik a harmadik, a film készítői és nézői
számára nyilván legérdekesebb. A banditákat
terrorizáló rendőrök civilben úgy élnek mint a
városlakók, egyenruhában pedig mint a banditák. U gye nem kell itt nagyon magyarázni, hogy
ezek a rendőrök itt archetípusok és nem "olyan"
rendőrök? A harmadik lélek képviselői, jelei,
mely nem is birka-lélek és nem is krokodil-Iélek.
Az ölés etikája a moziban áttekinthetően egyszerű: 1. tökéletesen emberi, aki nem öl, 2. töké1<-l"'l'n embcru-Icu.
aki azok.u iili. akik urm ill
Ild,. ,l. a ke: előbbi k őzőt t jelenik mcg a num i,
liikt"il'lc,CIl o mbcri (os nem is tiikdetl'sell
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"Őrült": akit elfog a száguldás, a harc szenvedél ye, a kinti létforma mámora. A kultúra hajnalán kegyelmi állapotnak minősült az őrület, a kiválasztottságjeiének. A régiek többle Inek tekintették, a mai ember hiánynak. Az átértelmezésből fakad a népnyelv szemantikai zavara, mely
két ellentétes képpel fejezi ki az őrületet: "nincs

ki mind a négy kereke" illetve "egy kerékkel
több van neki", az utóbbi kifejezést, mely tudattalanul még a többlet régi koncepciójára utal,
szintén a modern, negatív értelemben használva. Az őrület modern értelmezése - és ebben a
tekintetben T.S. Szasz, Foucault és az antipszichiátria már posztmodern - abba a transzformációs rendszerbe tartozik, mely a szentség színonímájaként értelmezett csodát a fantasztikum
frivolitásává változtatta át. A horrorban és a katasztrófafilmben, a melodrámában és a psychothrillerben (a legtöbb tradicionális tömegműfajban) ma is az őrület negatív fogalma uralkodik.
A Míller-filmek szembeállítják a kétféle örületet.
Akalandfilm
végkimenetele a Freud által
leírt rivalitásdráma fordított ja. Freudnál a csoport győzi le az egyént - az egyesült hímek csoportja agyonveri a nőstényt birtokló nagy egyedet -, a kalandfilmben az egyén győzi le a
csoportot. Mert Freud a társadalom előtti káosz
felszámolásának mítoszait vizsgálja, mi pedig a
társadalmi káosz felszámolásának mítoszait. A
meta-killer nem killer, hanem killer-killer. A
meta-killer felszámolja a rivalitás világát. A golyóktól átvert testű, véres Max lehull. Motorkerékpár dübörög át fegyverért nyújtózó kezén.

Alil maradt, elterült az aszfalton. A hulla helyzetében. Miután számkivettetett az otthonból az
utak labirintusába, a nőiből a férfivilágba. a végső párbajt autó nélkül kell megvívnia, a mechanikus ölből is kivettetik, vérző testtel állva szemben a hatalmas motorkerékpárral.
Az utolsó
párbajban le kell mondania fölényéről. Megszabadult az igények és szükségletek utolsó maradékától. A végső magára maradás helyzetében
megy neki végső harcának. Az autó betöltötte
feladatát, már ő sem fontos, el lehet válni tőle,
nem tartozik a lényeghez. (A Mad Max II-ben
folytatódik majd a lényegesre redukálás különös
folyamata, már testrészeink sem fontosak, sorra
leválnak, nélkülözhetők, tőlük sem függ identitásunk: milyen kevés elég!)
Tehát jöjjön a végső párbaj! Fohászkodjunk a
nagyokhoz: segítsetek John Ford, Howard
Hawks, Sergío Leone! A leterített Max az aszfalton. Nehézkesen föláll, amint a feltámadás-rnítosz kalandfilmi adaptációja kívánja. A hullanullapozícióból kimozduló, felegyenesedő hős
már egyfajta visszajáró, a halál rokona, majdnem élőhalott. A Django-filmek ritualizálták a
mai kalandfilm számára a modern feltámadást.
A felegyenesedő majdnem-halott teríti le utolsó,
legkomolyabb ellenfelét.
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MAD MAX II.

KORUNKHŐSE

A terror természetrajza
és a hős feladata
A Mad Max I. még majdnem normális rendőrfilm; a Mad Max Il. a nyilvánvaló sci-fi területére
lép. A sikerfilmek hatása kettős feladat megoldásán alapul: a nagyon egyszeru ősképletekből
való építkezés épp. olyan fontos, mint az, hogy
valami újat hozzanak ki belőlük.j A feladat:
egyéníteni a legközkeletűbbet. Bármely más kalandműfajnál kidolgozottabb forma a western,
melynek örökségén - hanyatlása idején: napjainkban - marakodó örökösökként osztoznak a
müfajok. A Mad Max I. a banda által megszállt
város, a Mad Max Il. az indiánok ostromolta erőd
westerni alapstruktúrájára épül. A régi western
indiánjai a "tüzes vízért", az alkoholért harcoltak, a Mad Max ll. hordái új "tüzes vízért", benzinért, amely a motorok szomját oltja, nem az
emberét. Az első rész színhelye a terror városa.
Más dimenzióban, kitágult világban, hatalmas
tájon játszódik a második rész. Távoli hegyek
övezte síkság: a Terror Völgye. Az első rész a
bosszú képletét állítja szembe a terror városával,
a második rész alapképlete a kitörés az ostromlott erődből, melyet továbbfejleszt, kiegészít az
új honfoglalás motívumával. Már az első részben a "road movie" kapcsolta össze a sci-fi miHőt a klasszikus westernnel. A Mad Max ll. nem
elégszik meg ennyivel: a második részben kibontakozik egy Cecil B. de Mille-féle eposz
mint a road movie és a sci-fi által modernizált
western kompozíció s tendenciája.
Egzaltált kisebbségként üzentek hadat a társadalomnak az első rész banditái. A második
részben a bandák népe az elbarrikádozott kisebbséget ostromló többséggé változott. A két
nép egyazon szükségletre apellál, melynek kielégítése az egyik esetben fáradságos és valóságos, a másikban pusztán verbális. Már az első
részben szerepet játszik a terror ripacs retorikája. A Max barátját tűzhalálra ítélő vezér gyufát
nyújt át a bandatársnak. Vezér: "Tedd a szabadság nevében!" Mire jó ez a ripacskodás? Nem az
ámítást szolgálja. Banditáink szótlanul is elég
magabiztosak, a szavak utánuk mennek és nem
előttük járnak, áldozataikkal egyetlen viszonyuk a terror, mely önmagában is elég meggyőző, nincs szüksége érvekre. Miért mégis a retorika? A terror azt jelenti, hogy nincs határ, mindent meg lehet tenni az emberrel. A retorika azt
jelenti: mindent meg lehet tenni a szavakkal, en58

nek sincs határa. A bestialitás és a szemérmetlenség szerkezete azonos. A nagy szavak impertinenciája - egy más síkon tevékenykedve is ugyanaz mint a rémtetteké. A terror megkettőzött önélvezete: mindentmegtehetnek, bármely
esztelen és elképzelhetetlen szörnyűséget, s tetteiknek bármely nemes nevet adhatnak. Max
ezért őrzi hallgatag különállását. Az első részben még kísérletet tett élményei artikulálására.
A második részben teljessé válik szenvtelensége, zárkózottsága. A szavak a banditák szolgálatába állottak. Max hallgat és cselekszik. Sorra
próbál minden reagálást, csak akipróbáltat, beváltat, hatékonyat fogadja el, személyesen,újrafelépített értékek minimumával él. Az újrakezdés szerénységre ítél.
A Szegénylegények a puszta romantikus szabadság-szimbólumát átértelmezte a bezártság szimbólumává, kinn sincs menekvés, a távolságok is
falak, a tágas horizont vált ki klausztrofóbiát. Az
út tere, a pusztához hasonlóan, eredetileg a szabadság helye és jele, de már nem félelmetes,
nyers és vad tér, szabadsága nem irány talan és
formátlan. Így elmélkedett az út értelméről egy
romantikus regényhősnő. "Van-e szebb dolog
az útnál? .. A tevékeny, változatos élet példája
és jelképe. Mennyi vidám gondolatom kapcsolódik ennek az ösvénynek szeszélyes kanyargóihoz! Nem emlékszem már a helyekre, amelyeket átszel, pedig annak idején én is végigmentem rajtuk. Mennyivel szebbek lehetnek e fekete erődnél, amely mozdulatlan sziklákon alussza
örök álmát. Meanyível vonzóbbak a szemnek e
tompán aranyló kavicsok sápadt rajzai, a sziklák
tövét borító rekettyék égő arany színei, mint e
gőgös hideg park nyílegyenes fasorai és rideg lugasai. Ha csak meglátom a kert óriás, merev vonalait, máris fáradtság vesz erőt rajtam: miért
igyekezne lábam oda, amit tekintetem és gondolatom' úgyis átfog? Viszont a szabad ösvény,
amely egyre menekül, és félig az erdőkbe rejtőzik, folyton hív és csalogat, hogy kövessem kanyargásaiban, és felfedjem titkát. Aztán meg az
út az emberiség átkelőhelye. és körülfogja a
mindenséget. Nem egy kényúr birtoka, aki kedve szerint nyitja meg vagy zárja el. Nemcsak a
hatalmas és gazdag járhat virágokkal pompázó
szegélyén, nemcsak ő lélegezheti vad illatait.
Bármely madár fészket rakhat ágain, bármelyik
csavargó megpihenhet kövein. Soha fal vagy kerítés nem rejti a messzi láthatárt; az ég sosem ér
véget előtte; és amíg csak a szem ellát, az út mindig a szabadság földje." (G. Sand: Consuelo). A
messzi horizont natúrszabadságát a horizontot
átszelő utak teszik kultúrszabadsággá. A mezít-
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láb járt ösvény a humanizált tér bensőséges nyitottságának, intimitást és tágasságot, mozgást és
békét egyesítő egységességének
kifejezése. A
modern autósztrádát, amelyen bűzt és mérget
ontó gépáradat recseg és hömpölyög, melynek
egén a közlekedési rendőrök helikoptere lóg s a
gyalogos halálfélelemmel
m nekül rajta át, nehéz lenne szabadságszimbólumnak
látni. A kultúrkritikusok idegesen panaszolják korunk kedvenc filmjeinek agresszivitását. Hogyan lehetne
minderről kedélyes filmeket csinálni? A földútHeideggernél is fontos szimbólum - nem szakít
a természettel, visszanő belé, míg az autósztrádán a természetnek hadat üzenő, győzelmes gépi civilizáció zúg, eltaposva a kerekek közé keveredett életet. A földút alig különbözik a csapástól, melyet szükségletek tapostak ki, mindenki a magáét, melyek szabadon keresztezik egymást, mind megtalálva a maga legkényelmesebb irányát és legjobb célját, nem zavarva és
korlátozva a másikét. Az autósztráda központi
hatalom rnűve, jele és felvonulási terepe, mely
bekeríti, Ieldarabolja, csatolja, egyenlősíti, homogenizálja, egyetlen túlerő rendelkezésére bo-

csátja az összes sokszínű, helyi világokat. A földutakon sokféle ember jár, saját világába merülve, az autósztrádán egyféle, agyőzelmes agreszszor. Az autósztráda a verseny színhelye, a
George Sand által az útról kizárt "hatalmas és
gazdag" - a kivételezett. az erős - pályája. Az
autós veszélyezteti
a gyalogost, a hatalmas
luxusautó az olcsó kis népi kocsit. A Mad Max
úgy értékeli át az utakat mint a Szegénylegények a
pusztát. Igaz, hogy a puszta vad, barbár szabadsága natúrelv és az út szelid szabadsága kultúrelv, de a modern aszfalt kultúrelve új vadságot
képvisel, nem szabadságot. Még akkor is, ha az
autós egyébként derék kultúrember, megeshet,
hogyautójával
épp kultúrája
elől menekül.
Amint beszáll, fenyegető robajjal magára csapva az ajtót, e rituális dörej tam-tamjával adva hírül és pecséte1ve meg átváltozását, kocsijával
máris összenőve, egységet alkotva, az autó erőit
személyes lóerejének érezve, sebességét a maga
hatalmának tudva nekilódul a világnak, a kultúrembert e pillanatban kiszorította a didalmas
nomád s a sebesség növelésével arányos regreszszió során végül a dühöngő ősember. Ezért félt
59

Kjell Nillson

Max az első részben a száguldás mámorától, 'az
utak átváltoztató varázslatától. Sokan ögyilkosságot követnek el, ha megvonják tőlük a jogosítványt. Az autó én-betét, tulajdonság-pótlék, kölcsön-erő, az önmagában összeomló és semmis
személyiség mű-identitása. Max autója azonban
mechanikus ló, társ, barát, csak a banditák járművei embertelenek: különös autó-csontvázak
jelennek meg. Az utastól is függ. Max autója
nem gonosz (mint "Christine" Carpenter filmjében), de Max kocsija is a kegyetlen régióhoz, a
leépülő humanitás világához tartozik.
A MadMax II-ben nő a "kint-bent"-oppozíció
szerepe. Az első részben a "bent": az otthon, a
feleség és a gyerek. A második részben a "bentiek": egy másik nép, mely szemben áll az utak
barbáraival. Kitágult a "bent", de agresszívabbá
is vált, elbarrikádozta magát, felfegyverkezett,
hadban áll. Két nép áll szemben egymással,
mindkettő hisztérikusan acsargó, gyűlölettel
vagdalkozó, elvadult és elfogult, mégsem egyformák. A hordák tagolatlan masszát alkotnak, a
társadalmi viszony egyetlen maradványa a csapat alávetettsége diktátorának; az ostromlottak
ezzel szemben még őrzik a differenciált emberi
kapcsolatokat, családjuk és otthonuk van, tanácskoznak, terveik vannak. A koncepciótlan
"kintiek" hencegő és fenyegető szónoklatokat
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harsognak, a koncepciózusabb "bentiek" lázasan munkálkodnak, szorgalmasan tevékenykednek, egy esélyt sem hagynak ki. A bandák ostromgyűrűjében élő maroknyi nép az Olajkút
Népe. Az, utolsó termelők. Hevenyészett erődjük bartikádjai mögött éjszaka még villanyfények világítanak. (Minthogy az utak terrorszimbólummá lettek, az erőd válik szabadságszimbólummá.) Egyszerű kontrasztok, nagy helyzetek, vad színek: szemtelen fénnyel szikrázik a
kis olajfinomító a kék hegyek lábáig érő fekete
síkság közepén. A világosság utolsó állomása, a
beszámíthatók erődítménye, fényoázis, körülacsargott szikrázó sziget, a berregéssel és halálsikolyokkal kitöltött vaksötétből meztelen kidomborodó, védtelen és ingerlő fény-gócpont,
prédának vetve a kiéhezett, gyűlölködő írigység
elébe. Az élősdiek önmagába visszavezető, sehová sem vivő vad hajszában kerengnek, körbekörbe járnak, az erőd körül örvénylenek, a benzin-zornbik nem szabadulhatnak az oázis tól, tőle függenek, a határtalan börtön őrei rabj aik rabjai. Estéről-estére itt csoportosul, a motorokat
túráztatva, a lámpák körül rajzik, gépeivel csaholva az éjbe borult sík mélyéről érkező rablósereg, a korgó gyomrú és korgó fejű csapat, mely a
csöppnyi összeszedett világot ostromolja. A néző nem fogja elfelejteni a Mad Max éjszakáját.
A "road movie" autói általában félelmesek,
Maxé is az, de csak félelmes, nem iszonyatos.
Egymagában áll szemben a motorbiciklik, később az összeeszkábált fantáziajárművek tömegével. Egyedi példány. A nagy, sötét autó, a síkságra jellemző egyéb járművekkel szemben
rendkívül elzárkózó és begombolkozott. Azok
gátlástalan és szabados élvezettel kanyarognak,
köröznek és kacsáznak, ez lövegként fúródik a
világba. A szélben vágtázó motoros archaiku~abb látvány mint az autó komfort jában védett
guruló burokember, szobaernber; ezért válhatott a motoro s banda az újbarbárság gyakori
szimbólum ává. A természetellenes autó, a gépi
civilizáció monstruma, a szétesett világban magára maradva, a civilizációtól cserben hagyva,
néha majdnem humanizálódik: magányos vadász. A banditák autóinak kilóg a bele: majdnem-rnotorbiciklik, öltözetlen, obszcén alkotmányok.
A "bentiek" meghasonlottak, nehezen egyeznek meg, hosszan vitáznak - az ostromra felvonuló banditák ezzel szemben egységes arcvonalakat alkotnak. A kinti egység gyorsan kifulladó
erő, a benti kommunikáció - a látszólagos meghasonlás - terméke a N agy Csel, mely félrevezeti a banditákat. A meghasonlás: az ész csele. A

terrorfilm témája a termelés és szolidaritás fölénye a basáskodással, rombolással és gyűlölettel
szemben, a szervezettebb életformák előnye a
káosszal szemben. A két nép viszonyának története: a szellem gyengeségének erővé és a terror
erejének gyengeséggé változása. A banda minden egyes tagja rettenetes, az összesség azonban
legvégül tehetetlen modern Góliát.
Max és az olajkút népének viszonya annak a
nehéz, de végigcsinált tapasztalatnak a története, ahogy a kezdetben egymástól nagyon idegenkedök megtanulják akceptálni egymást. Az
autonómia a "minden vagy semmi" élvén alapul. Nem lehet kiereszteni és visszafogni, adagolni. Kezdetben az olajkút ideges, hiszterizált
népe is nagyon közel áll a terrorhoz. Max és a
termelő nép számára is változást, tanulságot hoz
a találkozás: Max - vonakodva - felfedezi a közösséget, a közösség pedig - kezdetben nemegyszer kitörő ellenszenvvel, később kollektív
erőfeszítéssel, sok veszekedés árán feldolgozva
a gyanakvást, idegenkedést - felfedezi a személyiség autonómiáját.
Lehetségesek-e
az érvényes emberi kapcsolatok egy teljes elfogadás,
egy abszolút, mindenoldalú és szükségszerű kötöttség elvesztése után? Az első rész a fenntartás
nélküli, abszolút, szerves kötöttség elvesztését
beszéli el, a második a feltételes, relatív distan-

ciált, kritikus kötöttség születését. A második
rész megkeményedett
hősében a tárgyszerű cselekvés tökélyévé higgad a gyűlölet és fenntartásokkal teli, barátságtalan
szolidaritás lesz a
tárgytalanná vált szerétetből.

