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"És ti kinek tartotok engem?"
Képpé vált jelkép avagy a celluloid szalagjézusai
"A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttatok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották."
(Mt 13,](j-17)

A szentképek, a Krisztus-ábrázolások
tisztelete
körül dúló VIII-IX. századi heves viták (a mindennapos
atrocitások,
a rendes napi utcai
agyonverések mellett) egész sor alapvető teológiai, dogmatikai kérdés újragondolását és pontosítását tették szükségessé.
A kultikus képek készítését és tiszteletét tiltó
ószövetségi rendelkezések (Kiv 20,4-5) ellenére
már a hellenista zsidóság egyes zsinagógáin
megjelennek a freskók, csakúgy, mint az ókeresztény katakombák falain. A képábrázolás azzal nyerhetett polgárjogot, hogy az üdvtörténeti
események bemutatását 'a kereszténység fontos
pedagógiai eszköznek tekintette, s ezáltal azt
teológiailag is igazolni igyekezett. A krisztológiai és antropológiai
érvekkel alátámasztott
képtisztelő álláspont mögött végső soron azok a
valláspedagógiai érvek húzódnak meg, amelyek
szerint - ahogy mindezt l. Germanosz konstantinápolyi pátriárka leveleiben is olvashatjuk - a
képek alkalmasak arra, hogy a szeretetre neveljenek, s hogy az ábrázolt szent iránt ébresztett
vonzalom a szent erényeinek követésére sarkallják a hívŐt.1
Gcrrnanosz pátriárka pontosan tudta, hogy az
igehirdetés elvont jellegével, a beszéd, a szó (a
"nyelvi jel") absztrakciójával
szemben a képi
ábrázolás
a maga direktségével.
szemléleti
konkrétságával
a hívőt sokkal közvetlenebbül
indítja a hallott dolgok követésére. A hit "előképeit" a konkrét kép a szernléltetés során megerősíti, s a hívő eme "ikonoszophia" alapján fogaImat (képet) alkothat önnön Isten-képmásúságáról (imago Dei). A szeritkép tehát a kinyilatkoztatást közvetíti. hiszen maga a megtestesült Ige
sem más, mint Logosz-eikón (eikón:: ikon, kép),
aki emberré válva magára öltötte a teremtett is-

tenképmást is. Így van az eikónnak logosztartalma, így képes "megszólalni", "beszélni" a kép.
Ennélfogva a kép, amely újplatonikus értelemben szimbólurn, közvetítő,
nem a bálványozás
tárgya, hanem gondolatokra inspirálja a szernlélőt, azaz a közvetítő a közvetítetthez juttat közelebb. A képtisztelő teológus, Ióannész Damaszkénosz ezért is írja: "Nyilvánvaló, hogy nem a
képeknek szolgáltak, hanem rajtuk keresztül a
csodák emlékezetére magát a csodatévő Istent
imádták. A képek ugyanis emlékeztetőül voltak
kitéve, nem istenekként, hanem hogy Isten tetteire ernlékeztessenek.?"
Valójában nem az a kérdés - mint ahogy azt
az ikonoklaszták
(képrombolók)
állították -,
hogy a kép és archetípusa közott megszünne a
különbség, hanem az, hogy maga a kép rnennyire képes exemplummá, példává válva pedagógiai szerepét betölteni. Ióannész Damaszkénosz
egyértelműen fogalmaz: "Így a képek ügyében
is ki kell deríteni az igazat s azok alkotóinak
szándékát. És ha ez a szándék igaz és egyenes, s
Istent s az Ő szentjeit dicsőítve erényre buzdít, a
bűntől elriaszt s a lelkek üdvére szolgál, elfogadjuk és tiszteljük mint képeket, utánzatokat, hasonrnásokat, mint az írástudatlanok könyveit és
emlékeztetőt ... De ha valaki az anyagtalan, testetlen istenség képmását merészelné megalkotni, elvetnénk, mint hamisat; és ha valaki az ördög és a gonosz szellemek dicsőségére és tiszteletére és imádatára alkotna valamit, leköpnénk
és tűzzel perzselnénk fel azt.,,:l
A VIII. századi viták során egyre markánsabban fogalmazódtak meg azok a krisztológiai és
antropológiai érvek, amelyek nemcsak lehetövé
(olykor elkerülhetetlenné)
tették Krisztus ábrázolását, hanem a reneszánsztól a romantikán át
3

a XX. századig - paradox módon - a "teológián
túli", a történeti, a "valóságos" Jézus megjelenítésévei az emberi létezés mindmáig érvényes
(legérvényesebb?)
modelljét tették megragadhatóvá. Az ember számára, aki maga is Isten
képmására,
Istenhez hasonlóvá
teremtetett,
egyszerre jelenik meg a történeti Jézus és a hit
Krisztusa, aki "a láthatatlan Isten képmása" (Kol
l ,26). Krisztus képmásként ismertette meg magát az emberekkel, ennélfogva a képek szemlélése az isteni misztériumok szernlélését jelenti,
de eközben a személy személyként, külső megjelenési formájában létezőként áll előttünk.
Az ikonográfiai kötöttségtől jellemzett középkori ábrázolásokon már feltűnik, hogya fogalmi jelképek, amelyekre a műveknek emlékeztetniük kellett (a szellemi szubsztrátum),
nem voltak hieratikusan rögzítve, hanem éppen
ellenkezőleg, állandóan alakultak. A transzcendens előfeltevések tükörképéből így válik lassan
a kép az érzéki élmény forrásává, amelyben "a
térben és időben meghatározott
történésektől
független, minden emberre, minden időkre és
mindenfajta viszonyra érvényes vallási, erkölcsi
és történelmi hatalmak testesülnek meg.""
A XX. század képi megjelenítésével, képi dinamizmusával, a film formanyelvi sajátosságainak
felhasználásával, különös életközelségével.
életszerüségével,
erőteljes extenzitásával, valamint
a néző fokozott (felfokozott) aktivitásával számoló, vagy azt kiváltó szerkesztésével mindenesetre egészen új helyzet teremtődött, amelyben
a mítosz (mozgó)képpé válva "tényszerűbbé",
"megfoghatóbbá"
lett. A térben és időben megjelenő eseménysor a transzcendenciát
immanens aspektusból bemutatván, a mítoszt, Jézus
életét, tanításait, tetteit, csodáit és megváltó kereszthalálát élővé, elevenné teszi, s aláthatóvá
tett csoda (maga az egész jézus-esemény)
reális,
mert előttünk lepergő vizuális élménnyé válik.
A képileg "elbeszélt történetek" (mythoi =' történetek, lege in = elbeszélés) személyesen érintik a
nézőt, s az in abstracto istenség in concreto istenséggé válván erőteljes módon fog "a lelket képek~el betöltő hatalmat gyakorolni az em berekre.?" Az abszolút láthatóvá vált közöuünk , s ami
eddig a külső jelek tanúságtételekéntjelent
meg,
immár benső bizonyossággá alakult át. Az "Ige
testté lett" On 1,14), s mint a kimondatlan Atya
és a teremtett világ közötti közvetítő. belépett az
emberi történelembe,
az emberek számára
megfogható tapasztalati ténnyé vált: elhozta a
világba a kegyelmet és az igazságot. A Logos, az
Ige a filmen hallható szóként, az isteni szó misz4

tériurna látható valóságként ("ami t hallottunk,
amit a szemünkkel láttunk" - ljn 1,1) tanúvá
avatja a nézőt, s az időbeliség, a filmszerűség dokumentáltsága révén így lett az esemény (eventus) beteljesedéssé (adventus).
A festészet absztraktabb. az időt pillanattá sűrítő jellegével szemben a film dramaturgiája,
amely a teret időben jeleníti meg, s az időt térben érzékelteti, a spirituális, szellemi, lelki rnozdulatokat is konkrét cselekménysorrá bontja fel
és teszi láthatóvá. Ciotto Lázár feltámasztásának megfestésekor nem a csoda (Krisztus legnagyobb csodatevése!) fizikai folyamatára koncentrál, hanem a csodatevő Krisztusra, a szóra,
amely a belőle áradó szellemi hatalommal a halottnak képes visszaadni az életet; egyetlen szó,
egyetlen gesztus transzcendens, csodatévő hatalmának megnyilatkoztatása,
aJézusból kiáradó erő az egyik oldalon, s a másikon csodálkozó,
rémült tekintetű alakok, s az erőtlen, összeaszott, fehér lepelbe csavart Lázár, mint Ég és
Föld, örök élet és halandóság rejtett, metafizikai
titkának ellentéte áll előttünk. Ugyanez a jelenet
Scorsese
filmjében,
a Kriszlus
utolsó megkúáteseben erőteljes naturalizmusával
(szinte
érződik a hullaszag), már-már horrorisztikus
beállításával, Jézus szinte újjászülető
fájdalmával-koncentrálásával,
s az egész jelenet huszadik századi szemmel tekintett "diabolikusságával" a cselekmény, a csoda beteljesedésének
aprólékos-analitikus
nyomonkövetésére
vállalkozik. Lázár mereven kinyúló keze a csoda, a
tett fizikai realitását,
megvalósulását
jelzi:
SIKERÜLT!
A mítosz konkréttá, reálissá válása - paradox
módon - a XX. század embere számára egyszerre kínálja a transzcendens Isten-kép, a Fiú-Isten
erősen szekularizált alakjával való találkozás lehetőségét (ez a filmi megjelenítés természetéből
fakad), s egyszerre önnön szekularizált ("túl-szek ularizált", "túl-reális", "túl-mítosztalan") világképének átlényegülését,
spi ritualizálódását.
A
tipológiának és az allegorizmusnak mint hermeneutikai módszernek és egzegetikai gyakorlatnak'' az alkalmazása éppen a fenti kettős irányultságnak, érdeklődésnek jelöli ki a lehetséges kereteit (a kereszténység első századaitól
kezdve), de egyúttal megteremti a többféle interpretáció lehetöségét
is. A tipológia a történelemhez, a történelmi személyhez kötődvén a
konkrétra irányítja a figyelmet, míg az allegória,
a mystica interpretatio (misztikus értelmezés) a
láthatatlan, a mysticus ordo (misztikus rend) felé
tereli a gondolatokat.
S noha "Plutarkhosztól
kezdődően minden míloszmagyarázat
»allegó-

riá«-vá változott",' mégis jogos volt Tatianosz
második századi apolegetának a pogány világhoz címzett intelme: "Higgyetek ma nekem, görög férfiak, ne allegorizáljátok se mítoszaitokat,
se isteneiteket! De még ba vállalkoznátok is erre, isteneiteknek vége.?"
Mégis az isteni igazság a gyarló emberi értelem előtt - még Tertullianus szerint is, aki hangsúlyozta, hogy "az Írás szava nem jelöl mást,
mint amit köznapi értelemben rajta értünk?" olykor szimbólumokon,
enigmákon, parabolakon és allegóriákon keresztül mutatkozik meg.
A dolog, a tárgy sokszor "mást mond és mást je.löl" "\ s így a belső valóság feltárása egyfajta "újrate rem tés", "rekonstrukció"
útján képzelhető
csak el, amely, ha doktrinális értelemben nem
is, de - ezoterikus jellege miatt - egyéb vonatkozásokban feltétlenül különböző, szubjektív értelmezői viszonyt feltételez, épp azért, hogy
"megőriztessék a szentség, melyet hit által fogunk fel" (ut sacramentum
vivendo teneant,
quod fide perceperunt).
Vagyis maga a kereszténység adott módot arra, hogy Jézus alakja, személye, szándékai, az általa képviselt eszme a viták és eltérő értékelések
kereszttüzébe kerülhessen, s a kereszténység teremtette meg annak lehetőségét, hogy minden
kor megalkothassa a magajézus-képét,
amely a
Messiást vagy az Emberfiát éppúgy magába foglalja, mint a felszabadítási teológiák forradalmárát, s alakja a mindenkori emberi vágyak kivetítésének modelljévé, foglalatává váljék.
Az ember, aki megkísérel átfedést találni a hit
által értelmezett isteni irat (lectio divina) és a valóság között, ahogy azt a maga isteni, emberi,
történeti és fizikai egészében értjük, önmaga létét fejti meg Krisztus keresztjének és feltámadásának fényében. Ezáltal a szentséges értelem tágabb kereteket vesz fel, s a szekuláris kultúra
egészét magába szívja. A' morális értelem a
Krisztus-esernény és az ember összefüggésének,
átfedésének és egymásra vonatkozásának-vonatkoztathatóságának
rendszeréből
sejlik fel, a
spirituális értelem bensőségessé válik, aktualizálódik "mind a mai napig" (hodie usque ad
nos). Ricoeur találóan fogalmazza meg ennek
lényegét: "Az allegorikus értelem és a mi magunk léte közti megfelelést remekül adja vissza a
tükör (speculum) metaforája. Ez a megfelelés:
létünk megfejtése azáltal, hogy létünk Krisztuséhoz lesz hasonlóvá. Azért beszélhetünk
még
mindig értelmezésről, mert egyrészt a könyvben foglalt titok a mi létünkben válik nyilvánvalóvá, és mert másrészt mi az ige tükrében értjük
meg magunkat.,,11

Persze ahhoz, hogy "Iétünk Krisztuséhoz legyen hasonlóvá", Krisztus létét bizonyos fokig a
miénkéhez kellett hasonlóvá tenni: a történet,
az esemény deszakralizálódik,
a szó emberi beszédnek tűnik. Bulgakov A Mester és Margarita cimű regényének jézus-története
jézusnak és a
Mesternek (az írónak, az alkotónak, a mesternek)
szimbolikus és történetiségében
(XX. század,
sztálinizmus stb.) nagyon is konkrét egybevetitése, parabolaja a szerepek bármikori fölcserélhetőségének vagy ismétlődésének (ismételhetöségének) értelmében. De Griffith is a Türelmetlenségben az örök történet isteni-emberi állandóságát, vissza-visszatérésének
lehetőségét rajzolta megjézustól
a huszadik század kisernber-jézusának portréjáig. A Montreáii jézus (Denys
Arcand) pedig eleve a mindennapokjézussá
levésének emberi prespektíváját járja körül: a színész saját életviteléveljézussá
válvajézust alakítja, s a szerepek összemosódnak. A (rnegváltó?) halál a színészé, akijézus, sjézusé, aki színésszé lett.
A képpé vált, megelevenedett mítosz - mint a
fentiekben már utaltunk rá - szükségszerűen az
emberröl és nem az Isten(ek)röl szól, s benne
nem a transzcendencia,
az isteni világ eseményei jelennek meg, hanem az ember létmódjának, egzisztenciális problémáinak
képletes tör5

ténetei, elbeszélései.Tézus
életének "hiteles" elbeszélésével, a nyers tények bemutatásával (Pasolini: Máté evangéliuma, Zeffirelli: A názáretiJézus) azok az egzisztenciális lehetőségek igazolódnak, melyeket jézus példájában és tanításában, életében és halálában megnyitott az emberek előtt. A Máte evangéliuma "szó szerinti" történetében a mítosz a "szó szoros" értelmében realizálódik, s a beteljesedés transzcendenciája
a
megváltás immanenciáját involválja: azaz a mítosz valóságga válva immár valóban elfogadható, választható alternatívát kínál az ember számára.
A modern ember világképe és emberfelfogása
meglehetősen ambivalens módon viszonyul a
tisztán mitológikus szernléletű, mitikus indíttatású világlátáshoz. Tagadhatatlan, hogya racionális, természettudományos
megalapozottságú
attitűd, s az emberi autonómia igényének felismerése naivitássá minősíti (minősítheti) a Biblia
csodavilágát. Bultmann, a protestáns egzisztencializmus teológusa a demitologizálás elkerülhetetlen tendenciájával, a bibliai világ- és emberkép átértelmezésével
a szent szöveg valóságos, "legmélyebb",
"legigazabb" intencióit kívánja érvényre juttatni. Azaz nem arra törekszik, hogy a dogmákat feladja, hanem arra, hogy
azokat a mai ember számára interpretálhatóvá
tegye. "A kérdés Istenről és a kérdés önmagunkról azonos" I~ _ írja, s a Krisztus-eseményből
az
emberre vonatkoztatható,
antropológiailag
értelmezhető "egzisztenciálékat" emeli ki: "Hinni
Krisztus keresztjében nem azt jelenti, hogy belepillanthatunk egy mitikus múltba, amely tőlünk
függetlenül és a mi világunkon kívül ment végbe
(... ), hanem hinni a keresztben azt jelenti, hogy
Krisztus keresztjét, mint sajátunkat vállaljuk,
hogy Krisztussal keresztre feszítjük önmagunkat." I:{
Kétségtelen tény, hogy napjaink embere profánjézus-képpel
rendelkezik, ezt igényli, s ezt a
profán jézust
tekinti modellnek,
példának.
"Krisztus nem egy bizonyos fajta embertípust,
hanem
magát
az embert
teremti
meg
bennünk" 14 _ írja Bonhoeffer, ezáltal is tágabb
teret engedvén az "alulról kiinduló" krisztológiáknak, amelyek ahagyományos krisztológiákkal, az "unio hypostatica" tanával szemben _ a
második isteni személy (hypostasis] felvette j ézus emberi természetét az isteni személy egységébe _. végrehajtják azt az antropológiai fordulatot, amelynek során jézus igazi embersége
(személyisége) erőteljesen (olykor túl-l hangsúIyozódik.
6

A középkori ember figyeimét _ sajátos rrientalitásából következőert
_ elsősorban és meghatározóan a túlvilágra való koncentrálás kötötte
le. Az a tény, hogy Isten országa mint közvetlen
realitás jelent meg számára, s a "fenti" és a "Ienti" világ a földi élet során betartott (vagy be nem
tartott) isteni parancsok és törvények függvényében válhatott valóságos perspektív ává, választ ad arra, hogy a képi érdeklődés középpontjába miért is a kereszthalált szenvedő jézus került. A keresztrefeszítés jelenetét ábrázoló festmények egyúttal a középkori ember számára
cseppet sem elhanyagolható
pedagógiai szerepet is betöltenek. A reneszánsz után _ főleg a barokk időszakában _ a képi megjelenítést erőteljesen köti le a feltámadójézus bemutatása, ábrázolása, a téma misztikus jelentőségén
túl fő
hangsúlyt kapván annak optimista, üdvtörténetileg távlatokat nyújtó, s az egyes embernek reményt adó jellege. A XX. század embere nehezebben tud közvetlen viszonyt kialakítani a kereszthalált szenvedő vagy a feltámadó jézussal,
s érdeklődése nem véletlenül fordul elsősorban
a Mester felé, a követendő norma és a követhető
példakép felé, aki emberi értékei vel az értékvesztett, értékszegény vagy értékekben devalválódott világ pozitív paradigmájaként jelenik meg, ölt testet.
A középkor
drámája, a misztériurnjáték,
a
passió azért nem válhatott igazi tragédiává,
mert a történet "főhőse" isteni személy, akinek
halála nem a tragikus véget jelenti, hiszen feltámadásában a halhatatlanság eszkatologikus ígérete valósul meg. Formai eszköztárával és valódi drámai jellegével a film képes átlényegíteni,
emberré (vagy emberivé) változtatnijézust,
akinek kínhalálához igaz emberi érzelmek kapcsolódnak. jézus halála immár tragédia, melyet
szömyű emberi gyötrelemként él át a néző, a feltámadás ígérete ellenére. A feltámadás a maga
teljes és ezért testi valóságában megtörténik, de
a filmeken mindez _ mint az Atya (tehát nem a
"főhős") legnagyobb csodatette _ értelemszerűen csak stilizált módon, mintegy jelezve valósulhat meg. Az eddig látott történet most hirtelen láthatatlan, "mögöttes" eseménnyé alakul
át, de ez a húsvéti esemény szempontjából, csakúgy, mint a néző aspektusából, már egy "másik"
történet kezdetét jelenti. A tanúság hitvallói és
szemtanúi értelemben kettéválik, hiszen a szemtanújézust csak haláláig, eltemetéséig követheti, illetve a feltámadása utáni eseményig, amikor
megjelenik, láthalóvá válik az apostoloknak.
Maga a feltámadás aktusa, mint a hit igazi titka,
a tanúk elől is rejtve marad. A film közvetítésé-

vel a néző önmagára is vonatkoztathat ja a feltámadt Úr szavait: "Ti tanú i vagytok ezeknek"
(Luk 24,48), miáltal.a theophania, a manifesztáció mitikus csodájának beavatottjává
válik. Az
evangélium a látott dolgokat elbeszélt dolgokká
változtatta, de a film képi varázsa újra láthatóvá
teszi az eseményeket.
Az erősen profanizált jézus alakja a múlt század derekán alkotott Renan fellépésétől kezdődően jelent I!leg a művészetek
- elsősorban az
irodalom - világában és vált szirnptornatikussá.
(Nem tartjuk elfogadhatónak
azokat a széles
körben elterjedt hiedelmeket, amelyek szerint
már a reneszánsz művészete
erősen profanizált
volna, A reneszánsz nem Istenből teremt embert, hanem fordítva: az embert odaállít ja az Isten(ek) mellé, mint egyenrangú félt, gubernatort, sorsának tevékenyalakítóját.
Valójában a
reneszánsz Isten-kép az antik mitológia istenképeivel egészül ki, a görög-római panteon attributumaival, s a reneszánsz hitét csakúgy, mint
jellemző újplatonizmusát a "hellenizált" kereszténység tölti ki.) A múlt századi újjézus-kép kialakításában, megformálásában
a laicizáló liberalizmus mellett olyan szellemi irányzatok működtek közre (közvetlenül vagy közvetve), mint
a pozitivizmus, a darwinizmus, a historizmus, a
(mechanikus) materializmus
és a marxizmus.
De a kereszténységen belül is megjelennek azok
az új tendenciák (neoskolasztícizmus-ellenesség, modernizmus stb.}, amelyek a történetiség
elvét helyezik előtérbe, állítván a dogmák történetileg változó jellegét és igazságtartalmát, valamint megkülönböztetvén
a történeti Krisztust a
hit, az evangéliumok Krisztusától (A. Loisy). Az
immanentizmus
a kinyilatkoztatás helyett a lélek, az emberi benső sajátos működésére,
transzcendenciára
való utaltságára helyezi a
hangsúlyt (Blondel), s a misztikum iránti erős fogékonyságával
szembekerül a túlracionalizált
skolasztikaval.
Irodalmi téren a korszak filozófiai és természettudományos, valamint változó vallási nézeteit nagy hatással képviselte az a Renan, aki a
Krisztus istenségét tagadó művében, aJézus életének utolsó fejezetében többek között ezt írja: "A
dogmák alakulhatnak, de a vallásban jézus marad a tiszta érzelmek szülője ... Nem lesz forradalom, amely képes lenne eltéríteni bennünket
azoktól az erkölcsi és értelmi irányulásoktól,
melyek élén jézus neve tündököl. Ebben az értelemben keresztények vagyunk, még akkor is,
ha majdnem mindenben eltérünk a keresztény
hagyományoktól ... Allítsukjézus személyér az
emberi nagyság legkiemelkedőbb
csúcsára. E

csodás személyt nevezhetjük isteninek, nem
úgy, minthajézus
magában foglalná az istenséget, hanem úgy, mint aki a legközelebb vitte az
embert az istenséghez. jézus mutatja az embernek, hogy honnan származott és merre kell tartania ... Örökké, mindig megújulva fogják őt
tisztelni, legendája könnyeket fog csalni az emberek szemébe, szenvedései fájón fognak hatni
az igaz szívekre, és minden kor együtt fogja kiáltani, hogy az emberek fiai közül nem született
jézusnál nagyobb.Y'"
Ez a szekularizált jézus-kép beköltözik az irodalomba (különösen a századvég és századforduló irodalmába, amely olykor bárgyú történeteiveI a ponyva határát súrolja}, s eredményezi
azt, hogy jézus személyér
sokszor az "igazi vallásalapító", Pál apostol mögé helyezik, továbbá
nagy mértékben hozzájárul ahhoz a tendenciához, amely júdást közvetlenüljézus
mellé állít·
ván az árulás, a tagadás szerepét üdv- és világtörténelmileg kiemeli. Scorsese filmjének meglehetősen problematikusjúdása
igencsak beleillik ebbe a vonulatba: júdás itt betölti a rá mért
szerepet (vállalván a lelki kínokat), míg jézus
(rettegvén a testi szenvedéstől) menekül feladata elől.
Napjaink "túlprofanizált" jézus-képe egyben
arra is alkalmas, hogy a végső kérdések a mai
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ember gondolkodásában
társadalmi, szociális
problémákként jelerukezzenek,
s így az ember
saját, személyes létének értelmét tágabb összefüggések rendszerében vesse fel, Pasolini minden miszticizmustól
mentes "forradalmár"jézusától az igazi közösségterernté s egykor volt és
mára már nosztalgiát k ltő hippi-beatnik életideáljának megjel néséig, a jézus Kriszlus Szupersztárig,

A kérdés most már inkább úgy tehető fel: "ki
ez az Isten", azaz "ki ez az ember", aki ember létére, emberi tulajdonságokkal. vonásokkal isteni tisztaságú értékeket, elveket képvisel, miközben ember marad, s emberként, félve, rettegv,
kiszolgáltatva,
szenvedve, gyötrődve vállalja,
járja végig a maga útját a profán Szupersztártól a
már-már blaszfernizáló
Krisetu utolsó megkisérteséig. (Ez utóbbi kapcsán újra felidézhetjük
a
VIII-IX. század derék képrombolóinak buzgólkodásái,
összehasonlítva azzal a zajo "filmromboló" szándékkal, amel} e film bemutatóját követt világszerte.)
Az antropomorf lsten-képekkel szemben századunk embere jézust egyre inkább "theomorf"
emberként látja, a I gigazabb, I gemberibb
rnberkénl. Mindez ugyanakkor nem jelenti azt,
8

hogy a modern mber számára "Isten meghalt"
volna, hogy Istenre a szekularizált világnak ne
lenne szükség. Túlracionalizált
világunk irracionális, fokozatosan ernber-, természet- és iletid gen formát ölt, amelyen b Iül egyre erőteljesebben fogalmazódik meg a misztikurn iránt i
igény.
rniszté riurntól,
mint az adott világ ellentététől várja az ember saját sorsának átlé nyegülését,
s a világ humanizált metamorfózisát.
A
XIX-XX. század ateizmusa, amely Istent megtagadva az emberre helyezte a hang úlyt, végső
soron illúziónak bizonyult: illúzió voltazt hinni,
hogy az lsten ellen fellázadt ember kiszabadulván a szakrális világ nyomása alól, önmagára,
autonóm
erkölcsi érzékére támaszkodva képes
egy új, egy emb r-képű világot teremteni. II, Az
"ateista humanizmus drámája" 17 éppen az, hogy
az ember lsten nélkül képtelen valóban emberré válni. hiszen a Do ztojevszkij-Iéle "minden
megengedett"
Iv az értékek anarchizmusának
és a törvények relativitásának
veszélyét
redményezheti csupán. Az ember Istennek képzelvén önmagát, saját zsarnokságát ülteti a detronizált Isten hely 'be. Századunk története éppen
azt bizonyítja, hogy az embernek nem Istenét,
hanem önmagát kell legyőznie, s a világról kialakított legszebb illúziót (még ha azokat mitikus, transzcendens
formába transzponálta is]
megvaló ítania.
. A huszadik század ember - tán erüteljesebben, mint bármikor máskor - várja a Messiást, a
valódi megváltást. Túlracionalizált
világképe
igényli a láthatatlan, az érzékelhetetlen, a pirituális terrénum át, a metafizikumot. Ez az gyre
cröteljcsebb érd klödés, amely - tán mondani
sem kell: nem a tudományo 'sággal, a tudással
'zemben fogalmazódik meg - annyi történelmi,
társadalmi és egyéni "tudathasadás" után visszavezet valódi identitásunkhoz. A "sok"jézus-film
(noha úgy érzem, nincs több jézus-film, mint
mondjuk amennyi középkori jézus-ikon
tb.) jó
példája századunk ez irányú felfokozott érdeklődésének. (Szociológiailag külön kérdés lehet,
hogy a cenzúra bi li ncsétől, az ateizmus hatalmi
propagandajától
összeszorított évtizedek után
Kelet-Európában
mekkora tömegek "szabadulnak be" aJézus-film kre, vagy vásárolják meg a
rcológiai-paszrorális
kiadványok
gé sz orát ,
sz inte válogatás nélküL)
. Az abszolúturn felé (újra)kitárulkozó
mber,
mohón keresvén az gyre értelmezhetetlen
bb
világnak' s atomizálódó énjé nek belső értelmét,
s elfodulván az (ernb r)idegenné váló nagy in,
tézrnénycktől , dehumanizált
sz rvezctektől.
gyre gyakrabban szűk keretek között [báziskö-

zösségek,
alternatív
életformák
stb.) vagy személyes ("individuális")
lsten-képek
megalkotásával próbál választ találni legizgatóbb
kérdéseire.
jézus a huszadik századra azért ölthetett anynyi formát és alakzatot,
mert lényének
kimeríthetetlen gazdagságával
lehetőséget
adott a sok
és sokféle személyes
lsten-kép megformálására.
jézus-képünk
személyessé.
hitünk egyre intimebbé lett, s "örökölt"
modelljeink,
vágyaink,
reményeink
és utópiaink
egyre "perszonálisabbá" váltak. (Talán az sem véletlen, hogya teológiai megközelitéseken
belül is a "khalkédóni"
jézus, a 4.') l-es zsinat krisztológiai
dogmája, még
ha "mindig
kötelező
norma marad a katolikus
teológus
számára,
inkább
kezdet a Krisztusra
vonatkozó
tan konceptualizálásában."
IX)
A teológiai
irodalomban
az utóbbi években
hihetetlenül
megszaporodtak
a jézusról
szóló
művek , amelyeknek
jelentős része a khalkédóni
krisztológiai
dogma birálatán
keresztül elsősorban Jézus teljes emberséget
emeli előtérbe,
s
vizsgálja Jézus emberi egyéniségét,
pszichéjét,
kenózisát.!"
Ezek az "alulról kiinduló krisztológiák" szarnos
ponton
kapcsolódnak
az antiochiai knsztológiai
tradició hoz (az antiochiai
krisztológia
Krisztus
emberséget,
mig
az
alexandriai
Krisztus
istenségét
hangsúlyozta),
kevésbé ontikus, inkább egzisztenciális
krisztológiát vallván. Krisztus kenózisának
igaz kifejezésére csak a mitologizmustól
megtisztitou.
a régi görög felfogást elutasító szemlélet
vállalkozhat. A khalkédóni
dogma Krisztus istenségének
túlhangsúlyozásával
együtt Isten apatheia-jának
(szenvedhetetlenségének)
állítását is tartalmazza: ez a dualista szkéma nemcsak Krisztus egységét kérdőjelezi
meg, hanem értelmetlenné
teszi az isteni Logosz külsővé válását, a megtestesülést, az emberré-levést
és a halált; azt, hogya
Logosz lemondott
a dicsőség (doxa] megjelenéséről, amely őt természettől
fogva megilleti.
Ha az elmúlt évek filmterméséből
a két legellentétesebb
és legvégletesebb
filmet választ juk
ki, érzésű nk szerint Scorsese
produkcióját
tekinthetjük
az egyiknek,
amelybenjézus
emberként győz (meggyőz),
de istenként
megbukik,
hiszen a film "krisztológiájától"
még az a harmadik századi, eretnekké
nyilvánított
Szamoszatai
Paulosz is megfordulna
sirjában, aki azt vallotta,
hogy jézus különleges
módon inspirált
ember
volt. A másik véglet Zeffirelli
"költeménye",
amelyben
"visszamitizálódik"
a mítosz, s isteni,
istenien tisztajézusában
az örök ügy triumfálá-

sát láthatjuk:Jézus
Krisztusban
az lsten országa
érkezett el hozzánk, kereszthalála
és feltámadása már a Sátán birodalmának
végső bukását
sejteti.
Kicsoda hátjézus?
"Az lsten Fia"? (Mk I, I ;jn
~(),~ll) Legenda?
Példázat!
,,Futok utána, hogy
magamhoz
ragadjam ... elfelejtem,
ami mögöttem van és nekilendülök
annak, ami előttern
van" (Fil :-l,IL-13).

Gábor György
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J ézus- kép, J ézus- film
Zeffirelli evangéliumának margójára
"A szcrctct táplálásához
és élesztcséhez
tartozzék
hozzá valamilyen
módon
mindaz.
ami képes értelemben
(figurate]
tárul elénk, hogy
m int valarnilyen
súly felfelé vagy befelé irányitsen
minket, lelkí nyu·
gahllllnk
elnyeréséhez.
Ezek ugyanis jobban
keltik fel és élesztik fcl
szcrr-tctünkct , m inth a a dolgok pőrén és a sze nt titkok hasonlatainak
scgítsége
nélkül tárulnának
elénk. Nehéz dolog ennek az okát megmondani."

