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TEORIA
Ember a felvevőgép előtt
Több is, kevesebb is vállalkozásunk, mint a filmszínészet kérdésének vizsgálata, hiszen a mozivásznon gyakran "civilek" is nagy sikert aratnak, és
színházi kiválóságok mondanak csődöt. Mindenesetre annyi bizonyosnak
látszik, hogy a játékfilm vonzását, értékét nagy mértékban határozza meg a
szereplő kiválasztása.
"Az úgynevezett »szdrar«, »pseichologia-mentes« srinészi játék? Az is egy negatív szándékból fakadt:
hogy a seinészek ne grimaszoljanak meg handabandaeranak a kamera előtt; untam a régi ismert seinészi manírokat. ( .. ) Nem egyszerűen szinésrek kellenek ahhoz, amit én csinálok, hanem olyan szinéseek kellenek, akik nekem barátaim. "
JANCSÓ MIKLÓS
"Filmen sajnos nem mindenki játszhat el minden szerepet, vagy ha ilyesmivel kisérleterünk, akkor
meg kell kűsskodni az igazságért. A szereposztásnak tehát az az alapja, hogy a seinesenek. aki a szerepet játssza, külső adottságaiban százszázalékosan meg kellfelelni egy csomó társadalmi tapasztalatnak. Másodsorban nagyon jó szinésmek kell lenni. "
SZABÓ ISTVÁN
"Szerintem filmen nem létezik »amauir« szinész; ha egyfilm jó, hiteles, abban az úgynevezett »cioilszereplő is seinesri produkció! nyújt, függetlenül attól, hogy kűlonben mi a foglalkozása. "
szöRÉNY REZSŐ

"

Jegyzetek
a magyar filmszínészet múlt járól és jelenéről
A filmről szóló irodalom - tisztelet a kivételnek
- a színészi teljesítmények röntgenszerű átvilágításának példájával alig szolgál. Többnyire
sietős jelzők, elkoptatott minősítések jutnak szegény művészeknek elismerés- vagy elmarasztalasképpen (hagyományosan az eszmefuttatások
végén), A sztereotípiák széles körben ismertek:
X.Y. maradéktalanul illúziót keltett, mindent el-

hitetett, nehezen birkózott a szeroppel. bevált
sablonokból építkezett stb. Az egyelőre gyerekcipőben járó filmtudomány sem jutott sokkal
messzebb bizonyos kényelmes közhelyeknél.
Lapozzuk fel a históriai összefoglalásokat. Még
a legigényesebbek sem szentelnek elég teret a figurák megszemélyesítőinek. Talán azért, mert a
film elsősorban a rendezés művészete, esetleg a
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Soós Imre mint Ludas Matyi, 1949

megcsontosodott konvenció k, a kialakult szokások, netán az örökös helyhiány miatt. A színeszéletrajzokban sincs sokkal több köszönet.
Sajnos, tudomásul kell vennünk: a rajongókat
jobban érdekli Laurence Olivier és Vivian
Leigh szerelmi románca, mint - mondjuk - a III.
Richard szerepértelmezése vagy a színházi és kinematográfiai
hatás keltés eltérő mechanizmusa.
Egyszer érdemes lenne a színészek és a szerepek szűrőjén alaposan "átmosni" filmjeinket.
Azaz: ebből a szokatlan optikaből megvilágítani
témákat, műfajokat, korszakokat, tendenciákat.
Talán egyszer majd sot kerül rá. Addig is, míg e
nagy igényű szintézisre készen nem állunk,
hadd terjesszük az olvasó elé megfigyeléseinket
és impresszióinkat a magyar filmszínészet tegnapi és mai folyamatairól, eredményekről és
gondokról, tündöklő arcokról és emlékezetes
teljesítményekről. Leltárkészítésre nem vállalkozunk, arra azonban remélhetően megfelelők
lesznek e sorok, hogy érzékeltessék a főbb kérdéseket Oelenségeket, viszonyítási pontokat,
mesterségbeli polémiákat stb.), melyek a hiva.tás és a közvélemény érdeklődésének egyaránt
homlokterében állnak.
Magyarországon a felszabadulás előtt igazi filmcsillagok tündököltek a kommersz-mozi egén. A
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remekül mííködő gépezet Amerikából importált
fogásokkal sztárolta azokat, akiket a közönség
kegyeibe fogadott. A csábos mosolyú Szeleczky
Zitát, a skatulyából kihúzott Jávor Pált, a titokzatos Karády Katalint, a démoni Mezey Máriát,
a magabiztos Muráti Lilit, a hódító Szilassy
Lászlót. Kultuszuk - tekintettel az ízlés színvonalára és az igények tartalmára - érthető, sőt
törvényszerű,
A nézők ezekre a nevekre mentek
be a filmszínházba, Karádyék
cserében pedig
viselkedési normákat, morális követelményeket, szokásrendszert teremtettek. A publikum
elfogadta, sőt utánozta bálványai minden mozdulatát. A színészeket olyasféleképpen azonesitották szerepeikkel, mint jóval később - szinte
teljesen megmagyarázhatatlanul
- Gobbi Hildát a rádióban életre keltett Szabó nénivel. A divat gerjesztő elemei - klisék. Olcsó reklámok.
Rafinált fotók. Bőven szórt parfüm az irigyelt
magánéletre (hol laknak, mit csinálnak, kivel
flörtölnek a szeretett kedvencek). Nyilatkozatok
minden mennyiségben. " Sza bad az iratokat?" ez volt az egyik állandó rovat címe a Déliháhban.
A kíváncsiak megtudhatták belőle, ki mit olvas,
iszik, szív, sportol, s mellékesen még egy-két
adalékot is a kiemelkedés hátteréről.
Az alakítások - nos, az alakítások nem érdekelték ilyen részletességgel a nagyérdeműt, de
még a többnyire meghatározott érdekeket kiszolgáló tollforgatókat sem. Ha egy Fényes
Alice befutott, megveregették a vállát, de színészetének elemző értékelésével nem tüntették ki.
A kritikusok tisztes távolságból tekintettek a valóságos vagy elképzelt csúcsokra. Talán csak
Egyed Zoltán, a Film Seinlui; Irodalom legendás
főszerkesztője engedhette meg magának, hogy
akár Csortos Gyulába is belekössön (nota bene:
sűrűn élt kivívott jogával), ez a harcias póz azonban ritka. Kerestem forrásokat a jelentősebb régi magyar filmek színészi arzenáljának feltérképezéséhez. Nincsenek. A pletykák elszívták a levegőt előlük. Pedig akadt volna néhány megörökítésre méltó bravúr. Páger küzdelme a sabIonokkal. Somlay Artúr "nagyúri" pózai. Görbe
János megalázott és megszomorított emberei. A
francia Anabella tipikus magyar karaktere a Tavaszi ZápOIban. Muráti vibrálóan modern játékstílusa.
Az egyoldalú gyakorlat akkor kezdett megváltozni, amikor - szinte átmenet nélkül - elsöpörték a hollywoodi mintájú sztárrendszer maradványait, és a magánélet kapuja a nagyvilág
előtt becsukódott. Egyszer csak érdekessé vált a
színész. Nem ő maga, hanem a munkája. Epítkezésének részletei. Atalakulása, azonosulása, he-

Soós Imre a Körhinta Bíró Mátéjaként, 7955

lye és funkciója az együttes egészében. Mint fentebb említettem, a "váltás" jobbára felszínes
információk dömpingjét jelentette - ám ezzel
együtt vitathatatlan tény, hogy más megvilágításba kerültek a színészek és a szerepek. Amiben nem kis része volt az "őrségváltásnak", hiszen - míg a rendezők, operatőrök, egyéb filmcsinálök többsége a régi nóták után az újakat is
fújni kezdte - Jávor, Szeleczky, Muráti, Páger,
Szilassy helyére (egytől egyig külföldre távoztak) friss erőknek kellett állniuk.
Ragadjunk ki egy-két fejezetet az új krónikából - személyiségük és alakításaik tükrében felidézve néhány felejthetetlen filmszínész emlékét,
Soós Imre - másokkal, elsősorban Horváth
Terivel és Szirtes Ádámmal együtt - a népi tehetségek közé tartozott, "karrierjét" a nagy társadalmi változásoknak köszönhette. Ösztönös
színészként robbant be a vászonra. A színpadon
sokkal nehezebben vette a levegőt. Ezt az általam látott debreceni fellépések bizonyították.
Soós Imre az alföldi városban - ne kerteljünk:
száműzetésben - sűrűn bizonytalankodott. Kereste önmagát. Kizárólag akkor szárnyalt, amikor élményei kútj ából kortyolhatott.
A Talpalatnyi földben elhadart mondóka még
egyáltalán nem sejtetett kibontakozást, a Ludas

Matyi viszont már nem pusztán ígéret, sokkal
több annál. Beérkezés. Egy új típus megjelenése. Realista mesehős-kreatúra modellje.
A Fazekas Mihály-átköltésben a fizikai megjelenés fölöttébb fontos. Ludas Matyit nem
játszhatta volna el egy szocialista] ávor Pál-utód.
Energikusabb, robbanékonyabb, játékra és kópéságra fogékonyabb, mint a nagy előd akármelyik figurája. Soós Imre egyébként akkor emelkedik a panelek fölé (melyek, mi tagadás,
meghatározzák e film jellegét), amikor szerepet
alakít a szerepben. Vagyis Döbrögí megleckéztetésekor. Erdekes a mutatvány. El kell hitetni e
ellenfelével, hogy ő most más, ugyanakkor a kameráknak is játszik: elváltoztatja hangszínét,
mirnikáját, szóhasználatát. Nagy dolog az ilyesmi a szocialista mozi-sivatagban, amikor a "pozitív hősnek" még helyzetgyakorlatokat sem
nagyon lehetett végrehajtania.
Rokonszenves vonás a Soós Imre-megformálta jellemekben: általában érzelemgazdag sőt: a kapcsolatteremtésben fölöttébb fogékony
- ifjú embereket jelenített meg. Fesztelenül és
könnyedén, mi több: természetesen bújt bele
mások bőrébe. Nem volt sok szerencséje, mivel
akkor kapott nagy feladatokat, amikor a magyar
film vergődött a sablonok szorításában. Igaz, a
felszálló ágban is jutott feladat számára.
A Civil a palyan legjobb pillanatai - íme, a
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Fertari Violella a Civil a Pályán című filmben, 1951

Sztanyiszlavszkij-módszer
hatása - magánemócióknak
köszönhetők.
Mindenki
tudta,
hogy a mezítlábas Soós Imre szerelmes az "úri"
Ferrari Violettába, aki őr csak a kamera előtt
csókolta vissza (amikor viszont senki nem látta,
fütyült rá). A Kiskrajcárés az Ijjú szívvel- tézisdarabok, száraz vezércikkekre vagy harcos tanmesékre emlékeztetnek. A Körhinta Bíró Mátéja ezzel szemben nem lombikban született. Fábri
Zoltán filmjében nem egyetlen - végletekig
leegyszerűsített - lelkiállapotot kellett megformálni, hanem átmeneteket, különféle
hangulatokat, vihart és csöndet, eksztatikus rajongást és
dacos elégecletlenséget. Soós Imre akkor a legjobb, amikor küzd jussáért: életeszményeiért
és
szerelméért. "Repülünk, Mari!" - kiáltja az imádott lánynak a száguldá forgatagában. Ez is
küzdelem (noha pátoszbeli), meg az is, amikor
szembeszáll az önkénnyel, és jogait követeli.
em volt hősszerelmes alkat (magam a Rómeójának sem hittem, pedig dicséretesen verejtékezelt a Shakespeare-szerepben).
A Körhinta
mégis hiteles. Egyebek között attól az, hogy
Soós Imre az ébredő vonzalmat, a feltétel nélküli odaadást, a .zerelmí bódulatot árnyalatokban
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gazdagon, realisztikus hitelességgel eljátszotta.
Pontosabban - átélte.
Nincs sok értelme annak, hogy elképzeljük
magunkban és magunknak Soós Imre tragikus
hirtelenséggel félbeszakadt karrierjének foly tatását, de annyit megkockáztathatunk:
Szirtes
Adámnak és Latinovits Zoltánnak
egyaránt riválisává válhatott volna. Igy is ,egyedi példányként" írta be magát a művészi felfedezésekben
sovány esztendők krónikájába.
Latinovits Zoltán filmes belépőjével - tapintattal hallgassuk el a részleteket - azonnal a
"vásott kölyök" kétes dicsőségét akarta megszerezni magának. Sikerült. Azonnal megismerték
a nevét. Szerencsére hamar elfelejtették a botrányt, s mivel a hallatlanul fotogenikus megj elenésű színész széles skálán játszott, elhalmozták
megbizatásokkal
is. Hamar a vezető művészek
sorába emelkedett.
Egyik nyilatkozatában
már fáradtan és keserűen - valamennyi szereperől leplezetlen csalódással beszélt. Állítása szerint kizárólag a Szindbád; Huszárik Zoltán látomása hozta tűzbe, a többi esetben csak a rutin
voJ t szerepjátszásainak mozgatórugója. Nem hi-

Ajtay Andor és Latinooits Zoltán az Oldás és kotés egyjelenetében, 1963

szem, hogy készpénznek kellene vennünk a vallomást, hiszen Latinovits filmográfiája súlyában
és mélységeiben nem hasonlítható a Csortos
Gyuláéhoz (közismert: ha valaki, a régi magyar
mozi Falstaffja tényleg utáita magát a vásznon, s
meg sem nézte a filmeket, melyekben "előfordult") - de azért érződik ebben a lehangoló
curriculum vitae-ban valami kegyetlen önostorozás is. Paradoxon, de tény: a modern kor
egyik legjelentősebb magyar filmszínésze - a díjak, elismerések, valamint kivívott rangja ellenére - maradéktalanul nem tudott kiteljesedni
filmbeli életében sem. Valami mindig útját állta
szárnyalásának. Hol a megírt szituációk elmosódottsága, hol a társadalmi környezet vázlatossága, de az is előfordult, hogy Miska pincérszerű
jelenlétre kárhoztatták.
Mi rokonít ja egymással repertoárja tételeit
(úgyszólván függetlenül az alkotások színvonalától) ? Mindenekelőtt
kemény intellektualizmusa - még akkor is, ha perifériára került egzisztenciákat gyúrt össze jellegzetes személyiségjegyeivel (például Az ö'regben, melyet - mindig időszerű konfliktusa miatt - talán holnap
megértőbben fognak értékelni, mint a kortár-

sak). A másik közös nevező: Latinovits általában "lángoló", szenvedélyes, száznyolcvan fo-.
kos tűzben égő hősöket formált meg - az egzaltáltságon innen és túl. Ebbe a skatulyába bőven
belefért a romantikus szentkép, meg az önemésztő vesztes is, aki sehogyan sem találja a
helyét a nap alatt. Van továbbá még egy sajátosság, mely főképpen az érett Latinovits játékát
jellemzi. Athat ja cselekvéseit és mondatait egyfajta beletörődő cinizmus, fáradt fölény, az életet bizonytalanul élők védtelensége, ami persze
valójában védekezést jelent (megállapításunk
még az utolsó alakításra, Az ötödik pecsét szadista
gyilkosára is érvényes).
Latinovits Zoltán különleges képességgel
"hangolta" magát a szerepekre (ebben a vonatkozásban még a különben gyűlölt kompromiszszumokat sem vetette meg). Képes volt arra,
hogy korszerű tartalommal töltse meg a szabadságért folytatott küzdelem hősi pátoszát is: úgy
mondta a szöveget, hogya "hic et nunc"-pilIanatra gondolt; személyes indíttatás is adhatott
inspirációt Latinovits Zoltánnak. Aligha kétséges, hogy A legszebb férfikor drámáját maga is
megélte, s hogy az elégedetlenség éppúgy haj7

totta előre, akárcsak szamos figuráját. Persze az
önéletrajzi portré a legmarkánsabb vonásokkal
- ebben egyetérthetünk
a színésszel - a
Szindbádoes: gazdagodott.
Abban a filmben,
mely Krúdy t idézte meg a szenvedély legmagasabb hőfokán.
Latinovits Zoltán épp olyan hedonista életélvező volt (pontosabban, az is), mint a ködlovag,
álmok és látomások megszállottja.
Akárcsak
Krúdy Gyula vagy maga Huszárik Zoltán, a rendező. Ettől vált azonosulása "üggyé", hitvallássá, meggyőződéssé, manifesztummá. Hajtotta a
"hajrá étel, dal, ital" természetes emberi vágya.
A női varázs lebírhalatlan csodálata. Remek antológiát lehetne összeállítani azokból a gesztusokból, ahogy Latinovits eljátszotta a kitörő örömet, a rezignált szomorúságot, a pajkos összekacsintást, a dühítő linkséget, a csillapíthatatlan
féktelenséget, a határtalan sóvárgást. Megismétlem: annak ellenére, hogy főleg vázlatokat bíztak rá.
Szép öregember lett volna.
Szép öreg magyar színész.
Hódolat a szépség előtt: egy harminc évvel ezelőtti Filmvilágban bukkantam erre a címre, melyet szeretnék kölcsönvenni egy jelenség körbejárásához. Gyárfás Miklós szellemes esszéjéből
idézek, melyet a lapban Bara Margit szinte érzékien perzselő fotója illusztrál.
Ime, az okfejtés: "A szépséget a mindennapi
nyelvben s az esztétikában egyaránt hajlamosak
vagyunk elvontan szemlélni. A filmművészet
ebben a tekintetben
is forradalmian
hatott.
Mondanom sem kell, milyen mélyen felkavarja
a közízlést és a szépségről alkotott fogalmakat
egy-egy szép filmszínésznő vagy filmszínész.
Balázs Béla azt mondja erről a kérdésről, hogy
»a filmkultúrával kezdődő vizuális kultúra újrafejlődése a szépsége t újra fontos tömegélménynyé tette«, Az a vizuális kultúra, amelyről Balázs
Béla beszélt, gyakran csak tömegcikk formájában nyújtotta a szépet a közönségnek. A harmincas években futószalagon készült külföldi és hazai filmek nagyjából három szépsége t ismertek:
a nagyszemű babaarcot, a fiús modern lányt és
az úgynevezett vampot. Ez az olcsón mért, háromféle csomagolású szépségáru is a múlt üzleti
naivságai közé tartozik. Manapság még a tömegcikknek szánt filmeken is gazdagabb szépségskálával dolgoznak." Továbbá: "A női szépség sem az irodalomban, sem a képzőművészetben nem csupán nemes formák szerenesés találkozása, hanem a harmóniák
szabad, lebegő
lehetősége." A filmművészet a szépséget egy'
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részt tömegélménnyé
tette - mint Balázs Béla
rnondja -, másrészt a képi lényegeken keresztül
a belső eszmei világ kifejezőjévé: "az emberi szépség a film egyik legköltóibb eleme, amely ennek a müfajnak emelkedettséget, újszerű pátoszt kölcsönöz."
Bara Margit - kivétel, hangsúlyozza a cikkíró,
hiszen a Bakaruhában elégikus beállításain szomorú és halk tragédiát testesít meg: "A film hangulati szépségének egyik tényezője az, hogy
Bara Margit szépsége nem külső foglalata, dekoratív burka Vilma lelkének, hanem maga Vilma
lelke."
Az 1945 előtti magyar film ügyeletes üdvöskéi konzum-szépségek
voltak: kirakati bábuk,
élvezeti cikkek, a csábítás trükkjei. Egy Goll
Bea, egy Hidvéghy Valéria soha sem mutatta
meg valódi arcát. A szerepjátszókat - mármint
akik embert, nőt ábrázoltak - arra kényszerítették, hogy a változatIanságot
"variálják". Szeleczky Zita állandóan angyalként tündökölt, Simor Erzsi megközelíthetetlen
szfinxként hódított, talán csak Muráti Lili tört ki a skatulyából
(bár az ő szépsége már-már kortalan és mindenképpen szabálytalan: fiús, sportos, dinamikus
nőket keltett életre, gyaníthatóan saját magát).
Később az egyenruhás szocreál átrendezte a
terepe~. Előtte még a harisnyagyáros
lánya,
PoUy Agi tett kísérletet a világot jelentő celluloidszalag meghódítására,
ám minimális tehetség és mozgáskultúra híján leverte a lécet. Aztán
jöttek a főképpen a termeléssel törődő amazonok - arctalanul, kedvetlenül, sótlanul. Ferrari
Violetta jelentette a kivételt kihívó nőiességével
- nem i.s nagyon illett ahhoz a cukrozott világhoz, melyet a Civil a Pályán és más filmek rendezői kreáltak. N em volt élet a figurákban. A lelkesedést és a lendületet nem hitelesítette a jellem
belső igazsága.
Bara Margit jelentkezésekor megint a szépség
és az életöröm randevúzott. A Bakaruhában izzóan atmoszferikus beállításain a külcsín már
nem dekoráció, hanem az emberség hordozója,
az érzelmek kikötője, az odaadás ígérete. Különösen vonzó, ahogy a színésznő a szűzies romlatlanságot érzékelteti. Azt is eljátssza, amikor
kibontakozik és feltárulkozik a rejtett női báj,
hogy rendeltetésének
megfelelve hódíthasson.
Fehér Imre rendező drámai kontraszt jait átfo rrósítja Vilma személyiségének tüze. Megjelenés
és szöveg ritka összhangja teremtődik meg a
képsorokban.
Az eszközök
visszafogottak,
majdhogynem szemérmesek. Muzsika, ha Vilma megjelenik, jár, beszél, mosolyog. Szeretne
boldog lenni, ami számára más boldogításával
egyenlő. A Hunyady Sándor-próza "bukkanóit"

Szindbád: Latinooits Zoltán, 7977
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Bara Margit Có'rbe}ánossal a Ház a seiklák alatt cimü filmben, 1958

mesterien felhasználva, a film is megfelelően
készíti elő a napfogyatkozást: a lány megcsalattatását. Bara Margitnak az átváltozáshoz is van
elég színe. A csúcspont: szinte kifut az élet az arcából, amikor a vendégkoszorú közepéri lovagját megpillantja. Alma összeomlik. Súlyos megrázkódtatás éri. Megcsúfolták, beszennyezték,
eltiporták a szépségét.
Még néhány hálás szerep jutott Bara Margitnak, sőt: néhány esztendeig a magyar film "first
lady"-jeként csilloghatott. Igen ám, de az újabb
feladatok. már nem adtak lehetőséget olyan árnyalt emberábrázolásra,
mint a filmes belépő.
Szépsége változatlanul izzott, majd egyszercsak
halványulni kezdett, hogy hirtelen sötétség burkolja be.
Miért szorult ki Bara Margit a színházi és
filméletből - biztosan fel lehetne deríteni az okokozati összefüggéseket. Akármi is a magyarázat, sajnáljuk, hogy így történt. Ez a kulturált, finom színésznő játszhatott volna érett szépségeket, gyönyörű nagymamákat,
de hát jöttek az
újak. Egy pálya véget ért. Talán még mindig lenne esély a visszatérésre ...
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Bara Margit után felkaptak, majd elejtettek
néhány színésznöt a rendezők, ügyeletes üdvöskéket is dédelgettek,
Törőcsík Mari mellett
azonban - ő szinte minden egyes periódusban
szolgálja óriási tehetségével a magyar filmet sokáig nincs állandó "bálvány" a kamera elé citált nők közott. Udvaros Dorottya felfedezése
óta ez a helyzet megváltozott. Noha első alakításai idején azt jósol ták, hogy amilyen gyorsan
jött, olyan sebesen le is hanyatlik a csillaga, a jövendölés azonban nem vált valóra. Hál' istennek. Udvaros Dorottya azóta állandóan forgat, s
akad néhány film, melyet kizárólag miatta érdemes megtekinteni.
Persze tisztázzunk valamit. Udvaros Dorotytya nem szabályosszépség, amilyen - teszem azt
- Szöke (Bartók) Eva volt hajdanán, vagy Piros
Ildikó a hatvanas évek vége felé. Vonásai enyhén szabálytalanok,
orra tömpe, alakja sem
mondható királynőinek (bár erre joggal kajánkodhatna akárki: a milói Vénuszba is bele lehet
kötni csöppnyi rosszindulattal). Csakhogy U dvaros Dorottya - tüneményes nő. Szeme csillogó, mosolya csibész es, temperamentuma
elra-

Bara Margit és Darvas Iván a Bakaruhában fószerepeiben, 1956
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a hivatásról, s gazdag tapasztalatait sok tucat
filmben kamatoztatta: Páger Antal. Neki külön
fejezet jár még a vázlatos áttekintésekben is.
Többször kezdte elölről. Filmszínészként is.
1945 előtt gyorsan felkapaszkodott a csúcsra (a
lexikon szerint "korlátozott orgánum át drámai
jellemformáló ereje, gesztusai pótolták"), majd
a hosszú távollétet követően úgy és ott folytatta,
ahol korábban abbahagyta. Mintha sosem járt
volna Argentínában. Mintha az emigrációban is
övé lett volna az áhított oroszlán.
Régi filmjeiben a fogások és beidegződése k
vissza-vísszaköszönnek,
ő azonban nemcsak rekedtes hangját, a soványka szerepeket is képes
volt valamivel "kompenzálni". A méltósággal
úrként és parasztként (gondoljunk a két Istvánra, Dr. Kovaosra és Borsra). A táncoskomikusi
repertoárból megőrzött vehemenciával (a társasági vígjátékokban.
a Miért? és a Végre! szabvány-fordulataiban). A naturalisztikus természetességgel (úgyszólván valamennyi alakításában).
Sokoldalú talentumát bizonyítja, hogy minden műfaj hullámhosszaira játszi könnyedséggel ráhangolódott. Lehet-e véletlennek tekinteni, hogy modern musicalekben is fellépett (noha
énekprodukciói harmatosak voltak), értette és
érezte a groteszk lényeget, a nagy történelmi pilmint a szürke maUdvaros Dorottya, Eperjes Károly; A nagy generáció, 1986 lanatokat éppúgyelhitette,
ganélet intimitásait? Páger Antal mindemellett
igyekezett lépést tartani a rohanó idővel. Körülgadó, intellektusa mély. Ettől szép, sőt gyönyö- belül a Húsz: óra tájékán, tehát a magyar filmműrű igazán. Ami majdnem összes elődje fölé vészet felívelésekor "váltott". Talán nem szentemeli: szikrázó a humora, és roppant tág az "ön- ségtörés, ha leírjuk: a Fábri-mű kezd kissé megmegvalósítási terepe". Neki aztán teljesen kopni, Páger színészi remeklés e azonban őrzi
mindegy, hogy tudálékos kékharisnyát vagy bu- frissességét. Kevesebb a szerepformálásban a
ta tyúkot, okos érteImiségit vagy viháncoló csi- teatralitás, póztalanabb és takarékosabb a gesznibabát "osztanak rá". Egyébként máris elját- tusrendszer, meghatározó fontosságúak a jellem
szotta a szinte teljes magyar női karakterológiát.
kibontásában az emberi kapcsolatok. ElnökjósAz odaadó kádert, a megfélemlített áldozatot, a ka indulatait csillapíthatatlan belső feszültségek
bizonytalan feleséget, a fölényes vetélytársat, a motiválják, s megszemélyesítője még a rejtett
cinikust, a felületest, a számítót, a törtetőt.
szándékokat is feltárja. Pager a gondolkodás foA külsőséges szépsége t filmszínészi relációk- lyamatát eleveníti meg ökonomikus, lendületes,
ban kizárólag a csinos, de üres Bo Derek szintjén emóciókat felszikráztató játékában.
lehet uniformizálni. Udvaros Dorottya alakítáMódszere voltaképpen a lehető legpuritásai ellenállnak az egyszerűsítéseknek. Egy afo- nabb. Altalában "kiemel", premier plánba hoz
rizma szerint mindenben lehet szépség, de nem
egy-egy karakterisztikus vonást, s erre építi fel a
minden szépségért érdemes lelkesedni. Az Ud- jellemet. Lélegzetállító hiteleséggel képes erőt
varos Dorottya képviselte szépség azért szolgál
és csüggetegséget, akaratot és bizonytalanságot,
rá hódolatunkra, mert korunk izgalmas hősnőjét
kötődést és elszakadást "megfogalmazni" a matestesíti meg. Társunkat, feleségünket, anyánga különlegesen gazdag színészi eszközeivel.
kat, húgunkat, szeretőnket, aki megment vagy Felejthetetlenek gesztusai, szoborszerűen maraelemészt bennünket.
dandók játékának pillanatai. A bölcs öregember
figyelmeztető szava az Elveszett paradicsom ban.
Egy férfiszínész, aki mindent tudott az életről és A lányáért aggódó apa riadtsága aPacsirtában.
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Páger Antal Eszenyi Olgával a Földindulás cimü filmben, 7939

A lelkiismeretfurdalástól gyötört patikus víziói
az Utószezonban. A téglafal mögött perifériára taszított munkásának panasza. Tanulmányt lehet
írni arról - írtak is -, ahogy Páger eszik. Köszön.
Mosolyog. Csodálkozik. Felháborodik.
A magyar film tábornoka volt, de trógerként
is hitelesen mozgott a vásznon. A sors néha igazságos. Páger Antal az emberi kor végső határáig
elérkezve, szellemi frissességét megőrizve halt
meg. Szerepekre és szokásos napi fellépésekre
készült. Utódja feltehetően sokáig nem lesz.
A Körhinta friss tehetséget avatott Törőesik Mari
személyében. A szerepformálás attól vált igazán
hitelessé, hogy a főiskolás lány természetes bájjal elevenítette meg az új hősnő t, a boldogságáért és szerelméért harcolni kész falusi fruskát.
Ez az alakítás szakítást jelent nemcsak a felszabadulás előtti ideálokkal, hanem az ötvenes
évek harcos sablonjaival is. A "régiek" a polgári
életforma szabályait követték, 1945 után pedig a
tézisdrámák főszereplői "hivatalból" lehettek
boldogok - a Termelés és a Férfi egyaránt hódításuk birodalmába tartozott.

Páger a Pacsirta Vajkay Ákosaként, 7963
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Pataki Mari a Körhintában nem úrihölgy, de
nem is szocialista szüfrazsett. Személyisége
azért sugárzik, mert nem játssza meg magát.
Természetes és nyílt. Ifjúsága minden szépségét
áthatja a romlatlanság, a nyitottság, az erő. Mi
sem áll távolabb tőle, mint az akkoriban normának tekintett "igazodás". Keményen nevelték,
ám amikor rádöbben arra, hogy a szülői parancs
alapvető jogától fosztaná meg, lázadóvá válik.
Igy lesz a szelídségből ellenkezés, az alávetettségből tiltakozás, a hitből akarat.
A színésznő a Körhintát követően ügyeletes
üdvöske a magyar filmben, de igazán testhez
álló szerepet keveset kapott. Edes Annaként mint jelenség - hódított, Gelléri Andor Endre
Veráját is sok színből és hangulatból gyúrta öszsze a Vasvirágban, s főképpen a Kiilyiikben adta
önmagát: csillapíthatatlan életörömét, remek
humorérzékét. kapcsolatteremtési készséget.
Közben girbegurba utat járt be a pályán, a
színpadon válságot élt át, filmen azonban változatlanul gyakran foglalkoztatták, s nem nagyon
hagyta, hogy mindig egyformának mutassák:
kedvesnek, üdének, közvetlennek, derűt sugárzónak. Tudott ellenszenves, kibírhatatlan, tüskés, kiegyensúlyozatlan lenni. Vagy fonnyadt és
taszító. Sőt: valóságos koránál sokkal öregebb
(ami az igazi színésznőnek sohasem árthat). Képes két-három mozzanatból bonyolult karaktert
kibontani. A Szerelem ben miatta izzik a dráma,
mert vállaira veszi két ember gondjait, és emberséggel felel a kor kegyetlen kihívásaira. A
Srerelmem, Elektra klasszikus nőfiguráját költészettel tölti meg, de úgy, hogy állandóan a földön marad. A Holt vidék Gyűrűfűjén a fiatalaszszony nézőpontja és világlátása döntő módon
"színezi" a képet. Dérynéje méltóságteljes és
esendő, vágyakkal és titkokkal teli színésznő.
Mindegyik feladat más megközelítést kívánt.
Törőesik Mari - pedig egy időben olyan veszély
fenyegette, hogy kijelölik számára mozgástere
határait - hál' istennek, győzi változatokkal.
Még akkor is szárnyal a szereppel, ha alakítása
nem épül téglaként a film építrnényébe: számos
példát sorolhatnánk arra, hogy fölébe magasodott a műnek, melyben játszott.
Univerzális tehetség. Par excellence filmszínésznő. Mégis le kell írnom a mondatot: noha
Törőesik Mari - rnérték, nem vagyok biztos abban, hogy jól sáfárkodunk a talentumával.
Alig akad olyan magyar filmrendező, aki ne bizott volna kisebb-nagyobb szerepet külföldi színészre. Netán világsztárra. Ha egyszer összeállítják az "m.v." meghívott vendégszereplők lis-

táját (tulajdonképpen már régen meg kellett
volna tenni), tételesen is bebizonyíthatjuk, hogy
az utóbbi másfél évtizedben az idegenből szerződtetettek parádés megbizatások egész sorát
halászták el a hazaiak elől. Csontvárytól Psych éig nagyon sok fontos figurát személyesítettek meg állandó vagy alkalmi vendégeink.
Az érvek, ellenérvek közismertek, a harcot
nap mint nap vívják ma is. Cserhalmi Györgyhöz hasonló "százszázalékos" színészünk nagyon kevés van, a választék roppant szűkös. A
magyar élgárda tagjai agyonhajszoltak. Több
vasat tartanak a tűzben. Színházi fellépéseik
mellett - ez biztosítja a rnűvészi rangot - televízióznak, rádióznak, szinkronizálnak, hakniznak. Ergo fáradtak, amikor filmeznek. Ezzel
szemben a külföldi színész mindig a stáb rendelkezésére áll. A sztárokat - egy Mastroiannit, egy
Huppert-t, egy Schygullát - a koprodukciós
partnerek fizetik ki, s ha mégsem, a film népszerűségének meghatványozása
esetleg ellensúlyozhatja a nagyobb kiadást. S még egy rendezői
adu. Nálunk folyton ugyanazok az arcok bukkannak fel a moziban, a szereposztás sémáinak
oldása a "varietas dclcctat" elvet szentesíti.
A kapitalista filmgépezetben ez a probléma
egyszerűen nem létezik. Képzeljük el, hogy valaki vétót emel pl. Sophia Loren hollywoodi kiruccanásai ellen, netán kifogásolja Anthony
Perkins európai vendégjátékait. A film nyelve
internacionális: Értelmetlenség hadakozni egy
bevált gyakorlat és tökéletesen funkcionáló filmes módszer ellen.
Az evidenciákon túl azonban két alapvető feltétel fontos: ettől függ a vállalkozás hitelessége,
rész és egész egyensúlya, a színészi munka formátuma. Az a kérdés, belesimul-e a nemzeti karakterbe, a meghatározott gesztusrendszerbe
egy másfajta egyezményes jelsorozat? Képes-e
maradéktalanul kibontani egy távolról érkezett
szerepjátszó a mi személyiségjegyeinket? Gondolom, a közös közép-kelet-európai sors, a megélt tapasztalatok hasonlósága, a történelmi tanulságok összerímeltethetősége
bizonyos esetekben feltétlenül segíthet, mert ha a népi jegyek
elsikkadnak az alakításban, óhatatlanul az általános emberi vonások kerülnek előtérbe, ami
nem baj, de ekkor átcsúszunk egy másik rnezőbe, s nem beszélhetünk a jellem maradéktalan
életrekeltéséről. Hogy a híres példát idézzem:
Cary Grant nyilvánvalóan pocsék és hiteltelen
lett volna a Biciklitolvajok állástalanjaként, pedig
a rendező és mások is mellette kardoskodtak ezzel szemben a tökéletesen ismeretlen Lamberto Maggiorani tudta és átélte azt is, ami

Törócsik Mari jobba Gabival a Seerelmem, Elektra címú filmben, 1974

fényévnyi távolságra volt a villogó fogsorú amerikai színésztől. Nálunk bizony megesett, hogy
egy Cary Grant játszotta el egy Lamberto
Maggiorani szerep ét Koprodukcióink jó részében az állt a kamera elé, aki éppen ráért vagy
"kéznél volt". Az elvet nem kárhoztathat juk, a
kényelmes mechanizmust armál inkább.
Szívesen idézzük fel emlékezetünk filmvásznán azokat a típusokat, melyek bonyolult sorsot
hordoznak, és egy meghatározott magatartásforma univerzális érvényességét bontják ki a
magyar miliőben. Boguslaw Linda az Elveszett
i!lúziókban - noha többszörös az áttétel - balzaci, lengyel és magyar színeket vegyít össze.
JosefKróner a Végülcímű Maár-filmben az átértékelődés folyamatát eleveníti meg. Anatol
Constantin gyomorbajos funkcionáriusa (a Veri
az ördög a feleségét remek szatírájából) - szintén
régi ismerősünk.JadwigaJankowska-Cieslak
és
Grazyna Szapolowska kettőse Makk Károly tabudöntögető Egymásra néeoe című drámájából a
"meddig lehet elmenni a konformizmus elleni
lázadásban?" mindig időszerű kérdésére is felel
- nézetekkel, tettekkel sőt: a következmények
vállalásával. A szovjet N yikita Mihalkov csupán

üde színfolt volt a Csillagosok, katonák villanásnyi jelenetében, mostanság azonban sok színész
képes a vállaira venni a szerepet, Igy az osztrák
Klaus Maria Brandauer, Szabó István médiuma,
aki feltehetően nemcsak könyvekből és elbeszélésekból ismeri a rendező súlyos történelmi példázatait, semmibe hanyatló hőseinek bonyolult
lelki világát
Valószínű, hogy jó darabig még "behozatalra" fogunk szorulni jó filmszínészekbőL Egyebek mellett azért, mert bizonyos tipusok - figurák, arcok, karakterek - hiányoznak a mi választékunkból. És hát ne szépítsük a dolgot A nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásunknak esetenként ez az ára és ugyanakkor ez a bére. Megéri-e? Bízzunk benne, hogy igen - vagy
legalábbis jobban, mint eddig.
Időnként magasra csap az indulatok lángja, amikor a profik és amatőrök, hivatásosok és civil ek
mesterségesen szított ellentétéről.
teljesítmény ük megítéléséről esik szó a meglehetősen öszszezsugorodott szakmai fórumokon. A pálya
szélén azt mondják: tisztességtelen eljárás utcáról toborozni közreműködőket addig, amíg a
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Cserhalmi György (Madárkák, 1977)

céhlevéllel rendelkezők nem kapnak elég megbízatást. Ennek a szakszervezeti szempontnak
semmi köze a müvészi produktum minöségéhez, melyet természetesen nem a megszerzett
képesítés szentesít. Más a lényeg. Él-e a figura,
hitelesek-e a játékkal megelevenített szituációk.
Ennyi, és nem több. Bizonyos feladatokra "friss
szereplök", gyakorlatlan ismeretlenek - paradox módon - alkalmasabbak,
mint az egyik
filmből a másikba átsétáló
konstans személyek.
Aztán itt a filmtörténeti adu. em kérdőjelezheti meg senki. A neorealistáktól kezdve az új hullámosokig és azután is, a rendezők jó része nem
filmcsillagokban gondolkodik, azt szeretné, ha
szereplői azonosulnának a karakterrel. Hogy ne
csak állandóan más porták előtt seperjünk, említsük meg: már a hazai filmhislóriának is akadnak maradandó érdemeket szerzett "beugrói".
Ráadásul többször is jól "ugrottak be". Simon
Ágoston e feleniddoen, Tóth Benedek egész sor
műben bizonyította be - "kollégáik" névsorszerű felsorolásátol eltekinthetünk -, hogy színpadi
vagy más előiskola hiányában is meg lehet birkózni az emberábrázolás feladatával. Persze tehetség, habitus,
empátia
elengedhetetlenül
szükséges hozzá ...
Nincs szabály.
Nincs kanonizálható előírás.
"Papírhoz kötni" a színészi felkérést éppoly
helytelen lenne (Mészáros Ági, Tolnay Klári,
Latinovits Zoltán filmes pályája a bizonyíték),
16

JadwigaJankowska-Cieslak

(Egymásra nézve, 1982)

mintha előírnők
a diplomát a rendezőknek.
Miért ne dirigálhatnának
- mondjuk - az írók a
kamera mögött, ha elhivatottságot éreznek magukban ehhez a munkához? A példák sokasodnak. Kétségbevonhatjuk-e,
hogy Bereményi Géza - éppúgy, mint Zilahy Lajos, Truman Capote,
Jevgenyij Jevtusenko stb. - ma már filmrendezőnek is számít?
És most - megosztandó az olvasóval néhány
gondot - olyan részletkérdésekről
teszünk említést, melyek ritkán szoktak szerepelni a filmszínészi munkát taglaló eszmefuttatásokban.
Pedig
megérnek egy rövid misét, hiszen a végső eredménnyel, a teljesítmény színvonalával olykor
szorosan összefüggenek.
Kezdjük a dívatokkal.
A világ dolgai - ha késve is - majdnem mindig ..hC':zyűrűznek" hozzánk. Rejtély (vagy nem
az?), hogy miért főleg a káros szenvedélyek, külőnféle devianciák, negatív minőségek, egekbe
kúszó árak - de hát tény, ami tény: elmaradásunk behozását általában rossz szelekcióvaj
szoktuk kezdeni.
A kivételek, mint mindig, erősítik a szabályt.
A filmkomparatisztika
egyelőre gyerekcipőben topog, de bizonyos hatások a magyar fejlődéstörténetben
is kimutathatók. Szőts István a
nagy oroszoktól is merítelt az Emberek a hauason
elkészítésekor. A Valahol Europtiban egyenes ági
"rokona" Ekk bezprizornyikokról
szóló művé-

Mephisto: Klaus Maria Brandauer (1981)

nek, az Út az életbe makarenkói korrajzának. A
magyar új hullám nagyon sokat köszönhet a
neorealizmusnak, mert annak csapásain haladva szélesítette ki vizsgálódásait. Jancsó Miklós
stílust és nyelvet Antonionitól (is) tanult. Szerepjátszókat nem szoktak a nagy példaképekhez
mérni, s tényleg: értelmetlen lenne - teszem azt
- azon fáradozni, hogy Latinovits Zoltán alakításaiban Mastroianni-reminiszcenciákat
fedezzünk fel (minthogy nincsenek is). Marion Brandónak, Barbra Streisandnak sincs magyar megfelelője. Jean-Paul Belmondo jelenlétére mozifolklórunkban csupán tréfás szóvicc utal: éppen
Latinovitsot keresztelték Jean-Paul Felmondónak (akkoriban, amikor Major Tamást Eltolt
Brechtnek, Vámosi jánost Laurence Prolivérnek becézték).
Gyakori eset, hogy a másod-harmadosztályú
sablonok lelkes követőkre találnak. Bujtor István még mentegetőzhet a Piedone-séma átvétele miatt, mert egyben-másban sikerült viszonyainkra adaptálnia a kedvenc hústorony kalandjait, Szalkai Sándor azonban széles ívben
kikerülte a szatirikus lehetőségeket. A Kojak Budapesten vérszegény sztorijában ötperc es ötletet
tupírozott fel másfélórás unalommá, miközben
a figura megszemélyesítőjét, Inke Lászlót izzadságos manírok és poénok "eladására" kárhozta l
ta. Ellenpélda: Kern András annyira azonosult
Woody Allennel, akit színpadon életre kelt, aki
nek a szinkronban a hangját kölcsönzi, s aki he i'.

