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Professzionális

reménytelenség

Meteo, Potyautasok. Szédülés
A "régi" és az új narrativitás
Aki kérdezni tud, birtokában
van a megértés képességének.
A kérdés és a válasz a kifejezés
egyazon körén belül áll. Megérteni
annyi, mint
kifejezni tudni. A művészi
kifejezés megértése
természetesen
nem a "mit?", "miért?"
kérdésekre adott válasz, nem fogalmi magyarázat
amiképpen
a megértés
művészi kifejezése sem
egy-egyeldöntendő
vagy kiegészítendö
kérdés.
Műalkotás
és befogadó
között a megértés
az
~gazság körül zajlik: a kifejezés igazsága körül.
Igy a művészi
kifejezés megértése
- azaz a oálas;
a kérdésre - nem történhet
másként, csak a testté
lett Ige intelme szerint: "Hanem
legyen a ti beszédetek:
igen, igen; nem, nem." (Mt .i,:~7)
A hagyományos
elbeszélöi
beállítódás
a kifejezés megértésére
adott "igen, igen", míg az új
narrativitás
ugyanazon
kérdésére
felelő "nem,
nem" válasz. Mindaddig,
amíg az elbeszélő
és
az elbeszélt,
a kifejező és a kifejezett a rnűalkotásban valóságosan
vagy formailag elválasztható, a művészet
a teremtő megmutatkozása.
A történetmondáson,
a fikciós tér és idő létrehozasán, az emberábrázoláson
túl, a szubjektum
kivetitése mellett az "én", a tudat önref1ektív
ábrázolása is kétpólusú:
én beszélek magamrál, én
mutatorn meg magam. Ebben az összefüggésben
a "nem értés" is egyfajta értés: igenlő válasz a kifejezés igazságára.
Ez a látásmód
a XIX-XX.
század fordulójától
folyamatosan
bomlasztó
tényezőknek
volt kitéve. A társadalmi
gyökerezettségű avantgard
mozgalmak,
a mélylélektan,
a relativitás-elmélet
nyomán átalakuló időfogalom . a világ ember általi elpusztításának
lehetősége készítette
elő a posztmodern
fordulatot.
A
régi tudás új látásmód
által mutatkozik
meg; a
mondás helyébe a jelentés, a fogalom helyébe a
metafora lép; a műalkotás
célja a kifejező és a kifejezett közötti diszkrepancia
feloldása.
A művészet a teremtmény megmutatkozása.
Az új narráció nem a mindenható
tudás birtokában
lévő
"én" történ-rét
mondja
el, hanem
magát az
"én"-t, saját, kis, szubjektív
történetét.
A mű az
"én vagyok ";« "megmutatkozom"
kifejezése. S
e kifejezésre,
mint öntörvényű,
szigetszerű,
az
önref1exión
túli kérdésre
"nem, nem" az igaz
válasz. Ez a megértés,
mert nem lehet másképp.

Amikor megértek,
nem értek - azaz rncglátorn a •
rnásikban
az ií saját kifejezésének
igazsúgát.
Az atyai rnűvésxetből
a [iui művószetbc
lepünk.
Mindezekkel
a gondolatokkal
a XXII.
Magyar Filmszemlén
jelentkez(i
új íilmrcndexö
nemzedék
lehetséges
művészi gyiikereit próbalom felkutatni,
illetve crzékeltetni
svcremern
azt a kihívást.
amivel az alkotó
szellem napjainkban szembesül.
A vizsgálódás!
S/.ÚI1l0S elsőrnásodfi lrnes rendezi) munkái
közül három jútékfilmre
korlútozom.
olyanokra,
amelyek m
vészi megoldúsai
- sok haso nl o vonásuk nu-llen
- igen eltérőek. mégis köziisválaszra
indítanak, s
e válasz többe-kcvésbó
rnaradéktalunul
helyezheti) el a fent vúzolt gondolatmenet
rendszerében.
A mcstanihoz
hasonló, csupán laza körvonalú, mégis határozott
szellemi kii/.iissl'get felmutató "filmcsoportosulüs"
(mert irúnyz.uról
több
okból sem lehet SÚl) legutóbb
a 'XO-as évek közepén jelentkezett.
A lcgaltalánosnbban
al. "új
érzékenység"
fogai ma val leírt filmek kísérletek
voltak a posztmodern
életérzés
"képi át iratunak" különféle
megvalúsítúsáJ'a.
Body Gábor a
Kutya éji dalaban és Turr Béla al. Üsri almanachban saját képi és gondolatvilágát
szőtte az új érzékenység
szellemi
sxövctébc;
Xantus János
Eszkimá asszony [drik círnű filmjének hagyomúnyosabb struktúraja
inkább csak elemeket
vett
át, míg Wahorn AndrásjégkrémbaLettjét,
Müller
Péter Ex-kádexéi
és Szirtes András Pronuma-boLyokját tisztán az új látásmód szülte.
A szűk évtizeddel
késöbb fellépő újabb nemzedék filmjei egyfelííl szoros kapcsolatot
mutatnak a közvetlen elődökkel.
másfelől gyökeresen
eltérnek
tőlük. A változás e természetes
folyamatában
nincs semmi rncglcpö, hacsak az nem,
hogy az eltelt rövid időhöz képest a l XO fokos
fordulat már elemi szinten fellelhető. Az utóbbi
évek társadalm i-pol itikai eseményei
ha témaként nem is jelentkeznek,
úgy látszik, az emberi
- és az alkotói - beállítódás
módosulásában
már
éreztetik
hatásukat.
A Meteo, a Potyautasok és a Szédtiiés alkotói,
Monory M. András, Sőth Sándor és Szászjános
rnegőrzik az új érzékenység
világképét, a katasztrofizrnust,
viszont elvetik az új érzékenység
viű-

láglátásat, a posztmodern
új narrációt.
A végálátélésenek személyes élményét a végállapot
ieirasanak személyes é Iménye váltja fel. A szub-

lapot

jektiv elem ezekben a filmekben
is erőteljes, de
ez a szubjektivitás
inkább a karmestere,
mintsem a zeneszerzőé.
Az "én" történetében
megmártózva
történetek
születnek
a "tc"-ről.
Ez a
"te" azonban
mindig az "én", illetve az "én"
egyes alakváltozatai,
különböző
"lelkei". Az új
narrativitás
grammatikája
("a grammatikai
tér
én vagyok") az "én"-től nem, de a "vagyok"-tól
megfosztatik:
én vagy, pontosabban
én vagytok. A
személyességet
a filmek szereplői
hordozzák,
akik a történeti konstrukciótól
függően több-kevesebb elvontsággal
(helyesebben
emblematikussággal)
viselik az "én" különböző
karaktereit. Az "én" mint az ideálként feltételezett
teljes
szernélyiség
szétszabdalása,
lemondás
és remény, tudomásul
vétel és hit egyszerre.
Lemondás az egészről, a töredékesség
tudomásul
vétele; remény a rész megragadására,
hit a töredék
teljességében.
A szintézist megváltani
választássaI és azonosulással
lehet. Az alkotók saját személyiségük
elkülönült
jellemvonásaival
ruházzák föl szereplőiket,
s csak a kifejezés hangsúlya
jelzi, melyikükkel
milyen rnértékben
azonosítjük önmagukat.
A Metedban ez a kötődés Eckermann hoz a legszorosabb,
a Potyautasok hősei közül a kétszeres
drámai
vétséget elkövető
Árpi
alakja foglalkoztatja
elsősorban
a rendezőt,
a
Srediiles esetében a kisebbik fiú érzékenységét
viseli magán uralkodó jegyként a film. A személyiség ilyen kivetítése "grammatikai
tér" helyett
(az "én vagy", "én vagytok" grammatikailag
hibás közlés. így a beszédre alkalmatlan)
dramatikus teret hív életre, ahol három (fő)szereplő
mitikussá fokozott
közegében
valóságos
és/vagy
szellemi-morális
halálig ível a cselekmény.
Monory
M. András filmjében
három barát
próbálkozik
szernélyisége
átmentésével
pusztulásra ítélt világukból.
Közös akciójuk a "túlélés"
egyedi, elszigetelt
sorsaiba
torkollik.
A Potyautasakban két frissen érettségizett
fiú és egyiköjük barátnője
keresi a Nagy Kalandot (iH-as naivitással l DH~ Lengyelországában.
Sőth Sándor
nagykamasz
hőseit megpörgeti
a történelem:
a
lányt elsodorja övéitől, az egyik fiút valóságos, a
másikat rnorális áldozattá teszi - mielőtt bármelyikük is élhetett volna. Szász jános egy apa és
két fia egymásnak
feszülő sorsában zárt teret ábrázol, ahol a velük együtt élő lány indukálja
a
lelkek szenvedélyes,
önzésbe fordult mozgasát.
A filmek egymás mellé rendelt "hármas"
szereplőit a személyiség
egysége tartja egyensúlyban. A történetek
egy-egy külső tényező (vagy
4

az azt megtestesítő
újabb szereplö) által lendülnek mozgásba.
A legáttekinthetőbb
módon
a
SzédüléJben valósul meg ez a dramaturgia
a lány
középpontúságával.
A Potyautasok
esetében
ugyanezt
Lengyelország,
illetve
a roplapozó
lengyel fiatalember
jelenti. A Meteo egyszerre
a
legkisebb és legnagyobb
dramaturgiai
feladatot
hárítja a kívülállókra:
a titkárnő csak laza összefonódottsággal
kíséri Berliozt és Verőt az utolsó
éjszakában,
míg a Menekült
Lány Eckermann
metafizikus
halálának
fizikai "elkövetője".
A szorosan komponált,
zárt történetek
ön- és
modellértékűek
egyszerre.
Nem titkolt szándékuk a világ állapotának
általános leírása - ennek
megfelelően
komolyak
és komolyan
veszik magukat (ez alól szürreális-ironikus
fantáziaképeivel a Meteo kivétel). Világábrázolásuk
irányultsága végül is az új narrativitással
éppen ellentétes: a (személyes
élményvilág
díszleteivel
felruházott) világban ábrázolják
a személyt, s nem a
(szernélyessé
lett) személyben
a világot.
A három film narratív struktúrája
ezzel "viszszafelé" lépett. Amíg az új narrativitással
szembeállított
hagyományos
elbeszélői
pozíció "régi" jelzőjét idézőjelbe
kellett tennünk, hiszen az
csak a későbbi következménye
által, s nem önmagában véve illeti meg, addig most valóban régzként Trható le a Meteo, a Potyautasok és a Szédülés
narrációja,
hiszen az új narráción
túl, annak
nyomán
nyúlt vissza a tradicionális
elbeszélői

beállitódáshoz.
A (vissza)fordulat
mélyén
az új nemzedék
filmhéz való viszonyának
változása
áll. Ezek a
rendezők
(és ez nem értékítélet,
hanem ténymegállapítás)
mozit próbálnak
csinálni. Céljuk
érdekében
nem engedményeket
tesznek a művészetnek,
hanem műoéseetté igyekeznek formálni a
morit. Eletérzésük
megfogalmazásában
- az új
érzékenyekkel
ellentétben,
akik a filmet metaforáik kifejezésére
alkalmaztaka rnozi számukra cél. S ennél fogva az életérzés téma. Téma, melyet a Meteo metafizikus
bölcseletbe,
a Potyautasokegy történet elbeszélésébe,
a Szédüléslélektani etűdbe
ágyaz. Az életérzés
remenytelensegc
nem változott,
megélése
és ezáltal ábrázol <isa
annál inkább. Szilágyi Ákos nevezte egy tanulmányában
az üj érzékenységet
többek között
"radikális
reménytelenségnek".
J)olgozatunk
címében
az ő szavait gondoltuk
tovább,
s jutot
tunk a professzionális reménytelenseg kifejezésére.

Hatásesztétika
Sailágyí
zékenység

Ákos említett tanulmányában
az új érhatárait kutatva prognosztizál:
"V é-

Sáth Sándor: Potyautasok.

7989, Laura Favali és Karl Tesslet (Kalászi György fotoja)

gül is egyetlen dolog fog számítani: a kulturális
törmelékek minél hatásosabb, minél elementálisabb, minél érdekesebb
felhasználása, minél
merészebb, váratlanabb.
meghökkentőbb,
S2Okatlanabb összekapcsolása. A rnűvészi hatás tétje nem a befogadó megváltása vagy megváltoztatása. hanem felizgatása, ingerlése, felkavarása, gyönyörködtetése.
Mélyebb értelemben:
szembesítése azzal az elfeledett, elrejtőzött lénynyel, aki benne lakik és kétségbeesésében fel falná a világot: az "én"-nel. Az új érzékenység
ezért vonzódik annyira a tömegkultúrához."
(Filmvilág, I~JH5/7.) Mennyiben jellemzi e három filmet a hatásosság? Az új érzékenység vonzódása li tömegkultúrához miképpen módosul a
hagyományos
narratív struktúra visszavétele
nyomán?
Az intenzív hatás mindhárom film meghatározó eleme; a hatásmechanizmusok
esztétikai
kidolgozottsága erőteljes formavilágot eredményez. A képek telítettek, a helyszínek változatos
terek, melyeket legtöbbször alaposan be is járunk. A dinamikus kamerarnozgás
és az éles vágások a vid, vklipek vizuális világát idézik csakúgyabeállítások
érdekessége, a megszokottól
való következetes eltérés. Az új érzékenység és
a new wave zenekarok összefonódásának örökségeként kitűnő filmzenéket hallunk, sőt a Meteoban és a SzédüLésben láthatók is újhullámos

együttesek. A színészi játék - akár visszafogott,
akár túlfűtött - szenvedélyes, izzó, feszültséggel
teli. Mindez az elementáris hatásosság azonban
a levegőben
lóg, olyan, mint amikor a játékos
luf tot rúg a fociban: a moz dulat szép, csak nincs
eredménye. Az ok kisebb részében a formai öncélúság (ez a Seedulésrc. jellemző], nagyobbrészt
a figurák jelzésszerüsége, amely megnehezíti az
azonosulást (így a Meteo telitalálat Eckerrnann
alakja mellett Berlioz és Verő esetében). A forma önállósulása és mintegy leválása a sztoriról
elzárja a filmek útját a tömegkultúra felé. A három film a posztmodern hullámain hánykolódik a tömegfil m part jaitól kisebb-nagyobb
távolságban. Ami elválasztja öket az új érzékenységtől - a személyes életérzés tartalmának kivetítése és ábrázolása egy zárt fikciós történet keretében -, az közeledés a tömegfilm felé; ami
kötődés ugyanazon az oldalon - a hatásosság
rnint önmagában vett, önértékű kifejezés, amely
függetleníti magát az érzelmi azonosulástól -,
az eltávolít a másikon. A filmek szellemi hátterének kidolgozatlansága
veszélybe sodorja a
nagy szakmai hozzáértéssel kimunkált hatást,
vagyis a kifejezés igazságát. A Szédülés önnön
megformáltságának
rabja lett, a Potyautasokra a
formai konvencionalitás árnyéka vetül, a Meteoban - a humor biztonságot nyújtó támogatásával - az utánérzés kötél tánca folyik.

Szdsz.jános: Szédülés, 7989,jordon

Tamás (Pálos Cyijrg)'foLója)

Alísó) világ
Szerosabbra vonva a kört a filmek körül, térb li
szerkezeliikben
vertikali
tagolódast
fedezhetünk föl. Mint láuuk, a zemélyiség hármas bontása mellérendelő
viszonyt eredm ényezeu. fl.
külvilág ábrázolásában ugyanakkor megőrzik a
film k a történeti tradíció alá-fölérendeltségí
tagolódását, de a társadalmi vonatkozás helyébemég a Potyautasok esetében is, amely cselekrnényét tekintve kötődik a történelemhez -, az élettérhármas vertikumát állít ják. A mellérendeléssel ellentétben az alárendelés módot ad a sz intek közötti viszony drámai megfogalmazására;
az élettér megjelenítése
pedig vonzó egzotikumként lehet magával ragadó, Az alsó világ
pusztuló, bomló hely; rideg, kietlen; kegy tienek a törvényei, Ilyen a mi világunk - sugallják
a filmek, s láthatólag nagy élvezettel dolgozzák
ki a romlás képeit. Az esztétizált lepusztultság,
az eredetiség, az eklektika varázsa otthonossá,
meleggé teszi az élettér alísó] világát. Mégiscsak: ez a mienk, mi tettük - dacból vagy tehetetlenségből - ilyenné. A felső világ, a vágyak,
az álmok világa vonzó ugyan, de idegen, S ami
közörnbösségével szinte nem létezővé válik, az
a két végpont közötti tér, a mindennapok átlagvilága, a rnocsárlét telévénye - ami van, Mindhárom film világképe az élettér hármas tagoláli

án nyugszik, történetük azonban más-más ülün
halad, más-más hely n időz sz ívesen.
Legarányosabban
a Potyautasok történetisé
ge
jel níti meg mindhárom szférát, fl. r lső világ tudatát a k 't Iiú számára a szinte hitvalláské nt ismét 1get u Lou Reed-szám szövegé nek refréne
összegzi ("Take a walk on the wild side"), ami a
film végén, immár tragikus felhanggal, a tengerben hányódó apró csónak képével párosul. A
köztes mezőben helyezkedik el Magyarország,
a szülők, a lány munkahelye. A lét zés alsó, egyre mélyülő
régiói az ideiglenesség szertelenségév l berendezett pesti lakás, az UIH2-es Lengy lorszag és a börtön. A fiúk a kalandot keresik, s ehelyett, mindig lejjebb csúszva az élettér
körein, saját gyengeségtik falába ütköznek. A kitörés következménye a megtörés; a barátság az
al( ó) világgal szembesülve árulásba fut. Azt,
hogy máshol sem jobb (de nem is rosszabb í),
Sőth Sándor előző filmjében, a Szárnyas ügynökben még egy virtuális tér létrehozásával ábrázolta. Ma hőseit csak felülteti a vonatra ...
A Sddülés lélektani tere, amely a szereplök
lelkiállapotát
közvetlenül tükrözi, mélyvilági
tér. Zárt, sötét, kiismerhetetlen.
A különböző
helyszínek - a belső udvar, a kocsma, a klub összeérnek, egymá ba folynak.
mindennapi
élet szintjét is magába zippantotta itt az aljsó]
világ. Szédül, aki belenéz. Az Amerikából ha-

zaérkező nagybácsival felvillantott felső világ
nem alternatíva: a látogató meggyilkolása és a
N ew York-i városképek idegensége a film végén a kilábalás lehetetlenségének
rezignált pátoszát nyújtja. Allapotot látunk, egysíkúságában
megmerevedett
életérzést.
A Meteo dipólusos élettér-ábrázolása
gazdag,
sokszínű: az al (só) világ megjelenítése a három
barát révén lehetőséget nyújt a "variációk egy
témára" jellegű kidolgozásra; a felső világ [ön}
irónikus ábrázolása Eckermann vízióiban pedig
- eredetiségén túl - elszakítja a filmet az önmagukba fordult életérzések pragmatizmusától,
és
a játék szabadságába emeli. Így bírja el a Meteo a
ráaggatott metafizikus bölcseletet, ez tompítja>
ahogy már említettük - az utánérzés veszélyének élét, s eképp válik megrendítővé a bizarr
befejezés: a halott Eckermann "égbetemetése".
Ez a mozzanat az egyetlen a három filmben,
amikor "megvalósul" a közlekedés az élettér
szintjei között. Eckermann a felső világba emelkedik, Berlioz elutazik a "tutiba", ahol majd
pénzéért színvonalasan unatkozhat, Verő pedig
marad a számára otthonos al (só) világban, hiszen "van olyan ji> itt, mint máshol".
Az élettér vertikumának mindhárom filmben
az al (só] világ a középpontja.
Nem tagadva a
szándék öszinteségét, meg kell állapítanunk: a
választást elsősorban esztétikai érvek irányílották _..

A szükség(es) állapot

kal fertőzött városnegyed ében robbantásra készülődnek,
a tört magyarsággal
megszólaló
hangszórók a végórák szükségállapotát közvetitik. A Szédülés belülről elbarikádozott lakásában
a várandós lány görcsösen összerándul a lelkek
szükségállapotában
vajon mi vár az új életre?
Szükségállapot. Merjük remélni, hogy ez az a
szükséges állapot, amelyben a művészi kifejezés
megértésére adott profán válaszunk - ígen is,
meg nem is - istentelenségével csak egy istentelen kort tükröz. Hogya három film által feltett
kérdésre a válasz - igen is, meg nem is - nem a
műveket, hanem a szükség(es) állapoto t minősili. Hogya m űvészi kifejezés igazságtalansága igen is, meg nem is' - visszatalál az igazsághoz.
Hogy szükségtelen lesz a szükségállapot.
De addig is engedtessék meg, hogy rendhagyó módon, mindenféle kommentár nélkül, idemásoljam - 111 ott ú post testa -Petri Gyiirgy Homtiusnak rossz napja van círnű verset:
A szereteuel nem tudok mit kezdeni Tartsanak el, és hirelegjenek.
de ugyanakkor hagyjanak beken,
küldjenek pénzt pestan.
Azt is unom, h;i/.,'Y hizelegjenek.
Veszitsenek el nagyohb összeget az utcan,
amit én majd véletlenül megtalálok.
Legyenek elragadtatva tálem ahatam miigiitl,
hogy én tényleg egészen véletlenül uisszahalljam
valakitől, aki nem is tudja, hogy rólam beszel.
Irassák ram a házukat, is haljanak meg_

A Potyautasok hősei Lengyelországba
utaznak,
ahol éppen szükségállapot
van. A Meteo gyárak-
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Dusán Makavejev hullarnlovaglása'
Egy nappal az lD(íD-es pulai nemzeti filmfesztivál befejezése
után terjedelmes,
élesre hangolt
kritikai elemzés jelent meg a Borba mcllckletében "Fekete hullám" [ilmgyartasunkhan cím me!. I
Állitásait az érintettek és védelmez
őik felháborodott tekintettel,
ám titkon jóleső
érzéssel fogadták. Mert.bár a sz erz ő, Vladimir.J ovicic célja
bizonyára
az volt, hogy megbélyegezze
és nem
kívánatosnak
minösítse
a jugoszláv
film "nihilista" jelenségeit
és "epigon" törekvéseit,
valójaban markáns irányzatot
teremtett
belőlük, kitalált egy izgalmasan
csengö, bátran vállalható
márkanevet,
meghatározta
a filmek szellemipolitikai platformját.
társadalmi
sú lyát. Egy magabiztosan
kijelölt
ideológiai,
kultúrpolitikai
frontvonallal
sikerült
ismét
áttekinthetővé,
rendszerezhetövé
és értelmezhetövé
tennie a
mind kuszább művészeti
folyamatokat.
Ha a filmes közélet
érettebb,
valószínűleg
megpróbál
kitérni a vita elöl. De a cikk nyomán
olyan harci helyzet újult ki, amelyben
mindenki
otthoriosan
érezte már magát. Híveinek többsége számára a modern jugoszláv
filmművészet
a nooi film-: az érte folytatott politikai küzdelernmel volt azonos.j ovióic támadása
újabb erőpróba, azaz egy új filmtörténeti
szakasz kezdetét jelentette.
Csakhogy
a "fekete filmeket"
a felkínált frontvonal
mentén nem lehetett megvédeni. Az igen feszült bel- és külpolitikai
helyzetben, egy évvel a belgrádi diákmegmozdulások
után a hatalom számára minden politikai színezetű csetepaténak.
vitának
komoly
tétje volt,
ezért nem óhajtott tovább részt venni bennük.
• A szerző ezúton is köszöni a lugoslovenska kinoteka,
Jelena Stojanovic, Zoran Si~obad, Szerenesés Anna
és Váraljai r-ht- +olna segítségét.

Kerülni
igyekezve
minden
különösebb
feltűnést, fokozatosan
elfojtotta
{iket.
1~)7:1·ra elült a "fekete hullám", a nooijilm Ie lismerhetetlenné
szelídült.
Mindez
látszölag
azokat igazolja, akik Aleksandar
Petrovic cikkés dokumentumgyűjteményének2
ihletésére
a
(kultúr)politikai
k üz de lrnek [elő! közelítik meg
a korszakot.
Ez a szemszög kétségtelenül
sok tanulságos,
olykor
meghökkentő
iisszdüggl;~re
enged rálátást,
ám a lényeget
illetően mcgtévesztő, s tálcán kinálju a durva lcegysxe rűsitéseket. Ha bc lülről. esztétikai szempontból
is megvizsgúljuk a jugoszláv
új hullarn fejlődeset. vilúgossá vúli k , hogy elhalasát
nem a "fekete filmek" ellell hozot! adminisztratív
intézkl'dések
okozták. A nooi film végiglllent
egy úton, rnclyct
a "fekete hullám" iisszegzései
zártuk le.
Kétségtelen,
hogy CI, az út nehezen vazulhato.
Könnyen
eltéved rajta al. ember. Talán ezért i~
kapaszkodik
annyi Iil nu ört encti munka a kultúrpolitika
irúnyjclzií tüblúiba.·; Csakhogy a bürokrácia hiába próbalta
egy vulgáris realizmusfelfogás alapján
az iinigazgatúsi
szucializrnus
fejlödését szolgáló
valóságubrázolás
felé terelni
a rnüvészctcket
- 1%:·1 decemberében
például
Veljko Vluhovic
ideológiai
titktir folytat hruscsovi ihletésű
megbeszélést
a kommunista
[ilrnesekkel ' -, tehetetlennek
bizonyult a viszonylagos liberalizálás,
él Nyugat
felé nyitás, a harmadik utas politika
természetes
következrnényeivel szemben.
A szélsőséges
dogmatizmustól amúgy is korán megszabadult,
provinciai izmusából kitörni igyekvé; jugoszláv szellemi éle.tet egyszerre
több iránybúl is rengeteg hatás érte. Ezeket
persze nem sikerült
mindig
kellő
mélységgel
feldolgozni.
Nem véletlen,
hogy Aleksandar
Petrovic
és
~)

Az ember nem madár, 1965

Bostjan Hladnik első formabontó próbálkozásaitól kezdve a novi filmet is szüntelenül epigonizmussal vádolták. A filmek jelentős részénél
valóban könnyű ráismerni a külföldi mintákra.
De az adaptálás olyan harsányan, olyan pimasz
kiforratlansággal
történik, hogy értelmetlen
epigonizmusról
beszélni. Sokkal inkább egyegy új látásmóddal való örömteli ismerkedésről
van szó, az önkifejezés gesztusa nélkül.
A novi film első megközelítésben
nem más,
mint laboratórium, ahol a francia új hullám tól a
free cinemáig számtalan irányzat, filmes ábrázolási mód fortyog együtt az egymástól mind
jobban elkülönülni igyekvő dél szláv kultúrák
hagyományaival.
Ezt a jellegét mindvégig megőrizte. Am kísérletei minden látszat ellenére
sem a művészi kifejezés titkainak öncélú vizsgálatára irányultak. Alkotói nem teremteni akarták a világot, nem is egyszerűe n megismerni és
bemutatni, hanem megérteni. Ezzel a törekvéssel szorosan összefügg, hogya kelet-európai új
hullámok közül a jugoszlávra jellemző a legkevésbé a közvetlen politizálás, a publicisztikus
valóságkép.
Kritikája,
mítoszrombolása
döntően mindig létvonatkozású.
Ezen a szinten ragadható meg a nov i film tár10

sadalmi küldetése is. A marxizmus. az egzisztencializmus és a freudizmus bűvkörében rnozogva, a világ racionális birtokbavételére
tett
erőfeszítéseivel
lényegében a szabadság fantomját kergette. A koszak oly sok baloldali
áramlatához hasonlóan szerette volna felszabadítani az embert a magántulajdon, a rnítoszok,
az álszent tilalmak uralma alól. Megszabadítani
.
a kiszolgáltatottságtól, az elidegenedéstől, a szorongástól. Kiszabadítani fizikai, lelki és szellemi
rabságából.S
ahogy érezni kezdte tehetetlenségét, egyre agresszívebb, provokatív abb, "feketébb" lett.
Pozitív törekvései ellenére a hatvanas évek
filmművészetének jugoszláv mozaikkövei valószínűleg a semmibe szóródtak
volna szét, ha néhány markáns rendezőegyéniség
nem teremt
olyan egységes kompozíciókat,
amelyek köré
odailleszthetők. A fejlődésnek irányt adó alkotók közül azonban egyedül Dusán Makavejevnek sikerült a novi film hullámain átjutnia a "Túlsó Partra".
"Gyermekkoromban
mindig arra vágy tam,
hogy különböző
anyagokat rendezgessek, hogy
felfedezzem, és valamilyen egésszé szervezzem
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öket. Számomra
ezt az egészet mindig
gy érdekes újság jelef!telte,
olyan, mint például a Veiemje nouosti?" Valóban,
filmjeit nézve az ember végig azt érzi, hogy Makavejev nem rendező, hanem szerkesztő.
Mintha hozolt anyagból
dolgozna.
Az egykori amatőr- majd dokumentumfilmes
beállításai
általában
szürkén
tárgyszerűek, "rendezetlenek",
es ilegességü ket csak
fokozza, hogy van köztük n- riány szuggesztív,
emlékezetesen
szép kompozíció
is. gyanakkor
egészen eredeti módon nyúl vissza a moritázselvhez. Míg képei dokumentálnak,
a vágásai filozofálnak.
Ma már szinte törvénysz
rűnek látszik, hogy éppen a montázs újrafelfedezése
hozta létre ajugoszláv
új hullám legjelentősebb
teljesítmény'
t. Ezzel a módsz rrel lehetett legi nkább felülemelkedni
a divatirányzatokon,
megérteni, . új minőségű
egésszé szervezni a bennük
rejlő értékeket, feli meréseket.
Makavej v első játékfilmje
I!)(ifi-b n, r ndk
vül szerenesés időpontban
készül el. A noui film
áttörésének
éve ez. A gyártásban
komoly terel
kap a Beograd Kino klub. A megújulás első időszakátjellemző
esztétizáló. intirn ista, szubjektivista törekvések
mellett, melyek később a szlovén és a horvát filmekben
teljesednek
ki, megjeí-

lenik egy sz.ikárabb,
anal itikusabb,
erősen dokumenlarista
ihl tésű ábrúzolasmod
. .JelenlÖs
müvek sorozala szülcuk meg ekkor: Alcksandar
Petrovic
egzisztencialisla
szellemű
partizán[i lrnje , Ll Találkorások
(Tri), Purisa Dordevie
sajál, háborús
nc rnzcdékéről
sz ólo híres tctrulógiájának első darabja, A la71y [Dcvojka], Zivojin
Pavlovi'
Szlovéniúban
készíteIt Dosztojevszkij
adaptációja,
Az ellenség (SovraZnik;
szerbhorvúl
címe:
eprijatelj], a Kino klub radikalizrn usút
kép isclő Autóduda (Klakson, r: Kokan Rakunjac). (~s Dusán
Makavejev
filmje, Az ember nem
madár (Covek nij rica).
Ez a mű az ellenpontozú
szerkeszlés
remeke.
MinI a rendező minden filmje, többféle "anyagból" áll össze. Nyilatkozik
benne Roko Cirkovic
hipnotizőr,
s láthatjuk egy nyilvános bemutalóját (riport, dokumentum).
Dokumentumértékű
kép t kapunk a bori rczrnűről , ahol új műhelycsarnok építése folyik. 1\ kisváros, il munkások
hétköznapjainak
ábrázolásánál
fanyar, ironizúló mikrorealizmus
érvényesül.
A türténet
három kap solatol j I nít meg: az építkezésre
érkező szerelőmunkás,.Jan
és Rajka, a fodrászlány
szerelméi (lírai, intimista beállítások),
Rajka és
egy t herautósofőr
kaland ját, illetve a BarbuloII

vic pár
mus).

háeaseletét

(mikrorealizmus,

naturaliz-

met olyan problémákra,
mint az elidegenedett
munka továbbélése
vagy a kulturális
elmaradottság visszahúzó
ereje. Barbulovic
túlságosan
egyszerű
képlet számára.
Ezért szembeállítja
vele Jan Rudinskil,
az öntudatos,
kiváló szakmunkást, a ~pozitív hőst". Lelkilegugyan
ő is elgyötörtnek
látszik, de van benne emberi tartás.
Némán, tekintélyt
parancsoló
méltósággal
végzi a dolgát. (A figura és a szürke ipari környezet
Piszkov és Aktaseva
Omlás című l ~)(j:1-as filmjét
idézi.) Épül a műhelycsarnok.
A gyár vezetősége már szervezi az ünnepélyes
avatást. Egy teherautón
hatalmas,
munkáskezeket
ábrázoló
pannó vándorol
a csarnok felé. Rudinskire
kitüntetés és jutalom vár, amiért sikerült határidő
előtt teljesítenie
feladatát.

ki az emberi beteljesülés
küszöbén áll, ám él sors
végül őt is messze űzi a földi paradicsom
tól.
Pedig a műhely elkészült. Zenészek érkeznek
az avatásra, kezdetét veszi az ünnepség. Rudinski a figyelem középpontjában,
mindenki
őt köszönti, megkapja a kitüntetést,
ám tekintete egyre riadtabb.
Rajka nincs sehol. Rajka engedett a
sofőr csábításának,
s most együtt robognak
a teherautóban
kifelé a városból. A kocsi lefordul az
országútról.
s miközben
a munkások
"csillogó ~
arcán az Öröm-óda patesza tükröződik,
a lány
átadja magát az ölelés örömének.
Ez a megrázó
erejű képsor
a filmtörténet
egyik legbravúrosabb
párhuzamos
montázsa.
Különös értékét a többszörös ellenpontozás
adja. Nemcsak
két esemény
feszül dramaturgiailag egymásnak,
közben a hang is ütközik a vizuális sík kal. Az ünnepségen
felcsendülő
Beethoven-rnuzsikát
a szerelmi jelenet is kisajátítja
magának.
Ezek után a zene mintegy önállósul,
ide-oda vándorol,
de többé már nem találja a
helyét, emelkedettsége
egyik képhez sem illik, a
filmbeli
valóság
idegen
tőle. Mivel azonban
nem egyszerű
aláfestő zene, hanem autonóm
rnűalkotás,
súlya van, és képes arra, hogy az emberi kiteljesedést
képviselje
egy ünnepi
és
örömteli
módon elidegenedett
élet képei vel
szemben.
A filmben megjelenő
világot a dokumentumanyag, a hipnózis motívuma
értelmezi.
A bevezető és lezáró részben megszólaló
Roko Cirkovic rezonőrré
minősül. (~A hipnózis nem közönséges, hanem
mesterséges
álom. Természetes
álomban az ember tehetetlen.
Ám hipnózis alatt
a legbonyolultabb
utasításokat
is végre tudja
hajtani. Még gyilkolni
is képes ... ~) A hipnotizőr kisvárosi
fellépése
meghatározó
szerepet
játszik a kompozícióban.
A metaforikus
jelentésen túl, melyet az önmagukat
madárnak
néző
emberek
groteszk látványa sugall, aktivizálja
a
történet
szereplőit,
méghozzá
két, egymással
megint csak ellentétes
irányban.
J an és Rajka
kapcsolata
a bemutatót
követően
izzik föl. A
szerelern
varázslata
teszi képessé Rudinskit
a
rendkívüli
munkateljesítményre,
s egyfajta hipnotikus erő okozza Rajka hűtlenségét
is. Ugyanakkor Zlatát, Barbulovic
feleségét
a Cirkóvicshow felébreszti.
Az asszonyban
tudatosul saját
helyzete,
és fellázad hitvesi szolgasága
ellen.

A magányos,
középkorú
férfi azonban
nemcsak a világ építésére
képes. Gyengéd érzelmeket ébreszt a szépséges Rajkában . Az életkori és
jellembeli
különbség
sajátos hangulatot
ad lírai
emelkedettségű
szerelmüknek, melynek riasztó
ellenpont ja Barbulovicék
családi élete. Rudins-

Az ünnepélyes
csarnokavatás
után Rudinski
is magához
tér. Nem véletlen,
hogy a filmben
éppen akkor süt ki először a nap, amikor elküldi
mindent
bevalló szerelrnét.
A kisvárosba
vándorcirkusz
érkezik. Egyszerűek
a mutatványok,
sután, imbolyogva
lépked a kötéltáncos,
a kö-

Az ellenpontozó
szerkesztésnél
mindig nagy
a didaxis
veszélye.
Makavejev
azonban
egyszerre több szinten alkalmazza
a módszert,
rniközben igyekszik észrevétlenné
tenni, s beépíteni a kisvárosi életképekből
lineárisan
kibomló
történetbe.
Igaz, van a filmben egy-két direkt,
publicisztikai
értékű megoldás. A kezdő képek
egyikén például
a helyi tudósító
lelkes hangú
beszámolót
diktál telefonba
az új műhelycsarnok ünnepélyes
felavatásáról
(az eseményeket
megelevenítő
film egyik rétege ennek a tudósításnak az ellenpont ja) : - Az Örom-oda pátosza
tükröződött
a munkások
sötét arcán ... nem ...
Elnézést,
csillogó arcán
... igen, a munkások
csillogó arcán. Vágás: az alkoholista
Barbulovic
niered ránk elembertelenedett
tekintettel.
Füstös kocsma, nótaénekesnő.
verekedés.
A szólarnok és a valóság közti szakadék
közvetlen
leleplezését
szolgálja egy másik jelenet is. Tanulók gyárlátogatáson.
Tanáruk
a felszabadult
munkásosztályról
szónokol,
miközben
ismét
Barbulovicot
látjuk, amint emberkínzóan
nehéz
munkáját
végzi.
De a film szövetében
még ezek a részek sem
társadalom kritikai, hanem filozófiai síkon értelmeződnek.
Nem a létező társadalmi
rend manipulativ jellege lepleződik
le, hanem a létről, az
emberi szabadságról
vallott felfogásának
tökéletlensége.
Makavejev

1:2

csak mellékesen

hívja fel a figyel-

Az ember nem madár, 1965, fane; Vrhovcc és Milena Draeié
zönség mégis élvezi a produkciót.
Az ember
nem madár, de szeretne
néha elrugaszkodni
a
földtől. S bármennyire
reménytelen
is a próbálkozás, mindig értelmes
és szép, ha valóságos.
Még általánosabb
értelmű
a zárókép
emelkedettsége. Magányos
férfi (Rudinski) halad a végtelen térben, világba vetetlen, de nem elveszetten. Vele szemben
olt a nap, van fény.
Szerkezeti
összetettsége,
megalkototlsága
alapján Az ember nem madár lenne Makavejev
legjobb filmje. Egy műalkotás
hatását, értékét
azonban
nem csupán ezek a viszonylag
pontosan megragadható
tényezők
határozzák
meg.
Legtöbbször
éppen egy még ismeretlen,
titokzatos tartományban
keletkezik
a poézist teremtő
mozzanat.
Ezért van máig fontos szerepe
az
impresszionista
kritikának,
amely ugyan nem
tud magyarazatot
adni a jelenségekre,
de érzékenységével,
rugalmasságával
segít tudatosítani
az esztétikai
értékeket,
s rendre
meggátolja,
hogy valamely egzakt vizsgálati módszer merev
normák közé szorítsa a művészetet,
megbénítva
ezzel magát a tudományos
gondolkodást
is.