(Szcnt
Zeffirelli Norareti jerus« gyermekfilm.
Nem műfaja szr-rint. a kicsi nvcknok
szúi<') képrs Biblia
módjára,
s nem is azért, mintha - pedig ez a legközelebb
állhatna
hozzá - a gyermekség
evangéliumi értelmét,
gazdag keresztény
jelentésrétegeit mozgósitaná.
Ennyiben,
tiszta bölcsességével,
kozmikus
figyelmével,
hegyet-üveget
mozdító
hitével sokkal inkább gyermeki
Tarkovszkij Sta/kere. A Názáretijézus
képsorait nézve előbb gondolunk
a biztos kezű szakemberre,
mint a dolgokat elöször meglátó, újdonságként
fel fedező kisgyermekre
- jóllehet ez utóbbi is jelen van Zeffirelli szándékában.jelen
van benne
az egyértelműség
vágya, amely az evangéliumokat szeretné végre, a szövegeket
közös nevezőre
hozva, egységes, rendezett
eseménysorként
láttatni, tanúságot
téve aJézus-esemény
épségéről.
hihetőségéről.
mindent
felülmúló
gazdagságáról, a járatlant
is bevezeíve
a "legszebb történetbe." A művészi
fegyvertelenség,
hódolat,
egyszersmind
a fellángoló
alkorói öntudat gesztusa
ez: saját edénnyel
a tiszta forrásból meríteni, az
evidencia
erejével felmutatni
azt, amit a távolivá lett kultúra gondolatvilága,
nyelve, jelképrendszere,
a belső utalások szövevényc,
a sz erzők eltérő
szernléletrnódja,
a hagyományból
mást és mást kiválasztó s anyagát szabadon
rendező emlékezete
sokak számára
befogadhatatlanná tesz. Eszünkbe jut számos szépirodalmi
kísérlet,
Dickens
szép gyermekkönyvétől
Vas
István veretes,
ám korszerű
magyar
nyelven
megszelaló evangélium-feldolgozásáig.
Igaz, az
olasz rendező filmje nehezen
mérhetö össze a
természetükből
fakadóan. előnyösebb
helyzetbői induló alkotásokkal.
Irou szöveget
egyengetni, továbbfűzni
bibliaközelibb
feladat, mint a
szöveg-képet
kép-szöveggé
varázsolni.
A pápai
celebrációk
televíziós
közvetítésének
avatott
rendezője,
egyháza küldetését
is szem elölt tart-
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va, mindenkihez
kíván szólni, a gyermektöl
a
a hívőtől a Jézussal
először találkozóig. A rekonstruált
palesztinai
folklór, az itáliai
reneszánsz
képzőművészeti
öröksége,
az olasz
katolicizmus
populáris hagyománya,
az evangéliumok és az apokrif iratok jeleneteinek
történelmi játékfilmmé
kerckítése, a "rokonszenves"
szereplők
s a taszító figurák gondos megválogatása, az eseményesség
szempontjait
mindvégig
előtérbe
helyező cselekményalakítás.
a jellemek realisztikus,
a tipikusat kiemelő ábrázolása
s a mozikép magas művészetének
jónéhány
vágás mozaikkockájában
megnyilvánuló
ismerete
arányos egységbe rendeződik
alkotásában.
A lefegyverző
egyértelműséggel
szemközt
mindnyájangyermekké
válhatunk
- mintha ez a gondolat vezetné Zeffirellit.
Filmje ebben az értelemben gyermekfilm.
Magyarország
politikai
alakulását
tekintve
nem véletlen,
ám önmagában
mégis érdekes
tény, hogy Martin Scorsese Kriszius utolsó megkisértése és Franec Zeffirelli A Názáretijézus
cimű
filmje csekély időeltolódással
kerül bemutatásra
a hazai mozikban.
Az utóbbi
videováltozata
már évekkel ezelőtt is nagy népszerűségnek
örvendett a templomi
vetitéseken.
az előbbi, k illföldi fogadtatásához
hasonlóan,
nálunk is botránykővé
lett. A vele kapcsolatban
megnyilvánuló tetszés vagy tüntető türelmetlenség,
esetleg
közöny a toleranciáról
illetve annak határairól
szóló eszmefuttatásokra
adott alkalmat
a sajtóban. Scorsese művét rnéltaua
teológus is (a filmet kisérő prospektus
lapjain), ám figyelemre
méltó,
hogy a tiltakozó, főként
vallási szempontú megnyilvánulások
nemigen párosultak
esztétikai értékeléssel.
A pulémia akörül folyt, hogy
vajon az evangéliumok
szövege által megengedett szabadsággal
él-e a rendező,
amikor Jézus
alakját sajátos szemleletéből
adódó apokrif ér-

Ielnöuig.
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telmezéssel
közeliti meg, vagy inkább felelőtlen
- támadói
szerint netán rosszindulatú
- szabadosság-e a történet szokatlan
továbbgondolása.
Azaz legitim
parafrázissal
vagy szemségtörő
fantazmagóriával
van-e dolgunk. A két film fogadtatásának
kontraszt ját meglepően
árnyalja,
hogy egy harmadikJézus-történet,
Pasolini annak idején ugyancsak
jókora késéssel hozzánk
érkező Máté evangéliuma című alkotása a Filmmúzeumban
ugyanúgy zarándoklatra
invitálta a
főváros és a vidék hívőrt is, mint Zeffirelli Nazdretzjének a bécsi tévéről felvett videoszalagja.
Annak örömét,
hogy Jézus "eljött" a moziba,
cseppet
sem árnyékolta
be Pasolini
alkotói
szempontja.
amely elsősorban
a bukott forradalmárt kereste, s az evangélium
szöveghű - bár kihagyásos
- végigkövetésével
egy szociális eszme keresztútját
és sikertelensége
dacára is mozgósító erejét kívánta vászonra vinni. Pasolini korántsem kizárólag a katolikus tradíció közös rnérőedényével
merített a forrásból
- filmje mégsem csak a szakmai vagy a rendező
világképében osztozó társadalmi
korökben
aratott sikert.
A hagyományosan
vallásos tömegek is az "igazi" Jézusra ismertek
filmjében.
Számukra
Zeffirelli és Pasolini alkotásának
hasonlósága
abban
a mindkettejüknél
sikeresnek
ítélt törekvésben

rejlett, hogy "változtatás
nélkül" mutatták
be jézus történetét.
míg Scorsese
"eltorzította"
azt,
mégpedigJ
ézus és a szexualitás
viszonyának
bemutatásában,
s az evangélium
szárnos rnozzanaIának pontatlan
felidézésében.
Egy negyedik,
idehaza is ismert evangélium-feldolgozás,
a Jézus Krisztus Seupersztár. bár ZefTirelli és Pasolini
filmjéhez
képest könnyednek
számított,
jóval
kevésbé bántotta él szélesebb közenséget.
mint a
Krisrtus utolso megkz'sirtiIe. legfeljebb
divatterméknek tekintették.
De hitszemponlú
és erkölcsi megitélése
semleges voll, maga a zene pedig
szarnos hivőnek akár lelki táplálékul
is szolgált
az ideológiai
tiltás nehéz éveiben.
Arra a kérdésre tehát, hogy ábrázolhatü-e
Iilmenjézus,
él nézők jelentékeny
része, nem utolso sorban
Zeffirelli Jézusának
kiiszönhctiien,
igen Iti választ adott. Azokat a megoldásokat
tekintette
hitelesnek,
amelyek
köxel álltak az
evangéliumról
alkotott
konvencionális
képéhez.
Az igényes rnovilátogatók
azzal is tisztában
vannak, hogya bibliai liirténet filmes elbeszélése nem azonosithuro
a keresztény
filmművészettel. Közhe lv, hogy miként aJéz~ls-motivum
tetsziílegesen
"használhatü"
bibliai és nem bibliai
térnájú
, hittel lótrc hozott vagy abr ateista pro-
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pagandának
szánt, értékes vagy giccses alkotá<okban. úgy a keresztény
hit mint szimbolikus
!Júttl'r alapjául szulgúlhat
tőrtcnr-lm
i vagy jelenkori témájú, társadalmi,
rnorul is vagy Iilozófiui
kórdcseket
bogozgatú
vagy icológikus
ihletű
műve knck. Am nem mindenki számára nyilvánvaló az alkotás színvonala
és az evangélium
üzenete közötti
összefüggés.
AJézus-történet
lelkes
fogadtatása,
esetleg kiemeit helyre utalása némel y, a "világi" rnűvészettel
rokonszenvező
hívőcsuportnk
által is - érzelmi reakcióként
vagy
egyházias
kötelességérzetből.
szépnek
vagy
"végre igaznak" tartva a filmet -, kevés támpontot ad. Ha szigorúan a műértelmezés
felöl közelítve feltételezhetjük
is minöség és igazságtartalom egyenes arányosságát
- a befogadóra
tett
hatás eredményét,
esztétikai,
erkölcsi és vallási
érzékenység
viszonyát faggatva egyre-másra
paradox eredményre
jutnánk.
A vallási témájú
műalkotást
a hívő kiizösségek
tagjai elsősorban
istentiszteleti
képként
használják,
s a közösség
kialakult
spiritualitása
háttérbe
szoríthatja
az
esztétikai értékszempontokat.
Ugyanakkor
a hit
belső dinamizmusa
- a rejtözö lsten keresésének útja - mindenkor
ismerte a "képrombolás",
szelídebben:
a látványról
való lemondás
kifeje-
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zcu vagy bennfoglalt
igényét, a faragott kép mózesi tilalmától
a korai keresztény
századok "elhallgató
teológiáján"
és képviráján
keresztül
a
modern művészet
abszurd - kép-telen - kísérleteiig; a realisztikus
vagy szirnbolikus
megjelenítés örök perlekedésétöl
a költészet tapogatózásáig szó és csend határmezsgyéjén.
Az ortodox teológus, Paul Evdokimov
szerint
a kép tisztelete legfeljebb a pontos szabályokhoz
kötött, teológiai meditációval
kísért, az érzelgős
"elhajlást"
kizáró ikonfestészet
esetében
indokolt. A középkor
keresztény
művészete még ennek öriikségét
őrzi, dc a reneszánsztól
kezdve "a
vallási lényeg elhalványul
a narratív-anekdoti kus elem, a tetszetősség,
a portré-hasonlóság
és
a bonyolultság
előu"." A nyugati felfogás ezzel
szemben engedékeny
a modern művészet törekvései iránt. Szent és profán elválasztásának
dolgában biblikusan
nem kevésbé
megalapozott
kételyeket
támaszt. A kép transzcendens
sugárzását nemcsak
a hagyomány
megszentelte
teológiai arc közvetítheu.
hanem - korától, stílusátúl, formanyelvétől
függetlenül
- minden
értékes művészet,
hiszen a művészet
maga nem
más, mint a teremtett
valóság teremtő megjelenítöje s egyben része. Az ikonhatást
nemcsak a
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bizánci típusú szentképek karionizált formavilága és színszimbolikája
eredményezheti,
hanem az a szemléletrnód - s elsősorban az -,
amely a világban felismeri s ábrázolva felismerteti az evangélium igazságának nyomait: az
ajándékra nyitolt szegénység s az önmagára zárt
gazdagság ellentétét, az áldozati szenvedés és a
megváltó ígéret összetartozását, bűn és irgalom
találkozását, azt, hogy - Pilinszky eligazító szavával - "a tények mögül száműzött Isten időről
időre átvérzi a történelem szövetét.":' Az ikonjelleg tehát, minden mást megelőzve, a kép és
szemlélője viszonyában valósul meg.
Az eltérő nézetek a művészet csodája révén s
az egyetemesség jegyében akár találkozhatnak
is: átütő erővel például Tarkovszkij filmjeiben,
amelyekben
- mintegy az eredetre utalva megjelenik az ikonfestészet, s még a Solarisűrállomásán is az ikon, ugyanakkor a képkornpozíció - a szereplők arca és együttállása -, de legföképpen a lineáris időből kimozdító, szemlélödö
nézés hatására bármely filmkocka ikonná válhat.
A keresztény
képzőművészet
ősgondja, a
transzcendencia
látványba foglalása különösen
kérdőre vonja a narratív műfajok lehetőségeit.

Az állókép - a lírai vershez hasonlóan - a pillanat időtlenségébe zárja sugallatát. A kimerevített mozzanat jelszerűsége úgy válik nyilván va- '
lóvá, hogy a kompozíció elemeinek viszonyrendszere, a kép többszöri bejárása útján, elvezet a jelentés mélyrétegeiig.
Raffaello Néma
lánya az urbinói palotában távolról nem több,
mint - eredeti címének megfelelöen - egy fialal
nő képmása, de közelebbről sz ernlélve egyre inkább megértjük a hagyományos elnevezést. A
lány valóban néma - s a kép beszélni kezd. A hasonlíthatatlanul
összeszoritott ajkak mind tisztább szóval vallanak a szenvedésről, a betegség
megalázott állapotáról, a lélek irgalomra váró
szegénységéről.
Az irgalom a tragédia felismerésével egyidejűleg, katarz isként, a nézőben
ölt testet; a műalkotás s egyben a szernlélő életének végsö tétje, hogy testet öltsön. A van vagy
nincs feszültsége egzisztenicális jelentőséget
kap.
A film, a képben elbeszélt történet, amennyiben hordozni kíván valamennyit az ikon sugárzásából , azzal a paradox feladattal szembesül,
hogy "animációs ikonná" váljék: megmozdítsa a
mozdulatlant, s mozdulatlannak - egyetlen képnek - mutassa fel a történést, az időben az örök13

kévalót, lehetövé téve a szernlé lődő nézést. Tarkovszkij "idéi-szobrászata"
mellett Bresson szamarának, Baltazárnak
rezignált, sokat látó ikonszernét említhetjük
annak modelljeként,
miként
próbálkozhat
az alkotó a sramár, a katnera. a niz(i
s végső soron az emberi sorsot fürkésző Isten tekintetének
"négyelemű
rnetuforájával
", egymásra helyezésével.
egy új dimenzió
tengelyét
kijelölve, az emberi sötétség negatív táblaképeiként elrendezni
a szamár "passióját"
kisérő epi-

zódokat.
Dosztojevszkij
regényeiben
a sztarec, a gyermek vagy az ártatlanul
bűnös, nyomorúságában
Istenre nyitott utcalány a történet sz obabelsőjének sarkaba helyezett,
szelíd fénnyel megvilágított ikon. Am Dosztojevszkij
tudja a legjobban,
hogy Krisztus, a "pozitív sz épség" közvetle nül
nem ábrázolható.
A cselekmény
láthatatlan
centrumában,
a lelkiismeret
mozdulásában,
a
megtisztulás
folyamatában
válik a regényvilág
"mozdulatlan
mozgatójává
". Krisztus
real isztikus felidézésének
szándéka
ennek ellenére
vagy éppen ezért, a keresztény
művészet ihletenek önmozgúsút
követve - olykor legyözi a józan tartózkodást
és tárgyiasuL
A kimondhatatlan nemcsak
rejtőzködik,
hanem kísértést is jelent: a m indcnáron
való kimondás
igényét ébresztgeti.
Igaz, mLivészileg
erőteljes
alkotások
akkor születnek,
ha az al k otó vállalja egyoldalúsúgál, nézöpontjának
szubjektivitását
(mint Pasolini a Mate evangiliumdban).
A sz irnbólum
mint egészre utaló töredék - törvényéből
fakadúan a részlegesből
hamarabb
elősejlik a teljesség. mint amennyire
a teljesség illúzióját tápláló
igyekezel sz árnúra megmutatkozik
a vállalkozás
törcdókcsscge.
tulajdonkóppcn
kudarca.
Minden pedag"Úgiai tisztessége dacára ez utóbbi történik Zef"firelli Ii lmjében is. Mikőzbc
n őrü lűnk a
Iilrn sikerült pillanatainak
- épp azoknak, amelyek bátor személycsséggel
értc lmcvnek
újra
egy·egy bibliai jelenetet,
s Iigyelrnünkct
a törtenet bennünk
kialakult kliséiről
e lte relve, a sz
vegkép vi rtuális tartalmait
megvillantva
új távlatokat nyitnak -, aligha jelenthet jük ki, hogy A
Nazaretiferus
rendezője
mélysógébcn
közelebb
jutott volna az Újszövetség
tarutasúhoz.
mint
barrnel Y, a sze nt könvvck szim ból um rendszereböltúpíálkozö
érték~s műalkotás.
A rno n um c ntál is film nézése közben felmerülő
legégeUíbb
kérdésünk
tehát nem is annyira az: lehetséges-e
jézus filmes ábrázolása,
hanem ez: m i ne hezu i
meg ennyire, sőt teszi lehetetlenné
az evangéliumok teljesség-igényli
rnegfilmesítését,
s m i az,
ami megengedi
a valóság bármely
darabjának
evangéliumi
hitelű értelmezését!
ő-
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Egyetlen
részteriilet.
az evangélium
képvilágát
meghatározó
parabolák,
jézusi példabeszédek
krcat ív erejének
említése is érzékelteti,
milyen
feladat elé állítja szó és kép viszonya
a jézus
alakjának
rejtélyét,
gazdagságát
megragadn i
igyekvő Iil mrendezői.
Az evangélium
nem Jézús-életrajz.
Annak a
folvamatnak
dokumentuma,
amelvnek
során az
Ist~n Országának
örömhírét
hird~lÖ szó, amely
az idők fordulóján,
Palesztina
földjén Krisztusban ölt testet, megkezdi rnunkáját első hallgatói
közöu.
Ellenállásba
ütközik és követökre
talál.
Halálra ítélik és új szóként,
az új életre támadt
Emberfia
törtenetéből
kilépő ígéretként,
s azt a
hívők közösségeben
éltető Lélekként működik
tovább. Az evangél iumok lejegyzéii a "jeleket és
csodákat"
műve lő Krisztusra
figyelnek, ruunkájuk elsősorban
nyom keresés. Azoknak a szavaknak és gesztusoknak
felidézésére
irányul, amelyekben tetten érhető a titkot - misztériumot
elrejtő
és kimondó
üzenet. Az evangélisták
az
értetlenül
és rueg-rnegértvrhallgatou
szl) világánál rekonstruálják
jézus életének
azokat az
epizódjait
is, amelyek nél nem lehettek tanúként
jelen. Az elbeszélésekben
olykor meglepő élességgel tű nik fel jézus emberi karaktere,
de az
evanjrólistak
mindenekelőtt
lsten vonásait
kutatjak. annak az Istennek karakterét,
aki a szcnvcdés és a halál mélységéig küldi fiát, hogy, újra
Pil inszk yvcl , a mélypont
iin nepé lyeként , teljes
ragyogásában
jelenhessék
meg az élet, amely hitük szerint örök s amely minden cm ber sorsának
egyetlen
értelme.
;\ példabeszéd
- amely rerjedelrnétűl
függüen hol míndössze
erőteljes
metaforányi,
hol
kósz novella - nem egyszerlien meg-megszakítja
a kerettörténetet.
nemcsak illusztratív
betétként
szolgáL A csodaelbeszélések
rnúdjára
- a csodák
maguk is parabolák,
a gesztus nyel vén adnak jelt
lsten Ország,inak
elé rkeztérő!
- a példabeszédek, amelyek,
megfordítva,
sz emaní ika i csodatettek.
kölcsön hatásba
lépnek azzal a közléshelyzettel.
amelyben
el hangzanak.
A példabeszéd mint Iikt ív elbeszélés gyakran transzponálja, átrni nősií i, c rtc lrn ez i a keretszituációt
, soksz.or lölébe emelkedik,
elhomályosítja
azt. Témája - lsten Országa -Jézus egész életút jál, tetleit és igehirdetését,
kereszthalálát
és feltámadását vezérlö szimbólurn:
egyszerre
teste l üllö valóság és mind az éi, mind bcszédpartncrei
tudatában jelenté·t
hordozó
nyelvi jel, amelynek
végső értelme titok. Jézus kinyilatkoztató
szava
arra irányul, hogy e titok egyezményes
jelrendszerét - Izrael várakozását
- aralaküva
teljesítse
be, a szirnbólumot
új tartalmakkal
töltse Ie l. A ti-

tok kirno r ithctctlenségéhez
.: az élő Isten teremW gazdagságú hoz _ híven, szerepe nem fogalmilag megragadható
.teológiai ismeretek
köztése
(noha a keresztény
gond(;lkodás
történetében
létrehívja
majd az értelmező
fogalmi hálók
fejlődö rendszerét),
hanem olyan, távlatokat
nyitó
metaforikus
együttállások
megtererntésc,
amelyek a hallgatót.
Paul Ricoeur bibliai hermeneutikájának
szavával,
"dezorientálva
rcorientálják", I egyidejűleg
kizökkentik
és eligazí~ják,
gondolati
pál yáit és egész életútját irányváltoztatásra készietik. A példabeszéd
metaforikus
befejezetlensége,
minduntalan
értelmezésre
hívó
szemantikai
energiája
éppen azt szolgálja, hogy
igazsága a változó élethelyzetekben,
az egyén
élettörténetében
és a közösség
történelmében
mint egzisztenciális,
életadó erő fejtse ki rníiködését. Isten Országának
igéje testté és szóvá lett,
hallott és újra hallott, olvasott és újraolvasott.
különfélc
összefüggésekben
új jelentésekkel
gazdagodó,
teremtő és teremtödö
szóvá. A mustarmag. a királyi mennyegzií,
a tékozló fiú vagy
a szűlőrnunkasok
története
tehát nem kibontott
hasonlat,
s csak nagy ritkán egyértelmű
hozzurendelések
útján közelithető
allegória.
Sokkal
inkább valódi esemény,
amelyben
a szeroplők
közt i viszonyok
váratlan,
észjárásunknak
homlokegyenest
ellentmondó
alakulása,
valamint
a
mindenkori
kommunikációs
helyzet, hallgató és
szövcg "J1legütközése",
a példabeszéd
jelentéstartomunyának
szüntelen
átrendezödése
hordozza a tétel. "Hasonlít
az Isten országa ... " _
mihez? A bevezetést
követő történet
értelméhez. Csakhogy
a rnctaforikus
jellegböl
következöcn ami hasonló, az egyúttal külöriböző
is, s ez
kizárja az egyértelmű
megfeleltetésekel.
"Minél
nagyobb a távolság hasonló és nem hasonló között, a metaforizáció
annál inkább
keresésre
készlet, s nem biztos, hogy egy jól megfejtheW
hasonlóság
felismerése
véget vet a folyamatnak.""

Ugyanannak
a valóságnak
az érzékeltetésére
.Jézus sokszor egész parabolafüzért
mond: mintha sokszorozni
kellene
a variánsokat
ahhoz,
hogy a metaforikus
megjelenítés
igazán kifejthesse hatását. A hallgató vagy az olvasó dolga,
hogy a példabeszédek
értelmének
keresését
olyan történetek
irányában
folytassa, amelyek
még nincsenek
elbeszélve,
de amelyek arra várnak, hogy egyszer szóhoz juthassanak.
A para·
bola tehát egyszerre puha és sz ilárd, azaz rugalmas modell: eligazít és szabadon enged, távlatot
nyit a létezés mind életformában
lestet öltő,
mind irodalmi-művészi
értelmezéséhez.
Isten
Országáról
szólva egyúltal erkölcsi eszmélődés-

re is késztet, ám nem ad receptet arra, m it kell
tennünk.
"J\ modellt meg kell tanulnunk
hasznúl ni dl' aholveu
hogv egyszeri
»tanulságot\'onn:ink le beíiilc '. fel~lel;í\"(, magunkat
az újraolvasás
es -irús kőtclességc
alól _, Illeg kell
hagynunk
erejót ós idejét. amelyben
ismetelten
kerdőre
vonhatja
hallgatúját
cs olvasójat.?"
/\
példabcszed
tehát meghívás
arra a munkáru,
amellyel
az ember saját eletet. annak mindcn
mozzunataval,
a jelenlét \'agy a hiány, a jelenlét
cs h iúnv pé ldazutakcnt
szernlé lhct i. /\ meghívás
rólunk szúk) müalkotások
lótrchozasára
is áll.
J\ jl'ZllSi peldabeszedben
ritkán szcrcpcl ,1/. clbeszl'lii szr-mclyénck
allegorikus
megfclclőjc:
.Jl'zus a p.uabolák
összctóvcszthctctlcn
stílusúban s a vl'gsiijt'lentl'süket
alkoto tudásban _ szumu nkru: intuiciúban
_ van jelen. S igy talán abban a műalkotasbau
is, mcly gyiikereivcl
belé
kapaszkodik,
szemlélekben
reáhujlik. Mindcn,
ami a~. ernber bolclogsúgkeres('sériil,
teljessl'g\'úg~'úrúl, érkkszomjún')1
szól , az evangl'lillmok
knYl'ben
maga is pt'ldÚl'.at, a parabola
[ulvtutúsa, nlÍnlegy a goethei "alles V ergiinglidw"
ern-lIII ebe n.
Nem pusztu njczus
türtcm-tc s~.olgúlhat konl\'xtuskl'nt.jb.lIs
szuvu ihoz, hanem mi ndcn cmber tiirténcll' s mindcn lehelsl'ges
emberi törtener, Ii kc ió is,.Jb.usjcknig
ható, s a \'l'gidiikre fcs~.ül() eletenek nll'gújlllú konu-xtusakcut.
Ehhez
a teljes időbe úgyazolt
vo natk oztutúsi aluphoz
képes: a lllegfilnwsítl'lt.Jbus-liirtenetugyanúgy
lehet a valódi, a szcrnclyox úll'll'sben
zajlt"> escmcnv kiragadott
és clvókonvitott
sz alu, est,tleg
úbrú~()lásúnak
gútja, amiki'n't a bibliai háttr-r i~·
Illeretl-nek
hianva
megakadúlvozhatja
Illegannyi "profún" tá'rgyú Illii,dkotú; Illl'ly~'bb nw
l'rtl'sl't.
/\ .Jbus-film,
kiilö nőse n művcszi eriifeszítl"
seinek rl'szkges
sikerei róvén. jelenthet
ugyan
crzclrni rncgcrűsücst
a hrvő mozinéz ő, vagy elsii, illusztra;ív
bevezetest
a távolabb
úllo s;';;múra, ám épp a pcldubc szé d órto lméu tiiprengii elsii tanítványok
tupusztu ltúk leginbbb
a bürükűu. rm-nnyirc nem isrm-rik azt aJézust, akit olykor ismerni vélnck , lllennyire együvé tartozik a
sl'.eretetl's a mind lúgabb köröket bejáró megértl's, a ragaszkodás
és a bibliai s~.(iveg iisSZefÜggl'~eit Iok ról lo k ra felfedl'zii emlékezet.
Ez a tudás

g-

ruhúzta rel az evangélist,ikat
azzal a képességgel, hogy megírván "mindazt,
amit láttuk és hallottak s amit kezükkel tapiruottak ", egyúttal jú·
valliibbet
is legyenek:
olyan szövcgct Formáljanak, amely az életrajzot,
az időrendet,
a törté
nel mct és a Ii kciót , a legsajátabban
jézusi szót és
a közösség emlékezetében
úlfogalmazödiJt,
az
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ószövetségi
ígéret beteljesedésére
utaló, érte 1megjegyzéseket
és a kereszthalál
drámáját
előrejelző
kijelentéseker
meghökkentő
szabadsággal szervezi bonyolult
struktúrává.
Az evangéliumokra
- s általában
a Bibliára - kivált igaz,
hogy a vele való ismerkedest
riigliin az újraolvasássai kell kezdeni, s a meginduló
folyamat me ntől gazdagabban
merít a végső titokból.
annál
kevésbé teheti iinelégült
birtokossá
az olvasót.
A hit hallásból
ered, mondja
Szem Pál. E
meggyőződés
kezdettől
vitában
áll a gn(lzis
minden áron való l átniakarúsúvnl
, A szók ép sajátossága, hogy feltárva elrejt: úgy határolja be a
képzelet mozgastcrületét,
hogy eg)'úttal végtelen páiyákra
indítja a képzeletet.
Allhatatlanná
teszi a gondolkodást,
magához
szólitja
és meghaladja az érzékeken
át érkező képeket.Jézus,
az lsten Fia egyúttal karizmatikus
mcsernondó
is, aki nemegyszer
- a szó majdnem szeros értelmében +légböl
kapott metuforaval,
hasonlattal,
példázattal
képes, az improvizáció
könnyedségévei és az igazság biztonságáva
I szemlélctessé
tenni azt a nehéz titkot, amelynek
kijelentésére
jött. ("Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is
hasonhtsarn?
... "). Képeivel
tájékozúdn
i segít,
rnesélési
"technikájával"
rnódszert ad saját történeteink
megalkotásához.
Talán ezt érti meg
Robert Bresson,
akinek Iil mcírue - Au hasard
BaLthasar- épp e véletlenszcrüségre
utal: Legyen
mondjuk BoLdizsar: a szamár; arra, hogya rendező vallomása szerint nincs sajátosan keresztény
téma, csak szern ló lct, amelynek
erejében
rninden példázaná
lehet.
Amikor
a közönscg
jelenésként
szemléli
a
Iil m vaszon ZefTirelli-elkepzelte
Krisztusát,
a hit

mez

ő

legmélyebb
igényét,
a szemtől-szembe
talál koxást szeretné átélni. Am talán nem baj, ha eszébe
jut a "h itetlen " Tamásnak
szóló figyelmeztetés
is: "Boldog, aki nem lát, mégis hisz" - természetesen a mozinézöre
alkalmazva:
boldog, aki látva nem lát, s aki nem látva is lát. Akkor is, hajézus arcvonásai
csak azokban
öltenek
testet,
akikben
megígérte;
a kicsinyekben
és a szegényekben,
a "megalázOlIakban
és megszemoritottakban".
Zeffirelli Jézusa sokat elmond,
ám
még többet hagy meg felfedezésre
más, az egesz
helvett a nekik adatolt részből kiinduló alkotóknak. S nekünk, nézöknek
is, akik, ha Bibliáról
van szó, elsősorban
mégiscsak
hallgatók és
olvasókvagyunk,
s akik igyekszi.ink nem feledni,
hogy barrnit látunk, azt "most még csak tükör által, hornúlyosan
" látjuk. Sz.inről színre - majd
akkor.

Mártonffy Marcell
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I"orgalmazza

a tvbgyar

Fillllint,'I.t't

Ellentüntetés
a beskatulyázhatatlan Jézus mellett - Scorsese filmje ürügyén
a Művcs» mozi eliitt Scorscse Krisrtus
c im
filmje (és természetesen
engedélyel,iii,
forgalmazói,
néziíi) ellen, A "me
rcnvlct el kőv ctését"
többen
is magukra
va Ilalták: Ipgeliiszür is a H it gyülekezetének
tagjai, tovabbá a nem so k ka l azeliítt a pornogrúfia
ellen
tüntctők,
dl' szcp számmal
a magukat
Kriszrus
követői nek nevező
katol ikus. ro lorrn a tus, cva n~i'likus t;, mas klekezetli
kcreszrcnvvk
i" Mi , a
~alún kisebbségben
lévő ellentiinte'tiik
úg; láttuk, hogya uhakozókjczus-kcpckkcl
hadonásztak, Akadt közöuük
porcllkorba
mart ou G;'ermckjczus,
a bűnös
vúro st xi ra t o Szomorújézus.
Búrún; bt simugau. ,jópúsztor.
Nó ptu nuojózu»
,ll. aran: könvvvcl.
Eg;szóval
csupa "normúlis",
csupa "hitl'll's"Jézllst
sorakoztattak
fel a filmbl'
li "meghamisított"
o llen. aki nem rőst cl lct! a bnai menn;cg/,iin
istenfia létérc
tu ncoln i. s ahcl; ett, hog; telte volna dolg<Ít fiúi aluzattul , ml'ga
..be\'<'gl'l,teiett"
eliilt sem átallott megkisl'rtetni,
Tüntettek
U/O/If)

II/rgklJCYlfIe

ű

Ellentüntetunk.
de nem a tünteliík ellen, Nem
ti"lFI k iissze gicrsei kel. M cir "ak azért scm, me rt
l'I,Últal ncmegy Tarkovszk ij-Iilrn élménye köte11'I,elt rninkct fel "'pl'src,
Lesziige/,zük:
el, a mű
nem t u rt oz ut t legnagvobb
filmólm
nvci n k k
!.l', Elsősorban
müv(,~zi fogvatékossúgai
miau.
igyakúr
a Iilrn ellen is tünt~;hetnénk,
Dc mi]ózus mellcu tüructünk,
s ebben szerepet jcitszol!
ez a film is, mcrt ll1egrenditü
teológiai
találkoI,ú,ra adott alkalmat.
Az evangélium
,lb,usa a
ki)ziis látuhu tur számunkra.
I': horizont fele Vl'I,etii ütjaink sokfélék
lehetnek, s al, evangéliumi
sz()veg is rncrhctctlen
szabadságot
ad mind a hi,
vri, mind a művószi
fantúziúnak
a rekonstrukcióho». Az cvangélist,\k
nem egyvl'rlien
olvasókat,
hanem társsvcrzőke;
várnuk. \';lllnak természetesen biztos kapaszkodóink.
dl' a sorok kövön
ml'g rcngeteg,
kimeríthetetlen
lchctőscg
maradt. Az l ste nről dadogva
beszólő,
s közben S/,ent I\goston szerint - üdvössógót
kockára tl'vő teológus bárrnilv bölcs es ihletett i" nincsen
közelebb az lgazságho«,
mint Llművészck.
Van,
amit már ill tudunk: voltakjézusnak
indulatai,
kisértést sze nvcdett, fokról-fokra
érle lődöu benne a megvúltó-tudar.
Ezek a teológiai tények kr-gyes szolamokka
válhutnak,
ha csak biccentünk
rájuk,
Lehetnek
persze
életnyi
töprengések
alappillérei
is, s erre jó néhány tudomány
és rnűó

ö-

veszi alkotus Illeggyiizií b izorr. ité k . V cgul lchctnek sajút Ia nt ziavul , s Illl'ginbbb
g\'iitriídéssel
kitöltendő
"üres helyek" egy "n;'ito(( műbcu".
arnelvek sok mindcnrc
lehetij~l'gl't
adnak, csak
arra nem jogositanak
fel. hog~ plitl'ljiik a csak,
ug~an útdiit, a c,akugyan
vek g~iitriídiit,
köztük e film rcndel.iijl'l.
Ugyanis m i, k oruvenck
hamar elfelejtjük
a kisgyermek
ii~/,intl' kcrd«
scir: ro>sz,t1kodott-ejl'l,us:'
bepisil: l',' tanult-c
hittant:' kl'rdel.te-l'
() is, hog; m i t esi nál l'gl'sz
nap aJöistcn'?
Elfelejtjük a kumaxz lu n , l't: bek
~zl'rl'((l'k-l' ,jó,lIsb;I.' A kn musvfiúc-t: bl'Ie,l.l'l'l"
tett 'l' () va lakibe .' \11 i a nll'gkl'rcll'I,IH'tii,
Illeg
Slill ítha tó.
cl kt; )l 1,1' l lu-t ő. bt-ska t ul vazhu t,l ti a n
,j('zu, rnc llct: t ii n u-Lüuk !
á

Scorsl'sl' l'imjcru-k nl'l,l'>e, ;\tl"ll'Sl' küzlwn l'r/,l'
se ink kiil.i' kcvcrcdcu.
s tu la n ml'ghat;'lr',/il\';'l
i~
vál t a sl.l'gyen: rni kurjch-uu-n
ck sl.;i 11111 nkra l'll~
nyire hús-ver
t;l}laSl.talatlJt a tl'sttl' \húss;'l-\'l'rrl')
lett Ige o mbr-ri vivodúsai.
a S/,l'ntll,ll,k q;H'l.kl'
désc ~l Iöld lakú E ruhc-rfia l'llllH'rSl'gl'\'l' l, 'I{endn'
l'lfelcjtji',k lo ln-n n i ',I kérdcst: rsak lstr-n mi ndcnlútl'lsúg;ival tudta (), hog} "Mi luk ik al. r-urbi-r
ben", vag)' ml'l} iini,>nll'ITtll'1 iv.' SI.i'g;T IIjii k,
hogy susern lattuk llll'g c nn vi rt-. mit jcl cru. ha a
Megv,iltt'J szekt,lVl'Zl'rkl'nt
\'l'gzi, h()g\' c-nnvir«
k('v\(~s az a virúgvaSi.·trl1api-nag")'pl'lll~,ki
t<)n~)eg,
hogy ol) ovide nsok] úd ás k ifog;isa i, hog~ ellll}'i
re ba na lisa n fpst, hogya "siiktsl'g
ne-ru fugadja
be", hogy e nn yirc- ug)'ana/, a ncha i l', a III mta n i
kiiziimbiissl'g,
hug) mc nnvi n- urm ll';'lt rúl is hát
(lor eliitt kvlh-tt
k i moucla ni: "Hl'\ l'W'/.tl'tl'tt",
Amennyire
kt()va volt a.lb,ust
kiirnyezii - S;l
micnk chcz huso nlr) politikai ncu ruzisban l'lii
társadalom,
ugyanolyan
rérova l', óvatos volt
eddig a hitünk i" s marad i~ talán a buzdulások
lankadtaval.
Scorscsc
is lehetetlenül
nl'hl'l, feladatra
vallalkozott , am i korjczussal
való tnlálk ozusút probálta órzck lc tcsc n megjeleniteni,
Istent könnyebb
papiron vagy íi lmvásznun
érzl'keltdni,
rnint]«
z ust , ugyanis lsten visszlé nye könnyebben
meg
jl'lcníthetii
a csendben,
formákban,
a harm
niukban.
a szerete! mozdulataiban,
a szemekben, a naplementében,
hiúnyának
órzóke lt etóseben, elég bizonyiték
erre Bach müvészctc.
-Turk ovsvki] Stalkero vagy Pilinszky "istenes"
ó
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vlart iu Scorsrsc:

":n.,:/",. 11/0/.'/1IIIf,~kl.'I'r/f.\f.

!.'II/H (Wi/lil/lll

költcmcnyci.
A svoma-pszirhc-pncurna
Istenember,
a ló nv-arnvck
iitviizl'll'ben
megjelenií
Maso dik Szeml'I~, a rört cncle mbc belepo. abban két liibon zu rúnrluk lo L'Smeg-megbotló
.JL'zus rnűv l'szi Illegjelcnill'se
csuknem lehetetlen.
Legtiibbsziir
kurikutúra-jczus.
didaktikus
kcprcgénY:]l'''us \"agy szentkl'p:Jl'zuS
lesz bclő!c. Ugy
tűnik, a hús-ver
istcncmbc r ,.e1emberiesitl'se"
'·ag> "elszellcllliesítcse"
kikerülhetetlen
buktatok. Ami nekünk nem tetszett Scorscsc a lk otúsúban az eppc n a látvánv k onzcrvarivizruusu
vo lt.
habozúsu
fil ozofiku rn-tcolog iku m és a szuperproduk c io biztos sikermegold:,sai
között.
Mikerujézusban
lsten és ember talal kozik l'S harcol, aképpcn a rendezőben
a mélységesen
ősz inte istenkercső
cs a rutinos, arnc rikanizú lódott
olasz giccsúrus-n·Jka.
Keverednek
filmjeben
a
szr-rn inár iu m i cella boldog cxtazisai
és k ise rtesci a hitbuzgalom
júl eladhato
képi hagyomiinyával. Kompromisszum
lesz az eredmény:
cg:
jó is meg rossz is ri Im. A m i rossz. az a klisék -l'[1pen a ,.Feszítsd mcgl"-et kiáltozó júmborok
kliséinek - [eltűnő alkalmazása:
a sivatagba
viszszaidomuou
joviálisjuda
oroszlánja,
a spirituszFőzőből fellobbanó
"emészt(j tűz", a esiribi-esiribá csuda-csodák,
a hiperreálisjézusszívc,
a nőnemű kígyó cska, a "pontosan,
szópen" vissza-
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/J{/ji,,)
hókuszpúkusxolt
Iüldarab.
Rossz a túl hosszu t'~
I1ll'gis rürelrnctlcu
film: a túl hosszúra nvúló bibliai le porcl lok és a néziít a mcdita lústól, zu rá ndok last o! mcgkimólö
gyors dgúsok.
Turkuvszkij kanu-raja
hossz.ú percekig
követte volnaj
zus: a si,·atagban,
s ig>· a nl'z(ík is kcuvtch-nck
h-tu-k vol nu Ot k ővr-t ni, Scorscsc gyorsan a cdkörbe jllllatja.Ji'zu~l.,
m i pedig ma ris borzongús.,al h.unulhatjuk,
hog> úllja ki ,I három probar.
Kúr, hog~· Scorsesc nem hilleil'ggc'
abban, hogy
l'!l'g lenne. ha Kriszrus lelénk mutat ná puszta tenvi-n-t. s Illi bclchunank
a kibuggyaIH·) vért.
ó-

.Jú Scorsesc filmjében hogy szabadon,
um mind,·l'gig ~I hit cs hitébresztes
horizont jún belül töprl'l1g <IZ rrnbcr-j ózusrol. Gondolkodtunk-c
m ar
uz o n , honnan sz cdijevus
il pr-Idubeszcdck
istenemberu-n
hihetetlen
cs hiteles rc alivmusát , ha őt
magút nem bovongatta
meg a lehellil"eg áré lóso,
az iil1lllagunk
által bejart ,·ag~ clk ópze lt út jainkhúl forrúsoú,
crnpát ia? A filmről jút is mo ndó
nl'úik iI~·enfajta ólrncnvci krűl is bcsxamoltuk.A
~zigorll műiicsz is kicsik svcrepeból.
amikor <I
hullafoltos
Lázur-kc«
mcgprúbúlja
a se m m ib«
rúutan i .lb.ust, hog: sose szülct hcssék meg a
szentpáli
mondat:
"a gy{j~.elel11 elnyelte
~l halúlt ". Es cl kell ismernie: ismét szülcteu egy ere-

igazság
(miké nt a mcztolcn
Krisztus]
nem
pornognifial
Nekte], is sZ(ll az, amit Bulgakov
Wola ndja a bigott -dogmatik us j ézus-ran it vá nynak (ök is ot t voltak szl'p számmal
a iürucl<:'sen) mond:
,,~ivl' lenne az alt a la képviselt
jú,
ha nem volna gonosz, és hog; an festene a lüld,
ha eltűnne
róla a:t. a rnvók :' Hisz árnyékot
vet
rnindcn túgy, nunden
ernber. ki, ('tel nélkül."
Es árnvckot vetett az istenember
is, Hogyan Iórt
l1leg benne a ft'n> l'S az árnyck :' E:t, mcgórinthctii, dl' Jlleg nem foghal<') titok, Ezt erősit i meg
Scorscse jú cs rossz, dl' rninde nkcppcn becsületesen eriilkiidií (hisz az eliísúlban
,'i!;igosan kimoudju: az ö tiiprengl'sl'
cs nem az E,'angdium
követkcxik]
filmje, Ml'gbizon;oosodhatunk
arról. hog~' sokakat nwzditott
meg, indított el. ,\
nL'zií a Iil mbr lij czussu l aZllnosulva mq~kl'rdl':t,heti: Mit akar vc lü nk , tiin'o('kekkl'1
a "('gtelen
lsu-n? Mió rt cruo li ulyun magasra
a mcrcet .'
o
Micrt nem engecllltunkra ,
Miórt úppr-n rninkct
visz muguval:'
M iért ('ppl'n minket ,','daszt ki,
hogy l');iruIjuk. hogy i1ll'gtag<ldjuk, hog~ 11"';'11-\
juk a főpap swlgúj,1I1ak fúll,t, 11I>g; hirdessük,
hog\ kln'mag,'ar:lzzllk
Miru-k ribul ki m ink ct
a ~'il:ból a kn),'rl':' Mivrt h aso nl u minkl't,ll'Zll~
hoz':' Isu-n I(,tt'rl' m ie rt szeretl'tt
lx-ló nk:'

dl'ti.lúdú,-,'ariúció
az "úrulkodójúdással"
szemben, E~ a Púlból előbújó "szekunder"
teolögus,
az idcológizálasra
ohajlamos
kései
apostol
ugyancsak
meghökkentő
és elgondolkodtat(,
h-lvi llunúsu. Ezek megindíto és elindító Iclfcdczl'~ek, Csakugyan
nem "tej" ez a film, nem is
gy"lgypempií,
"hanem
szilárd
étel", arnelvhez
izks
ós fogak kr-llcnck.
Azt már pedagúgiai
nwgfontolús
döntse cl. hogy elegendök-e
hozz,i
,I tt'jfogak, Bizonv, botrány
e:t, a film, de nem
botrúnkozuuo. Aholj ézus eljut az istcnkúrornlasnuk ttinii kétsógbccscsig
("Istenem,
Istenem,
miért hagy túl el:''') a:t, a kereszt botránya,
A Bibliúval hadunusz
tűntetők figyeImét elkerülte l':t,
,I súlyo~ numdat. pedig ha ezt komolvan
vettek
vul nu, ,nem sxőrnyülködu-k
volna azon, hog~
Scorsese szrrint mt'g olyasmi is esz ébe jutJ czusnak, ~ eppc-n a kereszten,
hog~' ollhagy\'a
a profl,tasúgot cs nuuurornságot
házasodjon
('S sokasodjon, "r,'ladústd l'gy olyan nővc l".
ó