- szerintem - naponta többször is imádkozik,
hogy több filmszerepben kifejezetten rá akar hasonlítani (elsősorban a Sándor Pál-filmek bizonyos motívumaiban sejlik fel a maximális identifikáció készsége).
Egyébként kár, hogy a játékosság nem tartozik legfőbb erényeink közé. A paródiaban is
megrekedtünk (s ezt a színészek vállalkozó szellemének hiányával lehet magyarázni: hol van
ma egy modern Pethes Sándor, aki stílusokat és
műfajokat egyaránt képes lenne karikíroz ni ... ).
Szatirikus filmművészetünk forrásai gyéren buzognak. Pedig A tanú, a Holnap lesr fáoin; az egy
őrült éjszaka, a Pókfoci, a Veri az ördög ajeleségétfelfedező jelentőségű művek, és színészileg is pompás lehetőségeket biztosítottak a panoptikum i
figurák megelevenítés éhez - leginkább Kállai
Ferencnek, Szirtes Ádámnak, Madaras Józsefnek. Az olaszok nagy előszeretettel gúnyolják ki
az importált őrületeket (szinte valamennyi amerikai sikert parodízáltak), mifelénk azonban hálásabb területnek kínálkeznék a hazai pálya.
Már meg lehetett volna csipkedni diszkrét rendezői és színészi bájjal a jancsó-motívumrendszert, a kaposvári stílust, vagy a megint terebélyesedő magyar Hollywoodot (amerikai koprodukcióinkat, melyek reménytelenül provinciálisak) .. _
Apró ötlet, mégis erény ként könyvelhet jük
el: a civil ek közé a filmes szakma különbözö
rendű-rangú
személyiségei is feliratkoznak.
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Bujtor István (Karambol, 7964)

Olyan játék ez, melynek nem (csak) a kuriozitás
a hozadéka. Szabó István újabban mindig oszt
magára egy icipici szerepet. Sándor Pál, Gazdag
Gyula, Simó Sándor pályatársai jó részét megnyerte könnyed kikapcsolódásra, s mások is
örömmel követik az új hagyományt. Bikácsy
Gergely lassan-lassan már életmű-sorozata
előadásain hajolhat meg, olyan gyakran foglalkoztatják. Fenyves György jellegzetes sziluett je
felvillant a Hanussen ben. Nem is szólva azokról
a snittekről, melyeknek Mándy Iván, Zelk Zol-
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tán, Pilinszky János mondatait és mozdulatait
köszönhetjük.
Ami sajnos esetleges (ugyanakkor évtizedek
óta állandó bizonytalansági tényező): a szeszélyes szereposztás. Színészek favorizálása, majd
ejtése. Az úgynevezett "második sor" ugyanakkor megmagyarázhatatlanul masszív. A forgatókönyvírók ritkán vállalják a nagy egyénisége k
számára tervezett szcenárium elkészítés ének
nem is olyan kétséges kockázatát. Lehetne szerepet írni Garas Dezsőnek, Koltai Róbertnek,
Temessy Hédinek, Básti Juhnak.
Filmjeink sebezhető pontja, sőt Achilles-sarka a stílus egy ség hiánya, az összehangoltság, a
csapatmunka kiérleletlensége. A színészi együttesre jellemző eklekticizmust az magyarázza,
hogya "társulatok" összeverbuválása véletlenszerű. A pozitív modell természetesen nem a
Nyitott ablak lehetne (holott szinte kizárólag a
Vidám Színpad művészeit foglalkoztatták benne), hanem a Mephisto (annak ellenére, hogy sokfelől érkeztek a feladat során összecsiszolt kollektívává érő szerepjátszói).
Itt pontot teszünk vizsgálódásaink végére.
Egyik-másik tézisünk nyilvánvalóan vitatható,
és nem is szólhattunk valamennyi gondról (például bizonyos alakítások teatralitásáról.
a beszédkultúra hiányosságairól, a gyermekek számára készített filmek színészi sematizmusáról
stb.). Talán így is kidomborodott a kövétkeztetés, melynek kedvéért gondolatainkat összemontíroztuk: a színésznek a filmben - a magyar
színésznek a magyar filmben - nem "járulékos
elemnek" kell lennie, hanem elsőrendűen fontos társszerzőnek. Gondolkodó partnernek, alkotó személyiségnek, aki a rendezőnek nem kiszolgáltatott ja, hanem ihletője.
Veress József

A film gesztusvilága
Itt a szellem kometlenul, szavak mankója nélkül, láthatóan
válik testté (Balázs Béla)
azonban a kérdést a szemiotika oldaláról is:
Mikor Balázs Béla ezeket a szavakat leírta A látmennyire különböznek egymástól a különféle
ható ember című könyvében, még joggal hihette,
kul
túrák gesztusrendszerei.
Szerencsére ennek
hogy a film puszta vizualitásával hat közönségékedvező
helyzetben
vare. A némafilm korai korszakára igazak is ezek a megválaszolásakor
gyunk, hiszen a szemiotikai tudományág műveszavak, a film a mozdulatok, arckifejezések, látlőinek figyelme éppen az utóbbi időben egyre
ványeffektusok közvetlen médiumán át "szólt"
jobban az emberi kommunikációs
gesztusok
nézőjéhez. A másodlagos jelrendszer, az emberi
felé fordult. Ennek oka részben a videotechnika
beszéd kikapcsolásával közvetített tartalmakat.
elterjedése a kutatási gyakorlatban, amely jelenBalázs Béla a filmtől az ember általános "anyatősen megkönnyíti az összehasonlító elemzésenyelvének", a gesztusrendszernek
előtérbe keket.
rülését, soha nem látott tökéletesedését várta.
A gesztusokkal foglalkozó kutatók különböBalázs azt várta a filmművészettől.
hogy
zöképpen
osztályozzák az emberi test külöribö"megváltja az emberiséget a bábeli átoktól", s
ző részei (elsősorban az arc és a kezek) által közvisszavezeti egy ősibb, eredetibb és közösségibb
vetített jeleket. A legfontosabb megkülönböztemédiumhoz. Az első "nemzetközi nyelv" kialatésnek az ikonikus és a beszédet kísérő gesztusok
kulását ünnepelte a némafilm korai korszakászétválasztása látszik.
ban, mely országhatárokon
és kultúrák között
l. Az ikonikus gesztusok önmagukban lezárt,
fog közvetíteni. Ennek a nemzetközi gesztusegész
tudattartalmakat
közvetítenek egy kultúnyelvnek fölötte kell állnia a nemzeti, kultúrabeli sajátosságoknak, hiszen csak így töltheti be rán belül mindenki számára érthetően. Ide tartoznak az üdvözlést, jókívánságot, sikert kívánó
közvetítő szerep ét. Ennek gazdasági, forgalmagesztusok
csakúgy, mint a nemtetszést, ellensézási okai is vannak. "Mert a filmpiac vastörvéEzt a típusú
nye csak egyetlen általános mozdulatnyelvet tűr gességet kifejező kézmozdulatok.
gesztust nem feltétlenül kíséri beszéd, a kommumeg, amelyet San Franciscótól Szmirnáig minnikáló felek között a távolság is kizárhatja a szódenki a legutolsó apró részletig tökéletesen
ba elegyedést, gondoljunk csak az autóutakon
megért, és amelyet a kis varrólány és a hercegnő
lezajló gesztuskDmmunikációra.
egyaránt követni tud." (Balázs 23. 1.)
2. A beszédet kisérő gesztusok ezzel szemben
Mint tudjuk, a filmművészet fejlődése nem
beépülnek
az emberi kommunikáció teljes fováltotta be ezeket a reményeket, nem fejlődött
lexikai meghatározása
pusztán vizuális művészetté. A cselekmény bo- lyamatába. Jelentésük
éppen ezért jóval nehezebb. A beszédet kisérő
nyolultabbá válása, az absztrakciók kifejezéségesztusok is tovább osztályozhatók, vannak könek igénye megkövetelte
a nyelvi közvetítőzöttük csak a beszéd ritmusát szabályozó taglejrendszer jelenlétét. Ennek az igénynek fokozatések (beats) és a beszédfolyamatba beépülő, antos előtérbe kerülése már a némafilmek korszanak hiányait kitöltő, összehasonlítást, irányt, érkában megfigyelhető. Fritz Lang Mabuse-filmjeizelmi állapoto t stb. jelző mozdulatok. (Kendon
ben egyre hosszabbodnak az írott betétek, ezek
7. 1.)
meg-megtörik a vizualitás hatását a szevevényes
A fent említett gesztusok rendszert alkotnak,
cselekménybonyolítás
során. A némafilm uralmát szükségszerűen törte meg a hangosfilm, s a melynek elemei egy-egy struktúrán belül feltékifejezésbelieken
kívül ennek is megvoltak a telezik egymást. Az ikonikus gesztusoknál maradva, ha egy kultúrán belül van igenlő gesztus,
maga gazdasági okai. A zenés, táncos filmnek
szükségszerűen
van tagadó is. Még nagyobb
szüksége van a hallható zenére, énekre. Mégpeszervezettséget és rendszerszerűséget
mutatnak
dig ezek a filmek mind a mai napig a legnaaz emberi beszédre ráépülő, tudatosan kialakígyobb kasszasikerek közé tartoznak.
tott harmadlagos jelrendszerek.
Ilyen gesztusBalázs Béla jövendölése az egységes gesztusrendszerek
például a siketnémák
mozdulatnyelv kialakulásáról a film segítségével és közrendszerei, vagy egyes időszaki vagy teljes névetítésével tehát nem vált valóra. Feltehetjük
19

maságot fogadó szerzetesrendek (pl. a trappista
szerzetesek) beszédet helyettesítő rnozdulatrendszerei. Ezek azonban jelen témánk szempontjából nem jelentősek, ezért is nem foglalkozunk velük.
Az ikonikus és a beszédet kisérő jelrendszerek egy adott kultúrakörön belül nagyjából egységesek, használatosak és érthetők. Egy kultúrakörön általában egy nyelvi területen (pl. egy országon) túlmutató földrajzi egységet kell érteni,
de nem ritka az sem, hogy egy országon (pl.
Franciaországon) belül is különböznek egymástól a gesztusjelek, az ikonikusak és a beszédet kísérők hasonlóképpen.
Az adott kultúrakörön belül érvényes ge sztusrendszer elsajátítása a szocializáción belül
történik, és elválaszthatatlan az anyanyelv elsajátításának folyamatától. Tanulmányok mutatják be, hogyan különböznek egymástól a gyermekek és a felnőttek gesztusai. Míg a gyermek
gesztusai sokkal inkább kiterjednek egész testére (fejével, kezével, lábával is mutat), ahogy növekszik, válnak mozdulatai gazdaságosabbá,
egyszerűbbé, korlátozódnak mindinkább csak a
fejre vagy a kezekre (McNeill). A gyermek körülbelül tizennégy éves korára sajátítja el a kultúrájára jellemző gesztusrendszert,
tehát később, mint anyanyelvét. (Freedman et alii)
Sokatmondóak a kultúraközi összehasonlítások is. David Efron 1941-es tanulmánya ennek a
kutatási iránynak első klasszikusa. Efron Amerikába bevándorolt délolasz és kelet-európai zsidó emigransok gesztusvilágát tanulmányozta, és
jelentős különbségeket mutatott ki köztük. Míg
a délolasz bevándorlók s azok leszármazottai
gyakran alkalmaztak ikonikus jeleket, a beszédet kisérő, az elmondottakat illusztráló taglejtéseket, a zsidók gesztusai inkább a beszéd logikai
felépítését emelték ki. Ezt a klasszikus tanulmányt sok más követte. Ismeretes olyan kutatás,
amely Európa különböző vidékeit hasonlította
össze a használt gesztusok tekintetében. Ez a
vizsgálat megerősítette azt a régi sejtést, hogy az
észak-európaiak
gesztusrendszere
viszonylag
szegényes, s minél délebbre haladunk, annál
gyakoribbak, változatosabbak az ott használt
egyezményes jelek. N em ritka az sem, hogy
ugyanaz az ikonikus gesztus mást és mást jelent
a különböző
vidékeken. A felemelt kézzel mutatott összeérintett hüvelyk- és mutatóujj
ÉszakEurópában és Franciaország egy részében beleegyezést jelöl, Franciaország más részén nullát, míg Görög- és Törökországban obszcén homoszexuális felhívó gesztus.
_
.\ gesztusok neha nagyon régi eredetűek. Igy
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" Dél-Olaszországban
a tagadás kifejezésére
szolgáló fejmozdulat (a fej hátrarántása) még a
több mint 2000 év előtti görög uralom ernlékét
őrzi. N ápolytól felfelé a tagadás jelzése az Európa-szerte elterjedt fejrázás. (Kendon 18.)
Ismeretesek kísérleti jellegű összehasonlító
gesztusvizsgálatok is. Walburga von Raffler-Engel és munkatársai különböző
anyanyelvű és
kultúrájú személyeket (amerikai, német, izlandi, japán, urdu stb.) állítottak bele ugyanabba a
szituációba, s miközben anyanyelvükön beszéltek, rögzítették mozdulataikat. Az egyik kísérleti helyzetben egy nő szemrehányóan mondja a
bátyjának: Ez elsősorban a te ötleted volt. Már az is
rendkívül sokatmondó, hogy a felkért egyetemisták közül a japánok eljátszották a jelenetet,
de közölték, hogy ez a szituáció az ő kultúrájukban tulajdonképpen elképzelhetetlen: egy japán
nő nem tehet szemrehányást a bátyjának. (Raffler-Engel). Ennek és más vizsgálatnak az eredményei ismét csak azt bizonyítják, hogy a különböző anyanyelvű és kultúrájú egyének erősen
különböznek az azonos kommunikációs helyzetben való viselkedésükben, az alkalmazott
gesztusrendszerben. Ez a különbség még a szituációban passzív szerepet játszó, tehát nem beszélő személy eltérő viselkedési módjában is felszínre került.
Talán a gesztusokkal foglalkozó szakirodalomnak ezek a kiragadott példái is érzékeltetik,
hogy mennyi tudatosan át nem gondolt, ösztönösen alkalmazott eleme van az emberi viselkedésnek. Ezek kevésbé állnak tudatos ellenőrzés
alatt, mint a szóbeli közlés formái. Kultúrától
függő jellegüket és eltérő voltukat az utóbbi
évek egzakt vizsgálatai még jobban kiemelik.
Visszatérve a film által ábrázolt gesztusvilágra, a fentiek alapján világos, hogy a Balázs Béla
jövendölte
gesztusvilágnyelv
szükségszerűen
nem jött létre. Már akkor is korlátozott érvényű
volt az a megállapítás, hogy "A mozdulatbeszédet a film úgyszólván normalizálta. Ennek megfelelően kialakult a fehér fajnak bizonyos szempontból normalizált lélektana is, és ez határozza
meg minden filmtörténés alapmotivumát." (L
m. 23. 1.)
Ma, amikor már a harmadik világ egyes országai isjelentős filmiparral, és nemcsak filmfelvevő piaccal rendelkeznek, éppen nem lehet a
fehér faj normalizálta lélektant számonkérni a
filmek gesztus nyelv én. Akkoriban persze aligha
sejtette bárki, hogy pl. éppen egy olyan szélsőséges gazdasági és politikai mozzanatokat is felmutató országban, mint India, lesz a film óriási
kultúraközvetítő és integráló erő.
-

Klaus Maria Brandauer a Mephisto

cimszerepében,

1981

A közös gesztusnyelv létrejöttének lehetséges
voltáról tuostanaban
elsősorban akkor kezd
gondolkozn i az ember, amikor nemzetközi szereplőgárdát felvonultató filmeket lát. Maga a jelenség persze korántsem újkeletű. Amerika és
azon belül Hollywood nagy olvasztótégelyébe
már a kezdetektől fogva kerültek német, orosz,
skandináv színészek, hogy a szép számú magyart ne is említsük. Többségükön csakugyan
csiszoltak az amerikai filmgyártás emberei, az
egységesítő hatás alól csak olyan személyiségek

vonták ki magukat, mint az enigmatikus sugarzású Garbó.
Talán csak a hazai filmgyártásban számít viszonylag újdonságnak a külföldi színészek szerepeltetése. Mészáros Márta már mintegy másfél évtizede nemzetközi szereplőgárdával dolgozik, Szabó István szintén szerepeltet külföldi
színészeket
filmjeiben.
Összehasonlításunk
alapjául három Mészáros Márta-filmet (az
Annát, az Örökséget és az Útkózbent), valamint egy
Szabó István-filmet, a Hanussent választottuk.
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jadwigajankowska-Cieslak,

Reviczky Gábor,jozef Kroner; 1982

A Mészáros Márta-filmek közül az Útkoeben
Edit idegenségét a világtól ezek a elutasító
abban különbözik a többitől, hogy cselekmégesztusok jelzik. Ez az elutasítás mindenkinek
nyének alapjául identifikációs konfliktus (is) szól: "e/gondolkodtam ", mondja férjének is kifelé
. szolgál. A film női főszereplője, a lengyel szár- fordított, elutasítást jelző kézmozdulattal.
mazású magyar asszony, Edit (Delphine Seyrig)
Nowicki gesztusrendszere az általa megjeleegy barátnője tragikus halála utáni kétségbeesénített figura ambivalens jellegét hangsúlyozza.
sében elhatározza, hogy elutazik szülei hazájá- Viselkedése az idegenség és a távolítás, a megba. Közben megismerkedik egy lengyel férfival hittség és közeledés végletei között ingadozik,
Gan Nowicki), s vele együtt meglátogatja len- ez a válogatás azonban nagyon is tudatos. Légyel rokonait. Edit keresését (aki a magyarok
nyének ezt a hidegen csábító, ördögien vonzó
között lengyelnek, idegennek, a lengyelek kövoltát nemcsak foglalkozása (színész) deterrnizött pedig magyarnak érzi magát) Delphine Sey- nálja, hanem még az általa játszott szerepek is
rigélénk gesztusrendszerrel jeleníti meg.
hangsúlyozzák. A filmben két részletet látunk az
Seyrig beszédkísérő gesztusrendszerének leg- Ordögökből, melyben Nowicki Sztavrogint alafontosabb eleme az elutasítást jelző kifelé fordí- kítja. Mindkét részlet a figura hidegen csábító,
tott tenyér. "Nem" - mondja többször is a film- elvenni, nem elfogadni akaró bestialitását sugáben felemelt, partnere felé fordított tenyérrel.
rozza. A filmbeli színész új szerepre is készül, az
"Hosszú história" - tagadja meg a magyarázatot
egyik hangsúlyos jelenetben Rogozsin szerepét
ugyanezzel a gesztussal. Seyrig elutasító gesz- próbálja, a beszélgetést Miskinnel N asztaszja Fitusvilága ellentétet alkot Nowicki hívogató
lippovna holtteste mellett. Tréfásan arra is rá
gesztusaival. A film egyik jelenetében Seyrig próbálja venni Seyriget, hogy ő "játssza" a jelefeléje nyitott tenyérrel fenyegeti Nowickit, aki netben a halott Nasztaszja Filippovnát.
elkapja a kezét, és a homlokához szorítja. Mikor
Érdekes módon az irodalmi allúziók inkább
Nowicki felajánlja Seyrignek, hogy kiviszi az csökkentik, mint növelik a figura hitelességét.
anyja sírjához, előbb elfordított tenyérrel elutaAz idegenség mint alapvető konfliktus egyébsítja, majd keze lehanyatlik, s tenyérrel maga
ként nem csak a gesztusok szintjén van a filmfelé mutatva mondja: "Na jó".
ben. A szereplők, főleg Nowicki eztszövegükkel
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is éreztetik. A megismerkedésijelenetben
váltorátnője ajtaja elé. A szülé s görcsei t rnetaforikugatja a familiáris tegezést 's a távolságtartó masan ő is átéli a vajúdás klasszikus pózában.
gázast. Meg is fogalmazza a köztük levő távolsáSzabó István Hanussen című filmje kétségkígot: "Tudtam, hogy nem vagy lengyel" - mondja a
vül nagy formátumú alkotás. Szemiotikaí szemhozzá lengyeiül szóló Editnek. A nő is megfogalpontból is roppant érdekes, bár a kultúraközi
mazza: "Talán azért találom furcsának, mert len- gesztusvizsgálathoz
kevés adalékot szelgáltatgyel". "Ki vagy?" - kérdezi tőle. Nowicki különös
hatna. A nemzetközi szereplőgarda (Klaus Maikonikus gesztussal válaszol. Széttárja zakóját, s ria Brandauer, ErlandJoseph
on, Grazyna Szapolowska, Bánsági Ildikó, Cserhalmi György,
így mondja: "Lengyel fiú. "
Nowicki ezen kívül csak egyszer használ
Eperjes Károly és mások) együttműködését nem
szembetűnő ikonikus gesztust a film folyamán,
zavarják a különféle kultúrkörhöz tartozó geszezt azonban a külső körülmények jól indokoltusrendszerek eltérései. Ennek oka nyilván aják. A repülőtér üvegfalán keresztül nem hallják
lóan az a közép-európaiság, melyet a film szövegesen is megfogalmaz. A közös közép-európai kulegymást, így hasa elé tett kézzel mutatja, hogy
felesége gyereket szült.
túrhagyományok
az életmód és a viselkedési
Mészáros Márta Anna című filmje abban kűmódok területén is olyan egységességet teremlönbözik az előzőtől, hogy ebben nem identifitenek, melyet az anyanyelve k különbözősége
kációs konfliktust ábrázol. A magyar textilmérnem zavar, sőt m .g hangsúl yoz is.
nököt ját zó Mariejosé
at indokínai típusú arA film érdekes ége szemiotikai szempontból
cával, kül ődleges, túlzó gesztikulációjával még
egészen másban rejlik. A film elején a később
az őt körülvevő magyaros rekvizítumok, szötteprófétaként felmagasztosulö
osztrák parasztfiú
sek, csergék, korondi korsók ellenére sem képes
(Brandauer) fejsérülése következtében mintegy
a hitelesség illúzióját felkelteni. Ez annál kevéselveszti saját identitását, kommunikációs közebé sikerül neki, mert a francia figurákat játszó is- géL Az artikulátlanul üvöltő Schneidert a hipnómert magvar színészek is idegenül mozognak a zissai dolgozó pszichiáter (Erland Josephson)
kimódolt konfliktus és önkényes történetbonyosegíti hozzá új személyiség
megszül téséhez.
lítás keretei között.
Josephson az előidézett hipnózisban szinte újjáMészáros Márta Örökségcímu filmje a három
szüli a személyiségét vesztett Schneidert. Kette- .
közül művészileg a leginkább sikerült. A külföljük jelenete vizuálisan is megjeleníti a szülés pódi színészek (Isabelle Huppert ésJan Nowicki i zát, az orvos mozdulatai az anyát idézik, s amint
ebben magyar figurákat formáinak meg. Isabelráteszi kezét teremtménye szívére, szinte új élele Huppert hitelesen játssza a szernélyí ége in- . tet lehel bele.
tegritását a kiszolgáltatottságban
is megőrzö,
A jelenet fordított szereposztásban a film vémegszomorított, de meg nem alázott nő Iigurá
ge felé megismétlődik. Mikor az orvos a Berlinját. Hitélességét
az adja, hogy szinte gesztikuláben már sztárként ünnepelt prófétához fordul
ció nélkül játszik, ikonikus gesztusokat nem
tanácsért, hogy hagyj a-e el hazáját az egzisztenhasznál, csak a szeme, arca kis rezdüléseivel köciális menedéket nyújtó svájci emigráns létért,
veti sorsának alakulását.
az éppúgy eloldozza korábbi személyiségének
Jan
owicki színészi eszköztárának
tágassároncsaitól, mint az orvos tette vele a háborúban.
gát jelzi, hogy gesztusrendszere
mind a három
Ismét a szülés örök pózát látjuk, csak most a tefilmben az ábrázolt figura jelleméh z igazodik.
remtmény szüli újjá teremtőjét.
Hangsúlyozottan
büszke tartása, parancsoló
Az új személyiséggel a próféta új, addig szágesztusai nemcsak a parancsoláshoz szokott ma- mára ismeretlen kommunikációs eszköz birtogyar katonatiszt viselkedését jelenítik meg, ha- kába kerül. Új személyisége vállalásának egyik
nem a gazdag felesége uralkodni vágyása ellen jele az északi titokzatosságot, sehova és mindenzemélyisége integritását védelmező férfiét is.
hova tartozást jelképező Hanussen név felvétele.
A legszélsőségesebb gesztusrendszert a film- Képessé válik arra, hogy az emberi nyelv szinte
ben Monori Lili képviseli. A szeretet és a gyűlöteljes kiiktatásával csak valami titokzatosnak érlet, az azonosulás és az elutasítás közti csaponzett body language segítségével kommunikáljon
gását ikonikus jelek és jelhalmazok közvetítik.
embertársaival,
érezze meg azok szándékait,
Mikor azonosulni kíván férje gyermekével vá- terveit, indulatait.
randós barátnőjével,
hajví eletük és ruhájuk
Új személyisége birtokában, mely mintegy
azonosságával is sugallja ezt. Az elidegenedés
tükörként képes megjeleníteni mások gondolaképi metaforájaként
meztelenül fekszik (mint
tait, végtelenül sebezhetövé is válik. A film emegy kivert kutya) szeretve irigyelt és gyülölt ba- lékezetes jelenetei ezek a szavakat nélkülöző
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kommunikációs történések. A próféta képes arra, hogy másokat rákényszerítsen az ő kommunikációs módjának átvételére. A filmben szinte
elviselhetetlenül hosszúnak érzett ideig (néha
fél percig) tartanak azok a szembenézések, mikor a saját közvetlen, nyelv nélküli közlési módjára szorítja partnereit.
Hanussennek azonban nagy árat kell fizetnie
új személyiségének
titokzatos képességeiért.
Ennek veszélyére hárman is figyelmeztetik: teremtője, az orvos, mikor képességeit a gyógyítás
szolgálatába akarja állítani. A második figyelmeztetés a hozzá hasonlóan ritka közvetlen
kommunikációs képességekkel rendelkező indiai táncosnőtől érkezik. Az utolsó figyelmeztetést a törzsőrmesterből menedzserévé vált barátjától kapja, aki világosan látja az e képességekkel való politikai manipuláció közvetlen veszélyét.
A figyelmeztetést Hanussen azonban törvényszerűen nem hallja meg. Személyiségének
mindent áteresztő, asszimiláló, ösztönös jellegétől távol áll az a tudatosság, amivel az őt körülvevő világot reálisan értékelni tudná. Ezért nem
tud sem nemet, sem igent mondani. Osztönös
lénye bár hajlékonyan enged, végső soron ellenáll a manipulációnak, ezért pusztítják el. Halála mégsem bukás, hiszen éppen egész valójának ez az ösztönös lénye űz csúfot az utolsó percekben is gyilkosaival.
Szabó Istvánnak ez a filmje trilógiává szélesíti
a Mephisto és a Redl ezredes kettőset. Lehetetlen
nem látni a három figura (mindhármat Brandauer játssza) közös vonásait. Mindhárom esetben a lélek sokarcúsága, asszimilálódó képessége áll a középpontban. A három figurát a tudatosság különböző
szintjei választják el egymástól. Míg a Mephistofelfogható
karriertörténetnek
is, ahol az öncsalás egymást követő lépcsőfokain
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át jut el a főszereplő a teljes manipuláltság bába l lanusscnvis) t'l. 11e 111II III II d hato d. A
Mephisto színésze még élvezi szernélyísége áruba bocsátásánakjudás-pénzét,
Hanussen küzd a
kisajátítás ellen, ezért is kell meghalnia,
A cikk elején idézett összehasonlító szemiotikai tanulmányok szerzőinek viszonylag könnyű
dolga volt. A mindennapi élet egyszerű helyzeteiben megnyilvánuló kommunikációs viselkedést vizsgálták. A művészeti alkotások elemzésekor azonban többrétegű szövettel van dolgunk. A film egyidejűleg használja fel a többféle
jelrendszer elemeit, ezek erősítik, kiegészítik,
ellenpontozzák egymást. Egy réteg kiválasztása
és külön elemzése eleve magában hordozza az
egyszerűsítés, sematizálás veszélyeit.
Nem volt, nem is lehetett célom ezeknek a
műalkotásoknak komplex elemzése. Csak azt
próbáltam megmutatni, hogy néhány főbb szerepiőnek a gesztusvilága hogyan közvetíti azokat a tartalmakat, melyek ezeknek a filmeknek
gondolati vázát alkotják.
albjJ()lúig,

Huszár Ágnes
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PREMIER PLAN

Karády mágiája és mitosza.'
(1. A Karády-mítosz értelmezése)
A sztár nem tény, a sztár jelentés; ha megtagadjuk a beleérzést, a kooperációt, eltűnik, marad a
helyén valami más, esendő ember, szociológiai
tünet stb.; ha beleérzéssel éljük át, megtudjuk,
mit jelent, ha kritikusan, kívülről nézzük, megtudjuk, mit nem jelent; ha saját kultúrája kódjaival beszélünk róla, akkor az ő üzeneteit olvassuk, ha más kóddal beszélünk róla, akkor voltaképpen nem róla beszélünk, hanem kultúráj áról, melyet más kultúrából szemlélünk. Bennünket a következőkben - a másik út jogosultságát
sem vitatva - nem a kritikai megközelítés foglalkoztat, hanem a hermeneutikai.
A Karády-filmek a magyar filmtörténet legtriviálisabb filmjei. A tömegkultúra olyan típusú kutatási tárgy,
mint az egzotikus kul túrák: egzotikus sajátkultúránk. "Ha az ember veszi a fáradságot felkutatni
egy archaikus mítosz vagy szimbólum autentikus jelentését, nem kerülheti el annak megállapítását, hogyakozmoszban
elfoglalt meghatározott helyzet világos tudatosulása foglaltatik
benne, és hogy ezáltal egy metafizikai álláspontot is magába foglal." (Mircea Eliade) A triviális
életfilozófiákat kell kutatnunk. Előbb azonban
néhány szó Karády és a kor, sztár és történelem
problémájához.
A hitleri
émetországgal való szövetség azokat az erőket hajtja fel, melvek a liberális g-azdaági társadalom maradványainak
felszámolását,
kaszt jellegű politikai társadalmat, rendőri-bürokratikus
totalitarizmust
követelnek.
Amíg
nem írjuk le a totalitárius szindrómát mint szellemtörténeti alakulatot s egy öngerjesztő metarendszer különböző
kosztümökben felismerheRészletek: egy hosszabb tanulmányból

tő termékét, addig továbbra sem lesz szellemiéletbiztosításunk
(sem szellemiélet-biztosításunk), A harmincas években kiépülő totalitárius
klasszifikációs rendszerek vizsgálatakor
a lényeg valószínűleg a szellem fogalma. Olyan kor
kezdődik, melyben nem bocsátják meg, ha véleményed van, személyes világod, ha kerek rnondatokban beszélsz vagy halkan szólsz, ha nem
vered elég határozottan a csizmádat az aszfalthoz, nem vagy árny, báb, pojáca, bestia. A harmincas években hagyta cserben a politika a szellemet, s a negyvenes évek a benyújtott számla,
Európa zárórája. Egy évtized alatt holocaustba
torkolló - különböző
ellenségképekre
épülő általános támadás indult a magasabb fokon, régebben alfabetizált rétegek ellen. A kor közkeletű filmmítoszainak lényege a közkeletű alapérzületté vált egzisztenciális szorongás: az egyénnek az új világban személyessége, individualítása mértékében lesz félnivalója. Sartre a "másvalaki" megsemmisítő tekintetét állítja e korban
főműve középpontjába. A kor - általános, nemzetközi - neurózisai a rossz szemmel nézett ember feszengéséből, szorongásából és bizony talanságáből
táplálkoznak. A nem szeretett ember
kora jön, a dresszúra kora. A személyiséget tanítják rá, hogy intézménybarát
környezet legyen, s nem az intézmények feladata, hogy személyiségbarát környezetet alkossanak. A kor arra tanítja az egyént, hogyan kell meghúzni és
megvetni magát. A szolgalélek a hatalom, a tekintély őrültje, s az erősek imádója a gyengék
gyíílölője, gyűlölettel kompenzálja belső semmisségét. Ha az egyén semmi, és a csoport, a
szervezet minden, akkor a csoporttagnak mindent szabad, a csoportérdekre
való hivatkozás
mindent legalizál. A kor hivatalos ideológiái a
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formális csoportszolidaritást és az életet átható
katonai fegyelmet magasabbra értékelik, mint
az ellenőrizhetetlen, áttekinthetetlenül sokértelmű személyes kötöttségeket. A Halálos csók dialógusát idézzük: "Nem a holdfény kell magának, hanem a napfény, a reális élet!" Karády:
"Elpusziulnék ... " A kényszerállam agresszív
egészségmítosza nosztalgiát ébreszt a sérülékeny és bonyolult dolgok iránt, félelmet, hogy
jönnek a magabiztos, tagbaszakadt óriások,
akiknek nem lesz szükségük pszichoanalitikusra, az akarat kolosszusaiból. az izmos, súlyos, fenyegető szobrok "új emberéből" valóság lehet.
Az elfojtás, a polgári bensőség, a lelki kín: ez
mind vágyálommá lett a barbarizálódás idején.
Új félelem születik: zavaraival és nehézségeivel,
érzékenységével és kínjaival. kérdéseivel és bizonytalanságával, nundenestől antikválttá vált
a személyiség? Ezért sóváran bensőséges a "film
noir", a megfélemlített bensőség tiltakozó önfetisizációja. A Halálos csók kerettörténete, jelensíkja annak története, aki nem adja oda magát a
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nagyon szerető udvarlónak, múltsíkja annak
története, aki a nem eléggé szeretőnek adta magát. A csalódott szerelem a korprobléma, az igazolást nem kapó személyiség egzotikus alesete.
A lelkiismeretlenül
experimentáló politika a
csoportgyülölet
szításától vár segédletet, ez a
kor ópiuma. A "film noir" tiszteletteljes borzadállyal felmutatja az emberi labirintus bonyolultságát, melyet a politikai demagógia tagad. A
klasszikus melodráma egyénekre bontja az emberi világot, amelyet a tekintélyuralmi társadalom tömbökké, rnasszákká kalapalt.
A magyar filmkomédia aranykorának lassan
vége. Hogyan reagál a nem szeretett ember a
nemszeretem korra? A filmek elbeszélő struktúrái archaikus sá, egzotikussá válnak, a mese látszatát sem kelti ezután a valóságábrázolásnak.
a
könnyelműen derűs vígjátéki hangnemet epedő, baljós, frivol hangulat váltja fel. Nő a melodráma szerepe, a melodrámában a krimi elemeké és az erotikáé. Francia és amerikai változatával párhuzamosan bontakozik ki a magyar "film
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noír", melynek legnagyobb sztárja és legjellemzőbb egyénisége Karády Katalin,
Harminckilenc
"halálos" tavaszán tehát belép az életünkbe Karády Katalin. Virágot, szemetet sodor a víz.]ávor Pál fekete kabátban áll a
parton, fehér szegfű úszik a Dunán. A köpart statikus mértani idomain túl a megfoghatatlan
hömpölygés az úr. Alsó és felső beállítások ellenpontozzák a víz mélységét és az ég magas át.
Atmeneti órában vagyunk, a nappal és alkony
között. A Halálos tavasz az öngyilkossági képsorral kezdődik, s a hős halálával zárul. A visszapillantásként megelevenedő
cselekmény a haldokló visszapergetett
élete. A filmélmény az
emlékezés folyamatával, ez pedig a haldoklás
folyamatával azonos Zilahy filmjében. Alkonyodik, vége a napnak, amikor az életunt ember
mégsem ugrik a Dunába, holott mintha vonzaná
a víz mélye, s hajnalodik már, amikor Edit (Karády) képe előtt agyonlövi magát, <IZ új nap kr-zdetén. Csak egy nap a világ? Csak egy éjszaka a
világ. Jávor ébren jár az alvó városban, meghal

az ébredő városban. A jelenben hátat fordít
nekünk, az első múltképen felénk mosolyog. A
jelenben eltávozik (az életből), a múltban megérkezik (Budapestre), kilép az életbe. A múlt
sem azonos önmagával, két múlt van voltaképpen. Az első múlt a hódítás ideje, bevonulás a hivatalba, a társaséletbe, a nő meghódítása, a régmúlt, a kegyes sors abrándja, a szép remények
ideje. A második rnúlt a közelmúlt, a csalódás,
az elárvulás, a hanyatlás, a magány és önpusztítás kora. Karády dalai sokat foglalkoznak az-elmúlással. "Gondolsz-e rám, ha lehull a virág,
kedvesem?" - énekli, miután rózsát kapott a
Machitában. A mai magyar filmben, melyben
egy új - ezúttal művészfilrni - "film noir" kezdődő, a spontán, természetes fejlődés feltételei híján még bizonytalan
fellépésének
tanúi vagyunk, ismét középpontivá válik az időprobléma, az idő, mely cserben hagy egy (vagy több)
nemzedéket, az idő, melynek kumulativ termeszete csődöt mondott, termése eltűnt, elnyelte a
történelem túl tágasra tervezett lefolyó csator27

nája, az idő törései, hasztalan keresve az identitást adó összefüggést. Nagyanyáinkat,
írta
Csathó Kálmán, tündérnek nevelték, ők ehhez
tartották magukat, így élték le életüket, nem estek ki szerepükből, eggyé lettek vele. A Karádyhősnők már a Csathó-féle tündér-nagyanyák
unokái, a véres évek gyermekei számára pedig
ők lettek az édesanyák. A Karády-hősnő mindig
sebzett és sebző, démonikus és szűzies, titokzatos, maga sem ismeri a rejtély kulcsát. Jávor belefúj egy vadászsípba, mire Karády belép a legénylakásba, mint aki a férfi vágyából varázsolódott elő (Egy tál lencse). A Karády-hősnők sosem szakadnak el egészen a valóságtól" és soha
nem süllyednek le hozzá egészen. Karády járása
is ilyen, ruganyos és kényes, elegáns és mégis súlyos, egyesül benne égi és földi, tündéri és testi
varázs. Egészen húsból van, és mégsem egészen
úgy viselkedik, mint aki földi lény, Egyik tipikus
szerepe szerint aktív, okos, sikeres dolgozó nő.
Semmitől sincs megkímélve. aminek korábban
csak a férfi volt kitéve. A tündérek jól szituált világba, beszámítható viszonyok közé valók. Karády olyan nőket játszik, akiket valaha gondosan tündérnek neveltek, egy nap kiállították kitűnő bizonyítványaikat,
és kibocsátották őket: a
pokolba.
A kor embere úgy kezd beszélni 'a szerelernről, ahogy már rég nem volt divat. Kevésbé ismert példát, a kor egyik különös hangulatú magyar regényét idézzük: "Csókolhatnék, tobzödhatnék, ölelhetnék. De az én hitem a következő:
Hűséggel szeretni már most. Amikor még az a
lány rám se gondol. Amikor még, mondhatnám,
a létezésemről is alig tud. Hű maradni ahhoz,
akivel még kezet se szorítottam soha. Mert ennek a hűségnek hihetetlen nagy jutalma lesz,
úgy fogja viszonozni az én szerelmem, ahogy
női szív szeretni még sohasem tudott. - Menekülj a szerelemhez! - kiáltom én, legmélyebb
elesettségedben rohanj a szerelembe. keress és
találsz egy nőt, aki megerősít, akibe megkapaszkodhatsz oly erővel, hogy az sem esik el soha!"
(Babay József: Menekülj a szerelemhez). A nagy
szerelmi melodrámák, a megmentő szerelmet
hirdető bestsellerek kora. Menthetetlenek keresnek a pillanatban menedéket. A köznapi világnézetben és a triviális mítológiákban
akkor
fonódik össze s válik lelki mozgalommá az eszképizmus és a privatizálás, ha a nagy politika
színterén ágáló ellenfelek módszerei nem különböznek eléggé egymástól. Halálos tavasz,
lépcsőházi jelenet, az cgvrnásnak futó fÉ'rfi PS nfí
megdermedése, a zene felüvöltése: a sors, a végzet, a mély komolyság, a súlyos, jelentőségteljes,
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felcserélhetetlen viszonyok nosztalgiája. Eddig
a hivatal volt a cselekmény középpontja, ezután
Karády körül forog. A melodráma egy nő vállára rakja a világot. A sóbálvánnyá vált pár első
pillanattól kész álompár, nem születik, nem nő
össze, egyszeruen adott, egység, összetevői egymástól kapják érvényüket. "Szeretni kell, együtt
égni el, nem törődni semmivel" - énekli Karády
a Makrancos hölgy ben. Leslie A. Fiedler írja: "A
bestsellerek valójában szent könyvek, és a bestseller kora olyan idő, mely valódi vallásáról már
csak a tömegirodalom formájában képes hitvallást tenni." Az előző két évszázad számára a regény az a mass media, mely korunkban a film. A
XVIII. század puritán racionalizmusa, az evilági és praktikus burzsoá elítélte a fantasztikum ot.
Hiába. A fantasztikum helyére, szintén megváltó szenzációként, felemelő "egészen más"-ként
beugrik a triviális kultúra szentimentális szerelmi vallásának nőkepe. A szentimentális szerelmi vallást, melyet a XVIII. században is hatalmi
önkény és gazdasági racionalitás, totalitárius
felügyelet és személyes szuverenítás, diktatúra
és demokrácia harca ihletett, a XX. században
refeudalizációs sokk elevenítette fel. Nemcsak a
társadalmi nyilvánosság áll szemben a rendőribürokratikus abszolutizmussal, a privátszféra,
az intimitás ott is szembenáll vele, ahol az előbbit szétzúzták. A polgár nemcsak arra volt büszke, hogya pénztárcájában több van, mint a gőgös arisztokratáéban vagy a feudális apparátus
kisuraiéban. Sokkal büszkébb volt rá, hogy a fejében is több van: a lélek és szellem gazdagságára. A XX. században újra felvetődik a belső gazdagság problémája. Nincs semmink, ki vagyunk
szolgáltatva, legalul vagyunk, mégsem "maszsza" vagyunk, ellenkezőleg, a lélek arisztokráciája. Ez a XX. századi mozi rajongó kisember
ideológiája a klasszikus melodráma virágkorában. A szentimentalizmus a valóságos szolgaság
és a belső szabadság feszültségének terméke; az
ugyancsak csalódást kifejező cinizmus ellentéte;
a cinizmus az értékek falszifikálódásának, a
szentimentalizmus a létezés falszifikálódásának
érzése. De a cinizmusban is megvan még a csalódott nosztalgiában megnyilvánuló hűség; később prózai gorombaság, fölényeskedő agreszszivitás váltja le, miután a kijózanodás kilátástalanná szilárdult. A XVIII. század szentimentális
szerelmi vallása a polgárság szenvedéseit és felháborodását fejezteki, a XX. századi egyetemes
szerencsétlenséget: tömegkultúraként.