l !)(i7 -ben születnek meg a nooi [ilm talán legismertebb alkotásai: a Talalkoz/am holdo/!,c(~anyokkal is [Skupljaci perja, r: Aleksundur Petrovir}, a
Ha halott ésfehér leszek (Kas budern rnrtav i beo, r:
livojin
Pavlovic], a Reggel (Jutro, r: Purisa Dordevie) és a Makavejev
rendezte Szereimi tiirtenet,
avagy egy pos/askisasszony tragediaja (Ljubavni sluca~ili Tragedija sluzbenicc VIT). Pedig Dordcvic munkájának
kivételével
tagadhatatlan
a
szerkczeti,
szemléleti
és stiláris cgyszcrüsödés.
Uralkodóvá
válik a dokumentumszerüség
és a
naturalizmus,
amely néhol - elsősorban
Petrovicnál - szinte már egzotikus jelleget ölt. Mégis
ezeknek a filmeknek
van igazi úrütőcrejc, bennük kristályosodik
ki Ll jugoszláv
új hullám létkritikájának
sajátossága.
;1z ember nem madárhoz képest Makavejev második játékfilmjében
alig van anyag. A Szerelmi
torténet ... néhány dokumentumfelvételébiíl
és
egy tárgyszerű
képeken
megelevenedií,
vázlatos tőrtenetből
áll össze. lzabela megismerkedik
Ahmeddel.
Szeretik egymást, boldogok.
Aztán
lzabela hütlenné válik, s nem tudja, kitől terhes.
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Szerelmi történet, avagy e6_'lpostaskisasszony

tragédiája,

1967, Eua Ras és Slobodan Aligrudié

Ahmed elkeseredésében
öngyilkos akar lenni,
ám ahogy Izabelával dulakodik, a nő zuhan a
Római kútba. A férfit letartóztat ja a rendőrség.
Makavejevriek nincs szüksége naturalizmusra, hőseit nem hempergeti sárban. Sokkal eredetibb módon, egészen finom eszközökkel ragadja meg a lét nyomorúságát, periférikusságát.
Ez nála nem az elhagyatott külvárosoknál kezdődik.Jelezhet
belőle valamit bármilyen megbecsült munka (Izabela telefonos a postán, mások kapcsolatának eszköze, Ahmed pedig mint
j~rványüb'Yi dolgozó Belgrád patkányait irtja).
Es benne lehet a legharmonikusabbnak
tűnő
szerelemben is. A film magja egy szerelmi idill.
Makavejev megteremti a hétköznapok paradicsomát. A szegényes körülmények
ellenére
minden széppé, természetessé s egyben rendkívülivé válik.lzabela
és Ahmed szabadok. Szerelmükben
feltárul egyediségük.
Megszűnik
életük automatizmusa, újra felfedezik a megszokottnak vélt dolgok örömét. A film legendás hírű képsorában Izabela meggyes rétest készít. De
ugyanilyen bensőséges, ahogy szőlőt eszik, vagy
ahogyafüggőfolyosón
népdalt énekel. Ahmed
14

egy lemezjátszóval és egy bojler fölszereltetésével szerez ünnepi pillanatokat. A paradicsomi
állapotot a végtelenbe nyúló meztelen heverészések gondtalansága teszi teljessé. (Egy kis játék az egzotikummal: Izabela magyar, Ahmed
török nemzetiségű.)
Makavejevhez érezhetően közel áll ez a világ,
mégsem engedi, hogy teljesen azonosuljunk vele. Az elidegenítő hatások egyszerre több szinten jelentkeznek.
A legjátékosabb
forma az,
amikor a rendező valamilyen meglepő vágással
vagy hangalájátszással "túlharsog" egy-egy jelenetet. Az első érintések, gyengéd mozdulatok
közben Izabela és Ahmed tévét néz: archív felvételeket látunk a Sz ovjetúnióban
egykor karnpányszerűen
zajló templomrombolásokról.
A
meggyes rétes az Aida bevonulási indulójára készül. S mikor Ahmed a függőfolyosón bekapcsolja a lemezjátszót, furcsa asszociációkat szülő
német tömegdal harsan föl, Majako vszkij Gózfürdójének Idö-indulója
Hans Eisler megzenésitésében. Ugyancsak elidegenítő hatású a történet linearitásának megbontasa, Izabella halálának beékelése az idilli képek közé. Végül, ismét

vannak
külső kommentárok:
Zivojin Aleksic
kriminológus
előadása
és Aleksandar
Kostic
szexológus
néhány fejtegetése.
Itt egy pillanatra
érdemes megállni. Felmerül
a kérdés, miben különbözik
Makavejev
szerkesztési elve Codard-étól,
vagy az eizensteini
és
vertovi
montázstól,
hisz kétségtelen,
hogy
mindhárom
alkotó hatott ri. Codard analitikus
ábrázolásmódja
nagyon erősen épit a szövegre.
N ála elsősorban verbális és irott szövegek kerülnek furcsa kapcsolatba
a képekkel.
Makavejevnél a szöveg kevésbé fontos. éj képeket, képet és
hangot (zenét) rendel egymás mellé, de a nagy
szovjet mesterektől
eltérőerr a montázs egyik
elem ét sem rendeli alá a másiknak.
Nem kisérletezik képi hasonlatokkal,
metaforával,
felismeri, hogy a kép mindig csak egészként fogható
föl, s nem szűkíthető
le valamilyen
átvitt értelműjelentésre.
Makavejev
montázsában
az űtközés, a találkozás, a dialektika elve uralkodik. Ettől lesz mélyen filozofikus. Nem felismeréseket
illuszrál, hanem felismeréseket
szül. Vagy éppen nagy kérdéseket.
A meztelen Izabelaönmagát bámulja: - A bőrörn is akár a bársony. A következő
képeken
betolják
a boncterembe.
Ugyanaz a test, ugyanaz a bőr. De hová tűnt az
élet"?
A lét már önmagában
attól nyomorúságos,
hogy nem tudjuk az értelmét.
(A szexológus
az
élet keletkezéséről.
a kriminológus
pedig felbomlásáról
beszél.) Ám ez a nyomorúság
még
nagyobb,
ha nem is keressük
a fényt. A film
azért idegenít el a szerelmi idilltől, hogy feltárja
hőseinek belső passzivitását.
lzabela és Ahmed
szabadsága
fiziológiai
természetű,
öntudatlan
állapot. Bekövetkezik,
és elmúlik. A két figura
nem alakítja életét, az csupán megtörténik
velük. Teljesen ki vannak szolgáltatva ösztöneiknek.
Történetük
nem tragédia, hanern eh')' faj ta mechanikus törvényszerűséggel
zajló eseménysor.
A jugoszláv filmnek nem voltak olyan magasztos elképzelései az életről, mint a szovjetnek, a hétköznapok felől is meg tudta közeliteni az értelmes
emberi
létet, de kíméletlen
kritikával
ábrázolt
minden ösztönös, sodródó magatartásformát,
feltárva sivárságukat,
a bennük rejlő rornbolóerőt,
s
igyekezett megjelölni társadalmi
forrásukat is.
I%X-ban Makavejev
létkritika helyett váratlanul ideálteremtésre
vállalkozik. Visszanyúl Az ember nem madár cirkuszi motívumához,
s filmet
készít Dragoljub
Aleksicről , a negyvenes
évek
híres akrobatájáról,
aki lélegzetelállító
mutatványáival lázban tartotta egész Belgrádot. Ebben
a munkájában
is van fikciós rész, ám ez szintén
tulúlt anyag: Aleksic W4::i-ban forgatott,
nagy

sikerű melodrámája,
a Védtelen ártatlanság (N evinost bez zastite). Makavejev
átveszi a cimet,
és háborús hiradókat.
filmrészleteket,
valamint
néhány
visszaemlékezést
szerkeszt
az eredeti
anyag köré. A film értetlenséget
vált ki, ami már
pusztán azért is érthető, mert partizánok
helyett
egy "kollaboráns"
dicsőül meg benne, ráadásul
olyan híradókat
tartalmaz,
amelyek
tanúsága
szerint a belgrádiak
egész jól viselték a német
megszállást.
Makavejev
természetesen
senkit és
semmit nem akar deheroizál ni. Nem tesz mást,
mint hogy egy színész-akrobata
naiv, de valóságos csodáit szembeállítja
a fasizmus embertelen, világformáló
vállalkozásának
véres bukásával. Az egyén fintorog egyet a történelmen.
Hamarosan
azonban
ismét a tiirténelem
fintoroghat.
A baloldali értel miség l !)(iH után sokkos állapotba
kerül. Lassan azért megindul a kijózanodás.
Nyilvánvalóvá
válik, hogy egy alternatíva lezárult, bár még sokan rázzák az öklüket. Az általános
csalódottságból
és a bejárt út
összegzésének
igényébiil
szülctik meg a noui
[ilm "fekete hulláma" . .Jovicic, CoiicI> és más birálói
antiszocialista
dogmariz.mussal.
nihilizmussai vádolják.
N em veszi k észre, vagy nem
akarják észrevenni,
hogya "fekete Iilmck" nihilizrnusát
a perspektívátlan
forradalmisúg
dühödt keserűsége.
"mindent
vagy semmit" életérzése táplálja.
Van, aki csupán kiélezettebb
rnódon jcleníti
meg a korábbi
évek létkritikájút
(Horoszkop,
l !)W, r: Boro Draskovic),
mások játékos ördögi
erők uralmúnak
vetik alá filmjeik világút (Varjak; Vrane, l !)(i!), r: Ljubisa Kozomara, Cordan
·Mihic; Arkon-hokron
át; Cross Country, I DW, r:
Purisa Dordcvic].
Az igazi botránykő
azonban
három pamflctszcrű
"tanulmány"a
forradalomról. A Korai mtiuek (Rani radovi, I !)(i!), r: Zel imir
Zilnik) a (iX-as diákmozgulmakra
reagál. Négy
fiatal fiatal nekivag a világnak. hogy elterjessze
a szocializmus
eszméit, ami végül a vilúgb(·JI való kivonulást
jelenti számukra.
A film nagyon
sok klasszikus
marxista
szöveget
használ
[cl,
erősen érzüdik rajta Godard
hatása. (A Weekend
egyébként
is meghatározú
rnűnek számit a "fekete" korszakban.)
Oldotlabb
hangvételü
Bata
Cegnic munkája,
a Bora Cosic irásából
készült
Csald dom szerepe a uilágjorradalomban (U I oga rnoje porodice
u svelskoj revoluciji,
l!)71), amely
hol happeningszerüen,
hol a szocial istu realizmus tablóképeit
stilizálva
eleveníti meg a háborút követő
átalakulást.
Zilnik és Cengic egyaránt a politikai eszközökkel
erőltetett
forradalmat vizsgálja, amely a nehézségek
láttán egyre
türelmeLIenebb,
s nem tud szabadulni
az eről!i

Bata Ccngié: Családom sz.erepea világforradalomban, 7977, Milena Draeié

szaktól.

Kritikájuk
újbales nosztalgiával
keveredik. I-bába, nehéz letenni a fegyvert. (A két film
kapcsán, már pusztán a záróképek
egybecserigése miatt is érdemes utalni Magyar Dezső alkotására, az Agitátorok ra.)
•
A legmesszebb
azonban ismét Makavejev jut
el. A W.R. Az organizmus miseieriumai (W.R. Misterije organizma,
I !)71) stiláris parnfletszerűsége ellenére az egyik legátfogóbb
összegzés egy
reményteli
korszak útkereséseiről
és zsákutcába
vezető tévedéseiről.
Makavejev
Wilhelm Reich
után nyomoz, aki egyesíteni
próbálta a marxizmust a freudizmussal.
Eközben érinteni tudja az
ember felszabadítására
tett összes fontosabb
:,W.
századi
kísérletet,
melyek
fejlödését
kövelve
lépten-nyomon
kudarcokba,
torzulásokba
botlik. Elég, ha végigtekint jük, milyen
anyagok
kapcsolódnak
ahhoz a mű elején látható Sexpol-filmhez,
melyen egy réten szeretkező
pár
hirdeti a szexuális szabadság
szépségét.
Dokumentumfelvételek,
visszaemlékezések
Reich

Ifi

amerikai
tevékenységére
(a szellemi bomlás jelei, misztifikus materializmus).
Bevagasok aszexuális forradalom
eredményeiről
(a test felszabadulása
helyett a perverzitás
e lszabadulása].
Híradó a kínai kulturális
forradalomról
(a szellem szabadsága
helyett
szellemi
fanatizmus).
Részletek
Csiaureli
Eskü című filmjéből (marxista forradalmiság
helyett a sztálinizmus
rászabadulása a világra). Egy fikció, a jelen jugoszláv
Sexpol-filmje,
amelyben
pont a társadalmi
és
szexuál is szabadság összetartozását
hirdető hősnő az, aki egyszer sem tud szeretkezni,
m iután
Vlagyimir
lljicset, a szovjet jégrevütáncost
szemeli ki partnerének,
sőt, bele is pusztul ebbe a
vonzalomba
(az értékek teljes összekavarodása
és degradálódása).
Végül, képek Tuli Kupferberg amerikai költőröl.
aki a munkanélküli
élet,
a katonaság
elkerülése
és a szeretkezés
l (JO I
rnódjaról írt könyvei után magányos szabadságharcosként
rója New York utcáit (a modern baloldaliság csődje). Az organizmus
egyelöre
őrzi

nem tudott reális társadalmi
alternatívát
kínálni
a kialakuló jóléti-fogyasztói
állammal szemben.
Politikai mozgalmai
képtelenek
voltak megszabadulni a plebejus indulatoktól,
továbbra
is az
anyagi értékek gyűlölete,
a modern társadalmiság megvetése,
tagadása
fűtötte őket. Egy ponton aztán az uralkodó
folyamatokkal
szembeni
tehetetlenség
agresszivitásba
csapott át, s nosztalgikus forradalmiságot
szült, ami nemcsak a
hatalom,
hanem a konszolidálódó
társadalom
biztonságát
is veszélyeztette.
És ekkor az állam
az egyre szélesebb
Iogyaszró. rétegekre támaszkodva megsemmisitií
csapást mért a nyugtalan
baloldal r".
Forgács
Iván

titkát, S rendre "megtrérálja"
az emberiséget
a
harmóniáról
kialakított
kezdetleges
elképzelések miatt.
Nem meglepő. hogy e filmjét követően
Makavejev nem kívánatos szernélyiséggé
vált mind
a pártban. mind ajugoszláv
kulturális életben. A
"fekete
filmek"
forgalmazását
korlátozták,
egyes esetekben
be is tiltották. A legfontosabb
mégis az, hogy elkészültek.
mert olyan kritikát
fogalmaztak
meg a hatvanas évek baloldaliságáról, amely segít megérteni
bukásának
törvényszerűségéL
Hiába nyújt vissza újítóan a marxizmushoz és más haladó tanokhoz.
hiába értette
meg filozófiailag
az elidegenedés
természetet,

.JEGYZETEK

•

I Vludirnirjovicic.
"Crni talasu nascm filrnu. Borba Reflektor,
I~Jri~J. aug. :-\. :n-~~J. old.
J Alcksundur
Petrovic. Novi film. Bcogrud, Institut
za Iilrn, I ~)í I. (Snkuunondo
a könvv alcirnc: Eg) harr
története)
.i Ez elsősorban
a nyugati
munkákru
vonatkozik.
(Id. M.J.iehl11, A. l.ichrn. The Most Important
Art:
East European
film alter I~) LS. Berckcly:
University
ulCalifornia
Press, 1~)í7; Dunicl].
Goulding.
Liberalcd Cinerna. The Yugoslav
Expcricnce.
Indiana Uni-

n'r~i'y
Press, IqX:;.·' l'g\'anakkor
;11.lllolsújllgoszlá\'
iisszl'foglahh
llll'gkt-riili a kl·nll'st. \I'l'lar Volk. Istorija jllgo~lo\'l'n,kog
lil ma. Ikograd.
lusttuu I.a film,
l'IXli.)
I Ah-ks.mdar
I'l'I"'1\ ii', Im: liX I.;~.old.
.; R;l(li,la\' L1Zi!·. Trukuu o lil mxk o] ráiji. IIl'ogr;l(1.
I !IX!I, 11:,. "IcI.
I> Milutin
Colii!'. "Crni film" ili kriza "autorskog"
l'ilmu. Filmsb
k u ll u ru. 71. v.., :l ~.i. old .

COVEK
NI.JE TICA (Az ember nem madár),
IT, 1%:,
r: Dusun Makavcjcv,
i: Dusan Mukavejcv.
o: Alcksandur
na Dravic. Boris Ih ornik, Lva Ras, Stojan Arandclovic
I:lUBAVI\'I
SI.UCAj
11.1 TRAGE()ljA
SLUZJ3ENICE
tragt>diúja),
IT. 1%7
r: Dllsan Mukavejcv,
i: l Jusan Makuvcjcv,
o: Aleksundar
Ruzicu Suk ic, Miodrag
Andric
EVINOST
BEZ ZASTITE
[Védtelen
úrturlanság)
r: Dusan Makuvcjcv,
i: l Jusan Makavcjcv,
o: IIranko
vanovic,
Br.uoljub
Gligorijevic

I'elkovi/-,

z: I'etar

1''(''1' (Szl'relmi
l'elkllVit',

lf-sxi,
l'erak,

1.:

lIl'rgan1<l, sz:.lalll·z

törtene-t.

arrhiv.

I!HiK
sz: ()ragoljub
'

SI.:
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Vrhovv«,

eg)' postásk

Evu Ras, Sloborlun

Alek~i(_', Anu Milusuvljcvic.

W.R. MISTERI.JE
ORCANIZMJ\
(W.R. Az organizmus
misztériumai)
szi, I!J71
r: Dusán Makavcjcv,
i: ()u~an Makuvejcv,
o: I'rcdrag Popuvic, Alcksandar
('etkovi!:,
vic, .lagoda
Kaleper.
l vica Vidovic.
Zor,1I1 Rudrnilovic,
Miodrag
Andric

Milc-

isasszony
AIigrudii',

Vera jo·
.

z: arch iv, sz: Milcnu

Dra-
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Sex-pol mozgalmak
Dusan Makavejev: W R. Az organizmus misziériumai
"Melankóliánk elhilette magával, hogya felszabadulás az ágyban folyik, ezzel a vesztett ügy saját gondolatait hurcolta szófáira."
Balassa Peter

Kolumbusz tojása. A fehérje gyorsan elszivárog,
a sárgájával viszont játszani lehet. Kézről-kézre
vándorol az élet jelképe, maszatosan csillogóvá
teszi a tenyereket. Végül teljesen szétkenődik,
aranyszín tapad a bőrre. Sűrű erotika: játék az
élettel.
Kezdjük az elején. .Ennen rabságából miként
szabadulhat az ember?" - kérdik egy rongyvitéz
beöltözésekor. Amerikai utcakép. Szakállas fiatal búvik a feslett zubbonyba. Műanyag géppisztolyt ragad és őrszolgálatra
indul. Tatata! háború van.
"Mikor fejeződik be a forradalom?" Oly közelinek látszott, talán még l !J71-ben is, a W. R.
Az organizmus miseiériumai forgatásakor. Mi sem
kézenfekvőbb, mint hogy a rab szabadulni próbáljon. Felelni kell tehát, legalább egy tojással.
A marxista szemlélet igazát - mivel elmélete
idegenkedik a metafizikától, azaz a felülálló abszolút garanciájától - tárgyához illeszkedésével
szokás bizonyítani. Pontosabban annak megvilágításával: mermyire összeszövődik benne a
kérdés, az elmélet és a reflexió, a tapasztalat
mint hordja ki a megismerés, az elméletalkotás
és az áttervezés módszerét. Tiszta tudománvosság ez, mondhatták képviselői, ment min'den
külső, anyagától független tényezőtől, következésként állításai belülről nyert igazságok. És így
kikezdhetetlenek.
A módszer tehát adott. Az elmélet létrejöttének története tényként megalapozza működésének elképzelését. Dokumentum
és fikció elegyül szétválaszthatatlanul,
ahogy emlegetni
szokták: dialektikusan,
mivel a filmbéli élet
gondolatkísérlet,
káprázat, a szellem valósága
viszont kézzelfogható nyomot hagy a világon.
De milyen legyen a műfaj?
Forradalmi elmélet, módszer és életvitel egy
és oszthatatlan, a műben mégis a logika ok-okozati viszonyának sorrendjébe kényszerül, miután az egyidejű, szinkron bemutatás lehetetlen.
A jugoszláv rendező filmjének első harmada
Wilhelm Reich sorsának és nézeteinek, gyógyíIX

tó elképzeléseinek
és gyakorlatának
történeti
áttekintése a dokumentum és riport eszközeivel. Második kétharmada pedig a vázolt eszmék
és a hatvanas évek vége Kelet-Európájának
lehetséges kapcsolata - egy szatirikus vígopera
keretében. Csalóka e leírás, mert éles stílusváltást sejtet. Holott csupán a műfaj változik, a
hangütés nem.
A dokumentumok
szárazságén
már a téma is
old valamelyest, ám a rendező sem tétlenkedik:
bőségesen kiaknázza az elmélet és a tapasztalat
összeegyeztethetetlenségéből
fakadó előnyöket. Hadd játsszanak,
gúnyoyák
egymást!
Gondtalanul játszadozik velük. Nem bocsátkozik nehézkes szofizrnákba, hagyja puffogva kimerülni az ordináré ideológiákat, a szem és a
kéz csalfaságai érdeklik.
Nehézkes, súlyos kameráját sem rest kimozdítani nyugalmából.
Közelít, távolít, nézőpontot vált minduntalan, a kiváncsi örök sürgölődésévei figyel. Erősíti a hangot, majd elhalkítja;
alájátszik még, vagy csendet parancsol. Nincsen
nyoma a megszokott, unalmas egyhelyben topogásnak, merevalázatnak.
A második rész rendezett jelenetei közé tovább fűz egyes dokumentumokat, mintegy összeölti velük a kettőt.
Sőt, külön kötőelemekről
is gondoskodik. Ilyen
a már említett militáns-paródia,
az autoriter fasisztoid alkat díszeigése, és ilyen a valóságos és
fiktív dokumentumok
keverése, a Sztálinról
szóló szocreál mesefilm részleteinek egybevillantása a nagyon is valóságos elmegyógyászati
kezelés szörnyűségeivel.
De nem csak belülről
alkotja meg az egységet, a film nagyszerkezete is
erre teremtődött. Hármas tagolású előjáték és
egy finálé keretezi a művet.
A bevezetés szimbolikus képekkel, valamint
feliratokkal és manifeszturnokban
rögzíti a témát, előzetes ismeretekkel szolgál, és egyben
előleget ad a végső összegzésből is. A kozmikus
energiák felfedezője előtt tiszteleg a világ gyönyörűségének szerb himnusza (miután egy angol dalszövegből
már megismerkedhettünk

ugyane lét keserű alapkérdéseinek
egyikével).
A fennkölt
zengzet
ott visszhangzik
még az
emblematikus
beállítás alatt is, hol a természet
lágy ölén szerelmeskedő
párt látunk egy prizmán át. Planétánk
akárha futball-labda
volna.
Archív felvétel,
vagy a rendező
készítette?
Hajlanánk
az előbbire,
mivel az ilyen trükk
gyermekkorunk
filmhíradóinak
szígnálját idézi,
s ráadásul a kifakult nyersanyag
is arra emlékeztet (vörös tónusú persze, Makavejevnek
még a
pusztulás
mentora,
az ördög is kezére játszik),
csak a beállítás merészségc
mond ellent feltételezésünknek.
Nem volt szokásban
meredö hímvesszőket
mutogatni.
"Basszatok
szabadon,
mert ez adja az élet örömét! Engedjétek
el magatokat!"
- részletek a kiáltványból,
mely akar könnyed
fricska is lehetne a közerkölcsön,
oly pimaszul köti össze a lestek vibrációját
a társadaloméval.
tehát a forradalommal.
Bon rnot, költői
kép? Reich azt
mondja: "Igazi gyermek
vagyok, higgyétek
el.
Mosolyogni
is lehet!"
Ez már az ő története.
Elkezdődött
a film. A
saját párt ja, majd Hitler elől a Szabad Világba
menekült
kiváló lélekelemző
és posztfreudi
elméletalkotó
utolsó lakhelye körül bolyongunk.
A városkában,
ahol élt, mielőtt börtönbe
csukták volna, aprócska
múzeum őrzi emléket.
Látjuk utolsó, misztikus gondolkodás
jegyében
organon-elmélet
kidolgozásával
telt éveinek fennmaradt tárgyi emlékeit,
melyek ritkaságok
ma
már, hiszen a bíróság felettük is rendelkezett.
A
szélhámosság
e kellékei nek különleges
kábitószer megsemmisítöben
való e légeteser
parancsolta meg.
Hallgatjuk
a fűszerest.
a mellékállásban
seriff-helyettesként
szédelgő borbélyt
és a hozzátartozókat,
tanítványokat.
Korabeli
kép- és
hangfelvételeken
Reich maga is tanúságot
tesz
hitéről,
beszámoltortúráiról:
mint akarták meglincselni
kommunista
orgiásként,
miközben
ii
már egy égi küldött prófétai szerepevel
ismerkedett, követelve
a mindannyiunkat
megillető jogot a kérdezés szabadságára.
Példázatos
élete hitelesíti
gondolatait,
magyarázza és megközelíthetővé
teszi eszméit. Különösképp
egy műalkotásban,
melytől
eleve
idegen a részletező,
aprólékos
leírás, p.edáns logikai okfejtés. A megszólaló
személyével
érvelhet csupán, sorsára hivatkozhat,
ami szerencsésen találkozik a felidézett eszme egyik jellemzőjével, a történetiség
iránti szenvedélyes
vonzalmával.
Ki is Wilhelm
Reich? Bogaras fickó, állandóan nyiratkozik,
három évtizeddel
a punkok

előtt már fölfelé fésüli a haját, hogy az antennaként magába
gyűjtse az életet adó titokzatos
energiákat,
melyeket
egyébként
ócska hűtőszekrényre
emlékeztető
akkumulátorai
tárolnak. Valahol a levegőben
terjeng a szexualitás
gerjesztette
organikus
sugárzás - vélekedik,
és
sajátos légzőgyakorlatot
fejleszt ki beszívásukra
és természetes
gyarapításukra.
Gyógykezelése
meglepöen
hatásos,
s nem
tudni, miért. Pácienseit
vajon a hitük állította
talpra vagy valami mási De hogy bizalmat volt
képes ébreszteni
bennük, az éppúgy rokonszenvessé teszi öt, rni nt gyermeki
lelkesedesc
és ezzel járó
kiszolgáltatottsága.
A szabadságára
büszke társadalom
mindenütt
kiveti magából,
mil sem törődve
azzal, hogyaföldgolyót
készül
jobba tenni az öröme/v alapjan. Gyakorlatiasak
vagyunk, egészségesen-c
vagy scm'
Az élet- s méginkább
a percepció-történetbe
beiktatott
tanúsagtctclek
révén figyelmünk
elfordu I a szemel yes sorstól a mcgje lenö személyek, s [őkén: viszonyai k felé. Tanítványok
fejtegetik és példázzák
a terápia folyamatát,
hatásait. Lazítás, rnélyülő
légzés, genitális izgalom
követik egymást. Ellenáltás a nyakban, a [ejnel lapasztalhato. Ezt kelllegyürni
a lelszabaduláshoz.
A kulcssz
a felelem-nélküliség.
Inkább a vágy,
mint a valóság. (Mennyirc
féltünk - emlékezik
fia is -, amikor a lincselők
kiizeledtek.
_ .l
Az európai civilizáció
megkísérelte
igába hajtani ösztöneinket.
Látszólag boldogult az agreszszi vi tással , kihasználta
a birtoklási
vágyat, és
iigyesen teret engedett
a tetszelgesnek
is. A nemiség és a megsemmisülés
érzete azonban
túl
ságosan erős és önálló ahhoz, hogysem
ilyen
könnyen bei lleszthető legyen a napi élet tényei
köze,
s uralkodhassunk
felette.
I'rc')báltuk
agyonhallgatni
és kibeszélni, egyik se ment. Naponta száz halált sugároz a televízió. a pornolapok rogyásig tele kopulacioval,
mégse csökken
a félelem és a vágy.
A képernyőre,
papírra
vitt vonz
és taszító
szörnyűscgek
mcgéletlenek
maradnak,
s valamiképpen
hiányoznak
a teljességhez_
Rcich
sem tudott mihez kezdeni a halállal, öt a szexualitás foglalkoztaua.
Az eleven, növekvő
életben
érezte júl magát. Hódító, gyarapodó,
fiatal korszak em bere, e századvégen
tökéletesen
időszerütlen.
Az egyén és a sokaság közvetlen.
azonnali
kapcsolatát
megcáfolták
az elmúlt évtizedek
kénysz erfrigyei.
Bebizonyosodott,
hogy nem
egy központi gépszíjorr mozog az ember. Lejáratódotl az erre támaszkodó
elmélet, leszerepeltek képviselői.
Ismét előtérbe
került az önálló
ó

ó

'ru/i KupJerberg

polgár, és több szabadságot követel. Betetőződött és ellentétébe váltana már az elvilágiasodás. Az államot nem tekintik egyébnek a személyes lehetőségek tárházánál.
Tűrhetetlenek
a képesség kibontakozásának
kötelmei, de szabályokat követel a mindennapok gördülékenységének
megőrzése is. Az életviszonyok forró anarchiája idegen lett. Túl sok
energiát emésztene föl, félő, hogy kitűzött céljainkra mar nem futna az erőnkből. Akaratunk
bölcs önmérsékletre szólít, lemondunk a tabuk
firtatásáról.
Szabadságigényünket
mindinkább
fogyasztásban és nem holmi szabadosságokban
éljük ki. Korlátozzuk
ösztönös vágyainkat,
irányt próbálunk szabni nékik. Bizonyos értelemben konzervatívok
vagyunk tehát. Leginkább a szerelemben.
Reich karakteranalízisében
másként alapozza meg a sokaság és az egyén kapcsolatát. "Az
emberi jellemeket a társadalom alakítja. A jellemek tömegükben
termelik újra a társadalmi
ideológiát." Tüneti kezelés lehet csupári az
egyénnel való kizárólagos foglalatosság, s a társadalmikataklizmák
is haszontalanok a viszonyok liberalizálasa híján. Ezért harigos propagátora Németországban
a Sexpol mozgalomnak,
mely a fiatalok számára szabad kapcsolatteremtést kínál. Minden ide torkollik szerinte: szerelmeskedj, ne háborűzz.
Ha a rendezői tanulmanyai előtt Belgrádban
20

pszichológia szakon végzett Makavejev valóban hű követője mesterének, az említett örömelv okán sem bocsátkozhat terjengős fejtegetésekbe. Jellegzetes gesztusokat villant föl tehát,
apró mozzanatokat helyez egymás mellé. Három-négy mondatnyi összefüggő szövegrésznél
többet senkitől sem idéz, s máris vált. Ha kell,
inkább még egyszer visszatér.
A portré hamar körvonalazódik.
Kompozíciója szilárd, gondolatmenete
következetes látszati csapongásai ellenére is. Boszorkányos a
rendező szerkeszteni-tudása.
Mintha minduntalan elvesztené a fonalat, holott csak játszik vele.
V égig ugyanarról beszél, bár mondandóját más
és más oldalról közelíti meg. A nevezetes lincselési kísérletről például először a rokonoktól hallunk. Majd nyomban az eset lehetséges tanúit
(netán résztvevőit) mutatja be, megannyi érdekes, élő figurát, kiknek elbeszéléséből kitűnik,
milyen kép alakult ki az idegenről. Végül Reich
maga is megszólal, egy hangfelvételen elmeséli,
hogyan élte meg a történteket.
A légző- és maszturbációs gyakorlatok zavarba hozzák a beavatásra váró nézőt. A misztérium első jelei a szenvedéses öröm kifejeződései. Melyiküké
inkább: a kielégületlen
rend
vagy a szex kultusza és az anarchia tápiaja őket?
Kínosan hasonlít a szemérmetlen ordítás a világ
rendőreinek járőrözését kisérő szirénahanghoz.
Alig több, mint fertály óra alatt beleszimatolhattunk egy lehetséges másik világba, melyet
nyugodtan nevezhetünk akár irracionálisnak is,
különösen Reich nézeteit figyelembe véve: " ...
a legszélsőbben is lehet igazság. Semmi olyan
nincs a világon, ami ne lehetne valamiképpen
igaz." - forduljon oldalra, a nyakát vizsgálom mondja a terapeuta lassanként önkívületbe eső
betegének. A nyak - tudjuk - az ellenállás fészkét tartja. S máris Szerbiában term ünk, a film jelen idejében, egy komédia kellős közepén. A
jócskán beszeszelt egykori partizán, Radmtlovic elvtárs korholja nyakas kedvesét. Mit korholja. átkozza őrült féltékenységében,
s ahogy osztályharcos lelkületéhez illik, nyomban a burzsoáziát okolja miatta. Hordót görget az úttestre, s onnan szónokol. Szatíra, ízes népi muzsi kára komponáltan.
Fölvettük a történet vörös fonalát, melyhez
azonnal elütő, rózsaszín sodratik. Emitt, a vedlett bérházak előtt a nyomor handabandázik,
amott, New York sétálóutcáján.
a szórakoztató
negyed neoncsillagzata
alatt két, női ruhába
bújt fiatalember andalog fagylaltot nyal va, szerelmesen. "A pozitív életről nem lehet lemondani" - állítja Eric meginterjúvolt kedvese. Tró-

nia? Reich is ironizált
támadóival.
"mindanynyian Eisenhowerre
szavaztunk!"
Makavejev
riportere
sem különb.
Amikor
egyik kérdezettje
kifejti, hogyavasfüggönyön
túl még mosolyogni
sem tudnak
a gyerekek,
azonnal lecsap rá: mi a véleménye
akkor Amerikáról? A felelet: "Amerika,
az halott". Hát így.
Folytatódik
Milena története,
a szerb lányé,
kinek elege lett a Radmilovic-Iélék
gyámolításából , otrombaságaiból.
s hazatért. Lakótársnője éppen vendéget
fogad - magába. Rímes játékotjátszanak
nyelvükkel
és a testük összes többi
porcikájával.
Milena
diszkréten
félrevonul
Marxot olvasni. "A kommunizmus
szabad szerelem nélkül olyan, mint a sír."
Feltételezését
"odaátról"
erősítik meg. Re ich
egyik tanítványa
mesél a maszturbáció
örömeiról, mialatt itt a szerelmcskedés
örömeit élvezik
zeneszóra.
Csehes kompozíció:
beszéd, m uzsika és látvány elüt egymástól,
a lényeget
érinWen mégis találkozik.
Konkrét jelentéseik
eltérnek ugyan, utalásai kban azonban közösek. öszszetartozók.
M ilena menten
kifejti a gangon,
mire gondol. Hamisítatlan
agitációs beszéddel
örvendezteti
meg a röpgyűléseken
mindig unatkozó szemszedait.
Legfontosabb
az öröm'
modja. "El~·társak,
a szocializmus
és a fizikai
szerelem
nem lehetnek
ellentétesek.
A szeeializmus nem zárhatja
ki az emberi
örömöket
programjából.
Nekünk szabad ifjúságra, szabad
társadalomra
van szükségünk,
s ha ezt akarjuk,
akkor meg kell engednünk
a szabad szerelmet!"
Békebeli pártszemináriumok
hangján sz ól, jóllehet nemcsak
Reich halott már, az emberarcu
szocializmus
eszméjét
is elgázol ták.
Ennyi deklaráció
megengedi
a bohózattal
való kacérkodást.
Milenát alsó gépállásból,
az ud
varról.
avagy a szomszéd
gangról látjuk, amint
barátnője
kedvesének
katonazubbonyában
és
sapkájával
prédikál
(derékon
alul mindössze
egy kombinét
visel). Felemás öltözetéhez
illik
feminista
szerepe. melyet az utcáról
behajított
Radmilovic
hangos vágyakozására
vesz fül. AI.
anyagi és a nemi nyomorúságot
ostorozza.
Az
idióta férfiak ezt nyilván szabad akaratukból
választották.
"Az emberi természeten
múlik rni nden - sűvölti
-, ezért kell küzdeni valamenynyiünk szerelmi jogáérL!" S rá a kóda: összefogódzva
kólóznak
a "Szerelem
nélkül mcstan
nincsen élet" dallamára.
A figuráknak
és helyzeteknek
megvan a maguk zenei motívuma,
ám fölcsendülésük,
illetve
elhallgatásuk
nem igazodik
pontosan
a képek
váltakozásához.
E csúszás bizarr kapcsolatokat
szövöget,
s az elöregedett
montázstechnikának

új erőt kölcsönöz.
A Mennyei
Béke terén Mao
vöröskönyvesei
hullámoznak.
majd a Sztálinfilm egyik részlete bukkan fel a Lili Marleen zenéjére. "Uj, szocialista
társadalmat
építünk"
mondá a Nagy Mérnök megfontoltan,
s már látjuk is, amint készül. Gumicsövet
dugnak egy kábult férfi orrába. Gyomormo
ás. Es a földi isten
folytatja: "Lenin ragyogó xasztaja alatt megvalósitottuk
a ránk hagyott feladatot."
Snitt, elektrosokk-kezelés.
A szerencsétlen
soká rángatódzik az ütés utún.
Amit a kin, eléri a csoportos
terápia is, il la
Re.ch. Izzadt, csatakos férfiak és nök élvezik a
percer. "Minden apró részlet mcsél az emberről " - magyarázza
az ('gyi k terapeuta
Pn racc lsusra emlékeztetve.
Ha a karnera mögött is dolgozna a hangosüo,
hallalünk
a rendező kuncogásál.
Ismerjük,
amit kell, indulhat a szt ori , termeszetesen a~. Orosz .Iégrevii rnűsorávul.
Megad
j,ik a rnódját!
Mindent
betölt
a kórus e neke:
"Kiis~.iinet a partnak. a nag~· purtnak!" A sz ocializrnus elenjúrú rnűveszr-to
cári kosztumökben.
l.amé , flitter, szőrrnck es boak. M ilena álrnúlko
dik a nózőtcrr-n:
milycn cgeszsl'gl'sek,
szópek cs
halhatatlunok!
/\ reú akuszk odou, éhes katona
kat túrsnőjórc
hagyja, neki az előtáncossal.
Via
gyimir Iljiccsel kell ta lalk oz niu. Mihclyt a Szovjetunió
ncpmüvcsve
lr-korcso lyaz.i k a színriii, ültiit.éíjéhez siet.
Eddig nagytotúlok
váltakoztuk
közeliekkel.
most az amerikai plán a soros, ugyanis kapcsola
tok szövődnek.
Mi lcna ke~.d(,lllt'nyez a csillogú
palástok és puha tol lboák közöu. Egyik a nyakúra tekeredik.
Dicséri a giígiis, sz őke gúnúrt, ki
rémülten
iszkol előle. De nincs mcnekvcs,
elkapják, és a nagy Len in-poszter alatt bevezeti k a
lakásba.
Hercig belépő
tinglitangli
muzsi kára , inter
nacionalista
dumavul. Vlagyimir
IIjics bemutatkozik. Szavai és gesztusai egymúst cáfolják. Dül
bel öle a nagyorosz
büszkeség. M i más lehetric a
replika, mint elvadult kommunista-ellenesség!
Erőszak a másik oldalon is. Az őr gerillaharcba
kezd a lőnesre leszaladt bankfiuk
kőzött. Mindenfele háború. ,~Gyilkolj a békéért!"
- biztatja
az angol sláger. Egi totál a városról.
Dehogy,
egy falra rajzsziigezett
naptúr ellitt
dicsekszik
pártosan
Milena vendége:
már jártam I\' ew Yorkban.
Luftballon
az egész, egyéni
üröm semmi. Mintha ugyanezt
hallottuk volna
korábban
a másik oldalról is!
A lány őrz i függetlenségét,
és visszakérdez
:
nálatok? Ott az egyén és a társadalom
boldogsága megbonthatatlan
egységet
al kol. Az más.
'21

Adáz udvariaskodással
folyik a leples vetélkedő: kinek jobb. Semmitmondó
zene alatta, didaktikusak
a kijelentések.
Vlagyimir
Iljics hirtelen felfigyel egy képre. A Führer rajongó asszonyok gyűrűjében.
Háborog:
"Mégiscsak
kommunisták vagyunk!"
Álságos vita robban ki köztük. Másról beszélnek,
mint amire gondolnak.
Freud szfinx-mosollyal
tekint le rájuk (az imént
még Reich szemlélte jóindulattal
ugyanonnan
a
szeretkező
párost). A kommunizmus
fogalmán
lovagolnak,
holott - kivált Milena - máson szeretne. Pedig "a szó éles, akár a kard vagy a korcsolya". Tudja is, mondja is. Vágyai, szándékai
barátnőjében
öltenek testet, ki mezítelen
sündörög, tornázgat
a férfi körül. H atha észrevenné
végre.
Lazító gyakorlatok
odaátról,
itt meg évödnek
erősen. Reichet nyilván Moszkva ügyniikei juttarták börtönbe
- kockáztatja
meg Milena.
1\
férfi bekapja
a horgot, s dühödten
védelmébe
veszi a status quót: párt jút és állumat. no meg a
házasságról
vallott nézeteiket.
Ha barátnője
illusztrálhaua
a lány elképzeléseit.
tőle sem tagadható
meg hasonló
szívcsség.
Radrnilovic
elvtárs nyomul be részegen,
mintha kissé féltékeny volna. Sietve kidobják. "A rejtett feszü ltségeket háború,
forradalom
vagy szerelmi
bűntény oldhat ja fel."
Beszakad
a szeba fala, Radrnilovic
elvtárs
mégis átnézett a szornszédból.
S ha már itt van,
az "ej uhnyern" dallamára
szekrénybe
zárja, beszögezi vetél y társát, majd a "Még visszatérünk,
visszatérünk
rni, bátrak"-at
danolva távozik. A
jelenetnek
vége, angoira váltunk. Ismét az "Ölj
a békéért!"
hangzik. Gyors snittek: járőr, mezítelenek egy irodában és a homoszexuális
szerelmi vallomása
a limusin mclyén, csókok közepette.
Ennyi naturalizmus
lesújtó kritikát követel.
Mílcna kivágja a Iarbát: "Halál a férfi fasizmusra, szabadságot
a női nemnek!"
E jelmondat
újabb burleszket
nyit. Lassú énekszólóval
kezdődik: ,Jaj, megölöm
magam. De csak a testeden át!" Egy csinos, ifjú szobrásznő
gipszmintát
vesz modelljének
gondosan
fölsimogatott
veszszejéről. Míg készül a mű, Milena olvas föl az államról és a forradalomról.
Fenyeget
az elalvás rérne , gyorsítani
kell a
tempóri. Részlet a Moldvából (egy homoszexuális karlendítésc
az istenanya képe előtt), és maris
visszaröppenünk
Sztálin atyánkhoz.
"A kommunizmus
első lépcsőjét
megvalósítottuk,
elvtársak!"
- zengi utolérhetetlen
szépséggel
és
méltósággal.
Fölcsap megint a hála kórusa: "Kö'2'2

szönet a pártnak.
fütyi viaszmása.

a nagy

pártnak

l"

Elkészült

a

Közeli a Generalisszimuszról.
Folytatódik
az
ének: "S ezt a szerencsét,
boldogságot
bevisszük
minden
házba".
Csakugyan,
kényszerzubbonyában az őrült is ugrál. Odaátról
meg a járőr
boldog
vigyorral
húzkódja
géppisztolyának
elülső markolatát.
Mi tagadás, maszturbál
vele.
Fallikus jelkép a fegyver valóban, mint ahogyan
Reich organon-ágyúja
is. (Némi különbséggel
pcrszc.)
Közeledünk
a dráma csúcspont jához. A rnotívumok együtt, szándékok,
indíttatások
készen,
forrnak az indulatok.
A .lagy összecsapás
már
nem várathat magára. Vlagyimir
lljics a vízparton prédikál az aszkézis és az elszántság hasznáról. Nyugtalankodunk:
ki lesz a Megváltó?
(Korábban elhangzoll
meghatározás
szerint a fasizIII us Krisztusnak
, az Embernek
elpusztítása.)
M ilena magára vonná a figyelmet,
ám a férfi
már lendületbe
jött, nem befolyásolhatja
az okvetetlenkedés.
Radrnilovic
elvtárs
hordószónoklatünak
pozitív változatát
adja elő. Dagálylyal szól az Emberről.
Élvezettel rezegteti hangszálai t - nagyúria.
M ilenára a hallgatóság
szerény szerepe
vúr. Esetleg halkan kisérhetné
a

szólót.
Beethoveni
dicsőiti most Vlagyimir
Iljics az
"Akácos út" nótújara,
s a romlott világra panaszkodik: "Ma senkit sem szabad megsimogatnod,
rn ert Iecsupják a karod. Ma csak ütni lehet, fejbevágni
mindenkit
irgalmatlanul,
megha
az
erőszuk ellen vagy is!"
A

rúga lom ra

M ilena

<'gyetlen
határozott
Kolumbusz
tojása.
próbálkozott
csókjaival másle!e terelni él "beszélgetést",
a sz ónok
nadrúgjához
nyúl, s megragadja
középen.

mozduluüul
le lel. Cáfolata
Miután korúbban
hasztalan

Irgalmatlan
pofont kap, szól még az "Akácos
út". Aztán elnyomják
él himnikus
hangok. Ismét
Moszkva , folytatódik
a Vörös téri kinyilatkoztatás: "A szovjetek 'köztársaságát
akat juk megőriz ni, induljunk
harcba Lenin nevével
az ellenség ellen!" Térden csúszik egy örült.
Bocsáss
meg! - jajongja
Vlagyimir
Iljics
mélyszláv átéléssel. Ez a csúcs immár. A lány' kitör, és szemébe vágja ostoba zsarnokának:
"Ugy
ütőuél
meg szerelemből.
hogy azt hillem, leröpül a fejem. Nem engedled
meg, hogya forradalom emberré
tegyen. Nem lehet nundenkit
szeretni, s közben egy embert sc. Ez léggömb, nem
forradalom!
Hazugság,
nagy történelmi
igazságokba csomagolva."
Szava csókba fúl, teste a
férfi mellé ereszkedik.
Fölzeng a nyitó világdi-

Jagoda Kaloper, lvica Vidouis' és Milena Drauic

csérct, szerelmi
kettösbe
kezdenek
a jégtáncosok.
Egy kiáltás. A feltápászkodó
Vlagyimir
Iljics
keze véres.
A zárlat először prózai. "Mi vár mara?" - frdeklődik a boncmester,
s az aktatáskaból
előkerül Milena levágotl
feje. Kéjgy.lkossag.
Nem
kell soká találgatni,
mivel követlék el. Ott a borotvaéles
nikkel korcsolya
is. Köz ös röpülés
az
égi sugárzásban
! Ugyan, az ellenállás megtiirését választotta
a tell es.
Milena kobakja
váratlanul
beszélni
kezd, a
tálkában
elmondja
epilógját:
"Vlagyimir
Iljics
nemeslelkű.
Nagyambíciókkal,
sok energiával,
romantikus
aszkéta is.lgazi vörös fasiszta!" (Vajon miért nem mutatták
be a filmet eddig") t~s
egy bók Reich-nek:
"Elvtársak,
én most sem

szégyellem
kommunisla
múltamut!"
Búr It'hl'l,
hogy ez inkább Freudnak
szólt.
Áz opera bulla véget ért. Fin:t1éjút a vl'zeklií
bűnös énekl i. Vlagyi m ir lljícs véres kt'zzel bolyong a folyóparton
kivetell bárkák, lovak, szalormájukat
pirító cigányok
közütt,
s hivő kommunistaké
nt Bulat Okudzsava
hangjún folüsz
kodik az Istenhez (hevl'nyészell
Iordit ásbun]:

I1m(t; a [old jiJrog meg
1:\ rettenetes rajta ai; elet
fia van meg egy keues idod
I1m(t; a fén» es tü; ra,l.,l)og
11 dj beLriLenundenkinek
De ne [eledd, hogy en is
Itt vagyok!
Sneé Péter

w.