Bl'tiltani csgyalúzni
ezt a filmet: botilt anijczust,
lejúrutn i a jcZlls rncgh i rdeuc ll' Iki szabadságot.
Ez jóval
komolyabb
botrány
lenne,
mint a
Iehallgatú
ügyosztály
ármunvkodásu.
Ezzel
csak egyetlen
párt buktatható
meg: Tellll'nys('günkc, Bizony, tüntl'tií arya nkfia i. a mcztclcn

O

)

Kamarás István-Mártonffy

Marcell

KI{ISZTL'S L'T(}I.S() :YIFCKISFRTFSE '.Th l' I.a~l Tvmptnt iuu "I Chri,". ~zinl'~, a nu-rikai. I!JXX,
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Ballklll', d: ,\ndrl"\\" S<ln
dl"r".i: ,!I'<ln-I'iI'ITl' Iklikr, z: I'cu-r (;~lbril"l, sz: IAillialll l Ja lo«. Ilar\l'~ Kr-it«]. Ililrharil Ill'r,h",
l ;ni\ l'r,al,l'il'lurl'~ - Cinc-ph-x (ldl'IJIl Film,>
~1agyar()r"iz~ig()1l
forgalllli.tZZéI a DUIl" Fihu

A
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RÁCZ JUDIT: Ebben az országban könnyű .osztopszentnek" lenni
Interjú Kocsis Zoltánnal

GÖNCZY LÁSZLO: Zenepedagógiánk 2000-ben
GÁT ESZTER: Történet aklavirról
GYÖRI LÁSZLO: "A szerencsém elöl futottam el. ..:
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WIM WENDERS

Az angyalok tekintete
Az angyalok ...
A forgatás előtt azon töprengtem,
milyennek mutassam őket?
.
Kiderült, nem ez a nehéz kérdés.
Az igazi gondom minden nap,
minden beállításnál,
a forgatás befejezéséig
épp a fordított ja volt:
milyennek mutassam azt,
amit az angyalok látnak?
A film nézőpontja az angyaloké.
Dehát miként látnak ők?
Mit lát az angyalok tekintete?
Halandó el sem képzelheti.
Hogyan oldjam meg a kérdést
kamerával?
Forgatókönyvem első oldalára
egy Rilke-verset írtam,
mely hitem szerint hűen tükrözi
helyzetem:
Hogyha egy angyal állna elébem,
és ha szememet megáldaná,
,
ha igy srolna: "látod, itt az Eden ",
felelném: tűzben ég hamuvá.
És ha szavam a szioéig érhet
- nem tud vágyat és reménykedést -,
és így szolna: "itt az élet - érzed?",
felelném: az élet megemészt.
És ha bennem oly örömre lelne,
meLy lelkében múlhatatlan iz,
s azzal együtt kezébe venne,
felelném: az. öröm [elreuisz.
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'.tarl("l
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Az angyalok
A világba, pontosabban
Berlinbe, a modern világvége fővárosba,
angyalok serege száll alá.Jó
angyalok
alighanem,
nem rontó démonok,
hűvös kívülállással
figyelik a várost, s benne a magányba zárt, céltalanul
lézengő embereket,
próbálván megérteni
a történéseket,
a történetet. Az
angyalok - akár az emberi lények; csak varkocsba fogott frizurajuk
és hosszú, szürke szövetkamely a húszas évek és korunk posztmodern divat ját egyaránt
idézi, különbözteti
meg
őket a hús-vér halandóktól.
Wenders
igazi bravúrja, ahogy ezeket a rezzenéstelen
tekintetű égi
látogatókat
a történetben
elhelyezi;
beleolvasztva a tömegbe,
mégis, egyetlen
pillanatig
sem
hagyva kételyt a nézőben : angyalok járnak közöttünk.
A rendező
arról ír, nem az angyalok
megmutatása
bizonyult
a nehéz föladatnak.
hanem az angyalok
látta város, Berlin, az égi k
csodálkozó,
ártatlan és döbbent tekintetével.
"A
film nézőpontja
az angyaloké
- írja. - Dehát m iként látnak ők? Mit lát az angyalok
tekintete?"
A vágya
filmet ihlető Rilke-versből
eredeztethető: "Hogyha egy angyal állna elébem, I és ha
szememet
megáldaná
... " A kezdő
képeken
Berlin szürke egét látjuk, majd a nyüzsgő várost
felülről, az angyalok
tekintetével,
ezt követően
- az alászállás után - köznapi helyszíneket:
kafkai könyvtárlabirintust.
melyben
emberek
százai lapozgatnak
a múzeumi
kultúrává
lett betűtengerben
(virtuóz hosszú körsvenkkel
bemutatva), cirkuszt, kecses légtornásznővel.
filmforgatást, utcát, gyorsbüfét,
házakat,
nyolcvanas
évekbeli
lepusztult
és pompázatosan
elegáns
rock-klubot,
Nick Cave és Simon Bonney együttesének elementáris
zenéjével.
Az angyalok
tekintetével
szemleljuk
a várost; pontosabban
egy
külső, de mindenképpen
angyali nézőpontból,
hiszen mi - ellentétben
a városlakókkal
- az angyalokat is látjuk, felismerjük.
Talán a gyermekek külső és romlatlan
nézőpontja
ez, kik még
őrzik az angyali tekintet tisztaságát,
s egyedül
képesek meglátni az égi jövevényeket.
Ök azok,
akik még emlékeznek
az igazi kérdésekre:
"Mikor a gyermek gyermek volt, a következő
kérdések ideje volt: miért vagyok én én'? Miért nem
vagyok te? Miért vagyok ill és miért nem ott!
Mikortól van idő, a tér milyen tág? Életünk a
nap alatt nem álom csupán? (Sarodi Tibor fordítása) Ez a gyermeki nézőpont
nem annyira az ihlető Rilkét, mint Hölderlin
elvágyódását
idézi:
"Míg gyermek
voltam én, I megmentett
gyakran az isten I az emberek zaja és botja elől, I békén játszhattam
akkor I a liget virágai közt, és I
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kisded szellői az égnek / velem együtt játsztak. "
(Rónay
György
fordítása)
Berlin
szürke
kőtömbjében
nem lelhetők fel többé "a liget virágai", "az emberek zaja" kaotikus és értelmezhetetlen, akárcsak a két ausztrál rock-együttes
fáradt világvégi muzsikája.
Wenders
filmjében
a
városlakók,
korunk e meghatározhatatlan
identitású és gyökerű világpolgárai,
kik német-francia-angol
keveréknyelven
beszélnek,
magányukba-zártan
lézengenek
a metropolis
arctalan tömegében.
Ez a legföltűnőbb,
amit az angyalok tekintete szemrevételez:
a társtalanság,
a
kapcsolatnélküliség.
Mintha különösjárvány
ülne a városon: az emberek vagy egyedül vannak,
vagy veszekednek,
civakodnak.
Igazi, mély kapcsolatok már csak az angyalok által köttetnek:
a
gyerekekkel,
Homérosszal,
az öreg mesélővel,
egy amerikai
sztárszínésszel,
Peter Falkkal - ki
maga is angyal volt valamikor
-, és egy angyalszárnyakon
röpködő
francia légtornászlánnyal;
azokkal, akik még fogékonyak
az üduorletre, akik
még képesek látni az angyalokat.
Nem mintha
ezért a megváltásért
szállták volna meg az égi jövevények
a várost - ellenkezőleg,
tisztük láthatóan a néma, passzív szernlélödés.
Egyikőjük
azonban
elfogadja
a feléje nyújtott
kezet, emben-é vágyik lenni, s azzá is lesz, amikor szerelemre lobban a légies trapézművésznő
iránt.
E bonyolult,
hangulatokból
és érzésekből
épitkező film torténete végletesen
egyszerű.
Egy
angyal elhozza a szerelrnet a magányos városba,
követve vágyait és megváltva
a városlakók
sz envedését. Feláldozza
magát, mert cselekedetével
az égi törvények
szerint halandóvá
válik maga
is. Kettejük szerelme nem magántörténet:
rést üt
a város falán. Marion, a légtornászlány
szokatlanul hosszú és költői monoJógja,
amelyet a film
végén az elegáns bárban mond el, nem hagy kétséget afelől: "Most mi magunk vagyunk az idő!
Nemcsak az egész város, az egész világ ... kiveszi részét
elhatározásunkból.
Kettőnk
több
Jl1ost, mint mi kellen. Megtestesítünk
valamit.
Ulünk a nép terén, és a tér tele van emberekkel,
akik ugyanazt
szeretnék,
mint mi. Mi határozzuk meg mindenki
játékát!
Készen állok. Most
rajtad a sor. Kezedben
a játék. Most vagy soha.
Szükséged
van rám. Szükséged
lesz rám. Nincs
nagyobb történet, mint kettőnke,
férfi és nő története. Lesz egy új történet
óriásokról,
akik láthatatlanok
és sokáig magzatok
maradnak,
új
törzsatyák
története ... " (Márton László fordítása) Az angyal i üdvözlet pillanata
ez, a kezdeté,
az új civilizációé,
a megrontott
város föloldozásáé. A melodráma
mögött szenvedésés üdvtörténet lüktet - erről szól igazából Wim Wenders

Bruno Gane.
szornorú és érzelmes
filmje. E film igazi építőanyaga, túl a történeten,
nem csupán a kép és a
zene, hanem Peter Handke
költői monológjainak és párbeszédeinek
sora. Hazatalálást
jelez
ez is: visszatérést
a régi baráthoz.
a korai Wenders-fi Imek és a Wenders-rendezte
színdarabok
irójához
, Hartdkéhez.
Ha Wenders
az angyalok
látta kepeket
törekszik
rekonstruálni,
akkor
Handkénak
nem kisebb feladat jutott, mint az
angyalok
nyelvén megszólaini
- s a megoldáshoz talán ő jutott közelebb.
E filmnek mindenesetre erős támasza,
első szárnú aduja Handke
szövege; a Tavaly Marienbadban óta nem készült
film, melyben ily egyenrangú
és fontos szerephez jutna a szó, a költészet.
A történetet
ketten író és rendező - regélik ei.
Ahhoz, hogy a valóság mögött láthatóvá
váljék ai: igazi tortenet. az angyalok romlatlan,
gyermeki tekintetével
kell szemlelni
a dolgokat.
We nders szerint a rnűvészet elsőrendű
feladata,
hogy visszataláljon
e nézőponthoz.
Ezért, hogy
filmjét
három
volt
angyalnak,
jasujirónak
(Ozu),
Franccis-nak
(Truffaut)
és Andrejnak
(Tarkovszkij)
ajánlja, s ezért, hogy az angyalok
kalauzaként
tűnik föl a filmben Homérosz,
az
ősöreg városlakó,
aki a régi Berlin helyszíneit
próbálja fellelni, s aki a film záró képsorán arról

szol, hogy "LlZ clbeszélőrc,
dalnokra és hangadóra" az embereknek
szükségük
van, "mint a világon senki másra".

Berlin fölött az ég
Pilinszky írja, türténetesen
épp a rendezőt megihlető Rilke (és Kafka) kapcsán: "Miután a művészet elvesztette
Istent, a szazadforduló
körüli
időkben felüti a fejét egyfajta angelizmus
(elsősorban Rtlkére és Kafkára gondolok).
Ha ugyanis definiálnom
kellene Kafka rnűvészetét,
valamiképpen
a következőket
mondanám.
Egy angyal szemével
látja a világot, egy olyan »tisztaangyal szemével. aki hátat fordít az Atyának. Ettöl ol y képet ad, nemcsak az életről, de a létröl, a
teljes univerzum ról, ami bár végtelenül
pontos,
mégis olyan, mint egy rézmetszet.
Tehát: negatív, egy angyal éleslátásával
készített
negatív
kép a mindenségrői.
A negatív ról előhívott valódi képre egyedül az Atya szeme (szeretete és kegyelme) képes." A Berlin/ölÖLt a<.égangyala hátat
fordított az Urnak és a Föld felé irányította
tekintetét. Berlin az ő szemével szürke és vigasztalan, fölötte az ég felhős és borongós. A film fekete-fehér, csak az angyali tekintet elvesztésekor,
a
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Peter Falk és Wim

Wenders

földi látás visszaszerzése kor csap át tompa szinekbe. Wenders számára a köznapi érzékelés tagadása a fekete-fehér kép: egyértelműbb, tisz-

tább és kifejezőbb, mint a valóságot imitáló képeslap-színek. Nem a "színről-színre" látás hordozója e fekete-fehér nyersanyag, de legalább Pilinszky szavával - a mindenség negatív képe,
szemben azzal a "homályosan" látással, melyet
a színes kép "tükre által" kapunk. (Ahhoz, amit
"színről színre" látásnak nevezünk vagy inkább
képzelünk, a filmművészetben
alighanem
a
Wenders által csodált, s a Berlin fölött az ég dedikációjában is megemlített Ozu, Tarkovszkij, valamint Robert Bresson jutott a legközelebb.) A
negatív lenyomatot
rögzítő angyali tekintet
mindenesetre nemigen képzelhető el másképp,
rnint fekete-fehérben, legalábbis a filmi kifejezés jelen helyzetében. A fekete-fehér nemcsak
az avittságra, az idő múlására emlékeztet, mint a
természetüknél
fogva szürreális és melankolikus régi fotográfiák, hanem arra az egyszerűségre és egyértelműségre is, amely minden szín
és gazdagság forrása, s amelyet szem elől tévesztettünk, rnidőn a színes képek özöne elrabolta
tőlünk a látást. Wenders keményen és állhatatosan küzd a látás visszaszerzéséért, s e váltakozó
sikerű küzdelem egyik diadalmas pillanata a
Berlin fölött az ég. Hölderlin írja: "Mi az ember
élete? az istenség képe-mása.v'
Az ég alatt vonulnak a földiek mind, ; és látják az eget./. . .I De
ha ; kialszik az egyszerű kék, a fénytelen, ; a
rnárványforrna, akár az érc, / a gazdagságjele."
(Lator László fordítása)
Báron György

BERI.IN FÖLÖTT AZ I::G (nemet cime: Der Himme! uber Berlin, francia címe: Les Ailes du Désin , fr és szi ..
NSZK-francia. 1~)H(i.
r: Wim Wenders, i: Wim Wenders es Peter Handkc, o: Henri Alekan, d: Heidi I.udi.j: Monika.Jacobs, z:Jiirgcn
Knicper, sz: Bruno Ganz, Solveig Dommartin. Olto Sander. Curt Bois, Peter Falk.
Argos Film, Road Movies és Westdeutscher
Rundfunk.
Magvarországon
forgalmazza a Magyar Filmintézel
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Részletek Peter Handke filmszövcgéből
DAL A GYERMEKSÉGRŐL
Mikor gyermek volt a gyermek,
karját lóbálva járt,
folyónak hitte a patakot,
folyamnak a folyót,
és tengernek ezt a pocsoly át.
Mikor gyermek volt a gyermek,
nem tudta, hogy ő gyermek,
mindenben lelket érzett,
és egynek érzett minden lelket.
Mikor gyermek volt a gyermek,
semmiről sem volt véleménye,
nem voltak szokásai,
gyakran ült törökülésben,
nekifutás nélkül ugrott,
forgó volt a hajában,
és nem fintorgott fényképezés közben.

MARION SZERELMI VALLOMÁSA
Egyszer legyen komoly, ami komoly.
Sokat voltam egyedül,
de nem éltem egyedül soha.
Ha valakivel voltam, sokszor boldog voltam,
de mindezt véletlennek tartottam.
Ök ketten voltak a szüleim,
de mások is lehettek volna.
Miért ez a barnaszemű volt a bátyám,
és nem az a zöldszemű a szemközti peronról?
A taxisofőr lánya volt a barátnőm,
de ennyi erővel egy ló fejét is átkarolhattam volna.
Jártam egy férfival, szerelmes voltam,
és ugyanígy ott is hagyhattam volna,
és elmehettem volna az idegennel, aki szembejött velünk az utcán.
Nézz rám, vagy ne nézz.
Add a kezed, vagy ne add.
Nem, inkább ne add a kezed, és ne nézz másfelé.
Azt hittem, ma újhold van,
nincs nyugodtabb éjszaka, mint ez,
a városban sehol sem fog vér folyni.
Soha nem játszottam senkivel,
mégsem nyílt föl a szemem soha, s nem gondoltam:
~z most komoly. Végre komoly lesz, ami komoly.
Igy múlt fiatalságom.
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Csak én voltam ennyire komolytalan?
Az idő ennyire komolytalan?
Soha nem voltam egyedül, nem voltam társtalan,
de társam sem volt.
Most már nem bánnám, ha magányos lettem volna.
Hiszen a magány azt jelenti: vagyok, aki vagyok,
Most már mondhatom ezt, mert ma végre magányos vagyok.
Legyen elég a véletlenből!
Itt az elhatározás újholdjal
Nem tudom, van-e meghatározottság; elhatározás biztosan van!
Légy határozott!
Most mi magunk vagyunk az idő!
Nemcsak az egész város, az egész világ ...
. . . kiveszi részét elhatározásunkból.
Kettőnk több most, mint mi ketten.
Megtestesítünk valamit.
Ülünk a nép terén, és a tér tele van emberekkel,
akik ugyanazt szeretnék, mint mi.
Mi határozzuk meg mindenki játékát! Készen állok.
Most rajtad a sor. Kezedben a játék. Most vagy soha.
Szükséged van rám. Szükséged lesz rám.
Nincs nagyobb történet, mint kettőnké,
férfi és nő története.
Lesz egy új történet óriásokról,
akik láthatatlanok és sokáig magzatok maradnak,
új törzsatyák története.
Nézd a szememet! A szükségszerűség képmása,
jövője mindenkinek, aki a téren nyüzsög.
Múlt éjjel egy ismeretlen férfiról álmodtam,
ő volt a férjem. Csak vele tudtam magányos lenni,
előtte voltam nyitott, egészen nyitott, egészen előtte,
egészét egészen magamba fogadtam,
és körülzártam a közös boldogság labirintusával.
Tudom, hogy te vagy az.

HOMÉROSZ HANGJA
Soroljátok elő a férfiakat, asszonyokat és gyermekeket,
akik keresni fognak engem,
az elbeszélőt, a dalnokot és hangadót,
" mert szükségük van rám,
mint a világon senki másra.
,Har/oli

l.asr]» [ordttasai

Mozart emberszaga
Milos Forman: Amadeus
:\ titokra éhes, vl'glctckbcn
gondoIkock),
cg}órtclmu
magyarúzatokra
"úgYl> nag}kiiziinsl'
get nundig izgatja 'l "n<lg) ember",
a "szent
szörnyeteg".
Szeretné
megfejteni
a különbözés
rejtélyét,
szívesen bepillantana
az alkotás,
a
rnunkálkodás
folyamatába,
boldogan
szörnyülködik 3 nagy ember különcségein,
szertelenségei n, esetenként
azzal is beéri, ha fintorogva SZ3golgathatja
a zokniját.
Látott már sárban
fetrengö, éterben szárnyaló,
hétköznapiságába
lerántott művészt,
ezek, s még egyéb jellemzök
legki.ilönfélébb
kombinációit.
Bármikor
hajlandó egy újabb variációt szemügyre
venni. Miután
az életrajzi filmek eleve befejezett,
lezárt életekröl szólnak, rniné l ismertebbek
a föalakok annál
kötöttebbek
a mese keretei. Az életrajznak
mindig csak egy újabb variációját
lehet kitalálni, a
közönség figyeImét valami meghökkentö
szemponttal
kell fölkelteni,
kegyét az újramesélés
erényeivel
kell megnyerni.
Milos Forman határozottan
vállalja, hogy Peter ShafTer darabja nyomán egy bizonyos változatot morid el: a kortárs, a szemtanú.
a vetélytárs
zeneszerző,
Salieri Mozart-élményér.
Elfogult a
tanú, tudni lehet, hogy a kép egyoldalú lesz. Form an tehát nemcsak a Mozart-tudósok
vádjai ellen biztosítja be magát, alkotói tisztessége követeli, hogy tisztázza: nem is törekedhet
objektivitásra. A mindentudó
mesé lö szerepkörét
Salierire átruházva
biztosítja magának a jogot a személyes, saját Mozart-képhez.
Az elbeszélő
tehát az istenkáromló
vénember, vallomását
pedig egy fiatal kispap hallgatja
meg. Mielőtt mondandójába
belevágna,
pontosan megjelöli a film az időt és a helyet, tisztázza
a mcsélő és a hallgató-néző
vísvonyut,
valamint
a helyzetet:
egy életvallomással,
élethazugsággal fogunk szembesülni.
Igéri, hogy megismer-

tet Salieriben
egy életet eldöntő
nagy szenvedélylyel, és beavat a zene (és talán a zenei teremtés)
misztcriurnába.
Moz artról szólva ugyanis végig
Mozart zcnejc ről magy a r <ÍZ Salieri. Sze nvcdésc
oka, szcnvcdclyc
túgya a zene, beleörült.
hogy
az öve nem .lZ "igazi", "a:t. Istentül való" zene,
Mozarrót
magy<ldzz<l,
köz vetiti hát nekünk megs:t.úllot! tóbolya
hitelesíti: ií Mozart
legjobb
i n rerprctatoru.
Salieri tulajdonképpen
nagyon
keveset
tud
Mozurtról.
Csak azt 'l nó há nv, eseményt
moridhatja cl, ahol ií is jelen volt, és az elfogultsaga
rniu tt v.ükségszeríien
felületesen
iisszegyíijtiitl
inforru áció m orzsákat.
Számúra
jelentöségteljes, kivételes
minden
pillanat,
amikor ta lúl kozotl Moz arttul , aki viszont erről nut scm tudott,
a leghétköznapibb
csatú it v ivta - masokkal.
Még saját elbeszélése
szerint is csak <ll. intrikus
szerepe jut Salierinek
Mozart életében:
tőle telhctőcn
akadályozza
érvénycsülését,
és közben
becserkeszi
e llenfelét.
Nem éri be annyival,
arncnnvir hivatalos csernónvckcn.
udvari bálon,
operában,
fogadásokon,
:t,~nélés közben !11egtudhat róla, 'l zseni "titkát" [iirk esz.i. Mind intimebb közelségekbe
jut: érinti, olvassa (crzók in
falja) Mozart kouáját.
k örbcbájologja
a feleségét, behatol a hazúba. a dolgozószobájába"
legvégül Illég a m ozarti alkotás szcntsegéből
is részesül (iródcákja
lehet). A küzdelmet
Salieri önmagával vívja, az érzelmeiben
él meg oriasi drámákut:
undorodva
elutasítja, lenézi és megveti a
rnűvck szcrziijét,
leválaszt ja róla a produktumot , a z enót, amely m egrá:«: érzéki élmények
sorát, a teljes lcl olvadást hozza meg neki, b harminc
vn vi önmarcangolás,
él mozarti
zene tel.ie~ birtokbaverele
után scm érti az éli; Mozar tot,
akivel valaha talúlkozott.
i\ \1ozart film intenzíven,
érzékletcsen
állítja
/

ó

elénk - Salieri belső világát. Főszereplője
a közé pszerűségére
rúdöbbend
Salicri. Az emberen
lés filmjeinek
alakjain) soha nem ítélkező
1"01'man számára
legalább olyan fontos megrajzolni
és megmutatni
a szemtanú
alakját, s vele a rniszti kus élményt megélt közember
drámáját,
mint
maga a tanulság, gondosan
rajzolja meg a tükrőt.
rnert annak mini)sége
hitelesíti
a tükrözött
képet. Hogy azután a film végső értékszerkezetében éppen Salieri Mozart-élményének
intenzitásával, drámájával
zenghesse el- huszadik századi alkotóként.
pirulás nélkül - Mozart dicsőségét.
Az a sovány történet,
amit Salieri elénk túrhat:
némi diadal után eg) lecsúszás
története.
Három urat szolg,i! Mozart a filmben. A salzburgi
érsek kegyur, mint valami kövület, nem is parancsol, egyszerűen
csak kijelent - a zenész nála
egyértelmlien
csak szolga. A felvilágosult
ural
kodó ll. Józ,ef már mintha emberibb
viszonyban állna zenészeivel.
Etkezés közben vagy lóhátról.
de már szó ba áll velük. Kétség fel sem
rnerülhet, a döntésjoga
egyedül az éivé, de előtte
tájékozódik.
Botfülű dilettúns ugyan, de iparkodik, meggyözhctéj.
A császárhoz
senki sem intézhet kérdéseket,
dc amikor Mozart rnűve védelmében
mcstcremberként.
szakemberként
tesz fel neki szakkérdéseket.
még választ is kap.
I LJ ózsef a zenénél is jobban él vezi , hogy okosan
tudott dönteni a sz akkcrdésckben.
;\ harmadik
urat Schikaneder
közvetíti
- ö
már nem [őúri rnegrendel ő, hanem a fizető színházi közönség. Míg Salieri elbeszélésében
azon
élvezkedik,
rniru tette lehetetlenné
vetelvtársát
az udvarban,
Mozart már megvivta
a I;,livész
szabadságharcút:
függetleníti
magát kegydíjaktól, uralkodói
ásitásoktól
és szakmai i n tr ikákt ól ,
rnert megjelent
és megrendelőként
lép fel a fizetöképes
nagyközönség.
Immár
nem valamely
föpapi udvar dicsfényét
állítja elő szolgaként,
nem is a császár zenei türőkcpcsségén
rnúl ik a
sorsa, hanem Schikaneder
népies bulvarsz inhúzanak infantilis,
harsa nv, ám őszintebben
megfogalmazott
varáz slat-, csoduigcnyé:
elégili ki a

Vard;;_sIu.voldva I.
Az udvari, ú magasztosult
zene a csöcselek
kezére jutott - órtclmczhctjük
ezt Sa lieri vcl 1('csúszasnak
is, a III li \'('SZ szúrnúrn azonban eg"\'('r
te lműcn új helyzetet
teremtett:
ezentúl a t~,í1l'lsegén. termekcnység('n,
a sikeren m lik a megélhetése.
Eltarthat ja magát pusztán a művó szctcből ... Döntése igazolását Mozart nc rn cli meg
(a bevétel
[clór, a szabadul üst jelenl<í pó nzr-szacskót
Salieri elsikkaszt ja). Csak az alduzut
ú

meghozatalára
telt idejéből:
meg kellett értenie,
el kellett viselnie, hogy műve egészen más közönség ítéletével méretik
meg. Hogy rniért nem
élheue meg ezt a diadalt, arra a Salieri-tükör
elég egyszerli m agyarázatot
ad: fölemésztődött.
Túl sokat élt, túl sokat ivott, túl sokat dolgozottebbe fiatalon szokás belehalni.
I:: közhel yes magyarázatot
Mozart és Sal ieri
karakterenek.
művé szi életút jának, gyilkosan ellentétes művészetés életfelfogásának
megmutatásaval
igyekszik
meghaladni
a film. A fiatal
Salieri komor, rn e rev, zárt fekete ember. Kivívta
helyét és rangját az udvarban,
s ezt kellő rnéltósággal éli ál. Tökéletesen
beilleszkedett,
elnézi
az uralkodó
botfülét.
a konvenciókhoz
alkalmazkodva
illedelmes
életet él. Szorgos életét, a
zenében
megtestesülő
áhitatos
harmóniáját
Istennel szétzúzza
egy gusztustalan
tacskó. Mozart csak a film 1(;. percében
lép sz inrc - harisnyás lábát látjuk egy asztal alól, éppen szoknyára vadászik.
Vihog,
gúnyolódik
és hentereg.
Mindenben
Salieri ellentéte.
Fehunősködőcn
hiú a tépett punk parókajúval.
izgága és hisztérikus, amint a zenéjeről.
gúnyosan
kiméletlen,
amint mások zenéjéröl
esik szó. Felelőrlen
hebrencs.Pontosan
ismeri a visclkcdós-,
illem- és játékszabályokat,
igyekszik
is betartani
öket, dl'
sohasem képes rá. Többször
is látjuk, amint komolyan veszi a figyelmezletést,
korrigál, és a következő
pillanatban
valami
újabb szabályt rúg
fel. Pedig tudja, hogyatehetségén
kivül van még
egy nagy aduja: a virtuozitása.
Bármikor
képes
valam i bravúros
mutatvánnyal
előáll ni, ami vel
megszerzi
a lehetőséget,
hogy elfogadtassa
magát. Dc mutatványai
hatását SOITa képtelen
kihasználni
(amikor első hallásra lejatssza Salieri
indulóját,
azonnal megnyeri
vele a császárt
és a
xcncszcrz öt. de rögvest lerontja a hatást, mert leszólja a darabot,
és ami még gyilkosabb:
azonnal dolgozni
kezd vele - felhasználja,
ellopja.
kapásból megcsinálja
belőle a Figaro egyik áriáját).
Modortalansága,
massága
alapvető
tempókülönbségéből
is adódik. A formalizált,
kimért
udvari renddel
szemben
éi járkál, gesztikulál.
mindig sietösebben
mozog és beszél; a többiek
ünnepélvesen
zárt, fegyelmezett
mozdulatai
mcllcu oly rikitóak szeles gesztusai. Fizikai léte.
minden mcgnvilvanulasa
eleven l ázadás a bécsi
udvar káno nja ellen. A tapinlatos
semmitmonrlás világúba n a legapróbb
vclcmónvnyilvá
mtúst is a szakmabeliek
hosszas sze rnjútéka eliízi
meg - a nwgszúlaló
itt előbb megbizonyosodik
a többiek egyetl'rtl'sl'ré)1.
(Az egész film ritmusa
is erre az alupv etö cl lcruót re épül: Mozart hurso-

finn
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gón villogó, dinamikusjeleneteivel
szemben Sa. lieri áhitatosan
elmerül önmaga és a Mozart-zene alapos magyarázatában.)
A férfik<irúra is kamasznak
megmaradl,
a kamasz-lúzadús
geszlusail
élete formájául
meg(ir·>.ii Mozarlnak
nincs szüksége
erre a xárt védelmi
rendszerre.
a művész etct és őnrnagát
mint

o

III űveszt a geSl.tusaiban
is Illegnyilvánulú,
egész
úthato
laza természetességgel
fogja fel:
hrlyur és o iismr-rcst kövelel magának
és rnűvó
szelének, de ö maga nem f('tiskénlliszleli.
Salierivel ellentétben
nem isteni szcntscgnek,
hanern
jóval profa nabbu l, megoldandó
szakmai problémák sorúnak
tek int i. Az udvari zenészeket
eletét
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Al /I rrav l'. AImi/I 11111
sznke mberck nek , magát velük egyenrangúnak
veli, azért dühöng, amikor a számára nyilván valúan szakmai
kérdéseket
azok politikai
vagy
uralkodói
fennhatóság
alá uralják. A többiek
azonban
nem tekintik egyenrangúnak,
ők egymással is kimért, hierarchikus
viszonyban
állnak - öket sérti meg legjobban
és végzetesen
Mozart dühös kifakadása
az emelkedett
témák
és eszmék ellen ("Az istenek se márványt
szarnak!") Rajtuk, a rnűvészet
k özvct it ői n bukik
meg Mozart pályája.
Súlyos teher Forrrian film jén az a meggyözödés,
hogy Mozartnak
föltétlenül
szüksége van apára,
aki kordában
tartja. Leopold
arcképe
gyakran
tekint le szigorú arccal zi.illö fiára, holott nem
Mozartnak
van szüksége külsö felettes énre, hanem gyaníthatóan
Salieri lsten-képe
ölt testet a
szigorú apában
(akinek
szerepét
valószínűleg
szívesen átvállalná), és méginkább
a haragos, kihívó, ítélkező,
elszámoltatú
Köszoborban.
Tévedés ez a túlnövesztett
vulgárfreudizmus,
és
dramaturgiai
hiba, hogy az az lsten, akivel Salicri szállt pörbe, Mozartot
üldözi a film egész rnásodik felében.
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A lényeges
követeléseket
végső soron mind
teljesíti Mozart: a megrendelt
zenéket megírja,
feleségének
is megszerzi
a pénzt, csak a formai
követelményeknek
képtelen eleget tenni: az udvari etikettnek
és apja polgári rend követelményének.
Leromlása
föl tartóztathatatlan,
szétzilal mindenkit,
aki a közelében
van: felesége
után a kis cselédlány
is kócos, elhanyagolt
lesz,
még Salieriis dúlt, rendezetlen
utolsó jelenetükben. Az alkotás, az élet lázában
fölemésztődő
Mozart láthatóan,
látványosan
esik szét fizikailag is. Az elhanyagoltság
már Shakespeare
Rosalindája szerint is a nagy szenvedély
jele, az alkotó, a zseni valami misztikus
módon kerüli a
szappant.
Forrrian filmje javarészt
közelképekből
épül
fel. A magyarázó,
valló, kommentáló
öreg Sallerit szinte végig azonos távolságból,
a helyzet intimitásának
megfelelöen
a legközelebbről
mutatja Ondricek
kamerája.
A Shaff'er drámájában
tragikumával
ágáló Salierit fantasztikus
sz inész i
teljesitmény
hitelesíti a filmen: mindent önmagára vonatkoztató,
ihletett
magyarázatai
val a
zenét is, a filmet is ki akarja sajálitani az öreg: állandóan ki lökdösi belőle Mozartot.
Lenyűgöző.
nyomasztó
közelségében
a tolakodó
kicsinyesség és kisszerűség
óriásává nő. A megjelenített
történetben
is nundig közeliek
az arcok, csak
Mozartot
látjuk
egy-két
fokkal
távolabbról.
Ne rn pusztán a figura dinamikája,
mozdulatainak térigénye
követeli így, a kép távolságában
nyilvánul
meg az elbeszélő
Salieri és a filmrendező Forrrian távolságtartása
Mozaruól. Mert az
alkotásra,
a zseni .rnüködésére"
nem tud igaz
formulát
Forrnun. Csak körülírhat ja, a többiekkel val ú kapcsolatában
érzékeltethet
belőle valamennyit.
Nem
állitásokkal.
hanem
az arányokkal, a hangsúlyokkal,
a dinamikákkal.
Miután a fiatal Salieri kitúrta vetél y társát az
udvarból,
az öreg bevallja akispapnak
gyilkossagi szándékát.
a film utolsó .fO percében
már
nem bukkan fel a magyarázó
öreg arc. Salieri
"akcióba"
lépett az elbeszél t rnúltban, egyre közeledi.ink Mozart halálához
és a film káprázatos
bravúrjához.
Salieri és Mozart utolsó jelenctéhez. Vaskos közhelyekből
épi.il a dramai csúcspont - összegzi a film szálait. beváltja ígéreteit.
Az alkotóból
isteni sugallatként
ömlő mű a zseniről írható közhelyszótár
alap szecikke lehetne
- az egész öreg Sal ieri-Iigura tébolya kell a hitelesítéséhez.
A haldoklóból
a Rekviemet kisajtoló
Salieri valóban szinte a szemünk láttára öli meg
Mozartot
- igazolódik
vallomása.
Ugyanakkor
ez Salieri életének
csúcspontja,
hiszen maga is
az isteni kegy részesévé
válhatott,
szolgálhatta

Mozartot,
osztozhatott
az alkotás pillanatába
Itt rnerészkcdik
egészen közel Mozart arcáhozr.
karnera - csak a halál előtt, egy szétesett arc bírja ki azt a fenséget, amit a zenéje ír rá. Itt kerekedik fölül egyértelműen
Mozart , és most részesülünk abban az élményben,
hogy nem a kész 1.('nét szedi szét és magyarázza
el nekünk Salieri.
hanem maga Mozart építi fel a szemünk láttára.
Létrejön a mozivarázslat.
Attól olyan hatásos ez a nagyjelenet,
mivclhogya
film igazi főszercplője
a Salieri alakját,
történetét
és az ő Mozari-élmé
nyét
is átfonó
Mozart-zene:
az elmagyarázott.
lebontott,
érzékelhetövé telt Mozart-zene.
Abból is nagyrészta filmen tán legjobban
megközelíthetö
- operák.
Amely műl'aj eleve testtel, cselekménnyel,
stb.
ruházza
fel, megjeleníti
a testetlent,
a zenét.
Csak az igazi zeneértő tudja szakavatoltan
gyülölni az operát; a ripacsságát.
a szüzsót,
a mcsét.
a tcátralitást
gyülüli benne, mert il műfaj szükségképpen
idegen elemekkel
piszkít ja, felhigít ja
a zenét.
Amint az udvar zárt körének magasztos,
kiváltságos
élvezeti
cikke átcsusszant
egykoron
Schikanecler
népsz inházaba,
úgy vált végsö soron mutatvány
tárgyává Forrrian filmjében
Mozart, az opera és a szent alkotás.
Hiszen az opera
ma ismét egy rnűvcl t , elit közönség szórakozási
formája. Az opera publikumához
képest a mai
mozi közönségét
bízvást alantasabbnak
ítélhetjük.
;\ pusztán
elmesélhetö
történetek
kilúgOl.údásával , a mese hitelének mcgrendülésévcl,
az
"érvényes
történetek"
hiányával
függ össze,
hogya nyolcvanas
években, amikor egyre nehezebb megrenclíteni,
felemelni,
megtisztítani
a
közönséget,
a rnozivnrúzslók
sorra a zenéhez, il
tánchoz.
a kevésbé verbalívalt.
érzékiségükben
hatásos műfajokhoz
[ordul nak. Az Amadeus keletkezésekor
az európai rendezők sorra operafilmeket csinálnak,
Coppola pedig az amerikai zenés szmház. a fekete musical öslörténetétmeséli
el a Cotton Clubban_
Ekkor állt elő Forrrian a maga mutatvanyával.
Shaffer nem túl rnély, ám világhírű színdarabjának filmre fordításával.
Pontosan
kimutatható,
hogyan faragta le róla a színfalhasogatást,
a rikító ízléstelenségeket,
fontosabb
azonban
az,
hogya Shaffer által túldimenzionált
mcsterember-zseni
konfliktust
nem döntötte
el. Olyan
kettős rn üvészportrét
rajzolt. am iben minden
nézöjének
meghagyta
a jogot, hogy maga dörusön, süt azt is, hogy nem kell föltétlenül
döntenie, mindenki
maga keverheli ki a neki megfelelií arányokat,
hogy mit és mennyit fogad el Mo-