(2. Az aktív nő)
Karády belép a férfiszobába. "Fél tőlem:" - kérdi felvetett fejjel, lehunyt szemekkel (Opiumkeringo'j.jávor a zongoránál. Karády énekel. Előre
lépdel.Távor
vállára teszi kezét, fölé hajol (Egy
tál lencse). Körülvesz, beburkol, birtokol. A
csábító megnyilatkozások
hirtelen vakmerőségében alapjában szerény és félénk személyiség
lendül támadásba, aki a férfiak gyengeségéből
szív magába váratlan erőt. Felszólító, szólongató, hivogató dalokat énekel: "Várlak. Egy lázas
éjszakára. Várlak." Az évődő dalbetétet kis híján balesettel végződő autós száguldás követi.
Az utazás felfedi az autóba sikló nő combjait, intim térben egyesíti a párt, az utak kanyarulatai a
férfi vállához préselik a nőt (~gy sri» megáll).
Gyakran megérinti a férfiakat. U dvözléskor lazán, lágyan átengedi kezét. Susogó, párás hangon beszél, vagy száraz, halott, üresen kongó
hangon, amely hirtelen átforrósodik. Puhán leheli, majd fölényesen szűri a szavakat, máskor
fulladó légszomjjal rebeg, vagy zengő mély
hangra vált át. Talányosan sziszeg, megemelve
szemöldökét: "Mondd azt, hogy szeretsz, és titokban ölj meg." Az "ölj" helyett a "meg"-et
emeli ki, váratlan helyen nyomja meg a hangsúJávorral; Ópiumkeringó, 1943
lyokat (Valamit visz a víz). A Halálos csók reneszánsz szűzeként úgy búg, mint egy galamb. A vágy." Megváltoztatja a flört menetrendjét, koszerelem nem az emberi nyelvet használja, Karábban csókolja meg a férfiakat, mint a kor más
rády ismeri azt a nyelvet, melyet a sámánok
sztárjai (pl. Egy tál lencse).A férfi arcát tenyerébe
használtak. A szerelem hangjai metaforikus álvéve, aktívan, birtoklón csókol (Halálos csók). A
lathangok. Az erotikus sztárok is ritkán lépesek
Külodrosi órszobában is ő csókolja meg először a
reprodukáIni
őket, de ha sikerül, az erotikus
férfit, sarki rendőrt a külvárosi démon. Harmocsúcspontok lehetséges beteljesedését ígéri fur- nikás Gizi felviszi magához a próbarendőrt. Felcsa nyelvezetük. A csábító Karády lassan, vonfedi vállát, mint egy szigetet, ahol a mozinéző
tatott mozdulatokkal reagál, megfagy, megderférfiak bolygó tekintete partra szállhat. Karády:
med, a pillanat jelentőséget
hirdeti. A Karády"Szervusz. Ma éjjel tegezni foglak. Ne félj! Ez
hősnő színt vall, amikor partnerében az érzés
holnap már nem érvényes." Machita egy feltémég kialakulatlan lehetőség. Így suttog a bokrok
tellel randevúzik, kikötése, hogy mindketten
között a vadászaton: "Es ha én most azt mondamegtartsák inkognitójukat.
"Én holnap elutanám, hogy szeretem magát? (Egy szív megál~. zom, nem egy nevet akarok magammal vinni,
Horváth Cecil, a Kísértés hősnője felajánlkozó
hanem egy névtelen, szép emléket." A halálos
levelekkel, erotikus telefonokkal ostromol egy csók, ami hasonló című filmben fenyegetés, mácsaládapát. Első, túl direkt rohama sikertelen.
sutt egzotikus-fantasztikus
ígéret. "Olellek,
Taktikát változtat, megfoghatatlan
ígéretekkel
megöli ek, halálra csókollak én" - énekli az Egy
csábít. Most énekli: "Mindig az a perc a leg- szi» megállban. A csábító Karády, amikor legerőszebb perc, mit meg nem ád az élet." Hindu mi- sebb a gonosz varázslat, csak ül az ágyon, és várliő, a professzionális keleti kéj díszletei veszik ja jávort, hogy tönkretegye a babafeleség és a
körül Machitát. Kovács Gábor fölmegy vele egy mintaotthon urát, nem tesz semmit, csak ül az
pohár likőrre. Félhomály, füstölő füstje, villogó
ágyon, félelmes tudással és szomorú gyengédflitterek. A ponyvafantázia
megelevenedett
séggel a szemében, és kegyetlen, gonosz szájjal
szimbólumvilága.
Karády dobol ni kezd. A le- . (Valamit visz a víZJ.
_
csapó ujjak agresszivitásából született zene lükTolvajként oson Karády az Ag utcába, s bűntető szenvedélye vezeti be a dalt. Enekel : "Letudattal menekül, pedig csak némán ültek.Jávor
száll az alkony és ébred a dzsungel, ébred a forró
kérdése, melyre szégyenlős nevetéssel válaszol,
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a bűnös boldogság, az illegális szeretkezés szirnbóluma lett: "Mikor jössz megint az Ag utcába?"
Új randevú. A férfi meztelenül szeretné látni a
nőt. Hozzá se nyúl, ígéri. Karády nevetése felbugyog: "Mit érsz vele?" Oda se néz, ígériJávor.
Karády levetkőzik. Ez a "hozzá se nyúlni" és
"oda se nézni" már a film elején, a szerelem kezdetén jelzi a nő megfoghatatlanságát, birtokolhatatlanságát, amit a film végén az elvesztés értelmetlensége és szükségszerűsége is kifejez. A
hanglemez-vallomást, a lelki exhibicionizmus
aktusát követi a vetkőzés, a testi exhibicionizmus. Euforikus önfeltárások és hideg elzárkózások váltakozása a Halálos tavasz, Önfeltárások és
önfeladások sora a szetetők önfelfedezése, dacos, narcisztikus önvédelmük pedig önelvesztés. Az ÓpiumkeringoDen
a vetkőző énekesnő
meztelen árnyát látjuk az ablakon. A Kísértés ben
is fürdőből lép elő. "Itt vagyok" - suttogja parázs
hangon. "Itt vagyok, a magáé vagyok." A virágszirmokból kilépő Machita kitárulkozó, provokatív táncot ad elő. A Karády-hősnő exhibicionizmusát a helyzetek humora kíséri. Gyengélkedik, orvost hívat, ismét meztelenkedik. "Ideges30

ség?" - kérdi Karády a vizsgálat után. "Igen,
majd bevesz ek egy kis brómot" - felel az orvos,
aki még nem tért magához (Ópiumkeringo). A
Halálos csók csúcspontja harci jelenet: hosszan
vív Karády az idegen lovaggal, hálóingben van,
mert szerelemre készültek, a harci jelenet ott
van, ahol a szeretkezést vártuk, a nő lobogva
küzd, vég nélkül, a fehér ing fátylában, mint egy
szamurájnő. De még mindig nem elég egyértelmű az élethalálharc erotikus jellege, a film készítői szükségesnek éreznek még valamit, többet,
gyertya hull le, a hálóing fellobban, a nő ledobja
az égő ruhát, meztelen sziluettben vív tovább s
végül, hogy ismét teljes világosságban láthassuk, valamit magára kap.
Karády zenés filmjei, ellentétben az amerikai
zenés filmmel, nem oldják komédiává a melodrámát. Karády dalai vetkőzéseivel egyértelműek, a dalokban csinálja végig, amit a vetkőző
jelenetekben elkezdett. Karády zenés melodrámáiban a dalbetétek olyan szerepet játszanak,
mint a szexfilmben a szeretkezések, ezek az erotikus csúcspontok, ami különben a klasszikus
hollywood-revükre is így áll. Karády énekelni
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kezd, Egyébként mindig marad benne kis feszélyezettség, ami, úgy hisszük, helyén való a korban, melyben él; az élő mítosz, a sikerült film és
a jelentős sztárssajátossága, hogy hibái is erényekké válnak, minden önkéntelenül a helyére
kerül, jelentéssel telítődik, az is, ami akaratlan,
Karády énekel, először könnyed, derűs, csak az
a félelm te ,ahogyan kezében tartja a.helyzetet,
egysz rre uralja a mozit. Sziszegni, sisteregni
kezd, szemünkbe néz, bűvöl, diadalmaskodik,
biztos magában, énekel, átváltozott. Aztán a bűvölőn is elhatalmasodik
a bűvölet, hangja lehanyatlik, affektáló, ábrándos orrhangok magasából zuhan alá a dal, hogy az izgalom holtpont járól ismét feltornássza magát a sima melódiákba.
A Karády-sláger előadásának struktúraja ismeretlen hatalmak elszabadulása és megfékezése,
A változatlanul üdítő és az önmegtagadó generációk suta nőideáljait
elsöprően diadalmas dizőz a körtnyű dalok tánclépteit nem teszi tönkre
kioktató "érzelem kifejezéssel" , A játék feloldó
bája, felületes suhanása is megmarad, Dalaiban
a teljes önátadást játssza el. A Karády-film dalának ellentéte a Karády-film intrikája. A dalban

kimutatja vágyat, és átadja magát, az iritrikában
megfordítva, ő veszi birtokba a férfit. A film végén a férfi az övé, a dalokban kezdettől fogva ő
volt a férfié, Csend, sóhajtás, parányi késlek dés: egyenrangú a zenével. Elnyelt mondatvégek, ígarettafüstkéru
oszló zörejszavak.
váratlan hangsúlyok, Karády nagyvonalúan bánik a
dalok zenei anyagával, mely más produkció alárendelt része, Mi a prod uk ió lényege? "Szomjas a szám, csóko t kíván": a lényeg az izgalom
túljátszó mutogatása, a női izgalom', melynck
elrejté ére é elfojtására
kötelez a konzervariközrnorál. melvne k szabad kimutalása ezérl ha
tásos, hatáskereső túljátszá a pedig valóságo
provokáció, fejedelmi bestiává teszi a nőt, merI
csak az olcsó nő küzd olesósága ellen, csak neki
kell mímel nie a tartózkodót, menteni a menthetőt, míg a nemes bestia olyan fokát éri el az abszurd erotikának, ahol mindez a provokáció túl
sok, semhogy egészen komolyan vehetné a férfi,
így épp tetőpontján értékelődik át a nő izgalma,
mint nagyvonalú, szuverén, gátlástalan és szabados játék a női szereppel. Karády nem önti
nyakon a kis dalokat a fonto kodó irónia álintel31

szüfrazsett-stílusával,
a Karády t követő
élvező mégis eljut az iróniáig, rnert az énekesnö
végigviszi a lelki folyamatot, kimeríti a helyzetet, és minden végletekig kiaknázott létlehetőséget, ezúttal a női izgalom felszabadulása, a női
vágy felvállalása, a vágytól rekedt, megbotló
hangú csábító asszony önmaga mítoszává és
emlékünnepévé.
kultuszává és búcsújává változik a kiélés és kimondás játékos gátlástalanságaban. Amit végigcsinál unk, az lehetetlen. Kész,
vége.
lektuális

(3. A veszélyes nő)
A klasszikus komédiában a problémák megoldása a szerelem, a Karády-filmekben
maga is
kockázat, új probléma,
életveszélyes
mutatvány, nem kockacukor, melyet a mutatvány végén a szájba dugnak. A Halálos csók triviális mitológiájában a szerelem kockázatának kifejezése a havasi gyopár, a magas sziklákon növő virág: "Életét kockáztatja, aki letépi." A Hazajáró
lélek a Kaméliás hölgy őstípusának továbbgondulása. Mi történik, ha nem lép közbe zord atya,
ha elvesszük feleségül? Mária is kaméliás hölgy,
ezúttal a vadrózsa a félvilági nő emblémája, és
itt a férfi hal bele, aki elvette. A lánykérés az első
csalódás. Karády bevallja, hogy nem az, akinek
Páger hitte. A második csalódás a házasságkötést követi. Kiderül, hogy a fiatalasszonynak titkos útjai vannak, s férje számára ismeretlen ismerősei. A sokk: idegent vettem feleségül! Kaméliás-változat a Csalódás, melyben amackós
gyárigazgató
végül gengszter-szeretője-dizőzként veszi el Karády t, aki dolgozó lányként nem
volt elég jó neki. Vagyis: ha már idegent veszünk feleségül, jobb előbb, mint később, mielőtt még jobban elidegenedik. Vagy mégsem?
Közben ugyanis nőtt a varázsa. Érdekes KarriéIiás-variáns
a Kísértés. Mivel a hősnő nem igazi
kéjnő (enyhítő körülmény), a tüdőbajt átruházzák Rudira, a Karády-hősnő testvérére, ő köhécsel időnként. Nehogy túl problémamentessé
váljék a nő, túl tiszta se legyen, a félvilági színezetet alvilágivá sötétítik, szintén a szeretett testvér kriminális bélyegeként hozva érintkezésbe
Karádyval. A Karády-hősnő körül indul meg nálunk egy sor modern nagyvárosi műfaj kikristályosodása. Három esetben is érintkezésbe kerül
a gengszterfilm-miliővel
(Kísértés, Csalódás, Kiilvárosi őrszoba). A Kísértésben, ahol Karády polgárnő, s a betegséget és kriminalitást testvérére
osztották ki, végül hiányozna megfelelő erősségű szerelmi akadály, ha az udvarló nem volna
nős, családos ember. Ez a korabeli dramaturgia
számára épp olyan biztos elválasztó tényező,
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int az igazi Kaméliás Hölgy halála, így itt ez a
fogás megspórolja a hősnő halálát, mégsem veszélyeztetve a könnyes melodráma
megható
végkifejletét. A lebeszélő funkciót, melyet a Kaméliás hölgyben az atya vállalt, itt az imádó felesége veszi át: mindketten a család intézménye
nevében lépnek fel. A Kísértés, mely kezdetben
tisztábbra mosta a Karády-hősnőt a kelleténél,
ezzel felszabadítja a lány intrikus energiáit, többet engedhet meg magának, mint az igazi Kaméliás, akinek szakadatlanul bizonyítani kell,
hogy foglalkozása ellenére nemes lélek. Karády
gyűlölhet, bosszút esküdhet, kegyetlenül játszhat a férfival. A Csalédásoes: is megkínozza egykori megkínzóját. "Es most elmehet" - bocsátja
el az imádóvá lett imádottat. Az igazi Kaméliás,
foglalkozása logikája ellenére, pusztán elcsábítottként jelenik meg, Karadv csábítóként is felléphet. Az üzletszerű kéjelgés motívuma szolidabb formában jelentkezik. Szexuális varázsát
is felhasználja a szép Horváth Cecil az üzletkötés előmozdítására.
(Felettesei külföldi tőkét
szeretnének az országba édesgetni.) Az Egy sri»
megáll férfifigurája szerint az énekesnő "mindenki asszonya". A Kísértés, a Machita, a Ne kérde::a;,ki voltam, A hazajáró lélek és a Sziriuszhősnője többé-kevésbé
üzletszerűerr
értékesíti bájait.
Ez nem prostitúciót jelent, bár néha közel kerül
hozzá, csak az új frivolitásmennyiséget
érzékelteti, amit az szabadít fel, hogya nő kilépett a világba, érvényesülni akar. Ekkor még meghökkenti az embert a piackonform viselkedés frivolitása. Karády ösztönös kreativitással reagál egy
olyan helyzetben, melynek nincsenek hiteles
prófétái. Bátorságot, derekassáiot,
nemességet
visz a frivolitásba. Az üzleties csábítás helyzeteibe öncélú csábítást. A csábítás iparát a csábítás
művészetének szintjén művelteti hősnőivel.
A Karády-filmek idején még férfiszerep a
"skalpvad·ász". A női szerep a megőrzés értékeinek középpontba állítása. A Karády-filmekben
ez megfordulhat:
a nő mozgékony, kötetlen,
megfoghatalan, a férfi pedig szilárd viszonyokra
vágyik. A Karády-hősnő
férjes asszonyként
mással flörtöl (A hazajáró lélek, Egy sziu megáll, A
szűz és a gödölye, Boldog idők), menyasszonyként
hasonlóképpen
(Halálos tavasiJ. Nemcsak a férjet vezeti félre, a szeretőt is féltékennyé teszi
(Egy sriu megáll, A hazajáró lélek). A Karády-hősnő választó lény, de még nem konfúzus premiszkuusnő. Válogat, nehezen találja meg az igazit
(Kísértés, Ne kérdezd, ki voltam, A hazajáró lélek,
Egy seio megál~. Az Ópiumkeringooen
Karády
megjelenése után lövöldözés támad a kastélyban. Az Opiumkeringooen
egyszerre öt felajzott
III

'
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A Machita címszereplójeként, 1943

hímmel járatja a bolondját. A Karády-filmekben
ismételten felvetődik a gyanú, hogy "más is
volt", van, lesz, osztozni kell. Jávor: "Nem osztozom ... Ne kacérkodjék velem!" (ÓpiumkeringO).A Ne kérdezd, ki voltam szerelmesei - Konrád
Eszter és Kazár György - nehezen egymásra találó, magányos emberek. Az "igazit" megelőzik
más férfiak. Kazár sublót ja női fényképekkel
van tele, Eszter is több férfival kerül kapcsolatba, sorra kérik meg a férfiak a Karády-hősnő kezét. Rémült menyasszonyok tördelik kezüket,
döbbent feleségek sopánkodnak. Nem ő vette
el, maguk veszítették el a férfiakat, mondja Karády. Erotikus válságot robbant ki Eszter a polgárvilágban, olyasvalamit, mint Pasolini Teorémájának hőse. A Karády-hősnő imádója nem
egy riválissal áll szemben. Az egész férfitársadalommal. Karády pusztít (Valamit visz a víz, Halálos csók, Machita), vagy egxmást és önmagukat
pusztítják érte a férfiak (Opiumkeringő, Halálos
tavasz, Egy szi» megáll, A hazajáró lélek). Tönkremennek mellette, anyagi és erkölcsi csődbe jutnak férjek és szeretők (Kísértés, Halálos csók, Kiilvárosi őrszoba, Egy sri» megáll, A hazajáró lélek,
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Machita, Valamit visz a víZ, Forró mezők). Hogyan
reagál a kacér asszony az új hódolóra. az idegen
férfira? Félrehajtott fejjel néz rá, pózoló, visszafogott testmozgással indul felé, kihívó kívánesisággal mérve fel az idegent. Csiklandó s hanggal
kérdi a cigarettafüstből: "Mit néz?" Élvetegen
elnyújt ja a szavakat. Hosszú utat kell megtennie,
amíg megállapodik (Ne kérdezd, ki voltam, Alkalom, Csalódás. Különösen: A hazajáró lélek). Ez az
út nemcsak az előítéletekkel való harc miatt nehéz, nehezebb a harc a saját fantáziával (Halálos
csók). Olyan hosszú út, hogy néha belehal
(Machita, Külvárosi őrszoba). Akár hűtlen nőként,
akinek nem elég egy férfi, akár csábító nőként,
akinek a másé kell, mindkét esetben átlépi a tradicionális monouámia
határait, m.-l vr-ket a drámai konfliktusokban inkább a férfi lépett át, és a
nő védelmezett. A Halálos csók a Kékszakáll-téma feminin változata. A Karády-hősnő titkos terembe vezeti szeretőjét, ahol többi - holt: azaz
volt - szeretőit raktározza.
Jávor megszállottan bámulja, falja szemével
Karády t a Halqlos tavaszban, Páger A hazajáró lélekben. Jávor feldúlt áhítattal, Páger szorongó

révülettel. Csortos a Külvárosi őrszobában lebeszéli választott járól. Csortos: "Menyasszonya
van!" Karády: "EI fogom venni tőle!" Visszatérő
téma e filmekben az asszonyi hatalom faszcináclOJa. "Hiába
futsz előlem"
- énekli
a
Kísértésben, és két kifacsart férfi hallgatja, megilletődött, siralmas képpel a dalt, két áldozat.jávor egy hivatali kollégától kér tanácsot: hogyan
ismerkedjék az ember úrilánnyal? (Halálos tavasZ)A szűz és a gödölyében Karády kiskorút csábít el, de minden férfi kissé valahol gyerekes vele szemben valamiképpen. Az Egy tá/lencsében
Jávor nehezen kezelhető rebellis alkat, feltörekvő mintagazda, aki keményen dolgozik és a
"szakkönyveivel alszik". A Machita hősnője ipari kém, hőse magányos férfi, akinek a "gyúr a
menyasszonya".
Negyvennégy éves, már nem
fiatal, és "nem nagyon ért a nőkhöz". A film végén a haldokló nő kormányozza az autót, a férfi
tehetetlen, ájult. A hazajáró lélekben a szűz férfi
számára félelmetesen sokat jelent a szerelem,
Mária, a dizőz számára félelmesen keveset. Mária tanítja a férfit a világra, felhívja a figyeimét a
dolgok ingereire: esőszag! akácvirág! Páger játszsza el legnagyobb erővel a férfi védtelenségét.
Jávor esetében önpusztítás járul hozzá (Halálos
tavasZ). A férfiak dacosak vagy mulyák, de Karády mellett mind kisfiúk. Végül az Egy szív megáll zsarnoki férje is ápolásra szoruló, akarat nélküli, tehetetlen beteggé válik: csecsernővé. A
hősnő csak a zsarnokkal kegyetlen, a gyengét
elárasztja
anyáskodásával
(pl.
Rudit
a
Kísértésben). A férfiakat a szfinx titokzatosságával szereli le, vagy anyáskodó gondoskodással.
A szfinx azt érezteti, hogy nincs szüksége rájuk,
az anyáskodó szerető azt, hogy szükségük van
reá.
Patetikus megilletődöttsége
Garbóéval rokon. Nem kerül ki következmények
nélkül viszonyaiból, s partnerei sem kerülnek ki sértetlenül; nyomokat hagy és nyomokat visel. Abrándos ingerkedése a Halálos csókban a csalódásokat megért ember tartózkodásával
vegyíti a
lányos kihívást, mint aki mindent tud, de képes
úgy tenni, mintha nem tudna semmit a világról.
Panaszosan és hencegőn rnesél: "A Balázsffy lányok csókja halálos!" A kísértetkastélyban
modcrn nő él, a feudális díszlet a polgárcsalád
kettősségének
romantikus
kifejezése,
mely
érzdmi komfortot jelentett, a jólét védcuscgét is
biztosította s ugyanakkor tele volt feszültséggel,
nyugtalansággal. Lakáj: "Ebben a házban még
senki sem volt boldog." A Halálos csók hősnője
úg: viselkedik, mintha mindazt tudná, a III it il
többi fi Irnben a Karády-hősnők
a férfiakkal

tettek. Van bennük egy bizonyos valami, ami túl
nagy emóciót vált ki. Karády: "Elpusztul, aki
hozzám ér... aki szeret...
Meghal, akit én
megcsókolok!" Mindezt a félelem és öntetszelgés kombinációjával
adja elő. A Halálos csók
mítosza kitűnőerr jellemez egy világot, amely el
is volt telve magával, terhére is volt magának.
Balázsffy Eszterként
beteljesedett
mosollyal
vonul körbe a szerelem után, mint Garbo a
Krisztina királynóben. A két film alapképlete
hasonló: a hideg északi nő és a forró vérű déli
férfi találkozása; a férfi megkapja és felmelegíti
a nőt, de a szerelem csúcspontja a halál, mindkét
filmben elpusztul a férfi; mi mást tehetne, aki
királynőt szeret? A klasszikus melodráma lényege a ráismerés, a visszaemlékezés, a valótlan
titokzatos ismerőssége : pátosszal kivitelezett
helyzetei nem a valóságos emberi viszonyokat
"tükrözik",
az emberi viszonyok platonikus
ideáiként lebegnek életünk fölött félig túlvilági
birodalmukban.
A film elején úgy sikolt fel új
halottja fölött, mint aki várta a bajt, rég ismerő
se, mégsem tudja felfogni, elfogadni. Megfeszített testű tiltakozás sá teszi őt a szerencsétlenség.
Később baljósan szép a gyűlölködő percekben.
A méreggel preparált ajkú, csalódott asszony
halálos csókja bosszút áll. Titkos termekbe jutunk, ahol mindaz, ami a Balázsffy-lány bolond
illúziójának tűnt, súlyos valóság. Később a film
még egyszer átváltozik, kiderül, hogy a férj rendezte a színjátékot a hullákkal. A szerelmes doktor imaginativ sokkterápiája egyben az az elv,
amelyen a mozi is alapul. A hősnő meggyógyul,
de a hazugság a gyógyításnak is része, nemcsak a
bajnak. A tanulság bolondosan komoly, méltóképpen melodrámai:
meg kell tanulni élni a
csöppnyi méreggel, amely a csókos ajkakon tapad, s a csöppnyi hazugsággal, amely a szerelmi
vallomásokban rejlik, elviselni a tökély hiányát,
a mindenben jelenlevő csöppnyi halált. A folt,
az árnyék, a rossz emlék, a szégyen, ami az Alkalomban, a Csalódásban és a Ne kérdezd, ki voltam
cselekményében az előítéletek vádja, A hazajáró
lélek ben, a Külvárosi órszobában, a Valamit visz a
vízben és a Machitában valóság. A Karády-hősnő sokszor eléri a melodrámai ember rnozgásterének szélső régióját. a krimi zónáját. A Halálos
csók tovább megy, a "játék a játékban" műfogása
segítségével a horrorhoz közelít.

(4. A magányos nő)
Az Ópiumkeringooen Európát járt csavargó, melankolikus dizőz kér bebocsátást a férfiak kastélyába: "egy szép hajótörött vetődött be hozzánk,
a férfiak szigetére." A Sziriuszban olasz énekes35

nőként érkezik a vidéki kastélvba. A Valamit ois;
a folyó hozza, nem tudni, hogy nagyúri
nő, prostituált, vagy maga az ördög. A Karádyhősnő könnyen mozog, messziről jön, messzire
megy, nem egyszer erkölcsileg is messzire elmegy, bízva a váratlanban, me ly választ ad kérdéseire, megoldás l nyugtalanságára és betéljesületlenségére. Karády: "Azt te nem tudhatod,
hogy ebben a rongyos földi életben hol van a te
üdvösséged." A szegény lányt a szexuális felemeikedési lehetőségek vonzzák, az unatkozó
gazdag nőt a szexuális lecsúszási lehetőségek, a
szex mindig felkínálja azt, ami az egyéb életből
hiányzik, ismeretlen dimenziót kínál; fontosabbá válik, ha az ember elégedetlen s nem akar bezárva maradni szokott életében; ha elégedett,
jobban mérlegeli, megéri-e a kockázatot.
Az Erzsébet királynéban uralkodónő, a Halálos
csókban,
a Halálos tavaszban
és a Szováthy
Évában dekadens főúri kisasszony, a Ne kérdezd,
ki voltam vagy a Kísértés hősnőjeként deklasszálódott polgárlány. a Boldog időkben elszegényedett úriasszony. Feltörekvő kispolgári kisasz
szony a Csalodasoeo: A Külvárosi őrszoba és az
Egy
tál
lencse
hősnője
proletárlány.
A
Machitában
és az Ópiumkeringo"'ben nemzetközi
kalandornő. A Valamit visz a víz~en a sötétség
szelleme, vízi démon, az ördög. O köti össze a
Kísértésben
az egymást nem ismerő mili őket,
egyaránt ismerős a hivatalban, a luxusszállodák
miliőjében és a börtönrácsok között. Az Egy tál
lencsében két neve van, Irma és Margit, három
miliője van, a körút, a nagybirtokosi kastély és a
kisbirtokosi otthon. A szociális eredet e nyugtalan hősnő számára csak nyersanyag, nem tartja
fogva társadalmi helyzete, úrinőként dizőz nek
vágyik (Egy sri» megál~, ha dizőz, akkor úrinő
lesz belőle (Ópiumkeringo). A hazajáró lélek hősnője dizőzbőllett úrinőből lesz úrinőbőllett dizőzzé, és így tovább. Cselédből hoteligazgatóvá
lesz (Ne kérdezd, ki voltam), titkárnőből bankigazgató (Kísértés). Erzsébet királyné Petőfi verset
olvas. A Karády-hősnők mindenütt kinőnek világukból. Karády melankóliája, fegyelmezettségbe fojtott elvágyődása
jól áll a királynőnek.
Igy szól Ida kisasszonyhoz a Karády-királynő:
"En csak egy magányos asszony vagyok, olyan
gyenge és magányos, mint a te néped." Izgalmasabb ez a dizőz-dérnon-Sissi, mint a - később
nagyszerű színésznővé érett és nőként is haláláig évről évre ragyogóbb - Romy Schneideré,
aki Sissi-korában még giccses fruska volt. Egy tál
lencse: Karády karriert csinál a kastélyban, d«
elvágyik és el is hagyja. Derék nyúlgondozónó
ként is egzotikus, elvarázsolt idegen. Ebben a
a vízben
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kastélyban is megbolondítja a férfiakat. Harmonikás Giziként mondogatja: "Szeretnék innen
elmenni. Megpróbálni valami mást!" (Külvárosi
őrszoba). Ez a,nyugtalanságjelenik
meg a Machitában,
az Opiumkeringooen,
a Valamit visz a
vízben, a Makrancos hölgy ben. A "letelepedett"
Karádyn is kitör (Halálos tavasz, A hazajáró lélek,
Egy seio megáll, Boldog idők, Forró mezők). Máskor
kényszerből menekül. Elbujdosik (Alkalom, Csalódás). Nemcsak a szégyen és a csalódás elől menekül (Ne kérdezd, ki voltam), a boldogság elől is
megszökik (Halálos tavas<). Ő testesíti meg nálunk a bejósolhatatlan embert, a valószínűtlen
jellemet, a döntések, fordulatok, titkos tartalékok emberét, akir ől soha sem tudjuk, mit fog csinálni a következő pillanatban. Nincs még egy
sztárunk, aki ilyen radikalisan különbözö Iétlehetőségeket játszott volna el, a Nagy Prostituálttól a Nagy Anyáig.
A sikeres üzletasszony magányos (Kísértés),
minél sikeresebb, annál veszélyeztetettebb (Ne
kérdezd, ki voltam, Machita). A Ne kérdezd, ki voltam egy ismeretlen nő története, akire vágyik a
férfi, de fél is tőle, a self made woman története,
akire szüksége van a társadalomnak, de fél tőle,
és a gyanú legyőzésének, az averziók levetkőz ésének története. A konzervatív társadalomban a
self made man pozíciója bizonytalan. A kallódástörténetre épült karriertörténet
a megbélyegzett nő melodrámájához vezet. Megvádolják, elrohan, behavazott arccal járja az erdőt,
elalszik a hóban. Karácsony szenteste fáklyás
menet keresi a lányt, eljön érte a hóba a társadalom, akik feldúlták szobáját és összetaposták fehér ruháját. A nehézkesen indult, lassan kibontakozó, köznapi történet felküzdötte magát a legenda szintjére.

(5. A bonyolult nő)
A melodramatikus
világban közvetlenül áll
szemben a tökéletes boldogság és a legnagyobb
szerencsétlenség, és a kettő egy személybe-n ln
lesül meg, az imádottban. Karády megjelclll"";]
lépcsőház ban épp olyan váratlan, mint később,
a boldogság tetőpontján, árulása (Halálos tavas<).
Két arca van: a forró duruzsolás és a gőgös hallgatás. Egy sei» megáll. A férj a sötét világhoz tartozik, a szerető az árnytalanhoz. A két férfi között
ingadozó Karády töpreng, ablakban áll, felezett
arcot látunk, fele fény, fele árny. Harmonikás
Giziként is fél arca sötétben, amikor fölnéz. Szenw olkalnndovik a messzeségbe, arca alattomos
és szernrchánvó. <zornorú és ragadozó. Enekelve lépdr-L
,,111]'(' lilit,
'lj"')\ "I vonul, felül valahová, térde villan. Konok arc ú, telt hangú fenyege-

Nagy Istvánnal és Uray Tivadarral; Egy szi» megáll, 1942

téssel énekel: "Nincs kegyelem ... " Vonul tovább, ölelgetve nagy harmonikáját, és ismét feltálalja combjait egy asztalon. A Kísértés-beli
okos és megbízható, számító és szürke hivatalnoknő rejtelmes démonná változik át délután.
Olvadó szerelmes nőként, majd vibráló hisztérikaként, két változatban énekli el az Egy tál lencse
slágerét ("Gyűlölöm a vadvirágos rétet"). Többször eljátssza a két életű nő szerepét (Egy tál lencse, Kísértés, Csalódás, A hazajáró lélek, Ne kérdezd,
ki voltam). A hazajáró lélek.két életű asszonya, az
ideges, szenvedélyes boszorkány a síri hangon
udvarló, elbűvölt Págerrel szemben tartózkodó,
apatikus mimózává változik. Machita meséli:
"Az édesapám magyar ember volt, az édesanyám hindu hercegnő." Kovács Gábor mérnök
után Török István művezető következik, Machita második áldozata. A kérnnő arcot vált, Mancikaként nótázik Török úr kocsmájaban. Homlokba hulló tinccsel, harciasan vonul takarítani.
Fesztelen nembánomsággal eregeti a cigaretta
füstjét, átkarolja a részeget: "Igyunk, Török úr,
engem is elhagytak!" Karády annál jobb, minél
nehezebb a feladat. Machita utcai kabátot kap

föl a hindu kéjnő jelmezére, és fehér prém et a
cselédruhára. a kocsmai cseléd rongyaiban van,
miközben az Alhambra előkelő táncosnőjeként
telefonál. Karády mindig két arcú, Karnéliás
Hölgynek való úrinő vagy úrinőnek való Kaméliás Hölgy. Ha alacsony helyzetű nőt alakít, eszményei vonják felfelé, ha fent van, vágyai húzzák lefelé. Csődöt mondanak vele szemben a
szociális klasszifikációs rendszerek.
Gyakran nyomoznak utána (Ne kérdezd, ki voltam, A hazajáró lélek), a nyomozás olykor vadászattá (Egy szi» megál~, máskor üldözéssé (Machita) fokozódik. Említettük a házkutatást (Ne kérdezd, ki voltam). A Külvárosi órszobában és a csalódásban is nyomozók zaklatják. Más, mint akinek látszik, nem tolvaj (Ne kérdezd, ki voltam),
nem könnyelmű céda nő (Ópiumkeringó, Egy seio
megálb, nem öl a csókja (Halálos csók), nem pénzért kapható (Sziriusz), jobb, mint aminek látszik. A más körökből való nő (pl. a Csalódásban)
sokkal jobb, mint vélték. Az Alkalom és a Csalódás Willi Forst Mazurkájának alapélményét variálják. Karády különben is - akárcsak Zarah
Leander - a szenvedélyes Pol a Negri rokona,
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utóda. A filmek gyakran hangsúlyosan motiválják a szeszélyes nl> veszélyességét, mentegetik
kegyetlenségét. Az Egy szi» megáll hősnője botrányt csinál a lokálban, de utóbb bevallja, hogy
csak a szeretőt akarta eltávolítani az őrült férj
közeléből. Miután az Opiumkeringő Karádyja a
gyilkosság gyanúját terelte Jávorra, kiderül,
hogy csak a szadista kritikus kegyetlenségét
akarta megbosszulni. A Kísértésben könnyü, olcsó nőnek mutatkozik, de ez is csak nagyvonalúsága tanújele, csak a hősnek akarja megkönnyíteni a válást. A két alvilági típus, Machita és a
Küluárosi őrszoba harmonikáslánya, feláldozzák
magukat" szr-retett férfiért (rnint Marlene Dietrich a Rancha Notorius-ban). Aldozatot hoz áldozataiért. N em a vélt bűnös ártatlansága lepleződik le, hanem a valódi bűnös mély szerelme.
Az eredmény azonos, annak felmutatása, ami
méltóvá teszi a férfiak szerelmére. Zilahy filmjei
nagyobb kockázattal játszanak, elegendőnek érzik a Karády-hősnő mentegetőzés, mentő körülményekre való hivatkozás nélküli ambivalenciáját. Karády kacér, kihívó, élveteg és gonosz
lehet, a veszélyes, aktív és nyugtalan nő nyugtalanító tulajdonságait mégsem érezzük jellem hibának, csak egy teljes skála mélyebb hangja i.
Zsuzsanna: "Mit követtél el?" Anada: "Éltem."
(Valamit visz a víjj. (... )