Avasember
Az első rész cselekményét összefogló képsor fekete-fehér normál-formátumáról
vált át a kép
színes szélesvászonra a második rész cselekményének indulásakor. Így lesz a gyász korrelátumává a nagyvilág. A régi trükk új értelmet nyer.
Leálltak a gépek, elnéptelenedtek
a városok,
roncstemető a táj. Narrátorhang:
"És ott, ahol
vége minden reménynek, ö új életet talált!" Az
első részben tacskó t vásárolt a boldog házaspár,
a másodikban a magányos férfit hatalmas fekete
bestia kiséri. Az útszélen gubbasztó Max kutyaeledelt kanalaz, dresszírozott kutyája pedig
fegyvert kezel. A felkorbácsolt hatalmi igény garázdálkodása a cselekmény egyik pólusa, a kutyaeledelt kanalazó Max igénytelensége a másik. A banditák többnek akarnak látszani, az
olajkút népe több akar lenni. Max a banditákhoz hasonlóan a jelen embere: közönyös a remények iránt. Az olajkit rrnelőkhöz hasonlóan
a lét embere: m gvetí a nagy szavakat.
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Már az első részben fogyni kezd az ember lénye, zsugorodni léte, az egyik szerencsétlenül
járt rendőr torkában gép beszél, a másik számára gép vesz levegőt. Max is elfogy, a második
részben elveszti kezét, lábát, félszemét. Öszszeeszkábált vasember áll előttünk a film végén.
Vasember vezeti ki az új hazát kereső népet a
Halál Völgyéből. A Nagy Transzport archetípusa ad formát a cselekmény csúcspontjának. Max
az egyetlen, akinek sikerülhet a nagy transzport,
a banditák által áhított benzin elfuvarozása. Nemet mond, nem vonzza a sivatagon túli paradicsom. Népvezér: "Nincs jövőd. Dögkeselyű
vagy. Egy sakál!" Végül, a banditáktól elszenvedett vereség után, félholtan, csonkán, kelletlen
megbízói bizaimát elveszítve, alig befogadva,
félig kiutálva vállalkozik az útra. A Mad Max Il.
csattanója az utiwestern megkettőzésére épül.
Szétválik a karaván, két úton indulnak az állítólagos termékeny ország felé. Egyiken indul a
nagy transzport, Max a roppant tartálykocsival,
másikon ócska autóbuszal, betegen hörgő cifra
pléhskatulyával a kút népe. "A végső hajsza,
melyben Mad Max óriási tankkocsival próbál
egérutat nyerni üldözői elől, olyan fergeteges,
melyhez hasonlót évek óta nem láttunk." - írta
Hans-Christeph Blumenberg a Die Zeit hasábjain. Az utolsó percek csattanója: a benzin az autóbuszban volt, melynek létét teljesen elfeledtették a tartálykocsi körül zajló eszeveszett harcok. A tartálykocsi a bandáknak szánt csalétek:
halálfuvar. Max sem tudta, őt is manipulálták,
mégsem sértődik meg, a haláltranszport kockázata sem több mint a mindennapi kockázat odakinn, ahol élt. A győzelemre kárhoztatott, el
pusztíthatatlan Max magára veszi a banditák
gyíílöletét, így menti meg akivonulókat, benzinjükkel egyetemben, mely, az utolsó kút áhított nedveként, az élet új vize, az' új civilizáció
ősanyaga a film végén. Búcsúzkodik a kút népe,
elvonul paradicsomába. Max marad. Nehézkesen, mereven áll. Véres aszfalt, ólmos ég, hideg
táj. Max őrködik az utakon.
.'
A marakodó önzés és a bénító terror újratermelésének gátat vető küszöböt keres a triviális
utópia, garanciát, a megváltás trükkjét, olyan újrakezdés lehetőségét, amelynek küszöbén jobb
világ lehetősége tárul elénk, mely nem a jelen
kínosabb folytatása, megoldása van a jelen bajára, mert ha nem az ajövő lenne, melyben az emberiség évezredeken át reménykedett, nem egy
valóban lakható világ, egy meghódított új rninőség, amelyből nincs kompromittáló visszaút, akkor nem maradna más jövő, csak a jelen vége, a
számla benyújtása a jelenért. Max társai még
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megtalálhatják a kollektív paradicsomot, aminek minden variánsa a hős számára csak pótkíelégülés lehetne, minthogy ő már kezdetben
elveszítette (privát) paradicsomát. A pótolhatatlan veszteségek gyászos hős e vezeti ki a közösséget a jövőbe, aki számára nem konc, nem préda,
mert nincs jövő. A triviális utópiában az áldozat
a vezető és szomorú ember csinálja a vidám világot.
Foszló hulla feketül egy autóroncsban, kis zenegépet szorongat a dermedt hullakéz. Max magához veszi a cincogó szerszámot. Itt leront világ
emléke a zenélő csecsebecse, mely a westernben, ügyetlen, medvés férfiak durva markában,
jövendő kultúra előhírnöke. Apró vademberként jelenik meg a talált gyermek, az első rész
elveszett gyermekének annyira ellentéte, mint
pótléka, mégsem annyira ellentéte, hogy ne lenne inkább tapintatlan emlékeztető, mintkárpótlás. A szótlan, vad kölyök, az alattomos késdobáló, anyátlan kis ragadozó Max körül sündörög, aki elűzi, hessegeti mint egy állatot. Visszatér, prémjét és kését szorongatva gubbaszt az autóban, figyelmesen tekergeti a zenélő masinát.
Olykor mintha nem is a megölt kisfiú pótléka
lenne, inkább a szintén elpusztult kutyáé. A kút
népe is a könyörületet nem ismerő világ része,
ők is feláldozzák az egyént a csoport vállalkozásáért, tőlük is distanciálni kell ~z eljövendő időket képviselő figurát, a kisfiú t. Igy születik az új
mítosz, az árván-fogantatás mítosza, az anyátlan
kisfiú. Üregből mászik elő, otthonosan surran a
hullák között a roncsmezőn, mint aki a földből
született. N em apa nélkül fogant és nem szüztől
született, egyszerűen megjelent, előlődörgött a
roncsokból és a szemétből, az anyátlan világ nő
nélkül fogant kis szörnyeként. (A Mad Max III. a
nők és a gyerekek újra egymásra találásának történetét adja elő.] A vad gyerek hallgat és figyel,
néha öl, mint az elveszett vadászkutya, némán,
gyorsan cselekszik, nem használja a nyelvet.
Ujabb csattanó: kiderül, hogy ő a Mesélő Hang,
a film narrátora, a termékeny tájra érkezett nép
vezetője.
A nők nem találnak új szerepetjessie halála
után. A második részben is látunk egy attraktív
nőt, de a szép amazon előbb fröcskölő dühvel,
acsargó gyűlölettel szegez fegyvert a hősre,
utóbb, mire megbékül. maga pusztul el, kegyetlenül. Irtózatos száguldásként jelenik meg az új
honfoglalás. Ez is eredeti és nagyon jellemző a
korra. Max vezet, földrengetve zúdul a gépóríás,
fenn a tartályon szökell a ragyogó nő, lobogó hajú, vad arcú szépség, rázkódó, lóduló testtel, tiizelve a banditákra. A száguldás tetőpontján a nő

véresen megperdül, szíven találva lehanyatlik,
Max atetőponton egyedül marad.

A szociális antiutópiáktól
a személviség utópiájáig
A jövőlátás. a jóslat, az orákulum, az óvó és hívó
álom, a létünk rendeltetését és a sors csapdáit
megvilágító tanítás és a démonokat a belátás
rabláncára vető szó az esztétikum ősi forrásai, a
mágikus világból örökölt összetevői. Mi az oka,
hogy az antiutópiák népszerűbbek az utópiáknál ? Wolfgang Kayser írja Dante, Milton és
Klopstock eposzairól: "csak azoknak a részeknek van meg az epikus, érzéki-konkrét jellege,
amelyek a pokolban játszódnak". Borges írja a
Things to Come (Mi lesz holnap?) című filmről:
"Alexander Korda és Wells ege, mint annyi más
eszkatalógus és szcenográfus ege, alig különbözik pokluktól, csak még annál is taszítóbb." Még
egy idézet, ezúttal a híres XVIII. századi utazó,
jean-FranlYois Lapéroduse naplójából.
aki a spanyol jezsuiták kaliforniai missziós templomát írja le: "A poklot ábrázoló képpel szemben olyan

kép lógott, mely a padicsomot mutatta be. Ez távolról sem tett olyan mély benyomást il bennszülöttekre." Az utópikusok ideális tablói azért
unalmasak vagy riasztóak mert a társadalmi 1ét
megkerülhetetlen önszabályOzási mechanizmusait hagyják ki a számításból: az emberiség és az
emberség egésze szenved bennük legjobb esetben is hospitalizációs károkat. Az egyetemesen
előírt kötelező erény és az uniformis boldogság
világában megszűnik az erény és öröm. A populáris antiutópiákban ellenben mindig van egy
hatékony mag, mely utópikusabb, ideálisabb,
perspektívával és reménnyel telítettebb, mint a
programszerű utópiák. Epp a szorongás képei e
mag hitelesítői.

Összefoglalás
Az utópia antiutópiává s a korábban intellektuális formaként ismert antiutópia populáris műfajjá alakult.
Az antiutópikus átértékelés közös nevezőre
hozta a technikai és a szociális utópiákat.
A sci-fi antiutópiái mind kevésbé hajlamosak
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új egységet gyúrni a többi műfajokból. Miller
filmjében ez még sikerült, művében együtt él a
rendőrfilm, a road movie, a western, az eposz és
a katasztrófafilm. A modern jövőfilm egyébként
mindinkább a horror területén rendezkedik be
(The Omega Man, Dawn of the Dead stb.).
Az antiutópia a közeljövő antiutópiája: jelenfilm és jövőfilm határai elmosódnak. Riasztóan
közel került egymáshoz prognózis és diagnózis,
nem egy agonizáló társadalomról kapunk napról-napra híreket.
A fantasztikum kétértelmű keretté válik; a tulajdonképpeni konstituáló elv a borzalom.
A borzalom antiutópiáiba azonban a populáris kultúra - úgy látszik kipusztíthatatlan - alap-

elveként visszaszivárog az utópia, a hős alakjában, a személyiség utópiájaként.
A Mad Max II. ,korának legihletettebb és leg·
erőteljesebb filmjei közé tartozik.
Király Jenő

MAD MAX I. 1979. színes, ausztrál
r: George Miller, i: james Me Causland és
Georg Miller, o: David Eggby, z: Brian May, d:
john Dowding, sz: Mel Gibson,joanne Samuel,
Tim Burns, Steve Bisley, Roger Ward.

A Warwick Egyetem Film tanszéke
Nemzetközi Kollokviumot szervez

az EURÓPAI POPULÁRIS FILMRŐl;
A kollokvium célja: az európai orszáqok populáris
elemzés a textus ra és a kontextusra,
s foglalkozhat
következő térnákban varjuk a jelentkezéseteket:

rnozijának elemzése. Vonatkozhat az
a .nepmozi" altalanos kérdéseivel. A

Műfajok, sztárok, előadás
- populáris műfajok, kapcsolatuk
az adott orszaq kultúrájával
lamint az amerikai filmmel.
- exportálhatók-e a populáris műfajok?
- színészek, sztarok és népi/népszerü
.eztarok".
- a nők, a szexuális és az etnikai kisebbségek
ábrázolása.

és haqyornányaival,

Kontextus
- a nemzeti titmqyártások
gazdasagi
kontextusa,
kapcsolatuk
gyartásával.
- az európai oopuláris film és közönsége
- az európai poputáris film és az adott ország kritikaja.
- poputáris mozi és televízió.
A
-

más orszáqok

va-

film-

"populáris" értelmezése
a .oopularis" elméletek és a film.
populáris film, tömegkultúra
és margóra szorult kultura,
a populáris film statusa (megléte) a különbözö
orszáqokban.

A tanulmanvok
javasiatat kérjük, a következö címre juttassák el -1988 december 1-ig:
Richard Dyer et Ginette Vincendeau,
Film Studies Department,
University ot Warwick,
Coventry CV4 7 AL, Nagy-Britannia.
További telviláqositásokat
is ezen a címen kaphatnak.
A kollokvium
ditast.
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angol és francia

nyelvü lesz, de a legtöbb

európai

nyelven biztosít juk a for-

,

FILM-MUZEUM

Felnagyított leletek
Optikai felnagyítás Pathé Rural méretü (77,5
mm) kóPiáról. Vezető operatőr-restaurátor:
Tóth János.

Házi bemutató volt a Magyar Filmintézetben:
három magyar néma játékfilm "premierjét" tartottuk meg, melyek szokatlan méretük miatt évtizedek óta a gyűjtemény láthatatlan részéhez
tartoztak. l
A ránkmaradt magyar némafilm-állomány
rendkívül. szerény, alig egy tucat teljesnek
mondható játékfilm, a többi 18 tétel, a 150 rnéteres töredéktől a némafilm történetét illusztráló
összeállításig rendkívül változatos hosszban és
minőségben, alig-alig sejtet történetileg értékelhető filművészetet. Pedig mind a Magyar Filmográfia, mind Nemeskürty István könyve, de
még a román nemzeti filmográfia Transylvania
az egyesítés előtt című fejezete is bőséges magyar
némafilmtermést adatol. Mindezt tudnunk kell,
amikor újabb három film "megjelentetését" értékeljük.
A felnagyítás megkezdésekor nem volt megbízható információnk sem filmográfiai, sem műszaki adatok terén, Magyarországon már nem
található vetítőgép, mely ezt a méretet le tudná
pergetni. Az első próbatekercsek vetítésekor az
operatőr is csupán annyit látott még a filmekből.
amennyit a trükkgépen a szükséges sebességtranszformáció megállapítás ához átmásolt,
leszámítva a film kézi előkészítését.
Az első döntés a filmek átmentési kérdéseiről
az volt, hogy a képsebességet megpróbáljuk a
mai vetítési lehetőségekhez iga~ítva manipulál-

Elnémult harangok. Garas Márton, 1916.
A falu rossza. Pásztory M. Miklós, 1916.
Az obsitos. Balogh Béla, 1917.