R.
A kis galíciai faluból származó,
s földi pályafutását egy amerikai
börtönben
befejező
Wilhelm Reich ugyanis egyike volt a huszadik század nagy renegát jainak.
Koestlerrel,
Orwel llel együll azok közé tartozik, akik belülről szereztek élményeket
a baloldali
totalitarianizmus
politikájáról,
s azután - a mozgulornmal
sz mbefordulva
- mindent elkövettek
azért, hogy leleplezzék
rnindazt, amivel egykor azonosultak.
Reich a húszas és harrn incas években
aktívan
részt vett az osztrák és a német m unkásmozgalornban , s azon belül egy sajátos irányzatot
képviselt, a kommunista
párthoz kapcsolódó
SEXPOL-mozgalmat, amelyatársadalmi
elnyomás és
a szcxual is elfojtás forradalmi
megszüntetésének ügyét rendkívül
hatásosan
kapcsolta összea hatvanas évek diákmozgalmaira
kisugárzó hatással. Amikor azonban felismerte,
hogya kommunista
mozgalom,
a sztálini
Szovjerúníó
a
mindennapi
élet, az emberi kapcsolatok,
a családi és szexuális
problémák
tekintetében
is
ugyanolyan
represszív
politikát folytat, ugyanúgy a természetes
emberi vágyak elfojtására,
az
elfojtott sz exualis energiák agresszív cselekedetekben való levezetésére
törekszik, mint a fasizmus, szenvedélves
hévvel
fordult
szembe
a
kOll1munizmuss;tl.
Élete végéig hirdette,
hogy
az emberiséget
megrontó.
minden természetes
vágy érvényesülését
megakadályozó
Gonosz
nem egyéb, mint a vörös és a barna fasizmusok
közös
lényege,
a MODZSU-eLv
(MODZSU
= Reich által kreált betűszó MOncenigo,
egy középkori inkvizítor,
és DZSUgasvilli,
azaz Sztálin

I
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Wilhelm Reich

Több mint húsz esztendős
késéssel Magyarországra is eljutott Dusan Makavejev
W. R. Az organizmus misrteriumai című filmje. A filmrendezőt megihlető
W. R., azaz Wilhelm
Reich osztrák pszichoanalitikus
(! X!)í - l !);>7) személye és
életműve
kevéssé ismert Magyarországon.
Irásai ból csak egy-egy részlet, ki vonat jelent meg,
először a két világháború
közötti
baloldali foIyóíratokban
(A Korunkban és az Emberi izmeretben), majd a nyolcvanas
években a Medoeuinccimű folyóirat (I !)X:-ltL-;1 sz.) közölt egy terjedelmesebb
Reich-összeállítást,
cenzurális
okuk
miatt jelentősen
lerövidített,
megcsonkított
szövegekke!.
Reich ugyanazon
okok miau volt tilalmas szerző, amiért a filmet sem játszhatták,
sem Magyarországon.
sem más kelet-európai
országban,
beleértve
a rendező
hazáját,
ugoszláviát.

J

nevéböl.)
Makavejev
filmjének asszociációi
többek között a fasizmus, a kommunizmus
és az elfojtott
sz e xualitás
azonosításának
reichi gondolatvilágára utalnak.
Reich azonban
nem csupán
a
kommunista
mozgalomnak,
hanem a pszichoanalízisnek
is renegát ja volt. A h úszas években
még Freud közeli munkatársai
közé tartozott, s
nagyhatású
tudományos
műveket írt a szexualitás elméletéről,
a karakter analiziséről.
Baloldali rneggyőződésc
miatt azonban szembekerült
a
pszichoanalitikusok
többségével
is, végül pedig
I !l:-lj-ben kizárták a :'-J ernzetközi Pszichoanalitikai Egyesületből.
nem sokkal azután, hogy főműve, A fasiemus tömegpszichológiája (19:1:)) rniatt
a kommunista
pártból is eltávolították.
A kétszeresen is kirekesztett.
egyre inkább talajtalanná vált, és végül amerikai emigrációba
kénysze-

rült egykori kommunista pszichoanalitikus
(ez az
összekapcsolás már önmagában sem nélkülözött némi bizarrériát) buzgó kritikusa lett egykori mesterének. Ugyanakkor egyre inkább előtört belőle a próféta, a csodadoktor. él. sarlatán,
aki feltalálta az emberiség testi, lelki, valamint
társadalmi és politikai betegségeinek
egyetemes gyógyszerét, az orgonenergiát vagy más néven bionsugárzást. Makavejev filmje szellemesen
mutatja be Reich sarlatán, bizarr ötleteit s terápiás módszereit, amelyek végül hörtönbe juttatták (a rák gyógyítására alkalmasnak vélt "orgonenergia-akkumulátorral"
folytatott ténykedéseit az amerikai hatóságok kuruzslásnak rninősítették).
Ma is folynak viták arról, hogy Wilhelm
Reich végülis - életének utolsó szakaszában elmebeteg volt-e vagy sem. A vitát a film sem

dönti el, de talán nem is ez a kérdés. Hiszen Makavejev bizonyára pontosan tudta: Reich semmivel sem volt "őrültebb", mint a fasizmus, a
sztálinizmus és a hidegháború, mint az a világ,
amelyben eszméit hirdette, és amelynek önjelölt megváltója kívánt lenni. Ez a felismerés teszi a jugoszláv rendező alkotását húsz év után is
időszerűvé és felkavaróvá.
A most következő Reich szöveg alapján az
olvasó ízelítőt kaphat a hányatott életű renegát
"freudomarxista"
gondolatvilágaból.
A szöveg
az eredetileg l!l:27-ben megjelent Az orgazmus
funkciója cirnű könyvének I~)40-ben, már Amerikában íródott előszava. (Wilhelm Reich: The
Function of the Orgasm. Simon and Shuster, New
York l~l7:1.) A Wilhelm Reich művei iránt érdeklődök részletes bibliográfiát találnak a Medvetánc fent említett számában.
Erős Ferenc

Wilhelm Reich: Az orgazmus funkciója
Bevezető az amerikai kiadáshoz
Ez a könyv az élő szervezeten az utóbbi :lO évben végzett orvosi és tudományos munkám őszszegzése, melyet eredetileg nem szándékoztarn
közreadni, így aztán minden habozás nélkül beleírtam olyasmit is, amit anyagi megfontolásokból, a legszélesebb értelemben vett jó hírnevem
értelmében, valamint bizonyos meggondolatlanul maradt gondolatok miatt egyébként kihagytam volna.
. Sokaknak rejtély, hogyan is tevékenykedhetek egyszerre annyira eltérő tudományágakban.
mint a mélylélektan, a szociológia, a fiziológia,
sőt újabban a biológia. Egyes pszichoanalitikusok azt szeretnék, hogy térjek vissza a pszichoanalízishez ; a politikusok szívesen száműznének a természettudományokhoz,a
biológusok
pedig a pszichológiához.
A "szexualitás" problémája úgyszólván valamennyi tudományág kutatási területével érintkezik. Központi jelensége az orgazmus, pszichológiai, fiziológiai, biológiai kérdéseket éppúgy
felvet, mint szociológiai problémákat. A természettudomány
aligha kínálhat még egy olyan
kutatási területet, melyben minden élő alapvető

egysége ennyire megmutatkozna,
és amelyben
ennyire lehetetlen volna a beszűküléshez,
il tőredékességhez vezető specializálódás.
fo.. srexökonómia sajátos kutatási módszereivel
és ismeretanyaga révén önálló tudomanyagga. a nemiségnek természettudományos. empirikusan megalapozott elméletévé ualt. Most elérkezett az idő, hogy
megírjuk fejlődéstörténetét.
Örülök, hogy így
lehetőségem nyílik arra, hogy tisztázzam, mit
mondhatok saját eredményeirnnek,
hogyan viszonyul munkám más kutatási térnákhoz, és
hogy mi is rejtezik a tevékenységernről terjedő
üres pletykák mögött.
A szex-ökonómia I~JUJ és l!J:2:1között, a freudi
pszichoanalízis rnéhében alakult ki. E keretek
közül tulajdonképpen
csak I!):lH körül váll ki,
bár a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesüleltel való hivatalos szakításomra csak I!):14-ben
került sor. A jelen kötet nem annyira tankönyv,
mint inkább beszámoló az eseményekről és tényekről. Az anyag rendszeres bemutatása nem
érzékeltethetné
az olvasóval, hogy hogyan is
követték egymást a kérdések és megoldásaik e
két évtized folyamán. Semmi nem volt merő

"kitalálás",
minden
eredmény
tudományos
gondolatmenet
szülötte, és ha azt állítom, hogy
magamat csupán e logika eszközének
tekintem,
korántsem
álszerénységböl
teszem.
A funkcionális
kutatómódszer
úgy működik,
mint az iránytű egy ismeretlen
vidéken. A szexökonómia elméleti érvényességét
fényesen bizonyítja, hogy legfontosabb
kategóriája,
az 1~):2:2·
ben felfedezett
"orgasztikus
potencia"
hogyan
mutatott
irányt a továbbiak
felé, és nyert egyszersmind
természettudományos
igazolást is az
orgaemus-reflex és az organ-sugárzas felfedezésében (1~)3.-' ill. UrW). A szex-ökonómia Icjlődéscnek ezen belső logikája szilárd tamaszt jelent a
vélemények
káosza közepette.
E logika alkotja a
félreértésekkel
és a súlyos kétségekkel
szembeni küzdelem
védőbástyaját
olyan időkben,
mikor a világos gondolkodást
zavartság
fenyegeti.
Vannak előnyei
annak, ha az ember ifjabb ko
rában tudományos
önéletrajzokat
ír: még vannak il lúz.iói , pcldáu l hihet abban, hogy az emberek készek forradalmi
felismeréseket
befogadni.
Igy ragaszkodhat
az író az alapvető
tényekhez,
ellenállhat
a késztetésnek.
hogy kornprornisszumot kössön, továbbá lelki békéjét a világi elfogadtatás és a szellemi önelégültség
igénye sem
zavarja meg, nem gátolja semmi, hogy éles következtetéseket
vonjon le. Az a kísértés, hogy bizonyos betegségek
szcxuál is kóreredetét
tagadjuk, a szex-ökonómia esetében
sokkal nagyobb,
rnint a pszichoanalízis
idején, A szex-ökonómia
kifejezést is csak komoly erőfeszítés
révén sikerült meghonosítanom.
E fogalom egy új tudományos terület, a bio-pszichikus
energiára
vonatkozó stúdiurn
megnevezésére
szolgált.
elen
körülményeink
közöu a "szexualitás"
kifejezés
már önmagában
is bántó, és nagy a kísértés,
hogy az emberi élet szempontjából
vett fontos
ságát mindenestől
tagadni
igyekezzünk.
Nem
kétséges, hogy több geneJ"áció munkája kell ahhoz, hogya hivatalos tudomány
és a nagyközönség a szexualitást
komolyan
vegye, hogy az élethalál
kérdések
lassanként
ráébresszenek
a
szexuális
folvarnatok
(társadalmi
kénvszerektől
mentes)
megértésének
és uralmának
abszolút
szükségszerüségére.
Ilyen kérdés például il rák, és ilyen az <: pszichikus járvány is, amely diktatúrák
kifejlődésehez vezetett.
A s<:ex-ökonómia természettudományos
diszciplina. Tárgya, vagyis il nemiség miatt nem szégyenkezik.
E tudományt
nem
képviselheti
olyan ember, aki nem győzte le a szexualitással
szemben
belétáplált
lenézést.
A szex-ökonómia
terápiás módszerének
el nevezése:
"vegetotera-
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pia", már (inmagában
a társadalom
finn yássúgának tett engedmény.
Az "orgazmo-terápia"
sokkal jobb és pontosabb
elnevezése
lenne a szóban forgó orvosi rnódszernek:
lényege ugyanis
éppen ebben rejlik. Tekintetbe
kellett azonban
vennünk,
hogy ez az elnevezés az ifjú sz ex-ökonornusok számara
aránytalanul
nagy gyakorlati
terhet jelentett
vol na. Ez már csak így van, az
emberek,
ha természetes
vágyaikról
és vallásos
erzelrncikről
hallanak,
gúnyosan
kacagnak
vagy mocskos tréfitt űznek belőle.
Okom van attól tartani, hogy egy-két évtized
múlva a srex-tikoruimía két ellenséges
táborra fog
bomlani:
az egyik azt állítja majd, hogy - mivel
az altalános élettevékenységeknek
alárendeltek
- a szexuális
működések
nem bírnak önálló jelentöséggel,
él másik csoport
viszont élénken tiltakoz ni fog, és megkísérli
a szexualitás
kutatásának rangját megőrizni.
Ebben a harcban pedig
teljesen elhomályosul
majd a sz exuális folyamatok és az életfolyamatok
alapvető
azonossága.
Magam is beadhatnám
a derekamat.
és megtagadhatnam
küzdelmes
fiatal éveim tudománvos
meggyözödésct.
Semmi okunk azt várni, hogy il
fasiszta világ murul izúlo. örökléstanban
hívő
pszrchiáterei
és pártbürokratái
felhagynak
il nehéz munk ánk e llen irányuló
fenyegetéseikkel.
Akik ismerik a fasiszta sajtó által a szex-ökonómia
ellen felszított norvég botrányt,
azok tudni fogják, miről beszélek. Haladéktalanul
le kell tehát
sziigezni.
mit is értünk seex-iikonomian. miclőtt
az elavult társadalmi
feltételek
nvorn ása alatt
akár magam is elkezdenék
másképpen
gondolkodni, s így saját tekintélyemmel
gátolnám a jöveridő ifjú tudósokat
az igazság keresésében.
A szex-ökonómia elméletét és az élet jelenségek
területén
végzett kutatásokat
néhariv mondatban ü~szeroglalhatjuk.
;\ pszichikus
~gészség az
orgaszrikus
potencia,
vagyis
azon
képesség
í'üggvénye, hogy az egyén mennyire
adja át magát a természetes
nemi aktus izgalmi csúcsának,
és rnennvirc
képes azt átélni. Az orgasztikus
poterieia az egyén szeretctre
való képességének
egészséges mivoltán alapul. A lelki betegségek
a
természetes
szeretetképesség
zavaraiból
fakadnak. Az orgasztikus
impotencia
esetében,
rnelytöl az emberek
túlnyomó
többsége
szenved,
biológiai energiák
halmozódnak
fel, és ez irracionális cselekedetek
forrásává válik. A lelki zavarok gyóg) ításának
alapvető
követelménye
a
természetes
szereletképesség
visszaállítása.
Ennek szociális
és pszichés feltételei egyaránt vannak.
A pszichés betegségek
a társadalom
szexuális
káoszának
következményei.
E káosz ercdmc-

n~ e évezredek úta az, hogy al. ember lélektanilag alávet i magát az uralkodó létfeltcte
lc knek. s
igy az élet külső mechanizálódasat
belsövé teszi. E káosz az embert az önálló létezesre
képtelenné telte, és ezzel lélektanilag
is lehorgonyozta benne az clgépiescdcu
és tckinte lvc lv ű civilizácicn. A vitális energiák
természetes
sz abálvozása kényszeres
kötelességtudat
és kényszeres
moralitás
nélkül folyik; e kényszerek
tehát az
antiszociális
késztet~sek
biztosjelei.
Az antiszociális cselekedetek
már másodlagos
késztetesek
megnyilvánulúsai,
amelyeket
a természetes
élet
elnyomasa
hoz létre, s melyek ellentétben
ál lnak a természetes
nemiséggel.
Akiket az élet es
nemiség elleni negativ viszonyulasra
nevelnek,
azokban az öröm szorongást
kelt, ennek fiziológiai alapja az izmok tartós görcse. Az örömtől
való effajta neurotikus
szorongás az az alap, melye n az egyének újratermelik
az életellenes
diktaturákhoz
vezet ö nézeteiket.
Ez az alapja az
önálló szabadságra
törekvő életmódtól
való Iélelemnek is, amely a legfőbb erőforrása
a politikai reakciónak
és a dolgozó férfiak és nők többsége egyének vagy csoportok
általi clnyomúsának. Ez a felelern biofiziológiai
természetű.
ez
ll pszichoszomatikus
kuiatasaink középpontjaban. Múig i,>ez a félelem a legsúlyosabb
akad.iIya ama őntudatlan
életműködések
vizsgaIatúnak, melyeket
a neurotikusok
titokzatosnak
ós
félclemtelinek
tapasztalnak.
A modern ember egy hatezer éves patriarchális, rck inté lyc lvű kultúrát teremt újra meg újra,
karakterére
ezért olyan "páncélzat"
jellemző.
mcl y védi saját belső természet'
és az öt körülvevő szecialis nyomorúsúg
ellen is. E karakterpúncélból
cred az elszigetelődés,
az önelégültség, a hatalomvágy,
a felelősségtől
való felelem,
a rnisztikus vágyakozas,
a szexuális nyomor, a
tehetetlen
neurotikus
lúzudás
csakúgy,
mint 'l
patologikus
tűrőképesség.
Az ember «lidegenedett az ólcttől , ~éit szembefordult
vele. Ez az elidegenedés
nem biológiai, hanem szocioökonó
mik us l'l'edl'lű:
al. emberiség
tőrt ne lm ne k
pat ria rc hútu s eliilli kurszukui ban nyorruu scm
tulú ljuk.
á

ó

ó

A p.u riarchátus lc lbu k kanúsu ,'lta a rnun ka és
a te\ l'kenysl'g u-rmcsv ctcs örörnó: a kC'llysZl'rl's
kiilclpssl'gtudat
váltotta
1'('1. A/. emberek
ll'lg~
tümegeinl'k
lelki szcrkczctc
eltorzult, impotencia t'S ,ll'. (,lettiii való Iólcle m jellemzi öket. Ez a
torz s/.erkezet nemcsuk a tc k intólyclvű
dikuuúrúk nuk az alapja, hanem a/.t is lchetővc
teszi,
hog~' a diktatúrúk
a/. emberek
felelötlem(-'gére
(''> g~crLll('ki rn ivultúra hivatkozva
igazolják k'tük ct. :\1. l'lettiil vu!o cml' elidegenedés
végsé)

következrnc nye az a nemzetközi
katasztrófa,
melyet jelenleg
átélünk.
Az emberek
tömegeit nem a természetes
szülő i szeretet formálja, hanem a rekinté lyelvű csalúd neveli a rckintélvek
ira nl i vak engedelmességre. Az ellajta engedelmesség
elérésének
fő
eszkiize a kisgyermekek
es a serdülők
szexualitásának
rncgnvornorü
ása.
i\ természet és a kultúra, al. ösztön és az erkölcs, a szc xuulitús es a munka csak az emberi
struktura
hasadúsúnak
köv ctkeztébcn
kérülhet
ellentétbc
egyIllússal.
Kultúra
és természet,
munka es szc rclcrn , morúl és nemiség egysege
és harmóniaja.
melvrc
al. embniség
időtlen
idők
ótu \'úg: ik, rni ndaddig csak álom marad,
amíg az ernber továbbra
is megveti a terrneszetes (org,lsztikus)
szcxuális
kielegüks
biológiai
vágyúl. ;\ valódi, lelkiismereten
és felelösségerzctcn alapult) dcrnokrar ia és >zabaclsúg.szintl'n
mindaddig
illúzio marad, III ig ez a kitétel nem
teljesül.
Az emberi létet továbbra
is a zűrz a vu
ros társadulrni
kitételeknek
való tehetetlen
alávcrcuscg jcllcmzi. Az elet clleni harc a parancsuralomra
pítű oktatási rr-ndszcr cs a háborúk
revért folyik tovább.
A psz.ichou-rú p iúba n kidolgoztam
il "karak
teranalitikus
vegl'lotl'rúpia"
mudszcrct.
Lnnc-k
alapelve:
a hiopszic hi k us mot ilit ás hclyrcúllitú
sa a karakter cs al. izomrendszer
merev,l'geillek
("púncl'lzat,i.nak")
feloldása
révún.
A nr-urózisoknak ezt a kclc tkczcsi módszcrct
a szcxual itus
cs a szurongás
bioelektromos
jcllegl'llek
kik
dczese k iscrlculcg
is alatúmuszt
ottu. A szexuali
tás es a 'l.orong~ls al. l'Iií szcrvczct kl'! clh-ructcs
irúnyú müködésc:
örömteli
cxpn nzio al. egyik,
szorongásos
kontrakció
a másik.
é

A szcx-ökonorniui
kututusnu
gazm us-képlet
'l következő:

k ininyt szabú 01'M ECH A N I KA I

FESZÜLTSÜ';
BI()ELEKTI{OMOS
TÜLTl~S BIOELEKTROMOS KISÜU:S MECHA
IKAI EJ.ERf\:YEDl;:S.
Ez egyszersmind
az élc-tfunkciók
últalúnos
kep
letc is. 1':1. vezetett el al. ('Icltcll'n l'lii anyagg<i
vl·l'\'e/.iidl',i
lo lya m auinu k vi/.sgúlat,'tIwl.,
a ki~l'r1eti hio n-kutatúshoz.,
Icglljabban
pedig al. or
gon-sug~lrz"ls klfl'c1czl'sl'hl'z.
J\ szvxuulitas
l'~ a
hio nuk kutatasa llj irán yt nyitott a ruknuk és a
\'l'gl'tatí'v l·kt sómos
cgYl'b zavarúnak
kutatúsában.
SZÚlllOS rumbolú
b('tcg'>t'g kőz vr-t lrn oka 1('het az a tl'ny, Iwgy az I'lllberisl'g
mi nt faj, 'l
'>I.exualitús terml'szetes
törvenyeinek
nem engNlelmeskl'c1ik.
Emberek
rnilliúi halnak meg a
húborúbun
az elet közvetlcn , társadalmi
rnórctű
tagacl<búnak
k övctkcztebcn.
Ez a tagad,is
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ugyanakkor az életrnűködések lelki és testi zavarainak kifejeződése illetve következménye.
A szexuális folyamat, vagyis a biológiai
örömérzet expanziós folyamata egyszersmind
maga a tulajdonképpeni
életfolyamal. Túl sok
mindent állítunk egyszerre, és mindez talán túl
egyszerűen hangzik. Ez az "egyszerűség" az a titok, amit egyesek munkámban éreznek. Megkísérlem leírni, hogyan küzdöttem le az akadályokat, melyek mind ez ideig meggátolták a bepillantást ebbe a problémába. N agyon remélern.
hogy meggyőzöm olvasóirnat: semmilyen varázslatról nincsen szó. Ellenkezőleg, elméletem
általános érvényű, új felismeréseket tartalmaz
az életműködesekről.
Annak oka, hogy az általam felfedezett tények és kapcsolatok felett
mind ez ideig elsiklottak, vagy azokat következetesen titkolták, nem egyéb, mint az élettől való általános elidegenedés. ( ... )
A szex-ökonómia jelen bemutatásának
kizárólagos kiindulópont ját azok az európai körülrnények alkotják, amelyek a katasztrófához vezettek. A diktatúrák győzelme az európai tömegek
olyan lelki betegségével magyarázható, amelynek következtében gazdasági, szociális és pszichológiai értelemben egyaránt képtelenek voltak arra, hogy a demokrácia változatos formáinak bármelyikére berendezkedjenek.
Nem töltöttem még elegendő időt ai Egyesült Államokban, hogy megítéljem. mondanivalóm mennyire érvényes vagy érvénytelen az amerikai viszonyok között. "Viszonyokon"
itt nem csupán a
társadalmi vagy külső emberi kapcsolatokat értem, sokkal inkább az amerikai férfiak, nők és a
belőlük álló társadalom mélylélektani szerkezetét. Ennek megértése időt igényel.
Biztosra veszem, hogy könyvem angol nyelvű
kiadása ellen számos kifogás fog felmerülni. Sok
évi európai tapasztalatom alapján képes vagyok
felmérni egy támadás, egy bírálat avagy egy elismerés jelentőségének
mértékét. Mivel nincs
okom feltételezni, hogy Amerika bizonyos köreinek reakciója alapvetően
különbözne
az
európaiakétól.
szeretnék néhány ellenvetésre
előre válaszolni.
A szex-ö'konómiának nincs köze egyetlen létező politikai szervezethez
vagy ideológiához
sem. A társadalom különféle rétegeit és osztályait elválasztó politikai fogalmak a szex-ökonómiára nem alkalmazhatóak.
A TERMESZETES
szexualitás és annak gyermek- és serdülőkori elfojtása államok és csoportok határain túlmutató
egyetemes emberi jelenség.
A szex-ökonómiát mindenféle párt képviselői
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üldözőbe vették. Közleményeimet
kommunisták és fasiszták egyaránt betiltották.
egyként támadták és becsmérelték a rendőrhatóságok,
a
szocialisták és polgári liberálisok. Másfelől elismerést és tiszteletet aratott a lakosság valamennyi rétegében és körében. Az orgazmus
funkciójának tisztázása különösen jó fogadtatás-ra lelt tudományos és kulturális-pclitikai
körökben.
A szexuális elfojtás, a biológiai rigiditás, a
moraliz álás és az aszkétizmus nem korlátozódik
a népesség egyik vagy másik osztályára vagy rétegére. Mindenütt fellelhető. Ismerek papot, aki
készséggel elfogadja a természetes és természetellenes szexualitás közötti különbségtételt, aki
elfogadja azt a tudományos állítást, hogy az Isten fogalma és a természeti törvények egyenértékűek. Am ismerek olyan egyházi férfiakat is,
akik a gyermeki és serdülőkori szexualitás tényeit és konkrétumait az egyház léte ellen irányuló súlyos fenyegetésként fogják fel, és minden erejükkel küzdenek ellenük. A dícséret és a
gyűlölet egyazon ideológiával érvel. A liberalizmus és a demokrácia éppúgy fenyegetve érzi
magát, mint ahogyan a proletárdiktatúra,
vagy a
szocializmus, vagy akár a germán asszonyok féltik tőle tisztességüket. Valójában csupán egyetlen felfogás és társadalmi-morális
berendezkedés számára jelent veszélyt az élet működései- .
nek tisztázása: ama tekintélyelvű, diktatórikus
rezsimek számára, amelyek kényszeres moralitás és munka révén igyekeznek a vitális energiák spontán erényességét és természetes önszabályozását
elpusztítani.
Amde - mondjuk ki immár nyiltan - tekintélyelvű diktatúrák nemcsak totalitariánus államokban léteznek. Felleljük ezeket az anyaszentegyházban éppúgy, mint a parlamentális kormányokban.
Egyetemes emberi tendenciáról
van szó, melyet az élet elnyomása hoz létre; a tekintélyelvű nevelés valamennyi nép fia számára
megteremti a diktatúrák elfogadásának és megszilárdulásának
pszichológiai
alapját. Ennek
alapelemei: az életfolyamatok misztifikálása,
az
anyagi és szociális tehetetlenség, az egyének félelme attól, hogy saját sorsukért felelősséget vállaljanak; mindezek következményeként
pedig
az aktív vagy passzív törekvés a biztonság és a
hatalom illúziójára. A társadalmi élet demokratizálásának ősi autentikus törekvése az egyén
önrendelkezésére,
természetes társas és rnorális
érzéken, a munka örömén és' a szerelem földi
boldogságan alapszik. Ez a törekvés minden illúziót veszélyesnek tart, ezért nemcsak hogy
nem fél az élet természettudományos
megisme-

ré sétől, hanem arra használja fel, hogy az emberi strukturák
fejlődésének
döntö problémáiban
tudományos
és gyakorlati
(nem pedig illuzórikus) módon előre haladjon. Mindenütt
történnek erőfeszítések
arra. hogy a formális demokráciát átalakitsák a dolgozó férfiak és nők valódi
demokráciájává;
a munka de mokráciájáva.
ilIpi
megfelel a munkafolyamat
természetes
szervezödésének.
Amentálhigiéné
területén
az első és legfőbb
feladat, hogy aszexuális
káosz, a prostitúció,
a
pornográf
irodalom és a szexuális kereskedelem
helyét átvegye
a társadalern
által támogatott
természetes
szcrclrni boldogság.
Ez nem jelenti
sem a "család
lerombolását",
scm a "Illorál
alaaknáz asát". A családot és az erkölcsőt a kényszerű család és a kényszerű
erkölcs már régen
aláásta. Szakmánknak
a szcxualis és familiáris
káosz okozta pszichés zavarok megoldására
kell
vállalkoznia.
A pszichés járvány
megfékezése
érdekében
világosan
meg kell tudnunk
különböztetni
a szülök
és gyermekek
közötti valódi
szerétetet
a családi kényszerek
bárrnclv formáját!l!. A világméretű
járvány,
a .Jamilitisz" elpusztítja mindazt, amit a tisztes emberi igyekezet megpróbált
létrehozni.
Noha
nem tartozom
semmilyen
politikai
szervez ethez , nézeteim a társadalmi
életről igen
határozotlak
és - eltérűen
mindcnncrnű
politikai, ideológiai vagy misztikus életszemlélettöltudományos
racionalitással
rendelkeznek.
Felismerésem
alapján bizvást al lithatorn, hogy földünk mindaddig
nem éri el él tartós békét, és
nem találja meg a társadalmi
szcrvezct m űködósének tökéletességet,
amíg továbbra is művcletlen politikusok,
diktátorok
fertözik az emberekel, és ök vezetik a beteg szcxualitású
törnegckel. Az ember szecialis szervczödésének
természetes IcIadata, hogya munkát és a szerelern természctes
beteljesedését
védje, segítse. Az embernek ez a két biológiai tevékenysége ősidőktől fogva a tudomanyos
gondolkodáson
és kutatásori alapult. Eletünk forrása a tudás, a rnunka
és a természetes
szerelern. Ezeknek kell korrnányozriiuk az életet s az élet íclelősségét
a dolgozó férfiaknak
és nőknek kell vállalniuk.
A tömegek lelki egészségének
feltételei: a tudás hatalma a tudatlanság
felett, az eletforu ossúgú rnunka fölénye a parazitizmus
felelt, annak
bárm inő gazdasági,
intellektuális
vagy filozófiai
értelmében.
A természettudomány,
ha komolyan veszi saját magát, az életellenes
erők elleni
küzdelem
fellegvára
lehet, függetlenül
attól,
hogy ki és hol képviseli ezeket az erőket. Nyilvánvaló persze, hogy nem létezik olyan ember,

aki egy személyben
a természetes
életfunkciók
megvédel mezéséhez
szükséges
valamennyi
ismerettel rendelkezne.
Az élet ésszerű, tudományos szemleletc
kizárja a diktatúrát
és megköveteli a mu nka dernokraciáját.
Az olyan szociális hatalom, amelyet az emberek gyakorolnak
emberek
érdekében
és emberek révén. s amelyet az élet iránti természetes
érzések
és a munkateljesitmények
tisztelete vezérei, legyözhetetlen
lenne. Ez a fajta hatalom
azonban nem feltételezi,
hogy a dolgozó néptömegek lélektanilag
függetienné
válnak, és képesek leszne-k arra, hogy saját sorsuk meghatároxásácrt
és társadalmi
létükért teljes felelősséget
vál lnljanuk. Ez azonban a tiimegeknek
ruinde nIé le diktatú ruban és pol iti kai h űhukban
testet
iiltií neurózisa
rniatt nem következhet
be. A tömcgck ncuroz isanak és a tarsadnlmi
lét irracionul itúsánuk
megsziinte-tése
(tehát a vulódi mcntúlis egészség clcrcsc] olyan tú rsadul mi leltetclekt-t követel
meg, amelyek
megszi.intetik
az
anyagi nólkülöxést:
cs valamennyi
egyl'n számúra biztosuják
a vitális l'nngi,ik
szabad fejliidését. E szociális berendezkedés
csakis a tényleges dcmukrácia
lehet.
Nem felti,tele azonban
a vulódi dcmukrácia
annak a "szabadságnak",
rnclyct egy választott
v,lgy totalitúriánus
korrnan yzut adhat, ajúndi'
kozhat, garant."dhat
az emberek
egy csoportjanak. A vul ódi dcrnok rác ia nehéz és hosszú
folyamat, rnrlybcn
a szociálisun
cs jogilag vedett
egYl'neknek
minden
lchctőscgük
megvan arra
(nem pedig " n1l'gkapjúk") , hogy mindazt lllegta
nulják , ami ai'. egYl'ni és túrsas ld szcrvczcschcz
és az ólctkörülmónyck
folyamatos
ja"ílúsúhoz
nólkülöxhctetlcn.
A valódi demokrácia,
röviden szólvu, nem olyasfajta
befcjei'.ett kjliídi's,
mint amikor egy iiregember
élvezi dicső l'S k űzdelmcs múltja gyi.imiilcseit. Sokkal inkabb szüntelen birkozus az új eszmék, új felfedezések
ós új
eletforrnák
szakadatlan
Icjlődúscnck
problcmaival. A fejlődés csak akkor lesz folyamatos
és
megszakíthatatlan,
ha az öregek és divutjamúltak (akik a dcrnok racia Icjlődcséuck
korábbi
szakaszaiban
Iunkciójukat
betiiltiitték)
ell'g
bölccsé válnak ahhoz, hogy helyr-t adjanak az
újaknak, a fiataloknak,
s nem igyekeznek
il mclt(·lsúgra és hivatali tekintélyre
hivatkozva
megfojtani őket.
A hagyomány
fontos dolog. Akkor lehet demokratikus,
ha eleget tesz természetes
hivatusanak: az új nemzedéket
megismerteti
a múlt jó és
rossz tapasztalataival,
hogy az, tanulván
a régi
hibákból.
elkerülhesse
őket. A tradíció
a demokrácia
átka lesz, ha a felnövekvő
nemzedék-
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től megtagadja
a választás
lehetőséget,
ha
megpróbálja
elő írni, m it kell "jónak" és "rossznak" tekinteni
az új életkörülmények
között. A
tradíciók hívei könnyen és gyorsan feledkeznek
meg arról, hogy többé nem határozhalják
meg:
mi NEM tradíció. A mikroszkóp
például nem az
első modellek elpusztításával.
hanem az emberi
tudás mélyülésével
párhuzamosan,
az első modell megőrzése
és továbbfejlesztése
révén tökéletesedett.
Pasteur
korabel i mikroszkóppal
a
modern kutató nem tanulmányozhat
ja a vírusokat. De képzeljük
csak el, mi történt
volna, ha
Pasteur mikroszkópjának
hatalmában
állt volna, hogy arcátlanul
betiltsa az elektromikroszkópot.
Az ifjúság szemernyi
haragot sem érezne a hagyornanyok
iránt, maradéktalanul
tisztelné,
ha
minden kockáza:
nélkül azt mondhatná:
"EZT
és EZTátvesszük
tőletek, mert erős, tisztességes,
köze van korunkhoz
és fejlődőképes.
AZT és
AZT viszont nem foly tat juk, rnert a ti időtökben
hasznos és igaz volt ugyan, de számunkra
haszon nélkül való." Es e fiataloknak
készen kellene állniuk arra, hogy saját gyerekeiktöl
ugyanezt fogják majd hallani.
A háború elötti demokrácia
akkor fejlődik valódi és teljes munkademokráciává,
ha ajelenlegi formális, töredékes
és elhibázott
önmeghatározás helyett ki-ki saját létének közvetlen
meghatározójává
lesz. Ez annyit jelent, hogyanép
akaratának
irracionális,
politikai
"meggyúrásat" a társadalmi
folyamatok
ésszerű irányításának kell felváltania.
Ehhez
az embereknek
rnindinkább
bele kell tanulniuk
a felelősségteljes szabadságba,
felhagyva azzal a gyermeki
várakozással,
hogy a szabadságot
ajándékba
kaphatnák, vagy más biztosíthatná
nekik. Ha a demokrácia fel akarja számolni a néptömegek
diktaturára
való hajlamát,
be kell bizonyítania,
hogy képes felszámolni
a szegénységet
és megteremteni
az emberek
ésszerű függetlenségét.
Ezt és csakis ezt nevezhetjük
szen/es társadalmi

fejlödésnek.
\! éleményern
szerint az európai dernokraciák
azért szenvedtek
vereséget
a diktatú rák elleni
harcban,
mert a demokratikus
rendszereket
túl
sok formál is elem terhel te és túl kevés vol t bennük a tényleges és teljes demokrácia.
A nevelés
minden lépését az élet vitalitásától
való félelem
szabta meg. A demokráciát
szavatolt
"szabadságnak", nem pedig a tömegek felelősségérzele
eredményének
tekintették.
Az embereket
még a
demokráciában
is arra nevelték és nevel ik, hogy
vakon engedelmeskedjenek_
A jelenkor katasztrofális eseményei
bebizonyították,
hogy a vak
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hűség bármely
formájára
nevelt emberek
maguk fosztják meg magukat
szabadságuktól
: lemészárolják
azt, aki szabadságot
kínál nekik, és
a diktátor vezetésével
távoznak.
Nem vagyok politikus, és nem vagyok járatos
a politikában.
Tudós vagyok, társadalmi
felelősségérzellel.
Mint tudós, kiállok ama jogom mcllett, hogy kimondjam.
amit igaznak tartok. Ha
tudományos
megfigyeléseim
olyanok, hogy segítségükkel
az emberi létfeltételek
ja vulhatnak,
akkor munkám
célja beteljesül.
A diktátúrtik
megsemmisülésével
a társadalom
igazságokat
fog követelni,
mégpedig
népszerűtlen
igazságokat. Azok a tények, amelyek ajelenkor
szociális
káoszának
be nem vallott okait magyarázzák,
idővel uralkodóvá
válnak, akár kívánják ezt az
emberek,
akár nem. Az egyik ilyen igazság: a
diktatúra
a tömegek
élettől való inacionális
félelmében
gyökeredzik.
Az ilyen igazságok szószólója nagy veszélyben
van - ám rnódjában áll
várni. Semmi szüksége arra, hogy igazságának
érvényesítése
végett a hatalom felé törekedjen.
Az egész emberiséget
érintő
tények ismerete
önmagában
hatalmat jelent, legyenek
bár c lények mégoly kevéssé népszerűek,
él végső társadalmi ínség idöszakaiban
a társadalom
élet utáni vágya minden ellenkezéssel
szemben is elvezet majd c tények kényszerű
elfogadásahoz.
A tudósnak kötelessége,
hogy sz ólásszubadságához minden körülmények
között
ragaszkodjek, e jogot nem hagyhalja azokra, aki knek szándéka az élet elfojtása. Oly sokat hallunk a katona ama kötelességéröl,
hogy életét országáért
feláldozza,
és oly keveset a tudós ama kötelességéröl, hogy az egyszer felismert igazságot bármi
áron kimondja.
Az orvos és tanár egyetlen
kötelessége
az,
hogy hivatását az életet elnyomó hatalmakra
tekintel nélkül,
rendíthetetlenül
gyakorolja,
és
csakis a rábízottak
üdve vezérelje.
l'\ cm képviselhetnek
az orvostudománnyal
vagy Ll pedagógiá val ellentétes
ideológiát.
Akik magukat
demokratáknak
nevezik,
és
mégis cl kívánják ezt vitatni a kutatóktul,
orvosoktol, mérnököktől
vagy íróktól, azok vagy hipokríták, vagy legalábbis ajárványos
irraciunalizrnus áldozatai.
A vitális kérdésekben
tanúsítou komolyság
és szilárdság nélkül a diktátúrák
járványa
elleni küzdclern
reménytelen,
rnivel a
diktatúrak
az élet és a halál fel nem ismert kérdéseinek sötétjében
(és csak ott] tenvésznek.
Tudás híján az ember
teheletlen : a tudatlanság
okozta tehetetlenség
a diktatúra
melegágya.
Nem viselheti a demokrácia
nevet az a társadalmi rendszer,
amelyik fél feltenni döntő
kér-

dcseket.