/il/n

11,,1((

zarlb(-)I t'~Salieriből.
() sern tuduu ol yut mundani Mozn ruul, amivel hc lvrcál lithut tu volna a ke:
lőu lak darabbeli
szerel~('nek
arünylalansúg'·ll.
Nagyot _j<lvítoll rajta viszont aZ/_aL hogy erősen
Illl'gniivclte
II. .J(úscf' ~zl'rept'l. ;\ bécsi udvarnak íg\' már hÚOTl1, szinte egvenrangú
alakjól
1ll('rh~~jLik iissze. Közös vonú~~,k a sZl;rgalolll, s
hogy mcstcrscgükct
reljes odaadással
gyakorol
j<'lk_ 1\ rsászár is t'S Sa!ini is puritán.
fegyelmeI.ell, ~zab,Uyköve[(í
cmbcrc k. Moznrtbnn
cs a
császárbun
viszonl a nyiltsúguk,
az ősz intescgLik, a jÚll'kossúguk_ a verseny: és rnu tatvú nyszc
retrtü k közös. Es az, hogy rn indkcttőjü kel kijátszsza, m anipulalja.
gyereknek
tartja, gyerekként
kezeli .1 kőrnvczctc.
De a császárnak
elnézi cs
megengedi
ln'inclazl, um icrt Mozartot
lenézi és
e lűz i. Az egész filmben il császár Mozart egyedüli igazi partnere,
hozá
rncrhctő, vele egyenrangú. Hogy il birodalomban
a császár az egyetlen igazán szabad ember, s hozzá hasonlo szabadságfokra
eljuthat a művész (persze e szabad.,ágok összes kötelmevel
együtt) - ez sem új gondolat éppen, dc Formannak
nagyon jól jiít!.
Ahhoz az Amadeusban
megbújó
és rajta túlmutató vallomáshoz.
hogy miért csinál filmet,
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miért éppen ezt és miért éppen így, A filmcsinálás legalább olyan költséges műfaj, mint az opera. Ertelme és igazolása ennek is a siker. A közönség pedig a mutatványra
megy be a moz iba,
Össze kell hát hozni az alantast és a fenségest, a
mozit megemelni
az operával és az operát közelibbé tenni a mozival,
bebizonyítható,
hogya
banalitások
drámaiak
és igazak lehetnek - föltéve, hogy az ábrázolás
részletei kidolgozottak
és
pontosak.
És mert még az ilyen szuperprodukcióban
is

megadatik
a rendezőnek
a teremtés
gesztusa.
Forman
kevéssé ismert színészekkel
dolgozik,
akiknek
nem kell félniük attól, hogy esetleg
előnytelenül
festenek a filmen vagy éppen nevetségesekké
válnak. Azt mondja, nem akarja,
hogy valamely
ismert arc vegye magára filmje
alakját. A szerepet, a figurát ő akarja ráírni a színészre. A film Mozart ját és Salierijét ő teremti
meg Tom Hulce-ból
és Murray F. Abrahamból.
A megformálás
gesztusához
továbbra
is ragaszkodik,

Urbán Mária

AMADEUS,
szrnes, amerikai,
I~H\-t,
r: Milos Formari. i: Amadeuscimü darabjaból
boda,j:
Theodor
Pistek, kor: Twyla Tharp.
Callow,

Ro)' Dotrice,

Chrisline

Saul Zaentz produkció
Magyarországon
forgalmazza

Ebcrsolc-je
a Budapest

Peter Shaffer, o: Miroslav Ondricek,
d: Karel Ccrny ésJosef Svoszc: Murray F. Ábraham. Tom Hulcc, Elizabcth
Bcrridge,
Simon

ífrcy .Jones
Film

A puskini Mozart és Salieri
Szmoktunovszkij
I!Ih'2·ben, l'u sk in ha lálú nak 1'2,1, ('\'I'ordulújüra
si et vc iissze kellell hoznia cg> rnű 'ort a I\igai
Tclcv iz ióuuk is. 1\ ke/.dii rendező.
Vlag> imi r
Gorikkc:'
ol csó é, gyor\ megoldú,sal
állt elii:
"cliikl'pekkel"
kell illusztrálni
l'uskin halhatat·
lan Kis Iragediainak egyikét, a Morar! es So/iait.
il lctvc az ennek zu nzúsituu
librcllú·\'áltozatára
kl'súilt Rimszkij-Kor
zakov-opera
eg~'ik 1('I11C/.·
['el\'ételél. ,\ t izc nötcvcs a rr h ív hangtclvctc] szercplőit
viszunt aligha lehetett vol na már illúzil'Jt
ke ltőcn a karru-rak
ele llit an i. C_;orikker próza i
szmcsz e ket kereseu
tehát, hog) az akkor Illl'g
újitúsnak
szúrn u
play-back
technikú\'al
t<itog'
iasson a jú é, a gonosz púrharcát
Ic lid cző ro m a ntikus opera hangjaira,
J\~.alkalmi rnűsor a zovjet tclevizios
művészct
rnindrnáig eg> ik leg'
szebb al kot ása. egyben első ncrnvctk öz: sikere
leli: l3ergamúban
kapott Iődíjar. E mcg lcpct ést
az Egy év kilenc napja és él Hamlel küziilt a vilávhir
felé éppenhogy
elindult
szinész,
lnnok cntvij
Szmoktunovszkij
okozta,
á

ó

Részlet a szerzó Innokentyij Srmoktunousrkijrol szala könyvének kéÓratából.

34

:'lI.l1lOkt II 110\ ~zkij múr tu lal k oz ut t Puskin MoI,,,rtj,l\'al
~/,,'lmli'zetl-sl' idejón.
Illl!I-bell,
:\0'
ri lvzkbun. ..\·alamil> cu 1'1I,kin-jllbiIl'1II1H,1 ke,/.ültiil1k
idezi ['('I -. Csapni. ulo lehettem.
hi'/.l'l1 korabban
kizún')lag
knrni kus s~,l'1'l'peket
j<ltV.Ott'llll. ('Z meg kOllwl>' 0~ nag>'on mclv dol0" \ olt, anwh be ml'g bo lenózni scm mcrtcm.
:\:m i~ ('rtett;'m
az egl's'l.biil sc rn m it. Kolin, a
rel1dezi! - S"lil'l'i megszemélyesítiije
- sokat roglalkozou
\ clcrn, kurrcpctah.
oktatott,
111l'gSCIll
loutaru
Uil. m it is akar ről e m. rn i a baja SalieriI1l~ Muzuru al. EZl,rt azta n, amikor
I!I(;O tújún
(l.ih(')1 k czb« \ ettern " 111ii \ et, úgy olvasunu.
m i nt h a soha nem is hallouarn
vulnu rt'Jla,l's nag~ on l11egll'piidte111 , hog\' \'<111egy il> cn csodálaros kincsünk."
Pusk i n Muznrtju nnk és Sa li crijcuc k annyi kö~.e va n Mozarthoz
('S Sulicrihc«,
amennyi mondjuk Shakespeare-nek
a/. igazi III. Richú rdhoz.
lern sok. 1\~, ismert legcild<ira - egy rejtél~ c,
.Jckcic ember" gyúszzenerendc!l-sCL,
a Requielll
szülcrését
követően
ialic ri l11egm' rgczi Mozartot - a költiinek csak az rt volt ,zlibége,
hog~
alkalma,
k 'rette I swlgúljon
a benne dúló
Ilki
é

tusához.
a költői töprengéshez.
Műf'aji értelemben ez a "kis tragédia"
nem dráma, hanem moriológokból
és dialógusokból
Ielé pű lő lirai kültemény.
Puskin
a párbeszédekben
mintcgv
rnegkeuőzte
magát, hogy költői mikrodrámávú
sűritve megjelenitse
a lelkét maró sérelmeket,
hogy megidézze
a <:senihadakozásút
a c.wktehetséges mesterekkel,
a Iéltókcny,
irigy karrieristákkal. Ezt könnyen mcgteheuc,
hiszen maga is
zseni - azaz Mozart >, igy képes arra, hogy teljes
mélységben
út cljc a középszerű
tehetség lelkivi!ágú t is, hogy megértse és egyben túltegye magát
rajta, Mozart azért van csak vázl atosan felskiccclve , rnert Puskin szinés/. módjara beleéli magüt Salieribc,
rü ősszpuruosit.
iit képzeli
el.
Mindezt persze zse niúl isan teszi. arn itől viszont
Salieri is nagy horderejű
l'igurú\'ü nő, zseniális
gonolkodú"ü,
aki sajút kicsínyscgévcl
küszködik,
tehetetlen
dühében
önnön
aljassúgüt(')1
sz cnvcd. lgvlcu Mozart ós Salieri egy szcll1dlyl'
- I'uskinnú,
a hingll'lkli költőv«,
lk ezzel llll'g nem l'rl \'t'get a "nag~' szcl lcrnr-k
rulálkozusu"
Eg) ujabb csutlukozou
hlll,zújuk Szrnuktuuovszkij.
Szc rcncsctlc nscgúrc ugyanis
ii is östehetség.
Képes Mozuruá.
azaz Puskinnú,
s vele együtt a "bekebelezett"
Salicrivé
"ülni,
Gorikkcr
operafilmjében
Mozart sxolama tulujdonképpen
egy fantasztikus
pantomim,
amit
Szrnoktunovszk
ij Ri mszkij- Korszakov zcuójc nt·s Szergej l.crncsev t cnoróne kérc, mint partitúrúra ad elő. Sajátosun
költői.
sokakat rneghökkent ő, "furcsa" jútékstilusút
illcsztette
bele al.
opera feltételességébe,
az ismert sztereotip
operás játék rnodor
helyébe,
(Az életszerű , úgymond "termt'szetes"
utúnzússul
ill nem boldogult vulna.l
Mozurtját
nézve al. embernek
nem
jut eszébe, hog) megelevenedett
portrét, valamiféle ro konst rukciót lat - hiszen nem is az, i\
Il'n} egcben
[ikt iv mode ll konkrét
[ellemvonásai túl a szint'~z clvonatkoztat,
Mozart ja se nem
jó, se nem ro sSI.. AI, testesül meg, amitiii Mozart
- Mozurt: mc nnvci zenéjenek
tökélctes szépsége, "An}agtalan,
h iányzik belőle m inde n , ami
nem zene" - összegezre egyik kritikusa,\
!\ do~zlojevszkiji
"tiikéletest:'n
szép ember",
Miskin
herceg - Szmokiunovszkij
legsikeresebb
svín pn
di alukitása
- jelt'nt Illeg ismr-t a'maga lelki tiszrasugával
és véglelen
bizulmával.
Amikor
a filmben
Mozart könnyű
lóptckkcl.
lengii köpenyében
e lősz ör végigsuhan
a szűk ,
sötét. köves úton, szo morú. Bern a szalonban
azonban már vidáman
huppan le a zongora elé,
és körmyedón játszani kezd, kecses, apró váll- és

csípőingással
kisérve a ritmust. A színész lazán,
vázlatosan.
de nagyon rnély átéléssel irnitálja
a,
játékot.
Arcáról sugárzik a zene, mégsem harsány,
inkább
"paszlellmimikával"
rnuzsikál.
Közben
leheletfinom
váltásokra
is van gondja,
gyerekes izgalom, majd szelíd j a vaszkodás tükröződik
rajta ("melléüt"
egy hangot},
aztán újból
átadja magát az ihlet boldogságának,
Nyoma
sincs a Mozurt-imitátoroknál
oly gyakori idétlen infuntilizrnusnak,
az affektált
csodagyerekmanirnnk.
Ajaték
után Mozart richezen
tér vissza a földi
rculi túsba, valamilyen
t avoli , óvatos, s csak Salieri dicséretérc
diadalmassá
fejlödéi mcsoly rajzolódik ki arcán, Kecses "rokokómozgással"
ölti
magára köpenyét,
először a válla indul meg, aztán ai egész teste követi a mozdulást.
Salieri inviuilusu ru a fogacl<')ba mar újhol bú natosan u-r
be, :\~ C>lllasztja vu la m i. S minlau a borban lr-loldoclik a ml'reg, kornorun
n1l'reng al. ablaknul.
Sajllll~ a [il m kl'szitiíi íu a Iöldn- rúnljúk a koltiíi ,l'gl't, l'~ s/,üjba rügjúk, m iliii burús Moza rt k cdi-l v«: az nhlakon
kl'resztiilll'nll'll'si
melwtk'l fig~ l:l., :\1. ,llszl·lIl'mi'dttiiprengl's
a feketl' ernberri;1 szol.., ariúja alatt i'i Iulvuuorli k , l'~ a fl'szültsl'g
akkor xr rn rxők kc-n , am i knr a ~zint's'/.eltl'\'CsZli
a
1;'II()g~'lsritmu-au, l''> kl'S\'I' c'iukja Iw aszúJúl. '\1,
IJpl'rai hndoruiszá
s helyett kl'zl'llek lúg~ hullarn1l1oZgÚSÚ\

(II

kil.it'ri

111i.lgÜl.

J\.i,>~e k uncrü lu-u ul l h-l. Aruu lauul t isztú n
(',>cHLdkcJú) u-k inu-u-t \'et korcimo
gyilkosúra, ú'>
v,l'lid, Pilha Ill'\l'll'ssel
ii rit i ki a \ t'g/,etl's k clv
IH't. Arnikor I'ZlItáll huson loan kunnv cd rnozdu
laltalll'll',>zi a pohur.u , tr-ki ntcu- múr'\',damil)l'll
bl'isii 1l1'hl'zkl'dl'~r<'íl .uulk orl ik . ()da~d;'d a 1.011gorúhlJl.,
("'i Iwkkezd
a Rtqllifll/lw,
l'rcrnicr
plúllj'l. 1ll1'gilldult, a 1.(' IIl' 111' II telje~l'1l r-l nu-rűlő
,IITa a film (,'iUC'ipolltja, \'lajd l'g~ rsodálutos
p.uu umi m ki')\('lkezik
a pnha rrul: al. útszl'lleIlliill \'Ill'kks kii/,bl'n !'rzl,kl'll> ujjai\',dmagúhu/,
h u z zu \'UIl/,Z" al. ii\'t'gl'l. l''i mi n t va larn i illuzion ixta , alig ri nt v « kiiriiz \ek:
ó

.\ 1ll('I'l'g szl'túradúsúltestdwn
miudcn teatralit;'" nc-l kűljc-lz i a ~Zilll·'iI.. :\Iig követhető
rcz d ii"''>l'ibid joszl'ri\'(,1 rsu k l' rel.'l. Ü k , nem lútjuk a halaq, q;)' eg\ t orz ul: fl'lmo'iol),
alig hallhatú SI')
haj \''>('14) [u rrs«, svrnoktu novszkijus hornloktörIl"; 'il'jll,ti, mi lilrll'nik, Eluchcvcdőcn
kecses Jt>
pl",I·kkl'IIlH'g)
ki, maga ut n húzva pl'lerilljél. A
kanu-ru
k ik isc r: a huvus. borollgc'ls utcúra.
ahol
kl'SerÜ('Jl rúllt'z a vak hedcgüsr(',
majd bizony tal a nu l, l'g-~TIll'tkll lept ck kel. Iú rudtan, féllúbbal a
.iúrdúll, klig al. úttesten, L'lballag,
á

Szmoktllllo\'szkiJ
el./.('I" rr-rnck lcscvel örökre
i'I~S'l.d()rrt lelki rokunúv al, l'uskinnaJ.
Sokat ir

lódva keresi magában
az összhangot,
a harrnón iát, éjszakákon
át nem alszik, ettől a fájó kéte ly,

róla, és nem is akárhogyan.
Egyik írúsa magya·
rul is olvasható,
Dulos László
fordításában.
Idézzük belöle a Mozart es Sa lierivii I sz óló reszt:"
"Mindig
csodálni
fogom, rnilyc n egyszerű
és
okos dramaturgiával
állítja szembe Puskin Salieri tehetséget
és Mozart hatalmas,
mindent átfogó géniuszát, amely könnyedségében
az örökkévalóságot
hordozza.
Az első haszlalanul
kín-
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az irigység. /\ másik csatázik a maga álrnatlanságával, és hogy valamiképpen
agyonüsse
az időt
- remekművel
alkot'
Azt, hogy mindez éjszaka történt, csak az első
kép végén tudjuk meg. De ha jólodafigyelünk
Salieri első monológjára,
észrevesszük,
hogy éjszaka van. Ejszaka fordulunk
kérdéseinkkel
az
éghez cs önmagunkhoz,
az elhatározó
Iontos
szót pedig reggel mondjuk ki. Sehol semmi utalás arra, hogy elmúlt az éjszaka, s elfoglalta
helyét a reggel, de belep Mozart, es körülötte mi nden megvilágosodik,
a falon táncoló fényfoltokban minden szikrázni kezd, akárcsak il nevetése,
a jókedve.
Belépett a rendkivüli talentum. Egyszerű, akár a kenyer, jó, akár a bor."
"Ma már persze másképp játszanám
Mozurtot- jelenti ki évekkel késöbb. - Nern igaz ez az
abszolút tisztaság, felhöllen gyermeki
könnyedség. /\ zenéje did rá erre cl sémára.
/\ zene,
amel) bt' belevésődtek
a küzdclr-rn sebei, a fájdalom, a keserüscg hangjai."
Es kilenc évvel az operafilm
után ismét megadatott a puskini Mozurt bőrébe
bújnia.
I !171ben meginl aktuál is Icu eg) Pusk in-rnűsor készítt'SC a televízióban.
A valasztus újból a Kis tragediakr« esett, dc ezúttal az eredeti műrc. A stúdióban rögzitették
a leningrádi
Puskin Színház
cl őadúsát,
egy rnódositassal
a szcrcposztúsban
:
Szrnoktunovszk
ijt hívták meg Moz artna k , annak el le ne re, hogy nem volt tagja a tásulatnak.
" ·e111 tudtunk
ellenállni
a kisértésnek
- indokolta Leon yid Pcsolk in rendező
-, hog) újból
meg ne idézzük
a z~niális
Mozartot."
;\ megidézés
sike rült. bár Mozart közben alapo~an megváltozott.
A szin ész sokat kínlódou ,
m ire megtalálta
a szerep új harmóniáját.
Ez cl
Mozart is lángész, de már nem annyira testetlen
tünemény,
több benne az anyagi, az emberi. !\
Illegtestesül t zenei szépség mögött ott feszül az
érett, komoly, tapasztalt
művész belső k üzde lme, az ihletett szárnyalást
megelőző
szellemi
erőfeszítés,
melyet az alkotás utáni fáradt merengés kövel.
Szinpadias
háttérbe,
statikus
beálhtásba
csöppen
a már nem gyerekiljú
Mozart, kerek,
rnosolygos arccal, jókedvűen.
!\ kecsesség a régi, de él légiességet
Iölvaltoua a kimért választékosság. !\ zongorúzús
ugyanolyan
vázlatos jelzés csak, mint korábban,
s hasonlóan
izgalmas
az arcjáték is: tökélete'
átélésben születik meg a
zene. Salieri
dicséretére
azonban
("Te isten
vagy"f' mosolya most nem vált át repeső örömbe. Némi iróniával
rándít ja meg szája szélét.
A

mérgezési jelenetben
magába roskadva, tehetetlenül lógó karokkal ül, és mély belső szorongással, sűrű, nehéz lélegzetvételek
közepette,
kicsit
si rós, magas hangon mcsél i el találkozását
a fekete emberrel.
Izzadt homlokát
artisztikusarr
törli megjellegzeles
mozdulatával,
a törlés nyoma olt marad gyöngyöző
homlokán.
A méregpohár
kiürítése előtt kicsit késleltet,
mintha közben gyorsan a "Lenni vagy nem lenn i">! mormolná
el magában,
majd fáradtan,
mégis megkönnyebbülten,
hogy kibeszélte
magát, koccint a kehellyel.
Leül a cscrnbalóhoz
, és
intcnzivcn,
nagy összpontosítassal
hallgatja
a'
Requiemei.
Ez nagyobb
szellemi-lelki
munka
számára,
rninrha játszaná!
Ha azclőu
mennyei
szépség sugárzott
átélt
arcáról, most dinamikus,
drámai feszültség. Amit közben a színész esinal.
az önálló művcszct.i ág - talán rnikro-rnimopantorn im nck
lehetne
nevezni.
Ezt érzékeltetni
csak úgy lehet, ha néhány mi mikarnolckulát
elkülönítünk
az egységből.
s mintegy nagyítóval
néxcgctjük,
nem törődve azzal, hogy így kiszakít va környczctóből.
szörnyü
gri maszolásnak
rog hatni valamely
nórnafilmből.
Ezért előre
hangsúlvozorn:
alig észrevehető,
leheletnyi
rczdülesekről
van sz ó!
A tragikus
Lacrimosa első hangjai ra megremeg ősszcszorirou
szája, az emelkedő
cresce ndóban
összcsűrűsödő,
rettentő
fájdalomra
tovább torzul az arca, szeme Hamlet jét idézőn , segélykérőn
fölfelé irányul, "vakon" befelé nézve.
A fenséges dallam végére az ő lelki vihara is
nyugpontra
ér, a zenei gondolatnak
megfelelőcn fejének mozgása rnost lefelé irányul, s m ire
clérkezi k az "Amen",
gyötrelmes
lelki utazásából visszatérve,
fáradtan
niered a kamerába.
Az előző tévéfilmmel
elletétben
Cl a feldolgozás nem aratott sikert. Az iskolás, m e rev rendezésen túl a közöny oka paradox rnódon maga
Szmoktunovszkij.
Szépeigés
nélküli, "deheroiI.úlú'·, taradt. zaklatott
Mozartja
tulo ntú l ellentmondott
a közfolfogásnak,
a küzízlésnek.
I~IXO-ban ujabb
Puskin-jubileum
közeledett:
a
.,bolgvinói
ősz", Puskin legdrámaibb
és legternickenvebb
korszakának
LiO. évfordulója.
Ez
vul: a Kis tragediak. keletkezési
ideje is, így nem
Illeglepi), hogy Mihail Svcjccr rendező hozzálogOll az újabb t eveval tozat clkészu éséhez. Egy
rncrcsz öt lcucl Szmoktunnvszki]t
kérle íöl , ml'gJledig Puskin mtisik elképzelt "énje", Salieri szen-pcrr-. Llé rkezett har az idő az újubb csodára.
Bcbixonyosorlhar,
hogy Salieri is zseni, ha nem
is zenében,
hát gondolkodásúnak
mé lységóben,
komolyságában.
Helyreáll
a puskini lírai dra-

rnauugiu
;J

dialektikája:

egy személyben

egyesül

kc·t Iiguru.

:\1'. iilllllagúban
még nem lett volna nagy bra\ úr, h a Sl.moktunovszkij
Mozartból
egyszerűen
úl\,ilto/.ott
vol na a félelmetes,
intrikus Salierivé.
Ez II C III röbb, mint helyzelgyakorlat
átlagosan
lehetséges
sz incszck számára.
De közben Mozartunk is nugmuradní
- erre már csak valóban
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nagy rnuv sz képes, Szmoktunovszkij
- akárcsak Puskin -lírikusként
saja/belső
emberi-lelki
drámáját
éli át Salieriben.
szuverén
módori beléoltva a maga sokéves, kegyetlen
küzdelrnét
tehetsége kibontakoztatásáért.
Hogy Salieri már
Puskinnál
is hamleti
rnódon
töpreng,
ez csak
Szrnoktunovszkij
alakításában
vált igazún vi lágossú, Salieri második
rnonológjába
n halljuk a
következőket:
"Tétovaztam
/ Mindig, abrhogy
kínzott a halálvágy
/ Mire halnék meg?"
Szmoktunovszkij
'alierijének
iinmagával
való viaskoda 'a, kétségbeesett
akarása
rnel ycn
nagyság \ an, az isteni szépscg titkúnak megsejiésc. A zseni küszködik
benne a maga "Salierikornplcxusavul
". S a sziriesz egy'zerre
éli út a
ké: lelkiúllapotot.
ern mindenki
láttu ezt azonnal út. Alekszej Sxi mo nov Iilrnrcndcző
példúul
crrcrlcnül
utasitotta
el ezt a "zavaro~"
mcgoldást: "amil> cn nag)' 'zerli volt Szmoktunovszkij
Mozart kónt. olyan ro '~z Sulicrikónt.
Mcrt m i
Salieri Puskinnál:
eg> jó mcstcrc mbc r, közepes
rchctscggc l. Atlugus. SZllloklllnovszkijn~i1
vi~i',ont zseni, aki meg Tm
l ozurt . Ez k cptclcn~l\g!"
Pedig rnicsoda rcnst'g('~, tragikus emberi dráma születcu
beliile'
iajnos Mihail S\ cjcer barokkosan
túlrendezte Puskin bensőséges
"ki~" tragédi,iit,
rűudásul
"eredeti"
örletcivc]
mindcu
gondolati-költiii
"ugrást"
azonnal
"kiigazít",
illusztrúl,
"életszl'rű" hátter t körü miigéje, Mi ndcz azonban jelentőségét
veszti, u rn int a súlyos cgycniségű
'alicri me~elenik
és megszokjuk
jelenlétet.
Megsz okjuk , mondorn.
me rt idő kell, míg elfogadjuk
Szrnoktunovszkijt
a tőle idegen, szinpompás,
romantikus
teátralitás
kölsöségei
közö ll, amelyhez pedig ig)'ek~i',ik szófogadóan
alkalmazkodni.játek ,tílusban idomulni,
miként annak idejen
is tette az opl'l'a Icltctclcs
vilúgúban,
A nemesi díszbe burkolt, elegúm Sali ri m i ndennapi
foglalatossúga
közcpcuc
gondolja
\ cgig önrnnrcangolo
kezdő monoló~út.
Méltósúgteljesen, ahogy a koszorús i',eneköltö-hatalma
'sághoz illik, eszik-iszik,
fiúkórust c1irigúl. koszorúz vag)' éppen húzn 'életet cl. Hideg k imcrtscggel csinál mindent,
örömtelen
szemében
ml'gi~
szenvedély
izzik: nem tud másra gondolni,
c 'ak
arra a sz örnyű igazságtalanságra,
amely iit érte,
és lelkét marja, amelyet nem lehet sem lcnyelni.
sem földolgozni,
s m szabadulni
tőle: "I-: sanda
földön nem terem igazság / De éppúg) nincsen
- odafönn"
- halljuk kornoran , keményen
a kép
mögül. Igen, ebbe bele kell őrülni, és izrn o ktunovszkij egyre élesebb, n er ebb eszközőket
vet
be, A hangszín fáradt, fakó, a hangerő azonban.
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lassan Iokozudik , aho o'y gyre sűrűsöd ik a belső
fe .zültség,
a megernészt hetetlen méreg.
Dérrionisága rne ntes minden clveremültségiől.
de indulatúnak
ereje egyre veszedelmesebb,
zap
kezdettől
fogva szuro 'an zárva, a fegyelem,
a
szigorú önuralom
vczé rli izmait, tartását.
öve k vő izgatottsága
mégi~ eg)'r
följebb torzítja
han~<Ít, míg v "'gliI fájdalmas
ordításban
fül ki:
"Irigy vagyok, Vak irigység lakik / Kínzó irigység sz ivernben."
Ijedten
szörnyed
el magától,
gmt' .z k , semmire se jú hudonúszással
tupusztja
be szújút kezével
egy fa tövében,
merthogy
végig magán) o 'an sótál az erdőben.
L::!retten a nwgasi',ültl' szörnyü gondolaw')1.
hogy mcu kell szabadulnia
Moza rttól. Fuldoklik, sokúiu tart, mirc
újból lélcuzcthcz
jut, és rekedő.
torz hanggal.
majdnem
zokog\ a k ikinlod]a maradék
szava it.
Lelkének lcnc k ot lcu Il1l'lysl'gC:'biil J'el-kltiirii sohajjal megy egyre beljebb
és beljebb
a léltékcnysc g "'yiilrel mes bugyrába,
keserű nevetéssel ,11 ázva a \'égén -rzelmeit.
M gérkezik szalo njába, és belep Mozurt . , '
Valerij Zolotuhin
vidámkodó
Mozart ját Salieri ké nyszcrcdeucn
fogadja, Bel ülröl bu rjánz
gyLilölettel öleli át és rc nde li puszuni. olyan kelletlen fölénnyel.
mi nt aki cliire tudja, rosszat
tesz rnagavu l, fájni fog, ami most következik,
Mozart
biz al musko dvu mcglegyinti
mesterét,
aki mint egycmló kmü. rcz zcnestclenül
lii karosszéké n. Tűr. 1\z isteni zenét teljesen rnágaba roskudva, csukott sz emmel és szújjal "issza", Indulutát azonban semmi sem hüti,,, 'em",
nem birom" ." - nyöszörg]. aztán .irós hangon azt rebegi: "Ezt hozod énnekem,
lsten vagy, Iiam!"
lern is hangzik dics 'retnek,
Szinte tapintható.
hogyan geljed féltékeny dühe, 1\ gyilkossúg
eltökélé 'l'nek pillanatában
megremeg
fenyegctiin ősszezárt
'zája, szeme embertelen
sze nvcdési tükröz, Kétségbe
van esve, hogy meg kell
tennie, Fél 'ajút kegyetlenségétiíl.
Ez a .z cnvcdes megszépíti
komor arcát, a tehetetlen
ki 'zolgúltatollsúg
ré .zvét ct kelt iránta éppen akkor,
amikor
Mozartot
öli ki magaból.
Hangsúlyoz orn , mindez most is vissz afogou gesztu 'okkal
é~ m irui kávu l, szintc nierev külsőve l folyik,
ó

1\ fogadúban
ari 'ztokratikus,
finom mozdulattal tiilt, s közben feszülten hallgatja vendége
elbeszélését
a fekete ernberről.
Elhűlvc.
majd
ijedt 'n mercd rá, aztán határozottan
viga~7.talja
barátját.
Miutú n a mérget bel csöppent i il kehelvbe, kissé tanácstalanul.
hitetlenkedve
, lelve
tar~a kezéb n, s szinte szomorúan
nyújtja oda
áldozatának.
Szikrája sincs benne az alattornossúgnak.
Amikor
Mozart
-íccböl gyilkosságot
cml get ("T-ny, hogy l:3eaumarchais/
Méreggcl

telt eliáb alól egy embert"),
Salieri tettetett 1110fedi el rettegését
és elképedését,
szeme
segélykérően
köröz. Amint Mozart hörpint italaból, őszinte rémülettel
néz rá, egy pillanatra
köv é dermed, majd keserűen, bocsánatkérőn
elmosolyod ik: "Fenékig
ittad')
Engem
be se
vársz'?"
A Requiemc: már-már hisztériás belső zokogással hallgatja egy ideig. Hamarosan
azonban a
zokogás legyűrhetetlen
állremegésben
cs mindl'neriifeszitl's
cllcnúrc meginduló
könuvckbcn
liiI' Iclszinre,
"Te susz !" - kóreli Mozart t!ile, Illi)'(' Su licri rl'szketii ujjai\'al chakarja
arcát, és nag\IJI1 ősz in te n vúluszol.
;\Jag; nehezen
kiejtett
"l\ll'g"-je
után Mozart rol~tatja il muzsikálúst,
umit Sal icri mag,iba zurkuzva,
csukott SZl'llle
miigl' búj\ a hag\'. ldonkent k iszukad beliile eg>'
l'g-~ Iujdulmus Il·leg;.t·t\'l-tel. Mire a Zl'IH' \'('gl't
1'1'. S,t!il'ri teljesen
k i rne rű l. kiiircsr-dvc,
lúg,',
\'('glag-okbl.
lckouvult
rejjel süpped
v.l·kl·bt,.
(;\ i l k us I'S :t!dozat eg~'s/.l'llll·l~ben,
,. Kis szii n t'!
Ul,LII vurtu lanul groteszk Illo/.gúsokat
\'l·gl'/., je·
Il'iil \'It'-nkiilii, s m ar valob.m \'SZ\TSZlii rnún i.ijaII,Lk: IIll'grl'llliillehet. hog> nem ii a z sc-n i.'
hiidll'lIlJrclitja
Ill<lgállak órvvit, majd torz panlo·
rni m-mozduluuul.
CSltll~ a hadonú~/,ússal
t'S,Lp
kodlli k o zrli h<lngszt'n:·l.
,\ l'l'ndt,ú·\hl'1.
ul kul maz k odva,
SzmoktuLlo\~l.ki.i \'Iel('nek ta lún legrom,Lntikll~abb
alaki1;'~Úl II~ ujtju. f!,'iganliku~ra nag> itoll órzclmck
ki-l. i n d u l u t o k k a l , m indr-zt bclül rő! rl·kezett kűl,II
lIH'gll\'ih';LlIlIl;LslJkkal.
~/.inle kla sszic izú!«,
l'kg;,m
Iorm aban. Dl' máskor
nellligl'n látni iit
'g~ k it őrn i. svm k önnvoxni,
scm úllat iun iivöltcIli - ig-al.. il kit'g\'l'nlitií·t'lidl'gellitií
\\'alújúban
lokol.l'
grol('~d, lorzilá\ok
ezlttt,t! is biztos lá
mu s z t c-kul 'l.olg:t!nak.

sollyal

nu

,\ nyolcvanas
évek közepén portrélemez
jelent
meg a hatvanéves
Szmoktunovszkijról.
Ekkor
Illegadatott
neki, hogy a kél alakot, Mozartot és
Salieril \'l'grl' egyszerre, teljes egészében,
együll
l,lje-l,llI'S~1' .u, mégpedig
úgy, ahogy mindig is
sZl'rt'!ll' vulna, - éjjel, egyedül egy sötét szobáball, bensiisl'gesell,
közvctlcnül
suttogva a hallgal,', Iüh-bt- mindcnlch.
romantikus
külsőség
és
cirkulum mlku]. ,\ felr,'gú~, a sulus is eltér minch-u ('ddigi nll'gjl'lenítl'stiil.
Mint
aki valami
~I.i,rn\ li titkol \'allllleg,
ltg~' sugja \'égig az cgé~1.,'I,la~san. rit rnususa n. dl' soha sem szavalósan.
\'I'1ll lehet rl'SI.il'tl'sl'n h-irni ezl a \'l'gtelenül
l
1"rZl,Il'Il11eJi, intim - nincs
lző: n1O1.<11'1
i - h'Lngj.itl'kol.
Csak a \'l'get probálnám
nwg klidt'I,m,
amikor Sz.moktuuovszkij
Sa liciij" cliil,lll'nll'n gondol \ iSSI.<Lhalúlba küldöu
MoI.artja sz'1\ ui ra ... :\ lang\'s/.l'S gonosztetllll'1ll
Icr
111'1i'I\SI.I'" - .illdja k\'rdl'I.\ l' ('g~ mhcz , clször11\I'dl ,ohaj ut au , Illiljd It-z:lr:lskl"ppl'll al. a go·
nuszkodo-scrtő
kuncugas
hu llhu tn amr-lv a rel\ l'll'll'kjl'll
is mt'giili fülünkc-i .Am a nn<'ll's l'Zut tul n\'ugtalanitú
felhanggal,
ironikus arnvulattu l •..!,!"LI.'da<g's/.ik:tt'n\'let!
1~t'Ill.',.,
'
..._~
inom,

mas

je

)'...

Geréb Anna

I \', Tuliucvv. Il/l/okl'l/l\ll
S,:/II0ktIlI/0l',\,:klj.
T~c-ut r,
1')7,1/:1.
'.!. /':110)'(/11101'11,
!'ilm SzJtlhoil. Muzvika.
1')71. jún. H,
,I :\ daral>rt'",II'I,'k (;,'''p<ir LJlclrt, I'lIrdiL<isai,
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"Szorongás, félelem az én örökrészem .. "
Ingmar Bergman korai filmjei (1945-1955) és a svéd örökség
"Abban
III a,ztC"J

al. orsz;igban,
cletforrna,

al.