ni. Hogy ennek esztétikai következményei vannak, azzal mindannyian tisztában voltunk. Ezért
azt mondhatjuk, hogy nem egyszerű átmentést
végeztünk, hanem a filmek újabb variáns át hoztuk létre.
A filmtörténeti anyaggyűjtés párhuzamosan
folyt a műszaki restaurálási munkákkal. Magyar
Bálint már 1966-ban úgy tudja, hogy a három
17.5 mm-es film megvan a Filmtudományi Intézet és Archívumban.' Az azonosítást azonban
mindenképpen el kellett végezni, s ezt a munkát
nehezítette, hogy a kópiák
főcírne erősen
hiányos.
A filmográfiák pontatlanságai illetve bizonytalanságai miatt a korabeli sajtoanyagokból és
egyéb dokumentumokból kellett a filmek keletkezéstörténetét
megállapítani,
és ezek ellentmondásait magával a filmmel szembesíteni.
Az Elnémult harangok két változatát ismerik a
filmográfiák, két rendezésben." Valójában egy
és ugyanazon filmről van szó, 1916-ban készült,
Garas Márton készítette. Az irodalmi alap Rákosi Viktor azonos círnű regényének második
része." A magyaro k és románok együttélésének
problematikáját boncolgató regény második részéből1905-bcn Malonyai Dezső és Rákosi Viktor írtak szinpadi drámát, mellyel elnyerték az
Akadémia pályadíj ál.' A regény a küldetéstudat
beteljesítésének kudarcát egyéni motivációkból
eredezteti, s mindenképpen árnyaltabb, mint a
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belőle készült dráma, ami agitatív kicsengéssel
szólít fel a magyar hegemónia megvédésére az
erdélyi románsággal karöltve. A filmet leggyakrabban regényadaptációnak
hirdetik", egy helyen" mind a regényt, mind a színművet jelölik
irodalmi alapként. A film narratív elemei valóban a regényből valók, de konfliktuskezelése a
szindarab patronjaira épül. A fennmaradt kópia
hiányos, de nem mondhatjuk ki egyértelműen,
hogy a sokkal később, 1926-ban szkeccsesített
filmjeleneteket tartalmazza, egyelőre nincsenek
forrás értékű adataink arról a színházi előadásról, melyet
,,5 filmfelvonásban, . . . prológussal ... és záró élöképjelenettel'" hirdetett a
korabeli sajtó, de a színpadi rész és a filmjei enetek szereplőinek elkülönített felsorolása valószerűsíli, hogy ugyanarról a filmről van szó.
1922-ben is hirdetnek egy Elnémult harangokat, 8
ahol is a felsorolt szeroplők azonosak, s így nem
találunk racionális magyarázatot
egy másik,
azonos círnű filmre. Egyáltalán, a filmipar óriási
hanyatlásának,
mondhatni haldokJásának idején nem valószínű, hogy zó lehetett másodszori
feldolgozásról. A Magyar Filmográfia és Nemeskürty István Balogh Bélának tulajdonítják
az Elnémult harangokat 1921-ből, mint Mobil
produkciót." Ez nem lehet a tiszavirág-életű Mobil filmgyár, hanem a forgalmazó Mobil-Goldenweiser, aki átvehette a megszűnt Astra" forgalmazási jogait, Balogh Béla pedig ekkor már a
Star filmgyár rendezője. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy a filmínséges időkben reprizben
vetítették évekig, mint például ajókai-filmeket
és másokat. Az 1922-ben meghírdetett Elnémult
liarangok szereplői is azonosak a Filmintézet kópiájának, valamint az 1916-os Garas-Mártonfilmnek a szereplöí vel.
Az Astra Filmvállalat 1916 végéig mint forgalmazó finanszírozott filmeket. I I Nyilvánvaló,
hogy a forgalmazói szem irányult Malonyai- Rákosi színm űvére 1916 őszén,a román-magyar
határincidensek
alkalmával, s ez a szemlélet
benne van a női főszereplő megválasztásában is:
Paulay Erzsi először az 1905-ös színházi bemutatón játszotta a román pópa lányát, a darab folyamatosan műsoron volt, 1913-ban tartották az
50. előadást. 12 A film, mint ebben az időben
megszokott volt, nagyon gyorsan készült: szeptember 17-én adnak hírt róla, hogy belekezdtek
a "nagyszabású attrakcióba"!", és október 30-án
. már megvolt az első nyilvános bemutatója a
Mozgókép
Otthonban!",
amit nyilvánvalóan
megelőzött legalább néhány nappal a "premier", azaz a meghívott újságíróknak és forgalmazóknak tartott szakmai bemutató.
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Az Astra Filmvállalat 1917 februárjában rész'
vénytársasággá alakult." A befolyt tőke lehetővé tette, hogy egyidőben négy film forgatását
kezjék el, s mire a külső felvételek befejeződtek,
készen állt az új műtermük is a Rozsnyai és Röppentyű utca sarkán. Balogh Béla rendező, Zitkowszky Béla operatör. Hacker József iparrnűvész, Kotász Béla szobrász , Korrunert Ernő díszletmester volt a gyár rnűvészi stábja. IG Itt készült
Az obsitos.A külső felvételeket a fóti Károlyi-kastélyban, Nógrádban és a Duna nyugat-magyarországi szakaszán készítették, augusztus 3-án pedig megkezdték a műterrni jelenetek forgatásat." Bakonyi Károly és Kálmán Imre operett jének bemutatója 1910. március 16-án volt a Vígszinházban, Varsányi Irénnel az egyik a főszerepben, az obsitost Hegedüs Gyula játszotta. IS
A film a korabeli kritika szerint is "még közvetlenebb" hangvételű, mint az eredeti darab."
A kor filmjeinek ismeretében valójában többet
jelentett a magyar filmtörténet számára ez a
film: nemcsak dramaturgiai építkezésével, hanem a külső f Ivételek stílusával, a narráció
érett filrni eszközével - öntörvenyű
adaptáció.
T rmészetesen Az obsitos sem kerülte el az ínséges időkben a szkeccsesítést, így 1921-ben és
22-ben is ,,3 film és 3 színpadi részben" került
színpadra az Apolló-kabaréban'"
illetve a TivoIiban'". A fennmaradt kópiáról egyértelműen
megállapítható,
hogy ez az 1917-es, teljesnek
mondható filmváltozat, csupán néhány beállítás
tűnik töredékesnek. A filmet a Mozgókép Otthon mutatta be 1917. október 22-én.22
A falu rosszaannakidején megtréfálta a köz önséget. Megjelent az 1917. február 19-re hírdetett
mozibemutató
kritíkája'" - a mozi azonban
ezekben a napokban zárva volt. A film forgatásának pillanatától hozzáértően előkészített reklám hadjárat a hatósági rendelkezésektőI
még
egy kis segítséget kapott, úgyhogy a Mozgókép
Otthon március 12-i bemutatóján,a
tolongás ...
majdnem életveszélyes méreteket öltött"."
A falu rossza, Tóth Ede akadémiai pályadíjas
"eredeti népszínműve't'" már megért egy megzenésítést," nagy sikerrel játszották HubayJenő
"eredeti magyar operáját". Bár Pásztory M.
Miklós rendező ebből az "eredeti" zenéből újat
komponáltatott
a filmhez, s a szakmai bernutatón, 1916. november 31-én ezt a zenét játszotta
az Eldorádó zenekara,"
cselekményvezetésében Tóth Ede szinművét követi Vajda László,
aki a rendezővel együtt a forgatókönyvet írta. A
korabeli kritika "stílusosnak" írja a filmet, s a lényegében telj snek mondható fennmaradt kópia hitelesíti ezt az ítéletet. A Filmintézet archi-

vumában őrizzük a hangos Falu rossza (Pásztor
Béla, 1937.) egy kópiáját, s így az a rendkívüli,
többszörösen történeti helyzet áll fenn, hogy öszszevethetjük két korszak ugyanazon témából készült két filmjét.
Mind a három filmnek azonos az operatőre:
Zsitkovszky (Zitkowsky) Béla, 1901-es A tánc
rendező-operatőre. Így tehát leleteink kirajzolják a némafilm-korszak egyik markáns operatőrének sokszínű világát. A három film három rendezői karaktert is mutat. Garas Mártont több sikeres filmje után még mindig na legügyesebb
magyar dramaturgnak" tartja a sajtó, Pásztory
M. Miklós ekkor már a népszínmüvek megfilmesítésének avatott mestere, Balogh Bélának
pedig - aki egyébként az Elnémult harangok egy

kisebb szerepét alakítja -, a mozibemutató időpontját tekintve, ez az első nagyjátékfilmje.
Mind a három filmnek közös jellemzője még,
hogy adaptáció, az Elnémult harangok női főszereplője kivételével azonban a rendezők tudatosan nem a színpadi sikerek színészeivel dolgoztak, igy robbant be a film világába BojdaJuci,
ezért "lopta el életét a hazaoltáráról" dr. Torday
Ottó, és játszotta el az obsítost."
A leletmentés után következő feladatok nem
kevésbé izgalmasak: dramaturgiai rekonstrukció, kiegészítések, a bemutató-kópia speciális
kérdései - de ez már úgyszólván egy újabb variáns elkészítésének stádiuma.
Magyar Róza
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KITEKINTO

Életreceptek
Berlin '88
Italo-Amerikából:
Norman Jewison: Moimstruck (Holdkórosok)
Ha magadra nem adó, negyven
felé közeledő özvegy könyvelönö
vagy egy brooklyni olasz családból, esetlen, nagydarab olasz udvarlód az olasz étteremben kéri
meg a kezed. Meg kell követelned,
hogy a vallomást térden nyögj e el
és gyűrűt is adjon - még ha nem
szereted is. (Amit csak mamádnak
mondasz meg tárgyilagosan - aki
erre boldog megnyugvással feIsóhajt.) - Egy közepes mozidarabnak akár csúcspontja is lehetne a
jelenet, ám a profi mesemondó
J ewison filmjében ez csak az indítás. - S mivelolaszoknak
esküdni
nem lehet, amíg a család nem tejes, magad mégy el kibékíteni a vőlegényeddel haragban levő jövendő sógorodat.
Akinek percekig
csak a mogorva, dühös (ám gyönyörű) hátát látod a kemence vörös ragyogásában, ahogya kenyereket rakodja. Amikor aztán megfordul
a félkezű
péklegény,
megrándulnak a szívek. A fiú egy
darabig még csapkod, összetör pár
bútort, ám hamarosan meghív a
Trubadúrra - együtt akarja látnitudni két szerelmét. Mit tesz erre
egy nő? Vesz egy rafináltan elegáns, észbontó ruhát, jön a manikür, pedikür, coiffure, és a Metropolitan előtti szökőkútnál már az
ideális pár találkozik káprázó szemekkel. Merthogy a péklegényen,
Coppola 23 éves unokaöccsén, a
Gengszterek klubjaból ismert Nico-
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las Cage-cn is remekül áll az esti
öltöny!
És az amerikai latin szerelem
rangjához és intenzitásához illően
a néző máris messze röppen a
könyvelőnők és péklegények világától: az operában zokog a zene,
derengve kihunynak a csillárok,
pikánsan szép a szerelmes pár. Ám
mindez tucatáru lenne csupán, ha
a rendező nem tudná, hogy még
egy olaszos szerelmes történetet
sem lehet ma már ilyem szimplán,
egyenesben eladni. A klasszikus
olasz komédia (Goidoni) szabályai
szerint egy egész családot kanyarít
szerelmesei
köré. Valamennyi
családtag
pontosan
kidolgozott
alak: mindnek jut egy-egy nagyária, amiben kedvére kiénekelheti, előad hatja magát. És valamenynyi családtag - a maga típusában
és szólamában - a főtéma variációját énekli: a szerelmet. (A papa
csalja a mamát, a mamának is lenne alkalma, de nem teszi, a nagynéni-nagybácsi
szenvedélyesen
veszekvö boldog öreg pár, a nagypapát az életben igazán már csak a
kutyái érdeklik, a vőlegényt pedig
a mamája, aki mégsem hal meg, s
ezzel
további
agglegénysorsra
kényszeríti nagyfiát.) A komédia
fontos kelléke még a telihold,
amely legendásan hat a családra:
ilyenkor mindenki szerelrnes lesz,
valamint a Castorini-család konyhaasztala - ezt körül ülve gondolják át, s hozzák meg forrófejű döntéseiket a család tagjai.

Jewison olasz komédiája (a szó
szoros értelmében: holdsugárból)
fon glóriát a nő köré, aki dühöngve és ellágyul va, követelőzve
és odaadóan, okosan és butaságokkaI - diadalmaskodik.
A film
főszerepéért 1988-ban Oscar-díjat
kapott a színésznő: Cher.
Kanadából:
William
D. MacGiIlivray: Life Classes (Élő modell
után).
Kékek, szürkék, hűvös, havas,
fás vidék. Unalmas kisváros, unalmas kis életekkel. Hűvösen kék
szemmel, unva-unalmasan
fürkészi a világot Mary Carneron (lacinI"

Cormirr].

"'1'1Il sok.u

Ill'zllt"'nk

ki

belőle, ő mégis meglepő gesztusokat tesz, kérdez és válaszol. Kezdi
azzal, hogy nem megy hozzá a férfihoz, akitől gyereket vár. A városba megy. Kislánya már két éves,
amikor Mary elkezdi venni igazi
élet-leckéit. Először csak apró jelek mutatják, hogy mégsem olyan
unalmas ez a nő: az okvetetlenkedő hivatalnoknő
irodájában például bosszúból otthagyja a gyerek
használt pelenkéját. Aztán elindul
önmaga megismerése útján. Még
otthon kezdett festegetni előre rajzolt képeket - elbújásul, a világ kizárásául, mélázásra ürügynek.
A
városban - eladónői fizetése pótlására- festőnövendékek
modellje
lesz, aktot ül. Azzal dolgozza föl az
élményt, hogy elmeséli, eljátssza
kislány anak. "1.1.111 1><)1.0.1 .,J!iIJ'l <"
rajzolni kezdi. Majd önmagán pró-

ki: figyelni kezdi magát, ismerkedik magával, látni tanul.
A film egyértelműen a kézműves-művészet mellett voksol, gonoszul parodizálja az avantgard eot. Német képzőművésznő
találkozik érdeklődő
közönségével.
Műve nem ért ide, csak fényképen
van jelen. Kifejti mélyértelmű művészetfelfogását. A feszengő csendet a naiv Mary töri meg: profán
kérdésekkel dühíti a rnűvésznőt.
Megkérdezi, hogy mekkora is a
mű - három méter; miből van - fából; hogyan formálta meg- a technikát az asztalos tudja; mivel festette be - a festő csinálta. Dehát akkor mi csinált ön? - Az eszmét.
Némileg rehabilitálódik az avantgarde, amikor Mary egy terapikus
tévé-performance-on
vesz részt. A
meztelen modelleket (ő az egyik)
egy-egy óriási nejlonburokba állítja az alkotó. Ad melléjük egy-egy
zenészt, aki megtanulja és eljátssza
kedvenc dalukat, amit elénekelve
megindul bennük az.emlékezés folyamata: kibeszélik ömnagukat, az
életüket. Az enyhén lilába hajló, a
sorsokat parttalanul összecsengető
tévéalkotásnak a véletlen folytán
konkrét hatása van Mary sorsára:
az adást kalózantennáján vette otthon a kedvese és látta az egész falu. A városba rohan magyarázatért. Mary nem dobja ki, sőt, amikor cihelődní
kezdene, megkéri
üljön modellt neki. Neki és a gyerekíiknek, hogy lássa, milyen volt
az apja. Vonakodva
belernegy.
Akkor képed el igazán, amikor viszontlátja a róla készült aktokat
két-háromszoros
nagyításban
Mary kiállításán.
Ebben a filmben nem a karriertörténet a legfontosabb. Nem dönti el, hogy művész lesz-e a lányból,
nem értékeli a műveit, nem a teljesítményt méri, hanem az akaratot,
a magakeresés vágyát, a kreativitást mint az életnek értéket adó lehetőséget
hangsúlyozza.
Állítja,
hogya Maryk kiharcol hatják maguknak a jogot a szernlélődésre, a
megfigyelésre,
a kérdezesre.
A
művészetnek mindenesetre tudn ia
kell válaszolni az ő kérdéseikre.
bálja

Ausztráliából:
Bruce Beresford:
Fringe Duieliers (Faluszéliek).
A berlini fesztivál Retrospektív

Normanfeuiison:

Holdkórosok.