(7. A szűz)
Osszeomlik egy élet (Egy szi» megáll, Machita, Kísértés, A hazajáró lélek, Halálos tavasz, Valamit visz
a víz), nagy családok, vagyonak hullanak szét (A
szü: és a gödölye, Egy tál lencse, Boldog idők), kultúrájától idegen lénnyel hozza kapcsolatba a hőst
az érzéki csábítás (Ne kérdezd, ki voltam, Ópiumkeringt!).Bajor Gizi jósolja A szűz ésgödölye végén a
széteső család önző, cinikus és könnyelmű figuráinak: "Eljönnek majd a megpróbáltatás órái,
és borzalmasak lesznek számotokra, mert nincs
bennetek szeretet!" Mi a szerelem egy olyan világban, amelyben nem létezik a szeretet? A sérült, magányos emberek természetellenesen sokat várnak egymástól, és természetellenesen keveset nyújtanak egymásnak. Átokként kíséri a
Karády-hősnőt
saját rögeszméje
a Halálos
csókban, az örült férfié az Egy ~z;ívmegállban, a
veszteség és bosszúvágy az Opiumkeringooen.
Egyszer ő labilis, képtelen az otthonteremtésre
(Halálos tavasz, A hazajáró lélek, Halálos csók),
máskor a férfiak (Csalódás, Egy sziu megál~. Az
öngyilkosság kísértése (A hazajáró lélek, Ne kérdezd, ki voltam) mellett felbukkan az őrület. A
Halálos csókban őt kezelik, az Egy szi» megállban
a férjét. A hazajáró lélekben István tanácsolja:
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"EI kellene mennie egy idegorvoshoz." N em ritkán rosszul, tragédiával, szakítással végződnek
a Karády-szerelmek. Miután az erőteljesebb társat elveszítette, gyengébb mellett köt ki (A hazajáró lélek, Egy sri» megál~. Az előbbit sztárkvalitású vagy erőteljes, karakteres színészek alakít ják
(Páger,jávor, Uray), az utóbbit "Mr. Smith"-típusok (pl. Nagy István). Jó vég esetén is a sok
rossz emlék dominál, és nem az akadályokat elsöprő kibontakozás (Halálos csók, Csalódás, Alkalom). Ha jól végződik is az álompár szerelme,
olyan a heppiend, mint a puskaporos hordó
(Opiumkeringő, Makrancos htilgy, Egy tál lencse),
vagy a szomorkás téli szerelem képét ölti (SziriusZJ. Karády a zongorára dőlve énekel: "Én
nem kívánok többé nagy regényt." (Ne kérezd. ki
voltam). Rossz tapasztalatai enerválttá teszik, de
enerváltsága a női fegyvertárat gazdagítja. Kevésbé hiteles, ha problémátlan spontaneitást
kell eljátszania (Makrancos hölgy). A gátlások túlkompenzálása, a kiszámíthatatlan talányosság,
a félénk szabadosság, a váratlan vakmerőség és
a hirtelen váltás a hatóereje. Mindez inkább a
mclodrámára
predesztinálja, mint a \íp;játékra.
Milyen hűvös undorral, a gonoszság és destruktivitás híján való elhárító szadizmus mélységével tudja a képünkbe vágni a Ne kérdezz, ki voltam címadó dala végén: "Elég!" Csókhelyzet.
Karády felsikolt: "Ne nyúljon hozzám!" A lánykérésre a nő különös vallomása válaszol: "En
nem lehetek a maga felesége ... azért, mert ...
szeretem!" A vallomásokat hallgatva bágyadtan
felnevet. Van egv tartózkodó és játékos, önrnagán is mulató nevetése, és egy m.c-rk. nul . he n
animális erők robbannak. Meghívja az ud \ .ulót,
s pár semmitmondó szó után így szól: "Látni
akartam magát, de most arra kérem, menjen."
Elhívta a férfit, és elküldte, miután megérkezett,
de énekelni kezd, mielőtt elmenne: "Zúgva hív
a szívharang ... " A csókoló férfit elküldi, az
indulót marasztalja: "Kár, hogy elmegy! Olyan
szépek az esték." A házasságkötés
után új dalt
énekel: "Fáj minden szó ... Es mégis jó ez az
édes gyötrelem." Míg a szerelmespár összefonódik a táncban, a nő dala gyöngéden ellenáll:
"Szeretnék valamit kérni: ne szeressél alv
nagyon!" Epedve kérlel a nő: "Szeretnélek arr~
kérni, hogy sohase légy enyém." Ezt mind a
Halálos csókban követi el. A Valamit visz a víz démona csábít, vetkőzik, dalol és megtagadja szerelmét, amikor a férfi szenvedélye a csúcspontra
ér. A szemérmetlen megkívánás és a felbújtó kisértés szavait mondja el, mindent megigér,
az!,i_1l sötéten, komoran ül, ingatja a fejét. Karády:
"En nem szeretlek téged." Elhal és új~a felcsap a

vízparton a csábító nő dala, elmosódnak a sza- igények megcsalatása esztelen gyűlöletet keltett
vak, szétfoszlanak és bujkálnak a férfi elől. Az benne, így lett a szűzből démon, boszorkány.
Ópiumkeringőben így fogadja a férfit, aki elől el- Akár magától félti partnerét (Halálos csók), akár
menekült: "Úgy féltem attól, hogy nem jön utá- partnerétől retteg (Egy szio megál~, az érintkezés
nam!" A haz;ajárólélek. Egzaltált közelkép ek. Ka- katasztrófájától fél, az érintkezés a kiűzetés az irrády: "Csupa zavar, csupa menekülés vagyok!"
reális igény lelki paradicsomából, fóbiaját pedig
Halálos taoasz. Jávor: "Mikor jön megint az Ag pikánssá teszi, hogy a szóban forgó érintkezés
utcába?" Karády: "Soha! ... Holnap!" Elutasít,
szexuális érintkezés. Az Ópiumkeringooen is az ő
mielőtt ad, visszaveszi, amit adott, és felajánlja,
kezében összpontosulnak a szálak, büntető amamiután visszavette. Előbb bőkezűen ellátja Jázonként veszi kézbe az intrika gyeplőjét. N em a
vort szerelme bizonyságaival, aztán megfagy,
mondvacsinált ürügy a lényeg, hanem a vamp
más férfi felé fordul. Jávor elejti a tárgyakat, té- hipererotikájának értelmezése: a védekezés és
tován tántorog végig az utcán, tehetetlen, meg- gyűlölet műve. A Csalódásban is megbünteti insemmisült, végül dúlt és önpusztító. Edit az ágy- gadozó udvarlóját. A Halálos csók hősnőjét megban. Kiflibe harap, étvágytalanul. Reggelizésécsalták a múltban, de nem a sérelem a veszte,
nek semmi köze az evéshez, ez a kifli erkölcsi
nem az ősbaj a fő baj, túl kegyetlen bosszút állt, a
megsemmisítése, kifejezi, hogy nincs szüksége • védekezés vált átokká. A tisztaság és egyértelrá, úgy fogyasztja, mint aki szívességet tesz, ke- műség steril és zsarnoki amazon-igénye az emgyet gyakorol, pusztán jólneveltségből, mert a beri dolgok szenvedéssel és kisiklással terhelt
halandók kiflit reggeliznek, s Karády nem akar érzékeny egyensúlya iránti megértés hiányafeltűnni, bár nem helyesli a műveletet, nem azo- ként lepleződik le a múlt síkon. A moráli s gőg
nosul étvágyával. Mindez nála nem frigiditás,
nem kevésbé kompromittálja a Balázsffy kisasznem az elkényeztetett kisasszony szeszélye, és szonyt, mint a frivol udvaronc erkölcsök az
nem a hisztérika gonoszkodása. Ugyanaz a nő, olasz lovagot. A Halálos csóklovagi víziója a szűaki a főnök, a felettes diplomáciájával és a dizőzzi igény merev büszkeségével, a túlfeszített eszvarázs mágiajával manipulálja a férfiakat, eg;' mény realitásidegenségével, az életidegen moéjszaka szerelmi vallomást fogalmaz: "Ma tud- ralitás meg nem alkuvásával motiválja a pusztítam meg, hogy szeretlek, és hogy ezt soha sem tó szépség szerencsétlenségét.
Az erkölcs,
mondom meg neked." Kazár büszkén nézi a amelyből hiányzik az együttérzés, a kommunihősnőt: "Az én teremtményem!" Nem hisszük káció és a váratlan helyzetekre adott kockázatel. Karády kezdettől túl erős, túl szabad, befo- vállaló, kreatív válasz, nem több, mint elhárító,
lyásolhatatlan szernélyiség. A Pygmalion-klisé
védekező póz. A csók az élet elől menekülő önnem kel életre a Karády-mitológiában.
(Ne kér- imádat gőgjétől halálos, a tisztaságtól, mely nem
ded, ki voltam).
tud bepiszkolódni
és nem ismeri a csalódást.
A Halálos csókhősnőjének problémája a túl ér- Borzongva hallgatja Edit a Halálos tavasz;ban a
zékeny nő fóbiája, a lehetőségeit ismerő, felsza- férfi hanglemez-üzenetét, az emberien őszinte,
badult és bátor asszonyé, aki visszariad attól a bebocsátást követelő és embertelenül szublilénytől, akivé szenvedélyében átváltozik, meg- mált, távoli gép-suttogast. A boldogság kívülről
retten a szenvedély destruktív komponensétől.
jön, abból a világból, melyet a lány gőgje elutaA Halálos csókfélelme egyben ábránd, öntúlértésít. Még ahol nem írták meg neki, Karády ott is
kelés, a szorongás dicsekvése, mellyel a hősnő
szerencsétlen múltat, kedvezőtlen kiindulóponmágikus erőt tulajdonít magának. A durva em- tot sejtet. Mérgezett a múltak kútja, innen ered a
ber hencegő és megszóló, önelégült öntúlértésérült gőg védekezése. A modern melodrámákelésénél is szerénytelenebb,
még magasabb
ban a balsors fő oka már nem a külső tilalom és
polera helyezi őt a szorongó öntúlértékelés. A nem a társadalmi előítélet, legfeljebb kísérője.
múlt síkon, amely mintegy analízise a jelen ide- N em azért, mert a társadalom jobb lett, ellenkejű cselekmény problémáinak, Karády trónon ül, zőleg, azért, mert ellenséges erői a legjobban
így fogadja a férfiakat. Várhat-e intim szerelmet
szeretettben is jelen vannak, így találják m~g a
a magas talapzaton? Van-e olyan intim emberi
hős gyenge pontját, így terítik le őt. A modern
érintkezés, amely ezen az alapon nem tűnik szerelem egy trójai háború, és a szerető benne a
megbecstelenítésnek?
A büszkeség, a gőg a faló. A vamp különösen: a férfifaló faló. De épp
múlt jelenetek alapmotívurna. T,OV<lé\": ,,\l('.~~i1;í- a szép Karády, akiben annyi van egy menekülő
zom ezt a büszke asszonyt." A világ rns<;z<ls<'igálényből. nem az, vagy nem csak az, és épp szotól és zavarosságától érintetlen vark isusszo nv
rongásai mentik meg ettől a szereptől a Karádyfelkészületlenül találkozott a világgal, a túlzott
hősnőt. Első fellépésében, a Halálos tavasz;ban
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áll hozzá legközelebb, s a későbbiekben mind
több ellenerőt tár fel magában. Benne kuporog
az ellenség, a támadó, de megpróbálja bezárni,
átkokat elzáró szelenceként visszatartani. Ezért
félti, óvja magától a férfit mindenütt, mínduntalan. A Karády-hősnő a tisztaságot is végigviszi
(Halálos csók), akárcsak a bűnt (Valamit visz a víz),
s mindkét tökély fegyver a kezében, mely akaratlanul öl, súlytalanná,
elégtelenné nyilvánítva
a társat: hol nem elég tiszta, hol nem elég érdekes. Öl, ha tiszta szellem, és öl, ha túl anyag: a
triviális szerelmi vallás üdvtervében anyag és
szellem egymás megváltói. A megváltás közvetítés, nem asszimiláció, nem az egyik oldalról
jön.
Balázsffy Eszter, a harcos amazon, csalódik
az udvari, városi, európai erkölcsökben. Amazonunk habozó idegenkedéssel fedezi fel a szerelem ellentmondásosságát, mint a dzsentritársadalom a kapitalizmusét, nem tudván eldönteni, vagy rnindenről lekésve, túl nagy csődtömeg
alá temetve döntve el, tiltakozzék-e, vagy maga
is szerencsét próbáljon. A külföldi csábító divatról, luxusról mesél a feudális Ninocskának, a
vad lánynak. Karády: "Utálom a hiú csillogást!"
A Halálos csók cselekménye két idősíkon mozog,
az egyik cselekményréteg feltálalja, bemutatja
"Nem!" -kisasszony t, a másik cselekményréteg a horror értelmében is - felboncolja. Mit kell
tenni? Lemondani a férfiról, mert szép szavaiban csalás is van? Lemondani Európáról.
mert
ősi és kifinomult kultúrájától nem idegen a romlottság? A tiszta nő az egész életet elveti azért,
ami csalás benne, elveti a szerelmet frivol mozzanatáért. A csattanó pedig az, hogy ettől még
frivolabb lesz élet és szerelem. A lovaglány elpusztítja a mézes szavú, de számtalan csábos
ágyra járó lovagokat. Nem bírja elviselni kellemesség és csalódás, igazság és hazugság elegyér
a tülekedő, szélhámoskodó nagyvilágban. Büszke lovagvárából befalazott sír lesz, belőle magából pedig elátkozott nemzedékek ősanyja. A steril kényszerképzetek csak ölni jók, élni nem. A
túlmorál, az übermorál, a hipermorál csak álmorál, a morál betegsége.

(8. Az asszony)
Az egzotikus kalandfilmben ismeretlen helyre
kell utazni, labirintusba, alagútba, verembe,
barlangba leszállni, s ellenséges erőkkel, vadakkal, természeti katasztrófákkal és fantasztikus
szörnyekkel küzdeni, míg egymásra találnak a
szeretők. Fétis hajszolásaként indul, s az igazi
szerető megtalálásával zárul a cselekmény. A
melodráma szörnyetegei: emóciók. Velük küz40
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dünk, magunk és párunk szörnyeivel. A kérőnek
próbatételeket kell kiállnia. A megfejtés próbatételét: a nő rejtvény. A várakozás, önmegtartóztatás próbatételét. Érdekes szerelmi feltétel:
le kell győzni a vágyat, mielőtt kielégítenék. A
halálos csók motívuma a le nem győzött, nem
uralt szenvedély szimbóluma.
Az önkínzó imádat vízióján belül az egyszerű
boldogság víziója is megjelenik; kilépni önmagukból, akik görcsösek, mereve k, magányosak,
boldogtalanságuk
önimádatába
zárva savanyodnak epedőn, egyszerűen egymáshoz lépni,
átkarolni egymást. Táncjelenet az éji kastélyban, me ly az álomban is álom, vízióban-vízió.
László és Ágnes már férj és feleség, de a kastély
két ellentett szárnyában laknak. Elveszett éjszakákról szól a sóvár dal, mindkettőjükből hasonmás lép ki, a két jelenés végigtáncol a kastélyon,
összecsókolózva az álomkeringő záró aktusaként, míg a valódiak külön hálószobáikban kínlódnak, a férfi fel-alá rohangál, a nő az ágyán zokog. "N ézd, Mária - mondja Páger A hazajáró
lélekben Karádynak -, a test, az valami más ...
Elhagyja az ember, ottfelejti, mint egy tárgyat."

A test szeszélyes kisérő és veszélyes szerszám,'
terhes társ és kényelmetlen titokzatosság, a férfi
nem imádhat ja szerelme testét, mert a nő sincs
jóban testével. Egyszerűen boldognak lenni,
problémamentesen átadni magunkat egymásnak egy bonyolultságától megfosztott világban;
a Halálos tavasz az elvadult kor primitívségével
szembeállítja az érzelmek bonyolultságát, ezzel
pedig egy másik egyszerűséget, amely ellentéte
mind a bonyolultat nem ismerő primitívnek,
mind a bonyolult szerencsétlen diszharmóniájának. Ez az Ag utcai boldogság. Miért veszi körül
itt a földbirtokos fiút és az arisztokrata lányt a
kispolgári szimbolika minden apró összehordott kelléke? Zenélő óra. Mézeskalács szív. Futórózsa. A szerelem beteljesülése leereszkedés a
szerény, földközeli, földszintes dimenzióba,
melyből ismét kivettetünk, amikor fölébred
Edit gőgje. Első légyott az Ág utcában. Riadtan
boldog pár. Jávor Karády mellére hajtja fejét.
Ennyi történik, időtlen percek, nyugpontra ért
világ. Megadják magukat egymásnak, Karády
azzal, hogy elmegy a legénylakásra,Jávor azzal,
hogy semmit sem követel. Az egzaltáció fel41
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emelkedik a békés révületbe. Szerény és meleg
szívíí, halk nő Karády Sissije: egy bécsi Manderley-ház asszonya (Erzsébet királyne). Az idill az
Egy tállencsében is a szerénységgel ekvivalens, a
kis, dolgos kúrián és nem a tékozló kastélyban
terem a boldogság. A Boldog idők is alapfilm,
mint a Halálos tavasz. Az előbbi mutatja be a kiindulópontot, az asszonynak sem, anyának sem
alkalmas nőt, az utóbbi színezi ki az asszonvnak
és anyának is alkalmassá lett nő megtalált boldogságát. A többi film tárja elénk a tanulási folyamatot, egyes aspektusait, a szex elsajátítását
(Halálos csók), az erkölcs elsajátítását (A hazajáró
lélek), az öntudatét (Kísértés, Csalódás), a gondoskodásét (Alkalom), az emancipált érvényesülés
képességeinek felépítését (Ne kérdezd, ki voltam).
A Karády-hősnő mindent megtanul, de nagy
megrázkódtatások
árán. Igy válik Karády egy
olyan nőtípus megtestesítőjévé, akinek mindenféle baja van, de minden bajra van benne megoldás. Az elromlott szerelem megújulása azonos a
Boldog időkben a fölösleges dolgok feladásával.
A gazdag mérnök elveszti villáját, vagyonát,
műkincseit, A film elején sokat panaszkodik az
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unatkozó hősnő, úgy érzi magát, mint egy berendezési tárgy, bútordarab. A tárgyak elvesztése után derül ki, hogy funkciója mégis más, gazdagabb. A szerelem újjászületik a csődben, másként viselkedik, nem úgy, mint a luxusjavak.
"Győz a szerelem!" - ez a Karády-filmekben
mindig azt jelenti: a józan ész. A hősnő flörtje és
hazudozása ezúttal nem éleződik ki- A férj fenyegető felhördülésére
a szegény rokon, a ferencvárosi kisember így válaszol: "Most szegény ember vagy, most sokkal több észre van
szükséged!" A hős, aki nem főnök többé, közvetlenül kiszolgáltatva
a dolgok mindennapi
"rendjének", este az emberek könyörtelenségéről mesél: "Sokat kell majd rád gondolnom,
hogy ezt az új életünket elviseljem. Úgy látszik,
a szegények többet gondolnak egymásra." Midőn az egész úri társaság a szétválasztásukon
dolgozik, Karády dacosan, derűsen felveti a fejét: "Beleszerettem
a férjembe!" Mindkettő
erős, konok, szenvedélyes személyiség. Nem
akadály, segíten,ek egymásnak megfékezni egymást. Karády: "Igérd meg, hogy többé nem engedsz el, odakötözöl
az asztal lábához, és meg
fogsz verni!" Megsúgja a szorongó szenvedély
titkát, játékszabályát.
ne engedd, hogy ne engedjem! Mélyen maguk alá kerülve emelkednek
magasan maguk fölé. Akik csak egy életet éltek,
nem éltek egyet sem. Akik újrakezdenek, a világot is újrakezdik. Van ebben a filmben egy
csöpp neorealizmus,
egy kis eurotaoizrnus,
előérzetek, olyan dolgok, melyek később váltak
fontossá a világ számára. A Boldog idők felhőtlenül vidám film a nagylelkűségről és a csendről.
N em retusalja az élet kegyetlenségét és a felül
levők alantasságát.
A fent az elkényeztetettséghen és a lent az eldurvulásban ('!.!;\ ur.i n: ,·lk;1I
lódottak ;<1 nsza az önfelfedezésés' egymas rel fedezése. Olyasmi, mint a szeretet vagy a szolidaritás, de szerényebb,
csendesebb dolgok, melyek nem válnak pózzá vagy jelszóvá, a szavaknak ellenálló derű és lelki béke közölhetetlen
felfedezései. A nyugtalan erotikus Karády dekorativitása hozzátartozik a film hiteléhez, csak általa tehetett szert ilyen erőre. Éva és Péter (Karády és Ajtay) vasárnapozni mennek a ligetbe.
Itt énekli Karády, egy kisvendéglőben, vasárnap
délután, leggyöngédebb dalát. "Veled szeretnék
boldog lenni." Eltűnt a démon. "Veled maradni
mindörökre, csak egyedül veled, szívem ... "

Király Jenő
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Szirtes Ádám önazonossága
A magyar film színészet nagy pillanatai: Szirtes
Ádám mint Lajos bácsi, egy közért-üzlet Figaro
bajszú vezetője, szorult helyzetben van. Valódi
vagy álellenőrzés kárvallott ja (ekkor még nem
lehet tudni semmi biztosat),jegyzőkönyv készül
a boltban tapasztalt visszásságokról. Mensáros
László gépel, a háttérben Gyula (Madaras józsef), a lázadásra kész bolti alkalmazott, és ott
sündörög Géza is, azaz Óze Lajos, aki följelentette már egypárszor éppen soros főnökét. S ekkor Lajos bácsi - szemjátékkal- az alábbira kérleli és biztatja Gézát: " - Ott van a hátsó sarokban egy feszítővas (az imént ahhoz kellett, hogy
a Lajos bácsi által a szellőzőben elrejtett, terhelő
tartalmú iratokat az ellenőrök a rács eltávolításával megszerezhessék), ugyan, üsd már fejbe
ezt a gépelő pasast, aki ajegyzökön yvvel tán a te
nyakadra is ráteszi a kést!"
A szem mozgásának iránya, a Géza által jelzett megértést hálás megnyugvással, sőt némi
kaján derűvel visszaigazoló lehunyása alkotja itt
egy - végül aztán sikertelen - akció képi elbeszélését. Az Egy őrült éjszaka című filmről van szó
(1969). Kardos Ferenc, az író-rendező értelmező
vágásokkal teszi világossá ezt a szituációt, de így
is vitathatatlan fegyvertény a Szirtes Ádámmal
készült - föntebb csak megközelítőleg leírt - felvétel. Ilyen teljesítményre csak olyan színész képes, akinek nem csupán a színészet mint szakma
van a kisujjában, hanem a filmről is mindent
tud, amit tudni érdemes.
S az életművé rendeződő nagy teljesítmények
furcsa sajátossága - valószínűleg: belső logikája
- úgy hozza, az alkotó művészet hatósugarából
gyakorta és méltatlanul kivont (film) színészet
(elöadómüvészet) a látszólagos véletlenekből is
valamifajta egységet lépes létrehozni. Az Egy
őrült éjszaka Lajos bácsíja is valamiképpen ott
hordozza magában a Szirtes Ádámmal fémjelzett "idol", "imázs" számos mozzanatát. Önmagába záruló kör ez, mert Szirtes Ádám a Talpalatnyi föld (1948) Góz j óskájával kezdve valami
olyan jellegzetességet tudott megmutatni a rábízott figurákban, amely - hagyományokhoz csatlakozva bár, s erről lesz még szó - új vonásokkal
gazdagította a magyar férfiszereplők mozgókép-tárat.
S nyilvánvalóan: a Talpalatnyi föld
után már készen várták Szirtest azok a szerepek,
amelyeket immár nagy valószínűséggel az ő al.katára szabtak a rendezők s a forgatókönyvírók.
Milyen módon "csepp a tengerben" az Egy
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őrült. cjsraka Lajos bácsi alakítása? Állandó
gondterheltségében, veszélyeztetettség-érzetében ott van a Marikát elszöktető. két dolgos kezére utalt Góz jóska figurája, függetlenül attól,
hogy ez az érzelmi-tudati állapot itt most a lóvátett lókötö portréjához tartozó mozzanat. Egy
magyar - s ilyen módon közép-kelet-európai készenlét jellemzi ezt a figurát: készenlét jóra és
rosszra egyaránt.
Lajos bácsi határozottsága először ott roppan
meg, amikor az ellenőrök igazolványát vizsgálja. Szolgai módon, mélyen hajol az okmányok
fölé - ez a megalázkodás persze még visszavonható, a megvilágítás elégtelenségével magyarázható, mint ahogyan Lajos bácsi magabiztossága
is vissza-visszatér az Egy őrült éjszaka folyamán.
De a pantomimika mindig pontosan jelzi, hogy
Szirtes-Lajos bácsi fölénye milyen fokú, s létezik-e még egyáltalán. " - Főzzön egy jó kávét az
elvtársaknak!" - veti oda parancsoló hangon a
pénztárosnőnek, s ez még a vizsgálatot higgadtan fogadó, feddhetetlen ember udvarias gesztusa is lehetne, ám ahogyan Szirtes a szokásosnál
hosszabb léptekkel indul az ellenőrök után,
árulkodó, leleplező. Ennek az embernek vaj van
a fején. Ugyanilyen jelzés a figura haja. Lajos bácsi "ad magára", s ha nem feltűnően, mégis gondosan fodrászolt fürtjei szétzilálódnak,
s haját
minduntalan simítgatnia kell, akkor nagy baj
van. S akkor is, mikor védőn-óvón
öleli magához a feleségét, de a pajzsként működő emberi
testhez rezge, bizonytalan hang járul: ez a férfiasnak mutatkozó, gáláns úriember: fél! Egy
pillanatra Macbeth és Lady Macbeth kettősét
látjuk, amiként a véletlen tanúként fölbukkanó
házfelügyelőnőt ,,- Esküdjön!" kiáltással szótlanságra kényszerítő Lajos bácsi egyszeriben
Hamlet atyjának szellemeként viselkedik.
Van még egy fontos viszonyítási pont ebben
az alakításban. Az őrült pillantás - ha már a
szemjátékkal kezdtük. Lajos bácsit az egyik ellenőr (Mensáros játssza) meggyanúsít ja azzal amit kezdettől fogva mi, nézők, sejtünk -, hogy
1944 táján valamiféle jellegzetes egyenruhát nem rabcsíkosat - hordhatott. Szirtes arcán
őrült fény villan föl: így nézett a Katonazenében
(1961) mint Kaál Samu, amikor bálványozott főhadnagya valamilyen szándékos rossztettel vádolta őt, de így nézett már a Talpalatnyi földben,
vágyképek igézetében, valami jobbról álmodozva. (Koncz Gábor arcán látjuk majd ugyanezt az

arckifejezést mint állandó jegyet - a Fábri Zoltán rendezte Fábián Bálint találkozása Istennel CÍmű filmben -: úgy látszik, a magyar parasztarc
egyik emblematikus megjelenítése ez.) S további "szükségszerű véletlen" a Katonazene kapcsán: az Egy őrült éjszaka egyik önhitt ellenőre
(Kállai Ferenc alakítja, a Katonazene báró Ferdinándy főhadnagya) a "Lovamat kötöttem" dallamát fütyüli, éppen azt a dallamot, amelyet
Kaál Samu énekel el, amikor tisztje megalázza,
és szeretőjének kedvenc nótáját daloltat ja el vele a kocsmában.
Szirtes Ádám eszköztárának milyen jellegzetes tartozékai fedezhetők föl az Egy őrült éjszaka
kockáin? A segélykérő - egyszersmind terhelő
tanú jelenlétét "a levegő tisztaságát" vizslató szanaszét pillongatás. A faragatlan mozdulat,
ahogyan leplezetlen örömmel vágja hátba az
egyik ellenőrt. mihelyt fordult a kocka, és felesége tartja a kezében a pisztolyt. Az indulattól nehéz artikuláció, amikor rettegve és torzítva löki
magából a vádló szavakat a sakkban tartott ellenőrök felé. A kényszeredett finomkodás, ahogyan az asszony - Törőesik Mari - kezét meg-

érinti, ellenfeleinek és boltbeli szeretőinek szeme láttára. Tanítani való stílusgyakorlat mindez, ebben a remekül időszerűsített, Gogoltól
ihletett példázatban. Méltán írta a film színészi
tűzijátékával kapcsolatban Fehér Ferenc: "Szirtes is aligha volt még a visszafogott indulatok
mögött ilyen könyörtelenűl
embertelen, mint ez
alkalommal.
De honnan származik az ábrázolásnak ez a
pompás művészete? Elemezték már sokszor, de
fejlődésének néhány stádiumát érdemes ismét
áttekinteni.
Szirtes Ádám Í946-ban került a Horváth Árpád Kollégiumba, és két esztendőre rá mint főiskolást szerződtette Bán Frigyes a Talpalatnyiföld
főszerepére. melynek Jávor Pál, Görbe János,
Gábor Miklós is várományosa volt."
A magyar parasztábrázolásban
- mozivásznon is - hagyományos indulattól fűtve bukkan
elénk Szirtes Ádám mint GózJóska: lecsapva a
poharat az asztalra a hátrafelé nyitó kamera
előtt. Pedig Szirtes alaptónusa valamiféle szlávos líraiság - itt utalhatunk a tápiósápi SzvítekSzirtes szláv gyökereire, meg arra a történettu"j
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Kaál Samuként.

Kállai Ferenceel; Katonazene, 7967

dományos tényre, hogy a magyar jobbágyság a
Kárpát-medence
szlávjaival
elkeveredve
alakult ki. S bár nincs nyom arra vonatkozólag,
hogy Szirtes Ádám látta volna (miért ne látta
volna)Jávor Pál, a nagy ellenjelölt filmjeit, az a
hanghordozás,
ahogyan fölszegett fejj I, nagy
levegővel, a foga közt szűrve át, préseli magából
a boldogság vallomásos mondatait, igenis jávor
Pálra emlékeztet. Utánzás ez? Önkéntelenül talán: igen. De az is valószínű, hogy jávor is, Szirtes is valamit mégiscsak azonos módon és hitelesen vett észre a magyar parasztból !
Ami Görbét illeti: a jóval színesebb, szélesebb skálájú, rokonszenves megjelenésű Szirtes
kiválasztása Gózjóska szerepére - helyes döntés volt. Gábor Miklós pedig néhány művészi
Celsius-fokkal hidegebb lett volna Szirtesnél, de
tán ez a főiskolás debütálás a kamera előtt, ez az
önkéntelen "szerepelvétel"
is közrejátszhatott
abban, hogy G. M. művész úr, a [ernzeti Színház tagja, egy ízben az öltözőjébe parancsolta és
megfeddte a neki - állítólag - nem köszönö Szirtes Ádámot.' S azt hosszabban nem volna érdemes bizonygatni, hogy ez a "c ikó-ember"
ahogyan Szirtes jellemezte önmagát -J ávor Pál46

lal nemcsak "hamvasságban"
vetekedett volna
Góz Jóskaként Makay Arpád kamerája előtt.
Erzelmi és szakmai iskola volt Szirtesnek a
Talpalatnyi fold - melynek épp negyven esztendeje történt bemutatását
is illő megünnepelnünk. Beleszeretett a fiatal színész a ragyogó
partnernőbe.
Mészáros Ágiba", és ettől is ösztönözve megtanulta a filmszínészet ABC-jét, elsősorban oly módon, hogyaforgatást,
a többieket
figyelte, megfigyelte." Az általa is dédelgetett legenda szerint a Soós Imre csizmájában, nadrágjában, de a maga szülőfalujából szerzett ingben,
bakancs ban, kalapban játszott. Ostehetség volt
- mint Soós is -, de tudván tudta - miként Soós is
-, hogy ez csak alap, ennyi nem elegendő, és ábrázolási művészetét,
Soóshoz hasonlatosan, az
akaratlagosság, az ellenőrzött és birtokba vett
folyamatok szintjére emelte.
Szirtes tehát a jelzett "alaplágyságból" sugárzott ki pozitív és negatív indulatokat. Hirtelen,
rá jellemző váltással. Fájdalmas, üdvözült mosolyt hordozva arcán, a tőle kért hajdú-bihari
dialektusban fogalmazta meg érzéseit,Jeszengett,
majd feszített megszerzett asszonya oldalán a
templomban, a többiek nézésének kereszttüzé-
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ben. Lánya születésekor lökemekben, ön biztató
fokozással tör föl belőle a göcögés, a nevetés.
Pszichológiai tanulmányt lehetne építeni arra,
ahogyan Szirtes GózJ óskája mozog tanult viselkedés meg spontán indulat mezsgyéjén. A sűrűn
pislogó, nyeldeklő megalázottságtól,
a kubikus
kalapot hordó,józsef Attila-szerű figurától jut el
Szirtes az alsó gépállásból fényképezett, krisztusos forradalmárig.
Kedves szerepei mentén haladva', a Hintónjáró szerelem (1954) kísérlet arra, hogy humorát
megcsillantsa. Már a Talpalatnyi fold egyik jelenetében - amikor Tarcalijani (Molnár Tibor) a
számtartóval vitatkozik, s GózJóska sem marad
tétlen - érzékelhettük az alakításban rejlő iróniát: " - Inkább a mi földünk száradjon ki" "helyesel" a számtartónak Oóz jóska. Nos, a humorkísérlet a Hintónjáró szerelemben - reménytelen, de Szirtes legalább vállalja itt - hogy nincs
humora. Ám van helyette - nem lepi meg a nézőt - öniróniája, és képes ez az alapjában véve
hiú, hagyományos férfifensőbbséget megtestesítő fiatalember arra, hogy elesuklassa a hangját a
Peczöli Vilmusnak anyakönyvvezető
előtt kinyögött "igen"-jében. S ha a vérbeli humorig

nem is, a kedves játékos ágig eljut Szirtes Ádám
- azaz ifjú Majsa Berci, leszerelt hu zár-szakaszvezető -, amikor Vilrnuskával
mint afféle mai
Rómeó és Júlia, a jövőjüket tervezgetik.
Ebben a filmben zirtesnek az abszolút "pozitív hősből" a makulákkal is éktelenkedő, bár
vonzó hétköznapi emberré kellett áttanulnia,
ez nem ment könnyen. Amikor a Vi lrnuskától
kapott almát simogatja az istállóban, s a jövőről
rnélázik, úgy fintorog, mintha ro sz szagot érezne - ami, lévén a helyszín trágyával borított,
nem volna ugyan szokatlan, bár hősünk parasztgyerek -, ám utóbb kiderül: a tükörben nézegette magát.
Mindenesetre, még a Hintónjáró szerelem nem
túl igényes teladata is messzebbre mutat: "Rómeó és Júlia" motívumával
a Körhinta felé (bár
Szirtes ill egy harmadik pólus megszemélyesítője), valamint a Katonazene irányába, amelyben
azonban nem a Béke és Szabadság címlapfotóján büszkélkedő huszár győzedelmeskedik,
hanem a gyávaság és gyalázat arat diadalt: Kaál
Samut, a huszár tisztiszolgát állíttat ja maga helyett a kivégző osztag elé báró Ferdinándy Tamás főhadnagy. S még egy mozzanat kapcsolja
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egymáshoz - ellentétek által bár - ezt a két filmet: a "Lovamat kötöttem" nótáját - halkan és
érzelmese n - a Hintónjáró srerelem ben énekli
Szirtes először; innét jut el a dal a Katonazenéoe,
ahol - mint erről szó esett már - Kaál Samu szeretőjének kedvenc nótájaként
Szirtes Ádám
mintegy "befelé" dalolja, tisztán, erősen, mégis
szinte szemérmesen, lesütött szernmel, csak a
strófa végén nézve föl keményen.
A zavartalan tisztességtől, a felhőtlen kedélytől, a háborítatlan önazonosságtól viszi el Szirtes
Ádám ábrázolása Kaál Samut a világrendbe, a
hierarchia jótékony, védő szerepébe vetett hitének összeomlásáig. (Az már a film dramaturgiai
problémája, hogy a figura becsületessége mellett a számítás mozzanata - Ferdinándy hazug
ígérete nyomán - nem kapott súlyt.) Pompás,
ahogyan Szirtes elénk rajzolja Kaál Samu életterének két szintjét: tisztiszolga-társának
jelenlétében vidám és oldott; énekel, keringőzik az
egyenruha feszesen tartását szolgáló bábbal,
míg főhadnagya társaságában maga az észrevétlen, hasznos készségesség, s bármi, ami kizökkenti a begyakorlott
eligazodásnak
ebből a
rendszeréből, fölkavarja őt. Vakhit és szörnyű
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kételv hangulatváltásai jellemzik ezt az embert
attól "l'/.(h l', h"g.\ a lragi"Llllll'dia masinériája
beindul. Telitalálat volt Szirtes itteni szerepeltetése, előtanulmány egyszersmind a Hideg napokbeli hasonló feladathoz.
Tehetsége és rendezői együttesen óv ták meg
Szirtes Adámot a .beskatulyázástól. A Talpalatnvi fOld abszolút értelemben vett pozitív hőse
ui.in ellentmondásos
vígjátéki figurát alakít,
afféle "szocialista Turi l ranit" a Hintónjáró szerelemben, s még inkább a negatív tartomány
irányába mozdul a Körhinta (1955) "gyáva-taknyos gazdálkodőt-ját," Farkas Sándort formálva
meg. A Talpalatnyi foUben Soós Imre holmija
segítette Szirtest a játék hitelességének megteremtésében, a Korhinta forgatásakor Soós Imre
miqt Bíró Máté személyesen szolgálta a főszereplő-hármas
sikerét. Lehetett volna Soós a
nagygazda-fi, és Szirtes a téeszmentő, asszonyszerző hős, de akkor meg nagyon "visszaköszönt" volna a Talpalatnyiföld alaphelyzete. Ügy
illett s úgy volt jó, hogy m_ost a Soós játszotta figura kerüljön nyeregbe. Am ettől a szerepváltástól csak még forróbb ez a film, Fábri Zoltán
remeklése.

Utasítás Gézának (Őze Lajosnak); Egy őrült éjszaka, 7969
49

Lukáts Andorral; Tiszta Amerika, 7987

Szirtes a Hintónjáró szerelem fiatalemberének
hetyke-nyegle, itt-ott anyámasszony katonája
vonásait mélyítí el a Körhintában. Viselkedésének szinte rituálisan elkülönülő szférái már az
első kockákon kirajzolódnak. Mézes mosollyal,
búgó, teli hangon szól Marihoz,jegyeséhez (Törőcsik Mari), ad neki - érintkezési tónusához illő stílusban - tükrös mézeskalácsot, ám lószerszámra alkudozván biggyeszt az ajkával, elfordul az árustól: a zsugori nagygazda "emblémáját" testesíti meg. Mozdulatai visszafogottak nálánál alantasabbak körében még a gesztusokkal is takarékoskodik. Ám lefoszlik róla mindez
néhány pohár bor hatására: csapkod, hadonászik, bajszát törli; hangja - ez az egyik legszebb
magyar színész-orgánum - most "dunsztos", beszéde alig érthető. S a lányra most sarkosan, keményen pillant: hiszen leendő tulajdonát fenyegeti veszély a Marit meghintáztató Máté részéről. A mézesmázos kedvesség odavész abban a
jelenetben is, amikor az otthon egyedül tartózkodó Marival erőszakoskodik, egy kis házasság
előtti "előlegért" sóvárogva. Hirtelen indulatváltásai akár a Góz]óskáéi lehetnének - de öszszefüggéseikben vizsgálva: egy egészen más minőség megnyilvánulásai; nem az épülésé, a tudatosodásé, hanem a leépülésé s elbizonytalanodásé. Am mindebből az is következik, hogy
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Szirtes Ádám nem valamiféle értéktelen rongyot, ember helyett dúvadat ábrázol. Magánéletbeli s politikai tévútra kerüléséért nem csupán ő a felelős, hanem az a - rossz, avult - családi minta is, amelyet szüleitöl kapott, s az az értékzavar is, amely az ötvenes évek első felének
mauva r társadalm át egészében jellemezte.
Ezért megrendítő, ahogyan a film befejező
képsorában Farkas Sándor a megmarkolt fejszét
végül is nem vágja elszalasztott apósa, Pataki István (Barsi Béla) koponyájába, hanem leteszi
szépen, miközben szája remeg, kiszáradt torokkal nyeldekel, sírásban roskad össze. De férfinak kell maradnia ebben a vert helyzetben is Mari nem őt, hanem Mátét választotta -, fölszegett fejjel körbevizslat, s könnyes' szemmel, kalapját kézben fogva távozik Pataki portájáről.
senkinek sem ontva ki vérét.
Filmszínészi életművének belső mozgásai
nemegyszer viszik őt vurstliba, búcsúba: Katonazene, Körhinta, Hogy szaladnak afák!. S az az izgalmas, hogy a helyszín - nagyjából való - azonossága, háromféle viszonyulást tesz lehetövé
Szirtes Adám számára. A Katonazenében mint sikertelen céllövő bukkan föl, de a más teljesítményén föllelkesedve két cselédlány-barátnője fejét csattant ja össze puszi ra maga előtt. A Korhinta vurstli-jelenetében - társadalmi státusza el-

lenére - statiszta-szerepre kárhoztatják, a Hogy
szaladnak a fák! bolondját megjelenítve szinte
összegez, s még kompenzál is; célba lő, de roszszul, ám egy hintát csakis a maga számára "foglal ei". A parasztsors három változata, három
történelmi korszakban.
Szirtes mindig büszke volt a Talpalatnyi fold
munkajeleneteire, mert látszott ezekben, hogya
színész saját, életben megszenvedett tapasztalatai kamatozódnak. De olyan szépen, mint a Hogy
szaladnak a fák.'-ban, semelyik filmjében nem
dolgozott fizikai munkásként. Itt sírt ás, a földet
szakértelemmel púpozza föl, kicsippenti a fűszálakat, a kapával simára lapogat ja a felületet.
Mintha kizökkenne a szerepéből, de hiszen a
falvak bolondjai olykor bivalyerős emberek voltak, s a rájuk bízott munkát nagyszerüen elvégezték. Hatalmasan vetül ~ vászonra (operatőr:
Szecsényi Ferenc) Szirtes Adám dolgozó alakja.
Alkalmasnak bizonyult ez a művész, hogy a
szocializmusért küszködő magyar társadalom
tenniakarását személyesítse meg. Két - merőben eltérő jellegű - filmben összegezte Szirtes
Ádám e feladat filmszínészeti tanulságait: Makk
Károlynál, a Megszállottakban, és Jeles András
Álombrigád című alkotásában; közbül az átmenet néhány érdekes fázisa tanulmányozható
(Ékezet, Holnap lesz fácán, Tiszta Amerika stb.).
A M~gszállottak (1961) Kecskés jánosaként
Szirtes Adám a szüntelenül
tevékeny, s ehhez állandóan szövetségest kereső ember vonásait
hangsúlyozza. Fontos jegye ennek a testi érintkezés igénye Kecskés állami gazdasági igazgató
szokásrendszerében.
" - Valahol mi barátok
voltunk" - mondja rögtön, első pillantásra, Bene
László vízügyi mérnöknek (Pálos György), s ezt
a feltételezést utóbb a színészi gesztusrendszer is
igazolja: tüzet adni nyúl ki a keze Bene felé, birkóznak-hancúroznak,
fűszállal csiklandozza Benét, fölveszi Bene napszemüvegét, kezet fog vele minduntalan, homlokukat egymásnak támasztják stb. Persze itt nem csupán Szirtes
művészi "ajánlatairól" van szó, hanem rendezői
"megrendelésekről" is, hiszen a jelzett gesztusok egy része - például a tűzkínálás, a fűszállal
való csiklandozás - Pálos György részéről - rnotívumot alkotva - megismétlődik, tükörszerűen
visszatér.
Szirtes Ádám itt is minden esetben saját egyéniségévé éli át a rendezői instrukciót. Ez a reformer-megszállott egyszersmind kissé maradi,
konzervatív: ahogyan gatyára vetköznék a kútba mászáshoz, de nőt pillantva meg, krákogva
visszahúzza a nadrágját. Emlékezetes, ahogyan
huhogva követi, utánozza a körforgó öntöző

mozgását, ahogyan őszintén megretten, amikor
az általa hanyatt lökött főkönyvelő (Tompa Sándor) megsérül, ahogyan - katonaságnál szerzett
beidegződéssel, zavarában - befelé fordítja ujjaival, tenyerébe rejti a szívott cigarettát, otthon
"gyónva" elhanyagolt, miatta nehéz sorsú feleségének, s általában, ahogyan a karbafont gondterheltségből a legzabolátlanabb mozdulatokig
ragadja őt a közcsségért lobogó szenvedély. Az
1956 utáni kibontakozás emberi jelképévé emelkedik Szirtes Adám ebben a szerepben - partnerével, Pálos Györggyel együtt. Ők ketten: a "nehéz ember" archetípusai.
A Megszállottakat megint csak Szirtes film színészeti munkásságának belső kapcsolódásai helyezik lényeges összefüggésekbe. Itt is kutakról,
vízről, a paraszti megélhetés - egyszersmind
már össztársadalmi érdek - ügyeiről van szó,
miként a Talpalatnyifoldben, s az ottani hűséges
cimborát, a barátjáért élő-haló Tarcalit alakító,
madár arcú Molnár Tibor, a hajdani főiskolásnépi kollégista társ - színészetünk, filmszínészetünk önálló méltatásra érdemes, másik óriása ebben a filmben is szerepel. Ám nem puszta átemelésről van szó, mert Molnár Tibor mint
Kecskés fölöttese, főigazgató ez alkalommal
már nem feltétlen híve jánosnak, hiszen a körülmények a Talpalatnyi fold óta konszolidálódtak,
ami annyit is jelent: bürokratizálódtak, tehát
elavult és merev jogszabályok dzsungelében védelmezheti csak, amennyire lehetséges, az
ügyet, melyért Kecskés, nem nézve sem istent,
sem embert, minden eszközzel harcol.
S apróbb-nagyobb
alakítások, kiegészítésképpen.
Nosztalgiától gyötrött, falura visszavágyó,
bomlott idegrendszerű ember pompás rajzát adja - nem véletlenül - Kardos Ferencnél az
Ékezetben (1977): a kóceráj szintű vidéki urbanizáció. iparosodás kritikája egyszersmind ez a
gondn< -k-portásféle.
Nosztalgiázó párttitkárt
alakít Gyarmathy Lívia: Álljon mega mene/rímű
groteszk komédiájában (IU7:~). Rezge hangon
köszönti az öreg szakit, aki - vele együtt - nagy
idők tanúja; sír egy cseppet a vállára borulva, aztán minden rendben, tőle mehet tovább ez az
élet, mely kissé mintha eltérne a megálmodott
modelltől.
Ugyanez a figura - erőteljesebb, veszélyesebb változatban: a Holnap leszfácán, Sára Sándor filmjének kockáin (1974). Kozma: úgyszólván főszerep. Az ötvenes évek tónusát hozza
vissza Kozma a hetvenes évekbe, egy spontán
szerveződő közösséget szolid, majd nem is leplezett erőszakkal gyúr át vakon engedelmeske51