fél uj válaszokat
találni, és fél az efféle
és válaszokról
vitázni:
az ilyen
rendszert ugyanis a jövendö diktátorainak
az intézmények
elleni leggyengébb
támadása
is elpusztítja.
Ez történt Európában.
A "vallásszabadság",
ha nem halad kéz a kézben a tudományok
szabadságával
, ugyancsak
diktatúra,
mert az életfolyamatok
értelmezésében nem lehetséges a' nézetek vetélkedése.
Egyszer s rnindenkorra
el kell dönteni, hogy "Isten"
szakállas, mindenható,
mennyei
lény-e, \idgy a
rnindnyájunkat
irányító
kozmikus
természeti
törvények
rnegtestesítőjc.
Tudomány
és vallás
közöu megértés csak akkor lehetséges, ha Isten
és a természeti
törvények
azonosak.
Isten földi
képviselöinek
diktatúráját
a népek felszentelt
megmentőjének
diktatúrájától
csupán egyetlen
lépés választja el.
A "morál" azáltal válik diktatúrává,
ha az flet
természetes
érzéseit egy kalap alá veszi a pornográfiával.
Ezzel pedig, akár akarja, akár nem,
beszennyezi
a nemiséget
és megmételyezi
a szerelern természetes
boldogságát.
Határozott
tiltakozásra
van szükség akkor, ha immorálisnak
bélyegzik
azokat, akik társas viselkedésüket
a
külső szabályok kényszerei helyett belső törvényekre alapozzák.
A férfi és a nő nem attól férj
és feleség, hogy a szentségből
részesültek,
hanem azért, mert férjnek és feleségnek
érzik magukat. A valódi szabadság mércéjét nem a külsö,
hanem a belső törvények jelentik. A bigott moralizálás ellen nem a kényszeres
erkölcsösség
valamely
más formájával,
hanem
csakis
a
sze xuál is folyamat természeti
törvényeinek
ismeretével
vehetjük fel a küzdelrnet.
A természetes moráli s viselkedés
feltétele,
hogya
természetes életfolyamat
szabadon
fejlödhessen.
EIlenkezö esetben a kényszeres
moralitás és a koros szcxual itás egymással
karöltve fog haladni.
A kényszeresség
mindig a legkisebb
ellenállás irányába
tart. Könnyebb
fegyelmet
követelni és azt eröszakkal
betartatrii.
mint olyan gyerekeket felnevelni,
akik örömüket
lelik az ön-

kérdésekről

álló rnunkában
és természetesen
viszonyulnak
a
nemiséghez.
Egyszerűbb
valakinek
Istentől elrendelt Führerré
kikiáltatni
magát, és elrendelni, hogyembermilliók
m it gondoljanak
és cselekedjenek, mint állást foglalni a racionalitás
és irracionalitás
vitájában.
Egyszerübb
jogilag megkövetelni
a tiszteletet
és a szeretetet,
rnint humánus viselkedéssel
barátokra
szcrt tenni. Köny
n~ ebb eladni lúggetlensl'glinkel
ai'. an~ agi biz
tomúgl'rt,
m int ,l magunk uru i ke nt releli~s és hig'
getlen
('letet ól ni. Kóuv clnu-scbb
al. alau va
lóknak dirigálni,
m int olyan vezetőjüknek
lenni, aki úgy irányítja iiket, hogy közben rnegiírzi
egyéniségüket.
Ez az, amiért a diktatúra
mindig
egysz erübb mcgoldús,
mint a valódi dcrnokrácia. Ezórt irigyli a diktátort az iinelégült dernekrat ikus vezető, ezért igyekszik
utánozni
is. /\
közhelyért
könnyu
kiállni, az igazságért nehéz.
Akik tehát nem hisznek az c lctfolvamatokban, vagy akik e hitüket elvesztették,
vannak
szolgáltatva
az élettől
való félelem ama rejtett
befolyásának,
arne lyből a diktatúrúk
származnak. Az életfolyamat
bclsiileg racionális. ']'orzzú
és groteszkké
akkor válik, ha nincs módja szabadon fejliidni. Az életfolyamat
cl torvitásn féle
lernhez vezet, ezért a félelmet csak az clctfolyumatok megismerése
oszlalhatja
el.
Világunk
valóban
kificamodott.
Bármikent
alakítsák
is jelenünk
véres küzdelmei
az eljöveridő századokat,
al. élet tudomanya
mégis hatalmasabb,
mint a zsarnokságnak
vagy az élettagadúsnak
bármilyen
formája. A technika
alapjait Galilei, nem pedig Néró
vetette meg, a betcgségckct
Pasteur, nem pedig :'-Japúleon gyiiztc
Ic. a ll'lek llll-lvs('gl'it l-rr-ud l'S nr-ru Schicklgrulwr
(AcIolI' Ilitlcr) tá;·ta 1'('1. Rő vidr-n: Il-tünk
tudósoknak kiisziinlll'tii.
/\ z su rn o k ok , al. (' let l'! )Jusz
titva, csupán visszaéltek
crcdrnénycikket.
A természettudományok
gyiikerei azonban sokkalta
mclycbbre
nyúlnak. mint holmi átmeneti fasi~l.ta handabandázás.
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New York, 1940. novem her
Farditotta.
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Miért élsz?
Vera Chytilová filmjei a televízióban
Ritka szerencse. ha egy külföldi
filmalkotó tulajdonképpen
egész (eddigi) életműve hozzáférhető a magyar néző számára. A "tulajdonképpen"
szó a két kivételre vonatkozik
(melyeket m:-.gam
sem láttam). Az egyik a cseh új hullám egyetlen
rendezőnőjének
ruárg utolsó műve, a Lavina-ef
Jektus (198~»), ez ugyanis még nem került el hozzánk.lrásom
címadó kérdése pedig éppen a másik nálunk
nem vetített
filmben
hangzik
el,
amelynek
szöveganyagából
részlet jelent meg a
Filmvilág 198:{/4-es számában.
A művész
1~)81ben, belga produkcióban
készítette el beszélgetését az akkor már l:{ éve az USÁ-ban élő honfitársával
a Ragtime forgatásán:
a cím Chytilova
kontra Forman lett. " ... ha valakinek netán vidám adalékok
kellenének
a női viselkedéshez.
azt hiszem, nálad jó helyen kereskedne
" - némi
ingerültség
érződik ki az amerikaivá
lett rendező megfogalmazásából.
em csoda: ez a makacs nőszemély jó ideje mással sem gyötri, mint
egyetlen kérdés különböző
változataival.
Miért
csinálsz filmeket? M iért így forgatod le ezt a jelenetet? Tudod-e, mit akarsz? É'S feltétetik a kérdések kérdése is: miért élsz? Forman kitér a válaszok elől, ami egyrészt
szíve joga, másrészt
érthető,
hiszen ő már évek óta más szisztérnában készít másfajta filmeket. Kollégája női tulajdonságán
ironizáló
megjegyzése
azonban
kevéssé tűnik jogosnak.
Chytilová
meglehetősen
férfias logikával kutatja a miérteket eme interjújában és művészetében
egyaránt.
(Bár: e logikát
"férfiasnak " nevezve ne felejtsük
el, hogya
nő
volt az, aki először evett abból a bizonyos almából, mondván
- "kivánatos
az a fa a bölcseségért. ")
Az I D~9-ben született
alkotó eredetileg
választott
hivatását
(két évig tanult építészetet)
éppúgy
nem szokás nőiesnek
tekinteni,
mint
azt, amelyet immár :{l éve h'Yakorol (első filmje
l ~)5~)-es keltezésű). Diplomamunkájától,
a Menynyezet (l % l) című rövid játékfi Imtől kezdve, helyüket kereső nőalakjai
(egy-két kivételtől eltekintve] nem éppen
rokonszenvesek:
gyakran
üresfejűek,
erőszakosak.
Chytilová
elfogultságtól mentesen ábrázolja a női nemet. Igent persze
a férfiakra sem mond úgy általában,
viszont pályája legszimpatikusabb
főhőse - az Elakadás
(l D80) Honzaja - az "erősebb nemhez" tartozik.

Chytilovának
mindenesetre
szigorúbb
a tekintete több, vele egy irányzatba
tartozó férfi kellégájánál, pédául az "angyali
költő" Menzelnél.
Mégis: a cseh új hullám szinte valarnennyi
alkotójával együtt mintha Bohumil
Hrabal "köpünyegéböl"
bújt volna elő. Műveikben
a köpés
rnosolyú, sörkedvelő
zseni hite nyilvánul
meg:
minden ember rnélyén gyöngy rejlik. (Osztom
Chvtilová
- alkotásaiban
megnyilvánuló
- módo;ított
véleményét
is: némelyeknél
túl m
lyeri.) Innen származik
annak az epizódfilmnek
a címe is, melyet l %.'i-ben öt "hullámos"
rendezö (az éppen e sorokban
megm intázaridó hölgy
mellett Menze l.Nerncc, Schorm
ésjires] készített Hrabal öt novellaja nyomán:
Gyöngyöcskek a
melyben (Chytilová etüdje A Vilag automata büjeé-

ben).
Férfias szilárdságra,
kitartásra,
a megalkuvás
elutasítására
és az újrakezdés
képességérc
rni ndenképpen
szüksége volt rendez őnőnk nek, hiszen az l !)(iX-as "baráti bevonulás"
az pályújút
is kettétörte.
A "prágai tavaszra" következő
"augusztusi fagy" Európa egyik legvirúgxóbb
filmművészetét
pusztította
el egy-két év alatt. Forman, Nemec,
Passcr, .Iasny, Kadár és mások
Nyugatra
távoztak vagy ott maradtak,
Menzel
S, Schorm 17 évig nem forgathatolt
nagy játékfil mct (utóbbi visszatérése
a stúdióba csak I !)XXban vált lehetségessé,
ugyanez évben meghalt).
Chytilová
kényszerszünete
7 esztendeig
tartott,
ez idő alatt, ha te helle, reklám fil meket készitett.
"Nem is volt rossz - ujjgyakorlatnak"
- nyilatkozza l DXO-ban.
l ~)liX augusztusa
fokozatosan
"fagyasztott".
Dubceket
csak l %!) ápril isaban váltotlák
ll'
pártvezetöi
poszt járól. A független gondolkodású (más "bűnük" nem volt), így renitensnek
számító alkotúk is befejezhetlék
"tavaszi szellemű"
műveik forgatását,
ezeket aztán vagy bemutatták, vagy nem. Chytilová
csehszlovák-belga
koprodukciós
filmje, A paradicsomiják
gyűmoicset
esszük l!)(i!J-ben készült el, a bűnbeesés
témájának különleges
feldolgozásaként.
A lenyűgözöen költői montázzsal
indulú, gyakran szellemes, olykor-olykor
didaktikus
és hosszadalmas
abszurd
még a Százszorszépeknél
(I Dllli) is "fogyaszthatatlanabb",
de annak szinvonalát
nem
éri el. Benne foglaltatik
viszont a rendező köző

:.l:-j

A Világ automata

ponti témája,

büfében, 7965

az élet értelmének keresése és
a tudús raja, annak gyürnölcsével. (Már a Seaeszorseepek lánykai is a paradicsomi fa elött táncolnak, és nem egysz~'r rúgicsáinak almát.) A csúnyácska-eset len Evának
kispolgári asszonykaként csak oclúig terjed a tudásvágya, hogy a hűtlenség őrömcit hajswlja (a
kispolgár-Adám nemkülönben), és - az öngyilkosság sajátos módozatául - megöletni kivánja
magát a kispolgár-Kígyóval,
akinek ehelyett ií
maga lesz a gyilkosa. A bibliai történetet Chytilová Becketten (Kafkan, Csehovon) és a Fcydeáu-féle
házasságtörési
kergelözüs-társalgási
vígjátékon átszűrve nyújtja át nézői nek, m iközben mai figuráit száraz, hervadó, őszi "édenkertbe" és sziklás, homokos vidékekre veti.
A hosszú kihagyás után következő film könynyed, "egyszerű" szerelmi komédia, művészünk
azonban "az almából nem enged". "Avantgarde-korszakának"
visszfényeként olyan "tiszteletlen" montázzsal
kezdi játék az almáéri
(l !)7Ii) círnű alkotását, amelyben szülést látunk
premier planban, aztán egymás mellé kerül a
alapszirnbóluma,

szoptatós anya mellén lecsorduló tejcsepp és a
kórházi étkezdében tányérra csapott zaftos hús
képe. A gyerekkel együtt költészet születik itt.
Chytilová legszebb, legsokatmondóbb
"mutatványai"
közé tartozik a hars, egészséges és a ráncos, Illegpenészedett almák ellentéte. Születés,
élet és halál - ismét az alapkérdéseknél
vagyunk. Az ügyetlenke,
"semmihez sem értö",
csak éppen vc szhclyzetben a szülést tökéletesen
levezete) ifjú Anna nőver talán a legkedvesebb,
legszeretnivalóbb
női figura a Chytilová-Iilrnekben.
Am ikor orvos-szerelmével
(aki nem
akarja vállal ni öt és szü Ictendő gyermeküket)
beülnek egy búba, ou jazz-triót látunk-hallunk.
(Ok késöbb is - kommentárszerűen
- visszatérnek.) A közeg kissé emlékeztet a Százszorszépek
hasonló helyszineire. A csúfondáros polgári hagyomány egy meghitt sarka, meleg, sárgásbarna
fényekkel - H usák Csehszlovákiájában.
A rendező a filmművészetbe "közérthető vígjátékkal" engedélyezett visszatérésekor azzal is
kifejezte szolidaritását egykori önmagával és
"befagyasztott új hullámukkal",
hogy Jifí Men-

zelre osztotta a tébláboló nőcsábász doktor főszerepét. Az irányzat alkotói ezer szállal kapcsolódnak egymáshoz. A Gyiingyöcskék a méiyben
nem az egyetlen közös epizódfilm.
amely az
"aranykorban" készült. Milos Forman alkotása,
az Egy szöszi szerelme (l %5) sokat köszönhet
Chytilová ma is friss, lüktető, lélegző, tüneményes rövid játékfilmjének,
amely egy szövőgyárban és az ipari tanuló lányok kollégiumában játszódik. Az Egy zsák bolha (l !)(i:2) narrációs
megoldása eredeti: az újonnan érkező, akinek
megjegyzéseit halljuk, akinek szemszögéből az
eseményeket látjuk - egyszer sem tűnik fel a
vásznon. Amikor viszont megpillantjuk kedves
arcát, kimerevedik a kép: vége a filmnek. Menzel már a Chytilová-életmű
kezdetei n megjelenik a Mennyezetben, egy egyetemista epizódszerepében. Az Éva és Vera (J %3) forgatásában a
pályaindulás előtt álló Menzel mint rendezőaszszisztens vesz részt. Chytilová kétszer is emlékeztet minket filmjeiben rendezőtársa remekművére, e Szigorúan ellenörzött vonatokra (l !Hib).
Éva, A paradicsomi fák gyümölcsét esszük hősnője
pecséttel egy fi-os számot nyom saját combjára
(lásd Menzel filmjének káprázatos "fenékpecsételési" jelenetét) . Az Elakadás mozdonyvezetőnek tanuló fiatalembere és a vasút atmoszférája
is ismerős a Menzel-müből
(amely az Elakadással egy évben, l !.lHO-bankészült Sreretlek, szeress!
című filmre, a szlovák Dusan Hanák rendezésére is hatott.).
A nagy közönségsikert aratott játék az almáért
után sem került sínre Chytilová
újra-be indult
járműve. Egyegyénien,
de nem kevés didaktikával megoldott rövid-dokumentum-feladatál
(Az idő könyörtelen, l !i7H) két, nagyjából egyidőben forgatott játékfilm követte. A Panelsetori
(l !i7U) dühödt kritikákat kapott, az Elakadás pedig csak késéssel kerülhetcet
a közönség
elé.
Chytilová
nem kifejezetten "társadalomkritikus
alkat". A szocialistának nevezett rendszer hétköznapi abszurditásai iránt azonban mindig érzékenységet mutatott. A Világ automata büfében
mentőorvosa megérkezik a cím béli intézménybe, ahol egy lányalkalmazoll
felakasztotta magát, kisvártatva "Majd visszajövök'l-Ielkiáltríssal
el rohan egy balesethez, és - sose látjuk többel.
A játék az almá ért egy parányi epizódja nem
hangsúlyos, de intenzív és legalább duplafenekű széljegyzet a Husák-korszakhoz.
"Itt az Esti
Prága" - mondja fahangon a rikkancs. "Beköszöntött
a tél".
A Panelsziorioen annyi szereplő és annyi apró
történés zsúfolódik össze, hogy puszta leírásuk
oldalakat venne igénybe. Egy teljes nap a még

félig-meddig épülő lakótelepen : egy történet
nincs, csak több párhuzamos történet töredékekben. Képtelenség eljutni a megadott címre,
hisz senki sem tudja, hol van; hibáktól hemzsegnek az átadásra váró lakások, míg az építőmunkások a kocsmában iszogatnak; nincs telefon,
hogy orvost hívjanak; önkényes lakásfoglalás
stb.: csupa lakótelepi kabaré-közhely.
Ezek hiteles, élettel és remek figurákkal teli, szinte túlzolt mértékű egymásra halmozása azonban univerzurnot teremt. Segít ebben a Chyrilová-filmek I!)(iDóta megszokott (és a Panelseiori után is
alkalmazott) egységes formanyelve: gyors rno ntázsok és nagylátószögű optikaval felvett, hirtelen közelítö és távolító, "rángatott" képek. Nagyokat nevetünk a szűnni nem akaró, megszokott és mégis megszokhatatlan
képtelenségeken, és még intenzívebben azt érezzük, amit saját mindennapjainkban:
itt nem lehet élni! Ez a
kibírhatatlan,
lakhatatlan kozmosz (az ismert
vicc egyik felét idézve): a létezi) szocializmus.
amely nem működik.
Es az emberek mégis élnek (de hogyan!). És mégis van szerelern (de rnilyen!). És mégis születik gyerek (de micsoda világba!).
Az Elakadas Honzája szü lőfalujába tart. Tipi kus jelenet egy étkezőkocsibun:
mifelénk.
Honza sört inna. Nem jön a pincér. Aztán jein,
de sört csak ételhez ad. Üdítií nincs. A kcszételek ki vannak ikszelve. Egy szornsz édos társaság
hölgy tagja oldja meg a helyzetet: (ik már ettek,
sört rendel Honzának. Chytilová már a film elején jelzi, amit majd a zúrójc lenct sugall: a szisztémán csak szolidaritással
lehel kifogni. Honza
abbahagyja a főiskolát,
inkább mozdonyvezetií
akar lenni. Egy féljes orvosnií és egy kalauzkisasszony verseng kegyeiért, de (i egy szanversenyző ápolónőbe
szeret bele, mindhiába. A
lány sportteljesítménye
érdekében,
"kísérleti
cclokból"
lefeküdne vele, de Honzanak szerclem kell. Boleslav Polivka, a Magyarországon is
vendégszerepelt
nagytehetségíí pantomirnművész megszerelleti velünk ezt a környezete által
csodabogárnak el könyvelt [iút. Valúban furcsa
fickó: van humora és van értékhierarchiája.
Szeret(ne) sz eretni, szeret(ne) dolgozni. A tanfolyam elvégzése után rögtön mozdonyra kerül,
hisz nincs elég munkaerő. Első útján élete mindhárom hölgye jelen van a vonaton, amikor rájuk
zuhan a hólavina. .Elakadtunk. Ebben már profik vagyunk" - rnondja az egyik utas. "Szerintem ne várjunk segítségre. Kijutunk. ha rnindnyájan összeszedjük magunkat" - így a másik.
Honza találja meg a megoldást: kimászik az ablakon, kiássa magát a hóból,
az utasok utána.
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Gyönyörű zárókép.
a felnőttek láncban végigfekszenek a havon, úgy adogat ják kézről kézre a
gyerekeket.
Micsoda paradoxon: a közösségelvü "szocialista" rendszer elsősorban az önzést, a részvétlenséget, a "mindenki mindenki ellen" indulatát
szabadította
fel az emberekből
(mennyit és
mekkorákat veszekednek a Panelseiori figurái!),
szolidaritásra csak a józan polgári erények alapján számíthatunk. S ezekből cseh társaink nem
kevés tartalékkal rendelkeznek. Erre támaszkodott a "prágai tavasz". Erre a cseh irodalom. A
filmes új hullám. S erre épül napjaink forradalma. A Panelsetori faluból érkezett öregembere
dühösen kérdezi a taxisofőrtől az áttekinthetetlen (és túl könnyen áttekinthető) lakótelep i doboz-birodalomra
mutatva: "Ezt nevezi maga
Prágának?!" Egyetérthetünk a bácsi val, ez nem
Prága. Az igazi Prágát is megmutatta (ha nem
csodáltuk volna meg személyesen)
nekünk
Chytilová szépséges
tévés városportréjában
és
az Egy faun megkésett déluuinja (I !JX3) poétikus
látképein.
A Farkaslak ( l DH(j) az Elakadás üzenetét próbálja megismételni egy még kiélezettebb szituációban. Egy, a világtól teljesen elzárt túristaházban Földönkívüliek
kísérleteznek
a sítanfolvarnra érkezett kamaszokkal. A fiatalok egymástól eltérő indíttatása és jelleme elmérgesedö
konf1iktusok forrása, mígnem közel jutnak ahhoz, hogy az "oktatók" kényszerítésére
meggyilkoljanak maguk közül valakit. Egy fiú megöli az "ioegeneket", s a társaság egy ócska siliflen kísérli meg a menekülést, amely azonban
nem bírja el mindannyiukat.
Kis híján bekövetkezik az ernberáldozat. de végül, minden súly tól
(személyes holmi, ruhák) megszabadulván, egymásba kapaszkodva indulnak a hóviharban vészesen himbálózó felvonón a völgybe. Az Elakadás végéhez hasonlóan hatásos lehetne ez a
záró kép, ha nem egy "túlborzongató"
zenével,
állandó képi túlhangsúlyozással,
színészi túljátszással hiteltelenítő, patetikus rnű befejezéséül
szolgálna. A Chytilovára olyannyira jellemző
humorral vegyes keserűség sehol! A horror, a
science fiction és a politikai parabola keverekéből szimpla ifjúsági film lesz, a rendezönö pályafutásának leggyengébb alkotása.
A következő film, A Bolondes a Királynő( l!)X7)
arról is tanúskodik, mi lehetett az előző kisiklás
oka. Ismét Boleslav Polívkát látjuk, (j alakítja a
"fél" címszerepet, és saját színpadi játékát Chytilovával közösen maga írta filmre. "Engem szemeit ki a sors, hogy udvari bolond legyek ebben
a kastélyban. Régóta az a dolgom, hogy meg3(j

görnyedjek, megalázkodjak.
Micsoda mcsterség! Nem szabad félni ... úgysem történhet nagyobb baj, mint hogy kivégeznek" - halljuk az
indítást. Két korszakban (egy sosemvolt középkori udvartartásban,
ahol német a király, francia a királynő, cseh az udvaribolond. és egy mai
cseh faluban) párhuzamosan játszódik a történet. a három főhős mindkettőben
ugyanaz. J\
korábbi, régmúlt életéről tudomással bíró cseh
fiatalember, a vadászatra érkező, idegenbe szakadt, "valutás" cseh-német férj és francia felesége között újratermelődnek a vonzásnak-taszításnak, az uralkodás és alávetettség egymást Ieltételezésének, a hatalom egyszerre történő kiszolgálásának és kifigurázásának "feudális" viszonyai. Nő és férfi, királynő és alattvaló, uralkodó
és művész örök párharca finom sokértelműséggel ábrázoltatik a filmben, amely azonban nem
mentes némi dramaturgiai-kifejezésbeli
anarchiától.
hosszadalmasságtól
és túlzástól.
Az udvari bolond Iegalább
kerek-perec kimondhatja
az igazat. Ugy tűnik, Chytilová e két
utóbbi filmjében túl sokat bízott a képes beszédre, és ez elfárasztotta.
N em biztos, hogy egyértelmű szándéka volt, lehet, hogy "sajátosan kihegyezett" közép-kelet-európai
fülünk a hibás,
de nagyon is jól kihalljuk, kiket értsünk "Földönkívülieke n", idegen királyon és királynőn.
Remélhetőleg
l !)!}()-ben már meglesz a rnódja
Chytilovának és társainak, hogy kevésbé burkolt formában is ábrázolhassák korunkat.
Persze az igazi szimbólumra, az almára mindig szükség lesz. Rendezőnk hősei az élet értelmét keresik. Már a Mennyezet manökenje is üresnek találja napjait. Az Egy zsák bolha szövőlánya
elgondolkodik rajta, hogy van-e Isten, oe a kollégium igazgatónöjének nincs ideje válaszolni a
kérdésre: "Majd össze hívunk egy kerekasztalbeszélgetést". Az Eva es Vera párhuzamos történeteinek két hősnője kétféle úton jár. Vera egyre jobban beleszürkül a családi hétköznapokba.
és a házasságtörési kaland sem hoz megoldást.
Eva Bosáková tomász-világbajnoknö
(önmagát
"játssza") értelmet lel céljai elérésében,
mégis
pokolian egyhangúnak tartja az életét, a fényképezést pedig érdekes dolognak. Ezt közli egy fotóssal, aki viszont öt bámulja, és saját munkájáról vélekedik így: "Unalmas ez, ha valaki mindig ezt csinálja." Mégis: az Elakadás Honzaja
mellett talán csak a tornásznö érezheti úgy: biztosan nem él hiába.
Chytilová pályája eddigi két csúcsának a
Százszorszepeket és az Egy faun megkisett dilutánját
tartom. Szubjektív megállapítás ez, illik objektívebbekkel is elöhozakodnom.
Ellentétek vah')'

Játék az almáért,

7976, Dagmar Blahová ésjiii Menzel

analógiák
formájában
e két mű összekapcsolódni látszik. A Szá;::.s<.oTS<:épekben két lányka játszadozik (többnyire)
idős férfiakkal.
Az Eb')" Jaun
megkésett délutánjaban
egy idős úr több fiatal lány
nyal (vagy inkább azok vele r). A "százszorszépek" elbizakodottan
öröknek képzelik Iiatalsúgukat. A "faun" azzal harcol iiregsége
ellen,
hogy kizárólag
rendkívül
ifjú hölgyek
iránt
gyullad
szerelemre.
A S;::_á;:;:s;:;:or.l·zépekben a két
élet egy, Marie l-nek és Marie II-nek nincs önálló személyisége:
lelkileg rncgkülönböztcthctetleriek. Az agglegény "faun" rigoly~Lival, kellemetlen vonásaival
is összctóvcszthctcth-n
egyl'niség.
A "százszorszépek"
helytelenkednek,
nyilvános helyen botrányt
keltenek,
unatkoznak,
hiiIyéskednek.
Végül rálelnek a nekik szabott paradicsornra:
az ünnepségre
terített asztalok sora
az evés-ivás-rombolás
számukra
ideális szintere. De amit széttörtek,
azt nem lehet újra összerakni. E játékos
formai bakugrásokkal
(külöriböző színezésű
képek váltogatása.
fel-felgyorsuló vágás, anirnációba
hajló gyorsított
felvételek) operáló abszurd belső tartalom nélküli bábu-főhősei
látszólag vidáman, valójában kétségbeesetten
próbálják
bizonyítani,
hogy élnek, de
a másik ember játékszernek
tekintése. a tobzódás az erőszakban
nem alkalmas
a nem létező
létének igazolására.
Talán a halál? Még a Kaszással is szövetséget
kötnének. csak észreve-

gyék őket az emberek.
"Ha kinyiffuu valaki, az
van" - mondja az egyik Marie.
A legtöbb Chytilová-filmben
van szú a halálról, dc ennyire
központi
szcrephcz
csak e két
műbcn jul. A "faun" légyoujainak
célja a halál
elöli meriekülós:
"Mindent
kikezd a halál. EI·
jünk, amíg nem késö." A rcndezőnö
sugárzúan
gyengéd iron iával és bámulatos
beleérző
képességgel rnintázza
meg az üreg cseh polgárt, aki
panaszkodik
a szerelern kiveszcse miatt, és a lányok utáni hajszában
nem veszi észre a szemben lévö íróasztal mögött iránta lángoló kolleganííjét. Amikor pedig megérinti
e vonzalom,
rejvesztve menekül:
csak felelösséget
ne kelljen
vállalnia egy állandó kapcsolatban.
Eléri a kikosurázott nő bosszúja. Az asszony a részeg .Juunért" küldi a Fünökniít, aki titokban régen vágyik
a férfira. A Főnöknő
egyidíís az agglegénnycl,
nem csoda, hogy az ittasságában
a Halállal azonosítja a fehér kabátos,
fehér kendős,
fekete
napszemiiveges,
kaszába
kapaszkodó
figurál.
Kétségbeesetten,
krétával
kaparja
nevét
a
"faun" az aszfaltra. Legalább
az megmaradjon.
Nyomot hagyni a valóságban.
Erre törekszenek
Eva, Vera, Honza, a Panelsetori lakótelep i botladozói. Mint rni valamennyien.
Ha Milos Forman teszi fel a kérdést Vera Chytilovának
"Miért élsz?" -, a rendezönö
nyilván válaszol,
mondván:
"Nyomot
akarok hagyni a valóságban, mások életében."

Harmat György
:-\7

Kísérleti filozófia
Vera Chytilová: Százszorszépek
Film és valóság
Az egyik legelső filmjelenet,
amit a nézők moziban láttak, egy robogó vonat közelítő képe volt.
A nézőtéren
kisebbfajta
pánik tört ki, pedig a
nézők már tudtak valamit
a mozi ról, tudták,
hogy a szoba falán van egy kifeszített
vászon,
hogy a látvány csak a fény játéka. Az élmény,
egy közeledő
vonat sokkoló képe, mégis elfe. ledtette az okosan szerzett tudást, s a menekülö
közönséget
csak az újra kigyulladó
lámpák
nyugtatták
meg.
Ebből az élményből
született meg a Iilmművészet. és ebből a megkönnyebbülésből
a nézői
szemlelet.
A film nem valóság. A film készítők
ezt a mondatot
a végtelen szabadság kihasználására való felszólításnak
veszik: a film nem valóság, a filmben bármit meg lehet csinálni, a képzeletnek nem szegi szárnyát megkövesedett
szabályrendszer,
új, sőt modern művészet formájában, lehetőségeiben,
apparátusában.
sőt az új
hajszolásának
vágyában
is. Ezzel szemben
a
mozibajáró
közönség
ugyanezt
a mondatot
- a
film nem valóság - másképpen
érti: a filmben
bármit meg lehet csinálni, ez csak illúzió, szórakoztatás,
manipuláció,
nem valóság, tehát nem
számít.

ség kérdését,

kevés

olyan

válasz

létezik,

amely

nem találtatna
könnyűnek.
Ezek tehát a Százszorszépek történetének
kulisz
szái. Ez emeli két szép lány suta időtöltéseit
morális példázatta.
Ilyen háttér előtt kizárólag példázatokat
lehet előadni, ahogy a középkorban
a
templom
előtt misztériumokat
és moralitásokat
játszottak;
a pajzán komédiák
helye a piactér
volt. A példázattól
senki sem várja el, hogy szó
szerint igaz legyen, de végső igazságának
cáfolhatátlannak
kell lennie.
A példázat
szereplői
példázatfigurák,
történetük
egy szálori futó, világos, célratörő,
fiktív történet.
Ez a film azonban olyan példázat,
amelyben
nem a bűnökért
várható büntetés bemutatása,
hanem a bűn minél pontosabb
leírása a fontos. Ez minden pszichologizálástól,
nyíltszíni
filozofálástól
és moralizálástól
mentes. A tények azonban
háromszorosan esnek latba.
A Százszorszép ek egyetlen
dologban
különbözik a klasszikus
példázatoktól
: hogy Iergeteges
humora
van. Hiszen
néző knek készült, hatni
akar, s a közönség - különösen
a Havlícek-Borovskyn, Haseken. Capeken felnőtt cseh köz önség, amely már látta a Fekete Pétert, az Egy szöszi
szerelme; a Srigerúan ellenőrzött vonatokat - erre a
groteszk humorra
a legfogékonyabb.

Dokumentum és fikció

Reális és szürreális

Véra Chyt ilová a "film nem valóság" mondat
mindkét értelmezési
lehetőséget figyelembe veszi. A S.~ázs<orszépek címLl'filmjét együttesen
építi a legvalóságosabb
valóság, a dokumentum
és
a legszabadabb
nem-valóság,
a szürrealitás
képeiből.
A film elején és végén dokumentum-felvételek jelennek
meg, híradó-anyagok,
amelyeket
a
nézők láthattak már az eredeti kontextusban
is.
Nem hétköznapokat,
hely-, kor- és hangulat jelölő díszleteket
mutat be ez a néhány vágás, hanem vilagégéseket.
bombázásokat,
lerombolt
városokat,
gombafelhőt.
A valóság nemcsak létezik, hanem sokkolóan
van jelen, úgy, hogy
egyetlen pillanatra
sem feledkezhetünk
meg róla. Ennek a valóságnak
sulya van. Ezekkel a képekkel szemben
szinte minden
más súlytalan.
Ha ezek a képsorok
teszik fel amorális
felelős-

A film engedi a legkevesebb
szabadságot
a befogadói képzeletnek,
ezért az élmény is töredékes
marad. Hogy behatárolt
kétdimenziósságaból,
időbeli linearitásából
kitörhessen,
kialakulnak
sajátos, a komplexitás
illúzióját keltő eszközei: a
vágási technika, a kamera mozgása, a világítással való központozás.
a hangsúlyos
díszletek.
a
kísérőzene
stb. A film nyújtja a legösszetet.tebb
valúság-illúziót,
de mert mégsem valóság, m rt
mégsem felel meg az ember hétköznapi
tapasztalatának,
szürreális ként hat. Erre az eleve létező valószerűtlenség-szintre
épül fel minden
film, s ezen felül kell tisztáznia viszonyát
a hétköznapi és a rnűvészi valóság között.
A nem tisztán és kihívóan,
programszerűen
szürrealista
művekben
a szürreális jelenetekre
"mentségeket"
szoktak keresni az alkotók,
az
"álom" vagy él "szereplő
képzelödése"
címkét

Jitka· Ce;'wvá ésluana Karbano~d

---

ragasztják
rájuk. Chytilová
a Szd;:;zors::::.epekben
nem él ezekkel il dramaturgiai
zárójelekkel.
A
szürreális
itt szürreális.
Az egész film vállalja,
hogy nem utánozza a valóságot,
hogy cgy létfilozófiai kérdést gondol végig és illusztrál, hogy
a film csak stilizáció. Chytilová
a film technikai
eszközeit sem arra használja,
hogy elválássza
a
reálist a szürrcálistól,
pedig bőven él ezekkel az
eszközökkel.
Például folyamatosan
váltogalja a
szincs és fekete-Iehér
[el veteleket.
Az azonban,
hogy egy képsor színes vagy fekete-fehér,
nem
attól függ, hogy amil látunk, az reális vagy szürreális, hanem attól, hogya
főszereplő
lányok
mcnnyirc
élik át a jelenetet,
unatkoznak-e
vagy
éppen nagyon jól sz órukoz nuk , hogy csinálnake valamit, amit más nem szokott, arnitől ők különbözöek
vagy legalúbb romlottabbak.
Ebben az eleve nem reális történetben
a szürrealitás-küszöb
is magasabb,
mint általában. Az
például, hogy Marie L egyszercsak
megnyirbálja az egyik őket vacsoráztató
úr diszzsebkendőjét, vagy hogy egy meghatározhatatlan,
gyárszerű helyen az éte Ili ft egy koncerttermen
át csodálatos bankettasztalhoz
viszi öket, még nem tű-

nik szürrcúlisnak.
Ennl'ltiibb
kell a szürrealitús
hoz ebben a Iilmbr-n: a levegiiben
kell röpködni, a piittyüknek
Illeg kell niini a ruhákon, ca lutokra kell "agdosni
eg)'lll'"lsl.
A svürrcaliuis
azért i, cnn yire ollhonos ebben
a filmben, rncrt magán'll a svürrca lizrnus közegéréil, a jútekról sz ó].

Film és játék
Minden művészi alkotás a játék öurncgrnututo
gesztusára
épül. A sxinháznúl
és a Iilrn nól a
nyelv is elismeri
a színészi játck fogalmút, dl'
éppígy
beszélhelnénk
dramaturgi,
operatöri
vagy re ndt-z.ői játékrc'll is.
Chytilová
filmjében,
amelynek
lényege, tartalma és formája is a játék,
könnyen felismerhetük az alkotói játékok. A legelsö jelenetben
pél
dául Marie I. é~ Marie ll. minden szándéko san
szögletes
mozdulatát
nyikorgás
kiséri, jelezve,
hogy nem igazi napozóban.
nem igazi lányok
ülnek és beszclgetnek
, hanem a rendezönö
já-

tókbabái.
A film tartalma

is ez a jaték.

A lányok

tétlen,

üres unalmukat játékkal próbálják megtölteni.
Csakhogy rítus nélkül ez a játék üres marad. Ha
a játék nem ünnep, hanem hétköznapi foglalatosság, megszűnik játéknak lenni. A rítus szükségességére a lányok is rájönnek. A rítust próbálja helyettesíteni
állandó párbeszéd-foszlányuk, amit szinte minden kalandjuk vagy eszmefutlatásuk végén elmondanak:
"Számít?" kérdezi mindig egyikük. "Nem számí!" - vágja
rá a másik, azután általában nevetnek. Csakhogy az igazi játék súlyos. Igenis számít. És az
ilyen cinikus rítus nem rítus, legfeljebb rítusparódia. Ahogy ez a játék is csak játékparódia.
Unalom, céltalanság, a semmi van mögötte.

Játék és szerkezet
A film szerkezete is erre a játékra épül. Egyszerűen rabizza magát a lányokra, követi őket kalandjaikban és semmittevésükben.
felveszi az ő
ritmusukat.
Roland Barthes minden mübeli struktúrában
két dimenziót feltételez: egyrészt egy időbeli
(előtte-utána)
tengelyt, másrészt egy oksági
(avégett-ennek következtében)
tengelyt, amelyek, mint rninden koordinátarendszer,
egymástól elválaszthatatlanul
határozzák meg a mű
metonimikus terét, vagyis történetét. Felteszi
azt a kérdést, hogy el lehet-e egyáltalán képzelni
egy tisztán metaforikus filmet, vagyis olyat, ami
a lírai poéma mintájára egyetlen jelentés vagy
alapélmény metaforikus variációiból épül fel,
vagyis amelyben a jelenség metaforikus kifejezését nem egé~zíti ki valamilyen metonimikus
tér, valamilyen történet. Chytilová filmje megközelíti ezt a szinte lehetetlen, tisztán rnetaforikus filmet. Nem úgy, hogy nincsen semmilyen
történet, mert ha nehezen is, de összerakható
egy realisztikus eseménysor és egy filmbeli lineáris cselekmény is. Azönban az "avégett-ennek következtében" tengely, amely szintén a lányok logikáját követi, nem tipikus. A "miért"
kérdésre ebben a gondolatvilágban csak egy válasz adható: "miért ne!".
A filmben egy pontig szinte semmi olyan nincsen, ami a jelenetek sorrendjét felcserél hetetlenné tenné vagy amiben valami lényeges változás Uellemalakulás vagy intenzitásfokozás stb.)
volna. Ez pedig az a pont, amikor legelőször felmerül, hogy a lányok léte bizonytalan ("Deh~t
ki tudja megmondani, hogy mi mi vagyunk? Es
hogy te egyáltalán vagy?"). Ezt a pontot a rendező nemcsak verbálisan mondja ki, hanem egy
expresszív motívum megismétlésével is hangsúlyozza: a film legelején a dokumentum-felvéte.j. O

lekkel együtt, nagy, rozsdás gép fogaskerekeinek mozgását mutatja, amit ezen a fordulóponton újra látunk. Ettől a kivénhedt, csikorgó gépszörny től kezdve (amely a magyar nézőben is a
"taposómalom"
asszociációját idézi fel, a cseh
nézöknek
pedig még biztosabban utal a "byt
jako v jed nom kole"-kifejezésére), az eddigi játék minősége megváltozik. A bájos, könnyed,
szórakoztató játék ettől kezdve vad, önveszéIyes, pusztításba
torkolló játék lesz.
"V égül is a játék uralkodik rajtuk: az diktálja
nekik a maga szabályait, és nem fordítva. A játéknak is megvan a maga varázsa. Sőt, a pusztításnak is boszorkányos,
veszedelmes varázsa
van. Éppen ennek az íze, fűszere ragadja el, sodorja magával a lányokat, azt a látszatot keltve,
hogy igazi életről, igazi mozgásról van szó."
(V éra Chytilová)

J áték a filmmel
A film szerkezetéhez tartozik a mozgó képek és
az álló bevágasok ritmikussága is. Megfigyelhető, hogy a film zenéje is alapvetőerr
a ritmusra
épül, hiszen ez sokszor csak óraketyegés vagy
írógépzaj. Így van a képekkel is. A lányok hangulatait követő filmben az ő érdeklődésük szerint fordulunk mi is a tárgyak és helyzetek felé.
Az expresszivitást növeli a kinagyítások, különleges beállítások ismétlődése. jaroslav Kucera
kamerája a lényeget veszi fel, nem a történést.
N em az egész, hosszú és unalmas sétát, csak azokat a lakatokat, amelyeket közben látnak. Nem
az egész vacsorát, csak a szaporodó, helyüket
változtató poharakat. Nem az egész kínos kalandot a lepkegyűjtőnél, csak a gombostüre felszúrt
lepkék hosszú sorát.
A film amúgy is játszik a képekkel, a film lehetőségeivel. Kísérletezik avantgard megoldásokkal. Például nemcsak Marie r. és Marie IL szabdalják egymást cafatokra, hanem ugyanakkor a
kép is sejtekre esik szét. A színezés is percről
percre változik. A vonatot mint a dinamikus
mozgás szirnbólumát a cseh filmművészetben
Gustav Machaty már a :20-as években is használta. Mintha az Erotikon képsorainak új technikával párosult ismétlése lenne az a jelenet,
amelyben a vonatsínek reális képe váltakozik a
vonatrobogás
illúzióját
keltő színes villámképekkel.
A vágások merészek, lehetőséget teremtenek
olyan ugrásokra, átkötésekre.
képszűkítésekre
és -tágüásokra,
amelyek megteremtik
a film
"minden lehetséges, de semmi sem valószínű"atmoszféráját.

luana Karbanouá

ésjitka

Cerhová

Játék a filozófiával
A lehetséges és a lehetetlen nemcsak a képek,
hanem a gondolatok szintjén is megjelenik. A filozófiai gondolkodást összeegyeztetni egy szokványos, metonimikus terű, vagyis lineáris történetű filmmel lehetetlen. Chytilová azonban
megteheti a lehetetlent: egy történetnek kétféle
véget talál ki. Illetve vesz egy morálfilozófiai tételt, ez esetben azt, hogy a céltalan, pusztán önigazolást kereső tétlenség borzasztó ön- és világpusztítást szül. Ezt a tételt tételszerűen
gondolja
végig, majd eljut arra pontra, hogy vajon jóvátehető-e az egyszer elkövetett pusztítás Itt munkahipotézisként
elfogadja, hogy jóvátehető,

majd bejárja az utat: a lányok újságpapírba csomagolva lázasan próbálják helyrehozni a vétküket, rakosgat ják össze a tányérok cserepeit, öntik beléjük vissza a széttaposott moslékol. A
pusztítás elötti rendet nem sikerül helyreállítani. Chytilová végiggondolta, majd elvetette a lehetiíségel. Ami azonban a filozófiában természetes gondolatmenet,
a lineáris történethez
szoktatott filmben groteszk.
A tételszerű jelleg ujabb bizonyítéka ez a játékos jelenetváltoztatás.
Ha igaz történet lenne,
akkor az örületes tombolás végén, amibe a lányok lakmározása torkoll, jönnie kéne egy katartikus pillanatnak, amelyben a lányok maguktól rémülnek meg, s amelytől kezdve ők ~aguk
-l-l

kérdés a legkétscgbcesettebb
létbizonvtalunságot fejezi ki. Még akkor is, ha az egész film CSUp<l
groteszk és irónia, és a szereplök
szájából gyakran hangzanak
el az egzisztenrjalizmus
vulgarizált sz ólarnai. ts a két Marie-n tényleg átnéznek
a biciklisták.
Létük bizon' ítékaként
csak egy
halom szemetet.
elszórt l.ukoricahéjat
tudnak
felhozni. Az ételliften, arnelye n a bankettasztalhoz utaznak, nagyon Ieltűnő a "Személyszállítás
tilos!" - felirat. Ez a felirat nemcsak azt jelenti,
hogya lányok ulosu, cselekszenek,
hanem azt i"
hog-v (ik nem szcuclvck.
Eg\·éniségük
nincsen.
rvÚkor Marie I. a/.zaí csúfolja Maria IL-t, hogy
giirbe a lába. az azt válaszolja:
nem baj, ezzel
alapoztam
l1lC'g az egyéniségemct.
Ennyit jelent
szárnukru
az egyéniség,
a mag<l szabadságával.
('(,Ijaival és felelősségével.

akarják jóvátenni
a puszrításaikat.
Ez a pillanat
azonban
csak mesterségesen,
felsőbb,
vagyis
rendezői utasításra jön el. A lányokból
hiányzik
a katarzis képessége.
Ezek a lányok nincse~ek.