Nicolas Cage és Cher.

programjában
a 80-as évek ausztrál filmjeinek javát vetítették. V áltozatos témákban
- az 1949-es
lengyel bevándorlók sorsától a sivatagi atomrobbantások
titkait
fürkésző mai hősig - és változatos
műfajokban. A komikus vagy melankolikusabb
hangvételű jelenidejű filmekben szinte hemzsegtek
a középosztálybeli
(széplasszonyok: ki családját hagyta oda és
szeretett bele egy bali-szigeti táncosba, ki egy szex-shopba tért be
némi izgalomért csivitelő barátnőivel. miközben óriási véres marhahúsokról álmodott - férje "a város legjobb
hentese"-kampány
megnyerésére készült.
Beresford hősnője viszont egy
tizenöt éves ausztrál bennszülött
lány. Aki nem tudja, hogy igazából
mit akar, de annyit tud, hogy azzal
kezdődik: a családnak el kell költöznie a faluszélről. Patriarchális
hagyományok szerint tagozódik a
család: középpontja és csillaga a

papa: henye lump, kocsmázik, elkártyázza a lakbért (a ház előtt is,
mögött is tart két fotelt: a nap járása szerint váltják helyüket komájával). Gyerekei imádják, még arra
is rá tudják venni, hogy menjen el
rendszeresen
dolgozni, hogy elköltözhessenek.
A sürgő-forgó
mama kiszolgálja és összetartja a
családot, ha kell, kiöltözik, fölteszi
rózsás kalapját, karjára fűzi ridiküljét és minden iJlemnek, szokásrendnek fittyet hányva a bajbajutott családtag segítségére indul.
Gyakran nem érti, miért is nem
tud segíteni.
A három gyerek közül kettő
már választott utat magának. A nagyobbik lány ápolónő, s bár az elméleti tárgyakban segítségre szorul, valószínüleg megtalálja a helyét a kórházban. A kisfiú mindent
telirajzol. A család ezt szinte észre
sem veszi, ám tanítónőjétől füzeteket kap és egyalbumot, amelyben
a festő Iotója is benne van: ő is
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Bruce Beresford: Fringe Duiellers

bennszülött. A középső lánynak,
Trilbynek (Kristina Nehm) nincs
(még) ilyen "műfaja", ő szerelmes
lesz, teherbe esik, gyereke születik
és rá is az a sors vár, ami az anyjáé:
egy életen át törülgetheti gyerekei
orrát valami barakk-telepen.
Ő
akart leginkább elmenni, őt kötné
meg legerősebben
és leghamarabb a helyi sors - tragikai vétséggel váltja meg szabadulása útját: a
kórházban félig ébren elejti csecsemőjét. Ezután megy el otthonról, egyedül.
Az a kísérlet ugyanis, hogy az
egész család váltson életmódot,
kudarcot
vallott.
Beköltöztek
ugyan egy jobb környékre, a papa
egy ideig dolgozott is alakbérért,
de az átültetés nem sikerült. Boldogan vették birtokba a nagy házat (valaki gitározott, a papa énekelt és mindenki a falakat festette:
minden falat más színűre), de hamarosan túl nagynak érezték, vendégeket hívtak bele, s azok ottmaradtak lakni. Hiába változtattak
helyet, magukkal hozták zajos,
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áradó, a lakás falain túlcsorduló
életmódjukat (amikor Trilby öszsze kap unokatestvérével, a ház körül kergeti, s a család két pártra
szakadva szurkol nekik - az éjszaka kellős közepén, a fehérek lakta
ápolt külvárosban).
Beresford
filmjét
tavaly
Cannes-ban Spielberg Biborszinével egyidőben mutatták be,. a"
kényszerű
összehasonlításokban
igazságtalanul alulmaradt. A sztárparádéra épülő fesztivál a három
kiváló bennszülött színészt ünnepelte, az ausztrál kritika viszont
azért támadta a rendezőt, mert kihagyta filmjéből a bennszülöttek
sajátosságait (dal, tánc, mesemondás). Holott talán az a legfontosabb benne, hogy bennszülött mítoszoktól és mitologizált bennszülöttektől mentesen mutatta meg a
I!agyon szegény, kültelki családot.
Epp elég más-ságot, különbözést
jelent a nevetve viselt nyomor
bensősége, a zárt család, a zárt közösség
összetartó ereje - ami
egyúttal a kilépés legnagyobb gát-

ja. Beresford tisztességesen csak
annyit tehet, mint filmje közép-értelmiségiei: a tanítónő, az iskolaigazgató, a kórházi orvos: emberséggel támogathat ja az előbbre jutni akarót, de általános megváltó
formulát nem állíthat. Amint filmjét is ott kell befejeznie, hogy
Trilby elmegy otthonról.
Franciaországból:
Agnes Varda:
Jane B. par Agnes V. (Jane B. ahogy
Agnes V. látja) és Jane B. Kungfu
Master.
Jacques Doillon L 'Amoureuse (A
szerelmes lány) círnű filmjében ifjú színésznőpalántákkal
adat elő
helyzctgyak,,,
l.uo kat. ;\ terna: 'ariációk
a lru nr ia Iany témajára.
Akik vágyódnak,
almodnak.
várakoznak - Iiúkru -, egymást probálgat ják, játszanak.
Közihiik
("~iippen eg~ fiú, "aki senkinek scm lo nlOS" - újabb játckté r -, aztán
egYiküknck mégis fontos lesz, a l<in}'()k
Illcgprúbúlják
iisszeho/,ni
őket.
, .. Mint cgv (),ZI~U~ k irandu lus C'g'
vidéki házban, {'(,-'Inólkül, tel nelk űl . , , (?)

Agnes Varda: Jane B. par Agnes V Jane Birkin

Agnes Varda is tudja, hogy ha
egy rendező valóban meg akar becsülni eb'Y színészt, szerepet ad
neki.]ane B. par Agnes V cím ű filmjében nem egyszerűen
szerepet
adott Birkinnek (aki a Nagyítás-beli
húsz másodpercnyi meztelensége
miatt művészileg száműzettetett
Angliából, Serge Gainsbourg felesége és alkotótársa lett, sakcentusa
miatt többnyire komikus szerepeket
kapott
Franciaországban).
Varda interjút készített vele. Saját
definíciója szerint: filmes portrét
kollázs technikával. Miután még
mindig vallja a francia új hullám
felfogását, miszerint a film csinálás
közben nyer formát, formálja meg
magát, sajátos, dokumentaritást
és
fikció t vegyítő játékra hívta meg
Bírkint. Beszélgetnek, a színésznő
vall életéről, emlékeiről, vágyairól, nézeteiről. Varda belekérdez.
rákérdez, apró teszteket próbál ki
rajta - például ki boríttat ja vele a
táskáját, mirejane: Na, most sokat
tudtál meg rólam? Festői pózokba
állítja, híres képek nőalakjaiként

fényképezi, és rendhagyó módon
nem a színésznő
eljátszott szerepeiből mutat részleteket, hanem
azokból, amiket nem játszott el Jeanne d'Arc-ként például némafilmben, hogy ne kelljen angol akcentussal szavalnia az angol bitorlók ellen. Eljátszatja vele a tó nimfáját, a labirintus úrnőjét, Stan és
Pan jelenetet - próbálgatja, vizsgálja különféle arcait. Meghívja a
filmbe kedves vagy vágyott partnereit, Philippe Léotard-t, Jean
Pierre Léaud-t. Hol jól, hol roszszabbul sikerülnek
a festménybeállítások és a mozgókép jl'I"llctek -, de mindent átsugároz a képlékenysége ellenére erős tartású
angol nő harmóniája. Birkin nyiltan beszél mindarról, ami számára
fontos: a házról, a gyerekkoráról, a
lanyairól,
a férfiakról - Serge
Gainsbourgról,
aki mellett rninden örüliségre kapható volt, mert
jól mulattak rajta, "de most, mivel
egy diszkrét férfival élek, én _is
diszkrét vagyuk" - teszi hozzá. Es
valóban, a kamaszlány testéről ké-

szült aktok is diszkrétek. Elmondja, hogy szeretne ismert és névtelen, színésznő és hétköznapi nő
lenni - a kollázs ilyennek is rnutatja.
Apró támadásai ellenére - megkérdezi például, hogy miért nem
néz a kamerába - mert túl személyes, mert olyan, mintha valakinek
a szemébe néznék -, Varda vállalja, hogy szereti a színésznőt, akiről
s akivel a portrét készíti. Ajándékokat ad neki: hatalmas rózsaszín
masnival köti át Birkin házát, és
negyvenedik
születésnapján
virággaljárul elébe az egész stáb (hiszen elmondta, hogy a harmincadikat hogyan fojtotta likőrbe, s rniután kihány ta, eszébe jutott, hogy
a fenébe is! Ilyen hát harminc
évesnek lennil}, Mintegy engesztelésül, hiszen miután Birkin elmondta, hogy kopott farmerében,
ócska trikójában szeretne megmutatkozni, selyembe-bársonyba
öltöztette, ékszerekkel díszítette és a
színésznő vallomása mellé az általa látott alakot is odarajzolta.
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Codfrey Reggio: Pouiaqqatsi

A barátkozás, kölcsönös
apndékozás során egy másik film is
megszületettjane
Birkin ötletéböl:
aj B. Kung fu Master. A negyven
éves nő beleszeret egy tizenöt éves
kisfiúba.
lánya
osztálytársába.
Ugyanabban a környezetben,
saját házában,
szülei otthonában
játssza a nőt a portréfilmben megismert Birkin, a kisfiú szerepében
Varda fiát látjuk. Ám az első film
dokumentumokból,
Iantáziajátékokból, vaJlomásokból
felépült,
nyilván mitikus Birkinje a meg
nem írt darabot már nem tudja elhitetni. A fikció t nem helyettesítheti a mégoly erős személviség
jelenléte. Ez az az eset, amikor a
módszer demonstrációja
többet
mond, mint a módszer alapján készült uni.
(Hogy az angol lány mítosza menynyire él Franciaországban,
hogya
szelideu mosolygó, kikezdhetet-
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len biztonság harmóniájának
felmutatásával milyen fontosat öntött filmes formába Varda, az is bizonyítja, hogy épp mostanában
elemzi újra a francia szaksajtó
Truffaut A két angol lány és a kontinrn» 1"111111. !!)í!
", riilllj"1.
És végül még eh'Y film, amelyről
szólni kell, bár szinte lehetetlen.
Godfrey
Reggio:
Powaqqatsi.
Amerikai vállalkozás, gigantikus.
Több mint fél évig forgatták öt
kontinens 12 országában, 87 órás
anyagot gyűjtöttek össze. Első változatát, az 1982-es Koyaanisqatsit
Kizökkent világ címen a magyar
mozik is vetítették. A monomániás
rendező ugyanarról szól mindkét
filmjében (a harmadikat már tervezi): a civilizáció rontásáról.
a
módszer is azonos: csak képekkel
beszél, a képek ritmusával
és
Phil ip Glass Zl'lll'jcvel. Az első fél-

órában csak a természetet mutatja:
közelről-távolról a növények mozgását, a földet, a vizet, az eget, a
természet magában való harmóniáját. Majd mintegy húsz percben
az ember mozgását láttatja: ruhák
suhanását, mozdulatok
ritmusát,
ember és állat egységét. Újabb
húsz percben már a civilizációt is
beengedi a képbe: nyüzsgő piacokat, településeket közelről és felülnézetbői : évezredes ősi városok
természetbe épült formáit és újkori barakk-dzsungeleket.
Majd az
élősdi civilizációt,
a harmadik világ nyomorát, a kizsákmányolt természetet. Reggio küldetésnek tartja a filmkészítést, hisz a méd ium
mágikus erejében, a felmutatás
gesztusában. Az eszes ember bűneiről szól, a szépség megmutatásával az érzelmekhez.
Urbán

Mária

Felfedezések palotája?
Cannes, 1988
Ha az ember az esztendő kétségkívül legnagyobb nemzetközi filmszemléjének
kínálatában
lubickolva, tíz nap alatt majd félszáz filmet látott - óhatatlanul elkezd tendenciákat keresni, reflexszerűen
diagnosztizálni akarja a film jelen
állapotát.
Aztán rájön, hogy dőreség lenne ezzel kísérletezni, hiszen a minta, amit a filmtermésből vehetett,
többszörösen is esetleges. Már a
fesztiváli program összeállítását is
számos, nem tárgyilagos tényező
determinálja, a szervezők ízlésétől
egy sor más körülmény
kényszerű
figyelembevételéig. Es ez éppúgy
vonatkozik a versenydarabok válogatására, mint a csatolt szekciók
műsorának összeállítására.
A fesztivál vezetése ebben az
esztendőben fordulatot hirdetett.
Le a sztárparádéval, félre az ismert
nevekkel, helyet a fiataloknak, a
jövendőnek. Legyen a tengerparti,
hússzínűre festett betonbunker immár öt éve a fesztivál új otthona
- a "felfedezések palotája", ez volt
a fennen hangoztatott szándék.
Az elhatározás aligha mínősíthető pusztán fellengzős reklámfogásnak. Egy igencsak szembeötlő
jelenség tudomásul vételét és elfogadását jelentette.
Paradox jelenség ez, legalábbis
látszólag. Nevezetesen: soha még
annyian nem akartak filmet csinálni,
mint éppen most, amikor a moei iránti
igény mélyebbre süllyedt, mint valaha.
Egy saját tapasztalat erről: öt
éve jártam utoljára Cannes-ban.
Akkor még tizenegynéhány mozi
működött a városban. Most már
csak öttel találkoztam. A francia
sajtótermékek
- és nemcsak a
szaklapok - tele vannak a krízis
feletti lamentációval. A múlt esztendőt különösen
rossznak, mármár tragikusnak minősítik, Hiszen
nemcsak a nézők és a mozitermek
száma csökkent - ez folyamatosan
így történik lassan már évtizedek
óta -, de most először a pénztári
jegybevétel összege is visszaesett.

Nem is kevéssel, tizennégy százalékkal. Es ez már igazi veszedelem, hiszen ez idáig a: nézőszám
apadasát a helyárak folyamatos
emelése ellensúlyozni tudta. (Ei
egyébként figyelmeztető lehet a
mi számunkra, ahol még a folyamat eme szakaszában tartunk.)
A moziválság első, sok évvel
ezelőtti szakasza - szinte magától
értetődően - együtt járt a filmgyártás hanyatlásával is. Mostanra ez a
trend megfordulni látszik. A francia filmgyártás elmúlt évi termése
már-már a hajdan volt virágkor
számaihoz közelít. S nemcsak itt,
de szerte a világon ma sokkal
jobbak az esélyei a pályakezdőknek, mint tán valaha. Ezt igazolja
az a tény, hogy a fesztivál különbözö programjaiban szereplö "első
filmesek" számára kitűzött Arany
kameráért egy híján harminc-film
versengett. A magyarázat természetesen roppant egyszerű: bár a
mozik nézőszáma valóban katasztrófális csökkenést mutat, a "mozgökép-fogyasztás" az elmúlt évek
során a különféle elektronikus médiumok elterjedésével megsokszorozódott, a televíziós adók száma
ugyanis
egyre
növekszik
Olaszországban például, ahol sok
éven át csupán a RAl szolgáltatott
programot, ma száznál is több csatornán sugároznak televíziós műsort, és ennek tekintélyes részét a
hagyományos
filmek teszik ki.
Csupán a francia televíziós állomások - jelenleg hat van belőlükévente sok száz filmre tartanak
igényt, és ezt nem lehet csupán az
archívumok polcairól vagy a saját
gyártású
rnűvekkel kielégíteni.
Előbb utóbb nálunk is elkövetkezik az az állapot, amikor a lokálisan sugárzó állomások (városi, lakételepi adók) igényt tartanak
majd - a választék bövítése, a nagyobb nézettség érdekében
önálló filmprogramok
sugárzási
lehetőségere. Tegyük hozzá, hogy
- egyelüre Icgaliluuis - a houu-video piacon is a legjobb forgalma-

zási esélye a moziban sikerrel játszott produkcióknak van.
A debütánsok számának megnövekedése szolgál még egy érdekes
jelenséggel.
Olyannal,
amit
ugyancsak nem szabad figyelmen
kívül hagynunk. Egyre több az
olyan "suszter", aki nem marad
meg a kaptafájánál. Világosabban
fogalmazva: egyre többen vannak
olyan, a filmcsinálásban korábban
más szerepet játszók - operatőrök,
színészek,
forgatókönyvírók
,
akik jogot formáinak és szereznek
arra, hogy a rendezői székbe ülhessenek.
Tegyük hozzá, nem is sikertelenül.
Chris Mengest például, aki évtizedeken át az angol film egyik legjelesebb operatörje volt, dolgozott
Kenneth Loach és Lindsay Anderson mellett, Oscar-díjat kapott A
misszió fényképezéséért,
a Zsűri
Külön Nagydíját érdemelte ki első
rendezői munkájával, a Külö"n világgal. És ráadásnak még három
női főszereplője. kollektíven, megkapta a Női Alakítás Díját. A film
persze olyan, amilyen. Szerintem
a "progressziv sernatizmus" jeles
példája a harcosan apartheid-ellenes újságírónő története. Megcsinálása ellen azonban - lege artis aligha lehetne komolyabb kifogást
emelni. Beállításai helyénvalóak,
vágása, ritmusa konform a történettel, a színészi játék sem hagy kívárinivalót
maga után.
Ugyanezt elmondhatjuk
Max
von Sydow rendezői bemutatkozásáról a Katinkáról, azzal a különbséggel, hogy itt a választott
szüzsé - Herman Bang regénye poros áporodottságával meghatározója lesz a film nézhetőségének.
S ha példaként harmadiknak - a
sok közül - Bob Hoskinsot említjük meg, aki a rendezői debütálás
mellett még filmjének, A toprongyos
boszorkának egyik főszerepét is
elvállalta, akkor óhatatlanul arra a
következtetésre kell jutnunk: nem
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Max von Sydow: Katinka

(Tammi

Ost).

lehet valami ördöngösen nehéz
mesterség ez a filmrendezés. Egy
megformált forgatókönyv, egy a
szakmáját jelesül tudó stáb közreműködésével akárki képes lehet'
egy filmet összehozni. Hát még ha
- mint a fentiek - a filmcsinálás területén már vannak bizonyos tapasztalatai.
A tárgyilagosság kedvéért hadd
tegyem hozzá: Bob Hoskins azért
ennél többet mutatott. Az ő rnunkájában feltétlenül fel lehetett fedezni bizonyos személyes látásmódot, bizonyos valós rendezői
többletet is, olyan jellemzőket,
amelyek nem csupán egy film, hanem - ami az igazán nehéz - egy jó
film létrehozására is képesnek mutatják.
Az amerikai filmet is csupa ilyen,
"máshonnan jött" rendező rnunkája képviselte: Paul Schrader, aki
forgatókönyv-íróként szerzett hírnevet, Gary Sinise, aki színházi
rendezőként
dolgozott
eddig,
avantgárd társulatoknál, Robert
Redford és CHnt Eastwood, akiket
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Nem kétséges, a horrorok, a scifik, az erőszak-filmek a továbbiakban is kikerülnek majd a stúdiókból, amíg lesz rájuk elegendő vevő
a pénztáraknál és a kazettaboltokban. Itt és most azonban mintha
azt akarták volna bizonyítani,
hogy ahajdani Hollywood legjobb
erényeinek is van folytatása.
A legkevésbé Schradernak sikerült ez. Az ő Patt y Hearstje, amely a
milliomos ból terroristává
lett,
majd ismét milliomossá visszavedlett újság-királylány állítólagosan
saját életrajzi írásán alapul, legfőképp abban vét a hagyományok
ellen, hogy nem tudja megtalálni
az elbeszélés homogén stílusát.
Merőben más hangnem jellemzi a
film első részét, Patty fogságát és
átállását, mint a másodikat, amikor már politikai jelszavakkal álcázott bankrablók társaságában,
velük együtt tölti nem éppen csendesen - és mégis, a néző számára
unalmasan - csordogáló napjait.