lenére - statiszta-szerepre kárhoztatják, a Hogy
szaladnak a fák! bolondját megjelenítve szinte
összegez, s még kompenzál is; célba lő, de roszszul, ám egy hintát csakis a maga számára "foglal el". A parasztsors három változata, három
történelmi korszakban.
Szirtes mindig büszke volt a Talpalatnyi fold
munkajeleneteire, mert látszott ezekben, hogy a
színész saját, életben megszenvedett tapasztalatai kamatozódnak. De olyan szépen, mint a Hogy
szaladnak a fák!-ban, semelyik filmjében nem
dolgozott fizikai munkásként. Itt sírt ás, a földet
szakértelemmel púpozza föl, kicsippenti a fűszálakat, a kapával simára lapogat ja a felületet.
Mintha kizökkenne a szerepéből, de hiszen a
falvak bolondjai olykor bivalyerős emberek voltak, s a rájuk bízott munkát nagyszerűen elvégezték. Hatalmasan vetül ~ vászonra (operatör:
Szecsényi Ferenc) Szirtes Adám dolgozó alakja.
Alkalmasnak bizonyult ez a művész, hogya
szocializmusért küszködő
magyar társadalom
tenniakarását személyesitse meg. Két - merőben eltérő jellegű - filmben összegezte Szirtes
Ádám e feladat filmszínészeti tanulságait: Makk
Károlynál.
a Megszállottak ban, és Jeles András
Alombrigád círnű alkotásában; közbül az átmenet néhány érdekes fázisa tanulmányozható
(Ékezet, Holnap leszfacán, Tiszta Amerika stb.).
A Megszállottak (1961) Kecskés ]ánosaként
Szirtes Ádám a szüntelenül tevékeny, s ehhez állandóan szövetségest kereső ember vonásait
hangsúlyozza. Fontos jegye ennek a testi érintkezés igénye Kecskés állami gazdasági igazgató
szokásrendszerében.
" - Valahol mi barátok
voltunk" - mondja rögtön, első pillantásra, Bene
László vízügyi mérnöknek (Pálos György), s ezt
a feltételezést utóbb a színészi gesztusrendszer is
igazolja: tüzet adni nyúl ki a keze Bene felé, birkóznak-hancúroznak,
fűszállal csiklandozza Bené t, fölveszi Bene napszemüvegét, kezet fog vele minduntalan,
homlokukat egymásnak támasztják stb. Persze itt nem csupán Szirtes
művészi "ajánlatairól" van szó, hanem rendezői
"megrendelésekről"
is, hiszen a jelzett gesztusok egy része - például a tűzkínálás, a fűszállal
való csiklandozás - Pálos György részéről- motívumot alkotva - megismétlődik, tükörszerűen
visszatér.
Szirtes Ádám itt is minden esetben saját egyéniségévé éli át a rendezői instrukciót. Ez a reformer-megszállott
egyszersmind kissé maradi,
konzervatív: ahogyan gatyára vetköznék
a kútba mászáshoz, de nőt pillantva meg, krákogva
visszahúzza a nadrágját. Emlékezetes, ahogyan
huhogva követi, utánozza a körforgó öntöző

mozgását, ahogyan őszintén megretten, amikor
az általa hanyatt lökött főkönyvelő (Tompa Sándor) megsérül, ahogyan - katonaságnál szerzett
beidegződéssel, zavarában - befelé fordítja ujjaival, tenyerébe rejti a szívott cigarettát, otthon
"gyónva" elhanyagolt, miatta nehéz sorsú feleségének, s általában, ahogyan a karbafont gondterheltségből a legzabolátlanabb mozdulatokig
ragadja őt a közösségért
lobogó szenvedély. Az
1956 utáni kibontakozás emberi jelképévé emelkedik Szirtes Adám ebben a szerepben - partnerével, Pálos Györggyel együtt. Ok ketten: a "nehéz ember" archetípusai.
A Megszállottakat megint csak Szirtes film színészeti munkásságának belső kapcsolódásai helyezik lényeges összefüggésekbe. Itt is kutakról,
vízről, a paraszti megélhetés - egyszersmind
már össztársadalmi érdek - ügyeiről van szó,
miként a Talpalatnyifoldben, s az ottani hűséges
cimborát, a barátjáért élő-haló Tarcalit alakító,
madár arcú Molnár Tibor, a hajdani főiskolásnépi kollégista társ - színészetünk, filmszínészetünk önálló méltatásra érdemes, másik óriása ebben a filmben is szerepel. Ám nem puszta átemelésről van szó, mert Molnár Tibor mint
Kecskés fölöttese, föigazgató ez alkalommal
már nem feltétlen híve] ánosnak, hiszen a körülmények a Talpalatnyi fold óta konszolidálódtak,
ami annyit is jelent: bürokratizálódtak,
tehát
elavult és merevjogszabályok dzsungelében védelmezheti
csak, amennyire
lehetséges, az
ügyet, melyért Kecskés, nem nézve sem istenl,
sem embert, minden eszközzel harcol.
S apróbb-nagyobb
alakítások, kiegészítésképpen.
Nosztalgiatól
gyötrött, falura visszavágyó,
bomlott idegrendszerű ember pompás rajzát adja - nem véletlenül - Kardos Ferencnél az
Ékezetben (1977): a kóceráj szintű vidéki urbanizáció. iparosodás kritikája egyszersmind ez a
gondnok-portásféle.
Nosztalgiázó
párttitkárt
alakít Gyarmathy Lívia: Álljon meg a menet című
groteszk komédiájában (I U/3). Rezge hanjron
köszönti az öreg szakit, aki - vele együtt - nagy
idők tanúja; sír egy cseppet a vállára borulva, aztán minden rendben, tőle mehet tovább ez az
élet, mely kissé mintha eltérne a megálmodott
modelltől.
Ugyanez a figura - erőteljesebb, veszélyesebb változatban: a Holnap Lesz fácdn; Sára Sándor filmjének kockáin (1974). Kozma: úgyszólván főszerep. Az ötvenes évek tónusát hozza
vissza Kozma a hetvenes évekbe, egy spontán
szerveződő közösséget szolid, majd nem is leplezett erőszakkal gyúr át vakon engedelmeske51

dő, önnön szándékairól lemondó ~yájjá - bár
végül is (nem igazán meggyőző dramaturgia
révén) belebukik kiskirályoskodó,
az asszony
sugalmait fölhangosító törekvéseibe. De másnap tán újra megpróbálkozik a szocializmus egy
ütemre való építtetésével vakációban is, saját istenülését megbocsátó derűvel, melegen zengő
kinyilatkoztatásokkal
nyugtázva.
Szirtestől idegen mindenfajta túljátszás ebben a szerepalakításban,
pedig ennek veszélye
nagyon is fenyegetett. Mindamellett egy apró
megalkuvás is észrevehető: a film egyik jelenetében Szirtes látszólag anyaszült meztelenül csupán íszappakolás-i.öltözetben"
- hever a
masszőr kérlelhetetlen keménységgel dögönyöző kezei alatt, valójában vékony fürdőnadrág
fedte iszap tól még domborúbb idomait.
Az elmúlt több mint négy évtized elgondolkodtató tanulságait hordozza az após-figura
Gothár Péter Tiszta Amerika című filmjében
(1987). Szirtes Ádám - mint már a Holnap lesz/ácán óta - művészíes-loboncosra
eresztett hajjal,
bajusszal kerül elénk N ew Yorkban, hogy hazacsalogassa vejét, aki egy IBUSZ-csoporttól
elszakadva kint maradt. Olyan embert alakít Szirtes, aki az ötvenes években volt ereje teljében, s
azt, ami 1956 után történt, már nemigen érti, de
most már legalább elfogadja előnyeit. Kíkupálódott bunkó, angolul egy szót sem ért (a veje sem
nagyon), "tri gyeny" - magyarázza (még két
orosz szót is képtelen nyelvtanilag helyesen tenni egymás mellé), három napra jött át az Újvilágba, számára az idegen nyelv még mindig egyedül az orosz (bár az általános iskolában őt nemigen gyötörhették vele, a szakérettségin meg ha letette egyáltalán - nem szerepelt ilyen tantárgy), "tri gyeny" - magyarázza a helybelieknek, s meg sem fordul az agyában: ez nincs is oly
messze a "three days"-től. Megbámul mindent
és mindenkit, lopni próbál a szupermarketben,
fózőtudományával
akarja elképeszteni a bisztrót és közönségét.
Mucsai maradt reménytelenül New Yorkban
is, ahogyan a veje, bár egy fokkal magasabb értelmi szinten, ami a helyzetet csak még reménytelenebbé teszi. Szirtes egy darab kedélyeskedő,
jópofáskodó,
szívfájdítóan magányos, tarháló
Magyarország Amerikában. Szeretjük őt - és elsüllyedünk a szégyenünkben, mert csaknem mi
is ilyenek vagyunk - volnánk "',ott.
S látjuk végül Jeles András Alombrigád círnű
filmjében (1983). Szirtes sem filmen, sem színházban nemigen vállalt úgynevezett kísérletező
darabbéli feladatot. Itt most fegyelmezetten teljesít ilyesmit is. Egy stilizált előadás szereplője,
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-Czuczor elvtárs, a Prémium című, valamelyest
magyarított
szovjet darabot adják elő. Egy
"szocreál" stílusparódia része. Lassított mozdulatokkal kávézik, majd vezényli egy furcsa rítus
allelujázó "kórusát". Fennkölten sétál a lejtőssé
tett íróasztala körül, egy ajtón minduntalan benéz s mélyen hajbókol valaki, Czuczor elvtárs
pedig kegyesen megsimogatja a talpnyaló kobakját. Am egy ízben elmarad abenyitás, Czuczor elvtárs várakozva pillant az ajtó felé, majd
nagyot rúgva belé, kinyitja, s lám, végre, ismét
rnűködík a be hajlongás. Czuczor elvtárs elégedett kacajra fakad, lakájai hálásan csatlakoznak
jókedvéhez.
Majd meg - alsó gépállásból aranyba vonva lépdel két vezető társával, s közben a "Sej, a mi lobogónkat" torzan nyöszörgött
énekét halljuk. De megjelenik Szirtes Ádám
szürkére festve is, egy üzlet előtt (Szersén Gyulával, aki - Kissjenő társaságában - az aranyba
foglalt hármasnak is tagja volt).
A filmnek - számunkra most - mégis az az érdekesebb vonulata, amikor Oláh és brigadja egy
szörnyű, vörös fényben ázó kultúrteremben,
majd Oláhék lakótelepi otthonában találkozik a
Prémiumot előadó színészekkel, az amatőrök a
profikkal, így Szirtes Ádámmal is. A rendező.ebben a jelenetsorban - legalábbis azt hisszük - a
szerepiökre bízta a szövege t. Fáradt és gyűrött
itt Szirtes Adám, bajusza és szakálla megszürkült. Gépiesen, nem nagy lelkesedéssel beszélget Oláhval, aki söröskupakokból
készült Miki
egérrel ajándékozza meg a jeles művészt. Politizálnak. Oláh - aPrémiumcímű színdarab s a kortárs magyar valóság találkoztatójaként
- elkeseredett, Szirtes meg - rutinos logikával, szenvedélytelenül - ellentmond vitapartnerének.
Ha
olyan rossz a helyzet, vajon mitől épül az a sok
ház vidéken? Aztán verekedés támad, és Szirtes
ily módon csitítja az összeakaszkodókat:
európaiak legyünk.'
A bor, az unalom őt is - mint színésztársait legyűri, kelletlenül szagolgatja a rózsát, melyet a
sárga hajú, amolyan kikapós küllemű Oláhné
dug többször is az orra alá. Szirtes bosszúsan
rágja cigarettát tartó kezén a körmöt, el-elhajol a
negédes mozdulat elől, félrepillog, de hiába. Az
asszony végül leharapja a virág fejét, megkegyelmez a vendégnek.
Negyven év filmszínészetének - és történetének - a summázatát látjuk. GózJóska foglalkozást, hivatást cserélt ugyan, de nem eszmét, világnézetet. Sok mindenben csalódott, sok mindent nem így képzelt egykor, ám azt is tudja,
hogy elvitathatatlan értékek is születtek ez alatt
a negyven év alatt. Felszabadulás utáni társada-

lomfejlődésünk folyamatosságának és megszakítottságának vitakérdésében Szirtes Adám egy
nem erre ösztönző filmközegben
eles szernléletének, társadalomkritikájának
értékelését halasszuk akkorra, amikor a film eljut végre a közönséghez) a kontinuitásra teszi a hangsúlyt. Ha
fáradtan, (fél)részegen is. Lehetne ebben vitatkozni vele, de tisztelni érte: kell. Európai akar
lenni Magyarországon, mint a hajdan Thomas
Mannt üdvözlő kommunista költő, akire úgy hasonlított Szirtes Ádám a Talpalatnyifoldkubikos
kalapjában.
Kőháti Zsolt
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"Egy filmben a rendező a színész"
Beszélgetés András Ferenccel a filmszínészetről
- Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, ajátékfilm történetében "kezdetben vala" a "lefényképezett seinhát:",
majd afilm hatott erőteljesen a szinháera, és legújabban ismét jelentékeny színházi ösztó'nzéstapsetalhato
a morioásmon. András Ferenc, aki - rendezőként mindkét terület jó ismerője, hogyan vélekedik erről? S
van-e külön színházi színészet ésfilmszinéseet, pontosabban: kell-e vagy érdemes-e ezt a két szakmát önállóként számontartani ?
- Hát ez egy kérdésözön. Megpróbálok azért
válaszolni. Véleményem szerint mindenki lehet
filmszínész, akit a rendező a kamera elé állít.
Veheti akár az utcáról, bárhonnét, ha alkalmasnak látszik valamilyen szerepre. Persze ugyanígy színházból is szerződtetheti. De valahogy az
az általános tapasztalat, hogy az igazi filmszínészek a film felől érkeznek: ott tanul ták meg a
szakmát.
Gondoljunk csak a magyar színészet királynőjére, Bajor Gizire: ha megnézzük a vele készült filmkockákat, kiderül, hogy iszonyatosan
rosszul játszott a kamera előtt. Ugyanakkor nem
vonom kétségbe, hogy a kor legnagyobb sZÍnésznője volt - színpadon. Vagy említhetem
Kálmán Györgyöt, aki egy időben filmgyári színész is volt, és én kitűnő színésznek tartom, de
filmen valahogy nem mutatta az igazi formáját.
S mondhatnék még több példát is. Nyugaton el
is különül a két szakma: vannak színházi színészek, és vannak filmszínészek. A filmszínész
nem is érne rá színpadon játszani: köti a szerződése, évente háromszor-négyszer, és egyik filmből kerül át a másikba. Nálunk csak akkor tudunk színésszel dolgozni, ha a színház "odaad54

ja", egy hétre, esetleg szünetekben, nyáron stb.
De - saját gyakorlatomból tudom - bármikor
"visszaveheti" a színészt a színházba; beugrás
van, beiktatnak egy potpróbát - s máris megszűnik filmszínészként működni. Ismeretes a színházigazgatók despotizmusa, ez rányomja a bélyegét a színházi és filmszínészetre egyaránt.
Nem véletlen, hogy pár évvel ezelőtt kialakult bennünk egy "önvédelmi reflex": sokszor
dolgoztunk amatőrökkel. a cseh példa nyomán
is, Dárday István, Gazdag Gyula meg én. Amit a
jutalomutazás amatőrei vagy amit a Békeidőutolsó tíz percében produkáltak, nincs az a filrnszfnész, aki ugyanígy megcsinál ná.
Majdnem minden harmadik embert képessé
tesz az alkata arra, hogy átéljen egy szituációt,
belehelyezkedjék: filmszínésszé tud válni. Ami
nem jelenti azt, hogy általában válik színésszé,
hanem egy bizonyos filmszerepre alkalmas. A
legnagyobb filmszínész is az első filmjében
"amatőr", talán még a másodikban is. Törőesik
Mari azt írta, hogy a Körhinta női főszerepét úgy
játszotta el, mint egy tehetséges gyerek - pedig
ezt a teljesítményt azóta is csodaként tartjuk számon. Korántsem érezte magát profinak, képzett
színésznek. Persze, a harmincadik film után már
könnyebb a dolog. Nem mondom, hogy Cserhalmi Györgynek nem használt az, hogy egy
csomó filmben eljátszott egy csomó szerepet.
Ugyanakkor káros is lehet, ha a színész játéka
egy idő után megszokottá, sablonossá, "stencilezetté" válik. Ezért veszélyes, ha eljön hozzánk
egy külföldi producer, felajánl egy koprodukciót, és az az első dolga, hogy megnevezi X.Y.

András Ferenc (napseemüoegben)

Szab» Gábor operatórrel - Baldóczi Csaba felv.

nagyon olcsó, valaha valamiért híres, azóta lecsúszott színészt, aki majd elviszi a hátán a vállalkozást. Majdnem az összes magyar koprodukció kudarcának ez az oka. Tehát nem az a lényeges, hogy ki a színész, hanem az, hogy miről
szól a film. Egy filmben a rendező a színész, hiszen a színész csak azt tudja eljátszani, amire én
gondolok, amit én akarok, amiről a film szól.
- Vizsgáljuk akkor minderi konkrét példdkon! A'
Veri az ördög a feleségét cimü filmben "civi/ek" és
a legkülönbözőbb korosztályú, "iskolához" tartozó srinésrek játszottak együtt tökéletes stílusegységet teremtve, bámulatos természetességgel. Mi ennek a titka,
mádszere?
- Az, hogy amiről a film szólt, így kellett
előadni. Megmondom őszintén, nem volt könynyű dolog. Többen voltunk itt elsőfilmesek.
Koltai Lajos, az operatőr talán az ötödik vagy
hatodik filmjét csinálta, de ő is még eléggé kezdőnek számított. Pécsi Ildikó persze rutinos sZÍnésznő volt, de már vagy tíz éve nem játszott filmen, újra "fel kellett fedezni", Pásztor Erzsi addig csak egynapos epizódszerepeket
alakított
mozivásznon.
Amikor főszerepre kértem fel,

megfogta a karomat, s az volt a nézésében, hogy
"elmebeteg _ez?!" Nem hitte el, hogy komolyan
gondolom. Es ragyogóan megcsinálta, amit kértem, nem csalódtam benne. Sarlai Imre bácsinak - aki 73 éves volt akkor - jóformán az első
filmje volt ez, Anatol Constantinnak a második,
Szabó Lajosnak a harmadik vagy negyedik filmszerepe. A többiek meg amatőrök voltak. Pityu!
el nem tudta volna játszani főiskolás vag~ bármilyen más szinész, mert akkor az egész nem
olyanra sikeredik.
A film ugyanis fiziológia is. Ott nem lehet hazudozni. Ha egy alkoholistát nem alkoholista
játszik, egy roncs, akkor az egész ügy halott. Én a
Veri az ördög ... esetében majdnem másfél évig
kerestem a szerepiöket. A forgatókönyvön kivűl
nálam a legalaposabb munkát a szereplők kiválasztása és megkeresése követeli.
Egy időben előfordult, hogy Kelet- Európa öszszes színházába úgy jártam be hátulról, mint a
színészek, legyen az varsói, kolozsvári, marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi, újvidéki, szabadkai, kecskeméti, kaposvári színház. Volt egy
olyan tíz esztendő, amikor nálam jobban senki
55

Sarlai Imre és Pásztor Erzsi; Veri az ördog a feleségét, 1977

sem ismerte a közép-kelet-európai színjátszást.
Feldolgoztam magamban az arcokat, a gesztusokat, a karaktereket. Ezt nem csupán én kamatoztattam, hanem nagyon sok kollégám is - Kovács Andrástól Bacsó Péterig, Makktól Tarr Béláig -, akik tanácsért fordultak hozzám.
- Hogyan kezdődött nálunk ez a közép-kelet-európai színészben, szinészetben való gondolkodás?
- Nem én találtam ki; azt hiszem, Bacsó Péter
a forrás, meg Sára Sándor, a hetvenes évek elején, Erdélyből hoztak színészeket, akikkel aztán
mint asszisztens, összebarátkoztam. Engem érdekelt a dolog, s az is, hogy odaát mit, hogyan
játszanak, kik ott a rendezők. Igy alakult ki aztán
a barátságom Harag Györggyel, akit én a legnagyobb filmrendezőnek tartok, bár soha életében
nem rendezett filmet. Tőle tanultam - furcsa
módon - talán a legtöbbet. Sokat ültem a próbáin, bizonyos előadásokat a megszülés pillanatától abemutatóig végigkövettem.
- Mitől volt filmes rendező Harag György?
- Attól, hogy képeket, látványt rendezett,
nem dialógusokat. Nála mindig rövid "filmjelenetek" voltak, zörejjel, zenével. S bár éreztem a
56

színház enyvszagát, "hic et nunc" jelleget, az
egészet Harag valahogy transzcendenssé tudta
emelni.
- Visszatérve a Veri az ördög ... -höz, Például
Szabó Lajosnak azt a gesztusát, ahogyan a viszkető
hátát a kapufélfához dtirzsöli, a seinés: találta ki,
vagy rendezői instrukció volt?
- Közösen láttuk. Szabó Lajos alföldi ember,
Nagyváradon színész, sohasem találkozott ilyen
figurával. Színészvezetési módszeremhez tartozik, hogy én a felvétel előtt nagyon sokat foglalkozom a színészekkel. Szabó Lajossal is már egy
fedél alatt éltem vagy három hónapja, a szüleimnél, Budaőrsön, meg nálunk, a Balaton-felvidéken, és figyeltettem vele az embereket: nézd a
Karcsi bácsit, a Pista bácsit, figyeld, Lají, amikor
az így meg így csinál. És láttunk egy embert
mcslékhordás közben, aki majdnem hasonult a
disznaihoz, ő dörzsölte így a hátát. - Ha jön
majd a miniszter úr, akkor - mondtam Lajinakte így fogadod őket. Kikapcsólsz egy kicsit magadból.
Ott volt aztán a Sarlai Imre bácsi esete. Ő a
kenyere javát megette mint színházi színész, és

Harag György nagyon dicsérte nekem. Elkezdtünk dolgozni, s egyszerűen nem bírtam vele
zöld ágra vergődni. Egy teljes napon át fölvettem vele hatszor egy jelenetet, s már arra gondoltam, nem pazarlom tovább a nyersanyagot.
Álljunk le, va!ami majd csak történik, holnap újra kezdjük. Ugy ére~tem, egész életem műve
porba van taposva. O meg dacosan kiöltözött,
megborotválkozott, lesett engem az utcán: ,,Te csibész, majd én megmutatom neked ...
mert valaki uszít és bujtogat téged ellenem!"
Mondtam neki, nem úgy van, Imre bácsi! de nekem van egy elképzelésem. Aztán leültem vele,
s kezdtem neki megmutatni: ha egy parasztember kimegy az udvarra, az almafához, fölveszi
alóla a kukacos almát is, meg a jót is. A jót leteszi
az asztal sarkára az unokájának, a kukacosat
meg odadobja a disznónak vagy más állatnak.
De míndegyiket úgy fogja meg, hogy az az övé,
azt szereti. Igy, lépésről lépésre, mozdulatról
mozdulatra kellett vezetnem őt, mert az ő színjátszási módszere egész életében az volt, ahogyan Csortos, Páger játszotta a parasztot. Megmutattam neki a hegyi parasztembereket, bácsikat: tessék, lesd el a gesztusaikatt Hát például
nem tudott úgy járni, ahogyan ők. Szinte öszsze omlott ettől. Megszégyenült. Aztán egyszercsak bekövetkezett a csoda, és elkezdett Sarlai
fantasztikusan jó lenni. Mondta is, hogy Ő rájött
arra, mit akarok tőle. De hát tőle soha nem kerte
senki: legyen egyszerű. Ettől kezdve rnindig
visszatért hozzám, a harmincvalahány
éves
sráchoz, mintha a fiam lett volna, és én az apja.
Tanácsot kért: mit játsszon, mit vállaljon, milyen szerődést írjon alá. Nem volt olyan problémája, amit ne beszélt volna meg velem. A film
után érdemes rnűvész lett, és milyen hálás volt
ez az öreg ember nekem, fiatalnak! Az ilyesmi
adja vissza a hitet, hogy érdemes dolgozni, érdemes élni.
A nagy generációt kifejezetten színészekre Írtuk.
- Épp erre akarok rátérni: a Dögkeselyűben meg
A nagy generáció nál már valamiféle profizmus érvényesült. Bizonyos típusokat hasmáltál: Cserhalmi
volt a "kemény ember", aki ugyanakkor sebezhető is
(mindkét filmben ooltaképp meglopják, illetve számításaiban csalódnia kell), Eperjes Károlya naiv, a
"balek", akiben mégis pozitív adottságok rejlenek - s
ilyen figurát több magyar filmben játszott el -, tehát
sokkal inkább meglevő értékekhez oisnmyultál. Fenyeget ilyenkor a "beskatulyázás" veszélye.
- Ennek valóban nagy veszélyei vannak, s
küzdök is mindig ellene. Az új filmemben, A vadon ban senki sincs az előzöböl. mert nem akar-
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tam "skatulyázni". Máshol is vannak jó színészek, nemcsak a Katona] ózsef Színházban meg
Kaposváron - bár ezekben szinte nincs is rossz
színész -, még a Vidám Színpadon is. Vigyázni
kell, mert a divat hamar elavul, néha már addigra, mire megcsináltuk a filmet. Ezért én inkább
eléje megyek a dolgoknak. Meg aztán szeretek
"visszahozni" olyan színészeket, akik "el vannak dobva". Minden ok nélkül kerültek ilyen
helyzetbe. Oszter Sándor például szinte berobbant a magyar filmszínészetbe a hetvenes évek
elején, aztán "kifacsarták", és egyszeriben senkinek sem kellett. Most nálam főszereplő. Semmivel sem lett rosszabb, a fizikuma tökéletes; fegyelmezett, a legnagyobb harmóniában dolgoztam vele. Allítom, hogy reveláció lesz, amikor a
filmet vetítik majd, megint bekövetkezik a "jé
effektus", hogy "jé, hát ezt is tudja? Ha mi sejtettük volna ... " S akkor megint fönnáll a veszély,
hogy öt-hat kolléga holnaptól szerződteti, S
ilyenkor játszatnak el valakivel olyan szerepet,
amelyre nem alkalmas. Valamiféle rendezői
restség, divatmajmolás ez. A magyar filmek 80
%-ában egyik filmből a másikba vonulnak
ugyanazok a színészek: "ha ott jó volt, akkor jó
lesz nálarn is". Pedig ez egyáltalán nem így van.
- Ugy gondolod tehát, hogy olykor vétlenül estél
magad is a "skatulyázó" besorolásába ?
- Nem véletlenül és vétlenül, de éreztem például -, hogy Major Tamással már nem lehet
igazán jól dolgozni, ám ha egy kis szerencsém
van, sikerülhet még valami. Nagyon nagy vágyam volt, hogy utoljára csináljak vele egy filmet. Hála istennek, ez megvalósult. Óriási élményem volt, nagyon összebarátkoztunk, megszeretett engem. Napokig mesélte az életét.
Kinyílt előttem egy múlt. Nem csupán színész
volt, hanem hallatlanul nagy történelmi személyiség is.
A másik, ami fontos tényező, hogy én nagyon
sokat vagyok vidéken. Ha lehetne, állandóan ott
élnék. Furcsa dolog, hogy kétmillió budapesti
azt hiszi, hogy a többi valamiféle rezervátumban él. Pedig az a többi: nyolcmillió ember, az a
többség. Az emberi karaktereket, sorsokat ott ismerhetjük meg. Ha bemegyek egy falu utcájába,
leülök a kocsmában, elkezdek beszélgetni,
olyan történetek, modern dolgok tárulnak föl,
olyan pszichodrámák, hogy nincs az a mai pszichológus vagy drámaíró, Harold Pinter, Edward
Albee, aki még csak el tudná is képzelni. A Veri
az (jrdög ... dialógusait szinte kizárólag vonaton
vagy máshol, különböző emberek elejtett szövegmozaikjaiból gyűjtöttem össze Bereményi
Gézával, majd raktuk egybe később Kertész
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Ákossal. A nagy generációt is hasonló módszerr
csináltuk.
- Vannak, akik sziuesen rögtönöztetnek a seinészekkel. Nálad hogyan van ez? Mennyire ragaszkodol
a forgatókönyv szövegéhez?
- Ez adottság. Van olyan zínész, aki tud rögtönözni. Ez általában tízezer közül egy. Kipróbáltam. Amikor amatőrökkel csináltam próbaIelvételeket, úgy improvizáltak,
mint a vízfolyás. Es Pécsi Ildikóval. Pásztor Erzsivel, Gordon Zsuzsával is kísérleteztem ilyesmivel: az
eredmény hamis volt, hazug volt, lapos volt;
ilyen rosszat még életemben nem láttam. Úgy
játszottak rögtönözve, ahogyan ők azt elképzelték, másoktól ellesett sablonokkal, amiket pályájuk során fölszedtek a színpadon.
- Te a Mafilm szinésetársulat vezetője voltál egy
ideig; ha jól tudom, "megörökölted" a posztot. Volt
ennek a társulatnak valami szakmai jelentősége,
haszna, vagy főként csak szocuilis szerepet játszott?
- Igen, én ebbe belecsöppentem. Az ötlet zseniális volt, Rényi Tamás, Fejér Tamás alapozták
meg, Sándor Pál is bábáskodott körülötte. De
ahogy létrejött, abban a pillanatban már el is
rontották. Két ol yan színészt v ttek föl, akire valóban szükség volt, de az egész inkább valamiféle állami menhelyként hatott. » - Vegyük ide
szegény X -et, aki Y -nak a sógora és nincs állása,
annak meg két gyereke van, hozzuk föl Békéscsabáról, szegény Laci bele fog dögleni az italba, ha nem vesszük ide, ha ennek a lányát idevesszük, akkor nem fog hőzöngeni a Színházművészeti Szövetségben,
kihúzzuk a dolog
méregfogát; idevesszük a nagy főrendező feleségét, akkor a fő elvtárs békén hagy bennünket"
stb. Szólt a mini zterhelyettes, meg más is; egyzerre csak egy elfekvő" lett az egész. Itt volt a
mártir I ánya, a főiskolai potentátasszonyé,
és
még ok mindenki.
- Seinésmeeetési, szoktauisi mádseereidet tudtad
itt alkalmazni? Voltak "edzések"?
- Sem mit n m tudtam kezdeni velük. Megbénított egész egyszeruen ez a helyzet. Volt persze
ott olyan géniusz is, mint Garas Dez ő, akivel
soha nem dolgoztam.
em "izgatott", pedig nagyon szeretem, jó barátom. Most filmet rendezett és együtt dobbant vele a szívem, hogy sikerüljön neki. De ugyanígy vagyok például Haumann Péterrel, Kállaival, Sinkovitscsal is, soha
nem dolgoztam velük em." yitottan' jó színészek, nincs meg bennük az a titok, ami engem érdekelne.
Aztán kiderült, hogy a Mafllm-társulatra
ilyenformán
nincs szükség.
em oszlott föl,
öten-hatan mo t is ott vannak. Gara, Bujtor,
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Margittai Ági, Töröesik Mari ... Amit nekem
kellett c inálni velük, az jóformán szociális,
"szakszervezeti"
munka volt, "kipaszírozni" a
gázsijukat, egyeztetni stb. Adminisztratív feladat volt, nem tellett benne semmi örömöm.
Visszatérve az én filmszínészettel kapcsolatos véleményemhez, nagyon fontosnak tartomismétlem - a fiziológiai tényezőt. Ha egy család
van a filmen, akkor annak a tagjai hasonlítsanak
egymásra. Az ember: biológiai lény. Vannak,
akik vonzzák vannak, akik taszítják egymást. A
drámák abból fakadnak, hogy "megvesszük"
magunknak a má ikat, házasságot kötünk, leigázzuk a partnerünket, a gyerekünket, birtoklási jogot érzünk a másik iránt. Az pedig teljesen
más ember, mint amilyenek rni vagyunk. Ez jelent meg Végkiárusítás című tévéfilmemben.
a
biológiai egyensúly felbomlásáról szólt. Három
ember, aki egymásnak a szagát sem bírja, egy
életen át összezárva ül egy autóban, egymáshoz
bilincseli őket az üzlet és pénz. Iszonyatosan
fontos volt megtalálni ehhez a figurákat: az
egyik nő egy volt prostituált, amolyan kofa típus, aki az anyagiakért mindenről le tud rnondani, a másik egy törődött, másnapos, rossz szagú,
savas gyomrú nőszemély, gyűlöli a másikat, s
belép ebbe a kapcsolatba egy férfi, aki pedig a
másik kettőt utálja, de a nőknek szükségük van
rá, és neki is őrájuk. A filmeknél általában az irodalomból indulnak ki, én meg majdnem mindig
a fiziológiai vonzásokat-taszításokat
vizsgálom.
A konfliktus mindig a "másság"-ban van. Ott
izgat a dolog engem a színészben is: mi a titka,
miben más, mint én? "Belebújni" mint egy labirintust, végigjárni, s "kibukkanni 'belőle.
agyon szer tek nőkkel dolgozni. Finomság van
bennük, rezdüléseik vannak. Férfi ezer közül
egy igazán nagy színész. Olyan, aki furc a, akinek titka van, magyar filmszínész ma nincs is.
Őze és Latinovits óta nincs; ilyen még Szmokturiovszkij ... Vel ük valószínűleg csoda dolgozni.
A nők - hogy úgy mondjam - filmezhetőbbek.
Nézd meg Bergman viszonyát a nőkhöz, vagy
Felliniét. ..
- Veszélyeztetettebb a helyzetük is, nagyobb a konkurencia ...
- Az izgalom, a titok, meg egy női test biológiája ... A férfi olyan egyszerű.
ézz meg egy
kisfiút, ha négy-öt éves, már megmondja: nekem labda kell, bicikli, éhes vagyok, enni akarok...
ézz meg egy kislányt. Kérdezern tőle:
mi bajod van? Azt mondja: semmi. Es úgy kell
megfejteni, kihúzni belőle, hogy mi bántja. Mert
látod rajta, hogy bántja valami.
gyanúgy van
később a férfiaknál s a nőknél is. okkal izga I

masabb egy színésznő ből kibontani valamit,
egy állapotot rekonstruálni, létrehozni. Egy férfit - például - soha nem tudok megríkatni. Bizonyos állapotban egy nőre fölemelem a hangomat: elkezd sírni.
- Ezek társadalmi szerepek, nem? A férfinak" nem
illik" sírni, és a géP előtt sem tud.
- Na de miért nem? A nőben sokkal több van.
Ha egy nőnek azt mondom, hogy ez most olyan
jelenet, amelyben le kell vetkőzni, olyan színésznővel még nem találkoztam, akit a dolog ne
rázott volna meg valahogy. Ez persze már a
szakmához tartozik, de a legtöbb utána, egy napig reszket, remeg, sírógörcse van ... Es gyakran veszem észre valakin, hogy most kéne vele
dolgozni, egy filmet csinálni, de nem lehet, mert
se pénz, se forgatókönyv, és nála ez az állapot
aztán valahogy elmúlik. Megpróbálom ezeket a
jó állapotokat elcsípni. Ugyanakkor figyelem a
mélypontokat
is, amikor akármit csinálhatok,
hiába "rázom" az illetőt, nem születik semmi
eredmény. Filmszínészet? Erről évekig lehetne
beszélni. Ha akarom, van film színészet, ha akarom, nincs.
- A főiskolán van megbiratásod?
- Nincs. 1973-ban elvégeztem a főiskolát, bizonyos színészvizsgákat megnézek, de semmiféle kapcsolatom nincs a főiskolaval.
- Ami folfedező srenoedélyedet illeti, eszembejut,
hogy Férfijáték címú főiskolás filmedben azt a Lukáts Andort oitted filmsealagra, aki - őszintén seurkolok ezért - talán most, Gothár PéterTiszta Amerika cimü filmje nyomán esetlegkapossá válik a nagyvilágban ...
- Most, az új filmemben játszik.
- Miuolt az oka a hiátusnak?
- Semmi. Jeles Andrással mi ketten fedeztük
fel Bandit. Főiskolások voltunk. Nagyon "ki is
kaptam" Lukáts miatt. Az osztályvezető tanárom - megnézve a filmet - azt mondta: " - Na,
igazán jól mellényúltál
ennek a férfi főszereplőnek!" Ez engem szíven ütött, mert éreztem,
hogy igenis egy furcsa figura ő, jó színész, és én
bíztam benne. Akor ő még egy senki volt. A.Pince színházban lakott egy lépcső alatt, v~szont az
életét tette föl arra, hogy színész lesz. Es lett is.
Előbb statiszta volt, aztán segédszínész, elkerült
Kaposvárra, baráti segítséggel - bár az édesanyja, úgy tudom, ott lakott, és támogatta, főzött,
mosott rá -, mert Andor havi 800 Ft-ot kapott,
de nem ő volt az egyetlen ilyen. Stettner Ottó,
mások. Van egy egész rendező osztály, amelyet
én szedtem össze az utcán, Mész Andrist, Xanlust mi filmekből válogattuk ki, másod- és első
asszisztensként; Vízi Gyuriból színész lett, Né-

Cserhalmi Cyo'rgy; Dcgkeseiyü, 7982

methy Attila zongoraművész egy "elsőfilmben"
volt főszereplő, rengetegen. Megmaradtak, sokszor kilencéves koruktól, a film vonzásában. színész, operatőr, rendező lett belőlük. Ácsjancsi,
például, 80 forintokért statisztált, aztán amatőr
színész lett. Mind megszállottak voltak.
- Te nem akartál játszani?
- Színész akartam lenni, vagy operatőr. Tizenhárom-tizennégy
éves koromban. Ez valamilyen "löket" vagy sugallat volt. Nagyon jól
tudtam utánozni, mókázni, hülyéskedni, én voltam a szavalómester az iskolában, mindenült
van ilyen. Ő mondja a beszédet, ő szaval, viszi a
zászlót, búcsúztat, felavat, temet, na, ilyen voltam én. Megnyertem
a szavalóversenyeket,
gondoltam, nekem színésznek kell lenni. Az első felvételi vizsgámon egyszeruen kirúgtak. Békés András felvételiztetett,
és kérdeztem tőle
utána, mi a véleménye rólam, mondja meg
őszintén, nincs semmi tüske bennem. És ő akkor
azt mondta: " - Magában nincs különösebb tehetség, bár lehetne magából egy ilyen-olyan színész, de ennél maga érdekesebb. Mi akar lenni?
Mert nem színész, ugye?" Hát, mondom, rnost
már nem, és akkor elkezdtünk beszélgetni. De
közben én már a filmgyárban voltam amolyan
lóti-futi statiszta, egy gyerek, aki oda csapó dtam, bevettek, és attól a pillanattól kezdve asszi59

Maria Gladkowska és Hegyi Barbara (A vadon, 1988) - Baldóczi Csaba felv.
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Lukats Andor. Körtvélyessy Zsolt (A vadon, 7988) - Baldóczi Csaba felv.

milálódtam. S mikor az első filmfelvételen vettem részt, tudtam, hogy nem színész, nem operatőr, hanem rendező leszek. Ez az én világom.
Amit aztán iszonyatos lemondások, konzekvens
életmód, életforma, keménység árán valósítottam meg. Húsz év van emögött. Nem volt semmilvcn patrónusom. De furcsa módon mégis valahogy "örökbe fogadott" engem az idők folyamán Illés György és Fábri Zoltán, aztán törődött
velem Ranódy, Máriássy, és így "neveltek föl".
Mert a főiskola afféle szükséges rossz volt aztán
később, ahova protekciósok közé, bekerültem

Fehér Gyurival együtt. Nem is nagyon akartak
fölvenni engem. Mit akar ezzel a háttérrel?
Filmgyár, tévé ... Asszisztens, kinek kell ez?
Dárdayt, Fehér Gyurit meg engem az első év végén majdnem kiszórtak.
Lentről jöttél, megjártad az életet, .megjártad a
szakmát, ezért kerültél ilyen közel a színészekhez is.
- Meg kell tanulni: hogyan nem? Azt nem lehet megtanulni : hogyan igen? Azt az ember egy
idő után már tudja. S ez nem kevés.
(Kőháti Zsolt)
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"Az iguána éjszakája főszereplői elég zűrzavaros személyes kapcsolatokban voltak egymással. (. . .)
Mielőtt megkezdtük aforga tás t, iit, arannyal bevont revolvert vásároltam, és ünnepélyesen átnyújtottam a főszerep lőknek: Burtonnek, Limek, Avának, Deborahnak és Sue-nek. Mindegyik pisztolyhoz
volt négy aranyozott golyó, amelyre kinek-kinek ránésettem a nevét. Tömegesen érkeztek az újságírók.
Lassan már több különtudósító volt, mint iguána, fotósok és riporterek niivekvő hada várta, mikor
dördül el valamelyik revolver. Hiába várták ... "
JOHN HUSTON
"A srinha: oarázsa: a seinész és a néző közvetlen kapcsolata, afélig néma.félig hangos beszélgetés. A
rendező nem bújhat el sem a kamera, sem a félig megírt forgatókönyv mögé, hanem egyértelműen válaszolnia kell a seinész, a sziiaeg, ooltaképpen a közönség kérdéseire. "
ANDRZEj
WAjDA
"Én azt hiszem, hogy a közös munkában egy alapelv van, a seinessek határtalan szeretete. Szeretni,
szeretni kell őket, és ráadásul nem egyszerűen az udvariasság kedvéért, hanem igazán szeretni kell
őket. Együtt kell érezni velük, és akkor a seinész olyan teljesítményekre képes, amilyenre maga sem
számított. "
NYJKlTA MJHALKOV