A filmtörtéuészek
általanos vélcmcnvc
sz crint
Ingmar Bergman A hetedik pecsét című' I!L'i(i-ban
készült filmjevel emelkedell
korunk nagy rendezői közé. Búr ezt megelőzően
is készített jelenrós. pályáján
b fordulópontot
hozó filmeket
- Börtön, Nyari koejatek. fizirés<.por és ragyogos +, a
köztudatban
mégis úgy él, hogy A hetedik pecséte:
megelö/'.ö művck
többsége
csupán "ujjgyakorlat ", "stíl usgyakorlat",
amel yckcn a fi lmrendezcs mesterségétmegtanulta.
Ennek a kicsit igazságtalan
nézetnek
egyik fö terjesztője
maga a
rendező, aki a hatvanas-hetvenes
években,
művészi sikereinek
csúcsán,
gyakran
nvilatkozou
igy korai filmjeiről.
;\ filmíürténellc'l
foglalkozók értékítélete
azonban
más, hiszen sz árnukra
n yi lva nvaiú,
hogy egyetemes
értékük rne llett a
filmek helyi értéke, tehát egy-egy ország' film- és
műve lődéstörtcnctében
betöltött szerepe is fontos.
A hetedik pecset előtt készült tizenhat
Bergman-Ii lm ről egyértelmLíen
kijelenthetjük,
hogy
a svéd Iilrruőrtcnetbcn
jc lcntős helyet foglalnak
el, néhány közülük
az egyetemes
filmtörtenetben is szarnon tartott, maradandó
alkotás.Bergm an már a negyvenes
évek második felében haútja egyik legígéretesebb,
legeredetibb
filmrendezöje,
annak
a fiatal generációnak
a taliia,
amely a második világháború
alatt lepett színre
új filmes témákat és formákat keresve, a svéd némafilmes
hagyományt
felújítva.
A szinósz ből ,
majd színházi
rendezöböl
filmrendezövé
vált,
ekkor már középkorú
Alf Sjöberg mellell a huszonéves
kezdö rendezök,
H am pe Faustrnan,
Hasse Ekman és Ingmar Bergman emelték ki a
svéd filmet abból a provincializmusból,
amely a
harmincas
években
jellemezte.
Munkasságuk
eredménye,
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hogy

a svéd

film, a némafilm

kor-

ahol tizencgy húnapig
várd,
hogy j<"Jhszanak

ne

tart a tél, é~ ilve n
al. t'lllberpk:"

IWO-

.

szakához
hasonlóan.
a háború után ismét erős
nemzeti vonásokat
mutat. Különösen
Sjöberg és
Bergman ebben a korszakban
készült filmjei kötödnek erősen a svéd hagvományokhoz,
az ósza
ki filozófiához
és életer/éshez,
~t k lassz i ku s nemafil m-trad í ci hoz.
ó

A klasszikus némafilmes örökség:
Sjöström és Stiller mítosza
A svéd némafilm
virágkorának
két kimagasló
rendeziíjc
Victor Sjöst rörn és Mauritz
Stiller
volt. Az Uli (j-tól 1~1~-I-ig tartó korszak filmjeinek lcgmcghatározóbb
jellegzetessége
a táj fokozott dramaturgiai
szerepe. Ugyanilyen
lényeges szerepet kap a természet
is, amely a filmdráma fejlődésével
párhuzamosan
egyre kegyetlencbbé , kiszámíthatatlanabbá
válik. Természet,
túj és benne az ember a legszorosabb kapcsolatban állnak ezekben
a filmekben,
a természet
változása pedig ál talában analóg a hős sorsával.
Ennek a hagyománynak
a továbbélését
figyelhetjük meg Bergman nyári filmjeiben,
de más
rendezöknél
is. A svéd filmekben
a legszebb érzés, a szerelern
is a szabadban,
a természetben
bontakozik
ki.
igy
történik
Sjöberg
Egi
vandorában (I~)-!:2) vagy Ame Mattsson filmjében, az Egy nyaron rit ttincoltban (l~)'í l).
A természet
intenzív átélésének
régi hagyománya
van a skandináv
emberek
életében.
A
hatalmas
erdők
és tavak, a hosszú sötétség és a
fagyok, a hirtelen
olvadás
és a rövid, világ{J~
nyarak világában
lő északi ~l11ber mindig jobban fi.iggött a tcrrnószcuől.
mint a közép-euróé

pai országok lakói. A természet szent hely, az erdőrtek pedig sz inte mitikus varázsa van az észak-

európaiak
képzeletében.
Svédországban
még
ma sem számít különlegességnek,
hogy ha valaki lelki megújulásra
vágyik, egyedül
vonul el
hosszabb
időre az északi magas hegyekbe,
és
jálja végig például a királyi útnak nevezett híres
túristautat
a Lappföldön.
Ugyanilyen
varázsa
van nyáron a háborítatlan
tavaknak vagy a lengerpartnak.
A svéd némafilm
erősen irodalmi
ihletettségű. Sjöström és Stil1er elsősorban
a késő-romantikus Selrna Lagerlöf
regényeit
választolta
ki
előszeretettel.
Az írónőnek
a dombos-tavas
közép-svcdorsz ági vidékeken,
Varrn landban
és
Dalarnában
játszódó,
az úgynevezell
"udvarház-romantika"
jegyében
fogant, lírával átszőtt
regényei rendkívül
népszerűek
voltak a szazadfordulón és a tízes években,
amikor a svéd irodalmat és festészetet
akihalóban
levő régi parasztkultúra
és a vidéki idill iránti lelkesedés
Iűtölte.
!\ svéd némafilmet
végül a hiteles psz ichologiai alapokon nyugvó em berábrázolás
jellemezte, amelyet
a negyvenes
évek második felében
Bergmanék
újból Ielfedez nek , és amelyen Bergman egész életműve
nyugszik.
Stiller l~):l()-ban készült Eretikon cím ü filmje,
amelynek
irodalmi alapja Herczeg Ferenc színműve, a Kék róka, a filmdráma
melleu új rnűfa]t
teremtett,
a pikáns szalonvigjátékot.
amely kesőbb Luhitsch
filmjeire is hatott. Ennek könynyed,
szellemes,
házassági
komédia-stílusa
Bergman korai trí lógiájában,
a Vdrakozó nökben,
A szerelmi leckeben és A nyáréjsraka mosolydban
folytatódik.
Bergman nyilatkozataiból
és őnél ctrajzi regenyeből tudjuk, hogy milyen nagy hatással volt rú
a két nagy 'filmrendező.
Suller már 1~):lH-ban
meghalt, de Sjöströrnhöz
személyes
kapcsolat is
fűzte; két filmjében
főszerepet játszik a harmincas évek óta a filmmel már csak színószkcru
foglalkozó, nagy tudásu míivész. Bergman a Laterna Magicdban vall arról, hogy elsö filmje, a Vdlsag forgatásakor
mennyi hasznos tanácsot
kapott a svéd film nagy öregjétől.
Bergman
korai
filmjeiben
a sjöstriimi
életmű
nagyon sok motívum a köszön vissza, leggyakrabban
talán a Halál kocsisának
különböző
alakváltozatui
(a Nvdri
közjdtékban,
A hetedik pecsétbcn
és A na/J

v<l,'ébenl.
Sjöströrn és Stiller nem egyszrrüen
filmrendczők, hanem a korabeli
kulturális
élet vezető
egyéniségei
is voltak. Svédországban
mindenki
művészként
tisztelte üket, népszerüségük
pedig
a filmsztárokéval
vetekedett,
ami meglehetösen
ritka jelenség
a film első évtizedeiben.
Alakjuk

IlIp ..ina,

nn~!.!,JII(/1I fl IIl:!.!,r;'(J/t'

(i

cl:

;'(::;,1 /I

olyan erős rcndcxő-rnitoszt
tcrcrntctt meg Svédországban,
amely a harmincas-negyvenes
években is ('lé) maradt, és amely a hatvanas
óvekt ől
Ingmar Bergman személyében
Iol ytatódou.

Szorongás, börtön-pszichózis,
magány-komplexus, nyár-komplexus
A harmincas
évek időszakát
lcszúmuva,
a kezdetektéíl egészen napjainkig,
a svéd Iilm művés/.etlegtübb
alkutása az alcírnbcn szereplö valamelyik fogalom jegyében
fogant. /\z északi [iloz(')l'ia és irodalom
ihlette érzések és magatartásIormák
hatják út Bergman
korai filmjeit is.
A szorungús fogalma Kierkegaard
úta meghatározója
az úgynevezett
"északi életérzésnek
". A
hiresen magányos
dán teológus-filozófus
a hegeli objektív dialektikaval
a maga egzisztenciális dialektikáját
állítva szerube
pozitív tartalmat
arlot t a szorongás
él ményének.
Kierkegaardnál
L1~:V'ani~a szorongás
maga a lét, szemben
áll a
scmrn ivo Imeg nem alapozott egyéni szabadsággal, és a nem léttel szemben
az emberi létezés
elemi jcl lcmzőjc. A szorongás szerinte az ember
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szabadságának
legintimebb
kifejezése.
Kierkegaardig kell tehát visszamennünk,
ha azt kutatjuk, hogy miért olyan meghatározó
a szorongás
élrné nve a skandináv
irodalmakban
már éviizedekkeí az egzisztencial
izmus előtt. Lagcrlöf rvgényei t is áthatja a természetnek
kiszolgáltatott
ember szorongása,
de nála ee a l H. századi Swedenborg miszticizmusával
keveredik.
ID l h-ban,
abban az évben, amikor a svéd némafilm
Lagerlöfhöz fordult, jelent meg Par Lagerkvist
Seorongds című verseskötete
(dolgozatunk
címét innen
választottuk).
A későbbi Nobel-díjas
író ebben a
korai, pesszimista
hangú kötetében
szimbolikus
formában
ábrazolja
a szorongást
és az emberi
kapcsolatoktól
való, amagányhoz
vezető félelmet.llyen
előzmények
után érthető, hogy az egzisztencialista
szorongás-élmény
is erősen hatolt a háborút
szcrcncsésen
elkerülő,
de az
atom háború lehetöségétöl
egyre inkább rcsz kctó jóléti államban
élé) svéd értelmiségre.
Bergman első filmjeiben ez az egzísztencialista
hatás
romantikus
sxinczctű , a francia lírai-realista
és
az olasz neorealista
film hatásával keveredik.
1\
sartre-i életérzés
leginkabb
az ID-l-H-ban készült
Borton círnű filmjét halja át.
Ez a műv e egyébként
pályakezdése
összefoglalásának és egész clctrnűvc megalapozásának
is
tekinthető.
Elérkeztünk:
az úgynevezett
börtön-psvichózis fogalmához,
ame ly a svéd film egész történetét végigkíséri.
1\ börtön-pszichoxison
azt értik,
hogy az ember a civi liz aci során mcgszc liditettc ugyan a vad és zord természetet,
dc kiszam íthuratlansága
bc lcköltözöu
az emberi lélekbe. A
természet
tehát fölemészti
az embert, de az emberek lassan egymúst is I'iilemésztik,
igy önmaguk ellenségéve
válnak. Az ellenség tr-hát először a természet,
majd a másik ember, végül önmagunk. Az ember pedig reménytelenül
ve rgődik a saját maga köré épített börtönben.
"A fal
nőtt körülötte
m, végül nemcsak megvedett.
hanem körül is kerített" - mondja Marie, a balerina a Nvdri kö;:,jatekban arról a képzeletbeli
Ia lrol.
amit a külvilág ellen épített védckczcsul
maga
köre szerelme
halála után. Innen már csak eg)
lépés a szintén
vedckevésböl
magunkra
vett
maszk, a persona. "Az ember csak akkor láthatja
tisztán az életét, ha leveszi a maszkját,
ha minden védőfal, amit maga köré ópücu , szétporlad,
és ott áll meztelenül,
hidegen, és látja az igazi való önmagát"
- vélekedik
a balettmcstcr
a Nyari
ó

kö<jdtékban.
A börtön-pszichózis
folyamatának
végúllomása az emberi
magány.
A saját börtönükbe
zárt emberek
együttélése
lehetetlen,
mégis arra
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kényszerülnek.

hogy társadalmat
formáljanak.
Az együttélés
ezért ítéltetett örökös válságra.
Ez
a magány-komplexus
is végigkíséri
a svéd film
törtenetét.
Bergman
férfi és nő kapcsolatát
tárgyaló filmjeinek
is gondolati
alapja.
A magány
visszatérő
motívum
már a korai
Bergman-filmekben
is. Az I!J-l-í-ben készült Zene
a sötétben főszereplője
Bengt, a vak zongorista,
akit vaksága zár magánya
börtönébe.
Testi fogyatékossága
miatt magányosjohannes,
a kapitány fia, a Hajóval indiába cím ű filmben.
Az
ID-l-H-ban készült Kikouiuáros női főszereplője
az
egyik jelenetben
rúzsúval írja fel a tükörré
azt a
szót , hogy magány. Rut és Bertil, a Szomjúsag kiüresedett
életű, vasúti fülkében
veszekedő
házaspárja a szétbombúzott
Németországon
átutazóban úgy véli, hogy az együttélés
pokol, de a
magány még ennél is rosszabb.
Soha nem volt
annyi magányos
film hős a svéd filmekben,
mint
a negyvenes
évek végén.
Végül meg kell említenünk
a nyár-komp lexust, mint Bergmannúl
is nagy szerepet játszó
sajátosságot.
A nyár-komplexus
a svéd nyár rövidségéből
fakad. Azt az élményt, amelynek
átélésére
egy közép-európai
embernek
háromnégy hónap ideje van, egy északinak három hétbe, egy hónapba
kell sűritenie.
"Számomra
a
svéd nvár az elementáris
üröm időszaka,
külön őse n Szent Iván-éj táján , júniusban"
- mondja
Bergman.
A nyár északon
erősen ősszeforrt
a
szabadság
és a szerelem
fogalmúval,
az augusztusi ősz pedigjóval
erősebb elmúlás-élményt
jelent, mint más éghajlatú vidékeken.
A szerelern
és a nyár annyira összeforrt,
hogy az iísz közelodtc általában
a szerelern végét is jelenti a svéd
filmben. Erre épül a Nyári kö<jdték, az Egy nyar
Monikaual vagy az égy nyeron át táncolt. A nyárhm. és a szabadsághoz
természetesen
a fürdés is
hozzátartozik,
ami meztelenül
jelenti a legteljesebb szabadságot,
ezért van olyan sokszor fontos dramaturgiai
szerepe
a svéd filmekben.
Mezte lcnül fürdik egy szerelmespár
már Stillcr
I!J l !J-ben készült Halássfalu
cimű filmjében,
de
az ELI.,'Y nyaroll át táncolt szerelmesei
és Mónika is
a Bergman-filmben.
Szabadságát
és önállóságát
akarja kifejezni Sjöberg
1!J-l-D-ben készült Csak
egy anya cimű filmjének béreslány hősnője. amikor ara tús idején társnői
nagy megrökönyödésére mczrelcnül
fürdik meg a tengerben.
A Fűrészpor es ragyogásban FrOSI bohóc felesége, Alma az
összcgyűlr tisztek szórakoztatására
fürdik meg a
tengerben.
;\ jelenetnek
fontos dramaturgiai
szerepe van, az emberi
megaláztatás
képében
elülegezi a cirkuszigazgató
későbbi sorsát.lIyen
eliízmények
után talán nem véletlen, hogy Felli-

nilr/tin,

1'11,'1

n i Edes eteti'nek egyi k ku lr sjcle nt óbcn egy svéd
sz inész nő. Anita Ekberg fürdik meg éjszaka a
Tre\'i-kútban,

Az új svéd film
a negyvenes évek elejétől
az ötvenes évek elejéig
Svédország
a mindkét
világháborúból
kimaradt
szerenesés
országok
közé tartozik,
igyam
últ
százud végén kezdődön
gazdasági
fejlődcse töretlen volt szúzadunkban
is, 1!J:-I:2óta kisebb
mcgszak
a
állnak a
k orrnún v élén, egészen napjainkig, A harmincas
években.
Per Albin Ha nsson kormánya
idején
teremtődu-k
Illeg a ki'siibbi jóléti
állam alapjai,
1-1a nsson a ..fol khcm rnct ", \'a~\'i 'i "S\'('c!orszúg a
nl'p olthona"jelsza\'úval
csiikkentette
az a(I<'Jl~'rhckct
és egYéb rcforminl('zkedé~ckel
vezetett
be, Ebben ,~~I.ellemb('n Iol vuuta te\'c,kell\ ségl'l
,IZ 1(1~~i-lÚI a kormány
('I('n' <ill<')Tagl' ErI:lnct'er.
:\ :\' ,-\TO-hoz
va ló csatlakozást
c lu tusitvu t o
vább Iok ozta a svéd semlegess('g
mitoszú].
I!n~i
ításokkal

szociáldcm

ok

ratúk

l's 1!11!1 kiiziitt egész Luropaban
egyedülúlló
sz oc i.il is rcforrnintczkcdóscivcl
pedig Illegtercnucuc
a svéd júl éti llarnot.
Az anyagi jólct és biztonság a rü oka az egzis/,tencializrn
us erős hatásának
a háború után, ami
a Iil rurcndczőkct
is új témák relé, elsősurban
a
kt kérdései nek és az együltélés
problémáinak
vi/,~gálala kié fordította,
AlfSjiibcrg
nevet kell c löször említenünk,
aki
I!J IL-ben a némafilmes
hagyományokhoz
erősen kiiliidii 1::l!,i candor cím ü misztcriumjátékkal
hívta fel magára a figyelmet.
Az ]!I-L'i-ben készült ()rjöngiJ, amelynek
Bergman irta a forgatókönyvet.
egy Hirnmlor
maszkját viselö szadista
gimJlúziumi
tanúrról szol , aki hulálba kerget egy
fiatal lún: l. A küliinlegcs
fény-árnyék
effektusok, a pszichologizúlú
előadásmód
és a Caligulúna k ru-v ('I,clt pszichopata
tanár alakja a német
cxprcssz ionizmus
hatúsá ról t anúskodtak.
Sjiibng a negy\'l'Ill'~-iilvcnes
évek Iordulójún jutou
ell1lüv(''iI,etc csúcspontjáru.
Strindberg
kamaradarabjúnak.
a f ulia kisas.\'.«(mynak fi Imcs adaptácjújÚ\ al. 1\ film újszerű formai megoldása
a külö nböz időxikok eg) képbe komponálása
volt.
á

ő

Múlt és jelen különös együttesben
jelent meg a
filmben, akárcsak Bergmannál
hat évvel később

A nap végeben.
Bergman
stílusához
Hasse Ekman két filmje
áll legközelebb,
az W49-ben készült Bankett, és
az UJSO-es Lany jácintokkal.
Ekman régi Filmes
családból származik,
apja neves színész vol t, fia
pedig színész-rendező
lett - ő alakítja a [estőt a
Picasso kalandjaiban.
Hasse
Ekman
íorgatókönyvíróként
kezdte a háború alatt, de lD:'3D-től
már rendezett
is. Színészként
is láthatjuk
Bergman Börtön cimű filmjében,
vagy a Fűrészpor és
ragyogásban, ahol a csábító vidéki színészt játszsza. A Bankett egy fiatal pár házassági drámája,
akik a legjobb strindbergi
stílusban
veszekszenek egymással.
A két főszerepet
maga Ekman,
és akkori felesége, akitünő
szinésznő,
Eva Henning alakítja. Ekman szokatlan
filmje a későbbi
Bergmant
előlegezte.
Ilyen intenzív
lelki kitárulkozással,
erotikus nyiltsággal
csak az ő hatvanas és hetvenes években készült filmjeiben találkozunk.
ALany jáciruokkal cirnű filmjével Ekman a
kortársak
szerint is elérte Sjöberg és Bergman
rnűvészi színvonalát.
Ez a film is amagányról,
az emberi kapcsolatok
hiányáról
szól. Bárzongorista főszereplőnője
ti tkolt homoszexualitása
miau él örök magányban.
A rendező által írt forgatókönyvön
erősen érzödik Weijes Aranypolgarának szerné lyiségkurató
elbeszéléstechnikája.
ezért a lány öngyilkosságának
okára csak a film
végén derül fény. A magány azonban
nem csupán szerelmi problémaként
jelenik meg a filmben, hiszen a másik főszereplő, egy részeges restő ugyanolyan
magányos,
és normális
emberi
kapcsolatokra
képtelen,
mint azonos neműekhez vonzódó
ismerőse.
Ekman szerzői filmjeiben
- melyeknek
sz invonalát késöbb nem tudta utolérni - megmutatkozott a női pszichikum
iránti különleges
érzékenysége.
Ebben a vonatkozásban
is hasonlít
rendezőtársára.
Bergmanra,
mintegy megelőlegezte az ő érett filmjeit.

Bergman első öt filmje:
téma és stíluskeresés
Bergman
első filmjét,
a Válsdgot I!J·l(i
bem utatták.
még javában
tartott a
svéd filmgyártás
háború
alatti kenjunktúrája.
Évi negyven-negyvenöt
filmet készítettek,
szükség volt sok forgatókönyvre
és uj rendezökre
is.
Az Orjöngéssikere után, még lD·Li-ben kapott lehetőséget
Bergman
az első filmrendezésre.
EbAmikor

februárjában
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ben az időben a helsingborgi
színház főrendezője volt. I!J73-ban így nyilatkozott
első filmjéről:
"Ha valaki arra kért volna, hogya telefonkönyvet filmesítsem
meg, azt is megtettem
volna, bizonyára jobb eredménnyel.
Nem tudtam semmit, nem éreztem semmit, és úgy éreztem magam, mint egy gomolyagba
akadt macska."
Onéletrajzí könyvéből viszont az derül ki, hogy
óriási lelkesedéssel
és önbizalom mal vetette bele magát a rendezesbe. és meg volt róla gyözödve, hogy hamarosan
bebizonyítja:
ö a világ legjobb filmrendezöje.
Az első film nem sokat árul el a későbbi Bergrnanról, amiben talán az is szerepet játszik, hogy
nem saját forgatókönyve
alapján
dolgozott.
Meglehetősen
gyenge és éretlen Iilm a kisvárosi
környezetben
játszódó
Válság, életúrit fiatal hőse
sodródásával.
Ráadásul
Sjöberg
Örjöngésének
képi világát utánozza,
de mindcn tartalom
nélkül.
A következő két melodrámát,
Eső mossa szerelmünket, Hajóvallndiába, a társadalmon
kívül álló
lázadó fiatalok témája, és a Carne-Prévert-féle
francia realizmust
idéző képi világa teszi hasonlóvá. Ide sorolhatjuk
még a Zene a sötétbent is, a
vak zongorista
történetét.
amelyen
inkább az
egzisztencialista
hatás érződik.
Erre a három
filmre illik talan leginkább
a rendező
későbbi
nyilatkozata
korai "stílusgyakorlatairól".
Minden gyengeségük
ellenére erős hangulatteremtő
erejük van. A Hajóval Indiába talán a legsikerültebb, a társadalmi
kívülállás képe a svéd tenger
mítoszával
keveredik
benne. A púpos fiú, aki
kapi tány apja val és anyjával
él egy bárkakat
mentő hajón, a társtalanságtól
és a meg nem értettségtől
szenved.
Az apa a hajóra hozza volt
kabaréénekes
szeretőjét,
akibe a fiú is beleszeret, és ez a viszonzott szerelem segíti önmaga elfogadásában.
A gyengéd szerelem itt is a természetben, a köves-sziklas
tengerparton
bontakozik ki közöttük.
Ebben a [ilrn ben bukkan rel először - bár még csak jelzésszerűen
- a későbbi
bergmani
témavilág.
"Nem értjük egymást, kár
a szóért is, amit egymasra pazarolunk"
- mundja
az anya férjének a hitvesi ágyban, a huszonöt
éve tarló lassú elhidegülésükről
beszélgetve.
Ebben a filmben tűnik fel először a varieté, a cirkusz világa is. A színpad szélén folyó verekedés
a hirészpor és ragyogás hasonló jelenetét
juttatja
eszünkbe.
Az expresszionizmustól
örökölt rényárnyék hatások az Őrjöngés és a Válságulán ill is
jelentős
sz erepet játszanak.
Az egyik beá llításban mintha az egy évvel korabban
készült némct film, A gyilkosok kiietűnk vannak [ősz ere plőnője nézne at a törött ablaküvegen.

Az l !)4H-ban készült Kikötőváros akár olasz
neorealista
film is lehetne. A sivár környezet
és
az emberi nyomorúság
ilyen realista, már-már
naturalista ábrázolására
legközelebb
az Egy nyár
Mónikával stockholmi külvárosi jeleneteiben
kerül sor. A fiatal tengerész
és a nevelőintézetből
szökött lány kapcsolatán
keresztül itt is a társadalmon kívül rekedtek sorsát ábrázolja a rendező. A Kikötőváros az első a Bergman-filmek
sorában, ahol a női főszereplő
személye észrevehetően jobban érdekli a rendezőt,
mint a férfié. A
szomorú sorsú Berit portréja az első a Bergmanhősnők gazdag arcképcsarnokában.

Film a földi pokolról
Az 194H végén forgatott Börtön az első fordulópont a rendező pályáján.
Ez volt Bergman
első
igazi szerzői filmje. Maga írta a forgatókönyvet,
tehát nem kellett tekintettel
lennie az irodalmi
alap megkötéseire.
Bergman megpróbálta
a forgatókönyvbe,
majd a filmbe ágyazni
akkori
egész - még meglehetősen
kaotikus - gondolatviiágat. Ha későbbi
nagy filmjei ismeretében
nézzük meg a Blirtönt, első beriyomásunk
az,
hogy bár meglehetős
összevisszaságban,
de már
szinte minden megtalál ható itt a későbbi Bergman filozófiai- és motívumrendszeréből.
A film
egyes szereplőiről
is úgy érezzük, mintha előtanulmányai
lennének
későbbi jelentős
alakjainak. Keret játékkal kezdődik a történet: Martint.
a fiatal filmrendezőt
meglátogatja
régi tanára,
akit nemrég
engedtek
ki a bolondokház
ából.
Azzal az ötlettel áll elő, hogy filmet kellene csinálni a földre szállt pokolról, amelyet az ördög
kormányoz.
Ezután a stockholmi
óváros egyik
szűk utcáján kocsizik előre a kamera, és közben
főcím helyett a narrátor
mondja el a film elkészültének
körülményeit,
alkotóit. Ebben a szűk
utcában
lakik Martin író barátja a feleségével.
Thomas
az irodalmi
avantgard hoz tartozik,
a
kelleténél
többet iszik és veszekszik feleségével,
Sofival. Martin elmeséli barátjának
az öreg látogatását,
mire Thomas
előző napi találkozását
rnondja el egy fiatal utcalánnyal,
Birgitta-Carolinával,
akivel riportot készített, és akinek sorsa
szerinte alkalmas lenne az öreg tanár eszméinek
megelevenítésére.
A történet
fél évvel késöbb
folytatódik.
Thomas
otthagyja
feleségét,
és a
sors Brigittával
sodorja össze, aki közben gyereket szült, de vőlegénye és annak növérc erőszakkal el vették tőle. A két csalúdott
em ber összeköltözik egy panzió padlásszobájában.
Az idill
rövid ideig tart. Birgitta visszatér vőlegényéhez.

de nem tud megszabadulni
vízbefojtott
csecsemője rémképétől.
és öngyilkos
lesz. Thomas is
visszatér Sofihoz. és a film végén megint a rnűteremben
vagyunk,
ahol Martin filmje készül. A
tanár filmötlete
sorsáról érdeklődik,
de Martin
szerint nem lehet elkészíteni
a filmet, mert a felvetett kérdésekre
senki sem tudja a választ. Martin filmje tehát nem készült el, Bergmané
viszont igen, de ez sem tud választ adni a benne
felvetett kérdésekre.
Pokol-e a földi élet? Létezik-e isten, és ha igen, eljuthat-e
hozzá az ember? Ebben a filmben jelenik
meg első ízben
Bergmannál
az ördög alakja, és az a modern
misztériumjáték-típus
is, amelyben
isten nagyon ritkán szólal meg. Az ördög ezzel szemben
sohasem hallgat. Elrejtőzik az ember ezernyi arca mögött, és Bergman
szinte kaján örömmel
leplezi le újra és újra, mert jóval érdekesebbnek
találja, mint az ismeretlen,
arcát a sötétben elrejtő istent.
A film képi világa expresszív
és asszociációkban rendkívül
gazdag, a színészi játék pedig jóval stilizáltabb,
mint korábbi filmjeiben.
Említésre rné ltó az a néhány perces burleszk-film
betét, amelyet Thornas vetít le Birgittának
padlásszobájukban.
Ennek a filmbetétnekegyik
részletét láthatjuk később a Persona kezdő rnontázsjelenetében.
A hálósápkas
férfi, a koporsóból
kikelő halál és a gyilkos kergetőzését
olyan korhű
stílusban és technikával
vette fel Bergman, hogy
azt később sokan eredetinek
vélték. Az élet mint
bohózat,
illúzió és mágia, a halál a fehér vásznon - mind olyan Bergman-motívum,
amely későbbi filmjeiben
is gyakran felbukkan.

Rövid nyári boldogság
Thomas és Sofi, a Borton veszekedő
házaspárja
új téma nyitányának
is tekinthető
Bergmannál.
A férfi-nő kapcsolatról,
a házasság
válságairól
vagy menedék-szerepéről
szólnak
következő
filmjei, először melodramatikus,
majd könnyed
vígjáték formában.
I!W)-ben, amikor Hasse Ekman Bankett című házassági
kamarafilmje
készült, Bergman két hasonló témájú filmet is rendezett. A Sromjúsdg és a BoLdogságjeLéházaspárja
is a házasságon
kivüli kapcsolattól
reméli élete
tartal másabbá válását, végül mégis visszatérnek
egymáshoz,
mert ebben látják az egyedüli menedéket az élet elviselésére.
/\. következő három filmet, a Nyári közjátékot,
a Vdrakozó noke); és az Egy nyár MónikávaLt a
Stockholrn
környéki
szigetvilágában
forgatta a
rendezö. A Várakozó nők szellemes,
ironikus stí-
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Ftires<.por cs ragyogas. /953

lusú vígjáték, előtanulmány az első korszak utolsó két filmjéhez. a Szerelmi leckétvez és A n)'áréjszaka moso/yához. Az említett nyár-komplexus
jegyében fogant viszont a sötétebb tónusú Nydri
kö<játék és az Egy tlyár Mánikáoal. Mindkét fil ma
nyári tóparton kibontakozó és beteljesedő első
nagy szerelemről szól, amelynek a hirtelen és
kegyetlenül beköszöntő ősz vet véget. Marie és
Henrik, illetve Mónika és Harry szerelmét a természet öli meg. Henrik a háborgó őszi tengerben leli halálát, Mónika és Harry pedig a hideg
közeledtével közösen vet véget a nomád életnek. Visszaköltöznek a városba, ahol gyöngéd
símogatásaik lassan verekedéssé torzul nak. A
természet és az érzelmek analógiája a némafilmekhez hasonló szoros együttesbenjelenik
meg
Bergmannál. A szerelem intim, meghitt pillanatait gyakran a szikrázó napsütés, a homokos
part, vagy a fák suhogó koronájának képei vel
társít ja. A közelgő tragédiát vagy elhidegülést
pedig egy külöriös madár huhogása, a borús ég
vagy háborgó hullámok jelzik. A tragikus halál,
az elhidegülés ellenére a két film befejezése
mégis optimizmust sugall. Mariét.
a balettáncosnőt. a tizenhárom évvel korábbi nyár emlékeinek átélése segíti abban, hogy harrn ine éves
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korára végre [e lnőtt e váljon. és munkájában - a
táncban -találja meg boldogságát. Harry, a másik történet "túlélője" pedig kíslányában,
a kis
Mónikában találja meg a rövid nyári boldogság
folytatását.

Emberi megalázottság
Az első rendezői korszak kétségtelenüllegjelentősebb filmje az I!);,):-l-bankészült Fűrészpor és ragyogás. A Börtön után ez Bergman második valódi szerzői filmje, de jóval fontosabb és gondolatilag gazdagabb. A századfordulón játszódó történet kezdő képsorában cirkuszoskocsik poroszkálnak a hegygerincen, a horizont előtt. A kocsis
elmeséli az igazgatónak azt a néhány éve történt
esetet, amikor Frost bohóc felesége, a még szép,
de hervadó Alma, buta magakelletésből rncztelenül megfürdött a tengerben a közelben lőgyakorlatot tartó tiszte k mulattatására.
Meg is elevenedik n történet. Frost tudomásárajut az eset,
megalázouan
a vízbe gázol, hogy kicipeljc
feleségét, kétségbeesve takargatja meztelenségét a rnulató tisztek elől. E'z az előjáték exponálja a film témáját: az emberi megaláztatást. En-

nek bemutatására
pedig nem is lehetne alkalmasabbat találni a vándorcirkusz
"istálló, pacsuli és
verejtékszagú"
világánál.
A közeli kisvárosban
folytatódik
a történet, ahova a cirkuszosok
megérkeznek.
Itt él a cirkuszigazgató,
Albert elhagyott felesége közös gyerekeikkel.
ól jövedelmező trafikja van, elégedett
nyugalmas
kispolgári életével,
és iszonyodva
gondol vissza régi
cirkuszi múlt jára. Mialatt Albert a kibékülés reményében
meglátogatja,
mostani
szeretője,
Anne egy értéktelen
amulettért
odaadja magát a
városi színház hősszerelmesének.
Fransnak.
A
cirkuszi
előadásra
a színháziak
is eljönnek.
Frans a rnanézsban
provokáíja
Albertot,
összeverekszenek,
és Albert elterül a földön. Elkeseredésében
főbe akarja lőni magát, de csak a tükörképébe
lő bele. Ez nyilvánvalóan
nem elégíti
ki, mert az utolsó jelenetben
Alma vén medvéjét
is lelövi, bizonyára
azért, mert a lompos, szánalmas állat saját tehetetlenségére
emlékezteti.
A Börüinben feltett kérdésre még nem tudott
választ adni Bergman,
a Fürés;::jJorés ragyogás viszont már az érett művész üzenetet fejezi ki. Az
életet minden megaláztatása
ellenére el kell rogadni, illuzió nkat elvesztve
is tovább kell élni,
még akkor is, ha tudjuk, hogy az egész életünk
egy nagy fiaskó. Ez a szemléletmód
a meghatározó a negyvenes
évek svéd irodalmában,
elsősorban Stig Dagerrrian
és Lars Ahlin műveiben.
.
A film kameramozgása.
beállításai
és a szineszvezetés
már tudatos, érett rnűvészről
tanúskodik. A kezdeti évek bizonytalansága
elmúlt,
Bergman már pontosan
tudja, hogy rnit akar, és
hogy milyen formában
rejezze ki. A film mégsem aratott _közönségsi kert, anyagilag
is nagy
bukás volt. Ertékei csak néhány év múlva, a többi.jelentős
film fényében
váltak nyilvánvalóvá.
Ez volt viszont az első filmje, amelyikre
külföldön is felfigyeltek,
és a Bergman
nevet megtanulták.

J

Férfiakról és nőkről könnyedén,
szórakoztatóan
A Fűrészpor és ragyogás után könnyebb
hangvéteIli filmek zárják le Bergman korni rendezői korszakát. A kiindulópont
az egy évvel korábban
készült
Várakozó nők. En nek egyik epizódjából
fejlödön
ki él Szerelmi lecke, ezt a témát var iálja A
nyáréjszaka mosolyában is. Hasonló stílusuk és temaviláguk
alapján korai trilógiának
is nevezik
ezt a három filmet. A Várokozo nal négy kűlönálló epizódból
áll, és epizódokból
építkezik
a
Srerelmi lecke is. A Stockholm
környéki nyári pa-

l::~y 11)'(/1' Monikaoal. 1953 (l lurrirt

Audcrsson)

radi csom ban négy nő várja haza férjét a városból érkező hajóval. Az időt történetek
elrriesélésévei töltik el, a - házasságukból
vett - négy epizód al kotja a filmet. Az egyedüllétröl,
a mási k
elérésének
képtelenségéről
szólnak
a történetek, de nem olyan tragikus formában,
rni nt a korábbi filmekben,
hanem sok humorral és iróniával. Igazi rendezői
bravúr
Eva Dahlbeck
és
Gunnar Björnstrand
kettőse a harmadik
epizódban, amely egy szűk liftben játszódik.
A gyá':os
Fredrik és nagyvilági
felesége, Karin kényszerűségből néz szembe
konvenciókká
merevedett
házasságával,
amikor a gyár jubileumáról
hazafelé, két emelet között megáll velük a lift. Hoszszú ideje nem szenteltek
már semmi figyelmet
egymásnak,
de a szük helyen összezárva
rádöbberinek. hogy még mindig gyengédséget
ébreszt
bennük a másik közelsege. Amint azonban
kiszabadulnak
a liftből. felveszik korábbi maszkjukat, folytatják csak magukkal és a konvenciókkal töröd ő életüket.
Ez az epizód teljesedik ki a Szerelmi leckeben,
ugyanannak
a két színésznek
az előadásában.
A
Srerelmi leckével a férfi-nő ternatikában
új szín jelenik meg Bergmannál
: az érett, higgadt, egymás gyengéit jól ismerő és elfogadá házaspár ti-
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pusa. A szenvedélyekből
Osvágyak ból régen kigyógyultak,
a vonzalom
már c ak a közös emlék k hatására
támad fel bennük újra. Ti ztában
vannak férfi, illetve női szerepük fonto ságával.
és ezt tömör, pergő, szellemes
dialógusokban
adják egymás tudtára. A házasság történetének
emlékezetes
epizódjai
nash backekben
elevenednek meg, a történet folépíté
laza és ötletszerű. Mindezek
ellenére
a film erősen sz inpadias,
a francia
bohózatok
tílusát juttatja
eszünkbe.
Házassági komédia a század elején játszódó A
nyáréjseaka
mosolya is, amelyn k terve a Vig
ö;::vegy malmői rendezése
során született
meg
Bergmanban.
A filmet az a romanuku
irónia és
illúziók nélküli, de a gyengeséghez
megértéssel
közeledő
emberismeret
hatja át, amely a tízeshúszas évek neve
véd irójának: Hjalrnar Bergmannak
az életművét
is j lIemzi. A nyáréjszaka
mosolya Bergman I gszínpadiasabb
filmje. A századforduló
legáns ruháiban
é' díszletei között
felvonulnak
korábbi alakjai. A Stiller Erolikol1jától örökölt, felszabadult,
játékos stílusú, pikáns
rotikával
fűszer zeit film egy világos nyári 'jzaka, a 'z nt Iván-éj történetét
meséli el, amikor az összes szerelme
párt C erél, r gg Ire
azonban
mindenki
visszatér a régi hez. A film elsőként
a Bergman-életműben
- hatalma
ikert aratott, Cannes-ban
I!J:íb-ban megkapta
a
legjobb vígjáték díjál. A korai Bergman-korszak
három
legkitíínőbb
színésze,
Eva Dahlbeck,
Hanoi t Andersson
és
u nnar Björn ·trand 'zámára i jutalomjáték
voll.
A nyáréjseaka mosolya arról tanúskodik,
hogy
Bergman
sokkal
harmonikusabbá
vált, korai
gondolati-filozófiai
káosza letisztult. Továbbra
'em akar kitérni az élet és él lét nagy kérdései nek
vizsgálata elöl, de minden komolysága
ellenére
mindig élvezi a játékot
is.
Czakó Ágnes
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lm 1987. jim. :

on: Dom badade en sonimav: ln: Clwp'0.

'L (0)

Stig Björkman
Torst n Manns -.Jonas Sima: Bergmau om Bergman . Norstcdt och Söners Förlag, Stockholm. 1!)70.
G)"iirffy Miklós: Irrgmar Bergman. Gondolat.

Budapest.

1!17(;.