Clint Eastwood,
amikor
a
dzsesszmuzsikusnak oly nagyszerű és embernek oly szánandóan
gyenge Charlie Parker életét filmre vitte, talán csak abban tért el a
hajdani szabályoktől.
hogy majd
három órásra méretezte
a filmjét,
kockáztatva ezzel a nézői tűrőképességet, befogadási készséget. (E
film főszereplője, Forest Whitaker
kapta egyébként a Férfi Alakítás
Díját. Hogy megérdernelten-e,
azon lehetne vitatkozni - csak
nem érdemes.) A film címe Bird,
amit - ha netán nálunk is bemutatásra kerül - bizonyosan lefordítunk majd Madárra, s persze roszszul tesszük, Hiszen a "Bird" Parker szakmai beceneve voll, így került be a dzsessz-történelembe.
Érdekes módon - valamennyi
közül a leghagyományosabbnak,
leginkább az amerikai film hajdan
volt patronjait - előadás- és gondolkodásmódban egyaránt - hogy
úgy mondjam: egy az egyből felhasználónak a modernista színházi rendező, Gary Sinise bizonyult.
Az ő Mérföldekre otthonról című
filmje, ha leszámít juk belőle a
filmtechnika fejlödését és a környezet, a mili ö változását, teljességgel visszahelyezhető
lenne a
harmincas évekbe. Vonatkozik ez
beállítástechnikájára, színészvezetésére,
történelemformálására
éppúgy, mint szemléletének rokonszenve

..népbar.itságára."

Robert Redfordnak - aki nyolc
esztendei szünet után most másodszor vállalkozott rendezésre - sikerült leginkább a hagyományokat és egy mai szemléletet összeötvöznie. A milagrói babfoldháború ez filmjének a tartalmat pontosan
fedő címe - szinte antológiája az
amerikai film több, hajdan volt
műfajának. Van benne az egykori
CapTa-féle társadalmi vígjátékokból éppúgy, mint a western tradícióból, vagy a meseszerűségből
mondjuk, a Boszorkányt vettem feleségülhangnemében.
Ami e többféleséget egységbe foglalja, az részben egyfajta John FOTd-i humanizmus, emberszeretet, másrészt viszont az egészet a mából nézve
tekintő bölcs irónia.
A színészetben két alaptípust szoktak megkülönböztetni:
az egyik,

Fernando Solanas: Dél

Robert Redford. Amílagrói

babfoldháború
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Clint Eastwood: Bird (Forest Whitaker)

aki magát alakítja a szerephez, a
másik, aki magához alakítja a szerepet. Szabadjon megkísérelnem
valami hasonló tipizálast a filmrendezők esetében.
Az egyik tehát az a típus, amely
az elmondandó történethez alakítja stílusát (ha van neki) a másik pedig, aki a stílusához - a bouffoni
értelemben használva itt a szót alakítja filmjének világát. Hogy
konkrét példával tegyem érthetőbbé, mire gondolok - a francia
"új hullám" két rendezője közül
Truffaut képviseli az előbbi típust,
Godard pedig az utóbbit.
N os, az idei fesztivál programjából Fernando E. Solanas és Peter
Greenaway feltétlenül szintén az
utóbbi kategóriába sorolható, általam eddig ismert és a legújabb
filmjeik alapján.
Solanas világlátása kétségkivül
rokon a modern dél-amerikai irodalommal. Az idő és tér egymásba
lebegtetése, a konkrét és a spirituális összeolvadása rá is jellemző.
Sajátja egy tudatosan hangsúlyozott, gyakran a szürreálissal rokon
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látványvilág, amelynek hangulati
tényezőit feltétlenül fölébe helyezi
a szavakkal kifejezhetőnek.
A
hangi oldalon viszont a zene egy
bizonyos típusa az, amelyet igen
erőteljesen használ, a szándékolt
hatás erősítésére. Mindezeket a
jellegzetességeit
már előző, nálunk is látott Gardel, tangó számüzetésben círnű filmjében is felfedezhettük, de abban még túlságosan
sok volt a szerző önkényes szökdécselése ahhoz, hogy a néző maradéktalanul beleélhesse magát Solanas világába. Új munkája, a Dél
semmit nem ad fel a korábban
megismert
szándékokből.
nem
mond le egyetlen sajátos, személyes hatáselemről sem, de mindezt
letisztultabban alk~lmazza. A történetvezetés idő-és térbeli bonyolultsága áttekinthetőbbé
vált, az
erős emóciós elemek megkönnyítik érdeklődésünk ébrenmaradását.
Greenaway nem titkolja, hogy a
képzőművészet
felől érkezett a
filmhez. Ez nem vizuális hatáselemekben, világítási effektusokban

jelentkezik elsősorban, hanem a
képi kompozíciókban, amelyeket
a képzőművészet
történetében
szabadon járkálva válogat, ha úgy
tetszik: Arcimboldótól De Chiricóig. Tévedés ne essék, ez nem valami eklekcitást eredményez, mert
az adott irány szervesen épül a
film történetének világába. S nem
is ragad bele e látványvilág megformálásába, hanem felhasználja
ez esetben - a Számokba fojtva című
új műve esetében - egy tagadhatatlanul angol, a limerickek groteszk báját magán hordó gyilkosságsorozat elmesélésére, amelyet
még megfejel egy - komolykodó
álnaivitással előadott - számrnisztikával.
Nélkülözhetetlenül
fontos, hogy
legyenek ilyen személyíségei is a
filmnek, különösen ha valóban
erős tehetségek, akik szuverén stílusvilágot tudnak teremteni. Az ő
vívmányaik mindenképp gazdagítják a filmnek azt a tradicionális
"gerincét" is, amely elsőrendűen
irodalmi indíttatású. Hiszen ta-

gadhatatlan - az éltető forrás,
amelyhez s filmcsinálók mindig
vissza-visszatérnek, amelyből biztonságosan meritenek - az a vil ágirodalom.
A dán Bille August - aki egyébként szintén operatőrből lett rendezővé - a leghagyományosabb
módszerhez folyamodott, amikor
filmre vitte Martin Andersen
N exő a Hódító Pelle című regényét.
Már a választás is bizonyos elköte-

lezettséget jelentett a tradicionális
realizmus mellett. A megvalósítás
is ezen a nyomon jár: a valóságos
környezet, korhű kosztümök, berendezés a regény megfelelően
szelektált
fordulatainak
minél
pontosabb életrekeltését szolgálják. S mivel a regény - a maga nemében - elég fordulatos, alakjainak sorsa elég változatos, a film
még a maga kicsit hosszadalmas,
két és fél órás terjedelmében is

élvezhető. Valóban korrekt, pontos, szakmailag - annak minden
ágát tekintve - színvonalas rnun-.'ka. Bizonyára ezt kívánta honorál'ni a zsűri a neki ítélt Arany Pálmával, egy kicsit el is kötelezve magát
e döntésével a hagyományos "mesélő mozi" mellett.
Bán Róbert

Szomszéd az egész világ
Oberhausen, 1988
Oberhausen híres, jelentős regI
fesztivál, úgy tűnik, ott tudják, mi a
"rövidfilm". Karola Gramannak, a
második éve működő új igazgatónak mégis törnie kell a fejét, hogy
a szomszédok felé utat kereső, a
művészeti kérdéseken túlmutató
akció hogyan kövesse a mozgöképkultúra változásait, hogy mit
takarjon, illetve mit mutasson a
"Kurzfilmtage"
elnevezésű rendezvény. A műfaj körüli kérdések,
a célok, a forgalmazási lehetőségek minden ilyen alkalommal felmerülnek a nézőben. Döntő kritérium lehet-e, hogy rövidebb vagy
hosszabb terjedelemben mondják
el az alkotók mondandójukat, amikor a hosszat hol rnűvészi, hol eszmei, hol gazdasági tényezők határozzák meg, az eszközök pedig hol
dokumentaristák, hol pszeudodokumentaristák - ilyenkor viszont a
hossz nem döntő. A játékfilmes
módszerrel készült film pedig csak
akkor kerülhet műsorra, ha megfelelően rövid. Ezek a gondok úgy
látszik nemzetközi ek és örökké
tartanak. De-helyet kapott a műsor
egyik szekciójában a magyar zsűritag, Szirtes András százperces
Lenz-filmje, sőt vetítettek ennél
hosszabb műveket is. Egyszóval a
rövidség is viszonylagos fogalom.
Az efféle válogatás mellett szól,
hogyajátékfilmes,
televíziós,

újabban videó fesztiválokról kiszorult alkotások rangos nemzetközi fórumhoz juthatnak, egy-egy
nem "kellő hosszúságú", vagy nem
a megszokott módon készült műalkotás észrevehetővé válik. A .számos résztvevő ország, térség alkotói az ilyen műfajokban meglehetősen direkt módon és frissen
mondhatják el aktuális gondjaikat:
így válik ez a szemle is a világ társadalmi, kulturális közgondolko-.
dásának pontos tükrévé. A filmműfajokból adódó fontos funkciója a szemlének - erőteljesebben,
mint játékfilm fesztiválok esetében - a művészi (vagy kevésbé
müvészi) híradás a világban szerte
(és nemcsak a közvetlen szornszédságban, hiszen rettenetesen
összezsugorodott a világ) kialakult
helyzetekről, hangulatokról és ezzel párhuzamosan művészi útkeresésekről is.
A társadalmi gondok hatásos
megjelenítői tehát automatikusan
prioritást élveztek: a filmek többsége a nagypolitika és a helyi politika eseményeinek sodrását próbálta követni. A hírekből ismert
eseményeket, azok hátterét vizsgáló filmek sokkal nagyobb érdeklődésre tarthattak számot, mint a
míves, kísérletező alkotások. Igaz,
hogy ilyenek viszont egyre ritkábban jelentek meg a vetítővásznon.

Az oberhauseni
beszámolók
többsége idézi a fesztivál szlogenjét: "W EG ZUM NACHBARN" (Út a szomszédhoz), ami nagyon
nemes cél, külőnösen ha meggondoljuk, hogy manapság már szornszéd az egész világ. Ezt a "szomszédságot" persze szó szerint is értelmezik: a lengyel filmművészet
jelenéből és múltjából hatalmas
műsort láthattak az érdeklődő nézök. A Iódzi Film- és TV művészeti
Főiskola négy évtizedes történetét
46 filmmel mutatták be. Ez a válogatás szolgált igazi filmművészeti,
filmtörténeti élményekkel. Wajda,
Munk, Polanski, Skolimowski, Zanussi, Piwowski, Kieslowski, Falk
és a többiek diákfilmjei hallatlanul
izgalmasak - ma, az életmű jelentős részének ismeretében különösen. Nem minden esetben lehetett
azonban következtetni arra, hogy
a filmül már akkor szabatosan fogalmozó diákból néhány év rnúltán világnagyság lesz. Sok esetben
azonban igen, Voltak olyan rendkívül igéretes filmek is, amelyeknek a folytatása elmaradt. Néhány
Polanski és Skolimowski film hallatlanul eredeti, bravúros kis remekmű, ezek méltatlanul ismeretlenek. Nemcsak a Két ember a ruhásszekrénnyelcímű film ről van szó,
hanem olyanokról, mint Polanski
Amikor angyalok potyognak, Lámpa
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című filmjei, Sko lirnowski Erotikaja, Pénzt vagy életet (ez még nem a
Fel a kezekkel.~. Munk, Wajda, Zanussi ujjgyakorlataiba utólag már
könnyű belelátni a mesterek jellegzetes stílusjegyeit,
felvillanni
érezzük a későbbi alkotások hangulatelemeit, vázlatát, pillanatait.
Piwowski,
Kieslowski
főiskolás
filmjei pedig már szerves részei az
életműnek. teljesértékű műalkotások. Egy nagy nemzeti filmművészet sok-sok első lépése része a
nemzeti filmtörténet
folyamatának, kellene ismerni. A Jtlmek jó
részeiből azonban csak a főiskola
archívumában
található egy-egy
karcos kópia.
Az urobbi évek lengyel Ióiskolas filmjei között pedig úgy tűnik,
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nincs Skolimowski, Polanski, de
lehet, hogy van botladozó, önmagát kereső Wajda, Munk, Zanussi,
akinek korai filmjébe 20 év múlva
bele fogjuk érezni a nagy művész
jellemző,
formanyelvteremtő
és
akkoron már jól ismert zseniális
stílus] egyeit.
Azzal a tudattal ül a néző a vetítéseken, hogy szomszéd az egész
világ, odafigyel hát, hogy hogyan
sírják el gondjaikat a jugoszlávok a
vendégmunkásokról,
a rnunkanélküliségről, a szovjetek az Afganisztánból hazatért veteránokról,
az
alakuló demokrácia gondjairól, mi
magyarok a terjedő kábítószer veszélyre hívtuk fel a figyelmet (Boldizsár András: Örvényben), a főiskolás Moldoványi Ferenc: Leleple-

ds című puritán dokumentumfilmjében pedig okosan és bátran
(legalábbis a hazai nézőnek az a
benyomása) meditál a politikai intézményrendszer
megcsontosodott elszigeteltségéről, életidegenségéről egy Lenin szobor kisvárosban történő felállítása kapcsán.
Oklevéllel
díjaz ták Moldoványi
korrekt, lényeges problémafeltáró
dokumentumát.
A nagy lengyel
versenyműsor
viszont nem érzékeltetett semmit a 80-as évek Lengyelországának
hangulataiból,
a
válogatás elkerülte a keményebb,
merészebb
filmeket. A szornáliaiak csakúgy, mint a csehek a természetes
környezet
pusztulása,
pusztítása ellen emelték fel kamerájukat. Több film foglalkozott az
emberiséget, a környezetet fenyegető ártalmakkal. Úgy tűnt, hogy
Oberhausenben
illik a zöldek rokonszenves környezetvédő
programját filmekkel támogatni.
Jó lett volna látni azonban kreatív, művészi fikciót, erőteljes formanyelvi kísérleteket is. Az egyik
kíséröműsor azt sejtette, hogy lesz
ilyesmiben része a közönségnek.
A fesztivál kistermében a modern
zene elektronikai tervrajzhoz hasonló "kottája", Anestis Logothetis zenei grafikája vászonra kivetítve valamiféle avantgard e némafilmbemutatóra
emlékeztetett,
amelyet az Esseni Filmharmónikusok kiváló szólistáíból
toborzott
kamarazenekar interpretált. Valójában egyszerűen
egy zenemű
előadásáról
volt szó, amelynek
kottáját figyelemmel kísérhenék
a
nézök. A kottaolvasást segítette a
vászonra kivetített mozgó nyíl,
amely az éppen hallható "kottafejeket" mutatta. Ez az igazi audiovizuális akció érdekes mozi élménynyé fokozódott, amikor a frakkos
zenészek
Rossinit játszottak,
a
filmvásznon pedig compjúter vezérlésű diavetítők korabeli, a zenéhez tematikusan illeszkedő kitűnő
grafikákat vetítettek tökéletes vágásokkal. De hogy igazi mozizásról, fesztiválról van szó, azt két valódi némafilm vetítésével erősítették meg. Harry Piel 1914-es krirnije, az Egy újságíró kalandjai csakúgy, mint Edwin S. Porter: The
"Teddy" Bears című 1907-es filmje
rekontstruálva,
szépen megzené-

sítve újra élvezhető mozifiImmé
vált. A filmtörténet hagyományaira építő igényes kísérlet volt ez a
mozi-hangverseny,
amelynek
folytatását - formanyelvi, műfajértelmező kísérletezést - nem sok
eredménnyel
kereshettük
a versen yműsorban.
Az
észak-rajna-vestfáliai
Düsseldorftól mintegy húsz kilométernyire
fekvő fesztiválváros
versenyműsorának
a középpontjaba került idén először a nyugatnémet nemzeti fesztivál, próbált beleolvadni
a nemzetközi
seregszemlébe. A hazaiak sem bírták
azonban igazán film ekkel Oó fiIme kkel) betölteni a minden este
rendelkezésükre
álló fő műsoridőt. Vitathatatlan azonban, hogy
a helyi közönség ezeket a vetítéseket tüntette ki leginkább érdeklődésével. Érthető módon jobban
érdekelte őket, hogy miért és hogyan sztrájkolnak a Ruhr vidéken,
vagy hogy hol tart ma a nyugatnémet filmművészet, mint jó néhány
- esetlegjelentősebb
- nemzetközi
akció.
A lengyelekéhez hasonló megmérettetés vár jövőre a magyar filmesekre is: bemutatkozik
Oberhausenben a Balázs Béla Stúdió,
kezdetektől napjainkig. Persze ez
már nem főiskola, ez egy magasabb lépcsőfok, érett, kész alkotásokkaI állhat ki a világszerte ismertté vált magyar műhely. Tisztelegni fog Oberhausen Huszárik
Zoltán emlékének is: minden filmjét bemutatják. Az ő életműve hozzátartozik Oberhausen
történetéhez is, méltán büszkélkedhet vele
a híres fesztivál, hogy fel ismert,
időben méltányolt egy univerzális
film művész egyéniséget.