J áték

a lélekkel

Az, hogy a lányok nincsenek,
bizonyos
szempontból
természetes,
hiszen ez film. Ha egy
Iilmszcreplö
megkérdezi
magától,
hogy egyáltalán van-e, az lehet egyszeruen
ironizálás a film
műlajával,
fikció-je llcgóve l (olyasfé!c, mint al.
Es a hajo megy ... -ben a láthatóan festett naplemente-hátteret
néJ'.ö utasok sóhajtásu:
"Milyen
szcp, mintha festve volna!"). Ha azonban a film
többi szereplője
egyszeruen
át n ez rajta, akkor a

A példázat eleve arról szól, hogy milyen, ha
valakinek
ni ncs egyénisége,
csak ideje van, amit
eltölt, csak fiatalsága,
amivel nem tud mit kezdeni, ha szernélyiség
helyett csak viselkedésminták irányítják.
A példázat-jelleg
eleve nem
kíván lelket. Művészi
ábrázolás
viszont, a rnűvészet alapvető
emberközpontúságából
fakadóan, nem lehet meg anélkül, hogy legalább ne
utalna az ábrázolt tárgy "lelkére".
A két lány a filmben az egymáshoz
való viszonyban
kap lelkeL. Ezt a viszonyt a film árnyaltan. minden eszközével
ábrázolja.
Egyrészt
a képekkel:
az egyik lány sz őke , a másik barna,
ruháik egymás negativjai. tükrözik és kiegészítik egymást. Másrészt ugyanez a negatív tükrözés megtalál ható a történetben
is: a lányok
többször
mondogatják,
hogy már egyáltalán
nem szeretik egymást, ami csalhatatlan
bizonyítéka tökéletes
összetartozásuknak.
A játék lényege az önmegmutatás.
Ehhez pedig közönségre,
méghozzá
- alapvető
önvédelernből - megértő,
vagyis hozzánk hasonló közönségre
van szükség. Saját létünk "kézzelfogható bizonyítéka
a másik, aki lám ugyanazt
teszi, mint ő, ugyanúgy
nevet, táncol, bámészkodik, szenvcd és unja a világot. .. " (V éra Chytilo
va).
Ahol - ha mégannyira
a sémacselekvések
mögött megbújva is - lélek van. ott élnek az emberi ösztönök
is. A lányokban
ott rnunkál
egyrpszt <lrombolás ösztöne, hogy minderu felszabdaljanak. felgyújtsanak,
vízbe fojtsana k; másrészt az elrejtőzés
ősztőne. ami abban nvi lvánu l
l11C'g.hogy állandóun
öltözködnek.
festik magukat. mindent
becsomagol
nak. A halálösztön
ól
Marie II.ját -'kosan feledékeny
iingyilkossági
k isorlctóbcn és eg")!más szétszabdalásunak
je lcnctében. A harmadik
öregúr, akit, miután
kifiz ettc

a lányok töménytelen
vacsoráját,
mégsem
rül a vonattal világgá külde niűk, mellesleg
lepően hasonlit Sigmund
Freudra.

sikemeg-

Játék a természettel
A SzdzszorszefJek mint tételfilm.
képileg is sti lizál t. A természet
leggyakrabban
csak mesterseges diszletként
van jelen. A legfeltűnőbb
ez Marie I I. öngyilkossági
jelenetében:
a lány egy csodás rnozőn fekszik, a fején az clmaradhatatlnn
virágkoszorü,
majd tágul a kép, és kiderül. hogy
a virágos, zöld rét csak egy takaró a szebaban.
Ha a lányok a szabadban
vannak, akkor a vasút
mellett vagy az ócskavasrelepe
n, n1indig látványo~an dísz/etek között láthatok. A fi Im kcpsximbólumai
azoriban
annak
ellenére,
hogy egy
mesterséges
életformát
mutatnak
be, a természethez kapcsolódnak.
Nem is lehet másképp,
hiszen
ezek a sz imbólurnok
archctipikusak.
ősiek, csakis a természetből
eredhet nek.
Az egyik ilyen szirnbólum
a hatalmas, paradicsomi páfránylevelek
escikra a lúnvok sznbájúban. Ettől a szoba kertté, a zárt, külvilúgmcntes.
de tökéletes
boldogságot
hozó, a lányoknak
is
megfelelő
világ sz.imbólurnavá
válik. A lányok
szeretik is eztu biztonságos
kiizcget: "Milyenjó,
hogy itthon v~~gyunk!" - mondják.
Ugyanakkor
a c1íszletszcrűség
kiemeli,
hogya
levelek műanyagból
vannak,
ráadásul
olyan fa nincs is,
aminek ilyen lenne a levele: LI kert csak illúzió,
és a boldogság
is az.
Ugyanez
a diszlctszr-rűscg
kap hangsúlyt
LI
szivszorítúan
naiv bűnbeesés-jelenetbon
is: a

csodálatos
zöld rrt kövepéri roskadasig
rakott
kicsiny diszletfa áll, a lányok erről szakítják le a
bűn almáját. Az alma a film első részében gyakran fölbukkan,
dekorációként
és funkcióval
egyaránt.
A második részben, mikor a könnyed
játékot
felváltja
a pusztító játék ("Próbáljunk
még romlottabbak
lenni!" - mondják a lányok),
a rosszaságukkal
együtt a gyümölcs
mérete is
Ilii: alma helye II vörösbelü
dinnvét esznek.
A virágkosxorú
Marie II. állal{dó kisérője az
egész filmben. Hiába rno ndják ki a lánvok már
az első jelenetben,
hogy romlottak
lesznek, ártatlanok maradnak.
Egy bábu nem lehet bűnös.

Salto morale
Ha egv filmben ilyenfajta játokos örlctckkcl [ogalm<lznak meg letfontosságú
erkölcsi kérdóscket, akkor a válasz nem bi/,IOS, hog\! eg\"rrtclmlí
lesz. !I. doku mcnturn-jrlr-nctr-k
ny(;m,;;zl<') súlva
a fiktív türténet
vidarn kiinnyedségé'\"('1
szemben elbizonytalanit:
biztos, hogy ilyen nag) al.
egyl'n feleliissl'ge)
Letczik-c egYiíltalán altr-ruativája ennek al. ('Ietfclfogásnak"?
Fel lehel-e ten
ni olyan kórdéseket.
amelyekre
nem tudunk v.i
laszolni. süt talán egyúltalún
nincs is rójuk v,i
lasz?
Chvtilova
azt rnorrdja: "EgyúltalúIl
11<'111 volt
szándékomban
bírálni
e/.t il két fi.ual Iá n vt. akik
éppoly
szcrtclenck.
mint amilven
kiss~.('riiek,
inkább ,lrr()1 van szl), hogy be rnutassunk.
persl.e
a túlzás eszközr-ivc-l eg~ l'I('t!'OrIll,ít, lllelvnek
elellleit kisebb vagy nag;obb
Illl,rtl'kbcn
n;inclannyiunk
l;lcti'bcn nH'gtalülhatjuk
... "

Szirmay Ágnes
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Le és fel Párizsban
Roman Polanski: Őrület/Frantic - pszichológiai elemzés
jobb házasságban

A Nap lefelé hanyatlik, lassan eltűnik a nagy tengerben. Az árnyékok egyre hosszabbodnak, besötétítik il megmaradt energiát. Polanski ériköregszik, s ez filmbeli őrületében, öngyógyító
mesterműveiben
is immár felbukkan ...
Zavart-zaklatott
gyermekkor lappang a szorongás művészének
emlékeiben.
Párizsban
megszületik, három évesen Lengyelországba
kerül, ahol szüleit a háború kegyetlen folyama
nyolc éves korában elragadja és haláltáborba
sodorja. Bujdosás, rettegés, életvihar. Később
gyilkosságok és menekülés. Gyötrö viziók, melvek filmjeiben élednek újjá, szárnyainak a vetítővászon valóságálmában.
Igazi rémült karakterek bontakoznak.
Rivalizáló ifjonc, szex-szorongó bakfis; felnőtté válástól rettegő asszonyka, vérgőzös gyilkos, identitászavaros átlagember, akik társaikkal együtt egy sereg nyomasztó,
tudattalan utazásra vállalkoznak.'
Polanski legutóbbi filmjében ismét bonckés
alá veszi saját tudattalanját.
s kivetiti - projíciálja - mindannyiunk
mozi vásznára a meglelt
örökérvényű összemberi tartalmakat! Lássuk,
mit üzen a'művész saját katalizátor-fantáziái
segítségével a fellapozott Ktinyvból. Olvassuk sorait, lássuk a sorközöket.
hogy belemerülhessünk a filmálom tengervízébe !
Utazunk. Túljutunk életünk delén, és ismét elérkezünk egy újabb kapuhoz, melyet kinyitni-átlépni-becsukni igen nehéz feladat lesz rnindanynyiunknak. Szinte természetesnek
rnondható
házassági krizisbe kerültünk.
A film házaspárja korábbról ismert helyre érkezik. Párizsban vannak, nászutuk hajdani szinhelyén. Hosszú évek teltek el közben, s ők maguk is megváltoztak, öregedtek.

élni, mint égni."
(Pal apostol)

"Te tudod, merre járunk?"
"Nem. Egészen más itt minden." - hangzik
kettejük első párbeszéde. Az új h Iyzet bizonytalausággal
tölti el őket. Valami baj van, amit
hamarosan alátámaszt a vészjósló jel, a közös
autó defekt je.
A "szép itt minden" hetelszoba idilIt áraszt a
Ielszínen. Úgy látszik, hogy szexuális kapcsolatukat is a megértés jellemzi. Béke horiul. A félj,
Richard, elismert orvostudós. a logos, a tiszta értelem férfiúi birtokosa. Feleségével boldog kényelemben él. Richard esetlen, akár eg-y kisgyerek, s ezért van szüksége olyan anyai feleségre,
ki a mostoha körűlmények
között gondját viseli.
Ha netán nem találja a szernüvegét, az anyaleleség felolvas neki, ha nem beszéli környezete
nyelvét, az anyafeleség beszél helyette, és ha a
telefonálás bonyolult feladata nehezedik rá,
még ezt is elvégzi az óvó-védő hitvesi társ. A
gyermeki férfi életét anyai gondoskodás fonja
körül, szinte hagyja, hogy uralkodjanak felelte.
Látszólag béke honol.
De tudjuk, érezzük, hogy valami kizökkent a
megszokott kerékvágásból.
A feleség elcserélte
a bőröndjét. Valam i más, valam i idegen elem
került a páros életébe. A férj lezuhanyozik,
m intha a tisztító fürdőben le akarná mosni magáról a régit, rniruha új emberré akarna válni:
közben aJeleség eltűnik.' A hatalmas franciaágyra
a férj már egyedül fekszik le, szemét álom zárja,
s a felesége párnáján nyugvó vörös virág szirrnai
lehullanak ...
A párizsi utazás célja talán most világosodik
meg először: meg kell keresni az euünt/eltünteteu
[eleseget, ú keresni kell valamit (vagy valakit?), ami
valamikor elveszett a tudattalan erdejében.'
Kezdődjön a keresés! A portás, igazgató, biz-

Emmanuelle

Seigner és Harrison Ford

tonsági főnök tehetetlen, a közvetlen környezet
"Önnek fehér szeretdre ven szüksége!" És tovább
sem tud az eltűnt asszonyról, majd hirtelen felcsúszva a tudattalan pokollejtőjén
Richard már
tűnik egy furcsa alak, egy szakadt csöves az iskokaint sziv tüdejébe. Az éjszakai nedves sikámeretlenből, egy rémes figura a másvilágról, aki
torból újabb (emlék)nyom
reményében
egy
közli, hogyapasszázsban
- a tudattalan átjárójaszennyes-mocskos lépcsőházba
tér be; ahol taban? - a feleséget elrabolták. A férj a rendőrsélálkozik a halállal, a vérben úszó kábitószerkegen felidézi hitvese személyét, adatait, mintha
reskedővel és a nemi vágyak buja lépcsőházi
csak magának is bizonygatná létezését, majd
fertőjével. Kéj-halál a mélyben. Azon már nem
előkerül a családi fotó, ahonnan a nő arcát viszis csodálkozhatunk, hogy hotelszeba-ouhonát
is
szafordíthatatlanul
kivágják. Tünedeznek
az
feldúlva találja. Az örvény magával ránt. Böernléknyomok.
rönd - fehér szerető - vágy: Richard rátalál
Ujabb lépcső lefelé: Richard egy vörös, öszMichelle-re, a nehézbőrös-szadomazo
ruhába
tönközeli macho-edzőteremben
újabb híreket
rejtett egyszerű teremtésre, a fiatal nő prototípukap a tetovált férfiportástól.
A felesége egy arab
sára, talán álmai igazi és egyetlen alakjára, maférfi karjaiban került ki a biztos hotelházból.
A
gára az animára!
nehézkes ügyvitel problémái után a kutatás az
De nem, nem szabad engedni a kísértésnek!
idegen bőrönd tartalma felé irányul. Talán akad
Hiszen Ő, Richard elégedett, és boldogan él felegy nyom, mely segít kivezetni az őrületből! S eségével! Hogyan kerül elő a lány? Miért kerül
már ott is vagyunk Párizs alvilágában.
Ösztön- . vele kapcsolatba? M i van a bőröndben ?
kavaró, ritmusdöngető zene szól, kétes fazonok
Az ügy egyre bonyolultabb ("Már tegnap óta
vesznek körbe mindenütt, a Kék Papagáj nevű
itt vagytok, és még mindig nem találtatok ki inéji lokálban kötünk ki Richard oldalán. A levenen?" - kérdezik tőle a repülőtéren), viszonya a
gőben édeskés borszag terjeng, a fekete drogálánnyal pedig egyre egyértelműbb ("A kis vérus kimondja a rettegett megfogalmazhatatlant:
dencedet keresed?" - szinte költői a- kérdés,
45

amil huzzá intéznek).
Igen, már ott is ül a lány
autójában,
Grace] ones slágerét hallgatja és szobájába viszi. "Itt rendetlenség
van!" - kiált fel
Michelle,
s ezzel megfelelteti
saját életterét
az
orvos újonnan alakuló másfajta világával.
Ez a
rendetlenség
a tudattalan
birodalmának
logikátlan rendetlenségel
A felbukkanó
rendörök
előtt Richard meghatározza
kapcsolatukat.
Puszit és pénzt ad Michelle-nek,
szcrctőjcként
tün
tet i fel, és felesége becsületét
a sárba rántja.Játék ez, "agy valóság?
.Rcmélern.
tudja mit csinál?" - hangzik a külső szernlélő,
a rendör válasza. Richard
nem is
tudhatja, és újra útvizsgálja a rejtélyes bőröndöt,
hátha magyarázntor
talál a dolgok sűrűsödő örületére. Az eltűntetett feleség arca már nem néz
rá a megcsonkitott
fotóról. Mikor lányúval beszél telefonon,
ismét a fiatalos Grace Jones dal
csendül fel. "Itt is folyton ez szól!" - mondja
Richard sz int e magának,
de a zene titkos üzenete cgvelőre
csak ruélycbb
rétegekben
munkalkodik. Talán ennek hatására
igyekszik untihős
főhősünk Michelle otthonába.
Béna és esetlen/
tehetetlen
próbalkoz asai a tetőn többé- kevésbé
sikerrel
júnak
- ott fcm a bőrönd
tartalma szétszóródik
-, s bejut a lukasba, hol isrnct
'izereti5i szerepct ült, hogy a betolakodó
kémekt(il megmentse
ulkcdvesct.
A rettenthetetlen
himhősi azonban lc ütik. Kábulatából
a párizsi
Szabadság-szobor
alatt ébred. Lcrornbolódva,
ápolatlanul.
szakadlan
tér vissza Richard a hotel be. Végre jelentkezik
a felesége. !\z emberrablók helvette azt a Szabadsá~-szobrot
követelik,
arnelv a bliriind átkutatása
sorún már többször a
férj kezébe került. A Szabadság-szoborban
rejtözik valahol az ügy megoldasal A szobor a tetűn van, Mic hcllc-Icl mcgpróbálják
lehozni,
de
kissé mcgcsúsznak
IejeIé, Richard tartja a lányt,
szinte kapaszkodik
bele, Miche lle igbö szemei
a férfiba vájnak. ,\ szebor lehull és Icltárulkoztatja rejtelt turtalmát.
cg" kis fekete hengert.
..Mi l'Z~" .,Foglalmam
sincs!"
'Ba ljóslatú eriík szun nva dna k ... )
Richard Illegpwb~dja
u-hát (J .\firhe//c-nd
1('1'0
.Ladv librriv ··-.\.~o'Jr()1rissracscrclni (J jilr.lcgi ri, dl'
:1 kil;allanö' tüzl,cs"lharc ezt nll'ghiúsitja.
\. (·'g/.etes lángok,
aru k oznuk ... )
:\ szabadság
szobra egy robhono sznkezl'lel
uuta lmuz! Richard
Iizik a i a llapotu eg:- IT Will
lik, Mir hcl lc pedig fcl ii It i a piros ruhát. llH·l: bell
a feieség eltünt. Ljabb mularóhan
kötnek
ki,
hog: al. arab clrablok kal tulálkozbussnnuk.
Sz('gl'ny Richard ismd lr-Icplcvődik.
Kolll'gúja felismeri, cs clnóií
mosoll , al n,ugl,"tI.za a fiatal
barát nőt: .Uhcrche; la [cmmr!" "KurId II not!" S
Iti

Richard
lesz.

az egész párizsi

utazása

során

m ast scm

:\ fil m üzenete összegződik
ebben il m ókás megjegyzhben.
;'\Jézzük, mi történt eddig!
. Adott egy ídősödö házaspár.
Házastársi
hűségük elsősorban
a mindkettejük
számára kényelmes anya-gyerek
viszonyhoz
hasonlítható
kapcsolatnak
köszönhető.
A feleség gyermekei
felnevelése
me llctt/után
a meglehetösen
passzív
féljet babusgathatja.
a tehetetlenül
gyermeki
félj pedig hálás
e gondozásért.
AI. inceszt
vágy, az incesztuózus
törekvés
alapvető
ösztöninditék
az ember
életében,
amely egyebek
mellett megjelenik
a védelem
irú nti igényben
és a szabadság
kockázatatól
valo fplclemben,
az anvához
való menekülésben.
(Erich Fromm)
j{icílard
tipikusan
olyan szemclv, aki felnőtt korában is anyarcprezcntúnst.
anyafeleseget
keresett.
hogy kielégrthesse
vele
függöségi
igényét.
Ez a függőségi vágy, amely
anyakomplexusának
alapja, szarnos bonyodalommaI júr. Ebből
következik
az impotencia,
amil az anya(feleség)
szexuúlis érinthetetlenségc, az inceszt tabu okoz (és ehhez még hozzájárul Richard
öregedeséből
adódó potenciaveszteségei), és az elnyeletestől
való rettegés,
ami
szintén szcxuális
problémákat
alakit ki, valamint .v:.orongast kelt. A parkapcsoiati
oalsag egyrl'SZl akkor jiin el, amikor a férfi megcsappanni
crz i szcxuális
potcnciáját,
potenciapánikba
esik, másrészt
mikor öregedésével
a felesége
eg}rl' inkább az elnyelő, rcrn itő, negativ anyaképhez, a rnitikus Hulál-Anya
figurúhoz,
a Boszorkánvhoz
kezd hasonlitani.
Meglehetősen
kézenfekvő
az a megoldas,
hogy ebből az iirdiigi függüségböl
al. önállósuhis erősttésével.
a szabadság kereséseoel, és a po~encia bizonyitásával
próbál
Richard rncnekülni. "lormeszet ese n ez az általánosnak
mondhato
Iolvnnuu
nem tudatosan
zajlik benne,
mint
ah;)"'" a mindcnnapi
ele: szárn lu la n [érfi hősév cl
i-, h,~onlú
modon
tiirll'nik c/. a tudatlan lazudús.
,\ film SI.imbol(·Jgiújúban
Richard t chút elhag>'
ja,eltünleti
bek cbclc:«! feles("gl'tl's új fialal preda u t n nb., aki, cl biz o nvithu tja műkődő
szevuú l i s x itul iuivru. 'I'cue \'is;lJnt n·,·omav.tja. bűntudatot
(·breszl
benne,
cs felesl'ge
eltünl>sl',
l11egszlínl'sl' :a ha lálos magú,,:
cs eg}'edlilkt)
kkriisili
hakilsxoruugúsut.
dcprc~sl.i(·)júl, al.az
iiriiktl'l.
Elhag' ou , akúr a ha lal ra sza n t gyermek. ~:\ film c'r~'c1cti plak:ttj~in lc-, ü szlogen,
Vcs::.rl. - Vágv - Krtscgbecscs is l'Zt sugallja.)
Richard fiatal lá nvt kere, mag,inak, a sz óláshoz hivrn: .,<11. (ireg \ aduszn ak a fialal {iz lelá

sz ik". rnivo l a lány az elmült ifjüsüg,ira cmlékezteti, s szerelrnc megifjító erőként
hat rá, Tudjuk,
hogy illúz iót kerget, és a film végére al. clt evrI~ cdeu férj is belátja majd, de addig még meg
kell tapasztalnia
al. animaval való sorsszerű
talalkoz ast. A férj most találkozott
a feminin \'(:'gtelenséggel. a kétessel és humálvossal.
amit a tuddsfélj, a tiszta ész ura, eleddig a rudaualanjábu
száműzött.
A női űr. él luk, ellenállhatatlanul
vonzz a a férfiúi tudattalan
kivctit ését. projekciójá}. s eképpen találkozhat
a mcgjclcnö
nűi irracionalitás
a férfi rejlett irracionalitúsaval.
A
férfi kóptclen
ezt a tudallalan
női elvet magában
elfogadni, ezért egy külső szcrnólvre vetíti ki mii
lelkét [nnimúját},
hogy igy szembesüljön
vele, s
ezzel mcgtcrcrntse
az időleges egyensúl} t. IZi
ehard ai'. életközepen
túljutva azonban
már abban a korban van, amikor az embernek
fel kell
ismernie
al. effélc kivct itésekct , és rá kell eszmélnic,
hogy ei'. al. érték, amit korábban
ráaggatoll egy külsű szcrnc lyrc , önmugabun
kercsendő, ott legbelül. EI. ai'. indi viduúci o folyamata
\Jung).
Richard
tehát Michcllc-bcn
mcgtal:lita
női
lelket, majd hosszas
munkavul
, eltauolodassal cs
uisseatalaldssal a húzustúts
i kapcsolatban
l'S önmagában
találta Illeg kivetített enekcit. s képes
lett élele cclját mcgfogaimuzni.
AI. i ndi viduác io
során szerube kellett néznic az iiregedií felest'g
által képviselt
negativ anyakcppcl
, magával
a
halú llul, és cl kellett különücnic
al. anya cs a halál archctipusat!
;\ tudallalan
világban
elmc-rülve
Richard
örü lte n elment, dc cgészell-tcljl's'l'1l
viss,<:ajiitt!

legjobb lesz, ha sajat magdhan keresi ez/ az arcot, s
ig) elhagvou.
eltúvulitutt
fclcsógchcz
is immár
visszatérhet!
A homály egyik lo kc tc alakja meg
is jegyzi:
"Tehát
mindcnk i a maga kezében
van!" Es Richard úton az indiuiduacio es teljesseg
rek röviden
rúvúgja: "Ahogy mondja!"
A Szabadsúg-swbor
lábúnal
a kij ké Si'. I a riseszaesert'rc.
Magúnyos
hideg van, dc hajnalodik,
eletének
új napjúhoz órt . Hamarosan
siikt (zsidó-arab) erőharr-ok kezdődnek
a tudattalan mólvrn, közben Mír hcllc a robba nús kkete magjúval cscrclődik
a hű klesl'gre.
Mir hr-l le-m-k, al.
unimafigurának.
pusztuln
ia kell, búr tültctót ha
lultusújában
Richurd
I.Sl'bl'hl' esem pes ci. Mi
chcllc a piros ruhút hűlő v erevel sZ('llnyczi, s a
kles('g klpirosló
ruhája múr a/.l'll'l új Icllobba11(')tiii'.et tüplülja a I'l'rj sÓlllúra.
Hisveu
klesl'geben, relesl'gl'veltaLtlla
meg a h armon ia ('.I ('gymsul» biztosítl'bt.
Richard a gOllos/. kk('tl' tiiltl'tl't, a/.l'rzl'ki kaland cnergiakiiz]lol1tjút,
a \'l'szl'I\'l's vag) l'r/.c1
Illi hőfok.u , al. iilii l1iJjclkl,»<,t a f()l~ oba, ~lt uclut
talan vfzLl'l1gerl'bl' h,ljitja.
AI. Orülct klliv.tult
al. l'lrojlotl tudutosulas«
l's feldolglJl.úsa
uuiu. ,ll. álutut t ('/!,YSI/!" a rt'rj
(anya)klesl'g
kl'ltiise kil'gl'SI.lilt, s \ l'glil ~lzl'hl'
szett párizsi l1~iszllt, ,ll. ('I\'('sz('[t p;lrizsi g\'l'r
nickkor. l11egtal~iltal()tl."
' ,
ü

Bergendy Péter

.JEC\'ZETEK
I IZOIll'''l 1',,1'''lS~i rillllj,'ir,il
I,jsd bl)\(·bb'·I1:
I"g
.1 li lm ku lt úra I'JX~)/ I ,·s V'II11''d),,,l.
'j_ ,\ Iilm (,I"I11Z<,S("h('1:'>!:orOS'''l !..ap( ",Io!lo
g'"1!l"
laiokai I.-"d:
Tom CI1<'IW\'nd:
;1 f)il/iol/llrv
Svmho!». I',"adill
Ilooks, l.ond;"l,
I ~)Xl.
'
uto hl:

lsrnc rős rnuzsika a fülneki CraceJones
Uber/at/dala, a szabadsagmelódiúja
hul lamzik a
ta ncparkett
lclcu. Richard
és Mich e llc timer"
perdül.
Erotikus
mozdulatok,
sze x ual is örvónyek. Richard a szabadság
tang<'>.júnak ütemr-irc
botladoz ik, s észreveszi,
ez nem az a ~zabad~úg,
amire éi vúgyott.
Hiszen ebben a bizonytalan
szabadságban
robhono udieta helyeztek el. LI. a
szabadsúg
robbanékony,
a tudattalan
hulálos
energiái Icszitik !
Gracc Jones arról énekel, hogy .,mür láttam
ezl az arcot korábban",
s Richard most mur tudja, hogy CI. az arc, CI. a Mir hcl le-szcrű
arc, saját
magában
ta lúl ható, saját magában
látta már. !\

gu c ímű

IJr

I·:dg." I lPrzog: /'-'Vdll' III/d luath, Spring I'"hlicalions
IIH·., 1)"II<ls, I!IX:L
Carl C"slav.Jllng:
IIt('MII/hl'f(I~UX/I~).-,".
ill: C.C.
.J IIng: lun r /1 rrltrtvtn». i\ rk l"ljH'rb,ll'ks,
lonrlo n. I ')X".
Kuics;ir/.sllzs<lnna:
Sz/'IIIr!)i.\{''!!'I).\;.:_ilh%gifl,I·:I:n:.1l11
dupoxt, k("sziilii ('g)','I('llli j(·g:Zl'l.
Fritz lZi"nlanll:
;1,: rirl',!!,l'dl'\ 1/1111'1'1,1/1'. l l rliko n Kiado,
Iluclapl'st,
I ~)X7.
SZ('Il('s Maria: ;1/01/IIzl//lIf. l Iúttcr
I.ap ('s Ki;n> vkiado
Illld"p"SI,
I !IX!I,
SZ<'pl'S M .uia : ;1 .I'.;:('(CIrIll 1!/(lgIII/fI. 11"lnal' K i"dú, II"
d<lI'('SI, I ~)'JI).

xu,

()RCl.ET
r: Roman

:Frantic),
sxinos. szin kro n iz a lt, a nu-rikui-frunciu.
I~}XX.
l'nlansk í. i: Roman Polansk: es (;('ranl
Hrach, o: Wilold SOIHJlillSki, d: I'i,''''" CIdriO:,
j: :\nlho!l\
l'owe ll, I.: Lnnio Morricol1l',
sz: l luniso n lord, Lrnnuuuu-lhSl'iglH'r, Bdl\
Buckl('>', ,John ,\1ah'>l1<':.
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Egy új film elmélet körvonalazódóban
A filmelmélet nem egyidős magával a filmmel.
N oha történtek kísérletek arra, hogy az új médium megjelenésével közel azonos időben gondolatilag értékeljék azt, ezek az írások többnyire
az új technika míbenlétével
és a befogadás, a kőzönség és a film viszonyával foglalkoztak. Csupán mikor a technika és a rnűvészet (vagy legalábbis az, amit már akkor annak tekintettek) útjai szétváltak, s a film-jelenségben fontosabbá
vált az új kifejezési forma, mint a technikai apparátus, születnek meg az első munkák, amelyek így vagy úgy, de rendszerezni kívánják,
hogy mi az, ami az új kifejezési formában művészetet teremthet.
Az elmélkedés és a tudomány azonban nem
édestestvérek. Rokonok csupán, hisz az elsőből
vezet az út (nem szükségszerűen, de általában) a
másodikhoz. Ezen a rögös úton az első, útkijelölő mérőpontok a húszas-harmincas években keletkezett írások (Balázs Béla, Rudolf Arnheim,
Henri Levinson, Szergej Mihajlovics Eizenstein, Dziga Vertov és mások művei) közt lelhetők fel. Ezek az írások már igyekeznek rendszerbe
foglalni az elszórt gondolatokat, az itt-ott felbukkanó meglátásokat, s ennek eredményeképpen
megfogalmazni a film, a még mindig új médium
elméletét. A hangosfilm 'megjelenése azonban
újfent mindent megkérdőjelez. V ége szakad egy
sorozatnak, lezárul egy korszak, s másfél évtizednek kell eltelnie, amíg afilmológia (a film tudománya) elnevezésű francia iskola (amelyet
Gilbert Cohen-Séat kezdeményezett,
s az ő neve .fémjelzett mindvégíg)
immáron végre a tudományapparátusával,
módszereivel, következetes logikajával hozzálát a felhalmozódott tapasztalatok rendszerezéséhez.
Azóta beszélhetünk a szó szoros értelmében film tudományról.
A filmológia mint tudományos irányzat, mint
szellemi mozgalom, az 1950-es évek közepére
zsákutcába jut, de agóniája a hatvanas évek elejéig eltart. Edgard Morin kérészéletű kísérlete
ez idő tájt a társadalmi-kulturális
antropológia
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filmre alkalmazásával ugyancsak kudarcba Iullad. Mindennek oka egyszerű: a film megannyi'
aspektusának tudományos vizsgálatát elvégezték ugyan, de épp arról feledkeztek meg, ami a
leglényegesebb minden médiumban. a sajátosságról. Arról, amiben a film semmi mással nem
osztozik, ami lényegér adja. A film-specifikum
mibenlétének meghatározására
szerveződik tudományos irányzattá az l!:J60-as évek közepetől
az általános szemiotika szakaga. a filmszemiotika. Másfél évtizedes sikeres múlt áll mögötte
és számos részeredmény, de az a közeg, amelyhez gondolatait címezi, közönyösen, sőt ellenségesen fogadja megállapításait. Túl sok mindent
kérdőjelez meg abból, ami elfogadottá vált - noha ez a konszenzus közös érdekeken és nem közösen osztott érveken alapszik, megalapozatlan,
s kétkedésre ösztönöz. A filmszemiotika kudarcáról vallott vélekedése k lényegében megalapozatlanok és igaztalanok. Igaz viszont, hogy ez
a tudomány az utóbbi évtizedben kikerült az érdeklődés mégoly csekély rivaldafényéből is. A
szemiotikai
szemlélet,
gondolkodásmód
és
módszer azonban beépült a szaktudományokba, hat és tovább él. A film területén azonban
kétségtelenül megújításra várt, illetve vár.
Ennek a megújulásnak reménye látszik felcsillanni most, amikor megérik mindannak a
gyümölcse, ami mintegy tíz év óta egy új elmé- .
let keretében körvonalazódik, s amely azzal kecsegtet, hogy a filmről vallott nézetek jó része'
nemcsak megkérdöjelezendő,
de egyene~en az
idejét múlt gondolatok lomtárába küldendő.
Hogy ez az optimizmus jogos-e, az idő majd eldönti. Igazolja, helyes volt-e vagy sem az előrejelzés. Az alább közölt néhány gondolatsor ízelítőt kíván adni abból, ami készül, formálódik;
ami egyszerre ígéret és kihívás a film iránt érdeklődők és a filmről elmélkedők ugyan fogyatkozó, de még mindig meglévő tábora számára.

Szilágyi Gábor

Francesco Casetti: A címzett neue"
Szándékaink
világossá tétele érdekében
korábban má_r kifejtettük
nézetrendszerünk
alapvető
elveit, Osszefoglalva
az elmondottakat,
ezeket
három állításban
összegezhet jük.
l.) A kijelentés minden filmalkotás koordinátarendszerét
jelöli (azaz a kijelentés e kijelölésben rejlik): mindenekelőtt
azt a pontot határevza meg, amelyben
a kijelentés
megfogalmazódik (ahonnan
kiindul) és azt, amelyet megcéloz
(amire vagy inkább akire irányul).
~.) A kijelentés
két szelsóséges
formát ölthet
(ez választásként
adódik): lehet önvallomás
(kísérőszöveg)
és lehet kifejtés (cselekmény).
A
kettő értelemszerűen
különbözik
egymástól.
:'L} Valamennyi
kijelentés (válfajától függetlenül) egy, a szövegben
rejlő (felfedetlen)
szerkezetre épül, amelyet viszonyok
rendszere
al kor,
és amelynek
egyik eleméből
a másikba történő
átmenetet
(azaz a változásokat)
meghatározott
műveletek,
szabályok
írják elő; a változás ezen
szabályok
működésének
érzékletes
kifejlődése.
E szerkezet
felfedése, nyílttá/nyilvánvalóvá
tétele a kutatás célja, h isz csak a burkától megfosztott szerkezet-típus
árulhatja el, hogy mil yen sajátos (al)típussal van dolgunk; mivel azonosítható; mit ér a feltárt struktúra. E ponton válik érdekessé, sőt kérdésessé
a néző (befogadó,
címzett
- attól Iüggően, hogy milyen kutatási irányzat
terminológiáját
fogadjuk
el) személye
(l), aki
valós voltából
egy, a filmben jelölt "személyiséggé" válik, beépül a film i szöveg közegébe.
feloldódik benne, jelenléte
mindig, minden pillanatban
kérdésessé,
talányossá
válik. Hol keressük, holleljük
meg őt? ( ... ) "Azonosításához
előbb különbséget
kell tennünk a kijelentés forrására, illetve a kijelentés cimzetljére
utaló jelek
közöu, Az elsőre azok a jellemző jegyek, amelyeket a képmezőn
belül azonositunk/azonosíthatunk, az utóbbira viszont (ezért bonyolultabb
megítélésük)
csak a képmezőn
kívül akadhatunk/akadunk
rá (~).
Mindazonáltal
nagyobb kockázat nélkül kijelenthetjük
- e szemléletes
disszirnetriából
hasznot húzva -, hogy a kijelentésre
mutató
(utaló)
jegyek ábrázolhatóságának
különböző
szintjei lehetségesek.
Valaminek
a megjelenitése
utalhat
valami olyasmire,
ami viszont nem jelenik, nem
jelenhetik
meg, mégis a kijelentést jellemző je• Részlet a szerzö A tekintet belsejében (Dentro Losguardo)
című rmive Sullo schermo, deuanti allo sc/termo (II.) Iejczetéből. Bompiani, Milano, I ~)Hh. :~~)-·to.

gyek sorába tartozik (:-l). A jelölés lehetséges formáinak, s ebből következöen
a jelek azonosításának lehetöségét
megkísérel ve felsorolunk
néhányat a jelek (vagy ahogy mi nevezzük, a "nyomok") közül. amelyek
mindegyike
más és más
státuszt élvez a íilrnalkotáson
belül.
1.) Vannak jelek, amelyek egy előfeltevésre
utalnak (a kijelentés,
mint tény csupán visszautal önmagára,
mint tényre, vagy mint kijelentésre, mint aktusra, csupán létezését jelzi).
~.) Vannak jelek, amelyek a metonímián
keresztül érvényesülnek.
Ilye nek él lclvctclre utaló jelek, amelyek
arra mutatnak,
miként
készült a
kép- vagy a hangfelvétel,
hogyan lesz mindabból, ami valóság:
kép. Ugyanez
vonatkozik
a
képkompozícióra.
a ritrn usra utaló jelekre, bizonyos m egvi lágitás-:
ípusokra, mon tázs-szerkevctekre, amelyek
önmagukbanliinmugukkal
csupán arra utalnak, hogyan, miből, milyen művclettel készül a film. Ebbe a csoportba
tartoznak a
hagyományosan
Iilrni (sokszor azonban egyetemes) jelképek
[tiikőr, ablak, szem), amelyeket
gvakran alkalmaznak,
amelyek gyakran ismétl<idnek a filmben (ezek arra is utalnak, hogy milyen mértékű,
gyakran túlzó
rnctuforizúlást
tűr
meg /még/ a film). Végül ide tartoznak az un. clbeszélő elemek jegyei - annak a sokat emlegetett narratív struktúrának
részei, amellyel gyak
ran élnek és visszaélnek
-, mint amilyenek
a kanonizált
viselkedési
lormák (tájékozúdásltájékoztatás,
meghallgatás,
látás,
mcgfigyclcs).
Ezek uralják, irányítják
- látszólag - a cselekmény alakulását,
a szcreplők
cselekedetein
keresztül.
A fent említettek ismeretében
rnost már megkockáztathat juk a két alapl'ogalom,
a kijelente.\
forrása és a kijelentes celja bevezetését,
amel yek a
sz övegben
[elcnlóvő.
a szöveg kialakításakor
beléfoglalt
elvont tudati képzo-dmények(.+), és amelyek mibenlétére
csak egy ehhezhasonló
összetett mondat világíthat rá, mint: "EN mondom és
éreztetem
VELED, hogy ... ", avagy: "ÉN megmutatom
NEKED (is)(TE is osztozol VELEM a
látványban)".
A két esetben
különbség
van a cselekini és a
"szenvedő" közöu, az élményt, a cselekvést kiváltó, végző és átélő között, akik különféle ismeretanyaggal,
indíttatással
és mértékben
vesznek
részt, osztoznak
a cselekményben,
de közös
bennük,
hogy egyaránt benne vannak. Nem egy
belül lévő osztozik egy kívülállóval
, hanem két,
ugyanazon

a szinten

elhelyezkedő

"személy".

Az É és a TE megkülönböztetése
csak az első (de talán I glényegesebb)
lépés a kijelentés
aktusában
és annak
redményeképpen
érzékelhető szerepmegoselás eltérő szintjei közti különb-

ségtétel
meghatározá
ában, Ez azonban
m gnyithatja az utat a cselekményben
"résztvevők"
számának
és státu zártak időleges vagy végleges

definiálásához.
Forditotta.

Szilágyi

Gábor

JEGYZETEK
(I) Pontosabban
az a fogalom, amelyet a hagyomá
nyos felfogás feltételez,
ha [ilrnr ől vagy rnűvészetről
van szó. Hisz aki ezt a nézetet vallja, úgy veli - okkal
vagyok nélkül. ez fel fo rás kérdé e -, hogy ha van "kibocsátó"
(küldő) - márpedig
a rnűalk otás. a film léte
ző való ág -, akkor ez feltétel zi, hogy van/lesz
"be
bocsátó"
(befo radó), holott il keltő közütt valójában
nincs ok okozati vi zon)'. [Valamennyi
lábjegyzet
il
fordítótól
.z ár mazik - Sz. G.)
(:L) F hetelezé
sei, bizonyo
saggal erre az acIott mű
egeseenek elemzese ad csak megnyugtató
választ.