Színészek és sztárok"
A színész művészete olyan ősi, mint a kultúra. A
mitológiai Theszpisz óta a színész mindig azt fejezte ki, amit a művész el akart mondani a világnak. Az emberi sorsot értelmezte, ítéletet mondott, vádolt, az ember védelmére kelt a környezettel vívott harcában. Ebben az ősi formában
jelentkezik-e
azonban a filmszínészi munka
problematikája?
Az első színészek, akiket a mozgó kép en láthatunk, még nevüket sem árulták el, vagy titokzatos álnévvelléptek
a nyilvánosság elé. A színház legősibb hagyományait követték ezzel? In-

"Rcszle: egr tanulmányból
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kább valamiféle zavartságot éreztek azok, akik
beálltak ehhez az új, vásári művészethez; vagy
jogosan voltak szerények, akiket a film tett színészekké. Később - a XX. század első évtizedének, a francia "film d'art" korszakának jelentős
kísérleteként - a filmhez igyekeztek csábítani a
kor legnagyobb színházi színészeit. Efféle próbálkozások meglepő rendszerességgel ismétlódtek a film történetében. A XX. század csaknem
minden jelentős színésze fellépett filmen: Calmettes és Le Bargy, Sarah Bernhardt és Eleonora Duse, John Gielgud és Laurence Olivier,
André Antoine, Louis Jouvet és Jean Vilar, a
Barrymore család, John, Lionel és Ethel. Az
eredmény
azonban ugyanúgy kétséges volt,

mint a XX. század első éveiben a "film d'art"
idején. Talán technikai jellegű nehézségek merültek fel? A színházi színészet eszközei még túlságosan távoliak voltak a filmi játék eszköztárától. Az áttörés 1929-ben következett be, amikor
megjelentek az első hangosfilmek: a filmszínészt és a színházi színészt ettől kezdve össze lehetett hasonlítani. Mindkettő egymáshoz közelálló expresszíveszköztárral
rendelkezett. Bár a
harmincas évek elején a filmszínész és a színházi
színész közötti távolság csökkent, a kétfajta színészet közötti határvonal meglehetősen élesen
kirajzolódott. A határt átlépő színészek többsége megbukott: a nagy színházi színészek ugyanúgy megbuktak filmen, mint a nagy filmszínészek a színházban. Miért? Többről volt itt szó,
mint fatális véletlenek sorozatáról.
A filmszínészi játéknak vannak természetesen bizonyos specifikumai. Filmen a színész rövid részleteket játszik, a filmkészítési folyamat
nem teszi lehetövé, hogy olyan hosszú, nagy jeleneteket játsszon el a kamera előtt, mint a néző
előtt a színházban. A filmfolyamatot gyakran eltérő sorrendben rögzített rövid részletekből állítják össze, előfordul az is, hogy ugyanazon jelenet egy-egy beállítása között napok, sőt hetek
telnek el - így tehát a figurateremtés egysége
időben széttagolódik. A színésznek nehezebb
önmagát, az ábrázolt személy egységességét és
fejlődésvonalát, reakcióit, gesztusait, dilemmáit
ellenőrizni. Mindez nagy önfegyelmet kíván a
filmszfnésztől,
ugyanakkor fokozottabb alkalmazkodást a rendezőhöz js, aki szintén figyelemmel kíséri a cselekménymenetet, az ábrázolt
figura hangulati egységét, logikáját, fejlődését.
Másrészt a filmes technika lehetövé teszi, hogy a
rendező jobban elmélyedjen a színész játékában, mint a színház esetében. A színhazi rendező természetesen meghatározhatja
a színész
minden lépését, minden mondatának értelmét,
javasolhatja bizonyos kifejezőeszközök alkalmazását. N em szabályozhat ja azonban az expresszivitást. A kamera mögé bújó filmrendező
viszont, aki ura az egész jelenetnek, a stábnak,
megváltoztathatja
a színészi kifejezőerőt: ha
például közelít a kamerával a színész arcához,
ezzel bővíti az élmény skáláját - egy síró ember
közelről nagyobb hatást vált ki, mint távolról
bemutatva. A rendező természetesen nemcsak a
kamera mozgásával gyakorolhat hatást az expresszivitásra, hanem - és talán mindenekelőtt
- a montázzsal is. (... )
Az utószinkron-technika alkalmazásával korrigálhatja is a játékot, utólag beavatkozhat, függetlenül attól, hogy a színész ténylegesen mit
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játszott el. A filmrendező tehát nagyobb mértékben sajátított ki bizonyos színészi kifejezőeszközöket, mint ahogy azt a színházi rendező tehette.
Megállapíthatjuk, hogy a színész művészetének
ez a területe, a figura értelmezése, a kapcsolatrendszer alakítása más a filmen, mint a színház
esetében. A színházi és filmszínészi munka közötti demarkációs vonal meglétének fő oka
azonban - úgy tűnik - máshol keresendő, nem a
munka technikájában.
Ha a fílmszínésznek olyan nagy jelentőséget
tulajdonítunk, ami csak a rendezőéhez mérhető,
ezt azért tesszük, mert a film kifejező ereje, társadalmi funkciója - a film születésétől
napjainkig - a filmvásznon megjelenő figurákori keresztül érvényesül. A filmművészet csaknem minden kifejezőeszközének megvolt a rövid virágkora, de el is felejtették azokat, a filmnyelv változásaival együtt jelentek meg, majd merültek
feledésbe, követték a divatot, a többi művészeti
ág változásait. A létrehozott figura tartósnak bizonyult, soha nem volt a filmi történés járuléka,
kiegészítése, mindig az elbeszélés középpontjaban állt. Még ma is, amikor antihősökről beszélünk, amikor a film alapkreációjából kimaradnak a figurák, állandóan visszatérünk a narratív
művészetnek
ehhez a legtartósabb alapjához. A
filmművészet társadalmi és esztétikai tényként
való elemi létezését a színész biztosítja. Feltéte63
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lezhetően a filmszínészi és színházi munka közötti leglényegesebb különbség ebben keresendő.
Vajon megkövetel-e a film a színésztől valamiféle különleges "természetességet"? Efféle
kérdéseket tesznek fel olykor a nézők; ők ugyanis a filmtől az élethez való hasonlatosságot kérik
számón, mégpedig az általuk legjobban ismert
élethez. A színésznek tehát az egyszerű néző tapasztalatai (vagy képzelete) szerint kellene viselkedni, szeretni és szenvedni, illetve egyszerűen létezni, olyan nézőket véve figyelembe,
akiknek nincs feltétlenül sok tapasztalatuk. Az
efféle kívánságokban nincs semmi különös: a
művészettel való első találkozása során minden
közönség azt várja el, hogy az alkotás pontosan
adja vissza saját életének külső (mert ezt a legkönnyebb rögzíteni) jegyeit. Nem lehet természetesen megkérdőjelezni a színészi alakítás és
az élet kapcsolatát - ez a film első követelménye
a színésszel szemben. Ennek a kapcsolatnak
azonban nem kell feltétlenül a külső hasonlóságokon alapulnia, sem a színészi játéknak az imitációs készségeken. Vannak utánzó művészek,
akik képesek tökéletesen visszaadni a madarak
hangját, a békák brekegését, a lónyerítést, de félreértés lenne őket a film színészek kategóriájába
sorolni, mint olyanokat, akik az "egyszerű em-

bereket" utánozzák. A filmszínészi munka alkotó tevékenység, úgy, mint a színházi színész
munkája; azaz nemcsak a szavak ismétlése,
utánzása, hanem figurateremtés, annak állandó
gazdagítása; az emberi természet homályos 01dalainak megvilágítása. Az emberi gesztusoknak, arckifejezéseknek nemcsak bemutatása,
hanem az emberi sors megfestése. Így van ez
mindenféle színészettel, a filmszínészi munkával csakúgy, mint a színházival, de hát beszéltünk a filmes és a színházi színészi munkát elválasztó vonalról. Felsoroltuk a legnagyobb színházi színészeket, akik a filmhez mentek át.
Egyikőjük sem nyújtott olyan kiemelkedő teljesítményt filmen, mint színházban. A nagy
Barrymore testvérek a film számára csak érdekességet jelentettek, Laurence Olivier a filmművészetben mint két szép Shakespeare film rendezője volt emlékezetes, és nem mint számos
angol film szereplője. Ezek a filmek lehettek
jobbak, rosszabbak, leginkább mégis érdektelenek voltak. A nagy, háború előtti lengyel színészek is szánalmasak voltak filmen. Nem azért,
mert silány filmekben játszottak, hanem mert
folyamatos volt a félreértés a filmszínészettel
kapcsolatban. A nagy színházi színészek közül
talán csak LouisJouvet vált igazi filmművésszé.
Ezért azonban olyan árat fizetett, amit egyetlen
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más színész sem vállalt: lemondott a színházban
elért nag\·~ágáról.
A filmművészetben mind a mai napig másféle
nagyságok honcsodtak
meg: Gréta Garbo és
MarIene Dietrich, Gary Cooper és Humphrey
Bogart, Manlin Monroe és Zbigniew Cvbulski
is. Nagyságuk nem abból eredt, hogy alapos ismereteik voltak a legkülönbözőbb figurák megelevenítéséről,
nem abból a készségből.
hogy
megérezzék, feltárják ezeknek a figuráknak a
legkülönbözőbb, váratlan aspektusait, az emberiség új sajátosságait, hogy mindezekből erős és
egyben felemelő érzelmeket mutassanak be.
Épp ellenkezőleg, minden nagy filmszínész egy
állandóan ugyanolyan típusú figurához kötődík,
ugyanolyan típusú átélest közvetít. Mindezt
könnyebb definiálni szociológiai kategóriákban, mint esztétikaiakban.
A filmszínészi játék
problémaköre, specifikumai és technikája a színész által megalkotott figuával, annak tartalmi,
társadalmi és mitológiai kapcsolataival függnek
össze. André Bazin Humphrey Bogart halála
után írt szép esszéjét tiszteletadásnak
szánta a
modern filmművészet nagy, talán legnagyobb
filmszínésze előtt ("Arcára vésődött mindaz,
amit látott, járását elnehezítette mindaz, amit
átélt. Tízszer legyőzte a halál, de újra kezdi számunkra még egyszer!") Mindez pedig csak annak a figurának a leírása volt, akit Bogart megalkotott és ismételt. Ebben volt ugyanis nagyságának kulcsa.
A kiemelkedő filmszínészi játék jellemzője
mindig a kifejezőerő, a precizitás, a különböző
variánsokban megjelenő egyetlen figura közérthetősége - és nem az átélés gazdagsága, a jellemrajz összetettsége, nem a motiváció és a végzetszerűség sokértelműsége. Ugyanakkor - és ez
méginkább szembetűnő - jelentős filmszínészet
ott alakult ki, ahol adott pillanatban, az adott
társadalom
számára a leginkább kívánatos,
szükséges, várva várt figurák születtek meg. Ki .
volt a negyvenes-ötvenes
évek fordulóján az a
Humphrey
Bogart által létrehozott,
mindig
ugyanolyan, felejthetetlen figura? Egy megkeseredett, csalódott, vesztes, elítélt, látszatra gyenge ember, aki végzetes helyzetekben önmaga
számára is váratlanul rendkívüli módon képes szellemileg és fizikailag - összeszedni magát.
Ebből a forrásból jött létre a Bogart-jelenség,
mert az ilyen keserű győzelem utáni vágy jellemezte a korabeli fiatalok nemzedékét, amelyhez Bazint is sorolhatjuk. Hasonló értelmű volt
később a Dean- vagy Brando-jelenség, amely a
figura pszichológiai és társadalmi tartalmából
állt össze, ezt ismételte, képes volt felfedezni

benne azt, amire az adott pillanatban a fiataloknak, a mozik legjobb közönségének szüksége
volt. J ól tudjuk, hogy mindenekelőtt ebből született Zbig nie w Cybulski na,!.!,"\'s~íga is.
Mindebből az következne, hogya filmszínészet jelenségének nincs sem esztétikai, sem alkotói természete, csak szociológiai összetevői vannak. Az alakításnak tehát az lenne a lényege,
hogy a színész képes megjeleníteni a legaktuálisabb, az elvárásoknak legjobban megfelelő típusokat? Ez a filmszínészettel kapcsolatos problémák következő, másik leegyszerűsítése. E felfogás szerint az lenne nagyszerű filmszínész, aki jó
forgatókönyvíróval
és rendezővel
dolgozik,
olyanokkal, akik képesek egyetlen makacs, karakteres figura végtelen verzióit létrehozni,
olyasvalakiét, mint Louis de Funes, aki mindig
ugyanaz az ideges, ostobácska, kifejezőereje pedig szegényes.
A filmszínész nagyságának a titka talán abban
a készségben rejlik, hogy képes feltárni a figurában - még az egymástól eltérő, a legkülönbözőbb írók által megírt, más-más rendezők által
megrendezett filmekben is - azt a néhány jellegzetes, kifejező vonást, amire a néző vár. N em kevés ez a készség: különböző figurákban megtalálni tartós elemeket. Csak saját reakcióinak,
hajlamainak, jellemének tartóssága lenne ez?
Nem. Saját permanens szernélyíségével,
állandóan ismételt alakításával hatalmába kerít bizonyos sors-konstrukciót,
az emberiségre vonatkozó koncepció t; olyat, amelynek erőszakos
kapcsolata van - igenlő vagy tagadó - azzal a valósággal, amelyben a színész él, amelyhez szólni
kíván, amely fölött ítélkezik.
A filmszínészetnek, amint azt már megállapitottuk, megvannak a maga szakmai sajátosságai,
mégis mindenekelőtt az a különleges kapcsolat
döbbent meg, ami a színész és a figura típusa között van, amihez a különböző változatokban viszszatér. Van azonban egy másik jellegzetesség is,
ami megkülönbözteti a filmszínészetet a színházitól: az óriási népszerűség esélye, A hagyományos színházi színész a saját színházához, a helyi
közönséghez kötődött, nem is beszélve a nyelvről, a nemzeti repertoárról; a színház sok évszázados történetében kevés színész volt képes legyőzni ezeket a kötöttségeket. A film, amely egy
csapásra eltörölte a lokális határokat, a nyelvi,
nemzeti kötöttségeket, olyan új társadalmi dimenziót biztosított a színészet jelenségének,
amivel az korábban nem rendelkezett. Ez lassan
a sztár-jelenséghez
visz közel bennünket. A
filmszínészet és a szeár-jelenség
között azonban
van egy minőségi különbség.
Míg a film színé65
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szet feladata továbbra is emberi figurák értelmezése, megalkotása, tehát művészi munka marad,
addig a sztár-jelenség kizárólag szocíológiai természetű, elválaszthatatlan bizonyos, a XX. századi civilizációra jellemző folyamatoktól.
Amikor meghalt a szívtipró Rudolf Valentino, az amerikai némafilm egének egyik legfényesebb csillaga, szárnos fiatal leány gondolt
öngyilkosságra, Valentino sírját pedig tömegesen látogatták gyászruhás hölgyek - a ki huny t
csillag szellemi "özvegyei". Valentino kultusza
nem pillanatnyi sokk által kiváltott jelenség
volt; évekig tartott. Ilyen tömeghisztériát kiváltó jelenségek nemcsak a múltban voltak. A
filmsztárok ma is fényesen ragyognak, mást jelentenek, többet, mint régen. Egyik ilyen sztár
voltjames Dean, akinek sorsa döbbenetes reakciókat váltott ki. Az amerikai színész autóbaleset áldozata lett. A Dean híveit tömörítő klubok
egy időben 4 millió tagot számláltak, nem is beszélve a többi tíz-, sőt százmillió szimpatizánsról. A princetoni egyetemen Dean arcképét a
legnagyobb
irók,
költők, államférfiak
képe
mellé helyezte ék. (.. '.) Hasonló jelenség volt
Marylin Monroe, különösen mióta halála tragíkuma megérintette
a nagyközönséget.
Ezek a
meglepő dolgok azonban az ötvenes-hatvanas
évek fordulóján történtek. Azt mondják manapság, hogya sztár-jelenség kifulladt, hogy az elmúlt évtizedekben a filmművészet némileg más
irányba haladt. Ez igaz, megváltozott a film jellege, de megváltozott-e a jelenség ereje? 1973ban írta a Newsweek két ~agy sztár, Elisabeth
Taylor és Richard Burton viszonyáról: "Az első
felvonás New Yorkban játszódik. Nagyjelenet a
szállodai lakosztályban, Taylor sajtókonferenciát tart, nyilatkozatot olvas fel arról, hogy elválnak - "talán túlságosan szerettük egymást«, A II.
felvonásban Elisabeth Beverly HiIlsben van,
miközben Burton a nagy repülőterek ki- és bejáratainál jelenik meg New Y órktól Moszkváig. A
III. felvonás Rómában játszódott le, Burton
Rollsának hátsó ülésén gubbaszt, várja a repülőgép érkezését. A repülőgépből
Elisabeth kék
farmerben és narancssárga blúzban pattan ki.
Két magándetektív fedezi ariporterek hadától,
a Rollshoz tuszkolják. Az üdvözlő csók még tart,
miközben a gépkocsi elindul Sophia Loren és
Carlo Ponti villája felé, nyomukban az újságírók
kocsisorával. .. " Nincs ebben a leírásban valami meghökkentő?
Miért teszik fel az olvasók
milliói a kérdést, hogy miről beszélhetett a két
sztár a Rolls függönye mögött? Milyen jelentősége van vitáiknak, válásaiknak, találkozásaiknak? "Nincs kizárva - írja Dean Rosenberg

amerikai szociológus, a sztárkultusz szakértője
-, hogy az átlagamerikai általános társadalmi ismereteit jelentősen meghaladja a Beverly HilIs
olümposzi csúcsain élő félistenek és istenek életének, szerelmi ügyeinek, idegbajainak ismerete."
A nyugatnémetországi
kutatások meglehetősen meglepő információkat tárnak fel. A sztárjelenség szorosan kötődik a fiatal, érésben lévő
közönséghez. A jelenség leírásánál- idézve Kazimierz Zygulskit - néhány tény szembetűnő:
1. A rajongók gyűjtik a sztárok képeit, az ágy
melletti falra ragasztják vagy akis éjjeli asztalon
helyezik el, olyan helyeken, ahol hagyományos
vallási témájú képek voltak korábban.
2. Bizonyos fetisizmus figyelhető meg a sztárok tulajdonát képező tárgyakkal kapcsolatban
(... ) Ezeket a tárgyakat gyűjtik és nagy becsben
őrzik (... )
3. Az NSZK-ban több mint 500, a filmsztárok
hódolcit tömörítő klub működik. A rendszeres
találkozások, fotók, emléktárgyak gyűjtése mellett megfigyelhe-tő ezekben az is, hogy tagjaik
egyformán öltöznek, ami bizonyos vallási felekezetek egységes öltözékére emlékeztet.
4. Megfigyelhető a sztárok és sztárocskák valamiféle olümposzi hierarchizálása.
5. A kiemelkedő sztárok halálozási helye sokszor hosszú évekre a fiatalok búcsújáró helyévé
válik.
A sztár-jelenség többet takar, mint amennyit
az első pillanatban feltételezhetnénk
róla: van
benne valami a modern vallásosságból. A kutatások alapján azt a következtetést lehet levonni,
hogy a sztárkultusz annál erősebb, minél gyengébb a vallásos érzület a fiatalok körében. A
sztárkultusz lenne tehát az a jelenség, amely kiteljesíti az ernberek szellemi életét, amióta a vallásos érzések válságba kerültek?
Figyelembe kell venni, hogy a sztárok kultusza nem önállóan létező jelenség, mindig a XX.
század általános jellemzőivel
összefüggésben
kell vizsgálni. Mindenekelőtt
a modern rnítosz okról van szó, ezek közül is a modern Olümposz mítoszáról - amint ezt Edgar Morin francia
szociológus megállapítja -, ennek a mítosznak
az értelméről, arról a társadalmi és pszichológiai háttérről,
amelyben ma funkcionál. "Ezek
az istenségek - írja Morin - nemcsak filmsztárok, hanem a sport mesterei, hercegek, playboyok, aranyifjak,
utazók, híres művészek,
Picasso, Cocteau, Dali, Sagan. Egyesek olümposzisága fiktív, a filmekben megtestesített szerepeikből adódik, másoké szakrális jellegű funkciókból: a királyoké, elnököké. hősöké. politikai
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sikerembereké. Margit hercegnő és Brigitte Bardot, Soraya és Liz Taylor, a királynő és a filmsztár találkoznak az Olümposzon - erről írnak a
napilapok az első oldalon. Az Olümposzonjönnek össze, aminek elemei a koktélpartyk, fogadások, utazások az olyan varázsos helyek leírása, mint Capri vagy a Kanári-szigetek."
Edgar Morin az egyik modern szociológus,
aki nagy mélységgel és eredeti módon igyekezett interpretálni a sztár-jelenséget. Két jelentős
munkájában (Az idő szelleme, Sztárok) elvégzett
elemzése szerint a sztár-jelenség meghatározott
társadalmi-pszichológiai mechanizmus alapján
jön létre. Pszichológiai síkon Morin ezt a mechanizmust "vetület-azonosulásként" határozta
meg. Vetület, mert a néző árviszi beteljesületlen
vágyait, törekvéseit és aspirációt másra: a sztárra. Azonosulás, mert miközben megfigyeli azt a
bizonyos sztárt, azonosul vele; vele együtt, illetve a sztár az ő nevében éli át a néző által vágyott
szituációt.
Másrészt viszont működik
itt a társadalmi
mechanizmus. A teljesületlen vágyak tartalma
összekapcsolódik a modern mítosz jelenségével,
ami kivételes erővel testesül meg a sztárokban.
A mítosz kapcsolatban áll a sikerrel, de - és ezt
Morin különösen hangsúlyozza - nem a munkával, erőfeszítésekkel elért eredményekkel, hanem a szabadidővel kapcsolatos sikerrel. A mai
ember, aki a szabadidő új térségeit hódította
meg, itt éli ki ambícióit. Az Olümposz mítosza, a
sztár-mítosz mint egy javaslat jelenik meg. Így is
alakul ki a sztár portréja, a tömegkommunikációs eszközök helyezik őt előtérbe: ez a személy
nem dolgozik, hanem állandóan pihen, idejét
koktélokon, különféle szórakozásokkal, végnélküli utazásokkal tölti. (... )
A sztár mítosza hallatlanul mély igényeken
alapul, nem szabad lekezelni, lenéző viccelődésseI elintézni. A szabadság utáni vágyat nem
érheti bírálat; ennek van alárendelve a vágy kielégítését célzó hamis javaslat, ami a sztár-rnítoszban testesül meg.
Az Olümposz-jelenség minden bizonnyal létezett a társadalom történetének minden pillanatában, más-más formában és különböző tartalmi elemekkel. A modern Olümposzt azonban a maga értékrendszerével, hierarchiájával
és civilizációs tartalmával talán éppen a mozi
alakította ki. Mindenesetre a film asztárcsinálás
folyamatának katalizátora volt, még a saját területén kívül is; megkönnyítette, siettette megszületésüket. Ma ezt még nagyobb erővel végzik
más tömegkommunikációs eszközök. Mindenféle sztárt vizsgálva, a filmsztárok abban térnek
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el tőlük, hogy nagyságuk nem saját szernélyiségükkel kapcsolatos, hanem az általuk megalkotott figurákkal. Marylin Monroe és Erzsébet királynő között az a különbség, hogy Erzsébet
királynő jelensége betöltött funkciójából kristályosodott ki, a Marylin-jelenség pedig a színésznő által megalkotott bizonyos típusú figurából
jött létre.
Visszatekintve
könnyen
megállapítható,
hogy" filmsztár-jelenségben, annak kialakulásában, változásaiban rendszeresség van. Minden sztárnak van karaktere, sajátos tulajdonságai, amelyek ismétlődnek a filmekben - ez adja
erejüket -, hiszen minden kornak, minden filmes civilizációnak megvan a maga sztár-tipológiája, még a fizikai és jellembeli tulajdonságok
sora is megfigyelhető. Minden erre vonatkozó
általánosítás kockázatos - a sztártípusoknak
megvannak a maguk történelmi, társadalmi,
földrajzi meghatározói. Ha pl. csak a fizikai jegyekről beszélünk, figyeljük meg, hogy Indiában a férfieszménykép régóta az alacsony, testes, püffedt arcú, bajuszos, álmodozó, fátyolos
szemű úr; ugyanakkor az amerikai sztár magas,
féfias arcélű,jó fellépésű, aki golfozik, úszik, célba lő - mindenesetre teljesen más, mint a testes,
lomha hindu sztár. (... )
A sztár-jelenség társadalmi méretei, az általuk kiváltott folyamatokintenaitása,
a sztárok
hatása a közönségre - azt idézik elő, hogy a
sztárkultusz manipulációk tárgyává válik; olykor nehéz elválasztani a aztár-jelenségben az autentikust a természetes piaci propaganda-tevékenység hozadékától.
A sztárok a filmnek köszönhetik ugyan létrejöttüket, ám a film évtizedeken keresztül asztároknak köszönhette létét,
A sztárok tették lehetövé, hogy a filmgyártás legyőzzön egy alapvető nehézséget, ami a tömegkommunikációs eszközök számára létezett. A
sokmilliós példányszámú
újság mindennap
megjelenik, a kiadók nem tesznek fel naponta a
sikerre vonatkozó kérdést. Az újság bizonyos
idő elteltével ér el sikereket: ezt a stílus, az érintett problémák köre, a véleményalkotás típusa
dönti el, és nem egyetlen publikált cikk. Ez a
helyzet a rádióműsorokkal, televízióval, a tömeges könyvkiadással is, ahol a ciklikusság, az állandóság a közönséggel kialakított kapcsolat
alapja. Mindez a tömegkultúra közönségének
természetével hozható kapcsolatba - ez a közönség hajlamos bizonyos lustaságra, az állandó
elemek ismétlődése jó impulzust ad a fogyasztáshoz. Ez a mechanizmus érvényes egyébként
általában az áru piacra is. Az a cég, amely állandóan új szappantípust bocsát ki, önmaga kell

Ingrid Bergman és Humphrey Bogart a Casablancából
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laboratóriumra, amelyben egy új emberfajt tehogy garancia legyen, ő határozza meg a termék
értékér; a cég neve ugyanolyan fontos, mint ma- nyésztenek ki.
Egy időszakban a sztár-jelenség oly mértékga a szappan. Ám az olyan ipari terméknek,
mint a film, állandóan másnak kell lennie. Kor- ben eluralta a mozit, hogy kialakult az a produklátozott mértékű,
de szükséges öröksége régi
ciós rendszer, amelynek epicentrumában a sztár
volt; ezt sztár-rendszernek
nevezték. Többet jekultúrából
az eredetiség keresése, a motívumok
lentett ez, mint egy bizonyos sztár népszerűséváltozatossága, a tartalom, a műfajok, formák
változatossága iránti igény. Hogy lehet tehát ösz- gének a kiaknázását; mindent alárendeltek neki.
szeegyeztetni az eredetiség, a változatosság kí- A forgatókönyvet a sztárnak írták, úgy rendezték a filmet, hogy a sztár személyiségének azon
vánalmait az állandósággal, a folytonossággal?
jegyei kerüljenek előtérbe, amelyek mítoszának
A filmtörténetben különféle mechanizmusok
a részét alkotják. A filmet nem tartalmi vagy
működtek:
hizon vo« időszakokban a g\,irtú cég
egyéb értékei alapján reklámozták, hanem kizáneve volt a garancia, a Metro-Goldwyn-Mayer
rólag a sztár jelenlétével. Ő határozta meg az
oroszlánja ordítás ával - mindig ugyanazzal- jelezte a cég által készített mű azonos értéké t. Az előkészületek rendjét, a film létrejöttét és terutóbbi időben az oroszlánok szerep ét a szerzők, jesztését A sztárok tehát alapelemei voltak a
mindenekelőtt a rendezők töltik be: Fellini film- filmgyártásnak és a filmművészetnek; velük
je - függetlenül témájától, a kortól, stílustól - a minden lehetséges volt, nélkülük semmi. Így
néző számára folyamatosságot biztosít A film- volt ez Amerika és Európa nagy filmgyártó központjaiban a húszas-harmincas években. A sztátörténetben azonban egyetlen mechanizmus
sem hatott ebből a szempontból olyan erősen,
rok később is nagy szerepet játszottak - Franciaországban a hetvenes években volt öt-hat
olyan eredményesen, mint a sztár-rendszer
mechanizmusa. (. .. ) Ez a mechanizmus világosztár, akikről nyilvánvaló volt, hogy garantálják
san megmutatja, hogy a sztár-jelenség és az a film sikerét, és minden nélkülük elkezdett válegész filmgyártási folyamat milyen nagy mérlalkozás kockázatos. Ez a rizikó azonban a gyártékben függ - nem a kultúrtörténeti, hanem - a tási folyamat részévé vált, a sztár nem egyetlen
piaci és ipari sziikségszerűségektől.
kizárólagos lehetősége a filmgyártásnak.
Ezért a sztár születésének, menedzselésének,
A sztár-rendszer még a fejlődésükben megkénépszerűsítésének a folyamata nem rögtönzés,
sett filmgyártásokban is diadalmaskodik. Indiásem pedig a gondviselés csodája - amint erről a ban, ahol a filmgyártás tisztán ipari, piaci tényebulvársajtó szokott írni -, hanem egy pontosan
zőkön alapul, a sztár-rendszer olyan élő, mint
átgondolt stratégiai művelet eredménye. Ez a Hollywoodban volt a harmincas években. Némegfelelő emberanyag megtalálásán, a szeméhány nagy filmcsillag - zömmel ama köpcös,
lyiség megformálásán, ezen személyiségeknek a epekedő tekintetű férfiak - köré csoportosul a
pillanat igényeihez és a vágyakhoz idomításán,
hatalmas filmgyártás, az évi többszáz film. A
a földrajzi hely igényein, a körülötte kialakított
sztár egyszerre tucatnyi filmben játszik: lihegve
sikeratmoszférán, bizonyos speciális filmelőrohangál egyik stúdióból
a másikba, amikor peadási típus kigondolásán alapul, amelyben ő dig elhagyja a felvételek helyszínét, hetekig szücsakis ő, a frissen megalkotott sztár - erőteljesen
netel a filmkészítés.
manifesztálódik. A sztárcsinálás, a vele való maBoleslaw Michalek
nipulálás emlékeztet a tudományos-fantasztikus
(Pap Pál fordítása)
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Az ellentétek harca
Seinessiskolák a húszas évek szovjet filmművészetében
Új század - új művészet, forradalmi idők - forradalmasított eszközök. E kettős célkitűzés lelkesítette a századelő művészeti hajlamú ifjúságát
Oroszországban. A Balodali Művészeti Frontosok (LEF) minden arcvonalon hadat üzentek:
"Minden erőnkkel harcolni fogunk az ellen,
hogy ama művészete átvegye a halott művészetek módszereit." , A futuristák nyomán támadásba lendültek a tinédzserek:
Tegnap - kényelmes dolgozószobák. Kopasz
fejek. Elképzeltek, döntöttek, kigondoltak.
Ma - jel. A gépekhez! Szíjak, láncok, kerekek,
karok, lábak, villamosság. A termelés ritmusa.
Tegnap - múzeumok, szentélyek, könyvtárak.
Ma - gyárak, üzemek, dokkok.
Tegnap - európai kultúra.
Ma - amerikai technika. (... )
Tegnap - szalonok. Meghajlások. Bárók.
Ma - rikkancsricsaj, botrány, gumibot, zaj,
dobogás, rohanás.
A MA TEMPÓJA - a közút beviszi az életbe
az amerikai, koncentrált gép ritmusát. 2
Van olyan nézet, mely szerint a filmeseknek
könnyebb volt forradalmat csinálni, mint más
művészeti ágak művelőínek, nem lévén a filmnek "kötelező és bénító hagyományai", "formanyelvi vívmányai, története"."
Csakhogy ez
nem így van. Az újító ifjonc "támadók" harci
készsége, "fegyverzete" már önmagában isjelzi,
erős ellenség ellen indultak. A film - fiatal kora
ellenére - Oroszországban is szilárd hagyományokat, komoly iskolákat és irányzatokat hozott
létre, hatalmas termelési bázison. Az első tíz évben, 1907 és 17 között több mint 2000 hosszabbrövidebb játkfilmet készítettek, némi technikai
lemaradással, ám szorosan követve az amerikai
és a nyugat-európai (főként francia és dán) műfajokat, stílust és módszereket, helyi sajátosságokkai fűszerezve (az orosz nagyepika témái,
egzotika, misztika, dekadencia). Vonatkozik ez
magára a színészi játékra is: az izmos színpadi
hagyományok, a naturalista-realista, átélős imitáció mellett virágzottak a filmszerűnek elképzelt pantomimikus pózok. Nem maradt hatás
nélkül Asta Nielsen mozgásművészete, Chaplin

pantornirnja, s az amerikai filmmelodráma szcntimentális és életszerűbb pontossága sem. Így
hát ne csodálkozzunk azon, hogy a SZO\Jl't
avantgard film csúcskorszakában legalább hat
élesen elkülöníthető filmszínész-iskola versengett egymással, nem számítva a periférikus változatokat, az egyfilmes kísérleteket (Fridrih
Ermler Kisérleti Műhelyét - KEM -, vagy a soksok tiszavirág életű stúdiót). A hat iskola a következő:
- a színpadi "realista" átélő játékrnód;
- Kulesov "modellezéses" módszere;
- Eizenstein absztrakt tipizálása;
- A FEKSZ szimbolista groteszk iskolája;
- A grúz iskola népies abszurd stílusa;
- A "drámai realizmus" visszatérése.
(A játékfilmet, a filmen való játékot egészében
tagadó Dziga Vertov színészellenességét csak a
teljesség kedvéért említjük meg.)
Eme iskolák, miközben egymás ellen küzdöttek, hatottak is egymásra. A legélesebb szembenállás az első és az összes többi között volt,
mintegy filmi vetületeként a már korábban kirobbant színházi "háborúnak". Kivéve az utolsót, amely nem más, mint egy kanyar utáni viszszatérés az elsőhöz, jóllehet nagyjából egy időben' zajló folyamatok ezek. A két fő pólus orosz
ősforrása: Konsztantyin Sztanyiszlavszkij Művész Szinház-beli tevékenysége, a pszichológián
és az átélésen alapuló realista színészi gyakorlata és elmélete ("rendszere"), illetve V szevol od
Mejerhold '(egykori tanítvány!) formabontó,
szimbolista-konstruktivista-dekoratív-agitatív
politikai színháza, átélés-ellenes "biomechanikája". (Biomechanika: matematikailag kiszámított, megszerkesztett testmozgás által indukált
indulatok játéka. Az előadásnak egy szerzője
van, a rendező. A dráma számára szolgál asszociációk kiindulópont jául. Az előadás a rendezés
és a mozgások nyelvén "íródik",)

Pszichologizálás és irodalmiasság
Ez az irányzat rendelkezik a legnagyobb hagyományokkai, s ez a legszívósabb - a mai napig él,
miután "akadémikussá"
emelkedett a tarka
avantgard-korszak után. Azonban mielőtt dogmává merevedett és lapos naturalizmusba süly71

felena Kurmina (Új Babilon)

lyedt volna, nagyszerű értékeket" teremtett a
kezdetleges filmtechnika körülményei között.
Kezdetleges, hiszen az ehhez az irányzathoz tartozó rendezők, a színészi játék érvényesítése érdekében, ragaszkodtak a színpadszerű, statikus
beállításokhoz, a hosszú, jól kijátszható snittekhez. A két legnagyobb cári filmgyár, a Hanzsonkov és Jermoljev cégek összeolvadásábóllétrejött Mezsrabprom-Rusz és a Szovkino stúdiók
rendezői követték leginkább ezt a jól bevált,
életszerű gesztusokból építkező, csupán a némafilmhez igazított torzítással módosított, az átélésen alapuló lélektani színészi játékot. A színészek leginkább a Művész Színház, a Kis Színház
és más hagyományos drámai színházak nagy hírű aktorai közül kerültek ki: Ivan Moszkvin,
Nyikolaj Batalov, Borisz Livanov, Vaszilij Kacsalov, Vaszilij Toporkov, Leonyid Leonyidov.
A cári filmgyártás kiemelkedő alakja, J akov
Protazanov mentette át ezt a stílust legsikeresebben a forradalom után. Az ideiglenes kormány
alatt, 1917-ben készült Lev Tolsztoj-adaptációjában, a Szergij atyában'" (Otyec Szergij) a színpadi színészből Iett világsztárnak, Ivan Mozzsuhinnak adott módot arra a lélektani bravúrra,

Ig~ ekszem olyan példákat említeni, amelyek
vannak a Magyar Filmintézet Filmtárában.
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meg-

hogy latba vetve rendkívüli színészi kifejezőerejét és átalakuló képességet, filmbe "vésse" az
emberi, természetes érzékeinek parancsolni
képtelen szerzetes lelki tusáját. Protazanov később - halad, a <l korral - szívesen kevert tradicionális stílusába extrém elemeket, groteszk,
parodisztikus színészi eszközöket is. Remek példája ennek 1928-as filmje, A fehér sas (Belij orjol),
amely Leonyid Andrejev A kormányzó círnű elbeszélését dolgozza fel. A cári főhivatalnok kínzó lelkiismereti gyötrelmeit Vaszilij Kacsalov
ma is szuggesztíven sugárzó erővel jeleníti meg,
miközben főnökét, a még magasabb rangú előkelőséget nem más, mint művész-ellentéte,
V szevolod Mejerhold alakítja-alakoskodja
(a
szó pozitív értelmében), szintén elementálisan.
A Művész Színház-i naturalista-realista, átélős stílust egy az egyben szerette volna filmre
tenni a színház "élő klasszikusa" , Ivan Moszkvin, amikor saját kezdeményezésére,
Alekszandr Szavin rendezésében
megfilmesítette
Tolsztoj Polikuskáját (1919). Életteli, tragikus
jobbágyfigurája sokakat megrázott, hiszen ez
volt a legkorábbi szovjet film, amely - néhány
év késéssel - bejárta a világ-ot. "A Polikuska - Lunacsarszkij véleménye szerint - (... ) nagy lépést
tett az irodalmi alkotás (bármily furcsán hangzik
is ez) tisztán irodalmi és pszichológiai erényeinek árnyalt visszaadására a film nyelvén.:"
Kevesebb színpadiassággal, lírai-ironikus stílusban őrzi az átéléses lélektani, realista színjáték erényeit Abram Room 1927-es Agy és dívány
(pontosabban: Kispolgár utca 3. - Tretyja Mescsanszkaja) című filmjében, amelyben a szerelmi háromszög hús-vér figuráit három színésziskola három jelessége játssza, zavartalan harmóniában: Nyikolaj Batalov a Művész Szfnházból,
Vlagyimir Fogel Kulesov osztályából.
Ljudmila
Szemjonova pedig a FEKSZ-stúdióból.
A balos ifjú nemzedéket azonban zavarta a
"realista", "pszichologizáló" filmművek írodalmiassága, Iílrnszerűtlensége, tempótlansága és
nyavalygása. Igy Sztanyiszlavszkij helyett a
nagy színházi újítót, Mejerholdot tűzték zászlajukra saját filmforradalmukban, az ő előre, részleteiben megkonstruált, elidegenedett, expreszszív színpadi mozgásával-mozgatásával
együtt,
mint amely egyedül adekvát a kor viharos szellemével és forradalmi eszményeivel. Mejerhold
rnellett az ősi vásári komédiát és cirkuszt, no
meg új kedvencünket, az amerikai filmet választották mintának. Az irányzatnak azonnal teoretikusa is akadt: az akkor (l917 -ben) 18 éves Lev
Kulesov személyében.