Bettina Bayerl: Premier
Hogy merre tart a filmművészet, a "rövidfilm", erre talán még
Oberhausen sem tudja megadni a
választ. De hogy legalább megkí-

séri i a válaszadást és .ezért évrőlévre igen komoly erőfeszítéseket
tesz, az tiszteletre méltó dolog.
Pap Pál
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Múlt a szögön
Milyenek a lengyel dokumentumfilmek ?
"Számomra a történelem a szög, amelyre kéPeimet akasethatom. "
(Goethe)

Krakkó hagyományőrző
város.
Nemcsak az innen uralkodó királyok emlékezetét örökíti át a jelenbe, nemcsak a nemzeti történelem
tárgyi emlékeit ápolja mintaszerűen.
Évenként
megrendezett
filmfesztiválja is ragaszkodik a tradíciókhoz. Ahhoz például, hogya
nemzetközi versenyt megelőzi a
nemzeti rövidfilm-szemle.
Kelet-Európa egyik legjellegzetesebb fesztiválját érdemes egyébként összehasonlítani
Nyugat-Európa egyik legjellegzetesebb
fesztiváljával, az oberhausenivel.
Az
NSZK-beli szervezők nemrégiben
föladták hagyományaikat,
új rendszert alakítottak ki: az idén már vegyesen vetítették a hazai meg a külföldi kisfilm eket. Az eredmény
nem egyértelmű. Az új struktúra
előnye, hogy a nyugatnémet
rövidfilmek nemzetközi mezőnyben
méretnek meg - az idén áprilisban
az NSZK-beli alkotók beültek az
oberhauseni fesztiválpalota nézőterére és megtudták, hogy hol is
tartanak, mit ér az, amit csináltak.
Az együttversenyeztetés,
persze,
hátránnyal is jár. Mindenekelőtt
azzal, hogy a nemzeti mustra nem
különül el markáns módon - a hazai és külföldi érdeklődő nem érzékelheti a maga teljességében a
nemzeti termést. A krakkói szervezök maradtak a régi rendszernél.
Mielőtt tető alá hozták volna a huszonötödik
nemzetközi
seregszemlét, megrendezték
- immár
huszonnyolcadszor
- a lengyel
nemzeti kisfilm-fesztivált.
N egyvenhat film még négy napra elosztva sem kevés. Aki végignézte a programot, némi áttekintést kaphat a lengyel filmgyártás
kevésbé ismert, de talán nem értéktelenebbik
ágazatáról. Jómagam e beszámoló tárgyául a dokumentumfilmeket
választom. Azon
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egyszerű oknál fogva, hogy joggal
feltételezhető: az archív felvételek
meg a riportok láttatják leginkább,
hogy a lengyel filmeseknek rnilyen mondandójuk van a jelen, netán a jövő számára. Mert az aligha
kétséges, hogy a' május legvégén
látott vállalkozások jellegzetesen
lengyel alkotások: a történelernmel kacérkodnak,
de a jelentől
sem fordulnak el. Nincs ebben
semmi meglepő, ha arra gondolunk, hogy a lengyel tudatvilág
egységesebb és nemzetibb, mint a
magyar. Például az ottani fiatalok
jóval fölkészültebbek hazájuk történelméből, mint magyar korosztályi társaik, mi több: tudásanyagukat a nap minden órájában képesek hasznosítani.
Néztem tehát a múltról szóló
dokumentumfilmeket
és feltűnt,
hogy szinte egy sem akadt, amelyik meddő historizálás lett volna.
Mindegyik alkotógárdája
törekedett arra, hogy a jelenig húzza a
szálakat. S ami legalább ennyire
jellemző: a jelen központú
vállalkozások készítői szintén találtak
módot rá, hogy megmutassák
a
múltba vezető szálakat. Fogalmazhatnám úgy is, hogy az 1988-ban
látott lengyel dokumentumfilmek
olyan koordináta-rendszerben
helyezkednek
el, amelynek
egyik
tengelyét a problematikus múlt, a
másikat pedig a problematikusjelen
képezi. A kettő erőterében elhelyezkedő alkotások a magyarországi dokumentumfilm ek átlagánál erőteljesebben
és kritikusabban láttat ják a nemzeti történelem
és a jelenbéli lehetőségek összefüggéseit. Mielőtt azonban eme
tényből elismerő következtetést
vonnánk
le, illő megemlíteni,
hogya kritikai(bb) hangvétel magyarázata a lengyelországi filmforgalmazásban keresendő.

A historikus és közéleti bátorság oka kézenfekvő: lengyel barátaink még távolabbra kerültek a
moziközönségtől,
mint magyar
kollégáik (pedig a mi dokumentaristáink sincsenek túl közel a nézőkhöz). Az ottani dokumentumfilmeseknek még csak halovány
reményük sincs arra, hogy tömegekhez, vagy legalábbis népesebb
rétegekhez jussanak el. Ilyenformán nincs szükség a kényesebb témájú művek dobozba zárás ára - a
krakkói fesztiválon mutatták be az
utolsó "dobozos" filmeket -, a szigetelést elvégzi a forgalmazás.
Lássuk most már a konkrét filmeket!

Arcok, történelmi
keretben
Azt hiszem, érdemes volna átvenni egy kezdeményezést,
amely mondjuk - a Miskolci Fesztiválon
is sikerrel kecsegtetne. A Lengyel
Filmarchívum
azzal kísérletezett,
'hogy a nemzeti program szüneteiben archív felvételekkel traktálta a
nézőket, sőt egyszer összefüggő
blokkal is kedveskedett az érdeklődőknek.
Ez utóbbi körülbelül
egy órányi volt, összeállítói nem
terheltek bennünket
kommentárokkal; vágással véleményezték a
korabeli filmdokumentumokat,
a
tanulságokat ránk bízták. A tízes
évektől a negyvenes évekig ívelő
válogatás érdekessége, hogy jószerint keretbe foglalja a huszadik
századi lengyel történelmet. Indul
egy német feliratú - és hangsúlyozottan gót ornamentikájú - katonahíradóval és befejeződik egy cirillbetüs, orosznyelvű szovjet katonahíradóval.
Az első világháborúban
Lengyelország
hadszíntér,
a német
császár csapatai visszaszorítják az

orosz cár csapatait. Szöghajú porosz tisztek állomásoznak Varsóban. Parádé parádé hátán, akivánesi lengyel civil ek között német
bakák
masíroznak,
mozgásuk
gyors és mulatságos, mint egy
Chaplin-burleszkben.
Éles vágás,
már Pilsudski tűnik fel. Még nem
marsall, még nem nevezik lengyelhon megmentőjének, de már szervezi a maga kis légióját.
A következő néhány jelenet
másik híradó ból való. Lengyel
szemszögből látjuk a sziléziai válságot, vagyis azt, hogy 1922-ben
Felső-Sziléziát elcsatolják Németországtól, visszatér Lengyelország
kebelébe. Kattowicében,
a bányászkörzet központjában lengyel
népviseletben
feszítő, kendővel
integető lányok-asszonyok, továbbá, zsakettes, kopasz, kezükben cilindert tartó urak fogadják a bevonuló lengyel hadsereget. A háttérben cégtáblák, rajtuk olyan nevek,
mint a Lewandowski, Stem, Hübner. (Eszembe jut Horst Bienek, az
egyik legismertebb nyugatnémet
író, aki az idén tavasszal elmondta
Budapesten,
a Kossuth-klubban
rendezett felolvasó estjén, hogy
gyerekkorát Sziléziában töltötte,
németek és lengyelek, zsidók és cigányok kavalkádjában - egy sziléziai születésű író nem is tehet mást,
mint azt, hogy anyanyelvén terebélyesiti életművé a gyermekkorban tapasztaltakat.)
A harmadik híradófelvétel Vilna visszavételekor készült. Az operatőr leszúrja a kamerát, felülről, a
várból fotografálja a bevonuló lengyel hadsereget, Felbukkan a harcsabajszú Pilsudski, a filmes ek elől
sem rejti érzelmeit. Elvégre idevalósi, litvániai lengyel kisnemes, erről a tájról indult el katonai és politikusi karriert csinálni.
Ezután fiktív dokumentumfilmet látni, meglehetősen hosszút,
magánstúdióban készítették. A keretjáték egy sétahajóra korlátozódik, az öltözékből feltételezhető,
hogy valamikor a huszas évek végén tartunk. Meglett urak csordogálnak alá a Visztulán, közben beszélgetnek. Feltűnik a Citadella
komor épülettömbje, valamelyik
úr közli, hogy a cári uralom idején
itt raboskodott a nemzet hőse,
Pilsudski marsall. A rendező ki-

merevíti a képet, rnutatja az ablakot, amely mögött jégverem-cella
sötétlik; a sétahajózök
megrendülten veszik le cilinderüket. Az is elhangzik, hogy a mellette lévő cellában viszont Dzserdzsinszkij ült,
a lengyel származású forradalmár,
a Cseka későbbi főnöke; a két lengyel hazafit együtt szállították Szibériába. Siklik tovább a hajó, Varsó alá ér, a folyóhajlatban csatára
emlékeznek az urak. Vágás, szemlátomást megrendezett jelenet, a
kamera megint magasan; alant'
lengyel katonák rohannak balról
jobbra, velük szembe kucsmás
baszmacsok - ők jelképezik Tuhacsevszkij harcosait -, jobbról balra. Kavarodás, pukkanások, a "halottak" színpadiasan terülnek el;
nevetés hullámzik végig a Kijevről
elnevezett krakkói mozi nézőterén. A következő jelenet ismét eredeti híradófelvétel: Rigában Litvinov külügyi népbiztos aláírja a békeokmányt.
A negyedik filmrészletben maga Pilsudski látható. 1926-ban nem
fogadja el az elnöki széket, megelégszik
a miniszterelnökivel.
Puccs, ellenpuccs, új alkotmány,
elnöki-diktátori
rendszer. Ebből
annyit érzékelünk a fesztiválmoziban, hogy a marsall harcsabajsza
erősen megőszült, vidéki udvarházában gazdálkodik, a nyugágyban
könyvet olvas, lányunokája haját
simogatja. Ordonánc érkezik, a
marsall nehézkesen száll autóba,
elindul a főváros felé, talán azért,
hogy bevegye a parlament épületét. Vágás, Pilsudski a halotti ravatalon (egyszerű katonakoporsója
egyébként a krakkói királyi vár, a
Wawel altemplomában tal álható ,
a nemzeti kegyhelyet sok iskolás
látogatja). Ujabb vágás, a szejmben Beck külügyminiszter szónokol. Drámai hangon jelenti be,
hogy Lengyelországnak
a béke
mindennél fontosabb. A többit
már tudjuk, fölösleges híradórészletekkel az emlékezetünkbe idézni: német-szovjet megnemtámadási szerzödés, Lengyelország felosztása,
világháború,
sok-sok
millió halott. A cirillbetűs katonahíradó, a negyvenes évek közepéről már a végkifejletet sejteti.
Ha a lengyel filmarchívum
munkatársai nem kommentálták

az imént érzékeltetett összeállítást,
én sem rágom szájba a tanulságokat. Inkább azt próbálom bemutatni, hogy a történelmi témájú dokumentumfilmek miként láttat ják
Lengyelország huszadik századát.
Seibériaiak; esetleg Seibirjákak így fordíthatnók jo<.ef Gebski harminc perces vállalkozásának címét. Az 1939-es születésű rendező
azoknak a lengyel hazafiaknak
eredt a nyomába, akik a századelőn fennakadtak a cári titkosszolgálat hálóján; először a
varsói citadellába kerültek, aztán a
hírhedt
Katorgába.
Párosával,
láncra verve gyalogoltak, szerencsésebb esetben szekereztek Szibériába. A lengyel dokumentaristák eljutottak a Bajkál-tóhoz is, filmezik a szeliden hömpölygő hullámokat, közben narrátor mondja,
büszkén, hogy a tenger nagyságú
tó flóráját és faun áját lengyel
száműzött-tudós
térképezte
föl.
Korabeli grafikák a faházikókról,
a
száműzöttek mindennapi életéről,
barnálló fényképek a kopaszra
nyírt fegyencekröl;
meglepően
sok dokumentumot sikerült összegyűjteni.
Aztán a nyolcvanas
évekbeli felvételek: a filmesek fölfedezik a Szibériában ragadt lengyel száműzöttek mai leszármazottait. Nincsenek is kevesen, a kamera kedvéért népviseletbe öltöznek, Lublin-környéki lengyel paraszttáncot járnak és lengyelül
énekelnek hozzá. A nézőtéren. innen is, onnan is szipogást hallani a krakkói fesztiválmoziban dúlnak
az érzelmek. A szünetben valaki
azt meséli, amiről manapság már a
szovjet meg a lengyel lapok is cikkeznek - a glásznoszty jegyében-,
hogy 1939-ben, a német-szovjet
megnemtámadási
szerződés után
Sztálin körülbelül százezer lengyelt deportáltatott Szibériába.Jó
volna az újabbkori száműzöttekről
is dokumentumfilmet
készíteni.
(Talán majd a legközelebbi fesztiválon ezt is megnézhetjük.)
A Wermacht tábornoka voltam ezzel a címmel forgatott húsz perces emlékezésfélét az 1950-es születésű jacek Blaunt. Egy most hetvenöt esztendős férfit hoz szemközeibe, akinek élete és sorsa Lengyelország legújabbkori történetét
példázza. Az őszhajú emlékező,
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aki nyugodtan beszél hányattatasairól, erdetileg műszaki érdeklődésű fiatalember volt. Kitanulta a
repülövezetést.
s mikor az inkább
lovasokkal, mint repülőgépesekkel védekező
lengyel hadsereg
szétzilálódott az 1939-es villámháborúban, Angliába került. Tevékenyen vett részt a második világháborúban, mígnem a németek lelőtték. Gépe pozdorjává zúzódott,
ő maga gerinc- és fejsérüléssel
esett fogságba. Kisvártatva megszökött.
Unalmában
rengeteg
mataharis kémregényt olvasott, elhatározta hát, hogy hírszerzőnek
áll - a futárutak szervezésében
nem akadályozza a sérülés. Diákkorában
tökéletesen
megtanult
németül - német-lengyel lakta területről származik -, a Wermacht
hadnagyi uniformisban
nem keltett különösebb feltűnést. Inkább
csak az zavarta - rnondja mosolyogva, a nyolcvanas évek második felében -, hogy hadnagyi
egyenruhájának
a német katonák
és a lengyel civilek nem adták meg
a kellő tiszteletet. Tábornoki uniformisra váltott át, így már sikerrel
építgette a polgári ellenállást, a németek ellen harcoló, de a Szovjetunióval sem rokonszenvező Honi
Hadsereg hírszolgálati és utánpótlás vonalát Varsó, Párizs és Barcelona között. V ége a háborúnak,
minden hazafi az ország újjáépítéséért fog össze. Őt a gdanski - a
N émetországtól
elcsatolt Danzig
területén létesített - hajógyár igazgatójává nevezték ki. Innen viszik
el néhány hét múlva. A következő
jelenetben
izmos foglyot látni
meztelenül, a cella mélyén áll, vödörnyi vizet zúdítanak rá az ajtóból. Egyszer, kétszer, sokszor már mi is beleborzongunk
a nézőtéren. A játékfilm-betét nem zökkenti ki nyugalmából az idős ernlékezőt. Csöndesen mondja, hogy tizenhat éjszakán át "meztelenkedett" a börtönben,
de kibírta.
Csakúgy, mint a tíz évet. A végén
azonban Kazimierz Leski, a nyugalmazott repülő és gyárigazgató,
továbbá rehabilitált politikai fogoly föladja rezignáltságát, s indulatosan fejtegeti: "Az a tíz év nemcsak nekem hiányzik, hanem Lengyelországnak, az embereknek is."
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Válságjelentések
A világ leghosszabb háza - ez a címe
annak a húsz perces vállalkozásnak, amelyet az egyik legtapasztaltabb dokumentarista,
az 1928-as
születésű
Lubomir Motylski hozott tető alá. Egyike azon keveseknek, akik a televíziónál dolgoznak,
talán még a filmjeiket is sugározzák. Az a bizonyos ház Gdanskban
van, a Márványember és Vasember
városában
(és persze,
Günter
Grass, a világhírű nyugatnémet író
szülővárosában
is, a kasub-Iengyel-német kultúrakeveredés
zaklatott színhelyén). Hogy fogalmat
alkothassunk a gilisztaszerűen elnyúló épülettömbről,
képzeljük
magunk elé az újjáépített kecskeméti városközpontot;
a Nagytemplom mögött húzódik egy szalagh áz, amelyet talán még a Kovács András-féle
Nehéz emberek
egyike, Zalotay építész tervezett.
A kecskeméti lakók, ha tehetik,
menekülnek belőle, mert a függőleges faluban nem oly bensőségesek a kapcsolatok, mint egy kevésbé komformizált, de legalább emberléptékű községben. Milyenek
lehetnek a körülmények a tengermelléken, ahol az öböl meg egy
betonelemgyár közott kilométereken át húzódik a szalagház? Ezernyolcszáz lakás, körülbelül hatezer lakó, egy-egy tatarozásnál
kétezerhétszáz égöt cserélnek ki a
lépcsőházban.
Nincs önkormányzat, mert a hivatalnak nem tetszett
az eredetileg megválasztott lakóbizottság; azóta viszont rosszabbul
mennek a dolgok.
incs senki, aki
betartassa az ígéretet, hogy a közelben fölépítsenek
egy élei miszer-áruház at. Épült azonban bútor-áruház, igaz, a szalagházi ablakok-ajtók olyan szűkek, hogy csak
akkor fér be szekrény vagy ágy, ha
kibont ják a falat. Magukat a lakásokat nem látjuk, csak elképzeljük. Azt is, hogy ebből a falanszterből milyen közérzettel
mennek
dolgozni, mondjuk, a Hajógyárba.
(Amelynek bezárásán egyébként
most gondolkodnak az illetékesek.
hiszen nem elég, hogy az elégedetlenség forrása, a Szolidaritás-rnaradványok melegágya, itt dolgozik
villanyszerelőként
Lech Walesa,
hanem még gazdaságtalan
üzem