Ingmar llrrgman:
Laterna Magi(a. Ford: Kúnos l.aszló. Europa. Bp. I!lHH.
Magyar BúlinI: A soed fitm lelke. Magyar
nyi Intézet és Filmarch ívurn. I!)(i!).

lílrmudorná

INGMAR BERGMAN FILMJEI
1945-1955
v J\LsAc (Kris)
bem: l!) II;. fcbr. :2.>. prod: 'vcnsk Fil mirrdustri
i: l.cck Fischer, I: Ingmar Bergman, o: Cösta Roosling, z: Erland von Koch, sze: Dagny Lind (Ing borg
.Johnson), Inga Landgró (Nel ly}, Marianne
l.öfgrcn
( 'cllyanyja)
'lig Olin ;Jack) Allan llohlin ( Ir, állalorvos)
ESC) MO 'SA ·ZEREI.M ". KET (Det rcunar pa var
klirlck)
bern: I!)·j(;. nov. !J. proci: Lorens Marrnstcdt
i: Oscar Braaicn. f: Herbert Grevcnius, o: Görnn
itríndbcrg,
Hilcling Bladh, z: Erland von Koch, sze:
Barbo
Kollberg ( laggi), Birger Malrnsren (David
l.indell), Göstu Ccdertund
[csernyös
férfi), l.uddc
Ge ntzc] (Hakanssun}.
Douglas Hagc (Andersson, kerlé 'z)
HI\JÖV AL I DIABI\ (Skcpp lill Indiaiand)
bern: 1!)17. szcpt. :2:2. prod: Lorens Marrnstedt
i: Martin Södcrhjclm,
f: Ingmar Bergman, o: Göran
Strindbcrg,
z: Erland von Koch, sze: Hulger Löwe nadler (Blom kapitany).
nna Lindahl (Alice Blorn),
Birgcr Malrnsten (Johannes
Blorn), Gertrud Fricdh
( 'all)")

ZE E 1\ SÖTI::Tl3E
(Musik i mörker)
bern: l!) IH. jan. 17. prod: Terrafilm - Lorens Marrnsrcdt
i: és I: Dagmar Edqvist, o: Güran Strindb rg, z: lrland von Koch. sze: Mai Zetterling (Ingrid Olofsdortcr), Birgcr Malrnsren (Bengt Vyldekc}, Bibi Skoglund
(I\gncla Yyld' kel. Olof Winnerstrand
(Kcrrman),
Na ima Wir trand (B at rice 'chrödcr)

KIKÖTé)vAROS
(Hnm nstad]
bern: 1!l~K. okl. IK. proci: Sven"k lilnuudusui
1': Ollc Lan .berg, Ingmar
Uergman,
o: Gunnar
Fischer, z: Lrlund von Koch, sze:
inc-Christincjöns
sun (Berit llolm),
Bengt Ekluncl (Cösia Andcrsson),
Erik Heli (Berit apja), Berta Hall (Ber it anyja). Mimi
Neh(JI1 (Gertrud)

V ARAKOZ()

i\()K

(Kvinnors

bern: I!);í:l. nov. 3. prod:

vanian]

Svcrisk Filmindustri

1':Ingmar Bergman,
u: Curmar
Fisch r, z: Erik Nordgren,
ze: Anita I3jiirk (Rakel), Eva Dahlbeck
(Karin),
Maj-Brill
.ilsson (Marta),
l3irger Malrnsten
(Martin
Lobclius],
Gunnur
Björnstrand
(Fredrik
Lobelius)

Marrnstodt
I: Ingmar Bergman, o: Güran
iuindbcrg.
z: Erland
von Koch , sze: Doris Svcdlund
(Birgilla Carolina
Siiderberg).
Birger Malrnsten
(Th()llla~, iró], E,'" Heu-

1':GV 'VAR MÖ. IKi, VAL ( 'ommaren
mcd Mnnika)
bcru: 1!).1:1. febr. !l. prod: Svcnsk Filmindustri
i: Per Anders Fogclström,
I: Ingmar l3ergman,o:
Cunnar Fischer,
z: erik Nordgrcn,
Eskil Eckcr-Lundin,
Walle Södcrlund.
sze: Hurriet
Anclersson
(Monika
Eriksson}, Lars Ekburg (Hurry l.u nd], Dagmar Ebbe-

ning [Sofi, Thomas Iclescge}, Hasso Ekrnan (Martin
Grundé,
filmrendező),
Slig Olin (Peter), Irma Christonssnn (Linnéa)

,,('n [Lind .uőmrnc}, Akc lridcll (Monika
Bril'sC' (:vIonika an) ja), Georg Skarsicdt
.John Hurrvso n (Lelle]

BÖlrfÖ
\Lingebc)
bern:
l') I!J. márc.

I D. proci:

Tcrruf'il m

-

l.nrcns

us«

apja),
[Hurrv

a rni
apja).

SZO!VlJ
G (Törst)
bern: I') I!J. okl. 17. prod:
ivcnsk Fil mindustri
i: Birgit Tengroth.
1': Herbert
Crcvc nius. o: Curmar
Fischer. z: Erik'
ordgrcn,
'ze: Eva Henning
(Rur},
lIirger Malrnsten
(Bertil), Birgil Tengroth
(Viola), :VIimi
elsun
(Valborg),
Hasso Ek rnan (Roscngrcn.
psxichológus),
Bcngt Ek lund (Raoul. kapitűny)

FC'IÜ:SZI'OR
I';S RACVocAs
(Cycklarnas
alt o n]
bern: I!l.;.l. szepl. 1-1. prod: Sandrcw,
f: Ingmar BergIllan, o: Svcn
vk vist (bels/ik),
Hilding
Bladh (külsők]. z: Karl-Birger
Blomduhl. cl: Bibi Lindströrn.
k:
Muux (;oldstl'in
(Ma~o), sze: Akt' Grönbcrg
(Albert
.)ohan,son),
Harriet Andersson
[An ne], Hasso Ekman
(Frans}, Andcrs Ek (Frosr). Gudrun
BO~1 (Alma], Ann ik a Tn'I()\\' (I\gda)

1l0l.I)OCsAG
Fl·:l.I:; (Tili gliidjcj
bem: 1!).1(). lcbr.
prod:
ive nsk Filmindustri
r: I ngmar Bergman,
o: ''tmnar Fischer, z: Ludwig van
II orhoven,
Felix M .ndclssohn-Barroldy,
Wolfgang
Amadeus
Mozarl,
Bcdrich
Srnctnna,
Sam Samson.
I-:rik .Johnsson,
sze: Maj-Brill
t ilssun (Marta),
Stig
Olin:Stig
Eriksson}, Victor Sjiiström ( iöndcrby, karmester), Birger Malrnsten
(Marcel),.John
Ekman (Mi-

Sí'YREI.M
I I.I-:CKE (En leknon i kurlck]
bern: I!l.; I. okt. 1. prnd: Svcnsk Fill11inclu~lri
r: Ingmar Bergman. o: Martin Bodiri. z: Dag Wiré n, d:
I'. 1\. l.undgrr-n,
sze: Curmar
Iljiirn'lrand
(David Erncmann].
l';va Duhlbcck
(Mariannc).
Yvun nc I.ornbard (S\lzanne),
Akc Grönbcrg
(Carl-Adam).
Harriet
Andcrssnn
(Nix). OlDI' Winncrstrund
(David apja)

:.w.

kucl Bro)
ILVE

'MI

E:vI T()RTI::l

IK ITT (Sant

hander

init'

hiir)
bern: 1!).1(). okl. :l:{. prod: Sv nsk Filrnindusui
i: Peter Valentin,
r: H .rbcrt Crcvcnius,
o: Curmar
Fischer, z: Herb 'rt Siccn, sze: 'igne Hasso (Vera Irrnclin}, Air Kjellin (Björn Almkvist],
Ulf Palme (Alkii
. "las), Cösta Ccdertund
(orvos)
'VARI KÖ~JATI~K
(Sornmarlck)
bern: J!J.; I. okt. I. prod: Svcnsk Filmindustri
i. c' r: Ingmar Bergman, o: Cunnar
Fischer, z: Leo Dclibcs,
Frederic
Chopin.
Pjotr
Csajkovszkij,
Erik
.ordgren,
Bcngt Wa llc.strörn,
sze: Maj-Urill
ilsson
(Marie). Birger Mul rustcn (Henrik) air Kjellin (David
. yström). Mimi Pollak (Henrik nagynénje),
Stig Oli n
(balcttrnc stc r). Gcorg Funkquist
(Erlancl)

()I ALMOK
(Kvinnodriim)
hem: I !).1:t. aug. :l'L. prod: Sandrcw
I: Ingmar Bergman,
o: H ild ing Bladh, z: Stuart (;iirling, sze: Eva Dahlbeck
(Susannc],
Hurriet Andersson
(I)oris),
Cunnar
Bjürnslrand
(Otlo Söndcrby},
'11
l'ulmc (Henrik
Lobclius]
/\ :'-lVAIÜ:)SZI\KA
MOSOl.VA
(Sommarnallt'ns
lccndc)
br m: 1').').;. dr-c. 'LIi. prod: Svcrisk Filminclustri
I: Ingmar Ilergman,
o: Curmar
Fischer, 7.: Erik Nordgr('n, d: 1'. :\. l.undgrcn,
k: Max Goldstein
(Mago),
sze: Gunnar
Bjiirnslranel
{Frcdrik Egerman),
Ulla.Jar obsson
(Anne}, I3jiirn Bjelfvemlam
(Henrik
I::gerIllan),
Eva lhhlbeck
(Dcsiréc
Arrnfcldt},
Nairna
\Nif~trancl (D('~irée anyja) .. Jarl Kulle (Carl :vlagnus
4alcolm)
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Egy mítoszteremtési kísérlet
"A ll1a~ántulajdon
e lső pozitiv ll1e~SZlinICll'Sl', a nyers kommunizmus
tehát csuk me[!,jelenesijúmwja a magát /JozilLU kii;:_iissegkenllelclczni
akarú nlagánLulajdon
alúvalúsúgúl1ak."

Karl Marx'
A magyar állami filmgyártás
1!J-lX és I!l."i:·l közölt
készült, a kor közegében
játszódó
filmjei politikailag és esztétikailag
könnyen
rninősuhctők
,
lényegüket
megragadn
i mégsem
egyszerű.
A
nehézséget
az okozza, hogyalkotórészeik,
motivum aik hiába állandóak.
egymás melló rendelésűk olyan szerkezetet
eredményez,
amelyben
nunden latszólagos
egységesség
ellenére egyfajta funkcióhalmozó
eklektika érvényesül.
Mindez egyenesen
következik
a szocialista
realizmus
zsdanovi
értelmezéséből,
mcly szerint a rníialkorásnak a valóságot a jövö perspektiuája felől kell
ábrázolnia,
s a megismerest össze kell kapcsolnia
a szocialista
értékekre
történő
nenelessei, illetve
a szcJrakoztatással. Az ábrázolás
tárgyával és m iként jével szemben
egyaránt
megfogalmazódó
célirányos
totalitásigény
kitermeltc
a műfajok
elegyítésének
gyakorlatát.
. Ném véletlen, hogy a témá val foglalkozó
kutatok számára máig probléma,
hogy minck is nevezhetők az ily rnódon létrejött művek. A kérdés
tisztázásat
részben a korszak megközelitésévcl
kapcsolatos
korábbi kötöuségek
is gátolták, ám
hogya
fő nehézséget
mégis a filmek furcsa eklekticizmusa
jelentette,
azt jól mutatja egy olyan
megjelölés,
mint az "agitatív-illusztratív-sematikus alkotás,,_l Nyilvánvaló,
hogya
"sematizrnus" kifejezés ma már elfogadhatatlan,
hiszen
pusztán rninősitő értelmü. Ezért léphetett
föl ellene a hajdani kultúrpolitika
is anélkül, hogy ezzel megkérdőjelezte
volna a művcszct feladatairól vallott elképzeléseit.
("Nem a téma megadám a
setnatizmus forrása, hanem az fl felületes mod, ahogy
a múoes; az adott temdhoz közeledik."3) Később il
minősités
alapjáva
Ll hiteles
valúsúg,ibrúzolú~
vált. A realizmus normarendsze
ró hez viszonyítva az ötvenes évek elején készült Iilmck. irudu l-
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m i és egyéb alkotások kétségtelenül
"sematizálják", .Jakkozzák''
a valóságot.
Csakhogy
ezzel
még semmit nem mondtunk
saját természetükről. /\ zsdanovi elvárások
világosan jelzik, hogy
törvényszerűségeiket
nem határozhatták
meg a
valóságfeltáró
realizmus kategóriái.
A "scmatizm us" megjelölés
ugyanúgy
hi bává , tévedessé
egyszerüsít
egy jelenséget,
mint a "személyi kultusz" fogalma.
Első pillanatban
úgy tűn ik, sokkal közelebb
kerülünk a lényeghez
az agitatív jelleg kiemelésével. Ezt megeriísíleni
látszik mi nduz, amit a
kor szigorúan
centralizált
filmirá nyításáról.
a
film fontos politikai szerepéről
feltártak a filmtörténeti
kutatások. I A külső
körülményeket
azonban
hiba lenne közvetlenül
belevetíteni
a
filmek világába. Az idöszak művészetébcn
a társadalom
torzulásai
egészen specifikus
módon,
mint művészeti
torzulások jelentkeztek.
Sajnos,
ezekriíl ma még mindig kevés szó esik.
Az agitatív funkciói
már Nemeskürty
István
filmtörténete
is hangsúlyozza,
igaz, inkább az
utópia értelmében.
E szerint a film "arról rajzolt
képet, ahogyan szektás szernléletű
emberek a jövőt elkepzeltók,
vagy ahogyan a mát látni szerétték volna. (... ) Azt kellett ábrázolni
a filmen,
milyen legyen az élet."·-' Az agitáció irányába mutató
érdekes
meghatározással
találkozhatunk
Rainer M.János és Kresalek Gábor nemrég született rnun kájában, amely az ötvenes évek magyar
filmjeiben
megjelenö
társadalomképet
vizsgálja. A korszakban
"a film - még az irodalo m nál is inkább - az agitúció fontos, törneghauisú fegyvere,
s mint ilyennek
elsősorban
az a
feladata,
hogya
poli tibi vezetés által kitüziitt
pohukaí-guzdasági-tűrsadalrni
cólk cpvete kc t tiilllegfog) asztusru alkalmas m odo n - népszerű-

sitse, azokat valóságnak beállítva mint normatioákat közvetítse."';
Agitációról
beszélni
mégis
pontatlan.
Szilágyi Akos egyik esszéjében
meggyözüen
érvel amellett,
hogy az _agitáciú és a
propaganda
mindig piaci termék.'
Más szóval,
személyes
döntéseinket
úgy igyekszik befolyásolni, hogy közben számol egyéb, létező alternativákkal is, ezért eszközei jó értelemben
hihetetlenül agresszívck.
A korszak filmjeinek azonban
döntéshelyzet
és [ejlődési
alternatívák
híján
nincs szükségük
igazi agitLicióra vagy propagandúra.
Van azonban
még egy mozzanut,
ami az agitatív jelleg
kidomborítása
ellen szól. Durva
leegyszerűsítés
lenne, ha a kor hivatalos vulgármarxista ideológiájában
csupán egy hatalmi elit
rnanipulaciós
eszki ízét, s nem valóságos, döntéseket befolyásoló
tudati tényezőt látnánk. A politikai vezetés nemcsak azért hirdetett
tudatformáló kampányokat,
mert társadalorncpüő
programjának
rnegvalósitasához.
a napi gazdasági
feladatok megoldásához
nem rendel kezelt más
!11ozgósit('l eszközzel.
A rnódszcrek
kialakítását
nagyban befolyásolta
egy újszerű lélszemlélet,
a
hit a fejlőries elvében, a szamunkra valoéletlehetéiségében, abban, hogy az ember képes tudatosítani és legyözni
a kiteljesedése
útjában
állo
külső cs belső erőket. Az iinmagunkkal
és kiírnyezetünkkel
folytatou
küzdclcm,
a régi és új
harca sohasem szűnik meg, csupán konkrét tartalmúban változik. A filmek tehát semmire scm
agitúlnak,
sokkal inkább egy sajátos Iejlödési
rnodcll és letszemlétet
érvényesül
bennük.
A
manipuláció
pedig egyszerűen
úgy történik,
hogy a hatalom
meghatározza,
mit tart szükscgesnek adott pillanatban
a fejlődés szempont jából, azaz "segít" felismerni
,.Iz újat.
A filmek behato
elemzése,
s a róluk szóló
meghatározLisok
azonos
irányú
felismerésci
alapján a leghelyesebbnek
az tűnik, ha a hangsúlyt az értékeket,
célképzeteket
normatívaként
közvct itő oaloságteremtés
mozzanatára
helyezzük. Ebben segíthet a mz"toszfogalma, amely mar
eddig is fölbukkuru
egy-egy tanulmányban."
A
miiosz
leglényegesebb
sajátossága
éppen
az,
hogy a benne megjelenitett történet a szakrális oalo.Iág seintjere emelkedik. A vi lág erőit tárja ml, lehetöve téve a tajéknxodast
az életben.
Amitosz
több, mint \·ilúgnl'zel.
BefogacIúja
szúrnára
ii
maga a Vilúg. Ezért tabu is egyben, hiszen csak
scrthcterlcn
egészként
funkcioná lhar. J\ mítoszt
nem lehet cszt eti ka i szc m po n bol bual ni: vagy
elfogadjuk
cs ul knl rnuz kodu nk hozá,
vagy clutasít juk és igyekszünk
megsemmisíteni.
Fölmerül a kérdcs. hogy van-c a rnitosztcrcrní

•

tésnek valamilyen
sajátos poétikai elve"? A válasz külön kutatást igényeine.
Két dolog azonban szernbeötl
Az egyik az elbeszélés
személytelensege. a kijelentö állításokra
épülő epikus jelleg. Mindennapos
tapasztalat,
hogya tárgyszerűen megrogalmazoll
kijelentéseket
- például a
híreket - a befogadás
pillanatában
ösztönösen
valóságértékűnek
tartjuk. A személytelenséggel
függ össze a filmek képi világának
illusztrativit ása is. A másik fontos elem a helsoellentmondas,
a
drámai konjliktus hianya. A szakrális valóságot
csak külső erők fenyegethetik.
Nem megalapozatlan
tehát a feltevés, hogya
kor legjellegl.l'tesebb,
dönt őcn l!),i() és ID.i:2 köI.iill k ószű lt, vúrosi-i pari közegben
jútszúdú
filmjei 1I/1/os<./Nl'lI/llIjá/ekjllll/fÁ.
A kósöbbickbcu
ki fog derülni, hogy ez az elv nem tudott rnaradéktalanul
rvcnycsülni
bennük.
bzel
összefüggésben
lesz szó eklektikus
tcrrncsvctükről
is.
Llősz őr azonbau vizsgáljuk meg magút a konkrét mítoszt, azt , hogy milycn világgú mosódott
össze - Lukács Cviirgv sznvaival c lvc - a Van és
a Legyen a kor l'ilmj(_~iben (is).
ő.

é

Az alapmítosz leírása
Miurán a szovjc: hadsereg
felszabadította
Mugyarorszügot
a fasiszta nl' 111l'! I1lcgszúllás és a
nyilas tcrror ulol , az országban
forradalmi
változ~isok ke/.cl(-idtek. A dolgoúlk
a rnuukússúg korumunista élcsapatának
vezetésével.
a sz ovjct példát követve
Icráztúk magukról
a magántulajdon, a
őke uralmát.
és megalkották
sajút
demokrati kus állam ukat. A munkásdcrnok
rúciaban a ga/.dasúg
közvetlen
társadalmi
szükségletre termel. Ezt tervutasítások
közvetitik
a
tcrmclöcgyscgcknek.
A tervek az adott lehető
ségekhez alkalmazkodnak,
ám a clolgCll.ók újításokkal, brigúdversenyekkeljavitani
tudják a termelés hatékonyságút,
s rnivel látják munkújuk
céljút és értelmét,
kritikus helyzetekben
rendkivüli erőfesvitcsckrc
is hajlundok.
A gazdaság, s lényegében
az egész túrsudalmi
í

élet alapsejtjét
a dolgoúli
kiiziisségek,
a brigúdok alkotják. Itt realizálódnak
a tervek, ill fogalrnaz.ódnak
meg első szi ntcn a társadalmi
igények, problémák.
Ez a közeg formálja legaktívabban a szcmólyiscgct.
lehetőséget
adva tehetségének kibontakoztatására.
A dolgoz ók többSt'ge alkoto módon végzi rnunkáját.
J\ brigúdok
egyenrangú
viszonyban
vannak
egymússal
(~s a gyárvezetöségel,
de bármikor
kiizvetlenül
kapcsolatba
léphetnek
a minisztériumi irúnyiuissal
is ..Jelzéseik általában
komoly
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buják el a n) ugati fog) aszrási cikk k, könnyűzcnei di vut ok , nem hisznek
a tudomány
egy tenll'S cuébcn. I raz. "annak
tével)' rők , ele többsé~iik könn) cn kijózanodik.
" nemzetközi
t őko a rnunkásallarn
minden
>I.intjén rendelkezik
még néhány
szövctscgesei. Ezek a korábbi uralkodó
o 'ztál)'t kiszolgáló
kiizéprétl'g
kcpvisclői,
reakciós
értelmi 'égiek,
('g~ kori ll) ilasok , illetve a sz ociáldernokráciúhOl, hÚÚJ munk ások. Egy-egy
akcióba
bcszerv czhctők
a nyugati
kultúra hódolói
is, akik nem
\ eszik t' z re a tőkés
társadalomban
uralkodó
egyen liitlenséget,
a dolgozók jogroszlott~ágál,
a
gazdasagot,
a pol it ikát és a tudományt
kisajátító
elitcsoportok
és a hadsereg
hatalrnát . Mindössre
Kclrn ,\/(/r/IJ/I:
t mlolr«
l.adanvi Fcrrnr )

.1:1/'

«; dd. !.'}jO (l.jlll/)

I 1.11.\:/"/.,

visszhangra
találnak.
társadalmi
.zükséglctck
kielégítését
leginkább
a termelessel
sz mben
közörnbös
bürokrácia
nehezíti
a~. ügyviteliés
jogszabályok
hoz vak) merev ragaszkodú
sal.
Bárrnilv
n öntudato
ak és ö tev' ke n vck is a
dolgozói
kollektívák,
céljaikat
politikai
párt nélkül n m tudnák elérni. A kommunisták
az állam
felügyelésével.
ell nőrz ésével
biztosítják
il
munkásérd
kek
érvénycsülését,
tm utatása ik
ciii 'egítik a társadulmi
lcjlődóst.
Ezért a dolgozók rnély tiszt letet
reznek a púrt vezetöi iránt.
röbbségük
példaképnek
tekinti
Lenint. Sztá lint
, . Rákosi t.
A rn unkahcly
i kollck tivák
c •. a partsxcrvck
rncllctt
a társadalomban
Illég sokféle
köziis 'ég
rnűködik:
iljú 'ági csoportok,
örucvókcnv
segí cs
sporikörök.
Lényeg-ében
a család is csak eg} a
közössége k sorában.
Az eltérő funkciójú
kol lektivák szervescn
kapcsolódnak
egymáshoz,
megszüruetve
él .zakadé
kot a munka,
a közélet
és a
magánélet
közöu. A munkásállaru
az élet rn inden területén
biztosítja
a nők egyenjogúságát,
il
nemzetiségek
egyenliisi-gél.
Szolidáris
a vilag
dolgozóival,
a többi munkásállarnrnal.
Fejlödéséhez nélkülözhetetlen
a Sz ovj tu ni anyagi
'egüsége és gazdag történelmi
tapasztalata.
J\ kelet-európai
munkasállarnok
végsökig
kiélezett viszonyban
vannak a tőkés hatalmakkal.
amelyek
ére;'ve,
h(wy a békés
versengésben
alulmaradnak,
s nem kerülhetik
el a belső forradalmat, mindent
elkövetnek.
holY} gyengítsék
és
megdüntsék
a mun kasdornok
rár iúkat. i\ küzdelern dönt őc n két területe n [o lv ik: a termelesben
és a kultúrában.
Az c lső fron'ton nyílt rumbolo
szándékot,
gazdasági
szaboláz
'okat ke ll IIIeghiúsitani.
J\ két kultúra
harca szelídebb
korr-tek
köz ött folyik. Áz öruuda tos elolgozúkat
nem kaú

é

ó

ket kiiz.eg van, ahova nem tud heJerkoz.lIi az. ellenseg: a
l'art es (Iz. Allamoedelmi l Iatosag.

Értékek
Mindaz.

amit

az alaprnitoszban

lc irtunk

v ilágkó n t j< le nik Illeg a filmekben.

, létezií

Később

a
szucia lizmus
épücsének
elvont
teleologiku~
e-lve fogja lIll'ghalúrozni
szellemi
életlink
vil<Ígszemléletcr.
ItI azonban
a szo ia l ist a társadulom
már Iclcpült!
Az pitőrnunkanak
csupún Illt'n~ll) iSl'gi vonatkozasai
vannak.
I~,üllgy ,rondolom,
a le irús világosan
jelzi,
milyen
órtckcket
hirelet ez a rarsadalomrnüosz.
nchúnv
mozzanato:
érdemes
külün k icrnc ln i. i\
korszuk
hatalmi
struk túrújának
gyre mélycbb
l"eltúr<Ís" közben elszabaduló
indulatok,
szélsiíSl'gC~ rninósuések
ugyanis
'ok rni ndcnt
összemosnak.
De mi nt ahogy
Kri~ztu~
tan it asa irol
scm a kcrc sztcshadjáratok,
az inkvizíció
vag) az
alapján
mondunk
véleményt,
hogy lehel-e j <ir n i
a' ízen, probáljuk
nleg a lúrgyaltmíto~zt
is kissé
nai, abban,
egyben
lúrgyszerLíbben
megközelié

tc ni.

A muosz
Il<w)'on erősen
hangsülyozza
az
l'g~ cnjogú
ág és a kiiziisségiség
eh-él. Ellenségké'pét nem alakíthatatlan
külső - raji, n rnz et i,
ru-mi - jegyekre,
hanem
a saját értékeihez
való
tudatosun
ncgauv "i 'zon) ra . píti. A dolgozó
embert
avatja a rőrté ne lem föhösévé
olyan osztalvokun
keresztül,
rnelyekn
k korábban
minimú l is társndalrn
i 111 gbeesül.
'églik voll. Elutasitja a szcml'lyiség
i ndi vi duu listu órtclrnczó
él"
dl' hirdeti.
hog~' rn indcnkibcn
v an va lami eg~'('d ii lullu tehel~(;g, (;~ III i n d e n rnu nk át lehel ul k ot o
1111"c!OIl'l'gel.l1i.
EI1I1(,1 i~ Iontosabb
azo nbau. hogya
uirsudalmi "j 'ZOI1) okban.
a konfliktusok
Illegold<isa
közbr-n
al. iillkl)ml(l/lr.~ali
dentokraeia elve is kör-

vonalazódik.
Nem ideális formában
ugyan, de
jelen van, ami azért rneglepö,
m crt talan ez a
mozzanat
a legidegenebb
a diktatórikus
ál lamszocializmus
valóságától.
Mégis tény, hogya filmekben a dolgozók nem csupán felsőbb utasításokat hajtanak
végre. Igyekeznek
maguk rendezni a konfliktusokat,
egyenrangú
félként konzultálnak
párt- és állami vezetőikkel.
A Kis Katalin hdzassdgdban saját kezdeményezésükkel
be
rohannak
a Tervhivatalba.
Ebben a világban
úgy tűnik, miruha a dolgozók
maguk alakíthatnák életüket, aminek nagyon erős crtékkisugúrzása van.
Folvethető.
hogy ez az öntevékenység
a púrt
gyúm kedasa alatt türtén ik. M ivel azonban rnost
nem a valóság felül értékelünk
- tehát nem azt
vizsgáljuk.
vajon Mátyás király valóban igazságos volt-c -, számunkra
ezzel kapc solut bau al. a
lényeges,
hogy a filmbeli paru itkárok , pártszcrvezetek
tanácsaikkal
al. öukormúnyzut
iságut
crűsit i k. Nem kcpcz nck elit réteget, a dolgozók
biznak bennük,
tőlük van mandútumuk
az úllam
ellenör"/:ésére.
:'-J vil V111l'-aló, hogya
korszak filmjei eg('sz('ben prirnitívck,
olykor ije~/.tüen ostobák. Tudjuk, milyen aktuúlpolitikni
munipulúciúkat
szo]gáltak. Mégis fontos megjegyezni,
hogya
m itoszteremtés
szintjén nem kcpvisclnck
antidemokratikus
értékeket.
Ellen kczőlcg.
Egy tújékozatlan, naiv befogadöban
humánus,
demokratikus érzelmeket,
eszméket
crősuhctnck
meg,
vagy hivhatnak
e lctrc.
Es itt a diktutúrik uv úllamszocializmu,
egyik
alapvető
o llcntm ondásábu
ütközünk.
/\ dolgoI.öktól elidegenedett
bürokrata
hatalmi elit hiába vulgarizúlja
pragmatista
m ódon a m a rx izmust, több fontos értékéhez
ragas/.koclnia
kell,
mr-r; innen nyeri legitimitúsát.
A hivatalos ideoi()gia így minclinkább
ellentétbc
kerül a valódi
hatalmi
ml'chanizmu,okkal.
A rendszer
folyamatosan ki van téve annak a \ e'l.éIJ nek, hogya
uirsuda lorn egy része - éppen azcrt, mcrt ,ll.
ideológia,
a kultúra m ito sza inu k szintjén azonosult a hivatalos
cé lkitűzcsckkc!
- a fennidk) vi
szo nvok meg' áltoz tatávára, demokratizá!úsúra
tőr. Többek
közütt ez a destabilizúló
belső cl
lentrnondás
kü lönböztcti
J1Jeg a d ikt ató ri k us ~,J
lamsxocialivmus:
a diktut órikus ,.• :amkapitalizmustól.
a lusiz rnuvtól.
:\ fellti ellelltt·t perv.e IIL'1ll abszolút
rOmla
ban (')"\'('11' esül. ..\ ktC/.i) h.ualmi
xt iuk tu ra \., al.
idl'olúoiab ;illanc!t") kölrsö nhaui sb.m . an ('~'
Illa,
'.
sal. LI. '·CI.('t <IZé·rt(·kek Illitiól:l,:dwz,
majd fo
koza tos iII[an t iIiz~llúdú,ú h.» ..

Gcrtt«: l'ik/or: /1((,1"/111"1 cs di(.ws(~.
(1),-(1/(/ lrrn, Su Ir ol: ,1/(/ri(/ .. \Ii.I(},~~1

J.'lj J
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Konfliktuscsoportok
és összekapcsolásuk
/\ filrnckbő! elvont valóságkép
lrírusa ut án rnost
rérjiink
vissza a mítoszt teremti) fil m tőrtó nctckig. Ezek döntően
h.irorn konlliktuscsoportru
épülnek."

I. Termelesi. Ide tartoznak

a közverlen termeprnbl órnák.
rnclyck
mindig konkrétak
és
rncnnyiscgi
jellegűek.
A különböző
karricrtőrténetck alapkonlliktusaira
emlékeztetnek.
Mel v ik brigúd gyöz a mun k avcrscn ybc n , melyik
Üzem az MH K-viadalon,
si kcriil-e teljesíteni valamilven tervfeladatol.
Ebbe a csoportba
sorolhatt">~z újnúsok , a sztahanovista
kezdeményczé'sek témája. Es tcrrnclcs: konlliktusnak
szarnitunak al. ipari objektumokban
kialakuló kaiasztrólah c lvzct c k is.
'2. 'Neve/esi. A h ősur-k jellcmhibúja
van. vagy
tével yeg. (U tóbbi esetben nagyobb közösscgröl
'
i, sz lchet.] Makacs, svukbarb.u,
nem fejleszti
sokoldalúan
sl.cml·lyi,égd,
hatással
van rá a
nyugati kultúra. Ez a szúl az amevelődcs
folya
Illatát úbráz ol]u , melyben
aktív segítii szcrcpct
járszik a uolgozt">i kollektíva és a púrt. Kölcsönös
uo vc le s mozgatja a szr-re lrn i kapcsolatokat
cs a
csu lá di élcrct iv, A t e rna na k igell fontos variánsa
'l pulgúri ('rtelmis("gi
téveh'g{'se,
aki azonban
;lO'SZ~1 hcl ső vívúclc~, után l;;('ghajol az újvibg
eliill, ., bcl,itja, tucbsc'I\'al a III unkasdornok rar iút
kell szolgúll1i<l, me-rt al. kcpvisc!i
al igazi hurnan i zmuvt.
"I. Ver/ciII/i. l l u re ,l k ii lxő (,<; belsci ellenséggel.
..\ <Íol_L;<,/.úkal. allalll\'{'delllli
svr-rvc k közrcrnűkiJcks\'\('1 igY('k('znek lllegakadúlyozni
a szabot,á.sakri(·)k'iI. a k ülöubőxő
v.intli összeesküvesc-

ksi

ó

ket, leleplezi k azok résztvevőit.
Lényegében
bűnügyi történetekről
van szó.
A tárgyalt filmek alapverő sajátossága
azonban nem magából
a három konfliktuscsoportból, hanem összekapcsolásukból származik.
Itt érhető leginkább
telten a mítosztererntő
szándek.
Egyedi történetek
elbeszélése
helyett minden
filmnek a maga teljességében
kell megteremtenie a kor szakrális valóságát.
Nézzük meg a konfliktusok
összekapcsolásának klasszikus
modelljét.
A középpontban
egy
élmunkás
áll, aki fontos újításon dolgozik,
ám
valamilyen jellemhibája
van. (Hasonló képi ette I
találkozunk
a tehetséges,
de tévelygő
értelmiségi esetében
is.) Kollégái, a pártszervezet
és szerelrne segítik abban, hogy belássa hibáit, és sikerre vigye az újítást. Eközben megkörnyékezi
az ellenség is. Sértettségére
építve megpróbálja
beszervezni
valamilyen
akcióba, vagy rábeszélni, hogy talúlmányát
a nyugatiaknak
adja el. Dc
elöfordulhat
az is, hogy az ellenség szabotázsa
éppen az élmunkás
újításának bevezetését
akarja meghiúsítani.
Az extenzív totalitásteremtésnek
a konfliktusok összekapcsolása
mellett lényeges jellemzöje
az is, hogy az ellenerök
az iranyitás
teljes vertikumában
összecsap nak. A társadalom
egészenek ábrazolasa
céljaból minden társadalmi mértékűvé nő. A filmek a termelés különböző
szintjein dolgozókat
egyforma módon rétegzi k: pozitív hős (vagy átncve lcndő tehetség), megbízható
többség, maradiak (vagy bürokraták),
"nyugatosok", az ellenség beépített
embere.
(Említettük
már, hogya párt és a fegyveres testületek homogének.) Az azonos rl'tegzés lehetövé teszi, hogy
a maradisággul,
a bürokratizmussal
es az ellenséggel
folytatott
küzdelcrn vertikális lanrokat
alkotva össztársadalmi
szmtcn jelenjen
meg. A
Becsület és dicsóúgcimü filmben például a következöképpen
szervezödik
meg az ellenség:
Minisztcrium:
Bittera
(volt tanácsos,
Rajk
embere)
Gvárvezetés:
Hart lauer [rncrnök , volt szociálcÍemokrata)
Gyári
kőzépszint:
Gosztola
(cf lcnör.
"olt
rendőrspicli]
Brigád: Bárány (ll1UI! kas, "nyugatos")
Néhány filmben megjelennek
nyugati ügynökök is. Az ellenség vertikumúnak
nagyon fontos
szerepe van, hiszen a mítosz politikai réteget teremti meg. A pozitív pólusori ebből a szempontból csak a szovjet példa hangsúlyozása
érdemel
említést (kiválú szakemberek,
gépek).
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Amítoszteremtés
és a műfaji hagyományok
A kont1iktuscsoportok
ismertetésénél
jeleztük.
milyen történeuipusokra.
müfajokra
emlékeztetnek. Miután
a kultúrpolitika
mechanikusan
fogta fel a tartalom és a forma viszonyát, feltételezte, hogy az üj értékeket
a szórakoztatás
és a
uépitcs) kultúra hagyományos
eszközeivel
lehet
a leghatékonyabban
valószerűvé
tenni, valósággá formálni. Csupán disz itő, hatáskeltő
lunkciót
tulajdonított
a formának,
nem vette figyelembe,
hogy éppen a forma értelmezi a témát, hogy egy
művészi
kompozícióban
minden
jelértékű.
és
kifejez valamit.
Így jöhetett
létre egy olyan műtípus,
amelynek látszólag ugyan szigorü tartalmi megkötöttsége i és formai kánonjai
vannak,
valójában
azonban
teljes ziirzavar
uralkodik
benne. Egymásnak feszül a mítoszteremtií
funkció és a létezii miifaji
hagyomány,
lényegében
két értékrend. A konfliktuscsoportok
összekapcsolasa
ráadásul
még műfaji eklekticizmust
is eredményez. S ez utóbbi teszi végül is lehetövé,
hogya
mit oszteromtő
funkció felülkerekedjen.
Az cliérő hatáskeltő
mechanizmusok,
"poétikai
elvek"
kioltják egymást,
egyszerű,
személytelen
kijelentésekké
válnak. Am az így megszületö
mítosz
is torz, tele van gyerekes
abszurditásokkal.
s
czér! pozitív értékei ellenére
sem tud mélyen
beépülni
a társadalmi
tudatba.
.Jól jellemzi
a korszak mítoszteremtií
játékfilmjeit - beleütve
azokat is, amelyek "csupán"
ebbe az irányba mutatnak
-, hogy csoportosításunk leginkúbb
éppen a domináns rnűfaji hagyomány, valamint a sokszor igen nehezen meghatáro;ható
legföbb konfliktus
alapján lehetséges
(miifaji-tematikai
rendszerezés).
l . .,Bliniigyi"filnll'k.
(Tűz, Gyarmat aföld alatt,
Nyugafi oueret, Teljes góae~ Alapkonfliktus:
szahotúzs,
termelési
újítás meghiúsítására
(fontos
találmány
mcgszerzcsére]
irányuló kísérlet.
:2. .Publirisrtikus melodramák".
(Egy asszony
elindul, Szabené.
Kis Katalill házassága, Becsület
es dimí:~<I!" Otkiizef békeben. Kiskrajcár]
Alapkorilliktus: átnevelés.
:'1. ,,(zené.l) Vigjátekok". (Janika, Dalolva szép az
elet, Civil a Pályan.l/jú JZlllvr~ Alapkonlliktus:
át"nevelés, sxen-lcm.
_.
;\ felsorolásban
a klasszikus
mit osztcrerntő
filmeket jeiiiitem kiemeléssel.
Az osztályzásból
három Iilrn maradt ki. Az Elstijecskékocv, a mítoszteremtés
önmaga paródiajába
csap át, az A/lali/i áruhar igyekszik távol tartani magát a rnítosztul. Avaros alatt pedig megkezdi
lebontását.