(3) Ál. előfeltevés,
az ok-okozati
viszony, a kölcsönős függőség: ez k olyan logikai vi zonyok, amelyek
szövcgszintcn
nem nyilvánulnak
meg, de amelyek
meghatározzák,
b folyasoljak.
műveleteikkel
irányítják a rejtve maradt
szcrkezet
viszonyrendszerének
alakulását.
(I) Ez k "elnevezések"
csupán, az operativitás
és a
megértés
nélkülözhetetlen
szköz i.
Valóságos
anyagi lótrel n m rend lk zn k, ezért személyekkel
( m az alkotóval,
sem a nézövei) nem azonosíthatók.

Gianfranco Bettetini: A kijelentés alanya és a film *
A kijelentés alanya elnevezéssel
jelölt kulturális
szerkez
t megnevezéssel
fejezzük ki azL, ami a
j lölők
redrné nye is (I). A kijelentés alanya maga nincs jelen (megj lenítve) ugyan, de a jelölők
tagolásában
kifejeződik, levezetés révén lehetővé tév annak relismeré
ét, hogy bizonyos nyomokban jelen van (például az írásban).
A kérdés il 'etén megfogalmazása
reltételezi a
valóságo
személy tudatának
önvisszatükröz
ét, valamint
azt, ho ry ez a tudat rná tudattal
kapc olat t teremthet/teremt.
Egymá
rnegérl' séhez
azonban
azonos
ért Imezésmód
(ún.
kódo k}, azono
szokások , vis Ik dések - s a gondolatok
k icser 'lésének
közvetlen
és közvetell
módjára alkalmas
helyz 't k szükséges
k.
A film, az audovizuális
közlé
és általában veve a tömegkommunikáció
tapasztalati
alanya
(bizonyos
beszédformáktól,
mint a monológ
vagy a kötett
n be zélgeté től eIt kintvel több
összefonódó
személy,
több z öveg, és többréle
elbeszélői gyakorlat
keveredése
révén már nem
egyediségében,
hanem ezek összességében
jelenik meg és cselekszik.
Enn k ellenére - ha a hagyományos
"szerző" fogalmát tekintjük - elküé-

a .zerző Conuersaeione audioui ivocímű művc
/I corpo del sogetto enunciatore (1.) Iejczcrébűl.
Bornpia-

"Részlet

ni, Milano,

so

I!)H I. '2:L-'2.'i.

löníthető,
kibont ható az uralkodó
tapasztalati
alany.
Az összevont tapa ztalati alany tevékenysége
révén a filmben, mint szövegben
felfedezhetők
a kijelentés folyamatára
utaló nyomok, am Iyek
a k if jezé módjára vetnek rény t, a befogadá
folyamatába
illeszkedő
L-nyezőkként
határozhatók meg.
Ezek a nyomok - különféle,
előre megtervez II módon - egy képr
utal nak, és igyek znek
gondolat
erk ntő szerepet játszva,
kapc olatot
ter mteni a kijelentés célja és az adot t kép közöll.
A szöv gben j lzett, I gkifej zőbb nyomok kü!önböző
formát
ölthetnek.
Lehetn
k feliratok
(inz rtek), lehet a képszög, a gépmozgás,
az optikai eljárások látható er dménye, a k ·pkompo·
zíció, a szemvillanásokjátéka,
valamilyen
mo ntázs-effektus,
adoll esetben a zín jel ntéshordozó kii'ejezöképessége,
a képkivágáson
kívül álló
hangforrás,
az arckifejezés,
a képi kifejezés tagolása, lehetnek a rnűfaj szabályai,
a stílus vagy
tartalom norrnái, amelyek egyenként
és összességükben
jellemezhetnek
gyal
kotót,
egy
irányzatot
vagy
gy gyártási rend zen (~).
Időszerűnek
tűnik azonban ehelyütt is roglalkozni mindezekkel
a zövegben
felhasználható/
relhasználandó
kifejező anyagokkal
és eljárásokkal, amelyek
a kijelent;
alanyának
tevékenysége
nyomán (ki)ronnálódnak,
m gjelen esük/rncgje lcnüésük
révén a n ézőr e hatnak,

vele kapcsolatot
teremtenek.
Azaz, nem az alkotót, hanem a szöveget kötik össze a nézővel.
A
filmi szövegben
bennelévő/belőle
eredő
teremti meg a cimzeu '(akihez a szöveg sz ól, akit
feltételez,
akiért "van") TE státuszrit
és általában meg is sem misíti azt, hogya maga tartalmat
nélkülöző
látszatát ugyanazon
címzetteI
kitöltse, meggyöződve
arról, hogy - ha rákerül a sormagára öltheti az alany szerepét.
A filmi kijelentés alanya nem korlátozódik
arra, hogy más, valósan megjelenő
alanyok külsejét öltse a Greimas által elemzett auételeeodes el
járása szeri lll; de arra sem, hogya
szövegben
fiktív helyzetekből
eredeztesse
(és ezzel igazolja) létét, hanem - ahogy az a filmek történelmileg determinált
jelentős
részében megfigyelhető - visszahúzódik
az érzékel hető ábrázolásból
[jelölőkből},
lemond még arról is, hogy valami
közvetett jelenlétére
utaljon. átengedi
helyét a
nézőnek. A szöveg címzett je a tárgyi valóságga!
szembesül
a vásznon. amelyet valaki (aki nincs
fizikai értelemben
jelen) már észlelt es - szerniotikai szempontból
tekintve - mcgszerkeszteu.
A
néző az, aki ezt a "távollévüt"
a Iclvevögéppcl
azonosítja, jelentessel
ruházza fel képzeletében
a látottakat,
azonositja
a szöveget (a filmet) (3).

EN

A filmen ábrázolt t,irgyak összetett, jelentéshordozó együttest képeznek,
ezenközben
azonban valamiféle
hiányra (távullévőre]
utalnak. E
hiányra (távollétre)
tőrtcnű utalás képezi a kijclent~s lénvegét.
teremti
meg a szövegben
"jelenlévő" alany látszatát. A szöveg felkínálkozik,
kiuuulkozik
a néző chill, aki azonban számot vet
ezzel a kitárulkozással
, s tudja, hogy az nem
más, mint a kijelentés alanya, nem egyszerü sz üveg, ahogy erre Mctz olyan érzékletcsen
utalt

( 1).
A szöveg megmutatja
mnuát a nézőnek,
dc
nem muuuja meg magát a szövcgnck.
nbii nóz i a filmet, de film nem néz (vissza).
v.ii\'l'g n~elll \ e.sz tudomást
arról. hogy nézi

néző

él
A
A
k.

Magába, egy olyatl sz erkezetbe
zárkózik, amelyet intézményesen
elbeszélő szerkezetnek
hitelesítettek,
ragadtak
cl. A kijelentés
alanya, annak tudatában,
hogy a film folyamatosan
és folyamatában
kitárulkozik
- elfogadja
ennek tudatát, és a film szövegében,
nyomokban
rögzíti,
kifejezésre
juttatja jelenlétet.
Amikor ezeket a
nyomokat
elkendőzi k (ahogy ez a hagyományos filmi felfogás esetében
majd mindig megtörténik}, a kijelentés alanya átruházza
tudatát a
kijelentés céljára (arra, akihez a kijelentését
cí
rnezi). A nézőt arra ösztönzi, hogy azonosuljon
vele (a kijelentés
alanyával},
maga is alanynak
érezze magát, viselje az eredeztetés
és a formá-

ba öntés felelősségének
sulyát. A világra vetell
pillantás és az ebből származó
(ezt tükröző) ábrázolás nem szemlélettiíl
mentes, nem véletlenszerű, hanem
tudatos
és célirányos.
A néző
azonban még ni ncs jelen e .Felvétel nél" (a világ
felmérésénél),
képzeletbel
i "helye"
kitöltetlen
még, s ahogy Motz kifejti, csak feltételezett
szernlélő.
Az, ami a vásznon elébe tárul, azt valaki már láua, helyette
lekepezte.
ö majd csak
látni fogja, vele cl akarjak hitetni, hogy mindezt
li látja, li látta va lahn, ö a .J'elelős" a látványért
(ii
a esclekves
alanya). ü szedie rendbe a világot,
formálta (filmi) szövcggé, amelyben
a szerepek
adottak,
a tagolúst már clvl'gl'l.tl'k
helyette
(ií
előtte}, a cse lckmcnv fcjliidl'sl,t l'~ - mindenckfelett - annak vulamcnnvi.
lehetsl'g'l's módozalát már "beprogramozták"
a v.ii\·l'~l)(', azol1 va lloztatni már I1C111lehet, lll' i, ~"nd()I.i()11 ra.
A k ijeloruó s ci mz ct tj l' llH'\ l' / / ii k IIIb hb (,l'lj.inak vagy cé lpontjúnuk]
1l1l'~ \ ;111 .uro l ~\(iziid
vc, hogy maga játssza sZl'rl']ll't. h o luu a zt 111,11'
('Iiirc k ijc löltck. Mi nduz. amil lat hall szii\'l'g'IJt'
u ódott, de azórt - ebből adodnun
- ,I nl'zii11ek,
rnint Icltctelczcu
latszauruk al.l'~/.nll'jl' 11l'1l1fl'ltet le nül és nem rnagútúl
őrtctődőcn
hl'l~ t<illó.:\
tényleges,
kou k rct cscrcv isxon y ba, amit .1 kl;/.
lés (a kom mun ikacio] kifejez, illetve l'cItdelcz,
különböző
tl'n: e/.iik (befolyásolókt'11t)
beleszól
hatnak, átaluk ith.uják
vagy egyenes('n
lllegsel11
misíthetik a kijelentés alu nyat , rn int túnyczőt. cs
lehetövé tc-hetik, hogya kijelc ntós Cl'lpontja viszonylagos
iinálló~ágra,
vitatko:«: cs alkotó szerepre tegye11 szcrt. Szögezzü k le riig vcst , hogy
most a szövcgről és csakis a sl.iivegriil va II SÚl, ;1
kijelentés,
mint aktus ~zcms,..iigeb(jl
itclve. A
közles körülmr-uyri
k ívül csnek vizsgúlodásunk
körón.
Ami tehát a hagyom:lnyos
Iil m i sziiveg rnűkö
désrnodját
illeti, a 11b.ii iiszliiniizve
t'rzi magát
arra, hogy a kijelentés
alanyúnak
lekintse ~/.emé lyé: anélkül, hogy tudatában
h-rmo ennek
el('v(' meghatározott
voltával.
Tdje~ joggal lesti-lelki mivoltúban
- úgy ('rzi, hogy ii a kijelenti's alanva. /\ valóság _. ,LZ,hogy ('rú'keli, lá:
ja és hallja 'a vászon r<'isug:lr/.(\
~OZg:LS l'rzett't
keltő ingernalásokat
-ebben
csak megerősiti.
A
kijelentes
"testetlen"
alanya
any'Lgtalan
kép(más] formájában
van jelen az adott (Iilmi) küzegben.
Ebben az anyagtalan
kép(más}ban
ölt
(újra) testel a film folyamata
során a valós
allyagi~ággal
rende-lkező
sz erné ly, akihez a je·
lentest intézik. AI., hogy mik cut lehetséges
('z,
már egy másik történet
kezdetc.

Forditotta: Szilagyi Gabor
.í l

.JEGYZETEK
(l) Érdekes megfigyelni, hogy a nyelvészet érdeklödése miként fordult a kijelentés tárgya Ielöl mindinkább alanya felé, s ez az e rdcklődés-váltás
már oarn
Chomsky Semtaktikai srerkezetek címü munkájában
megfigyelhetö, a kompetencia fogalmának meghatározása kapcsán.
(:2) Mindezekről
a tónvezőkről
('S magáról
a kérdés-

riil már szoltunk ;1jelentes ideje (Tcmpo del sensu) címü rnunkánkban.
(:~) l.ásd erre vonatkozóan a szerzöjelenlesalkotas
es
renderes. illetve A jelentés ideje című műveit.
(.1; Lásd erre vonatkozóan Christian Metz: A ki/Jzeletbeli [elentocimi) művét. (Magyarul a hajdani Filmtudomonyi Seemle kiilönszámaként
jelent meg, I!lillI:2.
sz. - a tordüó megjegyzése.)

Edward Branigan: Az azonosítatlan elbeszélőfogalma *
elbeszélő
fogalma az eibeszeelméletem
egyik lényeges feltevésén alapszik.
E feltevés szerint az elbeszélés
egymásba
illeszkedő,
méreteit
tekintve folyton
növekvő
sz erkezet ek
(keretek)
rendszere,
amely szükségszerűen
egy olyan szerkezetbe
torkollik (oly méretűre
növekszik),
amelyik már
túlnő a szöveg keretén, s amelyamindent
átfogó, rejtett tudás fogalomkörébe
tartozik. A fenti
meghatározás
rávilágít az elbeszélés
egy másik
jellemzö
vonására,
amit beágyazódásnak
nevezhctnénk.
Mielőtt ezt a folyamatot
alaposabban szemügyre
vennénk,
jó ha megjegyezzük,
hogy az elbeszélésnek
szarnos olyan eljárása
van, amely a nézőpont
mibenlétének
és kiválasztása kérdésének
megítéléséhez
nem kötodik
(például a cselekmény
egyes elemeit elrendező
és/vagy
összekötő logika, amilyen például az
ind ulás/ulazás/megérkezés/állomásozás
vagy
maradás
kérdése).( ... )
Most csupán annak a műveletnek
a leírására
szorítkozom,
amelyet
beagyazamak nevezünk,
azaz amikor egy ábrázolási
forma egy másik keretében jelenik meg. Todorov
szerint a beágyazás "az elbeszéléstípusok
tagolását
meghatározó leglényegesebb
jellemzők
egyike". A következő fogalmak szorosan kötödnek ehhez, és tükrözik a beágyazás
eljárását, azt, amikor a nyelv
egy része tartal rnazza vagy megszabott
keretek
közé szorítja a nyelv másik részét. Ezeket egyAz azonosítatlan

lésre vonatkozó

másba illeszkedésnes«, rangsomak, szintnek,
osztalynak, aldrendeltségoen, jüggősignek,
magában
joglaLamak nevezzük.
A nézőpont
- ebben az összefüggésben
- tehát nem a tudat nézőpontja,
hanem egy nyelvéRészlet a szerzö Point of View ill the Cinemu. A Theorv
and Subjectiuity in Ciassica! Film cimű művének Metatheory című (VII!.) Iejexetéből.
Mouton ,
Berlin-New York-Amsterdam,
I!JX~. 171-17~.

It
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szeti, logikai viszony kifejezése.
Annak a kapcsolatnak
a megjelölésére
szolgál, rnely által a
kijelentések
egy meghatározott
halmaza magában foglal egy másik halmazt, azaz korlátoeze az
utóbbira
tartozó
kijelentések
ismeretelméleti
státuszát. A beágyazás
eljárasán
keresztül a magasabb szint egy alacsonyabb
szintre utal (vall

róla).
Vannak más kifejezések
is, amelyek gyakorta
utalnak az efféle szintek létezésére.
(Példaként
idézhetjük
a tduolság, perspektioa, mindenjele, kiJrösk örü L, valaminek a kifejezéseket.)
A nézőponl kérdésének
kutatása ezen szintek
és korlátok vizsgálatára
irányul, és semmiképp
scm egy sremelyre, még kevésbé egy személyre
történő
utalást»: Ne feledjük, hogy egy tárgy önmagában nem határozható
meg, csupán a legközelebbi, felette álló tárggyal (szinttel) viszonyba
hozva. "Mire utal", "mire vonatkozik",
"mire
irányu!": ezek a kérdések
kimondatlanul
is feltételezik, hogy honnan származik,
hogyan jelenítjük meg, mikor és milyen összefüggésbe
állítjuk az adott tárgyat, illetve - egyáltalán
- mit jelent, mit képvisel az? Ha e kérdésekre
választ
adunk, ha ezeket meghatározzuk,
akkor az, ami
ebből kiderül, logikusan
egy magasabb
szintre
utal/utalhat
(más megjelenés,
összefüggés,
más
tér-és időviszonylat).
Mindez azt mutatja, hogy nincs (nem állítható) végleges,
határt szabó keret (szerkezet)
egy
műalkotás
esetében.
Határait
kijelölhetjük
ugyan (vannak határai), amelyek
a jelentés
érdekében
mesterségesen
határt szabnak az értelmezési lehetőségeknek.
Az ábrázolás
- e határon/határokon
belül - valami (belőle) hiányzó
eredetre, szemlélőre,
időre utal, azaz a tárgy egy
azonosítatlan/azonosíthatatlan
szemlelőjére.
Az elemzésben
rnindig akad egy olyan szerkczet (keret), amelyik nem árulja el szerkesztésmódját
(születésrnódját),
azaz rninden
szöveg-

ben van egy rajta túlmutató,
azt megalapozó,
ún. mindent átfogó tudat.
Jóllehet
Godard
Minden rendben (l !)72) című
filmje annak bonyolult
bemutatásával
kezd ödik, hogy egy, a film költséget fedező esekket kiállítanak, ez megmarad a csekk-kiállítás,
mint jelenség szintjén, de a jelenetnek
magának
a szerkerete ebből nem derül ki, az nem látható. A kérdés tehát az, hogyan választható
el az ábrázolás
a létrejöttét eredményező/elősegítő
összefüggesek rendszerétől.
Logikai szemponthól
vizsgálva minden adott
szerkezet
a legelemibbtől
a legösszetettebbig,
valamennyi
mástól függ (köztük a mindent átfogó tudat szintjétől is). Miután lehetetlen
pontosan megnevezni
valamennyit,
a tárgy rnibenlétét illetően mindig marad valami bizonytalanság.
[Felhívom a figyelmet a mindent átfogó tudat és a
binmytalanság közott meglévő sajátos. jellegbeli
hasonlóságra.)
A kapcsolat
kettejük közt a szövegek rejtélyes
értelmezésével
illusztrálható
pillanatnyilag
a legjobban.
Mindaz, ami a szövegben többértelmű,
amit ebben a vonatkozásban nem tudunk egyértelműen
jellemezni,
azt el
kell hinnünk; azaz hinnünk kell abban, hogy valamiféle magasabbrendű,
rejtett szellemiség
irányítja úgy a dolgot, ahogy történik.
Az ún. bizonytalan
tényező ezáltal átértékelhető
ún. magasabbrendű,
mindent
átfogó tudattá.
Miután
ez utóbbi fogalom meglehetősen
elterjedt és jól
ismert az irodalomtudományban,
az elkövetkezökben magam is élek vele ahelyett, hogya pontosabb
szöveg-bizonytalanság
fogalmát
használnám.
Ugyanakkor
elvetem
a szövcgböl
hiányzó szervezőerő
misztikus értelmezését.
A szövegben
található
legnagyobb
szerkezet
(a mindent átfogó tudat) többféle megnevezéssei illethető
(l). Érdemes
megjegyezni,
hogy
még két nézőpont
egyenértékűsége
(egymás
mellé helyezése)
sem kisebbíti
a beágyazás
jelentőségét,
mert nem zárja ki azt, hogy mindenkoron létezik egy ún. felsőbb szint, ami megmagyarázza
a melléhelyezés
tényét. A magasabb
szint ily módon
megkülönböztetett
helyzetet
(allapotot) -képvisel, innen nézve az elbeszélés
felbecsülhető,
elemezhető.
Az elbeszélés
racionalista
felfogásának
megvilágítására
nem nehéz
metaforákat
találni.
Ilyen megvilágító
erejű például a kvantumrnechanika szintkülönbsége,
ami szerint a részecskék vagy az egyik, vagy a másik energiaszinten
vannak, de a keltő közott soha. A beágyazás
is
ily módon számol a nyelv végtelen gazdag rendszerével. A kutató azt a tanulságot
vonhatja
le
ebből - mint Todorov
írja -, hogy valamennyi

beágyazott
elbeszélöszerkezet
"tartalmaz
valami többletet,
ami kívül reked a kibontakozásban lévő 'cselekmény
zárt szerkezetén".
Ami
többlet egy adott ponton (n), az a cselekmény
egy magasabb
szintjét képezi (n + l), amitől n
függő viszonyban
van.
Nemrégiben
szarnos munka foglalkozott
például a realista szövegek sajátos rétegeződésével.
A küliinbözöség
(a folyamatosság
hiánya,
a
mértéktelenség),
ami a különféle
szintek.( ...•nézőpontok]
között érzékelhető,
a szövegben
számos alkalmazásra
módot adhat, és - természetesen - szarnos. hagyományos
elemzés
alapjául
szolgált;
feltételezve,
hogy egymással
végül is

összeillő,

különbözö

elbeszélők

sz emléletmód-

ját tükrözik másféle módon.
Mindezen
elemzések a mai napig érvényesek
abban a tekintetben,
hogy érvekletcsen
szcmlc ltcí ik a sziiH'g rt'tcgeződését.
Legyünk azonban
pontosak
eszintek
megjelőleset.
a konkrét, megfigyelhető
jelek szúmbuvételét illetően,
s hagyjunk
fel a továbbiukban
valamilele
rejtélyes clbcszclö
crnlcgctóscvcl.
Az írott sziivegben
pcldúu l gyakran hasznulják a vesszőt es a különfó!e
irásjeleket.
hogy il
lüggií beszédet,
vagy masok gondolatait
jele:t.·
zék a szövcgbc n. A:t. idézést (ezt a sznkesztesi
eljárást), a rangsor meglótónek
l'rzl'keltetésd
az
írott szövcgben
zúrojcllcl , diílt betűvel. lúbjegy·
zetekkel oldják III cg. Az egyenes
és a lúggií beszed kiizütti különbscg
az igcidií és a személyes
névmas
mcgvaltozrauisat
igl'nyli.
Az alany
megváltovasát
gyakran
tekintik eg'y ún. átszerkosztesi cljarúsnak.
H a az egyes szám első, I11Ú
sodik és harmadik
szr-mclyct
nl-:t.zÜk, ezeket hárorule lc modun oszthatjuk
fel. Mi ndcn Iclosztasi mód eredménye
egy ellentetpar lesz, amelyik
képes arra, hogy kifejezze az elbeszélés
szintjei
közt i különbseget.
Valamennyi
Iclosztúsmod
az
elbeszélés
egy aspcktusát
emeli ki (erre helyezi
a hangsúlyt}.
ós rt;szleles clrnúlcuc
I"cjil'szthctii
ki.
1\ hÚf()J11 felosztúsi mód a következő:
I.) l::N szemben VELED, VEI.E /l::N és MÁ·
SOK: a pszichoanalitikus
elmelet közpoul i kutegóriája) ;
:Z.) 1~;\J,TE szem ben V ELE (lásd eiheszeles és
történet ellentr-tpárját
Emile Benveniste
elmélete sz erint);
:1.) l~N, () szemben
VELED (lásd az elbeszel»
jelei és az olvaso jelei ellentétpúrjút
Roland
Barlhes elmélete
sxcrint}.
Ha a:1. személy jelentőséget
ezúltallényegtc·
lennek tekintjük,
a következő
ellentétpár
marad:

.L) ÉN szemben VELED (a kibocsátó szemben
a b~fogadrJval, a közléselmélet
alapján).
Altalánosan
elfogadott
azonban,
hogy az el-beszélő szerkezetek
nem határozhatók
meg csupán a személyes
névmás vagy bármely más jel
alapján. Az irodalmi mű és az álom közös sajátossága, hogy bennük az én-t kifejező egyes szám
első személy gyakran a :2. vagy a 3. személybe
rejtve jelenik meg, mint ahogy valaki beszélhet
magáról
egyes szám harmadik
személyben
is.
Mindez azt jelenti, hogy az elbeszélő nem azonos feltétlenül
a nyelvtanilag
kifejezett
alanynyal. Az elbeszélés
is - mint a jelentés
- a különbségtől
függ, s a különbség
nem szerkezeti,
hanem
anyagi
kérdés.
A miivészi
elbeszélés
megfelelő leírásához
többre van szükség, mint a
névmások
gyakoriságának
számbavérele.
vagy
egy egyszerű behelyettesítő
próba. Az elemzésnek a szerkezetek
leírását kell megcéloznia,
s
annak a bonyolult
"nyelvtannak"
a felvázolására kell kísérlelel tennie, amelynek
érvényesülése ezeket a formákat
létrehozza.
( ... )
Jó ideje tudjuk, hogy a személyes
névmások
azoknak a szavaknak
kicsiny, de sajátos kategóriát alkotó csoportjába
tartoznak,
amelyek jelentésüket
csak más szavakkal
összefüggésben
(a kijelentés idejére, helyére, akijelentő
személvére utalva) kapják meg. Ezért, ha ez nem történik meg, az e kategóriaból
származó
sz isméó

telt használala
megtévesztő
lehet, két különbözö sz ernélyre
is utalhat. A külöribözö
nyelvészek ezt a kategóriát
a lcgkülönfélébb
elnevezéssel illették (:2).
A képi ábrázolás
általam meghatározott
hárOI11 eleme az, amely - ugy tűnik - rendelkezik
az erre a kategóriára
jellemző
tulajdonságokkal
[auributurnokkal).
Ezek: a kijelentés eredete (ki?),
ideje (mikor!), helye(hol?). Hangsúlyozzuk,
hogy
ezek jelentése
mindig az elbeszélés
különíéle
szint jeitől függ, s jelenlétük
valamiféle
kijelentés-tételre
utal, amely magában
foglal egyfajta
állítást. A beágyazás és a fenti kategóriába
sorol t
tényezök
működésbc
lépése egymással
összefüggő mű veletet tételez Iel, ami a szöveg sajátosSágd (szöveg szerint eltérő sajátossága),
s magában hordja a nézőpont
kérdése konkrét elemzésének ígéretes lehetőséget.

Forditotta:

Szildgyi Gábor

.JEGYZETEK
(I) Wayne Buot h a bennefoglau alkoto, Tzveta n To
durov al. elbeseelo latasmodja elnevezest
adja neki.
(L) .Vúlrók " (Jespersen, .Jakobson), mutatószuvuk
((;oodlllan), jclkcpcs-visszut ükröző szavak [Rcichunbach), jelkl'pl'S rnut at o szavak (Kutz}, dciktikusnk
(Eco).

A képeket nem lehet ragozni
Balázs Béla e szavakkal tömören és velősen I11l1tatoll rá a húszas években arra az alapvető.
Il'nycgbeli
elt érésre , arnelv az irou (al. irodalmi)
és a beszélt nve lvet a Iilnuől. a magát képekben
kifejező. e kifejezé-rnód
emancipációjáért
szű ntclenul küzdő mediumtúl
megküliillbiiZlelte,
:,
ezen m it sem változtatott
a hangnsfilrn
rncgjclcnése, arnclvik
- a képi kifejezés tekintetében
nem haladta meg a némafilm
lehetőségeit.
Süt,
egy átmeneli
időszakon
út, inkább elszegényitelte, leegyszerüsítette
azt a "grammat:bt",
amelyet a némafilm
újitoi az évek során kidolg(lZtak.
Balázs e mondutát
nem akarjuk
iisszefüggl'sciből kiragadni,
azt a látszatot keltve, rniruha
gondolataink
igazolására
manipulativ
eszközként hasznalnánk.
Ö ebben a megállapításában
arra utalt, hogya (rilm)képnek
mindig egy - jelen - ideje van, múltat és jiivöt önmagában
k iíc-

je/.ni nem tud, ezt csupán a többi képpel iis'>l.e·
függésbl' hl'l~c/.\'l' teheti meg.
A mú lt cs a jiivii kifejezésére - irta - a kcpnck
'il'gítsegérc
sict al. irott/kimondou
szó, amely
I()gikúl visz a filmbe, s megszabja
mindcn bcállitus. jel('net helyt,t az események
időbeli
sudrúbun.; l!
I::rd •.'llll', tehút a balúz si reflextoból
kiindulva
\iz'igúlni
a kifejezésmódok
külö nbségének
rn ibr-nlctct
"í\ képekel
nem lehet ragozni" - írta ,l
magyar filmcsztétu,
ezzel kimondatlanul
utalva
arra, hogya nyelv ezt (például a magyarban)
b izon~i(>s, meghatároz
ou jelekkel
teszi. Azonos
l'lll'hi jelek hiányzanak
a képi (Iilmi] ábráz olásb(JI, s nemcsak az id Ö, de a cselekmény
alanya,
túrg:a, helye, ideje -tb. kifejezését
illetően
is, ,
ez a képekkel
k omnunikáló
alkotó feladatát
meglehetősen
nehé!ZÉ' teszi.
Ahhoz ugyanis, hegy a kommunikáció
tartal-

mán kívül annak szereplöi
is megkülönböztetherők legyenek, azaz hogy egy kijelen test (legyen
al, mondat
vag~' a másik oldalon
a kép) értelmezni tudjunk önmagában,
de méginkább
egy
türténet
(egy elbeszélő
szerkez et) keretében,
tudnunk kell világosan,
ki, mikor,
mit kőz öl és
ki\ el, azaz melyek a feltételezett
kijelentés szerepkii (egyfeIiii a kijelentés forrása, másfelől túrgya, illetve cimzettje),
Illi a pozíciújuk.
Ha már
nem állnak rendelkezésre
olyan jelek (ragok.
képzök, névmások.
hel:- és időhatározó
~:~~:',ak)
mint a nyelvben.
képes-e a film (a képi kifejezés)
al. írott/beszélt
nv elvvel egyenértékü.
vitathaeszközzel
azonositani a kijelentés és a törszereplőit
vagy sem') Ha ezzel nem, akkor
milyen más eszközzel igyekszik úrrá lenni azon
a jelenségcsepenon.
amelyet
rendszerezni
hivatott, hogy közleudőjét
k iiejez hesse : hogy crtelmcs. mások számára felfogható,
[közel] azonos értelmezésben
elbeseelje a történetet:'
Ezek az alapvető
kérdések.
s épp ezért nem
véletlen,
hogy az utóbbi
években a fil mszcmiotikai vizsgálatok
középpontjába
kerültek.
Annak a Iilmszemioti kánuk
a horn lokt crébc,
amely éppen ezáltal (nem véltelenül)
kimozdulni látszik a hatvanasés hetvelles évek virúgzú
időszakat követő kriz iscből.
tatlan
térres

Tekintsünk
most el - a könnyebb
érthetiíSl'g
kedvéért
- a valós élethelyzetekben
is igényelt
azonositási
lehetőségek
és a művószi
kifejezésmódokban
benne foglalt azonosítúsi
lehetősegek összevetcsétől.
amely egyébként
is csak
megerösítené
azt a hitet, hogy amazokban
épp
úgy, mint ernezekben
ilyenekre
sl,ükség van és
léteznek is, és vizsgáljuk
a rörtcues helyett a liirlen el irodalomban
és filmben egyaránt kulcsfon
tosságú szerepet ját sz« kifejezésében
mcrtckudó
és nélkülözhetelen
jeleket.
Ahhoz, hogy ez a tőrtenet crthető
legyen, eisösorban
az a tisztázundó,
ki beszél részeiben
és
egészében,
azaz k itől származnak
a kövlesck , kinek cl véleményét,
fplfogását közveutik vagy - a
film esetében
- rnutatják (ábrázolják),
Az egyik
gyakori válasz erre: természetesen
az alkotóct.
A másik: természetesen
a szercplőét.
/\1. első válaszból hiányzik egy nagyon lényf'ges szempont
figyelembevétele,
Nevezetesen,
hogy minden
rnű, abban a pillanatban,
amint elkészült,
függetlenedik
az alkotótol.
rn int rnű szembesül,
egy
lehetséges oikig kifejezője lesz, amelyben
többen
beszélnek,
s ha ezek mindegyikét
az alkotóra
akarnárt k visszavezetni,
csak leegyszerűsítjük,
megkerüljük.
dc korúrnsern
oldjuk meg a kérdést. Az alkotót
valamifele
:'--Jagy KépmulOgat()nak tekintjük,
aki egy univerzum
relcll u ra lko-

dik , istenként igazgatja, beleavatkozik
folyamataiba , dönt emberek sorsáról. kijelöli életpályajukat. 1\ valós alkot ú helyett talán egy személytelen késztetést,
szándékot
kene feltételeznünk,
amely a nrűben
konkretizálódik,
amely minden
elemében
kétségtelenül
jelen van, belefolyik
a
történetbe,
!\ kérdcs. hog\'an'~ Mikor, milv módon uvilvánul
Illeg') Mi ,;1. ii nó,iipontja
(a SÚl
konkrét
es .u vitt cru-lmcbcn
egyarúnt,
hisz a
film axonos/ché
rő nézőpontok
halmaza)!
A mási k válas» jobban köz el ít az igazsilgh(,)z,
dl' amíg al, írott tőrtenet
esetében az EN-TE-O a
szii\'cgbiíl
\'il'úgosan kiderül, a film - tekintve.
hogya
képeket nem tudjuk ragozni - szükscgszerűcu hornalvban
hagyja a valaszt.
Osszcgczvc: amikor a filmen latunk valamit
\'agy valakit. azt nundig valakinek a sZl'lllsziigl'biil latjuk. Hogyan próbál
illet ve probalt törtenct e sorún a fillll e s/,eml'l~ telen valakinek
szemólvcs jcllcgct
kölcsöuövni.
ha t'gys/,er nem úllnak rendelkezéserta szeJl1l,ld1l'/, kiiil'snek
a
nyelvével
azonos (lehdiisl'güf
l'szkiizei Ueki),>
A s/,emsziig problcma
tikúja Ir-hat a Iil mi kijclcutes (valami,
valamikor
"nlOl1d" /rnutat/
valamit)(:l) kulc~kl'r(!l-ssl'
válik. Többen
kereskk,
kl'J'e~ik erre a kcrdcsr« a vúlaszt.(:I)
Francesco
Cnsctt:
rendszere,
unu-lvru-k
kerekben a sZl'J'zií llgy vól i,valaszt ad a fl:nt említett
kcrdósckrc,
nl'gy k ijc-lcntcs-upust
külöubözu-t
Illeg a sZl'msziig alapján.
Ezeknek minrk-gvik«
vilagosan utal arra, kinek il sZl'Jl1sziig('biil hiljuk
azt, amit látunk
(azilI.. amit a film mutut).
kinek
szúnji\k ezt il l.u v.myt t'~ rn i bol ul l. Kl-! Iil m i
ulakz.uo! azonban
rnindj.i rt kivon al. l'rvl'nYl's
Sl'g kiin:'biil (a [lash -bark- riill'~ a ,Ji Im a fi Im ben"
esekriil van szú, de a kiivl'lke/,ö nl'g) lípus alap'
jún - m i nt iillítja - rl'nd~/,l'J'ezlll'tii
a filmben la t
hato va la mc nn y i lwúllitils (pontosabb,ln
al a
~/,elllsziig, ame-lybő!
eze-k a bl':tllit:lsok
kl's/,iil
tek. umclyr-t k iícjcznck}.

I) Val os olijekt u: heallü«, - amit al, angolszúv,
hag\'ollli'ttl\
Ill/bl/dy\- sho! nak 11('Vl'Z -, n uu-Iv a
kiiv~tkezii 'formu!úval
uhat
ll': I~N (a ki/elc;/Irs
[orrasa) ('S J'/~(a kijelentes (/IIIZfllje) Ill'z?,ük ol (II kió

[elentest}.

:lj Felsrolrt«: (k amcra-szcm
l: /:N cs () III'ziill I,
Ff:C;/:D, aki kéSIih" nem i .lúg,
.:Ij Szubjeklwnek
nevezell heallitns (1): J'/:' IS 0,

nerrele]: f:N mit tuutatok nektek,
t j Valoszerútlen objeku» beallitas (ritka, az alkotora utaló egYl'ni szemsziig, lehetetlen
verl'jJléi
hiiz kőtn i}: Minthu J'/~lennel Er).
Cuscui a harmadik
típll~ egy vlJltlJzl1lút is kőzli, amelyben
a. kilcjcxcs fOITúsa nem bújik Illeg
egy szereplií :()j miigiitt, h a rn-rn rnauúval
a vec:):)

nikai terrel azonosul (vászon, tükör, ablak, paraván segítseget igénybe véve a vásznon), ez azonban véleményem
szerint kevéssé hitelt érdemlő.Jelentése:
EZ a / (TE) SZAMODRA / a FILM
(a<.a<.ENvagyok). Ráadásul, miután korábban kifejtette, hogy a személyes
névmások
számára
csak utalásul szelgálnak
ezek a metaforikusnuk
szánt (személyes
névmással
kifejezett) utalások
nagyon is valós értéket kapnak. Már pedig a kijelentés olyan fajta elmélete, amely túlontúl kötődik annak s<.emélyesjellegéhez (amint már nem
egy valós beszélgetésre
vonatkozik),
három
(egyébként
egymással
összefüggő,
egyet alkotó)
kockázati tényezővel
jár: l) antropomorfiml,
:2) a
nyelvre utal, 3) a kijelentést a korléshe; ("valós", a
szövegen
túlmutató
kapcsolathoz)
koeeliti. A
szerzö maga is látja ennek a veszélyét,
int is, de
úgy látszik, ho!:,')" nehezebb
elkerülni a veszélyt,
mint szólni róla.
A kijelentés
két elméleti pólusát
mindhárom
idézett szerző szerepnek tekinti, amelyet aztán a
gyakorlatban
valós személyek
töltenek meg tartalommal.
Tetszetős,
de nem helytálló
állítás,
hisz egyik póluson sem valós személyek
álnak.
Valójában
egy szöveggel
van dolgunk
(a szó
szemiotikai
értelmében,
azaz egy egyedi jelentésrendszerrel
bíró közléssel),
bár igaz, hogya
szerepek szereplöt
keresnek,
hogy "a kijelentés
forrása" azt a "testet" ölti, amely rendelkezésére
áll, azaz dologiasul
("szövegesül"),
s nem lehet
soha egy EN, aki szerepet cserélhetne
egy TE.vel, hanem mindig kép és hang együttese,
s marad is. A kijelentés
forrása tehát maga a film.
Forrás, amelyből
kép és hang születik, amely
valami felé tart, valamire
irányul,
valamiféle
cselekvés is egyben. Az emberek
is így gondolják egyébként:
a néző úgy tartja, hogyami
szemben áll vele, amihez valami fűzi, arnivel valamit
kezdeni akar, az a film és. nem egy személy. Casetti-nek az a felfogása, hogy a kijelentés lorrasa
és címzett je testet ölt, nyelvészetben
gyökeredzik, az egyes szám első és második
személvén
alapul.
Miután a kijelentés forrása nem azonosítható
ÉN -nel, círnzettje se_~ egy TE, de nem is a vásznon látható O. Az O - Bettetini szerint - "személytelen
személy",
aki nincs jelen a vásznon.
A film azonban ott van. Az O valóban nincs jelen, ha egy jelenvaló
ÉN-t és TE-t tételezünk
fel.
A film tehát - ahelyett,
hogy két jeleni év ö közt
egy távollévőként
fognánk fel - sokkal inkább
lehetne két távollévő
(egyfelől az alkotó, aki a
rnű elkészültével
"eltűnik"
mögüle,
annak ellenére, hogy vele azonosítják;
másfelől a néző,
Sh

aki tényleg je len van, de jelenlétéről
zött jelenlévő.

hallgat)

kö-

Casetti
gyakran
használja
tipológiájában
például a valós objektív beállítás kapcsán - az
~N -nel kapcsolatosan
a nézni, látni igéket. Az
EN-t kettős értelemben
(hol mint testet, hol
mint az alkotó szerepét) használja.
Ha azonban
a valós alkotóról
("a testről") van szó, a jelen
idejű igehasználat
helytelen,
csak a múltidő
használata
fejezheti ki viszonyát a filmmel, de a
múltban
sem nézte, hanem készitette a filmet (Iefilrnezte): a "közlés forrása" nem néző szerepet
tölt be, hanem a csináló(cselekvő)
szerepél. A kijelentés
forrása és a kijelentés címzett je csak a
nyelvi
rendszer
közbeiktatása
révén,
ennek
okán állítható
párhuzamba,
és a szerző túlzott
ragaszkodása
a nyelvi modellhez
ezt az újdonság erejével hatni kívánó
rendszert gondolatilag
és hitelét tekintve
nem látványosan
ugyan, de
aláássa. A nézőt a beszélgetés
partneréhez
hasonlítani
pedig szükségtelenül
ellentmondásra
ingerlő, hisz ki gondolhatná
kornolyan,
hogya
néző cselekvően
(beavatkozva)
reagálhat
a látoltakra,
márpedig
az azonnali
válaszadás,
a
beavatkozás
lehetősége
a kommunikációban
az
adott partnernek
nemcsak lehetősége,
de szerepe szerint meghatározó
lényege is. A tudományos fogalmaknak
is némiképp
illeszkedni
kell
a köznapi nyelv rendszeréhez,
ha kifejezésgazdagsagukat,
egyedi jellegüket
őrizni kívánják,
de legalábbis
nem szabad
annak teljesen
ellentmondaniuk.
Végeredményben
a kijelentés
két pólusa a
Caseui-féle
tipológiában
túlontúl reálissá válik
(nagyon
közelít a kommunikációs
modellben
szereplö valós személyek
felé), holott ezek valójában képzelet szülte - jóllehet a film megértésében és elemzésében
nélkülözhetetlen
szellemi mankónak
számító «szerepek"
csupán. Nélkülözhetetlenek,
de egy percig sem szabad feledni, hogy e "szerepek"
az elemző gondolatvihíg;inak termékei,
amelyek
segítségével
megszondázhat ja a "képzeletbeli
Nagy Képmutogató" feltételezett
szándékait,
ha egy-egy szekatlannak tűni) Iilmi kifejezésjelentésének
megfejtésére vállalkozik.
Hiszen a valódi szcrzőét
kifürkészni,
felfedni úgysem áll módjában
(még
ha faggatja is felőle). Ezért helytálló
Branigan
azon nézete, hogy az alkotás nem szolgál semmiféle utalással arra vonatkozóan,
hol van benne a szerző. A film nézése során teremti meg a
néző azt a képzeletében
majd tovább élő szerzőt, akihez kötheti a művet, épp oly rnódon,
ahogy az alkotó is, miközben
dolgozik,
teremt

magának egy képzeletbeli
nézőt, és az ö számara építgeti a művet.
Ezek - csakúgy, mint Bettetini
megállapításai, amikor az, audiovizuális
eszmecsere"
fantázia teremtette
szereplőinek
viselkedéséről
ír lényeges
szempontok.
me rt egy alkotó-centrikus szemlélettöl
egy műközpontú
szemlélet
felé vezetnek.
A filmelemzés
- Casetti példái ezt jól illusztrálják, még ha egy új vagy újnak vélt elméleti
alapállásból
végzik is, - nem több, m mt filmelemzés, nem visz közelebb az általános jellemzők megértéséhez.
hisz egy filmalkotás
(mint
minden mű] egyedi rendszer,
a maga sajátosságában ismételhetetlen,
s inkább az egyedi, az
egyszeri dominál
és érdekes benne, mintsem az
általános.
A film általános
törvényszerűségei
legyen azoknak
bármilyen
elméleti
alapja csak a művek összevetésének,
az egyedi jelenségek kiiktatásának
és az altalanosra
jellemzöek
összefogásának
módszerével
írhatok le. Ha az
alkotokra
és a nézökre vontakozó
inforrnác!ókat akarunk szerezni, szükségtelen
ezt a filmek
clemzésével
megkísérelni,
jobban
tesszük, ha
ehelyett al'. érdekclteket
faggat juk. Ezért hangzik kevéssé n)eggyőzőnek
Caseui azon állítása,
hogy a kijelentés
(elmélete)
vizsgálata
hasznos
információkkal
szolgálhat
(valósz ínűsithci,
keretet adhat) egy, az alkotó szándékait
és a néz ők
reakcióit
feltámi
kívánó
megközelítéshez
is.
Ami ebből születhct,
az csupán semmitmondó
általánosságok
megfogalmazására
adna módot,
amelyek
minden valamirevaló
empirikus
vizsgálat szűrőjén
kihullanának.
s minél általánosabbak lennének
a néző által megfogalmazoll
vélemények,
annál inkább veszitenének
a rájellemző egyediségből.
következésképp
épp az ellenkező hatással járnának.
Ennek részletezesc
azonban már nem tartozik ide. Casetti eme véleményében
leginkább
azt tartjuk vitathatónak,
hogyelmossa
a különbséget
a két, valóságosan
eltérő tényező között: más ugyanis egy szövege t
és más embereket
faggatni, s kivátképp
más következményeiben
- ha ezt a szövege t nem
egy, de több ember véleményével
szembesít jük.
A pragmatika, amely a szemiotika
három ága közül a mű és az értelmező
viszonyát kutatja, nem
hagyhatja
figyelmen
kívül ezt a különbségtételt.
A nézőt szám os olyan benyomás
éri, amellyel
előre nem számolhallak
az alkotok, s semmire
sem jó az olyan megállapítás,
hogy bár az alkotók azt várták, hogy ebben vagy abban beállításban a néző figyelme a képmező jobb oldalára
őszpontosul.
mert otltörténik
valami lényeges,
ehelyett azonban a néző a vászon b,al felét nézte