is.) Tágul a kép, a kamera magasból láttatja a félkörívben elterülő
öblöt, a dokkokkal és tengerjárókkal. A háttérben pedig valamivel
kisebb szalagházak.
Szenvtelen
kommentátor közli, hogy a három
gdanski lakótelepen
százhuszonötezer ember zsúfolódott össze,
egy mozi, egyetlen sportolásra alkalmas csarnok sincs. A felnőttek
még csak-csak elvannak, legföljebb tízévenként fordítják fel Lengyelorszagot.
A gyerekek folyamatosan lázadoznak; egyelőre az
épületeket rongálják, öregeket dobálnak meg kővel. De már csak
idő kérdése, hogy mikor tömörülnek bandába.
Komp - nem látványos cím, a
krakkói mezőny egyik legérdekesebb filmjét rejti. Rendezője Jacek
Talczeuiski, akiről a fesztiválinformációk hallgatnak,
talán azért,
mert kínos-kényes témát dolgozott
fel. Húsz perces riport jában egy
hajdani Szolidaritás-aktivistát
rnutat be, emigrálás előtt. A lakótelepi
kétszoba-konyhában
együtt
a
nagycsalád, poharazás közben a
barkós, rakoncátlan hajú negyvenes műszerész elmondja, hogya
szükségállapot
bejelentésének
éjjelén miként tartóztatták le őket.
Az internáltak először egy tornateremben találták magukat - nyilván nem az említett gdanski lakótelepeken őrizték őket -, Kalasnyikov-gépfegyverek meredtek rájuk,
"az egész olyan volt, mint a kivégzés". Mégis megúszta, mert csakhamar kiengedték, ismét munkába állhatott. Nem is lett volna semmi baja, elvégre a munkát nem lehet kiverni a két kezéből, ha a lánya nem növöget. Közölték vele
ugyanis, hogy nem számíthat jó
középiskolára, egyetemi felvételre
pedig végképp nem. Hosszas meditálás után a szülői érzelmeiben
megsértett Szolídaritás-vezetö
kivándorló útlevelet kért, most búcsúzik a rokonoktól. Aztán pakolgat, betyárbútórát
a kikötő felé viszi. Útközben megáll az 1970-es
tüntetés
emlékére
emelt kő keresztnél - ismerjük Wajda tengermelléki játékfilmjeiből -, elbúcsúzik a hajógyári sortűz áldozataitól
is. A kompnál vihorászó, bambulásig részeg svédek fogják körül,
kiszabadultak végre az alkoholti-

lalom jóléti világából és itt, a
gdanski kikötőben éppen tankolás
után vannak. Az aktivista családostui sír, integet az otthonmaradottaknak. Megint kommentátor
közli, szenvtelenül, hogy devizát
nem vihetett magával, zlotyt meg
minek vitt volna Svédországba ...
Tanítók - Michal Bukojemski
1946-os születésű
lengyel dokumentarista szintén egyszerű cimet
választott riport jának. Nevezhetnők tételfilmnek is, a szónak abban az értelmében,
hogy három
jellegzetes pedagógustípus
fejti ki
nézeteit. Az első eb'Y markáns arcú, fáradt szemű nő, negyvenes lehet. Túlfűtötterr
ecseteli, hogy a
tanórákon fölösleges az árnyalás, a
gyerekeket
alapértékekkel
kell
traktálni, hogy eligazodhassanak
az életben. Aligha véletlen, mondja, hogy Mózes kőtábláit nem sikerült széttörni, pedig az emberiség
sokszor kísérletezett. A vallásban
mindenki megleli az erkölcsi értékeket, az állami iskolákban is teret kéne adni a vallásos nevelésnek. (A katolikus egyház különleges szerepéről több dokumentumfilm árulkodott. Az egyikben leányanyák vallanak arról, hogy huzamosabb ideig otthonra találtak
az egyik szerzetesrendnél.
A másikban vak gyerekek ismerkednek
a világ érzékiségével; állatokat és
tárgyakat simogatnak, majd gyurmáből igyekeznek
megmintázni
az érzékelt valóságot - ez a kísérlet is egyházi kezdeményezés. Egy

harmadikban a sorbanállás filozófiájára derül fény; a talán leghatásosabb . jelenetben
nyugdíjasok
százai várják, hogy a sekrestyében
fölhalmozott
gyógyszerekből
megkapják azt, amit az állam képtelen behozni az országba.)
A taná~nő után az igazgató szólal meg. Otvenes, kopasz és rokonszenvünkre apellál, gondokról és
problémákról
beszél. Magyarországon azok kettőzik a gondokat illetve problémákat -, akik inkább
csak közigazgatási rnűveltség birtokában vannak és kendőzni akarnak, semmint megoldani. Nos, a
lengyel iskolaigazgató
vitatkozik
beosztottjával, a vallást természetesen mákonynak tartja, az ateista
nevelés mindenhatóságáról
szónokol. Nem akarom bántani, végtére is egyetérthetünk vele abban,
hogy az ateista nevelésben rengeteg lehetőség rejlik. Két körülmény mégis ingerkedésre késztet.
Az egyik: egy szót sem szól arról,
hogy az iskolában felhalmozódott
társadalmi feszültségeket miként
lehetne orvosoini. A másik: a rendezőtől - egyébként a Lengyel
Filmművész Szövetség egyik alelnökétől - tudom, hogy a riport
megtekintése után az igazgató elintézte: a nem túl látványos, de
éppen puritánságában
hiteles vállalkozás két évig polera került, a
Krakkói Fesztivál kedvéért vették
le onnan. A harmadik tanártípus a
legrokonszenvesebb,
számomra
legalábbis. Hezvesorrú. szakállas,

inas, nem idősébb harmincötnel.
Látjuk focizni, nem félti a nevelői
tekitélyét; látjuk órát tartani, a
gyerekek nem a kamera kedvéért
nevetnek, hanem élvezik az oldott
magyarázato t. Látjuk a nagy őszszecsapáson, egy értekezleten is,
amelyen kifejti, hogy ő az életszerű nevelés híve. El is hiszem neki.
Ideje volna
összefoglalni
a
szemléleti-szakmai
tanulságokat.
Erdemes volna részletezni, hogya
lengyelországi
dokumentaristák
két tekintetben
felülmúlják magyar kollégáikat. Jobban kihasználják az operatörök képi lehetőségeit. A gyöngécskén csordogáló
állami dotáció sem rettenti vissza
őket attól, hogy minden film számára stílusos kisérőzenét irassanak. Megbocsátható
talán, ha inkább az önmaguknak és egymásnak dolgozó lengyel dokumentaristák valóságközelségét
hangsúlyozom. Azt, ami nemcsak a Tanítók jelenetei ben fogja meg a kívülállót. A legtöbb Krakkóban látott
filmből is kiviláglik, hogy a mai
Lengyelország gyürkőzik a múltjával. A jövője azon múlik, hogy a
vallásos alapértékek
hívei és a
szemléleti dogmatikusok
miként
küzdenek meg egymással. Bevallom, a szintézis-típusnak
szurkolok; az életnek nevelők oldhat ják
meg egy erkölcsi válsággal küszködő társadalom ellentmondásait.
Zöldi László

MEGJELENT

a

FILM ÉVKÖNYV
1987
Az 1987 -ben készült magyar filmekröl, a mozikban és a televízióban bemutatott hazai és
külföldi filmekröl, a filmélet minden jelentös eseményéröl tájékozódhat a FILMÉVKÖNYV
1987-böL
Kapható a könyvesboltokban;
Népstadion út 97),

megrendelhetö a Magyar Filmintézetnél (1143 Budapest,
Ára: 96,- Ft
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A ZENEMŰKIADÓ ÚJDONSÁGA·
John Henry van der Meer

HANGSZEREK
360,- Ft
A kötet nem csupán magukról a hangszerekről, kialakulásukról
szól, hanem játékmódjukról, alkalmazásukról a zenetörténet küíönbözö korszakaiban, a változó összeállítású együttesekről, zenekarokról, szerepükről az ének kisérőjeként, vagy főszereplőként: szólóhangszerként, mindig összefüggésben magával a zene fejlődéséval, a hangszerekre születö zenével. A könyv így a
maga módján sajátos zenetörténet, amelynek alapja a zene legkézzelfoghatóbb összetevője: megszólaltatásának eszköze. A
szöveget körülbelül 100 kottapélda - javarészt a hangterjedelmek, különlegesjátékmódok bemutatása - egészíti ki, 500 színes
és fekete-fehér kép pedig - több mint másfélezer év legszebb'
hangszerei és hangszerábrázolásai - valóságos képzőművészeti
albummá teszik a kötetet.
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ESZMECSERE

Nindzsák és törpikék
Kínálat és kereslet a magyar filmterjesnésben
Régi filmátvételi jegyzőkönyvekben
lapozgatok. A filmpolitika irányítói az ötvenes-hatvanas
években a moziműsort különféle szempontok
korlátai közé szorították.
Ingmar Bergmant
misztikusnak találták, Alfred Hitchcockot betegesnek, Luis Bunuelt vallásosnak - és így tovább, a végtelenségig. Még müfajok is az éberség áldozatául estek (például a western). Csak
fokozatosan emelkedtek fel a sorompók, de még
mindig nyögj ük a vaskalaposság következményeit. Teljesen a mai napig sem sikerült felszámoini Iernaradásunkat,
hiszen kiestünk bizonyos folyamatokból, ám Krőzuskérit nem tékozolhatjuk devizaforintjainkat
a fehér foltok eltüntetésére. Közben újabb adósságok is felhalmozódtak.
Mindennek ellenére: ha a nyolcvanas esztendők végén feltesszük azt a kérdést, hogy mit láthatunk Magyarországon
a világ filmgyártásának többezres kínálatából, jóleső érzéssel válaszolhatunk így: többet, mint - mondjuk - az évtized kezdetén és sokszorosát annak, ami normaként a tv-robbanás körül s jóval a videó-forradalom előtt kialakult. A tilalomfák jó része ledőlt. A tűréshatárok kitágultak. Tulajdonképpen csak kétféle film tartozik a nem kívánatos
portéka kategóriájába: a a pornó és az ellenséges ideológiát népszerűsítő, durván antikommunista (antiszovjet) produktum. De még ebben a két szférában is érzékelhető bizonyos
"mozgás". Az utolsó tangó Pdrirsban, A nagy zabálás sokáig kiátkoz ott film volt nálunk, aztán szépen megbarátkoztunk
velük. Mint hírlik, hamarosan jönnek a J ames Bond-történetek,
noha a
007-es ügynököt egyelőre még nem rehabilitáltuk s lassan-las an gondolhatunk A szarvasvadász
premierjére is, pedig emiatt a szocialista orszá-

gok küldöttségei kivonultak a nyugat-berlini
fsztiválról.
Mindezzel csupán azt kívántam illusztrálni, hogy mindig minden változik. A pornó bizonyos elemei b settenkedtek a magas művészet régióíba, s a politikum megítélésében is
nagyobb toleranciák érvényesülnek.
Mi az, ami nincs? Mi az, ami későn jut el hozzánk? Olyan terjedelmes listát senki sem tudna
összeállítani, mint Kézdi-Kovács Zsolt emlékezetes pamflet jében (lásd a Film világ 1978-as vitáját). Amennyiben leszámít juk az említetl filmtípusokat (s odasoroljuk az 7984-et, A lét elvisel/tetetlen könnyúségét, sőt a Vasembert is), jobbára
csak a zajos sik rek maradnak, melyek egyszer
szinte bizonyosan megérkeznek. Esetleg olyan
művek,
melyek egyelőre drágák (az Amadeus
vagy Kuroszava Runja). Aztán Brian de Palma.
Meg Bikácsy Gergely imádott franciái: Godard,
Bresson, Rohm r. /. szocialísta piacon elmaradásunk szinte egyáltalán nincs, mivel - kölcsönösségi alapon - még a közepes, sőt gyenge filmeket is megvásároljuk s újabban a "dobozos"
művek is bekerültek a forgalmazás vérkeringésébe (korántsem valamennyi, ugyanis a csehszlovákok nem csatlakoztak az akcióhoz s még
másutt is akad a széles nyilvánosság elől elzárt
mozidarab). A MOKÉP hegemóniájának
megszűntével
számolni lehet azzal, hogya konkurencia ráveti magát a nálunk ismeretlen filmtörténeti érdekességekre, s feltehető, hogy talál is a
Híd a Kwai folyón-szerű értékeket. A teljes képhez természetesen az is hozzátartozik, hogy ami
elérhetetlen a filmszínházakban, ezerszázalékos
bizonyossággal felkutatható a videóhálózatban.
A pornókazetták divatja állandó, Rambo és folytatásai a házimoziban hódítanak, hozzá lehel
jutni aVallomáshoz - és szinte bármihez, amit reH5

kord-gyorsasággal továbbít a bécsi és egyéb
nyugati "futárposta". A televízió szintén bővítette a kínálatot, a műholdak programjáról nem
is beszélve. Megértük azt, ami egyszerre jó is,
rossz is: a bőség zavarával küszködünk.
A filmízlés változásairól és tendenciáiról
megjelent ugyan néhány cikk, reprezentatív felmérés azonban még nem született, pedig sokan
lennének kiváncsiak rá (s nem is feltétlenül "hivatalból"). Alábbi jegyzetünkben néhány jelenségről mondunk véleményt - főleg mozistatísztikák adatait és személyes tapasztalatokat felhasználva. Prekoncepciónkat
(töredelmesen)
bevallj uk, bár a felfedezés korántsem egetverő:
folyton erősödnek a kommercializmus hadállásai s a közönség, mely köztudomásúan leválthatatlan, "osztódáskor" is elsősorban a szórakozást, a kikapcsolódást keresi, kevéssé vonzó dv a
a kísérletekhez, az agytornákhoz, az absztrakciókhoz. Ugyanakkor tapasztalható és bizonyítható a világ "rázós" dolgai iránti érdeklődés is.
Két érem két oldaláról van szó.
Kezdjük az áttekintést azzal, ami lassan évszázados örökségnek,
megállíthatatlan folyamatnak számít. Az "amerikai érintés" a mozik és
közönségigények ősi hagyománya (persze nemcsak nálunk, de maradjunk itthoni berkekben).
Szellemét akkor sem tudták visszaszorítani,
amikor egy tollvonással leparancsolták Hollywood követeit a vászonról - a második világháború alatt, majd a Rákosi-korszakban. Miután
újra fölemelkedtek a sorompók, folytatódott a
diadalmenet. Még a jelentős késéssel érkezett
művek is hódítottak és hódítanak. A látogatottsági lista élmezönyében többnyire amerikai filmeket találunk. A szocialista forgalmazásnak az
amerikai film az első szárnú pénzcsinálója. N éhány 1987-es adat mutatóba": az éllovas A nindzsa szinre lép 1.308.481-es nézővel, ami 56,5 %os kihasználtságot jelent; megközelíti a Gyilkos
robotok (910.994 - 49 %), A cápa 2. (890.420 49,5 %) és A Beverly Hillsi zsaru (662.992 62,9 %).
Mivel magyarázható a jelenség? Ment-e ezen
művek által a film elébb? Legyünk objektívek:
sem Menahem Golan, sem a többiek nem tartoznak a "fősodorhoz" , viszont tagadhatatlan
tény, hogy a piaco t fölényes biztonsággal ismerik.
Némileg leegyszerűsítve a képletet, az alábbi
összetevők a legfontosabbak:
1. A cselekmény mozgalmas, izgalmas, feszültségteli;