1!J,'i:~-tól kezdődően
a magyar film a valóságábrázolás fejé fordul. A valóság elemei azonban
még sokáig keverednek
benne a mítosz "valóságával". A társadalmi
tudat sem tudott azonnal
megszabadulni
tőle, annak ellenére, hogy érzelmileg soha nem azonosult
vele igazán. Az antikommunisták
pedig nütig a hatása alatt vannak.

Forgács Iván

l A tcrnút monografikus
igérmyel dolgozza
ld Szilagyi Gábor
liizkeres<.lseg. II magyar jetekfilm tortenete,
1945-1953 cimű munkája
(kCzirat).
:i l\'l'I1lt'skürty
István:
A magyar film
törten ete

(l!J 1'2-Wld).

Bp, Gondolat,

I~)():),'214-'21

S. old.

M -.[únos, Krcsalck Gábor: A magyar társadl/lol/I a [ilmrn. [Társudnlornkóp,
értek és ideológia)
I!J lH-l!l:ili.
S.~ellfl/lkfl). 1!I!J0I:2. (o.n.]
ri Rainer

7 Szilágyi
I!JHH/ 10.

Akos:

Szll/lini

ir/tik mon]a

2. Filnunlag.

I X. old.

H Ld. Neme"

Károlv

: II seocialist«

abraeolasi

JlIIII

Filmludomáll~
i SZl' 111ll', .10. sz .. M FT I.
I'JHO, :\0. old.; Szilúg\ i Akos: Snalini idok l/Io<.i)1/ l=].

/lroh!fJlllli.

.JEGYZETEK

I-"illl/i'ill/g,

l Marx:

GI/Zdl/.\l/gi-jiLozojiai kf~imlok IHI/-Ini/.
Bp,
Koxsut h. lU 71. 1.1:2. old.
'.1.
:'\eml'~
Károl~'-l'app
Sándor:
II liiI/gyI/r [ilm
1915-1956 kii~iill. Bp. MF'!'I, 1!IHO.
:1 Pndorkin 1/ I/II/gyl/r filll/ro/.Bp,
Műv c-lt !\\;p, 1!I:i'.1.,
'.1.'1. "Id.

I!IHH/'I-l:2.

'I K\'I('r~('llyi

Lúszlú iii "ztl'l'('otip
el\'mbiil
rajwl.ia
Ill('~ .1 k""szak
filmjeill('k
rnodclljót:
vnluk im-k l11\'g
kl,d jnvuluin,
lljítú~' \lalúlmúI1Y),
munkuv
crscnv,
1l'l1s('g('s rsclckuu-uvek.
pozilí\ és ncuativ hős. (SI/I/IIli:/I/I/\ cs I'lIfII.\l'Jl/l/li~II//I-'.
Fillllludolll,\m
i Sz('mlt-, '.1.:\.
,1. .. MlTl.
I!J7H, I I:l- 1:\:;. «ld.)

el.

Új emberek termelése
a n al. "g~ "lH'k ,'!c-liik('l ;n\'gll~ ilvan itja k , ol~ .umk (ik Illaguk.
J/lik, ('gyb"\';ig
t"rll1('k'sükkt'1.
mind azzal, l/J/lillt'rna.1
nr-k, mi nrl p('dig azzal. ahogy u-rnu-hu-k.
Illlgy l"húl al. "g\'('Il\'k mik,
,IZ 1(,1'I11(,I,',iik ,111\'agi Ic-lt"I,'I,'iliil nigg."
... \h\lg\

:\1. ll'!tú l. h"g\

Kar!

Marx,

Frit drirh

f~}[p,('1s

1\ Lukács-vü
ában. amcl , kCLlll-nV egvl-rtelmlimczőn,
a ruhazbn
n , kututúi nt czctben,
vag} az
sl'ggel fogalma/,ta
meg l~í((Jes I~):-;I ki;~iittakul('zekhl'/. kapcsolóri«
szociúlis intr-zmúnvckbr-n:
túrpolitika
elvúrasau
a gondolkoc!c'l
l', alkot
LllunkúslJlthonban,
ku lnnhazban,
kultúrparkmag\',H érlelmisl'ggel
szemben,
súlvos órvkcnt
ban, xportp.ilván , iidülűbo n. kollegiumban.
Köhivaíkoztak
li lIe~,~et ideolov« Ic nt i 'passzusúra.
I.ii, jegYl'ik - tl'mújuk,
csclt'kmConyfell'pill'sLik,
Se mm iunondóan
körmönfont
crtclrncxcsébűl
motivumaik,
sZl'rcpliíik,
felmutatott
n ókcik az mindenesetre
nvilvánvalóva
vált, hogy az alalapjún hosszú ideig hordozt ak a "sematikus"
kotok jelenidejű
témájukat
csakis a termelés
tp·
jelziít, dl' nevezhetnénk
őket "szocrl'ál"
[ilm ekrületóről
rnc rit het ik , hogy ebben
az I~J·L-)-léil nek is, nemcsak mütárgy jellegük,
hanem ideo(IU-(X-l('ll'!j kezdiidéí korszakban
a termelési
k
I,'lgikumuk alapján
is. Az egyszerüség
kedvéért
zeg ert ck k ópz funkcióval
rendelkezik.
Miközmaradjunk
czúual
a "termelési
filmek" gyüjtííben és ahog> an rnűködik,
"termeli" a szocialista
fogalol11núl, LllÚJ'csak az ert is, men - bár számtársadalmat.
Ezen a tcrruelcsnck
új tárgyi és szetalan mcgkövclitcsi,
elemzési
és értelmezési
mélvi,
anyagi
és tudati
kornplcxurnként
kell
m odjuk lehetséges
- most csupán azt vizsgálom,
Illegjelennie
a máról SZÚ!c'lművekbcn.
hogyan jelenik meg e filmek közül az általam
AI. I !J.('I é, I!J'-i:-lközöu készült huswnkilenc
jcllcgxctcsnck
tartott kettőben.
az EJ'+U-ben kémagya r játó kfi Im ből tizenhét játszódi
k jel cn időszült Szahoneban és az EJ:í'2-ben készült Eisáfecsben, és úgynl'\'e/.elt
"termelesi
kiizegben ", gyúr·
kekben a termelés,
a termelési
közeg.
ban, to rme l ősző vct ke zct br-n, épitkevesen,
olajMiért éppen ez a kettő? A Sraboné ez első maó

ó

ö-

ő

ss

,

gyar játékfilm,
amelynek
cselekményét
gy an
konfliktusokra
és ezek gyáron belüli megoldására épülő történet adja. Igaz, hogy már korábban,
az 194H-ban készült Tüzcímű filmben is találkozunk gyári színhellyel,
de a krirn i műfaji szabályaiból
adódóan
ebben
a politikai-gazdasági
bűncselekmény
és felderítése
eltereli a dramaturgia figyeimét a termelésről.
Az !D4!)-ben készült Egy asszony elindulban pedig a történet középpontjában
a középosztálybeli
főhősnőnek
az
új rendszer felé vezető útja áll, így agyár stilizáltan, csak mint a becsületes
középosztálybeliek
számára is - úgymond
egyetemes
- értéket képviselő terep szerepel. Történetileg
tehát a Srabáné az első "lermelésinek"
tekinthető
filmünk.
ezért az akkori és a mai néző számára is reveláció. Az Elsö fecskék be n viszont amennyire
nyilvánvaló
a gyári színhely,
a gyári konfliktusok
dramaturgiai
szerepe. és e konfliktusok
sajátos.
termelésen
belüli megoldása,
annyira egyértelműen bukkan felszínre a közegben rejlő értékz avar. Mondhatnánk
azt is, hogy ami a Szabóneban
mélységes
komolysággal
jelenik
meg, az Elsö
fecskékben szinre paródiává
fokozódik
a parodizálás legcsekélyebb
szándéka nélkül, ráadásul a
valóság egy negédes-habos
operett világból vicsorog ki ránk.
Lássuk elsőként
a Szabóné cselekmény
ének
színhelyeit:
Vasöntő Nemzeti Vállalat (gyárudvar, üzemcsarnok,
Ub-iroda,
étkezde,
magkészítő műhely); a hűvösvölgyi
Nagyrét, az üzemi
kirándulás
színtere ; egy orvosi rendelő várószobája; külvárosi
kocsma;
külvárosi
bérházés
munkáslakás
belsők. A film szereplöi:
rnun kások, rnunkásnők
(ÜB-tagok),
párttitkár,
mérnök.
Vizsgáljuk
meg az első öt, specifikusan
gyári
színhely képi ábrázolását,
filmbeli jellegzetességeit és működését
(filmbeli
és filmen kivüli történetileg
az ipari társadalmakban
kialakult funkciójuk
egybevetésével),
valamint azokat az
epizódokat,
amelyek e színhelyeken
játszódnak.
A GYÁR
DVAR
Kapu, portásfülke
portással.
faliújság, blokkoló
óra, kövezett
térség virágágyakkal,
bokrokkal;
kelet-európai
festői rendetlenségben:
gépalkalrészek, roncsok,
állványok,
ládák, biciklik.
E
színhely
mindannyiszor
"hangulaLOsan"
vezeti
be a termelési jeleneteket.
Amióta a gyáripar létezik, a gyárudvar
kommunális (építészeti),
gazdasági (munkaszervezési) és szociális
funkciókat
teljesít. A filmbeli
gyárudvar
mindhárom
hagyományos
funkciót
betölti, kap azonban
egy negyediket
is, mégpedig a politikáét.
A faliújságnak
az a szerepe,
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hogy a mindenki
által szükségszerűen
használt
kapu mellett nyilvánosságra
hozza az Acélgyárral folyó munkaversenyben
a vasöntőbeliek
lemaradását,
így a versenyszellem
katalizátorává
váljék. A faliújságon
keresztül szüremkedik
be a
külvilág a filmbeli gyáriak zárt világába: az acélgyáriak nyílt levélben szólítják fel őket az önkritikára, munkamódszerük
felülvizsgálatára
- egy
láthatatlan,
de példaértékű,
mert eredményes kollektíva tudatosságával
és jogán. Ez a gesztus érzékletesen jelzi (számunkra
is) a rész és Rész h ierarchikus
viszonyát
ebben a világban.
Maga az udvar a film végén az élűzem cím elnyerését
deklaráló
ünnepély
színhelyeként
is
funkcionál.
Az ünnepségei
követő tánc, valamint Szabóné és Hódis e helyhez és eseményhez
kötődö kibékülése azt sugallja, hogya gyárudvaron a tradicionális
és a politikai funkció zökk enömentesen
érvényesülhet
egymás mellett. Az
udvar
megjelenítése
mindvégig
realisztikus,
időnként
dokumentarisztikus.

AZ ÉTKEZDE
Célszerű és egyszerű: abrosztalan.
lokkal.
falócákkal
berendezett

hosszú asztagyári ebédlő.

Zsúfolt, nyüzsgő, eseménydús
színhely. Hagyományosan
gazdasági
(munkaszervezési)
és szociális funkciójú terepként
viselkedik
a filmben,
természetes
teret biztosít Szabóné magán és közösségi kapcsolatteremtő
és -Iejlesztő tevékenységének. Ez a színtér is kap némi, hangsúlytalan
politikai töltést (itt kezdődik a Kökény-féle
szocialista brigád titkos összeesküvése),
egészében
mégis
hagyományosan
funkcionális,
képileg
realisztikus.

AZ ÜB-JRODA
E puritánul
berendezett
(a három nagy vezető
képével díszített) helyiségben
lehetünk
tanui a
gyárbeli irányítói
szerepkör
megváltozásának.
A szakirányítás
a szemünk
előtt lényegül át
politikai
irányítássá.
Arra a munkaszervezési
problémára
ugyanis, hogyamagkészítő
műhely
nem megfelelően
termel, termelésen
k ivüli , nevezetesen
politikai tényezöként
belép az öntudat: Szabóné
öntudatos
párttagként
és CB-tagként elvállalja
a feladatot,
és ettől kezdve az ö
pártrnunkája
lesz a műhelyvez etői munkakör
sikeres ellátása. Nem állíthatjuk,
hogy csak termelésen kívüli erő jelent itt meg, hiszen az ÜB-tagak maguk is munkások,
Szabóné kiváló munkaerő a gyárban. Egyszerüen
úgy válik a szakvezetés politikai irányitassá.
hogyatermelésen
belül marad. Hatáskörében,
eszközhasználatában.

:ltllfias,IY
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viselkedésében
egyszerre termelési
és politikai,
A két szerepkör
összeolvad t.
Ezt a sajátos
irányítói
szerepkör-változást
erősíti mindaz, ami Hódis találmányával
történik, és ami szintén az UB-irodához
kapcsolódik,
Végig homály fedi ugyan Hódis találmányának mibenlétét,
azt, hogy mennyiben
segíte né
elő a termelés
korszerűsítését
- ez egyáltalán
nem is látszik fontosnak -, annál inkább hangsúlyozódnak
emberi
és politikai
vonatkozásai,
Hódis bizalmatlan,
mert a múltban a főmérnök
ellopta egyik régi találmányát,
így most titokban
dolgozik
rajta, Nagy horderejű
dologról
lehet
szó, mert Hódis ettől reméli problémáinak
megoldását: kifizetheti Oravecznénak
a W,W foriritos
adósságát,
elismert és megbecsült
munkás lehet
a gyárban, vonzó férfiú az özvegy Szabóné szemében, ' , A gyáriak sajátjukként
várják, hogya
munka elkészüljön,
Hód-is azonban individuális
önzésében
Szabónó és az Üti minden kísérletét
elhárítja a t alál ma nv knllekuvizálasara.
A kész
művet nem a gyárba viszi, hanem a Talalmányi
Hivatalba.
Ott azonban
nem fogadják el. Csak
díszes kapuját látjuk a filmben (a letörten távozó
Hódist, ebből énjük meg a kudarcot).
A Találmanyi
Hivatal
olyan
intézmény,
amelynek
szakmai kompetcnciája.jogallása,
így döntése is
rnegfcllebbczhctctlen.
Hódis számára,
ha nem
akarja végképp
"leírni"
magát, nincs más út,

cs Or,lII/)'a
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mint hogy segítséget kér az ÜB-töl. Töredelmesen önkri tikát gyakorol, és most már önként kéri
találmánya
kollektivizálását.
Ilyen a fil mben láthatatlan
külvilág struktúraja és mechanizmusa,
A nagyratörő
individuumállampolgárként
- országos szervhez megy, ám
az láthatatlan
falként löki vissza a maga kis kollektívájába,
hogy annak váljék szerves részévé.
Miként? Ismerje fel individuumként
- állampolgárként - való létezésének
lehetetlenségét,
és tevékenyeri olvadjon be az adott kollektívába,
segítse elö egyéni képességeivel
a gyar helytállását a munkaversenyben,
az élűzem cím elnyerését. Csak a gyári kollektíva
részeként
válhat részévé a nagy Egésznek, az országnak,
a társadalomnak, A rendszer tökéletesen
jogszerűen
működik. És tökéletesen
zártan. A találmány
csak
úgy lehet jogszerű, ha kollektívvé
válik, mintegy
az individuum,
a privát célrendszer
egyetlen lehetséges alternatíváját
is dokumentálva.
A kis kollektíva
irányítója.,
egyben
a nagy
egész, a Rendszer helyi képviselője
az ÜB. Mindenhatóságának
legitimációja
eleve létező, filmen kivüli eredetű. A filmben tagjai megkérdöjelezhetetlen
ül azok,
amik:
egyszemélyben
szak-és politikai vezetők, Bár munkások,
kíválasztottságuk
eredete ismeretlen
(filmen kivüli},
különállásuk
(hatalmuk)
egyértelmű.
Szabóné
és Kökény
Pista személye
még összeköttetést
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biztosít vezetők és vezetettek
közöu,
tatlan is elkötelezettségük
a vezetők

ha vitathaoldalán.

AZ ÜZEMCSARNOK
A nagyüzemi
termelés egyetlen
filmbeli színtere. Képi megjelenítése
mindvégig
dokumentarisztikus, jórészt szakmai specifikumok
nélküli.
Bármennyire
meghökkentő
is, az üzem csarnok
funkciója csupán háttér-szerepre
korlátozódik.
A MAGKÉSZÍTÖ
MŰHELY
Piszok, rendetlenség,
látható felhökben
szivárgó-gomolygó
gáz, manuális munkavégzés,
rossz
rnunkahelyi
légkör jellemzi, ahol munkahelyi
és
személyes
konfliktusok
robbannak.
Preindusztriális munkakörülmények,
primitív,
szegényes
miliö. A műhely
diszfunkcionalitása
nyilvánvaló.
Itt jelenik meg Szabóné, hogya filmidő jelentős részében
heroikusnak
tűnő küzdelmet
folytasson a műhely müködöképességéért.
Mit tesz?
N öi érzékkel
tisztaságot,
rendet
(kitakaríllal,
beosztja a polcokat,
kialakít ja az eszközhasználat és a munka rendjét, kihasználva
Hódis iránta
érzett vonzalmát.
megjavíllatja
a rossz ajtót), és
női-anyai
érzékkel
normális
munkahelyi
légkört biztosít (felszámolja
a féltékenység,
irigység okozta hisztérikus
indulatokat,
Stolcz nénit
orvoshoz
viszi, az ambiciózus
Katit beiskoláz·
tatja). Vagyis: a preindusztriális
közegben
meg'
teremti az elemi munkafeltételeket.
Fizikai és erkölcsi közreműködésével
a műhely megteszi az
utat a diszfunkcionális
kisipartól a majdnem-európai manufakturáig.
Csupa termelésen
kivüli
tényező
- öntudat, pártmegbízatás,
női és anyai
érzék, férfiúi vonzalom
-müködik
itt, valamenynyi a politikaivá
lett termelési
irányítói bázisról
kap ösztönzést,
lendületet,
ellenőrzést és elismerést. A termelésen
kívüli kategóriák
termelésivé, egyszersmind
politikaivá
váltak.
A műben megjelent
a termelés, mint tárgyi és
sz ernélyi, anyagi és tudati komplexum,
mégpedig kizárólagos
létezési módként.
A filmben az
egyén és a társadalom
élete a termeléssel
azonosul. Kati és Pista, Szabóné
és Hódis - szernérmes! - szerelmi együttléteit
a gyárról, a termelésről folytatott
dialógusok
töltik ki. Egyedül
Oraveczné
marad mindvégig
érzéketlen
ezzel
az össztársadalmi
termelési
pszichózissal
szemben:
elkésik,
hányavetin
dolgozik,
üzletel,
pletykál,
érzelmes
nótákat gajdol, kihívóan
fütyül az egészre. Ki is taszíttatik!
A politikává
lett termelés-világban
magától
értetődő az is, hogy a szocialista brigád titkos öszszeesküvés
formájában
szerveződik
meg.
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A Szaboné gyárában
léteznek realitások,
működnek a hagyományos,
történetileg
kialakult
funkciók,
hatnak emberi gesztusok,
érzelmek.
Csakhogy ez a zárt világ a szemünk láttára itatódik tele politikával.
Felsejlik a Struktura,
amely
rendezi, beolvaszt ja, a maga képébe illeszti, átneveli az egyéneket.
Mindenki
szerves részévé
lesz a politikává
vált nagy Termelésnek.
A manufakturális
műhely szocialista
nagyüzemként
kezd fényleni, és az ELUZEM-et
mint végcélt írják rá.
A filmben mégis rendkívül
meghatározóak
a
konkrét
gyári
szinhelyek.
Mindaz,
ami
a
Szabóneban történik, hihetően kötődik a termeléshez. a konfliktus,
így a megoldás is a termelés
elemi szükségleteiből
fakad, vagyis elfogadhatóan emberi - csoport és társadalmi
- érdek. A
gyári szinhelyek
többsége:
a gyárudvar.
az étkezde, a magkészítő
műhely ábrázolása
életszerű, eleven - realisztikus.
Minden politikum
ellenére még az UB-iroda is a termeléshez
kapcsolódó szerv. Ráadásul nemcsak szak- és politikai
irányító apparátus,
hanem az embernevelés
formális centruma
is. (Az egyik ŰB-tagot méltatlan
gyufa-kérincsélési
mániájáról
kell leszoktatni,
a
civakodó magkészítöbeli
asszonyokat,
lányokat
iskolásgyerekként
vonja felelősségre,
fedi meg a
tanítósan
szigorú bizottság.)
Az új értékek tcr'
melésböl fakadíhat)ó
meghatározottságat
reprezentálja.
Ezt a konkrét összefüggést
a termeléssel
azért
fontos kiemelni
a Szabóneban, mert a termelési
színhelyek
a későbbi
művekbe n egyre inkabb
elvesztik ezt a sajatossagukat.
Az Elsőfecskékben
pedig szinte értelmetlen
a Szabónlhoz hasonlóan színterek
szerint regisztrálnunk
a termelés
megjelenítését.
Tó, csonakuk.
kis fahíd, a háttérben
boros'
tyánnal
befuttatott
kastély; rózsakert,
lugas, Iehér kerti karosszékek.
(szerenád,
lánykérés}:
porcelánkályha
mellett lavórban
lábat áztató,
pápaszemes,
újságolvasó
öregúr egy kertes családi házban; kertvendéglő
a csónakázó
tó partjún; (fülbemászó
operett-dalbetét:
"Nyílik a rózsa, mint a lány mcsolya ... ,,) ...
E kispolgári
operett-világ
díszletei (és kellékei) legalább olyan fontos szerepet töltenek be
az ELső fecskék kváz i színhely-katalógusában,
mint
aDunantúli
Porcelángyár,
mühelyei,
könyvtára,
kultúrháza
és a kultúrparkja.
Ennek
ellenére az ELső fecskék cselekménye
is termelési
közegben játszódik,
szereplöi
munkások
, rnunkasnők.
Ebben a filmben azonban
a munkások
nem
termelnek
seiejtet. az ádáz ellenség
nem hajt

szabotázsakciókat,
rnint a történetileg
a
Szabone és az Elsá fecskék között készült összes
többi "termelési"
filmünkben
(Dalolva szép az
élet, Kis Katalin házaisaga, Becsület és dieseség. Civil
a pályán, Gyarmat a föld alatt, Nyugati övezet, Teljes
göael, Túrkeresztség, Allami aruhá.<). Itt nem a
végre

rossz termelés a konfliktus
forrása, sőt a kritika
célpont jául szolgáló
z-es műhely kifejezetten
minőségi rnunkát végez, és erre büszke is. Itt a
tudattal van baj, a maradisággal,
a konzervatív
csiga-tempóval.
A régivágású
szaki k nem akarják belátni, hogy nem a minőség a cél, hanem a
mennyiség,
a versenyszellem.
Csakhogy még e mennyiségi
termelés sem jelenik meg, sem mintaként,
sem látható eredményként
a filmben. Ugyanis a munkaidő
általunk látható részében
kizárólag
nevelés folyik a
gyárban,
a termelést,
pláne a munkaverseny
t
mellőző megbeszélések,
ügyiruézések,
lótás-futás és praktikák
sorozatán
keresztül.
A kritika azoriban nemcsak a csigatempójú,
a
munkaversenyből
önérzetesen
ki maradó egyéneket éri, kemény bírálatban
részesül az az ifjú
is, aki túl sokat fecseg a termelésről.
de az a tisztviselő is, aki túl sok funkciói
elvállal és pótolhatatlannak
hiszi magát. Igaz, hogya funkcióhalmozó
tisztviselőtől.
Patak
Bertalantól
sorra
elvett funkciók szép egymásutánban
rakódnak
rá Pataknera
és Patak Pistára, de hogy üket mikor kell - és kell-e egyál talán? - kijózanítan i a
túlzott munkavállalás
lázúból.
azzal már ez a
film nem néz szembe.
Különös kategóriákat
állíthatnánk
fel az Első
fecskék alapján.
A ROSSZ MUNKÁS:
időtlen
idők úta megszokott
munkaternpójában
minüségi
munkát
végez, nem hagyja magát versenyre
kihívni, ragaszkodik
a realitasokhoz.
a praxishoz.
a megszokott mühelyhez:
szabad
idejében
udvarol,
dalt komponál,
szerenádot
ad - ha fiatal; horgászik, rózsákat nevel, lábat áztat, ujságot olvas,
kedvenc
nótaját
hallgatja
a rádióból
- ha öregebb.
AjÖ MUNKÁS:
álland úan a rnennyiség
növeléséről
beszél, rnozgósítja
társait, versenyfelajánlásokat
tesz és erre buzdít mindenkit,
bármikor áthelyezhető
egyik rnűhclyből
a másikba;
szabad idejét a gyárban tölti, vagy DISZ-gyűlésen van, sz ínjátszókörös,
sportol,
szüntclenül
gyári ügyeket bonyolít
a kultúrházban,
a parkban, a városka főterén.
a vasútállomáson,
felforgatja mások porosnak
vélt házát - ha fiatal, ha
öregebb.
CÉLTÉTELEZÉS:
minden emberből
lehet jó
rnunkás.

MÓDSZER:
fondorlatos
átnevelés.
Eszköztár: títkos összeesküvés,
állandó zaklatás, összjáték, pszichológiai
ráhatás,
szinlelés, cselvetés,
családtagok
behálózása.
EREDMÉNY:
az önérzetes,
ám gyanútlan,
aranykezű,
szerelmes ífjúmunkás
besétál a csapdába és átnevelődik.jöhet
a következő:
a csigatempójú,
öreg szaki!
Az átnevelési
mozgalom
kiötlői
és végrehajtói valóságos archetipikus
hősök: ők a kiválasztottak, a felkentek.
Andorkó
ismeri fel először
magában ezt az elhivatottságot,
csatlakozik
hozzá Csete, de például Bartalosnak
már próbát kell
kiállnia,
hogy a titkos szövetséghez
tartozhasson. Le kell szoknia
kedvenc
nagyfröccséröl.
Csakhogy mire önfeláldozóan
rászokna a szódavízre, kiderül,
hogy próba volt az egész - beavattarási
szertartás -, és ezentúl a szervezet tagjaként, hármasban
fogyaszthat ja el a nagyfröcscsöt. "Most már én is kezelésbe
vehetem az embere ket!" - kérdezi a kiáll t próba és él tagfel véte I
után boldogan
Bartalos.
E küldetés-tudat
eleve létezik egyes emberekben, és a kiválasztott
a megvilágosodás
pillanatától
teljes legitimációt
élvez. Vonzereje
van.
Igy nő belölük informális
kis csapat, amely átveszi a valóságos
irányítást
a gyárban.
A főmérnök, a szakvezető
vagy csak ül barokk bútorzatú
irodájában
és helyben
hagyja a csapat intézkedéseit, vagy csak kinyilatkoztat
a műhelyben:
a
négylépcsős
szigetelő Inotanak
kell, tehát "kényes jószág."
Az informális,
de ténylegesen
irányító csapat
küldetése
az átnevelés.
Konkrétan:
hogy Patak
Pistanak. aki úgy szerét dolgozni, ahogy a szíve
diktálja, ezentúl azt diktálja a szíve, amit Andorkáék akarnak. Nem mást és nem máshogy, hanem ugyanazt és ugyanúgy,
mint eddig (Iegfeljebb kétszer annyit), csakhogy más emberként.
Ugy gondolkodjon
és azt tegye, amit Andorkáék
elvárnak [Öle. A rnódszer kísértetiesen
emlékeztet a nagypolitikára:
szervezkedés,
megbélyegzés, hangulatkeltés,
manipuláció.
A hadművelet
mindaddig
folyik, amig az egyén maga és önként kéri azt, ami ellen eddig tiltakozott
(többletrnunka, versenyfelajánlás,
áthelyezés,
funkcióvállalás, a gyárnak áldozott szabadidő).
Patak Pista feladja autonómiáját,
hamarosan
Fitos bácsi is lemond negyvenéves,
gyári praxisáról,
ebben biztosak
lehetünk.
Kárpotldsul viszont nyakig lubickolhatnak
a rózsaszínű
habban: az édeskés,
kispolgári
operett-világban.
Andorkóék
"szervezetileg"
vonulnak
fel, hogy
megkérjék
fitosjuli
kezét az átnevelt Patak Pista részére (nem úgy, mint az ántivilágban,
ahol a
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Frigvo:

Elso [erskck,

/952

(Kal/ai Ferenc cs Koi-at, Nom)

szülők látták el e tisztes feladatotl), és közben
együtt fújják lelkesen, hogy: "Nyílik a rózsa,
mint a lány mosolya. , ."
A kváz i-terrnelés azért kitölti az élet minden
zegét-zugát. A szerelmesek a versenyfelajánlásrói beszélgetnek vagy civakodnak, a postás sajtófelelősi vagy műhelyvezetői értekezletre hívó
leveleket kézbesít a kis kertes házak lakóinak,
Az ELső [ecskékben lepleződik le igazán, hogy
a termelés csupán ürügy. Semmi másról nincs itt
szó, mint az ÁTNEVELÉSRÖU
Eltűnt az ÜSiroda is, ahol a szak- és politikai irányítók feladata volt a nevelés is, és ahol mindezen funkciók még organikusan kapcsolódhattak
volt a
termeléshez. Immár belső sugallatra informális
csapatok születnek, és a termelés össztársadalmi
érdekének ürügyén eláraszt ják a civil élet minden szegletét, hogy formálják az embereket. Az
átnevelés "polgárosodik".

SZABÓNÉ,
r: Máriássy
György, sz:
kény Pista),
MAFILM

ANDORKÓÉK az "első fecskék". Ök jelzik jelentik - a TAVASZ eljövetelét. Es ha nem jön,
hát elhozmk.
Egyetlenegy "termelési" filmünk sem burkolja be ennyire ártatlannak tűnő, negédes, rózsás
babfelhőbe.
és egyetlenegy sem mezteleníti le
ilyen egyértelműen azt, ami 1~)49 és 19.')3 között
történt, mint az Elso fecskék.
A tulajdonviszonyok
gyökeres megváltozása
nem változtatta meg alapvetően
a termelés
anyagi feltételeit, a termelést, az embereket, az
emberek életét. Maradtak a döntően preiridusztriális termelőeszközök,
háttérként a modern gyáripar stilizációjával, maradt, de méginkább totálissá nőtt a már politikai "szakvezetés"
különállása,
hatalma, és maradtak az emberek, a
maguk sokféle, sokszínű - olyan, amilyen - életével, ragaszkodásukkal az autonómiához, a privát szférához,
a privát boldogsághoz,
vagyis
egyediségükhöz és másságukhoz.
Nem akartak
sem külsöleg, sem belsőleg egyformák lenni,
nem akarták, hogy a termelés - és a politika - az
élet minden területét kisajátítsa, Elkezdődött tehát az átnevelés,
A Szabónétól A város alaUig mind a tizenhét
"termelési" filmünk erről szól, ha különböző
hangsúlyokkal is, a termelési közegbe helyezett
történeteken
keresztül. Volt Iilrnkészítő, aki
h inni akarta, hogy ez jó, ha nehéz is, vol t, aki
mcsteremberi
cinizmussal elfuvolázta
azt. amit
a kultúrpolitika
elvárt. Értékteremtés helyett az
értéktelenedés-értéktelenítés
trendje rajzolódik
ki a korszak filmjeiből. mert száműzték, megcsúfolták a polgári értékeket (tulajdon, autonómia, individuum, másság, organikus közösség,
tradíciók), de a felmutatott új értékek erőszakoltak, hiteltelenek. gyökértelenek vagy csupán illúziók voltak,
Báthory Erzsébet

IT. 1!)·I!)

Félix, i: Nagy István, f: Szinetár György, Bacsó Péter, Bariovich Tamás, o: Illés György, z: Ránki
Sallay Kornélia (Saabóné). Pécsi Sándor (Hódis], Orsolya Erzsi (Oravcczné).
Szirtes Adám f.h. (KöRuttkai Eva (Kati), Mádi Szabo Gábor (párttitkár)

NV

ELSÖ FECSKl:~K, ff. !!),,:2
r: Bán Frigyes, I: Gyárfás Miklós, o: Eiben István, z: Fényes Szabolcs, sz:JuhászJózscf (Andorkó), Tompa Sandor [Bartalos], Rozsos István (Csete), Feleki Kamill (Patak Bertalan), Ladomerszky Margit (Patakné), Kállai Fe..
rene (Patak Pista), Makláry Zoltán (Fitos bácsi), Kovács Nóra (Fitos Juli}, Deák Sándor (főmérnök)
MAFILM NV
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A törvényesség első éve
A Fekete Doboz független videofolyóiratról
19H(j-ban az Oberhauseni
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál
nagydiját egy szigorú
illegalitásban
ezért önmagát
meg nem nevezvedolgozó chilei alkotócsoport
Somos (Vagyunk)
című
dokumentumfilmje
nyene.
A rejtett kamerákkal forgatott film olyan közvetlenséggel
iirükitette
meg a chilei
asszonyok
béketünteteset
és a katonai 'junta
vátasz.intőzkcdéscit,
hogy szintc úgy éreztük,
a virágcsokrokkai
mcnctclii
asszon vo kLd egyült nekünk is menekült~ünk
kell a könnygázbombákkal
és vizágyukkal
tárriadó rendőrök
elől.
Akkor még nem sejtettük,
hogy
a mélyben
már nálunk
is olyan,
változusnk
crlelődnek.
amelyek
hasonló
körülrncnyck
közöu dolgozü
alkotócsoportok
hason!ó
szellemű
tudósítasainak
létrejöttéhez szolgáltatnak
társadalmi
hauerel.
J\' czern a Fekete Doboz ;~. számát az !!)HH. októberZ'J-i
budapesli megmozdulásokrúl:
a "csak a
kötelességüket
teljesirö" rendörök
megfenyegelik
az operatőrt.
"Ha
jút akar, akkor inkább menjen hazai" :\!I aj CIa továbbra
is forgató fiatalembert
taszigál n i kezdik, a kép
megbillen,
a rendiiri
"intézkedések" kövctkcztcbcn
egy-egy pillanatra elsöteted ik. Fizikailag
is úgy
érezzük, hogy részeseivé
váltunk a
t ii IItctésn ek.
A Fekete Doboz ncvű független
vidcololvoirut.
az "állami
filmgyártástiJI,
cenzú rút ól es bürokrúciaról
mcntes
ulkotóközösség",
1!)Hí tavaszától
engedélyeztetési

rnüködik.
Hosszas
procedúra
utan,

!!JH!) február vegen kapták meg a
Miniszrcrtanács
hivatalának
engedélvet filmek készítésére
és kazettán történő
terjesztésére.

Tabu témák
nyilvánossá tétele
Kezdetben
az volt az elképzelesuk, hogy olyan dokumentumfilrncket készítenek,
amelyekre
sem
a televízió,
sem a dokumentumfilm stúdiók
nem vállalkoznak.
Elmélyült,
tudományosan
megalapozott
analízist
Magyarország
égető gondjairúl:
a kisebbségek
jogairól, az öngyilkosság
okairól,
a
környezetszennyezésről.
az ivóvizhelyzetről
stb. De az események rncnetc
kilenditette
öket az
eredeti vágányrol.
I!!HH. március
l.'i-tiil, az első
nagyszabású
budapesti
tüntetestől
kezdve
egy
szal
kanterájukkal
mindazokat
az eseményeket
megörökitcttck,
amelyek
"visszamenűlcg kicsiknek tűnnek, dc akkor
hatalmas
fordulatoknak
számítol
tak": a Bels-Nagymaros
elleni tüntetés-sorozatot,
az
egyetemista
sztrájkokat,
a Nagy Imre melletti
ro korisze n vmegm ozd u lasokat.
/l.z alkotógárda
álland ú tagjai
Llbcrt Mána . .J:ivor lxtvún, Pesty
Lászlo. Habár az átalakulá,
módszeres regisztrálása
rengeteg idejüket, energiájukat
c rnésztcttc
fel,
egyikiíjliknck
sem ez volt a föállasa. Megalakulásuk
után csaknem
fél évig a saját pénzüket
fektelték
az induló videofolyóiratba,
majd a
Soros Alapítvány
tól kaptak akko-

ra összeget,
amely elegendo
volt
az első öt-hat szám létrehozására.
Maru ez a pénz elfogyott.
Allami
támogutás;
nem kérnek,
a nevükben szcrcplö
"független"
jelző a
pártoktól
való függellenség·en
túl
az államtól
való függetlenségükre
is utal. Nem hajlandók
az adófizeíők pénzébiíl
filmezni.

Archívum
A Fekete Doboz legfontosabb
célkitűzése egy olyan archivum
megteremtése,
amely az utókor számára h íien tükrözi a közelmúlt
magyaroszági
(és kelet-európai)
változásait.
A dokurncntálásun
túl a
lagok filmeket
is szeretnének
készíteni.
Elképesztő
mermyiségu,
mintegy
7:íO órányi felvett anyaggal rendelkeznek.
Eddig nyolc szám készült el, általában
negyedévenként
jelenik
meg egy-egy újabb Fekete Doboz.
A szcrkczctc olyan, mint cgy folyóuaté,
"vezércikkel"
és mellékleuel, de vannak különszárnaik
is.
A következi> szám a kelet-európai
rendszerváltozások
történetét
dolgozza fel, valamint
nyilvánosságra
hozzák
az Erdélyben
forgatolt
anyagaikat
is. A "Duna-gate-botráuy" fiíszerepli>jeröl,
Végvári józsef örnagyról
szóló
portréjukat
már láthatta a februári MagyarJátékfilmszemle
közönsége
is. Tovább folytatják
a Megnertek. sorozatot, készül áz Uj arcok a magyar politikai közéletben című portrésorozatuk. Tavaly márciusban
forgattak
dokumentumfilmct
a Szabad Eu-

rópa Rádíóról,
összeállítás
készül
a cigányság
helyzeterfil
is.
Az ellenzéki
kerekasztal
párt jai:'
tól és szervezcteitől
kizárólagos
forgatási engedélyt
kaptak üléseik
rögzitéscrc.
1~)H!) áprilisától
december
végéig mintegy
110 órát
forgattak
a tárgyalássorozatról
: a
belső viták anyaguiból
és a nemzeti kerekasztal
üléseiről
ötször ötvenöt perces dokumentumfilm-sorozatot készítettek.
(Az összeállítás
a Magyar
Televizió
megrendulcsére készült, az érdekelt púrtok neIlle" ik e uz o n hun m-m adla IwJ..

t'g~ <.'Z(;~(\t
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Partizán-módszerek
Pesty

László, a Fekete Doboz openevét gyakran
hallhattuk
az
elmúlt
hónapok
során
ahirüsz
rarőre

szcállitásokbun.