(Bettetininél
gyakoriak
az ilyen fajta megállapítások).(:"i) De mindezen
tulkapasok
ellenére kétségtelen, hogya kijelentése/me/et a film vonatkozásában is használható.
A filmi kijelenlés mindig a filmről szóló kijelentés, sokkal inkább visszaható,
azaz arra nem
utal, arra nem vonatkozik,
ami kívül maradt a
művön. Csak az adott sziivegre vonatkoztathaló. amelynek
forrasa és írányultságának
célzata
magában
a rnuben van, nem arra, ami azon túlmntatf hatlna.
Branigan
ezt úgy fogalmazza
meg, hogy a jatékfilmbcn
az elbesrelesw: elbeszelthe; viszonv it vu rncta nyclvi helyzetben
van.Iti]
Amikor
ketten beszélgetnek.
a beszélgetés
fordulatai szerint vált ozik a szercpck, az EN és a
TE viszonva (az eg') ik is, a mási], is lehel mindkettő, dl' ;1('111eg}'~zerrl').
A film viszont csak
"maga" beszé l egesz lclolyása alatt, én (a nézii)
nem szólhatok közbe. nem sajaurhutom
ki egyik
vagy musik pozíciót,
nem lephetek
ki (nb.ii)
hclvzcicmböl.A
film alu k ulúsura nincs ln-Iolvason'l, lllert a film öuúll o ege,z, befejezett
tt:>;lY.
egyszer és mi ndcnkorru
kórt
l'gv,ég, Illl'g micliiú mcgtekinthelnl'n1.
Amikor Hitchcuck
Illeg·
jelenik
egy-cg}
filmjében
- eg)'sl'.clTC rsclrkvően és vissznhatúan
-", nem Hitchcockot
a fil
malk otot látju k - ahogy Branigan ,illílja(7) -, hanem I l itchc ockot, a szerepliít,
s \·cll' egy darabol a Iilrnbol. azaz cg)' melafilmi eljúrüst azonositunk [rni ut án tudjuk, ki l'Z a szereplii). Mindig
eljön az a pillanat - :dlitja Branigan -, amikor a
film m.ir képtelen
utalni szülctcscnck
kiiriilml'nvcirc, be lcrnosódik
valamiféle
"sl'.el11l,lvtekn
i"I~szelev\íbe" (Branigall
kifej\'l'.l'se szerint).
Branigan elemzi Godard Minden rendben cuviis
filmjének
fiícimét, amelyen
iL kél. csekkeket
ir
alá. E:I. azt I"cjezi ki szcri ntc. hogya pcnz milycn
fon los sl'.erepetjútszi
k a fi lmok készítésében,
igy
Godard
eselében
is. Könyörtclcuűl
:dlapitja
Illeg (s ebben igaza van azokkal szemben
akik
al'.t képzelik. hogya
Iilmkcszüés
mechanizmu
sat valóban Ic lehet lcplevni},
hogy ezek a l"cIforgatúnak
szánt képek egyszerüen
t'S csendesen
simulnak
bele a filmbe, miután a .ll1egmutat:l>
aktusát a rendező nem mutatja.(X) Altalánositva
- és persze picit lcegyszcrűsirvc
- elmondhatjuk, hogya felvevőgép.
ha nem siet segitségére a
tükör,
sosern
tudja
önmagút
megmutatni.
Olyan, mint a szemünk.
amelyet nem látunk. s
ezért az állüólagos sziivegen [képrnczőn]
kivül
maga is szövcgkónt
funkcionál,
igaz, ez ún. Illetaszövcg.
A kijelentés forrása és a kijelentés cimzellje LL szövcg
szemponlrendszerébe
helyezkedve
tehát nem szerepnek,
hanem szővegösszct cvő-

.,7

nek, a szöveg
részének
tekintendő.
Sokkal
elvontabb
tényezők
ezek, mint azt az idézelt
szerzők feltételezik
vagy állít ják. A kettő közti
különbség
talán a fejlődés logikájanak
különbségében keresendő.
Az előbbi egy építkező szöveg kiindulópontja,
mozgatója,
az utóbbi egy lebomló szövegé.
Casetti kétszer is idézi az Elfújta a szé/híres jelenetét, amikor a gép szerinte kifejezően
hátra
kocsizva kitágítja a képmező határait és látni engedi Scarlett O'Harát az atlantai csata után, a
halottak és sebesültek
tengerében.
Véleménye
szerint ez a gépmozgás
egyszerre
fejezi ki (<inti
formába)
a jelent (a kijelentés
forrása) és utal
ugyanakkor
arra, miként kell ezt értelmezni
(a
kijelentés
célja). Ahhoz azonban,
hogy ez az
alakzat egyszerre
két igényt is kielégítsen,
a fonákjáról (is) kell nézni a szöveget, nem csak fejlődésében
(előre mutatva),
hanem a végkifejletbői (visszautalva)
is.(!))
Elismerem,
hogy - finoman
fogalmazva
- a
szerzők
által kifejtett
gondolatok
(kivált első
hallásra,
olvasásra)
nehéznek,
érthetetlennek,
sőt zavarosnak
tűnhetnek.
Ki-ki - vérmérséklete és tűrési határa szerint - így vagy úgy m inősitheti őket. Tény azonban,
hogy szokatlan
megköz elítésmódjuk
mögött egy új elmélet látszik
kibontakozni,
amelyet érdemes a jövőben figye
lemmel
kisérni.
Nem vagyok
biztos
benne,
hogy a kijelentés
forrása illetve cirnzcttje valóban jó, kifejező fogalmak-e
a jelenségek
megjelölésére, sőt rnegvilagitúsuru,
többet vagy kcvcsebbet mondanak-e
, mint a kepeeletbeli alkotó
vagy néző fogalma, süt, a nézií illetve alkotó eszméje. Kétségtelen,
hogy n1inden I'ogalomalkotónak meg kell küzdenie
az általa teremtett
fo'
galmak el ismertetéséért,
és minden I'ogalom any
nyit ér, amennyit
érzékletesen
ki tud fejezni.
Nem is annyira
a I'ogalmakkal
van - véleményem szerint - problérnu.vnint
inkabb a modellel, amely túlontúl "tapad" a kommunikáció
elméleti megfelelőjehez.
s a képzelt, új fogalmak
túlságosan
idézik azokat, amelyeknek
n1intájára
alkották üket. Holott a kijelentés-elmélet
képviselöinek épp az volt a céljuk (legalábbis
feltehetően szándékukban
állt), hogy elhatárolják
ruagukat ettől a kommunikációs
modelltől , s ezen
elhatárolódásnak
van is létjogosultsága,
hiszen
a film nem illeszthető a kommunikációs
láncba.
(Hajdan ez a felfogásbeli
különbség
vezetett az
amerikai
és a francia szemiotikai
iskola elhatá-

rolódásához,
előbbiek
a kommunikáció,
utóbbiak a jelentés
szerniotikája
mellett törtek lándzsát.) A terminológia
kérdése - mint mindigmélyebben
fekvő, tisztázatlan
kérdésekre,
felfogásbeli különbségre
is utal. A kijelentés kapcsán
nem árt megkülönböztetni
a szövegszintet
az
antropomorfizált
szerepszinttől.
Akik továbbra
is szerepszinten
vizsgálódnak.
de eme vizsgálatukat a szövegszinten
is érvényesnek
vélik, óhatatlanul megrekednek
a kommunikációs
modell
(igaz, más fogalmakkal
fémjelzett)
újratermelésé nél, holott az előrelépés
egyedül a dezantropornorfizálás,
a szövegszint
figyelembevételével lehetséges
(bár ez nem látszik egyszerűnek,
oly kiáltóan
ellentmond
minden
beidegződésnek és a hagyományos
felfogásnak).
Szilágyi Gábor

JEGYZETEK
Béla: Filmkultura. Szikra,
I !J·HU () I.
(:l) A kijelentés kifejezése fölösleges fogalomnak
látszik azok számára,
akik úgy vélik, hog)' itt a köztes [ogalma is megfelelne,
süt helytállebb
lenne. I\. kettő
közöu azonban lényegbeli
különbség
van, mert más
(I) Bulazs

és III ás elméleti
háttér húzódik meg mögöttük.
I\. közles eg)' kommunikációs
rendszer
része, ami mögött,
aminek forrásánál
egy szcrncly található,
mig a kijelentés eg)' szöveg része, amely nem szernclyrc.
hanern
csak önmagára
utal.
(3) Bettetini. Gianfranco:
La conuersazione audionisiva (Problemi dell'enunciaeione filmica a teleuisioa). Bornpian i, Milano,
I !JH~. Hranigan.
Edward:
Point of View

in the Cineme (A Theory of Narration and Subjectiuity in
Classical Film). Muuton,
Berlin-NY-Amsterdam,
I!JX L Casctti, Francesco:
Den/ro 10 sguardo. Bornpiani,
Milano,I!JHti.
(I) Ezeket Branigan
vizsgálja különös alapossággal
és résxleiességgel.
I\.z ö vizsgálati példáit Casetti valószinűleg
csupán
variánsuknak
vagy leágazú
cseteknek tek intené. mivel ez utóbbi célkitűzése
alapvelijen
clt er az előbbiétűl.
Branigun induktív modszcrrcl
dolgozik, mig Casetli deduktívval.
Branigan
rnikrolclvcteleket. Casctti légifelvételt
vizsgál. Cascui sokat átvesz Hettetinitől.
de li az első, aki rendszerezni
próbálja - a kijelentés
nyclvészcu-szerniotikai
elmélete
alapján - a beállításokat.
(.i) Betteri ni: !J.J.
(Ii) Branigan:
3.
(í) Branigan:
-W.
(H) Branigan:
ln.
(!J) Cascui:
1·1, 7!J.

Az amatőr
jegyzetek Szőke András Vattatyúk című filmjéhez
A Vatta tyúk szuper nyolcas
benevezte
a Filmszemlére.
és szövetségüket.

filmszalagra
Az amatőrök

1. Mit jelent
a független film?
- Független a núndenkori
ml'grendclő - állami vag) magán producer - elvárásnitól.
Nem i, lcltór!c
nül politikai
vagy idcologiai jellegű elvárások
teljesítescről
van $Zú.
hiszert léteznek esztetikai.
ízlcsbcli
kövctclmcu
, ek is. mclvck
legalább ilyen fontosak.
hiszen az elkószült rnű piacképességót.
eladhatúsúgüt
döntő mórtókbcn
befoIyúsoljúk.
Nino
bemutatási
köuIezethég.
",zl'leskürii
I"orgalmazá,". e filmnek 'nem
kell. hog)
pónzt tcrmc ljcnck, hog) ..n) crcscgcsck" legyenek.
- Független
a nagyipari
filmtcrmelés gyártási
struktúrúitó
l. Itt a
filmkeszités
nem üxernszcrü
termelési
folyamat,
rnelyct
egyc$
szakfeladatok
elvégzésére
speeializáló dott. jól képzett szakmunkasok végeznek.
Természetes.
hogy
a filmet alkotója írja, forgatja, világitja. vágja. rendezi,
Ipari tevékenység
helyett
kézműves
tevékenység.
elidegenült
viszony
helyett bensőséges,
közvetlen
kapcsolat, melynek
hatása megmutatkozik a filmhez mint anyaghoz
lűződö
viszonyban,
de a filmek
rendkivüli
személyes
jellegében
is. Az amatőr saját életét, saját körnvez etet filmezi. I\z amatőr csak a
s~jat szemével
lal.
- Független
a drága,
modern
technikától.
Sokszor még alapvető
technika sincs. Hátrány.
rnely egyrészt befolyásolja
a filmek ternati-

készült amatőrfilm.
A Hunnia Filrnstúdió felnagyitotta
és
lDHD tavasza óta független filmeseknek
ucvcz ik magukat

káját ; lámpák
h iúnvaban
nem lehet este forgatni. nem áll rcndolkc
zésrc képzett
sz incsz! apparátus
stb .• másreszt
rn Lifaji követkczrnónye. hogy kevés a játék-,
vagy kisjútekfilm.
1\ technikai
fog)'atl;kos
ság clonnye
változtatása:
a kl'sz
megoldások
hiánya
k ikcnyszcriti
az invenciót
, II találé konvságo].
- Függetlrn
az urulkodó
Iilmnyelv
kialakult
sablonjaitól.
kanonjaitól.
A filmes kőz nyrlv a lll'
zii és a rendező
által elfogadott
egyezményes
jeleken
alapul:
ennek alapján
értik a filmet, r-nnek
alapjún
kósz itik a filmet. , ezt a
nyelvet oktatják a Iőiskolan.
(Nem
véletlen,
hogy a jeles nvolvújitúk
általában
nem kapnak
diplom.u.)
I\m az amatőr
megtehet i, hogy
nem akkor
vágja cl a jelenetet,
amikor a szcrcplő utolsó mundata
elhangzott.
Az amatőr
szabadon
valaszthur
nyelvet magának.

2. A filmkészítéshez,
a szakmához való
VIszony
- A filmkészüeshez
val" viszon)',
'em a pénz a lényeg, ós nem saját
fontosságunk
tudata.
- A szakmai karrierhez
való viszony. A bejutás leltétele a szakma
érték- és nonnarendszerének
elfogadása.
A bejutáshoz
szükségc-,
kötelező asszimiláció
milycn mórtékben
foszt meg önmaga rutól?
Mit lehet behozni a szakmába
abból, ami valúban
eredeti,
személycs, csak általam
elmondható:'

SZÜkSl'gCS-C. lI1egl'ri-ei
l.t'll'/.nekl' a szak mán kivül.
független lil mcs
IItak:'
- t\ n-ndczöi
,,/.en'plH'z ,al" ,'iszony: nem v.ucsz, iu-m prlll"i'ta.
nem a t.irs'ldalll1i huladás z'l"zlúvi\'ííje. nem nH'gvültú.
Kl·nyszerli.
(,,, nem biztos. hogy úpolandú
kl'
let-európai
haK·' urnún v ; az iro. a
kültií .• 1 mlivés'/ rnint a' uirsudalmi
haladas l·lharcosa, vag) is mint politikus. E t rad iriut kliliiniis('n
1',,1
eríísitettl'
a '(;O-as évek Iil mművú
,,/.dl·nek
kivúltságo"
heh z"te; a
film m int a tursu ela Imi pr(,bli'lI1úk
nH'gol<hisünak
eszkiize.
a film
nl int a legfontosabb
művószct.
1\
politikút
hagyjuk
a politikusra,
1\
film tulalja meg iillazonossügat
I'S

.J1r

sZl'l"ep':·t: maradjon
m űvós zr-:
sz,·,rakoztat(lipar).
A r"lld,'z(,
lll' legy"n prolcta,
maradjon
mu
Vl'SZ vagy tisztes III(·"t" r"I'n 1)('1'.

ks

3. Vattatyúk
i\ kópck hc-z val,', viszony.
i\
kompoziciú
e lvcsztctt«
nejl·t.
a
filmkép éneke rongülódol!
- m indenüti
a világon.
Csupán
az olcktronikus
kl'prügzités
következnic
Ilye lenne"
Szőkc tudna komponá!ni
t'" kiglancolt kl'pet fotografalni. Dl' nem akar. t\ nyelv maga
a va!t',súg"
-;\ valilsúgho7. való viszony. Újfajta realizmus.
rncly m inde n diktatórtkus
korszak után megjelenik
a filmművészetb('n:
lássuk. hogy is
úllunk
valójában!
Nc-orculizrnus,
poszr-sxocialistu
realizmus:
lcrob-

,)~)

bant ország lerobbant
filmje, Mégis valószerűbbnek.
igazabbnak
tűnik, mint a hatalmas
üres terekben, kietlen lakásokban
vagy földalatti csatorna-városokban
tengődő üres alakok szepen stilizált, de
üres rernénytelensége.
"Filmren-

dezök, szálljatok
ki a taxibúl.jár]atok busszal!" (Egy rendező a TV:2
vitáján.)
- Egyelporladt
utópia, Öntevékeny független
filmesek egész országot
behálózó
csoportjai,
melyek az öket körűlvevő
világ, a

mindennapi
élet jelenségeit
rögzítik, hogy jobban
megérthessék
azokat. (Dziga Vertov,
1!):2:1,) Rég
elavult eszmék, amatőr gondolkodók,

Kövesdy Gábor

\',\TT,\TYUK.
sziues. Illag'yar. l~)X!l,
r: Sziikt' András. i: 'ziike András. Dobos Mária. Ferl'nzi Cubur, o: Dobo> Mária, z: l'ol~;ik Zoltán. CazdagTibor, Murinka Csaba. sz: H udi Rúhel ,\da"Juhúsz
Cabriella,
Kovács
Agnes. Nag>' Ilona. Budár Sándor. Cazdag
Tibor. Horváthjános.
Marinka
Cvabu. Sziike András.
Hunnia
Filmstúdiú
Vállalu:

"Múlt és jövő határán"
Az Alpok-Adria Film első találkozója Triesztben
,\ Duna, az Alpok és az Adriai-tenger határolta
terségben
csaknem
neg~'\ e n millió ember cl: olaszok,
nernetek.
osztrákok.
sztovcnek.
hnrvátok.
mag~ urok.
Századok
(Ita nagvbuudalmak
akarták
üket
hol erőszakkal
ussximilálni.
hol
szögesdróual
elválasztani.
Törtenellllükben
a k énvszcrű
\'agy ünként vállalt
"eg~'esüles cs bomlás"
.Jose ()rtega
v Gassct], a nemzedékrő!
nemzedékre
öröklődő
g~ülölet cs a megbekélés
illúxiója
váltakozott.
Sorsuk
elvúlaszthauulunul összefonódott.
Ennek a tűrtcncl
mi, politikai. etnikai vulasztóvnnulakon
felül állú
>or,kiizüsségnek
a tudutosuású:
tűzte ki célul az I !)7X-ban sz illetett
Alpok-Adria
Kososseg. A tizenhat
tagturtornanv
és -megye
olyan
nemzetek
fölöLti iinkentes gazdasági és kulturális
egvÜLtmíikiidésrl'
szövetkezeu,
amely példaként
állhat az ezredvég
"misztikus
rcrnénve" (Hermann
Broch). az I::.u ropo i
Hd? fclépüéséhcz
is, A közüs erdekeket
cs célokat
hangsúlvozó
rnunkaközősségct
megalakulásától kezdve eg~ más kölcsönös
megismeresc. segítése. a térség hid szerepébe vetett hit vezérelte,
Eg> évtizeddel
a közösség'
létrejüLte után
I !)7X-ban
meg aligha
sejthető változások
mentek végbe

so

Kelet-Európúban.
I!)X!I a soha
nem latott remények.
ám a már addig is oly sok véráldozatot
k ivánó
vcszúlyck
feléledésenek
éve,
Olvan kivételes
történelmi
pillanat. amikor
annak kell eldőlnie.
hogy az együttélés
sokat dédelgetett
terve
végre
megvalósul-e,
vagy - Hugo von Hofmannsthal
szavuival
élve - "hamar elemészti
a káosz",
A ku lturalis rendezvények
sorát
az Alpok-Adria Film első talúlkozója is gazdagította.
melyre l!)X!), novernber ~X, és december
:1, közöu
került
sor Triesztben.
a térség
szirnbol ikus .Juuűrvurosában
", a
XX, század szilrnyliségeitiíl
meghasonlott
ember
individuális
és
egzisztenciális
szorongásait
versben és prózában
megörökítő
Umbcrro Saba és Italo Svcvo szülőhelvón.
, A tulálkczók
célja az Alpok-Adria Film alapszabályzata
szerint: a
térség audiovizuális
kultúrújúnak
kölcsönös
megismerése,
információk, eszmék és ernberek
szabad
áramlasa.
az új technológiák
átadása. a filmnyelvi
kutatúsok
fejlesztése.
a filmgyártás
és filmterjesztés támogatása,
Európa
- ezen
belül is mindenekelőtt
a térség audiovizuális
k ultúrájának
védelme, különös
tekintettel
az egyes

országok
sajátos
arculatára
es
problémáira,
A találkozóra
évenie
egyszer kerül sor a triesvti La Cap-

pella

Underground

szervezésében,

szamos olasz, össz cu rópai és tagországbeli
intézmény
és szcrvczct
uimogatúsúva
l.
l !)X!)-ben Ausztria,
Bajoroszág,
Horvátország,
Magyarország,
Olaszország
és Szlovénia legujabb
filrntermésébűl
közel ötven rnűvct
mutattak
be [dokurncnturn-,
játck-, anirnúciósés rövidfilmeket
cgyaránt),
A filmhét diszvendége
Szubó István "Mittcleuropa"
XX,
századi történetét
Icldolguzó uilógiajának lőszercplője. Klaus Maria
Brandauer.
a nyitófilm
pedig az ií
első rendezése
volt. az l !)X!)-b('n

készült
Georg Elser. Einer aus
Deu tschla nd (Georg Elser. Egyember Németorszügból},
mclynck
szcrepét is Brandauer
alakította,
A kiuansag fája címmel retros-

m-

pektív sorozatot
szemeltek
a rnéltatlanul
kevéssé
ismert
horvát
Iilmművészemck,
többek k özött a
nemzetközi
fesztiválokon
is sikerrel szercpelt V cljko Bulajic és Rajko Glic legjelentősebb
filmjeinek,
Az olasz Iilm művészetet
nem a
Cinecittá
termékei.
hanem
az
északon
kialakult
alternatív
filmgyártás két alkotása képviselte,
Ermanno Olmi lpotesi Cinemu alkotó-

csoportjának
egyik tagja, Mario
lh enta Maicol eimmel
Milano
külvárosában
élö fiatalok érzelmi sivárságaról
készített filmet. :\ hiv aralos Iilmgyartasi
szisztémáko
n ki"ül álló, talán Erdély
Miklóshoz
"agy Szirtes Andráshoz
hasonlitható magányos
kísérletező.
Franco Piavoli
Nosotros. II ritomo ( 0sotros. A visszatérés)
círnű filmjének bemutatása
a rendezöknek
azt
a szándékát
bizonyit ja, hogy il kereskedelmi
Iorgalrnazasból
kiszo
rult muveknck
is lehetoseget
teremtsenek
,l trieszti
közönséggel
való találkozásra,
:'v1agyarország
Enyedi Ildikó A.:
en Xx. s<.a<:adum, Gvarrnathv
l.ívia-Bő z őrme nyi
Géza
Í<ecsk,
1.950-1953, .Jancsú
Miklós
.Ie<'lJ,\
Kriszlus horoszkop]«, valamint
Timár Péter Mielott bejeie<:i roptet a de/lever cimű filmjével
mutatkozou
be,

A tuuarak nelkiili [ilm cuncn tar
tott konferencia
rcsztvevőit
- ;1
filmhét szcrvczőihcz
hasonlóan
remény
cs kétség.
tcuvágy
cs a
Illegoldhatatlannak
látszo nehl'zségektiíl, a pülanatnyilng
k iszúruithatntlan
jövőtől
való
SZDrong;is
halotta út. Ezen az első eszmecse
ren mégis clkczdödöu
a célok l'S 'I
gondok
Iclvázolasu.
Massime
Sani.
a
F,E.R,A,
(Európai
Film- és TV rendezők
sxövctsége]
képviselője
kifejtette,
hogy mindcnckclőtt
az együltmiiködés
feltételeit
kellene
mcgtcremieni
a rilmgyártúsban
és forgalmazásban
egyaránt.
Alapokat
kellene
létrehozni,
amelyek
garunciakat adhutnak
az európai
művészfilmek
gyánásához
és terjeszléséhez
- a lassan minden
mást
háuérbc
szorito négy-üt multinacionális csopurtosulássul
és az egyre megállithatatlanabbnak
látszó
amerikai
térhóditással
szemben,
Ugyancsak
szükség lenne a Iilrn es
a televizió
kapcsolutánuk
megnyugtató
sznbalyozására.
Többen felhivtük a figyelmet a
kőzös
tervek,
szabályok
legnagyobb veszélyére
is: ha a nemzeti
sajátos'iágok
megürzesél
nem teszik lehetövé.
akkor az "eurúpai
film" izek nélküli, internacionális
termekké
silánvulhat.
A filmet cs a' te levizió; csak árunak tekintő
szcrnléket,
a hatalom,

D RI A
a pl'nz birtokosainak
l's a fi IIIIIIIii
vl'szet \,l'dl'lmeziiilll'k
dtl'rii
cl'l
jui, valamint
'I kch-t-r-u rópui or,z'l
gok gazd~,súgi ()S\iz(,olnl~·I~i.1
is !llL'g
hiúsulásxal
lenyegl'li
a ll'rvekl't.
EZl'rt a valóbau
hau-kony
Ci~yiitt
muködcs
l'g}'ik legfontosabb
eliiIcltctcl« az, hog}' az egyes orsz:'
gok először
saját harcukat
vivják
meg, Sanclro ZambPltinek,
a CÚll'jiJ.'11I1I nevu nlmklubsziivetsl'g
(,I
nökónck
az olasz tilmtö rvóny ter
vezette I kapcsolatm
hozzúsú)lása
is azt bizonyit ja, hogy ez ,I "harc"
sehol scm k őrm yű.
Az I !)H!)-('s velencei
filmlesz ti
\ alon Franco Carr.uo nuniszu-r is
inertene
az új olasz filmtörvúny
tcrvezetet.
mely heves vitat. elegedcrlcnségct
váltou ki, i\ kaotikus
olasI. vizuúlis kulrúra
szabályozá·
sat rég:')ta
vár •.) szakembert-ket
ór iúsi csalódús
érte: a múig l'l
vón ybun ló vő I !)f;,c" novombr-r!
i
1:./l.I-as törvény
puntosiuisá],
az
azóta Ichnerült
súlyos prohlómúk

IIll'gold;l,at
vartuk az IIj tiir\('n\
tiil, anll,ly ;ll.onb'lll
j,'knl"gi
fili'
1Il'I_júb'1I1iuk.ibb a 11OIIl,ilyo,. 1'(,1.-.'
,"rtl)('lii pOlltok, 'II. l'lIl'ntlll"IHla
,ok SZÚIIl,'tl sl.aporitj'l,
tuvúbb
fo
Kozza

ti

bizt)llytali\ll"iúgot

l'"

a zur

zavurt.
A lurúiok
c."lk l'gYl'II,'n.
l'gy<'rtl'lllliil'1l
poziliv \,dlo!.ást
f"
ch-zu-k kl br-n nr- a rl'gi tiin l'm hl'l,
kl'pest: llleg ab'ja
,zünll'lni
a ta
Illogalas ,'ddigi, ,okai vitutott for
múját.
111l'1}'szerini aZ allarn a nl
un-k bl'v(,tl'I,(!Ill'k 1:1 "In avai, IIt..,lag
júrlllt hozzú a gyart;i,i
kiilt,i'i\l'khez, amivel al, l'[!s,'hkl'nl
is nvr-nSl'gl'l,j

gyúrtúkat

·(íjjazta.

/\1.

új

tiir

vi'ny a tÚlllogalú:-,l i.l lorgalc')kiJllyv
irást,',I;1 i\yártáson
át 'I lorgalmazá
.,ig nunden fÜl.isra ki akarja tnjl'szu-ni.
/\ ,arkalatos
ki'rdl'sl'k tulnvomú
ri',zi'riil azo nhuu SÚ, S('lllesik ben
ne: a film i's a tekviziú
kapcsulatu
nak
szabál}'ozásúrúl,
az állami
filmgyúrtás
n-Iormjárúl
, al. ad,',
kc-dvezmcn

yck

rl'lldszerl'riil,

a

(i)

cenzúraról.

Ugyancsak
nag) felháborodást
váltott
ki az a rcnv ,
hogya
mindinkább
háttérbe
S7.;lruló hazai es nemzetközi
filrnrnüvészet ma már szinte kizárólugos
ierjesztöít,
a filmklubokat.
a művészrnozikat,
a baráti
köröket,
"agyis az úg) nevezett
"kultúrális
Iorgalrnazast"
meg scm említik a
tervezerben.
A rnin iszte r azzal vcdck czcu.
hog, a hiányzó
tcmukőrökct
k íilö~' miniszt~ri
rendeletekkel
ki
\ ánják szabalv ozn i. ám ez a megoldás a birálók
szerint csak bibZú
lag biztosít
nagyobb
cselekvési
szubadsagot,
rugalmasságot.
vulo
jában
a zonban
meginkabb
a mi
nisztcriumuk
e-s a heh i szcrvek kenvcnck-kedvéne
k sZ;llgáltatja
ki a
film kultu rát.
A szöv eg szamos terminolúgiai
pont atlnnságúbó!
is arra gyanak
szanak.
hog> készitői:
n('111 a hatáskörük,
a lchctősógck
rn incl
ponrosabb mcgh.uározása.
hanem
kiskapu k hagyüsa vc zérch c. A tervezet felváltva használja
példúul a
.Filrn cs a .filrnalkotás"
k ifcjezóst,
melv utóbbin bormiiven hordozúra
krs;'ült művct ért. /\.70 .,ebiísorban
l'ilm!>zínházak
küzünst'ge
eit'
szánt" kitételt csak a tiltakozások
utan iktatták
i.l szövcgbc.
úrn n1(~~g
így is fennáll a \ cszólv , hogya u-Ievíziós produkciók
- amel) ck l'liill
a liin ény látszólag bezárta a kaput
- bármikor
visszajöhetnek
az abla-

kon, Mindenckclőtt
a különfélc támogatásban
részesithetű
produkciók meghatáronisa
homályos,
A
filmalapok
közül csuprin egyetlennél szcrcpel az a mcgszor ítás, hogy
csak azoknak
a filmeknek
adható,
umelveket
tclovíxióban
torteno
beml;tatúsuk
elült legalább
tizen"> ole húnapig
már moziban
forgalTnazti.lk. EI. gi.\ral1ciáli~ alap. ~
akkor igt'nyelhetnek
belöle a hitelczők, ha a film még gyártási kültségei( sem hozta be, A többi alapbúl azonban
- a forgatókünyvírás,
a g> úrtás költségeihez
való hozzá
j.irulűs
búrmel)
.Jilrnalkotas"
részcsülhet.
:\ televizrós
társaságok
gyúrtotta
filmek már indulásukkor
nyereségesek.
hiszen a reklúmokbúl már eliire fedezik a költsége

kat a miniszterjeliili
ki, fennáll annak a vcszélve,
hog\! ezekben a biI.Ottsúgokba;l
is a politikai
szempontoknak
lesz döntő szerepük.
és
a RAl Felügyelő Bizottságához
hasonlóan,
kizárólag
a politikai
pártok ellenőrzését
biztosítják
majd a
filmszakma
felett.
;\ forgalmazás
támogatásáról
,>zúlú paragrafusok
megfogalmazása is meglehetösen
vitatható,
A
szúrakoztató
filmek támogatásarol
egyértelműen
beszélnek,
ám m intha teljesen
megfeledkeztek
volna
a kulturális
forgalmazásról
é, min
den napi gondjairól
(a rnüködés.
fenntartás,
terembérles
eltérő feltételei,
rnűvészfiirnck
vásárlásának, feliratozásának,
stb. támoga-

ket, dc elképzelhetö-c
olyan producer,
aki bármilyen
túmoga(ási
lehctiiségriil
lcrnondann?
19)' a
l,in e n v továbbra
sem a filrnművé>zdet ~'édenl'!
Ugvnncsak
visszaólésckrc
adhatnak módot
a klilönböt.ií
filmbiI.ottságok,
zsűrik össxctétclét
szabúlyozú paragrafusok
is, A bizott»'tgok tagjai minisztériumi
tisztviselők , alkotók , pruducerek,
kritikusok lehetnek,
kulturúlis
forgalmaxok. egyesületi
tagok azonban
hivutalosan
csuk egyetlen
bizottsúgban vehetnek
részt. Am a szakcmbr-rckne k csak konzultációs
joguk "an, verojoguk
nincs, Es mivel
a szavnzati joggal felruházott
tago-

Pedig ezek a szivósa n és c scndben műkodő intézmények
az amerikai filmdiimpinggel
é, a magánlelevíziókkal
csak akkor vehetik
fel a versenyt,
ha a törvényhozók
kiemeit
figyelmet
szemelnek nekik, A Velencében
ismertetett
iörvérr, -tervezet
nem ezt tette.
A' magyar audiovizuális
kultúra
jövőjérő!
jelenleg
folyó csatározasok husonló
problémákat
hoztak
felszínre,
Megoldásukhoz
elengedhetetlen
lenne a többi ország
tapasztalatainak
megismerése,
a
valódi
együtt gondulkodas
- legalúbb az Alpok-Adria
Frlm tagországainak
szakembereivel.

uisa},

Pintér Judit

A konvertibilitás esélyei
Clermont-Ferrand 90
" zeneszek
csak lassun. óvatovan
fokozzák
a riunust. Felkt'szlilnl'k
az cuiúriára.
rncrt
hamarosan
mcgszűnik
a té,' t''> idő. ós rnindcnki eg>' körül irhatatlunul
pulzúlú
halmazba
olvad össze. A lunet;iai
Mnncef Dhouib filmjének
címe, a
La 1'rúTlseakúr a fcsztivál mouóju is
lehetett volna idén Cf crrnorit-Fcrrundban.
Bár a fiatal rendezi) csupún a házasság előtt i leánybúcsúztatás évszázados
tradicioját
dol-

gozta
fel néprajz;
ihlctcttscggel,
filmjének temperált
hangulata
észrevétlenü:
leszőkött
a vaszonról
('S
makacsulmegülte
a rendezvény
szinhclyét , a Kongresszusok
Palot,'ljÚt. :\ fogadúsok
szinte egymúst
órik, a hatalmas épület különbözö

m

termeiben
folyamatosan
koccannak a pezsgös
poharak,
Clermont-Fcrrund
ünnepel.
KeletNyugat
"különüs
házussagahoz"
készüliidnek
az egybegyültek. No-

ha a kötcndő
I't"igyhez olyan vilagsztarok
asszisztálnak.
mint
.Jean-Pierre
Léaud v;lgy Godard
szépséges
felfedezettje,
Myricrn
Roussel,
a zsűri
lcgncpszcrűbb
egyénisége
eg)' "iszony lag ismeretlen kritikusnö,
a román Magda
M ihaliescu.
Az Elbától keletre eső
térség
közelmúltbeli
eseményeit
figyelembe
veve, talán minden cddigmél megbocsathatóbbak
a fesztivál politikai
felhangjai.
Az elő-

zsűri ugyan, mint minden
keresztévben, idén is nemzetközi
an vagokbúl
valogntou.
a prognu,,'fúzetben és a verse nvvctitésckcn
a
szovjetek
kiemeit
ílelyet
kaprak.
E~ hiába a számtalan
ismétlés,
az
érdeklődők jú része még igy is a foh osokra szorul. :\1. úgynevezcu
éScrI1obil-filmeket,
min'l Mamedov Z071ajál, Csk liarcvszki
Mi-krofonjat vagy Rodcsenke Zsaloznyikijét még viszonylagos
visszafogottsággal, egyfajta
rckviemi hangulatban ünnepli
a kiizünség,
Fajl.ijcv Kiadta (a franciák Kutyalev esnek fordították)
cimű
filmjének
végén az egyhegyültek
véget nem
crri vastapssal
hunoralják
az alig
húsz percnyi
kisjátókfilrnct.
FajziJC'\
sajátos
Mad Max parafrázisa
L'g)~l.eITe konkrét
cs s zirnbol ikus.
Eg) elhagyatol!
gyarrclcpcn
tengiídií
banda
elhatározza,
hogy
mindcn
betolakodótól.
tőbbc k kiizött Ill·hány kóbor k utvút ol meg
li,ztitja
a u-rülctct.
1\1. operatőr
kvalitásuit dicséri.
hogy mig az ch
ség diktálta veres rituúlék
bern utalásakor
viszonylag'
-mórtóktart«
marad a karnera. c néhanv
ernber
etikai rendszerének
teljes 'Iel'püll"
sct különös
Növel képes
megjeleníteni, ,Júvalegyszerübb
a drurnuturgiúja
Tolkucsikov
/'razdnyik
(Ünnep) cimü pani fl et j cn ck. mclvbell egy május elsejei lclvuuu las
indulói
és jelszava i egy csulúd (illnepi déleliíttjét
feslik alá.
Valr')szíllüleg
nem
vólctlcuü l,
;de vajon minck')
került a nemzetkiizi programba
egy tucat családfilm, mclybűl talán keuö erdeinel
crulitóst.
Kiiz":'ppolgári
m il iűbr-n
júbzúdik
Tcodoro
Manciani
ICSA) Sanctuorv (Sxcntély]
rinui
nlmgruLe~zkje,
Anya l'S fia kiiziilt
olyannyira
idilli a kupcsolut, hog)
a fiú cliisziir lövi, majd szúrja, késöbb felllégyeli a kedve" marnat.
aki természetesr-n
minthu rni scm
liirlcnl volna, mindig újra éled l'>
kissé
méltarlunkodva
törni
alig
harmincas
cscrnctéjcbc
a mar.rdck
krumplipapit.
Valamivel
szcrónycbb eszközökkel
gyilkolja
egymást
David Swann ausztrúl
rendezo Bonra círrui filmjének
famíliá]u. ('S hamarosan
bekövctkcznc

a vég, ha nem lepne közb« a család
egvetlen
igazi
értclmiscg!
tagja
Honza, a tacskó. Noha eg~ alkoholista apa cs annak lúnv a a két központi figurúja az Argcnuruu kcpvisclő Victor Gonzúles
Gllarho Abc!
cirnű
Iilmjónck,
a fialal rendevó
űskercsztény!
gondolatokb"'l
tuplálkozó
muuká]a
túlnuuat
az úg~nev czcu családfiluu-k
kall'gúri,ijún, ,\ szintc nlé;g g) erek sl.inl'S/nő, az '1!ib li/,elll'\t's
Mubcl
Ibi
szuggeszlí\
jútt'ka
liibbek
kiiziill
arról ig~ ck szik nH.-'gg~elzni. hogya
szociális
perilóruuu
szorulo Il'lbell
is megl,dálhatú
a boldogs:'g,
a 1,'I)..i
gazdagsüg . .Jú\'al pcsszi mistn bbn n
fog,dlllaz a fill II Kari Puljakka. Dil- do cím ii szoruorújútckúnak
fiílüísl'
intcuziv
szex u.il is fantúiakl'p,'k
kel pr(,búlja
sz.iru-site ni m inrhn
napjait. míg r.i nem döbbr-n, h[)g~
t'g'\' k onzum ,'ilúg k0t1ZLlI11 "éig·\ uit
r~:,k ll1<'galúú
konzum kil'kgiili'
sekkel teljesüheu
be.
A ucrnzctköxi
fl'szli\'úlok
kiiziill
egyre nugyobb
megbecsülest.
ran
gOl ki\ ivó
Clermolll-Fl'rr;lIld
i
szcm!c. nundon erl'IIH' nn-l h-t t, lalan csak l'g) erk-n 'prob)('mú\'al
nem tud igazúlI,mil kezdt-ni, 1Il'\('/:l'l<.'~l'n, hog'y hogyun Jlll'rhl'lú
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lúdijal
iden egv magyar alkouixnak
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dekadens
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CAHIERS DU CINÉMA 1990. január
Kidonsaim a szovjet film ről
A Cahiers du Cinema januárban
lőnszámot SZelltelt a szovjet

kiifilmnek. A folyóirat
térben és időben,
Moszkvától
Taskentig
tesz utazást'
a peresztrojka
öt évének filmes világába, visszatekintve
a sztálini totalitárius
kultúra korszakára
is.
Interjú készült Pavel Lunginnal,
a negyvenes
éveiben járó, moszkvai zsidó filmrendezővel.
aki tíz
forgatókönyvvel
a háta
mögött
most filmrendezésbe
vágott. A Taxi Blues: három gyártó cég [ina nszirozza,
köztük
egy amerikaiszovjet közös filmvállalat.
Producere francia, stábja kis létszámú,
a
szokásosnál
hárornszor
több fizetéssel. Stúdió
helyett
egy bérelt
rnoszkvai
lakásban
folyik
a jól
szervezeu forgatás.
A Taxi Blues
ket rnoszkvai
férfi kezdet
és vég
nélküli
története
a mai, egymás
megértésére
képtelen
világban.
Szlikov az eldurvult, magányos taxisofőr alvilági üz.letelésekből
él.
ahogy manapság
a moszkvai
taxisofőrök
többsége.
Ennek
a kemény fickónak
az életébe
belep
egy alkoholista
zsidó művész. egy
jazz zenész.
Kettejük
furcsa kapcsolata gyűlöletre-barátságra
épül,
mint az orosz antiszemita
és a zsidó, a nép és az értelmiség
kapcsolata. Szhkov meg akarja törni a zsidót, a rnűvészt. Napjaink
orosz fasizmusa él-a filmben, rnelvről Lungin azt mondja:
.,A nagy k~lönbség a német és az orosz fasizmus
között az, hogy míg a német fasizmus törekvés
a rendre,
az orosz
lángoló
szerétet.
lángoló
lélek.
Nem a rendet
keresi,
hanem
az
igazolást, a bosszút. Azt hiszem, az
orosz
fasizmus
sokkal
veszélyesebb a németnél.
mert nagy érzelem és szenvedély
vezérli." JóIlehet a film a mai moszkvai
valóságba merül alá, a rendezö
szerint:
"gyűlölni
fognak a szlávbarátok,
mert megmutatom,
hogy rnilyenek az oroszok,
a baloldali
vezetök, mert megmutatom,
hogya zsidók és az oroszok közt nincs barátság, és a zsidók, mert egy önző, al-
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koholistu
zsidót mutatok
be. Dehát ilyen alakok
élnek köztunk.
nincs rnit tennem."
A Lungin film gyártási körülményei is jelzik,
hogy a reformok
kedveznek
az új gyánási struktúrának, a közvetlen
külföldi kapcsolat
megteremtésének.
A francia I nteragra és a szovjct Szovexportfilm
vegyesvállalatot
hozott
létre,
melynek
tevékenysége
következtében az 1:200 férőhc lycs, ú_üávarázsolt moszkvai
Mir mozi kizárólag
francia filmeket fog vetiteni. Évi L
rnillió nézüre számítanak.
Az Interagra
loanyvallalatának,
a Cosmcsnak
feladata
a szovjet filmek
francia forgalmazása.
A Taxi Blueshoz hasonló
koprodukcióban
készül Peter Fleischmann
Nehéz istennek lenni és Elen Klimov A Mester és
Margarita cirníi filmje is.
A Cahiers munkatársai
Moszkvúban
ellátogattak
Eizenstcin
özvegyének
egykori
lakásába,
amely
ma
Eizenstcin-rnúzcurn,
egyben olyan kiváló elméleti filmszakemberek
munkahclyc.
találkozóhelye,
mint Naum Klejman,
Maja Turcvszkaja.
Mihail .1ampolszkij. Velük beszélgetnek
a folvóirat
rnunkatársai.
II. kiindulópontot
a ~Totalit,írius
korszak
Iil mműveszete"
címen meghirdetell retrospektív
verirések
adják.
Szóba kerül Eizenstcin
mai megítélése is, akit ma politikai okokból
támadnak.
"trdekes,
hogya
mai
ál-liberális
értelmiség
ugyanazokat támadja,
akik Sztálin idejében
is támadások
celtáblái
voltak.
Nemcsak
a filmművészetről
van
szó. Ugyanígy
utasítják cl Malevicset és a konstruktivizrnust,
anélkül, hog) értenék.
Akarcsak
Mejerhold
szin házát. " Ugyanakkor
orosz hagyomány
- állít ják a kutatók -, hogy a személyes
sors fontosabb, mint az életmű.
Ha Eizensteint Sztálin megölette
volna, ma
hösként tisztelnék.
Paszternaknak
a Zsiuago doktor ellenére
sem bocsátják meg, hogy nem lágerben,
hanem
otthon,
az ágyában
halt

meg. Az orosz
kultúrá
lényege
nem az esztétika,
hanem az etika.
Az elméletekhez
való
viszonyukróI
Klejman
azt
mondja:
"Ami engem illet, érdekel az elmélet, de szcr inicrn az a legrettenetesebb, ha az ember leragad egyetlen szempontnál.
Tudni
kell
meghallgatni
azokat
az embereket, akikkel nem értek egyet. Biztos vagyok benne,
hogy egyetlen
elmélet scm tudja felölelni tárgyát
kiegészítő
elmélet
nélkül. Engem
legjobban
az elméletek
közti viszony érdekel ... Elméleteket,
íg)
il
marxizmus
elméletét
is, hiba
elvetni. A marxista iskola sok tévedésen és tragédián
ment át, dc teljes egészében
elvetni esztelenség,
annál is inkább, mert csak nagyon
gyenge
kapcsolata
van az itteni
tényleges
gyakorlattal.
n
jurij Ci vian szerint: "II. strukturalizmus Nyugaton
demisztifikálta
a kultúra mitoszát,
nálunk pont az
ellenkezöje
történt.
Nálunk sohasem létezett a peirce-i értelemben
vett sxigorú és demisztifikáló
tudomány. Nálunk
a nagy szemloti-

kusok nagy rnúosz-gyártók

is voltak egyben."
A különszám
rövid interjút közül Rusztam
Harndarnov
Fi éves
taskenti szülcrésű
filmrendezővel.
akinek
l %~}-es vizsgafilmjét
(SZiuem fl hegyekben) sohasem mutatták
be, dc minden
rangos
filmfolyóirat hivatkozik
rá. I ~}7-i-ben kapott
t'liíször lehetőséget
filmrendezésre ( Varatlan boldogság), de a forgatüst a cenzúra brutálisan
betiltotta.
Azóta, bár "semmi köze a filmhez"
(francia és olasz divatcégek
számúra rajzol ruhákat),
hirneve
és legendája
nem halványul.
Napjainkban
végre filmet rendez, Anna Karamaeoua címmel.
(II.
cím egy anekdotából
született: Na·
bokovet
megkérdezték
amerikai
diákjai: "Következö
könyvében
ír
majd nekünk
Anna
Karamazovról?" - Anna Kareninát
és a Karamazov
testvéreket
sűrítették
így
eggyé.) A film egy ötven éves, ma-

gányos

években.