Modellek
Kulesov, a festőtanuló.
1916-tól mint díszlettervező segédkezett a cári filmgyártás másik legjelesebb egyénisége, Jevgenyij Bauer mellett a
Hanzsonkov filmgyárban. (Szecessziós csipkerajzolatú háttereit remélhetőleg hamarosan láthatjuk Riadó - Nabat - círnű filmjükben.) A szépelgő, rafinált intrikákból szőtt filmmesékhez
gyorsan elfogyott a ,türelme. "Le az orosz pszichológiai filmmel! Eljenek az amerikai trükkök
és detektívfílmekl'" - adta ki a jelszót 1920-ban.
. Elképzelései azonban már jóval korábban ki. kristályosodtak.
Mindig is nagyon vonzotta a
cirkusz harsánysága és a bohóc mókás szertelensége, ezek voltak kedvelt rajztémái. (A szertelenre, hóbortosra, harsányra, bolondosra, látványos cirkuszi mókára az orosz szakirodalomban
az excentrikus szó honosodott meg. A rövidség
kedvéért mi is ezt a összefoglaló fogalmat használjuk a továbbiakban.) Vizuális szemlélete következtében Kulesov már igen korán, 1917-es
cikkében megfogalmazza, később pedig pontosítja a látvány fontosságát a filmben, a kép azonnali hatására törekvő egyértelműség-követelményét: a kép - jel, szó, ebből ered a film szerűség, a gyors képfűzés. ("A filmkocka nem fénykép. A filmkocka jel, a montázs betűje."")
Kulesov tapasztalatai szerint (is) az orosz filmek unalmasak, az amerikaiak ellenben izgalmasak, aminek láthatóan az az oka, hogy az
amerikai filmek ritmusa dinamikus és pergő. A
tempót a montázs szabja meg: rövid képsorok
váltakozása gyors, a hosszúaké lassú tempót
eredményez. N amármost, ha gyors tempót akarunk - márpedig az a célunk -, akkor semmi helye a "mélylélektannak",
mivel az "nem fér el"
egy rövid snitten. "A drámai színpadon a színházi előadás kifejezőeszköze a színész, aki a rendező alkotó szándéka szerint, individuális formába öntve fejezi ki a színpadí eszmét - fogalmazza 1918-ban. A filmben a szokatlan technicizáltság, a gépek és az elektromosság jelenléte,
valamint a montázs csodálatos hatása miatt a
színész az utolsó helyre kerül. Minthogy a fényképezésnek azon kell alapulnia, hogy kizárólag
külsőleg, vízuálisan közvetítse a művészi hatást
a nézökhöz.
ezért a filmszínésznek feltétlenül
meg kell tanulnia ezt a hatást nemcsak az arcjátékon, de az egész test kifejező vonalú játékán
keresztül is Iétrehozni."?
A színészi játékot is lényegében jelekké kell redukálni, azaz egyszerű
formájú
mozzanatokká,
azonnal
fölfogható
konkrét tartalommal. Ennek módja pedig az,

Szerge] Zaurijeo (Habarda)

hogy a színészi játékot tudatosan és aprólékosan, hidegen megszerkesseük. Idézzük megint Kulesovot: "A montázzsal bebizonyítható,
hogya
színésznek egyáltalán nem kell tudnia, milyen
okok késztetik arra, hogy »beleélje magát« a bánatba vagy az örömbe." (Utalás nevezetes kisérletére: Ivan Mozzsuhin
azonos arcfelvétele
mást-mást fejezett ki, attól függően, milyen snitt
követte.) "A filmen semmifajta színészi érzelem
nem függ az érzelmet szülő okoktól. (... ) Ha a
beleélést tiszteletre méltó dolognak tartjuk is a
szinész: illetően, a modellnek ("naturscsik") nem
kell feltétlenül e megtiszteltetésben
részesülnie.
A filmen csakis modellek szerepelhetnek, nem
pedig szinészek. (... ) Nem színészekre, hanem
modcllckre, valóságos formákra van szükségünk, amelyeket a számunkra kellő kombinációkban alkalmazhatunk.
Az egyszerű ember
valóságos, ám realitása véletlenszerű, naturalisztikus, ami a vásznon nem érvényesül. A szervezett ember érvényesül kedvezően, aki a rá mint
fizikai testre és mechanizmusra jellemző elemeket törvényszerűen jeleníti meg külsőleg. Olyan
tökéletes modellekre van szükségünk,
mint a
legtökéletesebb
technikai alkotás, (... ) mint a
gépek, a mérnöki konstrukciók. Testrészeiknek
célszerű mozdulatokat kell végezniük, ahogyan
a tökéletes gépek karjai végzik célszerű mozdulatai kat.?"
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Kikből lehetnek modellek? Színpadi szmeszekből semmiképpen nem, mert - ki jobban, ki
kevésbé, színházi stílustól függően - már eleve
jelképesen, stilizáltan viselkednek, "közelebb
vannak a színpadhoz, mint az élethez", egyikük
sem "az a valóságos anyag, amire a filmnek
szüksége van.?" "A filmben nem színészeknek,
hanem modelleknek
kell dolgozni uk, vagyis
olyan embereknek,
akik önmagukban,
úgy,
ahogy a papa és a mama megcsinálta őket, már
valamiképpen érdekesek a filmfeldolgozás számára. Vagyis a jellegzetes külsejű, határozott,
világos karakterű ember a jó filmmodell. (... )
Semmiképpen nem lehet a jó színészt rákényszeríteni arra, hogy alakuljon át, váljon más típussá, mert a filmben semmiféle smink, kellék
nem segít. (... ) Ha egy magas ember valóban
úgy össze tudja zsugorítani az izmait, hogy kis
növésűvé válik, akkor ez az átalakulás legmagasabb foka, (... ) akkor ez a szereplő játszhat a
filmben. A modell annyi alakban ölthet testet,
amennyiben csak képes, de csak ha mindez valóságos anyag alapján történik. Ha mindezt ragasztasokkal oldják meg, mesterségesen,
nem
pedig izomváltoztatásokkal,
akkor ez elfogadhatatlan a filmben."!"
Kulesov mindezt a gyakorlatban kipróbálta.
1919-ben, amint leszerelt, egy osztályra való
csoportot verbuvált. Jellemző, hogyan: a filmfőiskolán alkalmatlannak
bizonyult növendékekből. Közéjük tartozott a már termetre is groteszk, hórihorgas Alekszandra Hohlova, későbbi felesége is. A csoportba került még a vöröskatona Leonyid Obolenszkij, a technikusból lett
színész, Vszevolod Pudovkin, az akrobata Vlagyimir Fogel, a balerina Ada Gorogyeckaja, a
hivatásos katonai oktató, Szergej Komarov, s végül a katonai sportiskolát végzett ökölvívó,
Borisz Barnyet. (Az eltanácsolt diákok néhány
kulesovi tréning után sikerrel átmentek a pótvizsgán.) A kis stúdió a Mejerhold Színház épületében volt, s gyakran előfordult, hogy a szfnházból néhányan átszivárogtak a stúdióba. Igy
került a Kulesov-műhelybe
Valerij Inkizsinov,
továbbá Szergej Eizenstein és Grigorij Alekszandrov, akik három hónapig látogatták az órákat.
A technikai gyakorlatok és etűdök ("filmek a
padlón", merthogy celluloidszalag
híján nem
rögzíthették őket) célja mindenekelőtt
az volt,
hogy a "modellt megtanítsuk arra, szervezetten
cselekedjék, irányítsa mechanizmusát, és ennek
következtében minden rábízott munkafolyamatot elvégezzen. Hogy figyelembe vehessük (... )
a mozgások mechanikáját, alkotórészei re bon74

tottuk az embert, (... ) amelynek alapján bármilyen mozgásfeladatot megszerkeszthetünk.
(... )
Az emberi mozdulatok mennyisége korlátozott,
(... ) és három irányban, három tengely mentén
történhetnek: lefelé-felfelé, jobbra-balra és ferdén (a három dimenzió)"." "Ha afilmvásznon
egy átlagos színész mozgásának vonalait lejegyezzük, zűrzavart kapunk; ha egy kiszámított,
megszervezett
munkafolyamatot
jegyzünk le,
szigorú vonal minta alakul ki, amelyet sokkal
könnyebb leolvasni, mint az előzöt. (... ) Ha
megkérünk valakit, hogy igyon egy képzeletbeli
pohárból, és aztán tegye az asztalra, meglátjuk,
hogy az ivó ember ujjainak elhelyezkedése
alapján a pohárnak nincs sem mérete, sem formája. (... ) A bonyolult és nehezen végrehajtható mozdulatok begyakorlásával a modell alaposan megszilárdíthatja
technikáját. (... ) Amikor
már szabatosan dolgozik a modell, munkájának
időbeli kategóriájára, a mértékre és a ritmusra
kell áttérnünk. A mozgás időtartamának alapvető metrikus képletbe (ritmusb a) kell rendezödnie. (... ) A tréninget azzal kell kezdeni, hogy bevezetjük a számolást az etűdökben. Az alapvető
ütemezés olyan, mint a zenében: vagy kétnegyedes, vagy háromnegyedes, vagy azok kombinációja. Akárcsak a zenében, az idő 314-es me trikus felosztása jobban megfelel a lírai témáknak (keringő), a 214-es pedig az eleven, energikus tempónak (induló). (... ) A rendszer lehetővé teszi, hogy ugyanúgy hangjegyekkel írjuk le a
mozgásokat, mint a zenében. (... ) A feladat:
pontosan számba venni minden egyes helyzet
időtartamát,
meg kell határozni, mennyi idő
alatt kerül az illető ízület a megfelelő helyzetbe,
és meddig marad abban. (... ) Addig kell ezt gy akoroini, amíg meg nem szerezzük azt a képességet, hogy ugyanúgy tudjunk kottára mozogni,
ahogy a zenész játszik a kottából - szinte öntudatlanul. (... ) Feltétlenül emlékeznünk kell arra, hogy az egész cselekmény munkafolyamatok
sora, ahol a tea kitöltése is munkafolyamat, sőt,
még a csókolódzás is munkafolyamat,
mivel
meghatározottmechanika
van benne.,,12
Hogyan tudott minde bből Kulesov élvezetes
filmeket készíteni? - kérdezheti bátran az olvasó, ha látta üde szatíráját, a Mr. West rendkívüli
kalandjai a bolsevikok országában círnű komédiát
(Nyeobicsajnije prikljucsenyíja misztera Veszta
vsztranye bolsevikov), vagy feszült lélektani kamaradrámáját,
A törvény neuebera. (Po zakonu).
Egyszerűen. N em tartotta be szigorúan saját szabályait. Nézetei is szelídültek erre az időre:
"Griffith hol tiszta filmdinamikával,
hol tisztán
a modellek élményeivel dolgozott - írja példa-

Kacsalov és Mejerhold (A fehér sas)

A Berliner Tageblatt feljegyzésre érdemesképéről -, amikor arra késztette őket, hogy bonek tartotta Hohlova alakítását következő, A hanyolult mozgásokkal közvetítsek a pszicholólálsugár (Lucs szmertyi, 1925) círnű filmjében:
giai állapotot. Ezek a mozgások azonban nem
"Soh.a nem felejtem el Hohlova mosolyát, amielemi szenveigések voltak, hanem nagvon gondosan kidolgozott reflexmozgások. GrifTilhnél a kor meghal.":" A töredékesen fennmaradt film
homályos politikai krimijében nagyon jól meg'
modellek nem egyszerűen a szemüket mereszfigyelhetők a tág, széles mozdulatok, túlzott, de
tették, mondjuk, a borzalomtól,
hanem más
olyan mozgásokat is végeztek (a szereplő a szá- artisztikus gesztusok és a "célszerű" grimaszok,
á la Griffith.
ját harapdálja, tördeli vagy összekulcsolja a ke- arc-kézjátékok,
A Kulesov-csoport mesterműve az 1926-os A
zét, megérinti a -tárgyakat), amelyek hívebben
adják vissza lelkiállapotukat. "I:i
törvény nevében. Az "amerikanizmusból"
megtarA Kulesov-Iaboratórium
első önálló filmje a tott irodalmi alapot (Jack London-elbeszélés),
az izgalmas kalandhistóriát azonban egy merész
Mr. West ... 1924-ből. Az alaposan fölkészített
fordulattal felváltotta a pszichológiai kaland, a
"modellek"
pontos, mégis laza, excentrikus
lélektani kísérlet: meddig bírja három olyan emmozgása összhangban van az ironikus, üldözéber egymással összezárva, akik közül egy a máses detektívhistória
kívánta stílussal. A New
sik kettő potenciális gyilkosa, halálos ellensége.
York Times hajdani kritikusa külön kiemelte
A külső cselekmény teljes mértékben átadja heAlekszandra Hohlova játékát: "A film, propagandacélja mellett, nagy jelentőséggel bír, mi- . lyét a belsőnek, az emberi indulatok "gúzsba kötött táncának". A modellek (Hohlova, Fogel és
vel új filmtechnika
példáját
szelgáltatja
Komarov) minden külsőséges mutogatás, deOroszországban.
(... ) Az eredmény rendkívül
és rezsikeres. Hohlova asszony tökéletesen követi az monstrálás nélkül, "minimozduJatokkaJ"
dülésekkel adják át a várakozás egyre növrkvő
új technikát. Minden mozdulata oly ügyes, műfeszültségének izgaimát. Premier plánban
kü·
vészies, s mégis természetes, hogy az abszolút
vethető arcrezdüléseikben
egyesülnek az arrieriújdonság és eredetiség hatását adja."'4
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A<: én nagyanyám
chológiai hatást tesz a nézökre. E meghatározott
érzelmi megrendülés gyakorlatilag szabályozott
és matematikailag kiszámított módszerekkel érhető el.,,18Ez az elmélet tovább bonyolódott, és
metaforikus-asszociatív
konstrukcióvá növesztve, "intellektuális montázs" lett belőle - filmen,
és csakis ott. Közben ugyanis rájött: "a színház
Attrakció és típus
mai szakasza a film", "ostobaság a faekét tökéleSzergej Eizenstein, Mejerholdtól
indulva, to..: tesíteni, amikor itt a traktor". 19Nála a kép is attvábbfejlesztette
a Kulesovnál tanultakat. .. O rakció, nemcsak jel. Önmagában is ellentétekmár nem érte be az "egyszerű, érthető és he- ből álló, dinamikus sejt. A montázs pedig nem
csupán egy technikai eljárás a cselekmény rafiroikus"!" filmekkel, mint Kulesov, "traktort"
nált dramaturgiai vezetésére, hanem "éles behaakart, "amely az adott osztályirányban
szántja
tás": "Nem a demonstrált tények a fontosak, haföl a néző pszichikumát" .17 1922-től, a Proletkult
nem a nézők érzelmi reakcióinak kombinációMunkás Színházban általa vezényelt excentrikus politikai show-kban fogalmazta illetve tes-- ja".20
Az "átélős", "realista" színészeknek termétesítette meg feltűnést keltett "attrakciók montászetesen nem sok keresni valójuk van ebben a
zsa" -elméletét. (Lásd egyetlen ránk maradt színrendszerben. Ki vannak tiltva: "Félre az indiviházi attrakcióját, a Glumov naplója - Dnyevnyik
Glumova - című "filmszámát".) "Egyedül az att- duális hősökkel! Félre az események individualista láncolatával! (Ertsd: a cselszövés es mesékrakció és az attrakció s módszer képezheti a nagy
ke1.21)"Az intellektuális film fejlődésének útjáhatású előadás alapját - deklarálta híres, LEFban áll valaki. Keresztben az úton. Ki ez? Ez az
beli cikkében 1923-ban. Az attrakció a színház
»élő ernber«. (... ) Már félig besettenkedett
a
agresszív pillanata, amely érzékletes vagy pszikai melodráma és a kulesovi technika legszebb
eredményei, örök dokumentumaként
a világ első filmszínészképzője
sikerének. (Kulesov későbbi filmjei újból zaklatottabb, egyenetlenebb
megvalósulásai törekvéseinek.)
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új Babilon
színházba
is a Művész Színház kapuján keresztül. A filmművészet ajtaján kopogtat. »Élő ember.elvtárs«! (... ) A filmművészetben nincs hely
az on számára." - kiáltja költői hevületben a
LEF folyóiratában." D~ speciálisan képzett modelIek sem kellenek: "Ugy éreztük - írja később
-, hogy az ember képmását helyettesíthet jük a
gondolatok filmre írt képmásával't."
Eizenstein az emberből sűrített drámai szimbólumot
csinált,
"hipertrofizált
embert",
Sklovszkij kifejezésével, akár amatőrt, akár profi színészt, szakembert alkalmazott (baqítait,
Makszim Strauhot, Iván Pirjevet vagy Grigorij
Alekszandrovot). Egy-egy szociális típus tulajdonságainak gyűjteményét, tipázsát (a típus sűrített, töményített, felfokozott változatát) teremtette meg. S ezeket is csak egy-egy expresszív
pillanat erejéig. Különben,
ahogy vele kapcsolatban mondani szokás, néma filmjeiben a tömeg a hős. S a csoda, Eizenstein csodája ekkor
következik be: szimbólum ide, tömeghős oda, a
felvillanó tipázsok, fájdalomtól eltorzult arcok,
rémült szemek, kiáltásba dermedt száj (például
a Patyomkin páncélos- Bronyenoszec Patyomkin,

1925. - lépcsőn menekülő asszonya), vagy a saját zsírjában tespedő kulák (Régi és új - Sztaroje i
novoje, 1929.), a vonagló-hullámzó emberáradat vagy a félelmetes erejű katonás menetek fejbe kólintanak, s oly érzékletesen ivódnak a
néző tudatába, úg;' fájnak PS ijcsztenek, akár egy
átélt Shakespeare tragédia katarzisa .. '\l'\ ('l'"
ges is Nyikolaj Lebegyev legyintése: "Eiz(,Il-'
steinnél a színészi játék gyenge, plakátszarűen
sematikus, sablonos. Csupán a statikus mozzanatok, azaz a tipázsok statikus munkája nevezhető sikerűltnek.":"
A "formalizmus" elleni egyre dühödtebb kirohanások hatására Eizenstein 1937-ben önkritikát gyakorol: "Ha a művész figyelmének középpontjában nem az ember, a jellem, a cselekedetek állnak, akkor mérhetetlenül megnő a
kellékek és segédeszközök szerepe. Ebből ered
a környezet kifejezőerejének túltengése. (... ) A
díszlet és fény a színész nevében és a színész helyett játszik. A figura már nem élő személy, hanem a tőle elszakadt maszk mint a »típikusságvégsőkig vitt általánosítása."25 De Eizensteint
még lángelméje megmentette. A hagyományo77

sabb értelemben vett jellemábrázolás követelményével is remekművet alkotott - a Rettegett
Ivánt (Ivan Groznij, 1944-45.).

FEKSZ, az Excentrikus
Színészek Gyára
Így hívták azt a kis félamatőr színházi stúdiót,
amit leningrádi tinédzserek alapítottak 1921ben. A legöregebb Leonyid Trauberg 19, a legfiatalabb Grigorij Kozincev 16 éves volt, de már
mindkettőjük mögött többéves rnűvészi, kísérletező-alkotóélet volt. A cikkünk elején idézett
versike az ő harcias kiáltványukból való. Mejerhold "köpönyege alól bújtak elő" ők is, mohón
olvasták és bámulták a nagy mestert. Kulesovot
csak hírből ismerték, nyilván olvasták írásait a
modellekről, a gépszerűen megszerkesztett emberi mozgásról. "Excentrizmus" círnű kiáltványukban a kul esovi tételek eizensteini elvekkel
keverednek: "Az élet olyan művészetet követel,
amely hiperbolikusan durva, mellbevágó, idegborzoló, nyíltan utilitárius, mechanikusan pontos, gyors, villanó.t'" A színész ennek megfeleWen "mechanizálódott mozgás, nem kothurnus,
hanem görkorcsolya, nem maszk, hanem pipacsvörös orr. A játék nem mozgás, hanem
szenvelgés (!), nem mimika, hanem grimasz,
nem szó, hanem kiáltás. A mozgás szintézis: az
akrobatika, a sport, a tánc, a konstruktív-mechanikus mozgás elerneiből.?" A proletkultos Eizenstein már látta Kozincevék polgárpukkasztó
"villamosított" Gogol-hepeningjét, melyet így
fogadott: "Nagyon lassú! Tempósabban!":"
Mellesleg Eizenstein egy későbbi FEKSZ-essel
(ez az Excentrikus Színészek Gyára orosz rövidítése), Szergej Jutkeviccsel ekkor javában tervezi a látványokat a másik színházi újító, Nyikolaj Foregger "termelési balett jeihez". A kölcsönhatás így teljesnek mondható. Kozincev színeszideálját mégis inkább tanítója, Korisztantyin Mardzsanov "Szabad Színházának" "szintetikus", sokoldalú képességekkel rendelkező,
sok mindenhez értő színészeszménye formálta.
(Mardzsanov rendező - grúzul Kote Mardzsanisvili Sztanyíszlavszkíj-követőként
kezdte,
majd Mejerhold hatására stílust váltott.)
Természetes hát, hogya FEKSZ-esek is gyűlölték a drámai színházak "pszichologizálását"
és "életmajmolását". A cirkusz, Majakovszkij és
Mejerhold bűvöletében éltek. Bolondultak az
amerikai filmért és a burleszkért. Színészgyárukba felfogadtak akrobatákat, kupléénekeseket, operettprimadonnát, játékos kedvű filoszokat, táncosokat. Még hivatásos színész is beté78

vedt hozzájuk (Szergej Martyinszon). "Mutatványos előadásaik" kontrasztos, eltúlzott metaforákból meg akrobatikus, komikus és mechanikus számokból álltak, a darabot ilyen "mutatványok láncolata" helyettesítette. (Innét már
csak egy ugrás Einzenstein "attrakciós montázsához", amely eg-v évvel később születcu.)
1924-ben, a legfiatalabb stáb ként újjáalakultak a leningrádi Szevzapkino kötelékében, miután színházi stúdiójuk
megszűnt. Nevüket
megtartottak. Ekkor csatlakozott hozzájuk az artistaJanyina Zsejmo, Szergej Geraszimov és barátja, Pjotr Szobolevszkij, Oleg Zsakov és Andrej Kosztricskin (egyik sem volt még húszévesl).
Majd belépett leendő nagy felfedezett jük, a 16
éves Jelena Kuzmina mint tanuló. Első hosszú
játékfilmjük Az ö'rdögkerék (Csertovo koleszo)
1926-bóL A fotogenikus látványelemekkel zsúfolt, groteszk lumpenfigurákkal benépesített kalandos történetben Geraszimov a gyanús alakot,
a "kérdőjel-embert" játszotta, robbanékonyan,
akrobatikusan. "Be kell vallanom - emlékszik
vissza szerepére -, akkoriban nemigen érdekelt
a »kérdőjel-ember« bonyolult lelki világa; külső
rajza viszont élesnek és világosnak tetszett.v"
Méltán híres következő, szintén '26-os, A kó"pönyeg (Sinyel) című filmjük, hiszen a külső világ, Gogol Pétervárának abszurditását sikerült
az irreálissá növesztett tárgyakkal, döntésekkel,
homályos ködökkel végig atmoszférikus egységben tartani. Színészileg azonban nem igazán
szuggesztív a film. Vázlatos árnyak között
Kosztricskin sem használja ki a belső őrület adta
lehetőségeket, nem eléggé érzékeny. Túl automatikus-mechanizmus,
miáltal a pszichológiát
sikerült totálisan kikerülnie. Egy bábu tragédiaja pedig nem kelt részvétet, mégcsak megrázkódtatást sem. Nem így az 1929-es új Babilon
(Novij Babilon) CÍl11ű fiJmjükben! A párizsi
kommün hangulatát a pontos törtenelmi rekonstrukció, hitelesség nélkül idézzük fel, de ez
nem baj, hiszen a nézőnek Októberre kellett aszszociálnia a felkelő párizsi proletárok és a dőzsölő urak párhuzamosan
vágott látványos,
mozgalmas képsorai láttán.Jelena Kuzminának
a forradalmár leány és Pjotr Szobolevszkijnek a
parasztfiú szerepében, amellett, hogy gesztusaik, mimikájuk rendkívül plasztikus, éles, arra
is marad energiájuk, hogy a tragikus vég pillanatában drámai átéléssel viseljék pusztulásukat.
Meg is vádolták az alkotókat, amiért nincs diadalmas vége a filmnek, hogy elbuktatták a forradalmat: pesszimisták és individuálisak. "A
válságból csak úgy juthatnak ki - szól Lebegyev
ítélete -, hogy szakítanak az átkos pesszimista

témával. (... ) Kozincev és Trauberg is rátalált
erre az útra. Az első lépést a FEKSZ felosztásával tették meg; ez végleges elszakadást jelentett
az excentricizrnus már amúgy is elavult programjától. ,,~()

Groteszk és karikatúra
Kozincev tanítómestere, a már említett Mardzsanov 1922-ben Tbilisziben is színházat alapított, ahol nagyszerű színészek sorát nevelte ki.
Komplex oktatást kaptak, Sztanyiszlavszkijtól
Mejerholdig mindent. Ehhez kell még hozzáadnunk a grúz népi hagyományok érzelmes-groteszk és a dél temperamentumát, hogy megkapjuk a gazdag múltú grúz filmművészet húszas
évekre kivirágzó műfaja, a szatirikus gúnyrajz, a
pamflet színészi játékstílusát.
Mardzsanov az, aki elkészíti az avantgard e
színházi törekvések első grúz filmi tükröződését, a Sramanisoili mostohát (Macseha Szamanisvili, 1927.), David Kldiasvili "szociális szatírajaból". A 19. századi, magát túlélt és a hedonizmusban kielégül ő nemesség megszemélyesítésekor Mardzsanov arra kérte színészeit, hogy Szergej Zaurijeo (Habarda)
együttérzés nélkül játsszák szerepe iket, de ne is
nevessék ki a figurakat. Ettől lett ajáték elemenfényben tűnnek fel a pozitív erők is, úgymint a
táris.
munkásosztály és a "komszomol tüzérség". SzíMardzsanov kollégájával, Alekszandr Cucu- nészei (A. Takajsvili, B. Csernova, Akakij Horanavával együtt a "színészfilm" megteremtőjéva) ismerős emberi jellemek nyomán hozzák
nek számít Grúziában. Cucunava Sztanyiszlétre tragikomikus figuráikat, emberi közelséglavszkij-követő volt és maradt, formailag - gel, de mégis valahogy "felülről", kritikus távolMardzsanovval ellentétben - került minden lát- ságtartássaL
ványos elemet, hogy a színészek játékát semmi
Mihail Csiaureli (Mardzsanov díszlettervezőne zavarja. Az volt a célja, hogyadialógusokat a je) 1931-ben rendezi meg híres pamflet jét, a
némafilmben szavak helyett színészi gesztusokHabardát, amely látszólag támadás a múltból itt
kai és mimikával helyettesítette. 1925-ös, A vad- ragadt retrográd elemek ellen. Valójában azonnyugat lovasa (Najt'znmik il. Vajld-Veszta] eim
ban kegyetlen kritikája már a sztálinista ideoló"kritikai vígjátékában" a legnagyobb grúz színé- gia védelméből fogant. A múlthoz, a történeszeket szerződtette, még kis szerepekben is. i.~
\ lemhez, a valláshoz csak a lumpenek, a naplopó
került Nato Vacsnadze, Dmitrij Kipiani, Cer i I i
entellektüelek ragaszkodnak, amiként ők azok
ja Cucunava közé Mikaberidze, aki hamarosan
is, akiknek nem tetszenek a képtelen tervek s a
önálló rendezésbe fogott. 1929-ben elkészítette
még képtelenebb rekordok. Csiaureli kikel a
a szovjet filmtörténet egyik legmerészebb film- "formalisták" ellen is, miközben saját filmje - ez
szatíráját, Az én nagymamámat (Moja babuska).
benne a nagyszerű! - még önfeledten él a legvál(Nem is forgalmazták azóta sem!) Mikaberidze
tozatosabb torzító-túlzó eszközökkel. Festőien
stilisztikailag Mardzsanov (azaz lényegében
drámai beállítások váltakoznak élesen groteszk
Mejerhold) mintáját követi-fokozza. A legválto- jelenetekkel, melyek köztil maró gúnnyal telízatosabb filmi eszközök, díszlet és fényeffektutettek
a "patrióták"
bálványimádatainak
sok bevezetésével a groteszk szatírát az abszur- bacchanáliái. A színészi játék már merevebb,
dig emelte, tágította. Ráadásul, ami a tartalmat
mint Mikaberidzénél,
a karikatúrák zártsága
illeti, az elődökkel ellentétben, Mikaberidze
azonban itt még összhangban van a műfaj szélnem a múltat kritizálja, mégcsak nem is a múlt- sőséges, harsány stílusjegyeivel. Szergej Zavriból öröklött fogyatékosságokat, hanem a jelent.
jev kiszáradt, keszeg Nagy Diamidja kontraszKíméletlen dühének célpontja a bürokrácia, a tos. t!'JlyPl"hC' mászó "meztelen király". A filmprotekcionizmus, a karrierizmus, de ironikus
ben előbukkanó, bántóan plakátszerü "pozitív"
ű
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alakok viszont előre jelzikrCsiaurelí hamarosan
egy új "jó bálvány" legfanatikusabb imádójává
válik. E jellegzetesen hibrid, az avantgarde-korszak és a sematizmus átmenetét tükröző filmet is
utolérte sorsa: formalizmus
vádjával ítélték
filmtárbeli rabságra.

Megőrzés és megszüntetés
Vszevolod Pudovkin - ha emlékeznek rá - Kulesov egyik "modellje" volt. Alighogy befejezte
szerepét a Halálsugárban, máris hozzálátott első
önálló rendezéséhez, a Sakkláz című burleszkhez [Sahmatnaja
gorjacska, 1925.), amelyen
még ott van a Kulesov iskola excentrizmusának
a nyoma, jóllehet a játékmodor groteszk kimértségét felváltja a szelídebb, reálisabb vígjátéki
stílus. A szereplők műhelybeli
osztálytársai,
Vlagyimir Fogel, Anna Zemcova (felesége), Borisz Barnyet, de - baráti alapon - szerepet vállalt
a rnókában az akkor még mejerholdista Mihail
Zsarov, továbbá a konzervatívok
feje, Jakov
Protazanov is.
Az egy évvel későbbi Az anya (Maty) főszereplői azonban már a Művész Színházból valók:
Vera Pasennaja és N yikolaj Batalov . Igen, Pudovkin "újítása" éppen az, hogy visszakanyarodott a legszívósabb hagyományokhoz,
az átélés t
téve meg az emberábrázolás
alapjául. Az excentrikus mozgáskultúra domináló szerepe feloldódott, megmaradva megszűnt a drámai beállítások, a vágás, a fényhatások dinamikájában. A
színészi játékban előtérbe került a cselekvések
hitelessége, a stílus realizmusa, a lélektanilag
megalapozott jellemábrázolás.
Erre vonatkozó
elveit Pudovkin írásaiban is lefektette. Először is
revideálta korábbi nézeteit (igaz, összes kortársa
megtette), kiigazítva Kulesovot: "Az a tény,
hogy az előadás felvonásokra, képekre és jelenetekre tagolódik, hogy a film forgatásánál a színész játéka még a színpadinál is szaggatottabb,
olyan akadályokat jelent a formálandó szerep
egységének megteremtésében,
amelyeket a színésznek, rendezőnek és operatőrnek vállvetve
kell leküzdenie. (... ) Ez az ellentmondás - egyrészt a mechanikus tagoltság, másrészt azon követelmény között, hogy a színész állandóan élje
bele magát szerepébe - a rossz színészek és a
rossz teoretikusok szerint úgy oldható fel, hogy
a szerephez szükséges mozdulatokat és szavakat
pusztán mechanikusan betanulják. (... ) A színészi munkának ez az eltorzított felfogása különö-
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sen a filmművészetben uralkodik." A színészi játék szaggatottságát a szerepbe való teljes beleéléssel lehet megszüntetni,
mégpedig a Sztanyiszlavszkij-módszer
segítségével
(valóságos
cselekedetek,
életszerű
etűdök gyakorlása).
Ugyanis Pudovkin a film fő lehetőséget most
már abban látja, hogy "közelhozza a művészetet
az élő valóság
legközvetlenebb
ábrázolásához.":"
Az "ortodox"
konzervatívoktól
Pudovkint
feltétlenül elválasztja az, hogy a filmben elveti a
színpadszerűséget;
"A filmművészet fejlődésének útja nem az, amely a filmet színpadszerűen
korlátozza térben és időben. Azon az úton kell
haladnunk, amely magában foglalja a film adta
összes gazdag lehetőséget. "32 Mindez klasszikus
tökéllyel valósul meg Az anyában. "Úgy tetszikírja Lunacsarszkij a filmről -, hogy az operatőr
megfoghatatlan varázslat segítségével közvetlenül a való életet fényképezte le. A színészi játék
egyáltalán nem érződik. De emellett nincs a
filmnek egyetlen olyan alakja, még a tömegben
szereplők között sem, amely ne lenne művészileg tipikus. (... ) Batalov, Baranovszkaja és a többiek nem játszanak, hanem teljesen összeolvadnak az általuk teremtett típusokkal, s ezzel az
életigazság teljes illúzióját hozzák létre.,,33 A
dogmatizmus teoretikusa, Nyikolaj Lebegyev a
méltatást támadással "fokozza": "Eizenstein nehezen érthető metaforáitól eltérően Az anya képi
hasonlatai közérthetőek. (... ) Filmnyelve kristálytiszta, egyszerű, világos. Nyoma sincs benne
a cikornyás stílusnak, a mesterkéltségnek, a képkompozíció kkal és a vágással való bűvészkedésnek, a stilizálásnak, az öncélú ötletnek. (... ) Az
anya legfőbb, a némafilm valamennyi más nagy
alkotásától különböző
sajátossága abban rejlik,
hogy eleven emberek, életteli jellemek szerepelnek
benne, amelyek a más, újító szellemű alkotásokból olyannyira hiányzó emberséget, melegséget
kölcsönzik a filmnek. "34
A filmművészet fejlődésének ez az útja azonban rossz irányba vezetett. A realista típusból
hamarosan osztály jelkép, az életszerűségből hazug ideológiák illusztrációja lett, a sekféle formát felváltotta az egyszínű, szürke sematizmus
monumentalitása.
A "nép számára érthető" homályos eszméje megfojtotta a játékos "formalizmust". Az akadémikussá merevített Sztanyiszlavszkij-rendszerrel
"átélt" szócsövek és papírfigurák diktatúrája köszöntött be ...
Geréb Anna
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Sztanyiszlavszkij rendszerétől a "Módszerig"
tolások már elvezetik későbbi elméletének három sarkalatos pont jához, melyeket így foglal
össze Staud Géza színháztörténész : ,,1. Az író
mellett a színpad egyetlen igazi művésze a szinész. Minden érte van, és minden csak rajta keresztül nyilatkozik meg, még az író is. 2. A színészi alkotás lényege az átélés, vagyis a szereppel
kapcsolatos teljes testi és lelki koncentráció. 3.
Minden rnűvész megvárhatja az ihlet pillanatát,
csak a színésznek kell parancsszóra
alkotnia
minden este, amikor a gong megszólal. Meg kell
tehát találni a módját, hogy ha nem is tudja felidézni magában az alkotó ihletet, legalább megteremtse lelkében az ihletnek legjobban megfelelő lelkiállapotot. Erre a harmadik megállapításra épül föl aztán Sztanyiszlavszkij »rendszere«, vagyis az a módszer, amellyel asztnesz
megteremtheti
magában
az alkotó lelkiállapotot. ,,2
Ennek ·alapján különbözteti meg Sztanyíszlavszkij a színészi játék négy fajtáját: a kentárkodást, a ripacskodást, az illusztrálást és az átélést.
Az első két esetben a színésznek egyszer sem sikerül átélnie szerepét, így vagy más színészek
megoldásait használja fel, vagy még csak nem is
színészi megoldásokat alkalmaz, hanem a mindennapi élet sablonjait (pl. gondolkodás =-fejvakarás). A harmadik esetben sikerült ugyan egyszer átélnie a szerepét, de a továbbiakban csak
ezt illusztrálja, ugyanazon megoldások gépies
ismétlésével. Az átélés ezzel szemben biztosítja,
hogy a színész, ráérezvén a szerep lényegére,
mindannyiszor
spontán találjon rá a legtermészetesebb kifejezési formára: ezáltal alakítása
mindig megőrzi hitelességét, sőt frissességét.
ztanyiszlavszkij 35 éves, amikor a neves kritikus
és színészpedagógus Vlagyimir Ivanovics
Sztan yiszla vszkij
. Nyemirovics-Dancsenkóval
(1858-1943) elhaés a Művész Színház
tározzák egy új típusú szfriház létrehozását,
A Sztanyiszlavszkij-rendszer
átütő sikerét hú- mely aztán a Moszkvai Művész Színház nevet
rom kiforrott művészegyéniség szerenesés találkapja. "Induló vállalkozásunk programja forrakozásának köszönheti.
dalmi volt. Síkraszálltunk a régi játékmodor, a
A fő érdem természetesen a jómódú, művelt
teátralitás, a hamis pátosz, a szavalás és mindenorosz polgárcsaládból
származó Konsztantyin
féle ripacskodás ellen, a díszletezés rossz konSztanyiszlavszkijé (1862-1938). Mint műkedvevenciói és a sztárrendszer ellen, amely tönkretelő színész és rendező, 1888-ban egyik alapítója a szi az együttest, továbbá az akkori színházak
Moszkvai Művészi és Irodalmi Társaságnak,
egész rendszere és silány repertoárja ellen" emlékezik vissza önéletrajzában
Sztanyiszlavahol tíz éven át rendez és játszik. A színjáték külsőséges elemeitől, mint a díszlet, a ruha, a fény szkij. Ezért a társolatot olyan tehetséges műkedszervezik meg,
és hanghatások, fokozatosan jut el a lényegig: a velőkből és színinövendékekből
színész egyéniségéig. Sőt, a gyakorlati megfonakiket még nem ronthattak meg a korabeli orosz

A korai amerikai film hatása a születőben lévő
szovjet filmre vitathatatlan.
Gondolju nk csak
Lev Kulesov Mr. West rendkívüli kalandjai a bolsevikok országában című filmjére (1924) ,·agy Szergej Eizenstein Dickens, Griffith és mi cirnű elméleti írására. Az amerikai filmre viszont érdekes
módon nem a szovjet film, hanem a szín ház volt
hatással - és annak is csak egy többszörös közvetítéssel átvett irányzata, nevezetesc-n a Sztanyiszlavszkij-rendszer.
A világhíres színész-rendező a századforduló
táján dolgozta ki ezt a
módszert a Moszkvai Művész Színházban, é
évekkel később a színészi játék átfogó elméletévé próbálta kiépíteni "A színész munkája" círnű
vaskos művében, mely halála évében jelent
meg.' Sztanyiszlavszkij hatása természetesen a
színészi játék terén érvényesült az amerikai
filmben, de volt egy rövid korszak, az ötvenes
évek, amikor az egész amerikai film arculatát
meghatározó tényező lett rendszerének amerikai változata, a Módszer. (Ezt a terminust azóta
is így, nagybetűvel írva - the Method - használják a szakirodalomban.)
A Sztanyiszlavszkij-rendszer
és a Módszer
alapos elemzésére aligha vállalkozhatunk e cikk
keretében, de arra a kérdésre megkísérelhetjük
a választ: miért éppen az ötvenes években tört
be az amerikai filmbe és köztudatba a Módszer?
Hiszen az amerikai színházban már a húszas
évek óta alkalmazták, sőt a harmincas évektől
kezdve a vezető filmsztárok közé tartoztak az iskola olyan jeles képviselői, rnint például Edward G. Robinson vagy John Garfield. Éppen
ezért igényel némi történeti kitekintést a kérdés
megválaszolása.
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színházban uralkodó naturalista és biomechanikus játékmodor konvenciói. Bevezetik az addigi
színházi gyakorlatban ismeretlen elemző próbákat: Sztanyiszlavszkij, a rendező és Nyemirovics-Dancsenko, a dramaturg a színészekkel
együtt asztal körüli hosszú megbeszéléseken
elemzik végig a darabot és a szerepeket jelenetről jelenetre. A színpadi próbát csak a szöveg és
a szerep minden aspektusának tisztázása után
kezdik el. De ezek a próbák is eltérnek a megszokottaktól: kezdetben egy sor olyan fizikai
cselekvés jellemzi őket, pl. kerékpározás, amelyek nem is szerepelnek a darabban, csak a sz
nész gátlásainak leküzdését, illetve a szerep átéléséhez szükséges élmények és érzések felidézését szolgálják.
Az átélés ugyanis nem egyenlő az azonosulással: csak egy őrült gondolhatja azt, hogy ő Lear
király. Az átélés azt jelenti, hogy az általános
emberi érzések szintjén kell közös síkot találni a
megformálandó figura és a színész saját egyénisége között. Ezért kulcsfogalom Sztanyiszlavszkij rendszerében az élmény: az teremt szerves
kapcsolatot két fontos jelenségcsoport közt. "Az
egyik a művész személyes belső világa, amelyet
élő valóságként fog fel, a másik azoknak az érzelmeknek és gondolatoknak az összessége,
amelyekkel át kell szőnie a megformálásra kerülő alakot.?" Hiszen Sztanyiszlavszkij "remekül
tudta, hogy az alak belső életének spekulatív leírását - úgy, ahogy azt a rendező és a színész a
szerep átgondolás akor felvázolják - milyen
mély szakadék választja el az eleven színpadi játéktól, még akkor is, ha világos elképzelésük van a
kidolgozásról és magáról a játékról. "4
A legegyszerűbb módszer e szakadék áthidalására megkeresni a megformálandó figura életében azokat a mozzanatokat, amelyek egybeesnek a színész személyes tapasztalataival. Ilyen
emlékek híján pedig az alkotó képzeletet kell
mozgósítani, melynek állandó fejlesztése alapkövetelmény Sztanyiszlavszkijnál. Itt a felidézés
kulcsszava a "mintha": a rendező felszólítására
a színész különböző helyzetekbe képzeli magát,
és reagál- testmozgással, mimikával, fizikai cselekvéssel. Ugyanis, Sztanyiszlavszkij szerint,
míg nem tudja szerepének bármely részletét
pantomimszerűen, egyetlen szó nélkül eljátszani, addigjátéka nem lesz hiteles. A végcél az ember reális viselkedésének természetes összefüggéseit tükröző gondolat-érzés-gesztus-beszéd
lánc kidolgozása, melyben a gesztus fogalma
minden olyan külső megjelenési formát felölel,
melyben a lelkiállapot akarva vagy akaratlanul
megnyilvánul. Mihelyt megszakadt a kapcsolat
í-

Sstanyisrlaosekij

az alakot átélő színész belső élete és annak külső
kifejezése közt, vagyis a gesztus és a szó eltávolodott az érzelmektől, Sztanyiszlavszkij "Nem
hiszem!" kiáltással szakította félbe a játékban elmerült színészt.
Ez az új módszer és vele az új színház, úgy
tűnt, egy csapásra csatát nyert, amikor 1898
őszén sor került az első bemutatóra. Alekszej
Tolsztoj történelmi drámáj ának (Fjodor J oannovics cár) előadása naturalista pontosságával, a
díszletek és jelmezek gazdagságával, jó tömegmozgatásával és főleg a színészek kitűnő összjátékával mindenkit lenyűgözött. Amikor azonban Hauptmann, Shakespeare és Goldoni egyegy darabját vitték színre, kezdett elmaradni a
siker. A valóban átütő győzelem csak akkor következett be, amikor Nyemirovics-Dancsenko
kezdeményezésére bemutatták Anton Pavlovics
Csehov (1860-1904) korábban másutt megbukott, darabját, a Sirály t.
"Iró és színház ritka találkozása volt ez" - írja
Szántó Judit A srinhás; világtörténetében. "Csehov
dramaturgiáját ugyanis pátoszmentesség, egyszerűség és bensőség jellemezte, amire a Művész Színház az interpretációban törekedett.
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tól, a mester a húszas évek közepetől ~z operarendezés és az elméletírás felé fordul. Igy aztán
- a társulat 1906-os európai vendégszereplésével ellentétben - az 1922-24-es amerikai turné
valójában menekülés a közönség és a repertoár
megváltozása által okozott alkotói válság elől.
Pedig ez a vendégjáték is szűnni nem akaró ünneplést jelentett Sztanyiszlavszkij és rendszere
számára (az elmúlt két évtized legnagyobb sikereit, Csehovot, Alekszej Tolsztojt, Gorkijt és
Dosztojevszkijt mutatták be). Sőt, "olyan hatást
gyakorolt az amerikai színjátszásra, amelynek
nyomai még ma is érezhetők.?"
Érdekes adalék, hogy Sztanyiszlavszkij - később sok nyelvre lefordított - önéletrajzát amerikai megrendelésre
írta: a húszas években jelent meg Bostonban Életem a müuésretbm (My
Life in Art) címmel.