2. A látványelemek változatosak;
3. Könnyű az azonosulás a hősökkel;
4. A gondolati tartalom könnyen megemészthető - s ha sovány is, fenntartás nélkül elfogadható (kb. ilyen szinten: a katasztrófák és devianciák

ellen jú cscllycl

harcolhatunk]:

5. Ismert színészek, népszerű sztárok játszanak a
filmekben.
Ennyi elég is a üdvösséghez? Többnyire igen.
S ha valami "hibádzik" a felsorolt panelek közül, a szeizmográf kileng. Még az amerikai filmek esetében is. Mivel magyarázzuk különben
a bukásokat? A Gountry Texasban vetítései nemcsak azért fulladtak közönybe, mert a film zenére épül (a musical Magyarországon soha nem
nyert csatát), hanem hagyományostól
elütő
szerkezete, stílusa miatt sem (74.317 - 17,0 %).
Ugyanígy a Gutter útja, melyet pedig a csehszlovák új hullám egykori mestere, az intim megvilágítások rendezője,
Ivan Passer készített
(110.272 - 20,5 %). Vagy vegyük a Sreretet-éradatot,John Cassavetes remekét. Ez sem kellett,
talán mert nem túlságosan sokat "lelkizett" benne a mester (Cannon vállalkozási). Számsora
meglepő: 32.632 néző - 21,8 %. Ugyanakkor a
Broadway Danny Rose 59.450 nézője (42,9 %) határozottan pozitív szaldóként könyvelhető el nagyjából ennyire becsülhetjük a Woody Allenrajongók hazai táborát. Persze a statisztikát hiba
lenne abszolutizálni. Nem mindegy, hogy egy
filmet hány előadásban, mely mozikban tűznek
műsorra, biztosítanak-e számára megfelelő kifutási lehetőséget stb. Aminek nem örülünk - ez
már 1988-as optika-torzulás - : fokozódik az erőszak kultusza (A halálosztó és epigonjai), mintha
infantilizálódni kezdene a sci-fi. Kérdés, együtt
halad-e a publikum ezekkel a friss őrületekkel? '
A jelek szerint nem feltétlenül.
Hosszabb ideje alapelvnek számít, hogya kiemelkedő
személyíségek
V.I.P.-védettséget
élveznek. Antonioni, Bergman, Fellini; Forman
és még néhányan szinte valamennyi alkotásukkal jelen vannak a mi repertoárunkban. Ennek a
lehető legjobb értelemben vett személyi kultusznak az a következménye, hogy a modern kori klasszikusok szervesen beépültek a magyar
filmkultúrába. Olyan fedezet ez, mely jelentékeny ellentétel a merkantilizmus diadala esetén
is. Pillantsunk a táblázatokra. Woody Allen példáját már idéz tük, nagyjából hasonló tábora lehet Coppolának (Gengszterek klubja: ezt a nem
igazán sikerült filmet 395.591 néző látta, a kihasználtsági százalék 33,3 %), Fellininek (Ginger
és Fred: 18.045 - 36,0 %), Vardának (Sem fedél,
sem törvény: 10.984 - 35,6 %).
-Valamennyi eredmény a tavalyi esztendő summázata.
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A Krokodil Dundee nálunk is aratott (1.235.204
- 63,1 %) - talán az újkori romantika terjedése
következtében. Az ízléses, könnyen fogyasztható és remekül poentírozott filmek számát szaporította, tehát semmi okunk berzenkedni ellene.
Egy kicsit azért meglepő, hogy az ausztrál ok ezzel elhódították a pálmát az amerikaiak elől. Bizonnyal ez is váltást jelez: nem kell, hogy az
USA-védjegy ott díszelegjen a főcímen, ha a
munícióból nem hiányzik a belevaló. A Krokodil
Dundeefolytatása
már elkészült. A filmnek semmi köze a nálunk csak periféri álisan bemutatkozó ausztrál új hullámhoz. Amiképpen Bud Spencerék sem kötődnek az olasz neorealizmushoz
(Én a vizilovakkal vagyok: 1.314.153 - 57,5 %).
Kérdés: hány folytatást, nekifutást, fölmelegítést, ismétlést bír ki a néző? Nincs határ. Az igazi
sikerek - lásd a mozitörténetet
Stan és Pantól
Chaplinig, Femandeltöl a Folytassa!-szériáig) . állandóan újratermelhetők.
A franciák a zsarusémát fejelik meg folyton. Kicsit rosszkedvűen
kell megállapítani, hogy ez az egyébként is reménytelenül középszerű évtized, melynek rövidesen a végére érünk, az olasz és francia aranyalapot alig gazdagította. Nálunk így is, ennek ellenére ők a favoritok.
Sajátos státusa alakult ki Magyarországon
a
magyar filmeknek. Keményen fogalmazva: a
nézők nem nagyon szeretik őket. Tapintatosan:
a a látogatói visszaesés a hazai műveket sem kímélte meg.] óindulatúan: remélhetően átmeneti
a válság, melyből hamarosan
kilábalhatunk.
Maradjunk a tényeknél. Az összes néző egyötöde kiváncsi IJlagyar filmre. Keveselljük ezt az érdeklődést. Am ha mégis elégedettek lennénk,
gondoljunk arra, hogy kiugró fogadtatásban
roppant kevés műnek volt osztályrésze. Eltűntek a süllyesztőben olyan, jobb sorsra érdemes
alkotások, mi~t a ValaholMagyarországon (48.098
.: 19,6 %), az Ereéken» búcsú afejedelemtól (39.208
- 19,3 %). A mozikban minden öt helyből kb.
négy marad üresen a Malom a pokolban (145.934
- 22,1 %) és a Gondviselés (68.597 - 21,9 %) előadásain. Ezzel szemben több mint kétszázezren
vásároltak jegyet a par excellence politizáló
Napló srerelmeimnek című filmre (202.990 - 26,5
%), a Banánhéjkeringó 516.993 nézőt vonzott
(40,2 %), a Csók, anyu ígéretes kisérletét szintén
sokan igazolták vissza (470.099 - 40,7 %).
Miért nincs igazán otthon itthon a magyar
film? Talán nem elég érdekes. N em elég felfedező. Nem elég profi. A kivételek erősítik a szabályt - és érdemes megemlíteni, hogy elsősorban a dokumentumfilm
műfajában érezhető a
pezsgés. Meg egyfajta közeledés mű és közön-

ség között. Sokan hangot adtak azon kívánságuknak, hogy a televízió fogadja be ezeket a
képernyőre
teremtett riportokat, dokumentációkat, portrékat. Ajavaslatra egyelőre nincs válasz. Maradt a mozí, ami, mint mostanában kiderült, nem is mindig kong, amikor ilyen filmeket játszanak. A Szépleányok nézőszáma túlhaladott egy bűvös határt (643.168 - 44,8 %), aligha
csak a pikáns téma miatt, de jók a mutatói az Én
isjártam Isonecnál című filmnek is (99.692 - 34,8
%). A következtetés adott: nem igaz, hogya direkt politikum mindig elutasításra talál. Még a
moziban is van tábora ezeknek a felkavaró hatású műveknek. Csak hát az arányok! Azok bizony felbillentek. Kedvező fordulatot a magyar
film hazai sorsában a populáris műfajok eredményes művelése jelenthetne - ennek viszont
lenne néhány "conditio sine qua non"-ja. Mivel
a feltételek jó része hiányzik, marad a hozott
anyag - és a 22-es csapdája. Lehet-e így próféta
valaki a saját hazájában?
A szovjet és más szocialista filmek iránti előítéletet - mely sajnos szintén állandóan újratermelődik - világnézeti és ízlésbeli fenntartások
motiválják. Az éveken, sőt évtizedeken át mereven erőltetett mennyiségi szemlélet visszaütött.
Ma már más a helyzet, igényesebb a szelekció,
noha még mindig átcsúsznak a léc alatt kritikán
aluli csinálmányok is. Az elvesztegetett bizalmat roppant nehéz visszaszerezni, de azért tegyük a szívünkre a kezünket: számos jelentős alkotást is lehetetlenné tett a gyilkos diszkrimináció. Nálunk még a világszerte csodált csehszlovák új hullámot sem fedezte fel magának az úgynevezett átlagnéző, a lengyelekkel is csak egy
bizonyos ideig haladtunk együtt (jellemző, hogy
a Hamu és gyémánt és a Mátér Johanna az első forgalmazási koncepció szerint szűk körben került
bemutatásra). Egyszer érdemes lenne alaposabban elemezni a filmkedvelő közönség sznob izmusát - ennek része az elutasítás is, mely a szocialista stúdiókban forgatott alkotásokat feltünő en sújtja.
Fentebb említettük az ideológiai, felfogásbeli
kérdőjeleket. Tegyük hozzá: többféle értelemben érzékelhető az aszinkron. A Vezeklést egyesek "balról" utasították el, Ozerov háborús képeskönyveit máskor, mások, a tények nevében.
A jelrendszer, a frazeológia szintén irritálhat ja
azokat, akik másfajta kommunikációs rendszerhez szoktak. A magyar filmműveltség kötelező
komponensei közé sokáig nem tartozott a szovjet filmek ismerete. Eizenstein neve benne sincs
az első magyar filmlexikonban. 1945 előtt gyakorlatilag nem játszottak nálunk szovjet filme87

ket, s mikor az igazi honfoglalásra sor kerül hetett volna, a Szibériai rapszódia, a Vidám vásár és a
többi Sztálin-díjas rnű lett a kinevezett csillag,
ami eleve rontotta az esélyeket. 1957-től újra
megjelentek az amerikai filmek - s újra megváltoztak az arányok. A Trapee; a Római vakáció és a
többi hollywoodi siker elszívta a levegőt még a
grandiózus teljesítmények elől is. Van továbbá
egy tehertétel, amit lassan ideje bevallani, akárcsak a kékcédulás választásokat. Hosszú időn át
erőltették nálunk a szervezést. A mozisok prémiumfeladatát ahhoz szabták, hogy hányan néznek meg szovjet filmeket. A pszichikai presszió,
a "kötelező film" kényszere, a munkaverseny
még azokat is felpaprikázta, akik esetleg önszántukból is helyet foglaltak a nézőtéren. Ugyanakkor gyönyörű statisztikák születtek. Papíron
egyre többen néztek szovjet filmet, a valóságban
azonban egyre kevesebben. A glasznoszty és a
p resztrojka meghullámoztatta
az állóvizet, a
spontán érdeklődés valamelyest nőtt, talán a
kritika is jobban orientál mint korábban - fordulatra azonban egyelőre.ne számítsunk. Tűrhető a látogatottsága 1987-ben a BoLygókegyüttáLLásának (17.235 - 30,7 %), a Búcsúzámak (l47.434
- 29,6 %), a Barátom, Iván Lapsinnak (22.791 27,7 %), egyenesen kiemelkedő a Vezekltmek
(271,362_- 46,0 %). De hogy mennyire csalókák
a rubrikák, hadd bizonyítsa egy bosszantó bukás: A fiataL zeneszerző utazásai mellett 38,5 % áll
- ami 57 előadást és 4.306 nézőt jelent. Még
riasztóbb egy másik sor: Pasztorál- 40 előadás,
856 néző, 11,7 %-os kihasználtság. joszeliani
mást érdemelne ...
Külön kell szólni a Tarkovszkíj-életrnűről,
mely - egy tétel híján: vajon, hol késik a Nosztalgia bemutatása? - fontos helyet foglal el a magyar filmkultúrában. Megemlítendő, hogy mi,
egyedül a szocialista országok közül, a kiátkozás
alatt sem tettük indexre az Andrej Rubljovot és a
többi Tarkovszkij-mestermunkát.
Mindegyiket
vetítettük, sőt a Szilágyi Ákos - Kovács András
Bálint duó éppen akkor írta közös könyvét, amikor a föld ezen részén valami kevés esélyük volt
a megjelentetésre (igaz, kezükben volt a nyugati
szerződés, de azért így is bátor tettre vállalkoztak, hiszen akkortájt a rendezőt még a szovjet
enciklopédiából is ki akarták hagyni. Más szov-
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jet filmek csak alkalomszerűen, egy-egy ünnepen, találkozáskor, retrospekció idején kerülnek
olyan reflektorfénybe, mint Tarkovszkij alkotásai. Gyanítható, hogy egy rögtönzött felmérés
ijesztő képet festene cinéfileink tájékozottságáról e témakörben. Újra hangsúlyozzuk: ennek
az egyensúlyvesztésnek az irányított népszerűsítés az egyik oka - meg a szeszélyes politikai direktívák, melyek a széljárástól függően emelnek
ki vagy hagynak háttérben filmeket. Furcsa
tény, de tény: a "dobozos filmek", melyek történetét sokszor megszellőztették a sajtóban, viszonylag árnyékban maradtak. Sem a Téma, sem
az Ellenőrzés az utakon, sem a M uratova-rendezte
Hosszú búcsúzások nem vált igazi "üggyé". Talán
mert megkéstek. Talán amiatt, hogy túlságosan
nagy volt a felhajtás körülöttük.
Osszegzés helyett most már csak néhány címszó-szerű megfigyelés maradt hátra. A nindzsákkal és a törpikékkel, a mostani favoritokkal még Schwartzenegger sem versenyezhet, ám
osztoznak velük más filmféleségek is az elismerésben. Meglepő, de még mindig élnek, sőt burjánzanak bizonyos nosztalgiák. Karády Katalin
rajongóinak tábora nem csökken, s a régi magyar filmek vetítései után rendszeresen felcsattan a taps a Filmmúzeumban. A Szűts Mara házassága jegyeiért az Astoriáig állt a sor ... A videó-dzsungelben - melynek hatékonysága nehezen mérhető - a horror, a pornó, a tiltott gyümölcs hódít. Hogy valaki az Aranypolgárt játszaná - ilyet én még nem hallottam. Viszonylag
népszerű az animáció (a magyar is). A kínai karate arra jó, hogy "javítsa" a szocialista statisztikát. Talán most már lehetne gondolni egyszer
izraeli mustrára, ismeretlen film-tartományok
felfedezésére is.
agyjából ilyenek vagyunk a moziban. Ahhoz, hogy szebb legyen a bizonyítvány, sok mindenre szükség lenne. Filmekre, pénzre, mozik
felújítására, ötletekre, szabadidőre. igényekre és
igényességre, jobb társadalmi közérzetre, markánsabb irányításra, nagyvonalúbb válogatásra,
eredményesebb filmoktatásra, szélesebb körű
ismeretterjesztésre stb. Talán még van icipici
esélyünk arra, hogy ma és holnap ne hátrafelé,
hanem előre irányítsuk a lépteinket.
Veress József
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