nő története
az I ~~-W-es
Ez a nő egy ráborból tér

vissza egy számára
ismeretlen
városba. De a film "nem a sztálinizmust idézi fel. a történet örökkévaI{)". A forgatókönyv
véltelenül
.Jeanne Moreau kezébe került, aki
ezután felvette a kapcsolatot
Hamdarnovval.
Már az első találkozás
rnindkettöjük
számara
eldöntötte,
hogy.Jeanne
Morcau fogja játszani
a film hiisnőjét.

és hiszte-

strukturalistáink
egyike,
azt írta,
hog)' a forma és a tartalom
egymástól nem választható
ci, .. hogy
ősszefonódnak
egymással.
O Puskin rnűvcszetét
ertelmezte
igy.
~jell oknál fogva egy jó filmrendezőnek a hiszter ia csúcsán kell len
nic. Ellenkező
esetben
művészetc
túl tartózkodó
lesz, és a törnegek
nem rnc nnck ('I rncgnózni
a filmjt; I."

Lounun.

Traser Mária

A Cahiers kerdcseire
válaszolva
Harndarnov
elmondja,
hogy gyülöli a szovjct filmet, nem hisz a fej
lödésébcn,
évek óta nem néz meg
egyet sem. "A jelenlegi
helyzet rémisztő.
A tömegkultúra
hisztériku sá váh. Egy normális
rnűvész
nem készü het színtelen,
középszerű filmet, me rt akkor rögtün vége.
Ahhoz,
hogy felszínen
maradjon,

filmjének
rikusnak

tekintél
kell

yesnek
lennie.

Yoko Ono "filmforgatókönyvei"
I!IX!J tavaszán a Wh iincv Museum
of American
Arts retrospektív
vetítés-sorozatot
tartott
Yoko Ono
avantgard
filmjeiből. A rcndczöuő
művészcti
pályafuulsárol
ez alka
lomból nyújtott áttekintést
az ame
rikai szakfolyóirat.
Yoko Ono az I 'HiO-as ev ekbe n
kapcsolódott
be az avantgard
film
rnűvészetbe.
amikor
képzőmüvészként
már megalapozta
hírne
vet. Az évtized
ekjen a FIuxII'; nl'
ven ismertté,
alt, a dadaista
hagyomanyokh"z
"i,szav(,zl'tllt,t(;
alkotócsoport
tagjaként
került
kapcsolatba
a filmmel.
Az 1%7 -ben készü It No. 4. (Fenekek) a Film Quarterly kritikusa
szerinl Yoko Ono legérdekesebb
filmje. Nyolcvan
percen keresztül
különböző
fenekeket
látunk, járás
közben,
premier
plánban,
leketcfehérben,
mindegyiket
kb. I:i masedpercig. A vetilés közben a nézé;
interjúkat
hall egyrészt
a szereplökkel. másrészt
olyan emberekkel. akik kifejlik a véleményüket
a
filmről. Yoko Ono is bcszól müvészi koncepciójáról.
Szerinte
a fenék "a test legvcdtelencbb
része",
és akik reszt vettek ebben a film
ben, "kifejezték
ezzel a világ iránti
bizalmukat".
A Fly (Légy, I!J70) "Yoko Ono
legnézhetöbb
filmje" .. ., "rendkivül hatásos,
lenyűgöző'
munka.
Elűször egy legyet látunk premier
plánban, amint "felderít" egy rneztelen női testet. Ahogy a légy tovább mászik, a test egyre inkább

halollllak
l<'lh/.ik, a knuu-ru 'vgül
a,. ublako n kl'rt'sztiil
"kiszúJl"
a
~zobabúl.
A film I.t' 11<"J
"t ()no I·fr
rinui
k-uu-zr-nek
r"~/.I,,tt'ibiil
l'S
.John Lennun S1.I'r,.1'IIIem eihol alluottúk (is»zt'.
i\ Rapc (l\1cgeriiv.akoJ;i"
1~1(i!J\
után ()no \'aJ;llIll'nn~ i filmjÍ'l.lohll
lcrmouu»!
keszltetlL'. Az A/lOlhmsis. az Ercction l'S ;11. IlI/IIgil/l'ebhiil
a korsza kb (>Iva!ó. Yoko ()1l0 ma is
'a vilúg egyik lt'gisllll'rLchb S,<.'I11':'
I) iség(', ~IZ egyik Iq-\l'r(kke~l'bb
konceptuális
riIIllIl1LÍV('S' ..
Az ill olvusható
irasok - nagyra
tiir{í ,,rilmforgatúkün)',
"r-hu-veze
sük cllc-nerc csupún Iilmskiccr-k
részbon
múr
nll'gjelentl'k
I ~Ili I
ben az azótu
mar több k ia dást
megéll
Grapefruit cirnű kötetben,
többscgük
azonban
lllost került
először
nyilvánosság
ell'. Vannak
köztük
mcgvulósu
lt tervek, mint ;,
Film No. 5. (Eröszakos
nemi kiiziisi\ll's vagy hajsza),
Film No. 12_
(Eksztázts),
Film No. fl. (Légy), na
gyobb
reszükből
azonban
sohasem lelt film.
"Jona~ Mckas egyszer aztlllond
ta, ha az iis~zes nézü kivonul a vetitöböl, az jelenti a sikert - vagy valami hasonlót.
Sukari gondolkoztunk így akkoriban
avantgard
ki irökben.
Ugy képzr ltük, az ember
nem alacsonyodhat
le odúig, hog)
szórakoztatni
próbálja
a közönsó
get, inkább olyan erős ór zclrnckct
kelJ k iprovokúlni
belül e, amel) eket már nem tud elviselni. Ez volt a
Művészet
kontra
Szórukoztatás

IIja Yoko (Jno Ad'88 cumi irusuhan.
:\ ,.rilmrorgal<·)kiin~·\('ket"
Ono
lllilldig
ta l.rlum ru szúnlozla !llL'g.
l'l.t'n h udulluunuk
('Iii útkdl'»('k .

kouccprio"
do/(IIIIII

"

i. ..

·1

Fi/III Nil. I (S"la
a Tudv.s M "hal
hOl.blla~lIdik
",'rzio)
.\ lilmluu
,",ak h",'""
lat huro.
.\ kanu-ru l'g' l",h;1l1 ",t~tI" ">1111('1'

JlHll.ga"~11

Ilt;\I\()Z/.'1.

\i{'h~1

ki,rlH'

jal', icl o nkt-u t cikcakkban,
t)1~kOI
",I~"slIl. tiihhn"in'
a zunba n n o r
m.il i-, ,,'bt'~,egit,1
halad. Vt'gül kl
Illl'gy
a'/, <.'~ht.'. :\ Ill'/'Úlll,k
az a bt'
Il~ cunusa.
hogy (, Inag~1 .ió.il a hú
ball, ú Ill.Iga Illt'gy rel az ('gbe.
Az ('g('~1. \('Ii.1 "1"ridb('llill'g~ úrii.lig
ta rt .
'\>I1i a I""'got
ill,·ti_ k"'i'k
lIH'g
a nl'ziikt'l, hog> uutvanak a k ezük
heu l'~y csokor !'{.'hef virúgot. ('~
la~,an ll'pkt'djt'k.
Fi/III No. 2 (M on" I ,isa l'~ musulyu)
Kl'rjt'k
nH'g a kiiziinsl'get,
hog)
11Ils,za~an
nvzze n egyalakol.
(BARM II .Y U\ alakot) majd hint"
le-n szegl'/.Zl' a ll'kintet('t a V!'Llti)
vúszour«,
l'S Ilt'zze ti rt,",llexiút.
FilIII No. 3 (Kl'rjt'k Illeg a kiiziin'l'
get, hogy vágja ... )
Kórjek Illeg a kiiziinSl'get,
hogy
vúgja ki a veutővásznun
láthato
kcpből azt" részt, a IIIi nem tetsz ik
neki. Lássak ('I ollóval.

Film

NIJ.

4 (Kérjék

Illeg a közönsc-

(j,S

get,
hugy
merev
tekintettel
nézze ... )
Kérjék
meg a közönséget,
hugy
merev
tekintettel
nézze a vetítővásznat addig, míg el nem sötétül.

Film No. 5 (Kérjék meg a közönséget a következökre
... )
Kérjék meg a közönséget
a következökre:
l. ne nézzen Roch Hudsonra.
csak
Doris Davrc.
'2. ne né~zen kerek tárgyra.
csak
négyszögletiire
vagy szögletesre.
és ha kerek tárgyra néz. addig figyelje.
rníg négyszögletűvé
vagy
szögleiessé
válik.
:{. ne nézzen
semmire,
ami kék.
csak pirosra, ha kék kerül a szeme
elé. csukja be, vag)" csináljon valamit, hogy ne lássa. Ha mégis meglátta. hitesse el magával. hogy nem
látta, vagy rójon ki magára büntetést.

Film No. 5 (Erösznkos nemi kőzősülés vagy hajsza)
Erőszakos
nemi közösülés
kamerával. Másfél órás. szincs szinkronizált.
Egy
opera tőr
kamerával
üldöz eg)" lányt az utcán egészen addig. míg egy sikátorban
sarokba
nem
szoritja: arnennyiben
lehetséges,
egészen
addig.
amíg a
lány cl nem esik.
Az operatör
vállalhatja
a kockázatot. hogy egy önkényesen
kiválaszton
lúnyt
támad
meg az
,\ kiiltségvctéstiíl
rüggiien
az
üldözést
Illeg lehr-t ismetelni
különbözö
korú lún~ okkal. stb. Fiúkat és férfiakat is meg lehet kergetni.

A film vége relé lassított
felvételt alkalmazzanak.
az üldiizl'~
és a futás sebcssege
fokozatosan
lassuljon
le. mint
Van opl"ratiiriim.
tudja csmálni.

'IZ

álmokban.
aki ezt j,'ll Illeg

Film No. 6 :Antológia
l.

Adjanak
ből egy-egy
nek.

Film)
ugyanabból
a l'ilmkopiut több rendező.

'2. Kérjék meg őket, hogy a teljes an)"agot felhasználva
vagji.ik újra a filmet úgy, hogy az atvagást ne
lehessen
észrevenni.
3. Antolúgiaként
mutassúk
be az
összes verxiot.

lili

Film No. 6 (Modern
kézikönyv
szexről: :{(;(; szexuális pozíció)

a

Másfél
órás,
színes,
két szalagos. Szereplök:
cgy nő, egy férfi,
egy gyerek.
Az egesz cselekmény
egy hálószobában
játszódik,
ahol középen óriási franciaágy
található,
a
végében
ablakkal.
A 111m eg)' háromtagú
családról szól, egy hallgatag
párról és
négyéves
lányukról.
Egyik éjszakájukat
mutatja
be, ahugy együtt
fekszenek
az ágyban. Semmi mást
nem csinálnak,
csak alszanak,
a
:{(;(; szeretkezési
póz a közönség
képzeletében
jelenik
meg. Andy
Warhol
stílusától
eltérűen
unalom tól mentes,
tiszta heteruszexuális jelenetről
van sz
ó.

Ahogyan
finornan
változtatna
k
fekvési
helyzetükön,
abban
van
valami lassú, erotikus.
táncszcrű.

Dc meghitt és családias is egyben,
ahogy például
gyeng-éden
vakargatják egymást.
A mai
szexuális
élet
_. ellentétben
avval. amit a lila Iilrnckben láthatnak
- társadalmunk
öszszctcuségót
tükrözi,
titokzatos
és
sokrétü.
Ebben
a filrnben
tehát
egyetlen
egyértelmü
pozíció
sem
látható.
például,
hogy
két ember fekszik egymáson,
vagy bármiken formában
szeretkezik.
Ritkán
~'z"'lhak egymáshoz.
ha mégis, akkor sincs szinkronizúlva,
csak az
látszik. hogy mozog a szájuk. Határozottan
érezhető
hármuk békés
együvé tartozása,
ahogy harrnonik usun összebújnak.
Az egészet
ügy kell megesinulni, hogy könnyen
átjusson
~I
ccuzúrán,
ami a film forgalmazása
szempontjából
érdekes.
incs
szükség arra, hogy nemi szerveket
mutassanak,
stb., és kerüljék azokat a bizonyos
.Jepcdö alatti" jelenereket is.
A lilmbcn olykor svünetck vannak, példúul valaki kimegy a vécéIT (csak ad lehet látni. hogy valaki
kimegy
a szobából,
majd visszatl'r) .
A karnera
vegigpúsztáz
az ágy
alatt. majd Iölfcle halad
az ágy
lábán, rátér az ágyra, végül a fejük
mlé emelkedik,
olyan
magasra,
hogy ilZ egész vásznat betöltse
az
ablak. A kumerumozgás
a huld felkeltéhez. majd lenyugvásahoz
ha-

sonlit, az egész másfél óráig tart.
A hangsávon
egészen
mást
lehet hallani: egy szakítani készülő
pár
tragikus
parbeszédét.
egy
gyermek nyafogását,
suttogásokat.
sóhajokat,
szeretkezés
közbeni
nyögéseket.
Ezenkívül
b hallatszik egy Trafalgar
Square-i happening hangfelvétele,
mint valamiféle álorné,
melyet
egyikük,
vagy
mindhármójuk
lát. Hajnalban
te-·
jesüvegek
csörömpölése
és madárcsicsergés
szűrődik be. A 111m egyre hangosabbá
váló madárcsiviteléssei ér véget.

Film No. 7 (Tea Party)
Másfél
órás. Szink~onizált.
Szercplő: egy nő.
Egy nő teadélutánr
ad egy szobában. Csak a nőt látjuk. "l\' em figycltél,
ugye?"
- mondja,
aztán
egy szót sem szól többet.
A film egy szebáról
szól, amelyben különböző
idősíkok
léteznek
egymás mellett. Az óra örült gyorsasággal jár. Egy szem kockacukor
hol csigalassúsággal,
hol neki irarnodva,
szeszélyes
tempóban
felolvad egy pohárban.
A nő ruhája
hirtelen
szélfoszlik. Az utcán egy
kocsi halad el, ez a kép tükrözödik
a nő kínos lassúsággal
mozgó szemében.
Egy szék
összeroskad,
mintha porból lenne, stb. Végül a
telefon
az egyetlen
tárgy,
mely
megmarad.
Minden
más eltünik a
maga sajátos ritmusában.
A nő japán legyen és szép mcllű.
A jelenet egy japán teázó szertartás és egy angol tea party különös
egyvelegeként
hasson.
( ... )
Film No. 9 (Ne aggódj, szerelm em)
:-10--1:; perc hosszú. Színes. Lassítolt felvételre
alkalmas
kurncru.
Szinkronizált.
Ezt a szerelrni
üzenetet
AngIiából küldjük
il világnak
es a jtivii
embereinek.
Az ötlot onnan szúrmazik,
hogy
ha egy csillag "pislog" egyet. akkor
azt mi :WOO évvel később
észleljük. Továbbá
ab búl. hogy az általunk
érzett
szerelern
<illítúlag
ugyanaz,
amit valaki :lOOO évvel
eze lűu már érzett, és hogy a világ
másik sarkú búl küldött
szerelmi
vibráció
képes szerelmct
ébreszteni bennünk.
stb.

Yoko Ono 7967-ben

a No. 4. (Fenekek) forgatásán

A film :1.0 másodperces
snittekcg)' mosulygú ember látható, aki azt mondja:
,,:'\Jeaggódj,
szerelrnem".
Mivel
azonban
lassitott felvételt
alkalmazunk,
a " e aggódj,
szerel111 C 111 " furcsa,
lelassított
változatat
lehet hallani.
Bízom benne,
hogy a filmtöl az
egész világ kicsit vidámabb
es boldogabb lesz, es hogya mosulyunk
éppúgy lelket őnt majd a :'WOO év·
vel késöbb élü emberekbe,
mint a
csillagok
pislogása
belénk.
Ez a

ből áll, mindegyikben

akkori férjével,

Anthony

Coxszal

film vnlójábun
akkor
lcmu- ha
uisos. haz az űk-ük unokúink
nl'Z
nék meg.
Erib kisugárzúsú,
korunkat
rep
rczcntáló
emberek
galaxi,út
kell
iisszegyüjtcnünk
l'zckhe~. il mosu

lvokhoz.
( .. )

Film Nu. 1 J (Leg)')
Egy légy nagyon lassun múszik egy
fekvő
tcsun,
a lábujjtól
a lej k ll·
haladva,
közel egy órán út.
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(i,

Halálos zűrzavar
Susan Sontag: Halálkészlet
Hadd kezdjem
egy személyes
megjegyzéssel:
Susan Sonrag majd két évtizede
kedves esszéiróirn közé tartozik,
Condolkodásll1ódjában,
.zellcmes képzelettársuásaiban
egyaránt szeretem az európai igényli és ízlésű kultúráltságot
és
a jellegzetes
"amerikai
ízt", amelyet
én leginkább szellemének
célratörö
öszinteségében
vélek felfedezni,
(Ez utóbbi mögött persze felsejlik
az erőreljes női princípium
is.] Sontag akkor lell
baloldali
gondolkodó,
amikor
e szónak
még
volt némi értelme,
A hatvanas
évek baloldali
merualitásanak
legjobb
vonásait
képviselte
a
szerncrnben:
ez egyben annyit is jelentett,
hogy
idegen vo lt tőle a fanatizmus.
Ezért képviselheti
lényegében
ug~'anazt a rnentalitast
ma is, noha
fogalmam
sincs, milve n névvel látná el, ..
Mi jellemezte
hát gondolkodói
alkatát? Filozofikus hajlam,
nagy műveltség,
szociológiaitársadalombíráló
irányultság,
s végül, de nem
utolsósorban:
kultúr-kritikai
indíttatás.
Mindez
kiváló háttér egy esszéíró számára.
Ha viszont
azt halljuk, hogy ugyaner. a kultúrlény
regényírásra adta magát, vakarni kezdjük a fejünket.
Bevallum,
a Halalkészlete: már bizalmatlankodva vásárolram
meg. Sorttagot a próz aírót csak
egy-két novellaterjcdelrnű
írásából ismertem,
s
ezek nem lelkesítettek
túlzottan.
Túl okos, túl
művelt , túlságosan
tudja, hogy mit sz ere.ne
megírni, gondoltam,
Lelki szemei előtt nyilván
mindig oll lebeg valamelyik
"dicső hős", valamely nagy ir képe. Márpedig
az ilyen szerzök
sorsszerüe n eltévednek
az irodalmi
minták, az
östoposz ok és a lélektani
archetípusok
maguk
teremtette
erdejében,
Sokkal nehezebben
válhatnak jó írókká , tnint az ösztönösebb,
diplomával esetleg nem redelkező
pályatársak,
akik júformán csak az írás belső szükségletére
ügyeló

(iH

nek, s mégis "helyből"
elérik legalább a jó középszintet.
Ráadásul
a Halti/késdet I!)(ii-ben jelent meg először; feltehető,
hogy Son tag az időtájt még olyan mítoszokat
és illúziókat dédelgethetett, amelyeket
ma már aligha vall magácnak.
Nos, a regény
becsületére
váljék, hogy ez
utóbbi aggodalmam
nem bizonyult
megalapozottnak. A mű "plot"-részét,
vagyis azt, ami történetként
belőle elmesélhctö.
az olvasói beleélés könnyedén
beágyaz hat ja a hetvenes vagy a
nyolcvanas
évek Amerikájába
is, A többi - elismerem,
meglehetősen
közhelyes
- aggúly ellemben igazolódott.
Sajnos, tegyük hozzá,
Mint jó tanulmányíróhoz
illik, a szerző azzal
kezdi, hogy röviden
összefoglalja,
miről fog
sz ólni a regény. Bemutatja
Harront,
a főhőst,
becenevén
Diddyt,
a vidéki közeposztalybol
származó
harminchárom
éves fiatalembert.
Röviden jellemzi sz ociális helyzetét.
utal balul sikerült első házasságara.
majd habozás nélkül rátér a hőst immáron
létében veszélyeztető
lelkiegzisztenciális
probléma
ecsetelésére.
Mint
megtudjuk.
Diddynck
"volt élete, bár igazúbúl
nem élt." Ebből a megúllapitásból
bomlik ki aztán az egész regény.
Az első tízegynéhány
oldal tehát voltaképpen
kisesszé.
amelyből
értesülünk,
hogy az írónő
szerint
kétféle ember
van, úgyismint:
a) aki
tökéletesen
azonosul
az életével,
mintegy "kitölti" azt, illetve b) aki saját életének csak "berliíje", amint az Harronról
elmondatik.
A regény
az utóbbi típusról szól. De félre a súly talan iróniával.
Sontag
valóban
ihletett
szépséggel
rnondja el azt az iszonyú cs fájdalmas
folyamatot, amint egy ember lassan-lassan
rádöbben,
hogy életéből semmi sem az "övé". Azt, ahogya
túrgyi vi!úg elveszíti
valoszerűségét
; ahogy a

dolgok

rnind
mct

lassan

"kimerülnek",

növekvő

idegenséget.

kezdenek

otthonosúg
helveu
sőt hisztérikus
lé lel-

A

sugározni.

végpont

sr n az én önmaga-létének
ann:

ira

nek"

csak

"a világ

hallható

csdeklésé-

néma

hangjai,

nem

tudataból
csak
en rnagvaráznám

a pusztulás
vágya marad.
(Ha ezt
ei, s nem S<Jntag maga,
a Halalkesrlet bizonvára
a század nag\' regém'ei
kiizé

tartuznék.)

,

,
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hog~
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t a rt a rna. Diddy, a Szúfogadü,
l Jiddv,

ön-

régi életébe,
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ban
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értjük
meg,
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Angyalosi Gergely

A reménység prófétája
Jegyzetek Ernst Blochról
I. A gondolkodás történetének számtalan olyan
műve , életműve van, amely a maga korában
nem keltett különösebb figyelmet, s nem váltott
ki számottevőbb hatást. De az ellenkezőjére talán még több a példa: a megjelenést követő rajongó himnusz vagy heves ellenkezés hamar elhalt, s lett a mű, mint a legtöbb emberi írás,
puszta kortörténeti adalék vagy, szebben szólva, a történelem egy parányi építőköve, egy
korszak jellemvonásai nak egy jelzője. Ernst
Bloch életműve valahol a kettő között áll. Megérhette, hogy egy lázadó nemzedék, egy változtatni vágyó mozgalom egyik fö, vagy éppen a fő
gondolati irányzóját látta benne: az 196H-as európai ifjúsági felkelések, a legfejlettebb nyugatot elöntő diákmozgalmak sora. Negyedszázad
rnúltán azonban óriási terjedelmű életművéből
igazában csak egy, vagy ha még méltányosabbak vagyunk, másfél műve él.lróniával fokozva
viszont azt is mondhatnánk: utolsó jelentős művének a címe és tárgyköre, az elsőnek pedig
csak az emberi eszmélkedésben majd mindigjelen lévő, s tán soha ki nem is vonható témája. A
reménység elve (19.14/57): így hangzott az utolsónak tárgykörét is pontosan meghatározó címe;
Az utópia szelleme: így az elsőé.
Igazságtalanok volnánk mégis, ha csak történeti adaléknak.
s akorkarakter jelzöjének, nem
a kérdező, a kereső, a felelö emberi eröfeszitések egyetemes figyelmet érdemlő eredményeinek és tanulságos kudarcainak szánnánk, róla
sz ólván, érdeklődésünket.
Mert tevékenységének sz inte az egészét a '2~l.század tán a legtöbb
valósíthatónak vélt ígéretével induló, s tán a legkatasztrófálisabb csödbe torkolló törekvésének,
a marxista szocializmus megvalósításának
kijavító előmozdítására,
megtisztító
védelmére
szánta.
'2. Életútja a zsidóságból származó '2().századi
német értelmiséginek
keserűen szokásos útja.
Ludwighafenban
született 1HHii-ben, jómódú
családból. Kezdettöl egyaránt vonzotta a filozófia, a szociológia, a lélektan. De az irodalom is, s
a szorosabban
vett bölcsészeti munkálkodás
mellett egész pályáját végigkísérte a literátus jellegű írás, s a magas szintű publicisztika. Igazából filozófiájában isjelen van mindkettő, kivált
a literátus jelleg. Simmeinél tanult a berlini egye70

temen. Közben s ezután hol együtt, hol egymást
váltva érték a különböző irányzati hullámok; a
marxizmus, a nietzschei filozófia, a freudi lélektan, a cionizmus, a keresztény-zsidó
misztika
ébresztése, a dosztojevszkijes (racionalizálni kívánt) messianizmus és társaik. Majd, immár túl
191H-ban kezdett, s ''23-ban befejezett első nagy
művén, Az utópia szelleméu, szembe kívánt nézni
nagy hatású, ekkor feljövö kortársaival. pl. Heideggerrel,junggal
éppúgy, mint a kor marxi stáival, köztük Lukáccsal is.
A roppant tevékenységű szerzőt, akinek tízeshúszas évekbeli stílusát áthatja az expresszionizmus kihívó retorikája, gazdag, bíológíkus
metaforikája, közéleti pátosza, hirdető dikciója,
a baloldal s a művészi újulás lapjaiban. folyóirataiban szívesen látják. A fajüldözés elöl Svájcba,
Angliába, majd a tengeren t úlra menekült. A háború után előbb Kelet-Németországban
telepedett le, katedrát kapott Lipcsében, majd átköltözött hazája nyugati felébe. Mert bár "hivatalos"
nagyságnak számított, kitűntetésözönnel
, egyre
kisebb körűert publikálhatott. egyre több közvetett, majd közvetlen támadás érte, különösen fő
rnűve, a Prinzip Hoffnunghárom
kötetének 1~)54ben kezdödő megjelenése nyomán. S ami legalább annyira fontos lehetett: egyre nehezebben viselte el a szellemi-társadalmi
élet roppant
izoláltságát, szükösségét,
eszmecsere-hiányát.
3. Ha valamely ellenfele vagy maliciózus kritikusa azt mondaná, Bloch oda érkezett meg,
ahonnét elindult, volna igazsága. De nem lenne
igaza. Mert az az embert illető roppant érzelemgazdagság, az az emberi sivárságot elutasító
erös indulatiság, az az emberi jövőt alakítani vágyó hatalmas akaratfeszülés, mely az expreszszionizmus korában koncentrálódott,
éppúgy
megvolt benne akkor is, mint az ember megvalósító lehetőségeibe. a szellem alakító képességeibe, a lélek mindennel megbirkózó képzelőerejébe vetett bizalma.
Az expresszionizmus
kora, a századelő, a pozitivizmus örökérvényűnek
hitt úgynevezett fizikai-biológiai ember- és világképe után és ellen
mindazokat a fölméréseket és érveket, tényeket
és kétségeket Iölhalmozta, amelyeket a századfordulón
fölvirágzott
szociopszichológia
s
pszichoszocioJógia,
meg az átalakult, a puszta

empirizm ussal meg nem elégedő
történetés
természettudományok
hoztak. Nem annyira az
ismeretre és értesre. mint inkább az akarat és elszánás erejére vetett hangsúllyal
tette ez a kor és
irányzat ezt. fortisszimóra
fogott hangszerelése
alighanem
a kétségek tömegének
elfedésére
is
szolgált. Bloch mindazt, amit ez a századelő fölvetett, megpróbálta
szembesíteni
a hegeliánus,
illetve a marxi társadalmi
és individuális
fejlődéstanokkal.
S arra a meggyőződésre
jutott, ha
ezt a fejlődéstant
a kor új fölismeréseivel,
m indenekelőtt
a szociál- és individuálpszichológia
fölismeréseivel
kiegészíti, korrigálja,
biztos utat
láthat maga előtt.
Meggyőződésének,

fel fogásának

legfőbb velehettek:
Arcvonal
(Front), Uj lényeg, új tény (Novum), Még-nemlétező (N och-N icht-Seiende),
Vége valaminek
és egyben kezdete is valaminek
(Ultimum),
előttünk álló lehetőség
(die bevor slehende
Möglichkeü), Otthon (He imat). Bloch úgy veli. az
ember mindig több, teljesebb
akart lenni. Az
aetas aurea s a futurum aureum, a hol vissza-. hol
elörevetített
Utopia. aranykor
antropológiaipszichológiai
ősiény. ősvelejárója
az embernek.
Ezért mindig a küzdötérre
lépett, mert tudta,
hogya
Még-Nem-Létezőt
a még előuünk
álló
lehetőségekben
meg lehet valósitani. Az ember
mindig a végén áll valaminek,
ami azonban ösztöne, belső lényének sugalma szerint nem vége,
hanem kezdete valaminek.
Bloch egyszerre szeretett volna kiszabadulni
a századelő
misztikus
mcssian izm usanak ígéretvilágából,
s egyben valami határozott,
tényszerű,
rncgvalósítharo
célvilágba jutni, amelyben
az ember végre folytonosan meghalad hat ja önmagát
és amely otthona lehet. Sü rgette ez a vágy, mert ugyanakkor
érezte Marx tclcológiá]a,
célvilága konkrétságának szűkösscgct,
egyhangúságát,
bármennyire
vonzotta
is annak szigoruan
tárgyszerűnek
tetsző sugalma ..

zérsz avai, irányfogalmai
a következök
Reménység
(Hoffnung),
Küzdőtér,

Igazában,
persze,
ha jól megnézzük,
azt a
(nietzschei,
heideggeri,
stb. féle) individualiz
must is le kívánta győzni, amely minden egyes
emberben
külön óhajtott legteljesebb
érvényű
életet, létet biztositani,
teremteni,
mégpedig
a
lét időbeliségének.
az élet halálra szánt, halálra
való voltának tudatával,
sürgetésével.
Ö a történelem végtelenében,
az emberiség
jövőjének
még nem ismert lehetőségeiben,
s nem az egyedi végre, hanem a közös jövőre tekintéssel
gondolta a legteljesebb
érvényű életet megteremteni, az egyedek esetében is. Ehhez pedig a lélek,
az emberi
létezés legfőbb
aruropológiaí-pszí-

chikai

eleme,

a reménység
az igazi, a legrealiA konkrét társadalomelképzelések szemében
csak lehetőségek
a reménykedés számára. S itt, ezen a ponton ütközött nemcsak "a létező szocializmusok"
teoretikusaival.
hanem a rideg rációt
mint egyedüli biztosítékot
tekintő, bár a szovjet szocializmussal
egyet nem
értö marxista
elméletírókkal
is.
-I-. Oda érkezett
hát meg, ahonnét
elindult?
Nem, bizonyosan
nem. Rakérdezen
közben nagyon 'sok, szinte valamennyi
e korban megjelenéj alapvető
s egyetemes
filozófiai kérdésre.
S
hatása tekintetében
ez fontosabb,
mi nt feleletei,
feleletkísérletei.
Annál is inkább, mert kérdései
megteltek
azzal a lelkülette!',
azzal a jövőt formálni kívánó rációs (vagy rációanak
hitt) akarattal és elszánással,
amely a századelön
többnyire
még csak érzelmi,
indulati gazdagságával
hajtott, ösztönzött.
A '(iH-as diákmozgalmak
éppen
a reménység
elvében
fogant akaratot
kivántuk
magukévá
tenni, hogya
még-ncrn-Iétezöt
létezővé váltsák.
s a még-nern-ismcrt
lchetőségckct
ismertté
kényszeritsek
és értpkké realizálják.
Az rnindencsctrc
bizonyos,
hogya
rcrncnységnek mint alapvető
antropológiai,
pszichikai
tl'remt<i
realitásnak
a kövcpporuba
úl litásn
rönntartja
nevét, részben
rnűvét
is, s cllc nsúIyozza az utópiák irúnt i, értéket sem nélkü lőző,
dc veszedelmet
is bovr-n rpjtí) vonzalmát.
.1<'>1 láthatu.
hogy lő nntartúsai,
Icgyi)zni vagyott kctscgci,
kivált a szovjct marxizmus
ellenében
N ietzsche,
a pszichoanal
ízis, Heiclegger s rokonaik
irányából
szúrmaztak,
szivürog
tak út különböző
szűrőkön és vegyítesckben.
;\
szovjct,
majd a csatlós államok
marxizmusa
iránti kétséget úgy-ahogy
le tudta gyíizni, vagy
legalább egy ideig el tudta hal lgatt atn i a Miig
lichkeit,
a Ichetöség
a Noch-Nicht-Seiendc,
a
még-ncm-Iétezö
jegyében.
Majd kitágul ez a v i
lúg és fiilveszi az emberről az eddig Uil nem vett
tényeket,
ismereteket.
Ileidegger
Ilalal és Semmi kettős kérdésével azonban ontológiai, let magyarázati síkon végig és soha le nem zárta n birkózou. ;\ Sein zum Todc , a halálra való élet tu
datával al. ewige Zukunft, az iiriik jiivö tudatát, a
halál utáni Semmibe
süllyedés (és így a Semmibe vetettség) tételezésével
pedig a Noch-Nichtben való létezést akarta szembe állítani : csak akkor és csak azért létezés a létezés, ha és mert a
még-nern-létező
felé fordul.
Néha
azonban
megingott
minden áron akart reménységében:

sabb biztosnék.

"Die Kicfer des Todes
zermalmen
und die
Schlund der Venvesung
fristjede Teleologie"( A halál férgei megörlődnek,
és az enyészet ga71

ratja föl fal minden teleológíát)
-, mélázott mély
rnelankóliával.
(Prinzip HoJJnungII.
13(1)
Mint Heidegger
Semmibe
vetettségét,
úgy a
vallások másvilágtanát
is elutasította.
Megpróbálkozott,
nem utolsó sorban
Lukács
valódi
vagy félreértett
hatására azzal, hogy az osztály-

stílusában jellegzetes
szövegrészt;
benne Krisztus szerepéről,
jelentőségéről
szól. "Egy ember
hatott itt, ol y teljességgel
jól, ahogy addig ez
még nem fordult elő. Irányában
lefelé, a szegények és a megvetettek
irányában,
méghozzá
semmiképpen
sem alamizsnás-adakozóari.
Fölfelé viszont lázadással,
el nem hallgatható
ostorcsapásokkal
a kuíárokkal,
a pénzváltókkal
és
mindenekkel
szemben,
'akik az enyémeket
megszomorítják'.
Nem tart immár suká, hogy
forduljon
a kártya, és az utolsók lesznek az elsök. A szegénység
áll most már a legközelebb
az
üdvösséghez,
a gazdagság
viszont akadályozza
azt kifelé is, befelé is. Jézusnál
azonban
a szegénység már magában
egy része az üdvösségnek, olyannyira,
hogy meg sem kell semmisíteni. A szegénység
mint kényszerű,
mint nyomorúságos, mint eleve adott, nem védetik meg hanem csak mint önként vállalt; és a tanács róla
a dúskáló knak, a gazdag tanítványoknak
adatik.
Az Emberfia azt az állapotot. hogy nincs semmije, hová fejét lehajtsa, nem magasztalja.
Ez a közösség, amely a szeretetkommunizmusra
épült,
nem óhajt gazdagokat,
de a kényszerűség
és nélkülözés értelmében
vett szegényeket
sem."
(Ernst Bloch: Korunk öröksége.
Bp. I!lH~)_ Gondolat. 54:2 oldaL)

talan társadalom,
a tökéletes
társadalom
lelkében, szívében,
értéktudatában
majd örök jelenné lesz minden eddigi küzdelem,
áldozat, "vörös hős". Aztán meg egyre inkább a fiatal Marxnak ama célkitűzése
felé fordult, hogy az embert
naturalizálni,
természeLté kell tenni, a természetet viszont humanizálni,
emberivé
kell alakítani. Ennek alapján hirdette
egyik legfontosabb
célnak és eljövendő
eredménynek
azt, hogy az
ember lesz a szubjekturna
a természetnek,
az 01'ganikusnak
is, az anorganikusnak
is, föloldani
vélvén így a szubjektum-objektum
kettősségét
is.
Alighanem
akkor
vagyunk
iránta
valóban
méltányosak,
ha a reruénység
pszichológiai
s
ontológiai
szálainak
fölfejtésében
látjuk az ő
igazi érdemét;
vakhitek nélkül, az emberen
belül maradt ember-magyarázatával,
emberi létmagyarázatával.
Bár talán kétséges, meglehet-e
ez a reménység
hit nélkül, filozófiai elvvé magasztositva?
Ámde. ki felelhet erre?
V égül lássunk egy mind tartalmában,
mind

Németh G. Béla
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