Elia Kazan
és az Actors' Studio

Elia Kazan

Rendkívül árnyaltan jellemzett alakjai nagyszerű lehetőséget nyújtottak a pszichológiai elemzésre; kétsíkú dialógusai, amelyek a köznapi,
közömbös, szürke mondatok mögött a szenvedélyek, indulatok, vágyak és szenvedések láthatatlan eseményvonalát
rejtik, akcióvá vált dikciót igényeltek; szüne te i és hallgatásai a színészi
játék mimikai eszközeit mozgósították, és naturális helyzetei az élet poézisének és humorának
érzékeltetésére is módot adtak.:"
A színészi átélesen alapuló lélektani realizmus, amely a Sztanyiszlavszkíj-rendszer
lényege, a Művész Színház történetének első szakaszában születik meg, amely az 1905-ös forradalommal zárul le. A következő két szakaszban 1906 és 1917 között, illetve utána - a Művész
Színház egyre inkább háttérbe szorul hazájában. Az októberi forradalom előestéjén már a
szecesszió és az avantgard e különböző változatai uralkodnak
(hirdetőik gyakran Sztanyiszlavszkij egykori. tanítványai, mint például Mejerhold és Vahtangov), a forradalom után pedig
az egykori forradalmian újító Művész Színházban mindannak megtestesülését látják, ami elavult, kispolgári és akadémikus. Bár egzisztenciálisan Lunacsarszkij
megvédi Sztanyiszlav,/kijl és színházát az egyre élesebb támadások-
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Sztanyiszlavszkij már a Művész Színház vendégszereplése előtt is jelen volt Amerikában, főként mint az 1919-ben alapított Theatre Guild
(Céh Színház) példaképe, me ly a legjelentősebbnek számított a tízes években létrejövő új típusú amerikai művészi színházak között. Igaz,
amikor a mester 1923-ban megnézte Peer Gynt
előadásukat,
felszínesnek ítélte a produkciót
("nincs alatta lélek"). Mindenesetre azt a tanácsát, hogy igyekezzenek állandó társulato t létrehozni, 1926-ban megfogadják. A tíz alapító tag
között van Edward G. Robinson, Claude Rains
és Harold Clurman későbbi rendező-producer.
1931-ben Clurman hozza létre Cheryl Crawford
és Lee Strasberg közreműködésével
és a Theatre Guild támogatásával a Group Theatre-t (Csoport Színház). Itt játszik és rendez 1941-ig, a társulat feloszlásáig Elia Kazan, anatóliai görög bevándorlók fia, aki 190 l-ben született Isztambulban, és négyéves en került New Yorkba, ahol
aztán a Yale egyetem dráma szakán tanult.
Az amerikai színház - európai értelemben
véve - a század elején vált nagykorúvá, sőt Clurman szerint megszületni is akkor született: " ...
legtöbben csak akkor győződtünk meg az újszülött létéről, amikor az, 1916 és 1929 között,
Eugene O'Neillen keresztül az első harsány
élet jeleket adta."?
Clurman kezdetben az O'Neill darabjait felfedező és népszerűsítő Provincetown
Players
társulatánál volt, és nagy híve lett a Sztanyiszlavszkíj-rendszernek.
Az ugyanis sokat segített a
haladó felfogású új amerikai drámák előadása-

ban, melyek ·ekkoriban elsősorban az emberi lélek torzulásain keresztül boncolgatták a kor kényes társadalmi kérdéseit A harmincas évekre
azonban az amerikai színház "az egész polgári
világ politikailag legradikálisabb, legharcosabb
színháza lett".R Ebben a nagy gazdasági válságban végletesen kiéleződött
társadalmi konfliktusoknak és Franklin Roosevelt elnök reforrnpolitikájának volt alapvető szerepe, de nem szabad
megfeledkeznünk
a fasizmus elől ide menekült
baloldali európai művészek hatásáról sem (pl.
Brecht, Max Reinhardt,
Erwin Píscator). A
Group Theatre valószínűleg azért lett a rnűvészileg legkiérleltebb a hasonló korabeli vállalkozások között, mert sikeresen egyesítette a baloldali mondanivalót (sőt olykor propagandát) a
Sztanyiszlavszkij-féle lélektani realizmussal. Ez
utóbbit Strasberg és Clurman közvetlenül a Művész Színház Amerikában letelepedett tagjaitól,
Maria Uszpenszkajától,
Lev Bulgakovtól és a
lengyel származású Ryszard Boleslawskytól sajátította el. Ráadásul a társulat egyik vezető színésznője és egyben Clurman felesége, Stella Adler 1935-ben hat hetet töltött Sztanyiszlavszkijnál Moszkvában, és itt szerzett színésznevelési
tapasztalatai
lényeges változásokat
eredményeztek a módszer alkalmazásában.
Később
Adler így foglalta össze a Group Theatre programjának két alapgondolatát:
"Az első gondolat arra késztette a színészt,
hogy ismerje meg önmagát. Lássa a saját problémáit, s ezek kapcsolatát az élettel, a társadalommal, s legyen véleménye róluk. A színháznál
megtanulta, hogy állást kell foglalnia ... S milyen nagy művészi haszonnal járna, ha a színészeknek közös álláspont juk volna, amelyben
osztoznának a társulat többi tagjával is! A színészeket arra tanították, hogy ezt az álláspontot
kell közölniük az előadáson a közönséggel is ...
A második gondolat a színészi mesterséggel
kapcsolatos. Ahhoz, hogy színészileg továbbfejlődjenek, mesterségbeli tudás kell. Fontos, hogy
minden színész ugyanazzal az alaptechnikával
éljen. Csak így jöhet létre igazi együttes, és csak
igazi együttes tudja a művet alkotó jelleggel tolm ácsol ni.

Mikor ez a két gondolat egybeforrt, a szinészek megértették, hogy ez a színház egyetlen,
komplex művészi elvben való feltétlen megegyezést követel. Tehát mindenkinek, aki ebben a sz ínházban együtt dolgozik - színész, díszlettervezö, író, rendező vagy bárki más -, közös
álláspontra
kell jutnia, amelyet maga a darab kifejez. Es ezt a közös álláspontot a felsorolt művészek mindegyike a maga egyéni művészetével
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fejezheti ki a legjobban. Ez a gondolat ezerféle
alakban tért vissza, de lényegében sosem változott. "lJ
V áltozott viszont ez a gondolat az Actors' Studióban (Színészek Stúdiója), amelyet 1947-ben
hozott létre Kazan a hat éve megszűnt Group
Theatre két alapító tagjának, Crawfordnak és
Strasbergnek a bevonásával. Ez aN ew York-i iskola, melynek minden 18. életévét betöltött szfnész tagja lehetett, voltaképp kész színészeknek
nyújtott továbbképzést a pszichoanalízis vívmányaival módosított Sztanyiszlavszkij-rendszer
szellemében. De mint Kazan mondja, nem csak
tanműhely volt, hanem meghitt szellemi központ is: "Tulajdonképpen
nem volt más célja,
mint hogy olyan helyet adjon a színészeknek,
ahol dolgozhatnak.
Sokuknak ez sok örömet,
b.uritságot,
megértést, a biztonság és a szívesen
lárouság
érzetét meg tanulást jelentett."1O
.\l:, hogy nincs már szo allaudó
társulatról,
melyet a közös politikai-rnüvészi
állásfoglalás
forraszt egybe, mint a Group Theatre esetében,
elsősorban a korszellem változását tükrözi. 1945
után fokozatosan megszűnt az a demokratikus
lendület, amelyet Roosevelt és az antifasiszta
mozgalom hozott, sőt megindult a McCarthy
szenátor nevével fémjelzett kommunistaüldö85
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zés. jól példázza ezt a baloldali liberálisnak
mondható Kazan sorsa is. A harmincas években
rövid ideig tagja a kommunista pártnak, de szeklássága miatt kilép. 1947-ben, a színész stúdió
alapításának évében, beidézi az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság, mire 19
hollywoodi rnűvésztársával együtt tiltakozó memorandumot
küld Washingtonba.
1952-ben
mégis vallomást tesz, sőt megnevez több kommunista vezetőt is. Ezért sok korábbi barátja elhidegül tőle.
yilván nem függetlenül az általános jobbra
lolódástól, a pszichoanalízis felé közelíti a Módszert a háború után a hazai drámairodalom
két
új csillaga, Tennessee Williams és Arthur Miller
is. Noha mindketten megszenvedték a gazdasági válságot, és egy időben a baloldali német
emigráns Piscator New York-i drámaiskolájába
jártak, inkább Csehov és O' eill hagyományát
viszik tovább. Különösen nagy teret adnak a
mélylélektani értelmezésnek Williams kemény
naturalista elemekből építkező, egyre szimbolikusabbá váló "költői" tragédiái, melyekben viszszatérő téma az erőszak, a bűn és a bűntudat.
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A kortárs dráma pszichoanalitikus beállítottsága kapóra jött a háború után jelentkező sZÍnésznemzedéknek.
Leegyszerűsítő
általánosítással elmondhatjuk róluk, hogy a húszas években születtek vidéki középosztálybeli - de nem
értelmiségi! - családban, és nem sokat érzékeltek a gazdasági válságból.
Fiatalon kerülnek
ew Yorkba, ahol még megcsapja őket annak az
elkötelezettségnek
a szele, amely a harmincas
évek óta jellemzi az ott élő baloldali értelmiség
bohém rnűvészvilágát, Hamarosan, de más bőrén tapasztalják, milyen nagy ára van az elkötelezettségnek, és csatlakozásra érdemes társadalmi mozgalom híján kiábrándulnak
a politikából. Így aztán egyre inkább személ yes, főleg családi eredetű, lelki problémáik foglalkoztatják
őket. Számukra a színjátszás egyre kevésbé társadalmi küldetés, sőt nem is annyira szakma, hanem inkább gyógyító hatású pszichodráma. jól
szemlélteti ezt john Garfield és Marion Brando,
a Group Theatre, illetve az Actors' Studio vezető sztárjainak összehasonlítása.
john Garfield (1913-1952) New York szegénynegyedében
nőtt fel. Több iskolából ki-

Ai: utolsó tangó Pdrizsban címú filmben

csaptak, és fiatalkorú bűnözők közé keveredett,
amikor egy pszichológus, hogy kigyógyítsa dadogásából, színjátszó csoportba küldi, sőt, tehetségét látva, ösztöndíjat szerez neki Uszpenszkaja iskolájában. 24 évesen a Group Theatre ünnepelt sztárja, és 1938-ban Hollywoodba szerződik, mert megsértődött
egy másnak adott
színházi főszerep miatt. De gazdag és sikeres színész-producer létére is megmarad szocialistának: 1947-től különböző tiltakozó körleveleket
ír alá. 1951-ben mégis vallomást tesz a Bizottság
előtt: bár nincs ellene vád, és minden módon
tisztázni próbálja magát a kommunista-barátságnak még a gyanúja alól is, 18 hónapig nem
kap szerepet sem filmen, sem színpadon. 39
éves korában szívroham végez vele.
MarIon Brando Omahában született 1924ben, és anyagi jólétben nőtt fel Amerika konzervatív kisvárosi mentalitásáról híres közép-nyugati részén. Őt is kicsapták az iskolából, de nem
a szükség és a bűnözés, hanem "a polgári élet halálos ölelése"!' és alkoholista anyja elől menekül
a színjátszásba. Nővére nyomdokaiba lépve
iratkozik be egy New York-i baloldali drárnais-

kolába, ahol Piscator, majd Stella Adler tanítja.
Adler ismerteti meg Sztanyiszlavszkij módszerével, és neki köszönheti első színpadi szerepeit
Clurman és Kazan rendezéseiben. Clurman a
Módszer eszközeivel próbálja oldani gátlásosságát: az egyik próbán például kötélen mászatja,
és közben egyre hangosabban mondatja vele addig elmotyogott szerepét. Kazan pedig több évre nemcsak tanára, hanem apja is lesz vér szerinti apja helyett, aki csak a fegyelmezésével törődött, a lelkével soha. A zárkózott és érzelmileg
zavart Brandót, akit olykor napokig tartó fejfájások gyötörtek, saját pszichiáteréhez küldi analízisbe.
Valójában csak a kor diktálta hangsúlyeltolódásról van itt szó. " A színész anyagi, személyes
és művészi problémái közvetlenül érdekelték a
színházat, mert a színész fejlődése részben attól
függ, mennyire értik meg és mennyire segítik?"
- írta Stella Adler már a Group Theatre-ről is.
Még szükségesebb é tette ezt a törődést, hogya
Sztanyiszlavszkij-rendszer,
melyet kezdetben
csak a társulat néhány tagja ismert, "eleinte főként a tapasztaltabb színészeknek vált haszná87
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ra", míg a kevésbé tapasztaltak és merészek betű
szerint értelmezték, így "sokan közülük nem is
fejlőd tek színészileg, és ugyanakkor a régi technikában sem bíztak többé. Ősszezavarodtak.Y'"
Csak három év után rázódott össze úgy az együtles, hogy annyira előtérbe kerülhetett a darab
sajátosságainak elemzése, hogy már tudatosan
ezekben keresse a színész játéka mélyebb megokolásat. Az "alkotó lelkiállapot" kialakítását
szolgáló különféle cselekvéseket, rögtönzéseket
és helyzetgyakorlatokat
viszont azonnal alkalmazták, hiszen ezek segítségével még azok alakításai is kitűnőerr sikerültek, akiknek egyéni
színészi problémái voltak. Ezért írhatja Szántó
Judit a Group Theatre "minden részletében kidolgozott együttes játékáról" ,melyet "az elmélyült
intenzitás" és a "Lírai realizmus" jell mez (kiemelés tőlem - B.I.): "a Módszer, amely a későbbiekben sok esetben a pszichoanalízis veszélyes talajára tévedt, itt még ... töretlen tisztasággal érvényesült."!"
Mégis azt az áttörést, amil a "Sirály" előadása
jelentett a Sztanyiszlavszkij-rendszernek,
nem a
Group Theatre hozta meg a Módszer számára,
hanem az Actors' Studio. Pontosabban, az elismert színházi (és kezdő film) rendező Kazan és
a még egész kezdő Brando szerenesés találkozása A vágy villamosával, melyet a pályája elején
álló Williams írt. Kazan szerint "ez a darab üzenet a lélek világának sötét mélyéből. A fénynek
és a kultúrának egy csöppnyi torz, szánnivaló télova lángocskája jajdul fel itt." LS Egy elszegényedett déli arisztokrata
család leszármazottja,
Blanche, aki nimfomániás alkoholistává vált fiatal homoszexuális férje öngyilkossága után terhes húgához költözik New Orleansba, és szembesül a brutális modern valósággal lengyel származású munkás sógora, Stanley személyében,
aki megerőszakolja, és ezzel végképp az őrületbe kergeti. A darab "hatalmas sikerű" 1947-es
bemutatója és elsősorban a Kazan nevelte MarIon Brando Stanley-alakítása mintegy példaszerűen sűrítette az iskola erényeit", melyek Szántó
szerint: "a nagyfokú belső intenzitás, az átélés
seenoedélyes izzása, az alakok pszichológiai törvényszerű égeinek lázas kutatása."!" (Kiemelés
tőlem - B.L)
A kiemeit jelzők összevetése jól érzékelteti a
változás irányát. Sztanyiszlavszkijt Hevesi Sándor éppen mindenfajta túlzás elkerüléséért dicséri,". Az Actors' Studióban viszont fokozatosan kialakul egy olyan, visszafogottságában
is
harsány, túlzásokra és modorosságra hajlamos
játékstílus, mely már közelebb áll a hazai színház romantikus, patetikus hagyományaihoz. Ezt

a már jellegzetesebben
amerikai stílust népszerűsíti a Módszer-színészek
nevével összefoglalt
új nemzedék - többek között, sőt olykor elsősorban, a film terén.
Ebben a változásban a kontrapunktelméletnek, mellyel Kazan gazdagította Sztanyiszlavszkij pszichotechnikai
eszköztárát, tán még nagyobb szerepe van, mint a sokat emlegetett
pszichoanalitikus
megközelítésnek.
Eszerint
amikor a színésznek végképp nincs kapaszkodója az érzelem kifejezéséhez, még közömbös cselekvés sem, akkor úgy oldhat ja meg a feladatát,
hogy a külső környezet által kiváltott érzés (pl.
düh) ellenkezőjét (teljes nyugalom) próbálja eljátszani. Ez az ellenpont olyan érzelmi mozgást
teremt, amelyet már ki lehet fejezni, sőt már önmagában is feszült várakozást kelt. Ezt csak fokozza összekapcsolása az ambivalencia állandó
érzékeltetésével, ami amúgy is fő erőssége Sztanyiszlavszkij rendszerének - és Brandónak, akinek már a megjelenése is ambivalens. Faragatlanságot sugalló zömök termete a Rakparton kikötőrnunkása,
érzékenységét
sejtető nemes
arcélű feje pedig a Julius Caesar Brutusának a
szerepében érvényesült igazán. Igazi sikerszerepeiben azonban éppen a kettő együttes - és vi brálóan
ellentmondásos
- jelenléte kerül előtérbe.
Stanley elég egysíkúra írt figurája azáltalletl
hitelesen összetett, hogy Brando elharapott beszédével, esetlen rnozgásával és defenzív arroganciájával megsejteti a durva külső alatt megbújó érzelmi kiszolgáltatottságot
és a brutáli
viselkedéssel
túlkompenzált
kisebbrendűségi
érzést." Olyan figurákat teremtett, amilyet még
nem láttak a Broadwayn. Egyrészt, mintha a bevándorlók nyomornegyedébőllépett
volna elő,
másrészt pedig megvolt benne a kihívó érzékiségnek és a gyermeki ártatlanságnak az a fajta
keveréke, ami - mint később Marilyn Monroe-t
is - az ország szex-szimbólumává
emelte, és
aminek érzékeltetésére Kazan, a rendező tudatosan törekedett." Elsősorban Brandónak ezt az
érzéki kisugárzását, és nem annyira színészi képességeit aknázta ki Hollywood, amikor régi
szokásához híven mesés gázsival elcsalta őt
N ew York színházi világából.

Hollywood

és a Módszer

Amikor a film megszületett, az amerikai színház
még gyerekcipőben járt. Nem csoda, hiszen a
XVII. században érkezett angol puritánek hagyományához
híven közel egy évszázadon át
törvény tiltotta "a színjátékot, álarcos mulatsá-

James Dean (Édentől Keletre)

gok és egyéb durva és lármás ídőtöltések"
űzését. Az amerikai szabadságharcot vezető George Washington viszont már lelkes színházbarát,
akárcsak később Abraham Lincoln. (Az utóbbi
kezdő ügyvéd korában megvéd a kitiltástól egy
színtársulatot
Chícagóban,
sőt egy színházi
előadáson éri utol a végzete is: egy neves színészdinasztia sikertelen tagja meggyilkolja.) Bár
a függetlenség kivivása után villámsebesen terjeszkedő országban gombamód szaporodnak a
színházak, és egymást érik a külföldi, főleg angol társulatok vendégszereplései,
a minőség terén Amerika még sokáig nem éri utol Európát.
Ráadásul a múlt század elején kialakult sztárkultusz az addig jól bevalt állandó helyi társulatok
felbomlásához vezet. Igy a polgárháború után
már általános gyakorlat a turnérendszer: a színházak nem szerződtetnek saját társulato t, csak
befogadják a New York-i Broadway sikerdarabjait országszerte
terjesztő vándortársulatokat
(touring company). Ezek száma 1880 és 1900 között ötvenről ötszázra emelkedik, és drámát,
melodrámát, bohózatot éppúgy játszanak, mint
a sajátos amerikai zenés műfajt, aministrel
show-t.
90

"A tömegszórakoztatás
soha nem látott méretekben virágzott; a színházak korijunktúrája
volt, ám ez a mennyiségi fellendülés egyre határozottabb színvonalcsökkenést
hozott magával.
A hatalmas rendszer irányítása általában üzletemberek kezébe került, akik mindennemű kockázattól
óvakodtak; így tűntek le a »touring
company«-k müsoráról
a klasszikusok, s ezért
mellőzték
a korabeli európai dráma értékes alkotásait is. A nézőket látványos, hatásos, többnyire a romantika sablonjaiból táplálkozó művekkel kápráztat ják el, amelyeket viszont a szinpadon időközben meggyökeresedett
naturalista
stílus minden technikai vívmányával felszerelnek ... A század első évtizedére tehát a színház
nagy és viruló üzleti ággá formálódott; akik belőle éltek, jól éltek, akik produkcióit látogatták,
jól szórakoztak."?"
Az amerikai színház alacsony színvonala "jól
jött" a filmnek. Mivel eleve nem volt olyan nagy
kulturális szintkülönbség a két művészeti ág között, mint Európában, szervesebben épül be a
színház hatása. Például a naturalista színház világviszonylatban
is egyik leghíresebb képviselője, David Belasco (18.59-1931) olyan Ienyűgö-

zően nagyszabású, minden részletében aprólékosan pontos színpadi apparátussal rendezte
meg a sablonos melodrámákat (köztük a maga
írta Pillangókisasszonyt és a Nyugat lányát, hogy
az már szinte "filmre kivánkozott"." Nem CSO-"
da, hogy egyik tanítványa, Cecil De Mille oly.
nagy sikerrel alkalmazta ezt a módszert filmjeiben. Es nem csoda, hogy De Mille vezéregyénisége lett a Paramount stúdiónak, amely a
magyar származású producer, Adolph Zukor
cégéből nőtt ki: A Famous Players (Híres színészek) a Brodaway híres sztárjaival vitte filmre a
sikerdarabokat. Zukor nagy érdeme, hogy ezzel
megteremtette a teljes hosszúságú játékfilmek
alapját, de nem sok vérbeli filmsztárt szerzett. A
korai amerikai film nagy sztárjai és rendezői
ugyanis többnyire nem a Brodawayről, hanem a
vándortársulatoktól
érkeztek (pl. David Wark
Griffith, A Gish-testvérek, Chaplin, Theda Baram, William Hart). Mivel óriási mennyiségben
és sebességgel készültek a filmek, üzleti és alkotói szempontból is célszerűnek bizonyult többékevésbé állandó társulattal dolgozni (pl. Griffith, Chaplin, Thomas Ince példáját). Szerenesés esetben olyan kitűnő színészek nevelődtek
itt, akik diadallal térhettek vissza a színpadra
(pl. Lillian Gish a Ványa bácsiban).
A korabeli színház azonban nemcsak alkotó
gárdát, hanem tematikát is adott az amerikai
filmnek. Az elsősorban hatásra, nem pedig az
ábrázolás mélységé re törekvő, primitív melodrámák és bohózatok - a néző azonosulását
megkönnyítendő - nem összetett jellemekkel,
hanem jól körvonalazott típusokkal dolgoztak.
J ól hasznosította ezt a módszert a film, mely kezdetben igen korlátozott eszközeivel nem is vállalkozhatott lélektani ábrázolásra. Igy születtek
meg az olyan. típusfigurák, Il!int a vamp, a
cowboy, a hősszerelmes stb. Es ahogy annak
idején a színpadon jó pénzért, elvárták az ún.
szerepszínészektöl,
hogy a végtelenségig ismételje sikerszerepét (O'NeilI tehetséges színészapját az vitte a romlásba, hogy hatezerszer játszotta el Monte Cristo grófját!), a film ugyanezt
követelte meg a típussal azonosított sztárjától,
csak jóval nagyobb gázsiért. Ráadásul a típusnak való fizikai megfelelés itt gyakran sokkal
többet nyomott a latban, mint a színészi játék.
Elkerülhetetlenül
felmerül itt egy elméleti
kérdés, nevezetesen: szükség van-e egyáltalán a
filmben hagyományos értelemben vett színészi
játékra?
Lev Kulesov egyértelmű nemmel válaszol világhíres korai montázskísérletére
hivatkozva,
melyben egy híres színész közömbös premier

plánját vágta be különböző érzelmeket kiváltó
tárgyak (leveses tál, koporsó stb.) képe után, és a
közönség el volt ragadtatva - a színészi játéktól.
Általában persze nem pótolni, csak fokozni
szokták a színészi játékot a film speciális eszközeivel, mint a vágás, a részletek kiemelése és a
környezet hangulati bevonása. Különösen nagy
jelentősége volt ennek a némafilmben. De kétségtelem, hogy - Király Jenő terminológiájával
élve - a színész a hangosfilmben is "csak" kameratárgy, mégha a legfontosabb is. Ezért beszél
Király Jenő igen találóan "színjátékos jelenségről", nem pedig színjátékról a filmmel kapcsolatban. Ugyanakkor rámutat arra, hogy Kulesov
kísérlete nem ad választ arra, hogy "mennyivel
kifejezőbb lett volna a képsor, ha a színész arca
valódi éhséget. .. fejez ki, ha együtt játszott volna a kamerával és a vágással. s nem adja át magát nekik neutrális objektumként.v" Így jut arra
a következtetésre, hogy "a játékfilmnek tervszerűen felidézett karnera-magatartásra (a kamerára való tekintettel produkált, kontrollált magatartásra) van szüksége. A helyes, termékeny,
filmszerű kamera-magatartás azt jelenti, hogy a
film színésze bár tükröző magatartást fejt ki,
mégsem szerepet játszik. A színpadi színész tükröző magatartása a szerep megelevenítésében
áll, a film színész é saját rejtett viselkedési, reagálási lehetőségeinek kibányászásában
... A filmszínész mimetikus magatartását a rögzítési képre irányítva, annak jövendő elemeként szervezi
meg a rendező; percre sem önállósul a színészi
teljesítmény, nem alkot önértékű mimetikus
produkció t. .. A film elevensége azon rnúlik,
meg tudja-e teremteni a rendező azokat a gesztusokat, amelyek megtestesítik a látomás jelentéseit, és e gesztusok köré a tárgyi környezet
igazságát, amelyben ezek a gesztusok mozognak
otthonosan, mert csak a kép elevenedik meg
művészileg, amelyben egy tőről fakadnak, egy
nyelvet beszélnek a tárgyak és a gesztusok.'?"
A fentiek alapján joggal állíthatjuk, hogy a
színész saját személyiségét igen erőteljesen
mozgósító átéléses módszer nagyon is megfelel
a filmnek. A szovjet színészrendező,
Pudovkin,
aki később
több cikkben foglalkozott
a
témával," már a némafilmben kísérletezett a
Sztanyíszlavszkij-rendszer
film i alkalmazásával. De e módszer igazi erényei az emberábrázolás terén csak a hangosfilm, illetve a modern
film megjelenésével tárultak fel. Hiszen az előbbi a technikai, az utóbbi az esztétikai lehetőségeit teremtette meg annak az árnyalt mikro re alisztikus ábrázolásnak, amclvrő l már Ral;ízs R~·
la is álmodozott, N em hiába' beszélt A film szelle91

Paul Newman

mében a mikrofiziognómián
és a mikromimikán
alapuló mikrodramaturgiáról.
Ennek segítségével lehet ugyanis túllépni a külső akció és a rá
adott reakció (hatás - ellenhatás) mechanikus
kapcsolatán, és válik lehetövé a személyiség bekapcsolása. Hiszen a cselekvés motivációját
nem egyszerüen a külső tényezők adják, hanem
a cselekvő belső világa is. Ugyanarra a hatá ra
másként reagál az egyik ember,mint a má ik,
mert mások, és mást jelent számukra az adott hatás. A személyiségek különbözőségét teszi tehát
érzékletessé az átéléses színészi játék, amikor a
legköznapibb helyzetekben is feltárja az egyéni
reagálást azzal, hogy a közömbös cselekvéseket
saját élményei vel színezi át színész. Az érzelmek effajta árnyalt kifejezésének nemcsak az a
haszna, hogy a film egésze hitelesebbé válik, hanem az is, hogy érezni tanítja a nézőt. Hiszen az
érzelmek és azok kifejezésének készsége nem
születik az emberrel, hanem el kell sajátítania.
Érezni tanítani pedig érzéskifejezéssel lehet a
leghatásosabban, különösen ha az olyan közvetlenül történik, mint a filmben."
Király Jenő fejtegetéséből azonban az is nyilvánvaló, hogy ha a színészi játék nem illeszkedik szervesen a film egészébe, oda a hitelesség,
bármilyen árnyalt is az érzések kifejezése. Ez
határolja be a Sztanyiszlavszkij-rendszer
filmi
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alkalmazhatóságát
általában. - és különben a
Módszerét Hollywoodban.
Egyrészt, a futószalagon gyártott m űfaj filmek sablonos helyzetei é
lípusai aligha felelnek meg egy elemző próbákhoz szekott. :t mhiciózus
színész ig' nyeinek.
Másrészt, csak akkor tud igazi közönsé gsikert
aratni a filmben, ha típust teremt. Edward G.
Robinsonnak szerencséje volt, mert a harmincas években, a gengszterfilm felvirágzásával egy
időben érkezett Hollywoodba: színészi kihívást
jelentett emberileg átélhetövé. sőt rokonszenvessé tenni ezeket az eleve bukásra ítélt, gyakran pszichopata bűnözőket. A következő olyan
típus, amelyet Módszer-színész,
nevezetesen
John Garfield teremtett meg a Négy nővérben
(1938, Kertész Mihály}, a lázadó volt. Egy munkanélküli zenész, akit a nyomor modortalan,
ironikus és megkeseredett kívülállóvá tett, feldúlja egy zeneszetető átlagos kisvárosi család
életét, feleségül veszi a legkisebb lányt, majd belátván, hogy még az ő tiszta szerelme sem tudja
kigyógyítani polgárgyűlölő fatalizmusából, öngyilkos lesz. De hiába aratott óriási sikert Garfield ezzel az első filmszerepével, a lázadó figuráját mégis a Módszer-színészek
háború utáni
nemzedéke,
Marion
Brando,
Montgomery
Clift, James Dean és Paul Newman vitte be a
köztudatba.
Ennek magvnrázata,
hog~' a lázadó
hős saját személyiségjegyeikkel
gazdagított és
módosított figurája tökéletesen kifejezte az ötvenes évek Amerikájának
gy lényeges konfliktusát, melyet sem a cenzúra, sem a probléma
ambivalenciája miatt nem lehetett világosabban
megfognlmazrn.
Garfield erkölcsileg gyenge, önpusztítóari
lázadó hősei még a gengszter figurájához kötődnek: a gazdasági válság áldozatai, és nem tudnak
ellenállni a pénz és a társadalmi felemelkedés
csábításának. A háború utáni lázadó hős társadalmi motivációja homályosabb: valami nehezen megfogható, de nyomasztóan jelenvaló lelki
nyomor áldozata, és azzal lázad, hogy elutasít
minden társadalmi ambíciót. Meg se próbál fölébe kerekedni a társadalomnak, mint ahogy a
gengszter teszi erőszakos akcióval, vagy a
Humphrey Bogart által népszerűsített antihős
az eszével. Magányos kívülálló marad, aki azonban tele van indulattal: az érthető beszédre
gyakran képtelen, de érzékeny, férfias és büszke
individualista,
akiben sok idealizmus és vele
született intelligencia szorult. Mint a Morella-Epstein szerzőpár
írja, "gyakran lázadásán
keresztül ébred rá saját hiányosságaira, emberi
gyengéire ... Ritkán vagy egyáltalán nem emelkedik saját problémái fölé. A lázadó hősök

olyan színészek, akik lázadó személyiségeket
elevenítettek meg a filmvásznon, és maguk is
rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek
lehetővé teszik e figurák sikeres projekcióját.
Gyakran lázadók a magánéletükben.
Szinte
minden esetben azonnal népszerűvé váltak a
moziközönség, különösen a fiatalok és a nők körében. A nők heves állati vadságukra és az érzékenységnek és a keménységnek erre a ritka
kombinációjára reagálnak. A fiatalokat azért
vonzzák, mert az értékek és az értelem keresését
képviselik egy anyagias és felnőttközpontú
társadalornban.?"
.
A korábbi Módszer-színészeknek
azért sem
sikerült olyan látványos hatást gyakorolniuk az
amerikai filmre, mint ennek a nemzedéknek,
mert ők még egyedül álltak Hollywood végletesen megszervezett üzleti világában. A filmgyártást és forgalmazást monopolizáló
nyolc nagy
stúdió szigorú munkamegosztással dolgozott,
melyben a producer volt a teljhatalmú úr. A rendező, mint valami bedolgozó, a megadott időre
és költségvetéssel forgatta le a kijelölt forgatókönyvet a kijelölt sztárokkal. Noha asztárokra
épült a filmek sikere, és jól meg is fizették őket,
nem volt beleszólásuk abba, milyen filmben és
milyen szerepet játszanak. Mivel több évre szóló szerződésekkel teljesen kisajátították őket az
egyes stúdiók, ha lázadoztak, könnyen teljesen
szerep nélkül maradtak.
A háború után azonban megrendült a hollywoodi stúdiók teljhatalm a a televízió konkurenciája és a trösztellenes törvény érvényesítése
miatt, mely különválasztotta a gyártás t és a bemutatást. Ebben a kedvezőbb helyzetben újfajta
szerződéseket
csikarhattak ki maguknak "ezek
az Actors' Studio légköréből kikerült tudatos,
rendkívül ambíciózus, de ezer aggály gyötörte
tehetségek, akik a társadalmi művészet homályos álmát kergették.'?" Nem csoda, hogya korábbi sztárokkal ellentétben nem csak, vagy
nem elsősorban magasabb gázsit, hanem beleszólást akartak az alkotói folyamatba. Az is növelte ezeknek az új sztároknak az erejét és hatását, hogy nemcsak ők kerültek át a filmhez a
New York-i színészstúdióból, hanem a kitűnő
mellékszereplők
is. Ez persze elsősorban Kazannak köszönhető, aki Hollywoodban is a színészstúdiójában kinevelt gárdával vette körül
magát, és akinek - ettől nem függetlenül - az ötvenes évek jelentik filmrendező i pályafutása
csúcsát. A vágy villamosát például a színpadi
előadás szereplőivel vitte filmre, és csak a hősnő
szerepénél tett engedményt, melyre a stúdió Vivien Leight szerződtette. A Rakparton pedig a

Montgomery elifi
Group Theatre-ből jött idősebb és az Actors'
Studióban nevelődött fiatalabb nemzedék remek összjátékával tűnik ki. Az idősebbek közé
tartozik a szakszervezeti maffia vezetőjét alakító
Lee J. Cobb, aki 1949-ben Az ügynök halála színpadi főszerepében aratott nagy sikert, és a lelkészt játszó Karl Malden, aki A vágy oillamosa
epizódszereplőjeként Oscar-díjat kapott. A fiatalabbakközül Brando mellett a robusztus Rod
Steiger emelkedik ki a főhős bátyjának szerepében. Kazan személye sajátos összekötő kapocs a
"lázadók" között is: J ames Deant ő indította el
filmes pályafutás án az Édentől keletre zavart kamaszhőseként, Brando három filmjében is játszott, de szerepelt filmjeiben Garfield és Clift is.
Kazan érdemét azonban csak akkor értékelhetjük igazán, ha összehasonlít juk e színészek teljesítményeit veterán hollywoodi rendezők filmjeiben. Brando játéka például, ha nincs mögötte
az összeforrt együttes, és főleg, hiányzik az értő
rendezői irányítás, elkerülhetetlenül modorossá
válik. Igaz, e mindenbe beleszólni akaró szinésznemzedék botrányos összetűzései az ellentmondást nem tűrő, 'régi vágású rendezőkkel
reklámot teremtettek a Módszernek. Ahogy sajátos reklám volt közvetve az a kultusz is, amely
az autóbalesetben tragikusan korán elhunyt
Dean, majd pedig az öngyilkos Marylin
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Monroe-t övezte, aki egy időben szintén az
Actors' Studióban képezte tovább magát.
A hatvanas évektől azonban már háttérbe
szorul a Módszer, ahogy az ötvenes évek motyogó, befelé forduló beatnikeit felváltják
az extrovertált hippik, akik egyre határozottabban tiltakoznak a faji megkülönböztetés és a vietnami
háború ellen. Az ő nemzedékükben már csak
közvetve él tovább a Módszer: az életérzésüket
manifesztáló Szelíd motorosok (1969) színész-rendezőjére, Dennis Hopperre a nagy példakép,
James Dean nem annyira színészként, mint inkább lázadó magánemberként hatott. Ráadásul
az ötvenes évek nagy sztárjaiból már csak Brando van életben, és a hatvanas évek csődsorozata
után neki is csak egy európai rendező, a marxizmus és a pszicoanalizis iránt egyaránt fogékony
Bertolucci ad lehetőséget a "Módszeres" kibontakozásra az Utolsó Tangóban. A Módszer-színészek többsége - Karl Malden, Eli Wallach,
Shelley Winters - kitűnő epizódalakításokkal
gazdagítja az olasz westernt és a TV -sorozato-
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kat, miközben Rod Steiger főszerepekben is feltűnik. Igazi sztárrá azok váltak, akik valamivel
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amelyek anyagi és eszmei támogatásukkal segítették a
Szemle megrendezését.
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Udvaros, Antal Páger, Mari Törőesik - we
learn about guests performances ab road,
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19 Agnes Huszár: The Film's World of Gesture
Béla Balázs thought that the spreading if silent films would bring about a homogeneous
gesture-world language. His prognosis was
refuted by the appearance of sound films.
Owing to cultural and special national traditions the actors have a difficult time in fepresenting citizens of other countries in front of
the camera. The study examines these questions through films by Márta Mészáros:
Anna, Heritage, and István Szabó's Hanussen.
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54 "When making a film, the director is the actor" Conversation with Ferenc András (Zsolt
Kőháti)
Ferenc András represents the "middie generation" among Hungarian film-makers. He
often works with amateurs together with
professionals. Ib his opinion anybody can
achieve succes in front of the camera, it cannot be connected to a certificate. The conversation shows us how the director
instructs his actors so finally they feel that
the role is really theirs.

History
62 Boleslaw Michalek: Actors and stars (translated by Pál Pap)
The famous aethetician - who knows what
film-making in practice is lik e - surveys the
develeopment of film actors, the special
consequences of the difference between
theatre actors and screen actors, giving
examples.
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Dramarie art academies in Sooiet films oj tl:« 20s
In this fertile period of Soviet film-making
theatre had a great effect on film and film
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rády
Eisenstein, the FEKS group and Pudovkin's
Katalin Karády was the mysterious star of
system.
the 30s 40s.Her films represented the diffe82
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rent types of woman of the era: the active,
"Method"
the lonely, the complicated, the magical. the
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ry was also true: the classics of Soviet films
Szirtes
had great effect on American film-makers as
When Ádám Szirtes played the main in The
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fluenced the American theatre and film, the
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Kazan's Actor's Studio. The so caJled
"Method"
affected the style of Paul
Newman and Marion Brando.
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KARADY MAGlf\JAÉS
lVIÍTOSZA
"A boldogság kívülről jön, abból a világból,

rnelyet él lány gögjc
elutasít. Még ahol nem írták meg neki, Karády ott is szerencsétlen
múltat, kedvezőtlen
kiindulópontot
sejtet. Mérgezett
a múltak
kúija, innen cred a sérült gög védekezése. A modern mclodrárnában a balsors fő oka már nem a külső tilalom, és nem a társadalmi
előftélet,
legfeljebb kisérője. Nem azért, mert a társadalom jobb
lett, ellenkezőleg,
azért, mert ellenséges erői a legjobban szeretettben is jelen vannak, így találják meg a hős gyenge pontját, így terítik Ic őr. A modern szerelern egy trójai háború, és a szerető benne a
trójai faló. A vamp különösen:
a férfifaló faló."

"EGY FILMBEN A RENDEZŐ

A SZÍNÉSZ"

"Színészvezetési
módszeremhez
tartozik, hogy én a felvétel 'előtt
nagyon sokat foglalkozom
a színészekkel.
Szabó Lajossal is már
egy fedél alatt éltem vagy három hónapja, a szűleimncl,
Budaőrső n , Illeg nálunk, a Balaton-felvidéken,
és figyeltettem vele az embereket: nézd a Karc;')i bácsit, a Pista bácsit, figyeld, Laji, amikor az
így meg így csinál. Es láttunk egy embert mcslékhordás
közben,
aki majdnem hasonult a disznaihoz.
dörzsölte így a hátát. - Ha
jün majd él miniszter úr, akkor - mondtam Lajinak ,-te így fogadod
őket. Kikapcsölsz egy kicsit magadból."
ő

SZTANYISZLA VSZKij RENDSZERÉTŐL

A "MÓDSZERIG"

"A kortárs dráma pszichoanalitikus
beállítottsága
kapórajött
a háború után jelentkező színésznemzedéknek.
Leegyszeriísítő
általánosítással elmondhatjuk
róluk, hogy a húszas években születtek
virleki középosztálybeli
- de nem értelmiségi! - családban, és nem
sokat érzékeltek
a gazdasági válságbóLFiatalon
kerültek New
Yorkba, ahol még megcsapja őket annak azelkötelezettségnek
a
szele. amely a harmincas évek óta jellemzi az ott élő baloldali értelmiség bohém művészvilágát."
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