A kelct-európai

d iktatúrák
összeomlásának
regisztrálójaként
letartóztatták
és
megverték
Prágában,
kisebb öszsze tüzé se támadt a rendörséggel
a
kelet-berlini
véres megmozdulasok során, szemtanúja
volt a borzalmakkal
teli, mégis fclernelö románai forradalomnak,
majd kis híján áldozata
a forradalom
utáni
magyarellenes
megmozdulásnak
Marosvásárhelyen.
Itt
Bátonyi
Csabával.
a Doboz külsős opera tő-
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forgatott. Valóságos
"harctéri tudósuová"
vált, akinek
partizán-módszereket
kellett elsajautania, ha veszélyes útjairól épségben
haza akart térni, és meg akarta
menteni
egyedülálló
felvételcit.
- Arra rnindig
gondosan
ügyelünk,
hogy sern mifó le tőrvó nvt ,
jogszabály;
ne sértsünk
meg, hi~atalos papírjaink
is rnindig rendben
vannak - mondja Pesty László. Az
egyetlen
"szabálytalanság",
amit
elkövettünk,
az volt, hogy olyan
eseményeket
örőkücttünk
meg,
amelyeket
a helyi hatóságok
szercuck volna eltitkolni.
(Ezért többszür elkoboztak
tőlünk
értékes,
pótolhatatlan
anyagokat,
néha a
karnertinkat
is.) !-Iogy nagyobb
legyen a mozgasicrünk.
nem kérünk
hivatalos akkreditációt.
Ennek köszönherö,
hogy
szinte
egyedül
képviseltük
a világsajtót
a keletberlini
megmozdulásokon,
ahonnan a zavargusok
kezdetén
a regisztrált
külföldi
tv-társaságokat
kiutasüották.
1\ partizán-módszerckhez
tartozik a gyorsaság,
az alapos tcrepismerct, a jó konspirációs
készség és
az óvatosság.
),1] i nem
vagyunk
vakmerő
emberek,
nem azért merészkedtünk
tömegrnészárlások
c cnt rumába,
mintha
nem éreztük
volna az események
súlyút. Gyak:
ran

halálosan

félünk.

Félünk,

dl'

nagyon
óvatosak vagyunk
ennek
küs;'önhető,
hogy a reÍvett .:nyag()t
majdnem
mindig sikerül megmentenünk.
Aki vakmerősködik
vagy
nagyképűen
felelőtlen
akciokba
kezd (esetleg
éppen
azért,
mert
nem Iól}, az nem tudja megmenteni az anyagot.
Tehát,
bármilyen
furcsán hangzik is, ennek a fajta tudósításnak
a "sine qua non"-ja éppen a félelern.
Pestv Lászlónak
Lovas Zoltúnnal együtt - örmény
ellenzéki
vezctők jóváhagyásával
és támogatásavai - elsőként
sikerült eljutniuk
. egy kurabah i titkos partizantáborba ...
- 1\ Magyar Televizió.
arra hivatkozva,
hogy elfogultak,
azaz
"ürmény-pártiak"
vagyunk,
nem
volt hajlandó
átvenni és sugározni
111münket.
Nem kell ahhoz sem
történésznek,
sem politológusnak
lenni, hogy pszrevegyük
az erdélyi
magyarság
és az örmény nép sorsúnak
hasonloságát.
Az örmény
nép sajnos ma is ugyanolyan
vérúldozatot kénytelen
hozni és ugyanolyan
clnyornásbun
van
része,
mint ;1 Muse« Dag negyven napja
idejében ..
Az első két alkalommal
nem
tudtunk bejutni Karubahba,
de bőven találtunk
más forgatl\i
valót,
például a földrengés
sújtotta zónában, sok interjút
készítettünk
őrmé ny ellenzéki vcvctőkkcl.
Második ottlétünkkor
zajlott az
Llsö
Ossz nemzet!
Örmóny
Ellenzéki
Konferencia,
amelyre
- a
vendéglátók
kérésére
- elvittek
magukkal
egy magyar
ellenzéki
vezetőt is. A Fidesz kcpviselőjc
beszedet
mondott
a konfcrcnciún.
amelyből
kitűnt, hogy nicunyi a
kőzös pont a két nép sorsú ban és
céljaiban.
Az örmények
óvatossága, bizalmatlansága
teljesen
eltűnt, s a Fekete Doboz munkatársainak
harmadik
látogatásakor
már teljes szereteucl
fogadták, barátként
kezelték
a magyar stábot.
ig)' jutottak
cl Karabah
mindcnki
liii elvárt tprst'geibl'.
- Sztyepanakertbe
bejutni sz inll' képtelenség
külföldick
szu mára,
e?l'rt az iirml'ny ellenzéki
vezetők
hosszú,
kun , argós
hegyi utakon
valosággul
.,kicsempésztck"
bennünket.
Egy karabahí
part iz ánt
biztak meg a vezetesünkkel.
S ad-

dig nem adtak engedélyt
a landolásru a helyi "repülötéren"
- ami a
valóságban
egy libalegelő
-, amíg
meg nem vendégeltek
bennünket
a falu fölött. November
volt, csodálatos idő és olyan táj, mintha a
paradicsomban
leltünk volna. Unricpélyes sxertartás
keretében
befogadtak
bennünket
archaikus
szcrvezödésü
faluközösségükbe.
Több évszázados
hagyomány
náluk. hogyamessziriil
jött vendéget, a magyarokat
pedig különösen, szcrctcucl
fogadják. Tudósításunkban
titkos infnrmáciúk
at nem
szolgúltattunk
ki. Lcfil meztük, hogyan gyakorlatoznak,
mint zajlik
az őrségváluis.
az esti eligazítús,
hogyan adnak Ic fenyjeleket
egy
másnak.
Eljutottl'lnk
egy renenetes
k
rülrnényck
kőzőtt vegetáló faluba
ő-

is, ahol nincsen sc víz, se VI/C, semmiféle kényelem
... Partizán házigazdánk
azt mondta,
hogy mutat
valami
érdekeset.
Egy düledező
sufniba
vezetett
bennünket,
ahol
először
csak egy töpörödött,
ősüreg anyokát
pillantouunk
meg,
éppen kenyeret
dagasztott.
Ahogy
jobban
körülnéztünk,
kiderült,
hogya sufniba hatalmas,
szekrény
mérctű berendezést,
egy egész repüliigép-irányító
központot
szereltek be. Ha jött t:gy-egy hivás a
nénike
abbahagyta
a kcnyórda!{asztúst és e liránv itotta az clclrni~zer- vagy fegyve;·szúllítÓ
helikoptcreket ...

Napforduló
A Rornániábun

történtek

terme-

szetesen
nunket
is erzókc nycn
érintettek,
ezt'rt vártuk a pillanatot. hogy mikor tudunk atmenni
mondjuj
ávor Istvan, a Fekete Doboz opcratőr-szcrkesztőjc.
- December
:B-ún,
egy SZDSZ-konvojhoz csatlakozva
szeltük út a határt. Az ott forgatott anyagaink
eg}
része láthatt"> volt a r-.'fagyar Tele, i
zióbnn is, dc mivcl :2-:-1 órás anyagainkból
alkalmanként
csupán néhany percet hasznúltak
fel, al. esc
mé nve k
.Jcvcgőjc",
hangulata
elveszett.
llennünket
nemcsak
a
sze nzáció
érdr-kclt, nemcsak
egy
kiásott hulla, nll'gklnzotl
ember
vagy egy gyászu}(J arc. Mindezek
nagy

valószínűséggel

nem

tudtuk

valóban
hatásosak
néhány
percben is, de rni lauami kivántuk
az
e lőtte és utána történteket
is.
Úgy
rzern,
ebből
elég cr ös
anyag állt össze, Fábry Péter filrnes-fotós
barátunk
is rendkivül
értékes anyagot
készített
több városban. Ezért elhatároztuk,
hogya
video-ősszeáll
ításból és a rnintcgy
négyszáz fónyképbűl
kiállitást rendezünk, a befolyt összeget pedig a
furradalom
árváinak
ajánljuk
Ic].
Fchívást teltünk közzó. amelyben
kértük
mind az amatőr,
mind a
profi kolléga kat, hogy akik a forradalom
alatt
filrnezrck-Iotóztak,
hozzák el munk áikut, hogy kollektív kiállítás keretében
bemutathassuk öket a közönségnck.
A Néprajzi Múzeum
Nap/ordu/o
című kiállításat
Tőkés László nyitotta meg, az összeállítás
iránt külIóldön is nagy az érdcklődós.
é

A Fekete Doboz
a nemzeti vagyon része
Habár a Fekete Doboz nevében
is
jelzi fúggetlenségd,
il Balázs
Béla
Stúdióval
való
kuprsolata;
mégsem hag> hatjuk cllllit('s IIPlkiJJ.
- :\ B BS vczctőscuérick
('S tClgságánuk hatékony
segítsege núlkul
volna ezt a munkát
ilvcn hatékonyan végezni.
Ezért 'hálásak
va

gyunk nekik - teszi hozzá Elberl
Márta.
/\. vidcofolyóirat
és a Stúdió
ugvanis olyan szcrzűdcst
kőtőtt a
'~d-cs ('vr~" amelynek
alapján
a
Fekete Doboz a Balázs lléla Studio
filmjeinek
adott
kedvezményes
úron használhatja
a vidceberende
zcsck ct , vágúasztalokat.
A videofolyóirat
munkatársai
nemrég
Ioladrák eredeti foglalkozásukut.
most már teljes energiájukat a Fekete Doboznak
sz entcl ik.
Alapüvúnyt
hoztak
létre, amelynrk
cégbírúsági
bcjcgycxtcrésc
mar megtiirtént.
- Mire ez CI cikk megjelenik,
a
Fekete
Doboz
önúllóvu
válik mondja
Elbert Marta. - Azért választotlu k az alapitványi
form út,
mcrt úgy gondoljuk,
hogy az eddig
kiveti
mintcgy hétszalÜtven
óra
nyi anyag a nemzeti vagyon része,
lcjlcsztcsc , tárolása,
archiválása
nem lehet már kizúrúlag hannunk

ügye.
i\ Fekete Doboznak
a Magyar
Tclcvixiouál
elért statuszát
talán
az szirnbulizálja
leginkább,
hogya
Telefaktum
televíziós
dokumentum- es publicisztikai
fesztiválján
a
zsuri a TV elnökének
különdíjáva:
jutalmazta.
Igaz, akkor a televízióunk nem volt elnöke.

Barabás Klára
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MI VAN

A FEKETE

DOllOZ-

BA:"J"
(I !)!)() ta vaszúig)

I. évfolyam I. szám: Civil technikák
(XO perc)
Karneraink
lélcszrcndön
át követték annak a néhány
fiatal embernek az útját, akiknek kezdeményeveséből jött létre a Fiatal Dcrnokraták Szövetségc.
Melléklet:
interJÚ Hanák Péter történósszel
a Tudományo,
l)olgozúk
Demokratikus Szakszervezetének
kulásáról.

mega la-

I. évfolyam ~. szám: A mútorgy (7S
perc)
Az I!H\X nyarán
készült őssze ál litás tiltako~á,
a bős-nagymarosi
vizlépcső
ellen.
Melléklet:
(.:hscgsztrájk az útlevélkorlátozások
ellen.
Különszám:

A 301-es parcella (IDO

perc)
1!)HX. június
IIi-án
a párizsi Pl're
Lachaisc
remerőben
felavatták
al.
;ifi-os magyar forradalom
áldozatainak emlé k művcr. Ugyanezen
il
napon Budapcsten
il rákos keresz-

túri temetőben,
a :10 l-es parcella
jeltelen sírjainál kezdödön.
majd a
Hősök terén és a Batthvánv
mécsesnél folytatódon
a megcmlekezés.

Különszúrn:
Újmagyar siralom (170
perc)
lagy Imre és rnárt irtársai
kihaurulása a rákoskeresztúri
temető 30 les parccllájábol
I!JX!) tavaszán.

l. évfolyam
:1. szám: Itt él a néP (I ()()
perc)
Híradás az I!)XH őszén kibontakozolt politikai
mozgalmakrúl.
Demonstrációk
a vizlépcső
ellen a féj-

:i. szám: IIARANG(100 perc)
Az Ellenzéki
Kerekasztal
tagszervezeteinek
képviselői
I!H\U. május
~-i ülésükön
meghallgatlak
a Történelmi
Igazságtétel
llizottságának bcszúmolójút
a tervezett
június I (i-i temetés
menetrendjérül.
I!JX!J.június l Ii-a Nagy l m re cs őszsze, kivégzett embertársunk
nagyszabású'
temetése.
Három
izgalmas beszélgetés
a napjainkban
törlent rendiiri
brut alitásról.

városban
és Nagymaroson,
egyetemi sztrájkok,
a fegyveres szolgálatot megtagadúk
tüntetcse.
valamint a brassói felkelés első évfordulóján
tartott
békés
felvonulás
brutális szétverósc.
ll. óvfolyarn I. szám: Meg ker a nep
(I, I () perc)
I!)XX. október
~:'I-án Budapest
utcáin a hatalom
demonstratív
felvonulása
ellenére
több
szúzan
rncntek
tüntetni a forradalom
kitöresének :~~. évfordulojan.
November l-c n a Köztársaság
téren voll
,negemlékezcs
az "ellenforradalom" levercséről.
I!JX!J. március
).·i-én százezer
ember
vonult
fel
Hudupcstcn
és hallgatta
végig a
mai tizenkét
pontot.

ll. évfolyam

SZÓ FÉL EGYKOR

ll. évfolyam
(i. szám:
VegNl1'i csatáink Uli perc)
AI. ii~szeállítás
:10 percben
őrők it:
meg a Ccaucr-sr u diktatúra
őszszcornlúsát.
A [ol vo irut második
része négy bcszelgctési
közöl V égvári .Júzsef
belügyminisztériumi
iírnaggyal.
Az első kettő a Dunagate kirobbanása
clőu. kcuő pedig
az információk
nyilvánosságru
jutása utan készült.

"Párhuzamos mozi" a Szovjetunióban
/\.1. avantgard

muvcszcu
mozgalmak hajdani
Mekkájában
, Oroszországban
újjáéledni
látszik valami ... A már jónéhány
éve föld
alatt működő
"underground"
műveszéti
é, filmes
csoportok
az
I!JH7-es nagy rnoszkvai
bemutatójukkal kitörtek a Iolszmrc. Maguk
vetették el ..underground"
jelziíjüket és az "avantgard"
rninősitcst.
1\ em, ők nem avantgardísták.
nem
törnek
a hivatalos
rnűvészet
ellen,
nem szándékoznak
átvenni
a helyét, ne!_11törekednek
kizárólagosságra. Ok - párhummosak.
párhuzamosan
léteznek
a nszabálvos"
rnűvészeti
irányzatok
mellett: így
jobban
látszik a különbség
is k
zöuük. Közvetlenül
politizálniuk
sem kell ahhoz, hogy különállúsuő-
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kat l', iin.íllú"ígukat
demonstrálják. Ell'g a puszta létük. Több mű"l'szeli ágat szintetizáló
irodalmifcstiíi-zenei-~zínházi
és filmes perIorrnancc-aik
ugyanis a hivataloslúl gyökeresen
eltérii filozófiát sejtelnek. amelyet
talán mai n ih ilizmusnuk
nevezhetnénk.
AI. emberiség eljutott
[ő ldi uralkodásának
vcgpontjáht»
.. süt annál is tovább,
túl van már az agónián,
a halálon
is. /\ halál utáni
életünket
kín lúdjuk,
nyüsz örögjük,
okádjuk.
rohadjuk
el. A "nulla
évben"
vagyunk, amely örökké
tan.
Mindennek
kifejezésére
a j evgenyij
Jufit-vezérelte
leningrádi
CSOpOl·t új "izmust"
vezetett
be, a
nekrorealirmust.
Mint
kihallhatú,
van ebben némi jótékony
humor.

nirón ia, bar a l.rcalizmusl'~ a
"hullajúték"
valódisága
is jellemzii, ami utolsó rnunkai kban a naturalizmusig
fokozódik
- az irónia
rovására.
Sajátos
filmklipjeiket
egyenesen
a hullaházban
rorgatják. Ugyanakkor
időnként
átadják
magukat szimbolikus,
sőt, szürrealista látomásoknak
is, amivel
a
rnoszkvai
csoport,
a párhuzamos
mozi alapítói,
Gleb és Igor Alejnyikov
egy új nfilmrealitást"
próbálnak megteremteni
naz élet illuzórikus
reprodukálása"
helyett.
Magyarországon
kétszer
volt
már bcrnuuuó
a párhuzamos
rnoz isok alkotásaiból.
Ez év januárjában a Kinizsi moziban
láthattak
a
bcnvato ttak válogatást
Borisz.J uhanunov
vidcojátókuibnl
és Roő

.Jtl'gel/VII

.JIIJ 1/: .\.(flIWlle.\c.\

man Szmirnov játék- és dokumentumfelvételeiből.
A Jufit vezette
leningrádi
csoport
a Műcsarnokban mutatkozott
be, megrökönyödést keltő élő hangutánzó-nyávogó-zajongó
kíséretes
nekrorealista

produkcióival.
Az ö filmjeiket nézve éri az embert
a legnagyobb
meglepetés.
Műhclyük
neve
(Mzsalalafilm)
előtt ugyanis a Lenfilm suidió
ismert ernblérnája
tűnik föl. Hát igen, hivatalos,
profi

stúdióban,
állami pénzből
készültek ezek a filmek. Csak nehogy e
.Jiuliaboncok"
végét
jelentse
ez ..

Geréb Anna

Irina Iljina: A Mzsalalafilmről, Jufáról,
a nekrorealirmusrol és az élet egyéh iirömeiről
Motto
, , Leszámoltak
a pénzt a bolondnak, az csinált valahol egy koporsót. belerakta
a pénzt és útnak indult. Ahogy Illegy, jön vele szemben hét másik bolond, s azt kerriczi: "Mit viszel, bolond?"
Mire ii
így válaszol: .Lathutod,
eladtam a
halottat,
és m ost viszem az arany-

nyal teli k oporsot."
i\ bolondok
erre semmit
sem szóltak,
hancm
hazamentek,
mind
mcgiilték
a
feles('gükf't,
koporsókat
csináltak,
szekerekre
rakták és bevitték a városba, Viszik il koporsókat
cs azt
kiabálják:
"Haloltat
tessek' Halottat tessek!"

Meg egy

1110/10

-.Jura, rn iert hívják a Iilmstúdiódat
Mz salulufilm-ne k?
llczrukov
(Jufit
helyett):
.Júl
hangzik ez a szókapcsolut.
Jura: Dehogv,
Mzsavanadze,
;,
<_;~úz Kommu~ist;
Párt föurkara
nak tiszteletére,

(oros; nepmese)
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I. A nekrorealizmus
[halálrealizmus) olyan rnűvészet, amely nem
feledkezik meg arról, hogy az élet
végén a halálleselk
dik ránk,
ezért tele van részvéttel és szeretettel.
2. Ebben az összetételben a humor elidegeniti a részvétet, s ez az
igazi és teljes befogadás záloga.
3. A nekror alizmu nem osztja
a világot aranyra és szemétre, pluszokra és mínuszokra. A világról
teljes képet ad, amelyben minden
megvan, és minden egyformán
fontos, minthogy olyan nézőpontból tekint a világra, ahol az illúziók
már nem állnak szemben a realitássaI.
-l. A nekrofilmeket
többször
k II megnézni. A befogadás az időben él és változik: az undortól és
elutasítástól a megértésig és rajongásig. (Akár sak Csehovnál : "Kezdetben [ur sárrak tűnt, aztán m gsajnáltam . .. aztán
meg zerettcm ... m g zereucrn a be zédével, a hangjával, a szer ncsétl nsógévcl együtt ... ") A filmek akkor
élő k, ha magukban hordozzák a
transzformáció és a halálleh tőségél.

5. A nckrorealizmus
irodalmi
analógiája
az absztrakt vicc és a
zadista csasztuska szintézise. Még
inkább nyilvánvaló a kap solata
az orosz folklórral (Id. a mottót). E
műfajok (értelemszerűen] az értelmiségi elit, az underground
é a
gyerekek
körében
népszerűek,
ami világosan mutatja, hogy rnilycn közön ég áll legközelebb a
n krorealistákhoz.
(i. Egy filmkocka telüeusége
több jelentést hordoz, mint a film
általános szerkezete.
--gymond a
hús fontosabb, mint a csont. Az öszszekötő elem szerepét - mint valami zselé - az a szeciativ rnontázs
tölti be. Gondolom, megbocsátanak az olva ók a gasztronómiai
(vagy
nekroreali ta?) hasonlatokért.
7. Jevgcnyij J ufitnak nincs igaza, amikor a Leningrádi filmhíradó 15. számában azt állítja, hogya
csoportjában
készült filmeknek
nincs helyszíne és ideje. A h lyszínek könnyen felismerhetők:
Leningrád környéke, nyaralótelkck,
padlások, pin ék, odúk, t tők és
végül zocsi strandjai. Ami az időt
ill ti, itt i minden nagyon egyszerű: j lenkorunk, '17 októberétől.

8. A szüzsé hiánya a befogadók
ré zéről
naivitást,
képzelőerőt.
éleuapasztalatoi
elöföltétcl z. E
szerenesés helyzetben a szüzsé és
a film társadalmi mondanivalója
mintegy
magától
fogalmazódik
meg a nézők fejében, fent említett
képességeiktől függően.
8/a Az eseményeknek nincs 10gikájuk, de a műfajé - vaslogika.
!J. A nekrofilmekben
a cselekvés fontosabb, mint a körűimények. (Az olyanfajta jelszavak
mi nt: "ridépítjük a gyárat bármi
áron" - máig a szocialista valóság
ékességei.)
J O. Az
ábrázolás
esztétikája
nem elf di a technológiát, hanem
általa fogalmazódik meg.
J l. A nckroreal isták n m szeretnek teoretizálni.j,
em kell anyn) i badar ággal teletömni a fejünket", mondja ilyen esetekbenJufa.

(\1 ázlatok

a Véglelen utaeas círnű
ikkhez, amely a Seumerki függetI n irodalmi é rnűvészeti folyóirat
.1. zámában jelent meg.)
Buncsdk Piroska fordítása

Mű, világnézet, befogadás
Kamarás István: Zónák és átlépők
Nehéz
elfogulatlannak
lennem
Kamarás I tván könyvével szemben, hiszen a benne ismertetett
vizsgálat elvégzéséhez
nem c ekély
"tudományos
megszállottság" kellett. Mert mi má nak lehetne n vezni azt, amikor valaki pénz
nélkül, baráti szívességekre
támaszkodva elvégez egy olyan kutatást, amelyben jelentős szakmai
előzmények híján szinte mindent
fel kell találnia, ráadásul igazán
nagy érdeklődésre
sem tarthat zámot.
em, mert rnunkája a senki
földjén, a vallásszo iológia és a
rnűvészetszociológia
határterületén vizsgálja egy rnű befogadásá-
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nak lehetőségeit.
E szemlélet és
módszer szmteuzálása abszolút újdonság Magyarországon,
ahol a
szociológia fenti részterületei sem
állnak az érdeklődés homlokterében.
Kamará
István Andrej Tarkovszkij Staiker círnű filmjét választotta
ki, hogy segits -gével
megválaszolja az alábbi - roppant
fonto és eredeti - kérdé cket:
"Mennyibcn akadálya, mennyiben
elósegilóje a vallásosság (vagy más
világnézet) a rnűvészeri alkotás befogadásának? Magasabb zintü jelismeretei jelent, vagy inkább c ak
bizonyos jelek jobb ismereiéi a

vallásosság (vagy más világnézet)?
A konzervatív ízlé ssel párosul-e,
vagy inkább a manapság uralkodó
földhözragadt,
fantáziátlan racionalizmu t ellensúlyozza?" (li. o.) S
a szerző azonnal szembe találja
magát a szociológia örök problémájával: miként lehetne mérhctőé tenni a valójában mérhet tlent,
hogy ö szehasorilűhatóvá
váljon
más tényezőkkel
- jelen es tben a
vallásosság jelleg és foka a filmbefogadá
rnilyeriségével. A manapság tapasztalható vallási renezánsz azonban akkora kényszerílő erőv I bír a fogékony társadalorntudósra
hogy igazán adekvát

eszközök híján sem mehet el a
probléma mellett. A feladat bonyolultságát a filmválasztás
is növeli, hiszen a Staiker ;,csöndes_ meditáció: ima". "Valamiről írni azt
jelenti: megfogalmazni, szavakkal
megragadni, s ezáltal megértenimegértetni. (_.. ) Az európai kultúra részeseiként már régóta. s úgyszólván töretlenül
azt hisszük,
hogy valamit akkor értettünk meg
igazán, ha beszélni tudunk róla,
»értelrnesenmeg tudjuk fogalmazni. Hogy ez a tévhit és átkos
babona - az ész csapdája, félelem
a csöndtől - mire vezethet és ténylegesen mire vezetett, az jól tanulmányozható a keresztény hittudomány szellemtörténeti botrányán.
A teológia - az Istenről való «értelmes beszéd- önmaga vált az
ateizmus bölcsőjévé, mert beszédével csak gyanúba keverte Urát,
devalválta végtelenségét, fölségér,
szentségét" - idézi a szerző Gáspár
Csaba László írását aStalkerről.
(Hi. o.)
A vizsgálat adatfelvétele több
helyszínen történt. Ez a tény, s az,
hogyavizsgálatban
részt vevő 4:-l~
fő túlnyomó többsége tanuló, a
másik része pedig diplomás, azt
rnutatja, hogy az ilyesfajta kutatásokban nem kell ragaszkodni
a
szociológiában ('gyébként sokszor
túlhangsúlyozott
reprezentativitáshoz. Egyrészt azért, mert e kutatás a filmbefogadók
belső folyamatainak, élményeinek
összehasonlítására
irányult:
másrészt
azért, mert a vizsgálatban
való
részvétel olyan fokú szellemi erőfeszítést követelt, ami szükségessé
tette a minta ilyesfajta "torzítását"_
A felhasznált kérdőív három rész-

ből állt. Még a film megtekintése
előtt kellett választ adni az ízlésre,
a filmek világában való jártasságra, az értékrendre, a világnézetre
és a vallással való viszonyra vonatkozó kérdésekre. Kamarás a vallásosság tipizálására a következő kategóriákat
használta:
vallásosak
egyházuk tanítása szerint; vallásosak a maguk módján; istenhívők és
istenkeresők; közömbösök; ateisták. Az eltérő ízlésűeket a legkedvesebb könyvek és filmek; bizonyos alkotók és alkotások ismertsége és kedveltsége; a művészettel
kapcsolatos
beállítódás
alapján
különítette el három csoportra:
fejlett, közepes és fejletlen ízlésűekre. Természetesen
e kategorizálást az elemzésnél finomít ja, s
bevonja a legfontosabb rétegződési dimenziókat, a nemet, az életkort és a végzettséget is.
A "Zónajárás" során különböző
kritikus-kalauzok
segítségével
a
szerző kiválasztotta a Stalker legfontosabb mozzanatait, amelyekről a film megtekintése után megkérdezte a befogadókat
először
nyitott, majd zárt kérdések formájában. Ez a módszertanilag
korrekt lépés csak abban a tekintetben okozott nehézséget. hogy nem
volt olyan szilárd
viszonyítási
pont, amelyhez a nézök válaszai
mérhetők lettek volna. Ugyanis a
filmet elemzők között természetszerűleg nem alakulhatott ki teljes
konszenzus, s így kevéssé jöhetett
létre objektív összevetési bázis.
A vizsgálat végkövetkeztetései
ha nem is heurisztikusak, mindenképp megalapozottak
és jelentősek. Pontosan kiderült, hogy a
Staiker elfogadásában,
értékelésé-

ben és hatásában az ízlés, értelmezésében pedig a világnézet játszott
nagyobb szerepet. A film fogadtatásában rnindkét tényező meghatározó bb volt, mint a nem vagy az
életkor. A legélesebb cezúra a határozott világnézettel rendelkezők
és a közömbösök között található.
A közömbösöknek
tetszett legkevésbé a film, és ebben a körben
volt legnagyobb a racionalizáló és
pesszimista értelmezések aránya.
"A Staiker nézőiben a tudatos világnézet és a fejlett izlés erősítették egymást, az átlagosnál nagyobb esélyt
adtak a mű befogadására és érvényes értelmezésére. Ez a megállapitás ebben az esetben leginkább a
vallásosság is a fejlett i;;:_lés
»szövetségérevonatkozik. I\. vallásosság
azonban csak egy bizonyos fejlettségű ízlés esetében növelte a befo!;adói társszerzőség esélyét, a fejletlen ízlést képtelen volt ellensúlyozni. Természetesen
fordítva is
igaz: a fejlett ízlés is képes volt tágítani a világnézeti sisakrostély rácsozatát."
(l:i3-I:H. o.)
Kamarás Istvan szociológiai indíttatású
munkájának különleges
értéke - az olvasmányosságon
túl,
mely egy befogadásvizsgálat
esetében nem magától értetődő -,
hogy kettős tükörként áll előttünk:
a Staiker fényében kirajzolódó vonal akkal es rnüvészetszociológiai
összefüggcsekkel Tarkovszkij rnűvészetéből is képes ujabb vonásokat felragyogtatni.
(Kamarás István: Zónák és átlépők. A
Staiker és különböző világnézetű befogadói. Művelődéskutató Intézet, Bp.
7989.)
Banyár Magdolna

Egy filmrendező regényéről
Simó Sándor: Franciska vasárnapjai
Ha nem tudná az ember. hogy Simo Sándor, il Franciska uasarnapjai
cimű regény szcrvöjc filrnrcndczö,
akkor is gyanút fogna. hogy legalábbis komolyan vonzódik a nw-

zi hoz. :-.i em C"" k az ol>allf('1c megjegyzések.
,.f(·1re" közbevr-tcsek
utalnak erre, mint amilyen il következő is: "S il keridőt kissé szorosabbru köt: a fején. mint il filmek-

ben szokás, amikor a hősnő rejtezik", vagy maga az a tény, hogya
cimszereplő
Franciska igen-igen
szeret: a mozit, de helyenként az
irói módszer is, amely szinte nbe-
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avat" az alkotás
folyamatába,
a
film készítés
és az írás műhely titkaiba
egyaránt,
amikoris
előbb
slagvertokban.
címszavakban
felméri az adott jelenethez,
részlethez rendelkezésre
álló életrényeket, .Jepergeti"
a nyersanyagot,
hogy azután szelektáljon.
vágjon,
szerkesszen,
s már csupán azt dolgozza ki, ami a rnű egésze szempontjából
fontos,
nélkülözhetetlen. ("Szólhatnánk
most, szívesen
tennénk,
az uszoda varázslatos
világáról,
a késő esti lámpafényes
va!,')' éppen a havas téli edzésekröl, a rövid, de eredményes
látogatásokról
a nöi tusolóban,
s az ezt
követő eltiltásokról,
alábteniszről
és még ezer, fiúknak
való egyéb
dologról,
de vesszen
mindez,
ha
nem tárgya e történetnek,
s maradjon belőle csak annyi: amikor elérkezett a katonaság
ideje - ugyan
melyik vidéki garnizonban
van
uszoda meg csapat P.c-, váratlanul
érte nyúlt a Szervezet
sportegyesülete, és tagjai közé hívta ... ") Rafinált módon
persze e "kidobásra"
itélt anyagok
sem fölöslegesek,
ellenkezőleg,
felidéző
erejű történet-eszenciák,
epizód lehetőségek
egy nagyregényhez.
A Franciska
vasárnapjai azonban
inkább
lírai
etűd, amiben
e rendkívüli
sűrítő
készség következtében
benne
feszül a teljesség.
Minden
filmes vonatkozása
ellenére,
s annak
dacára,
hogy a
szcrzö
látásmódjában
mindvégig
gyengéd
öniróniával
jelennek
meg a filmes utalások,
ez a regény
nem mint kuriózum
érdekes,
nem
rnint a filmrendező
kiruccanása
a
rnűvészet
más terrénumába.
hanem mint irodalom
fontos és szeremivaló.
Meglehet,
kitűnö
film
készülhetne
belőle
- története,
poézise
s írója
anyagkezelése,
szerkeszteni
tudása,
nem utolsó
sorban pedig filmes múltja lehetőséget kínálna erre -, ám az eredetileg tán valóban
filmforgatókönyvnek indult matériából
olyan öntö rvértyű
irodalmi
mű
született,
amelynek
bizonyos
elemei - stilá-

ris megoldásai,
nyelvi humora például - sérülés nélkül átfordithatatlanok, átmenthetetlenek
volnának
a művészet
egyik ágaból a másikba. Aligha lennének
képekre bonthatók, képekkel
pótolhatók
azok a
bizarr
szókapcsolatok
és "leírások",
nyelvi
meghatározások,
amelyek
nemcsak
Franciska
és az
ő Lajosa sorsának
alakulását,
magánéletiik
egykedvű-szép
hörnpölygését,
dacolását
a külvilággal
majd szükségszerü,
szomorú-szép
végét hivatottak
érzékelterni
az ötvenes
évek számukra
rendkívül
egyszerűnek
tetsző - és fonák módon ma újra annak látszó (az értékelések szerint legalábbis)
- világában,
de amelyekben
egyidejűleg megmutatkozik
az alkotói attitűd is, a diszkrét
távolságtartás,
ugyanakkor
a megértés
szándékát
tükröző szeretetteljes
irónia. Kicsit
félve írom le a jelzőt: szeretctteljes, mert még a végén gyanúba
keverem a szerzöt, hogy az ötveries
évek történetét
S annak
emberi
meghatározóit
[irtatva titkon nosztalgiázik.
Holott egyszerűen
arról
van szó, hogy abba a nézőpontba
helyezkedik
- kritikus, ironikus, de
nem itl'lkczü,
nem fensőbbséges
alapállását
mindvégig
megtartva
és egyidejűleg
megszólaitatva
-,
amelyből
a kis cselédlány.
Franciska számara felemelkedést
jelent
a felszabadulás,
a rendőrség
kötelékébe
kerülés,
majd
még
nagyobb
megtiszteltetést
a szürkc
egyenruha
felcserélése
az A VH
kék parolijával.
s amelyből
nem
érződik, vagy inkább természetesnek tűnik - elvégre a cselédsorban
volt idő hozzászokni
- az a megaláztatás,
amit az együgyű
(nem
gyengeelméjű,
csak
tanulatlan)
Franciskának
kell elviselnie
előléptetésekor.
vagy akár csak felettesei megjelenésekor
az utcán, dc
amiért a humánum
szemszögéből
mindenképpen
szánalomra
rnéltú.
Abba a nézőpontba
helyezkedik
Sirnó Sándor,
amelyből
nem érthető tisztán,
hogyan
lesz egyik
napról
a másikra
barátokból.
is-

merősökböl
ellenség,
akit kötelességtudóan,
egyszersmind
emberséggel kell őrizni az internálótáborban
(merthogy
Franciskának
ez a munkahelye,
a kenyérkeresete). Nem valamiféle
elvi megfontolásból, csupán annak a természetes tisztességnek
a jegyében,
ami
Franciska
naiv, együgyű lényének
sajátja. Ebből a nézőpontból
nem
lehet átlátni, hogy rn i folyik a politikai színfalak
mögött,
s hogy mi
megy veszendőbe
- Franciskának
nemigen
volt az előző rendszerben veszítenivalója
-, s ezért az
sem látható
előre, hogy annak a
tiszta-egyszerű
szerelemnek,
ami
Franciskát
és "a munkaszolgálat
révén világlátott"
Groh Lajost, a
hajdani
iparost
egymáshoz
füzi,
egyszer vége kell szakadnia
a sokasodó kérdőjelek,
a harmónia
megőrzése
érdekében
szaporodó
elhallgatnivalók.
a növekvő
némaság rniatt. Mindennapjaik
magától
értetődő
költészetéből.
együttléteik, beszélgetéseik
és hallgatásaik
szinte szertartássá
- de soha nem
kiüresedett
szertartássá
- lett monotóniájából,
még az ÁVH erkölcs
csőszeinek
éberséget kijátszó trükkök ellenére
is biztonságot
jelentő
sztereotipiáiból,
stílusjegyeiböl
bravúrosan
teremt Sírnó egy világot, amelynek
közepében
ők ketten vannak,
de amelyből
megérthető
a hozzájuk
hasonlóké
is,
soka ké. Azé a baráté például, akinek ugyan lehetősége
nyílt volna a
disszidálásra,
de akinek
fejében
meg sem fordult,
"hogy itt hagyhatná
táborban
sinylődő
asszonyát, s egyáltalán,
ezt az egész komisz világot, amelyben
olyan természetesen
igazodott el, hogy még
a disznóságait
is magáénak
érezte".
Tényekkel,
dokumentumokkal
ki lehet tölteni a történelem,
a történetírás
szaggatta
fehér foltokat.
de vannak
a történelemnek
olyan
kérdései,
amelyeket
igazán csak a
művész tud megválaszolni.
Azzal
a beleérzökészséggel
például, ami
Simó
Sándor
sajátja.
(Magvelö,

1989)
Szűcs
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Umberto Eco: En és O
lD!i4 őszén, friss diplomával
a zsebemben,
jelentkeztem
egy televíziós
szerkesztői
tan foIyamra. A felvételi vizsga során hirtelen egy reflektorfényben
úszó, ünnepélyes
stúdióban
találtam magam, és valahonnan
a magasból
titokzatos hangok arra szólítottak
fel, meséljem el, hogyan csinálnék meg a televízióban
egy költői estet. Noha addig csak eszpresszókban
néztem néhányszor tévét, arra már rájöttern.
hogya televízióban
mindenekelőtt
"láttatni"
kell valamit.
Így tehát (ném i habozás
után) azt találtam
ki,
hogy Montale verseinek
felolvasása
alatt a lassan kocsizó kamera a napfényben
meg-megcsillanó üvegcserepek
borította
falak közöu
kanyargó ligU1·iai utcacskákat
mutasson.
Az ötlet
nagy tetszést aratott. A televíziót akkoriban
világra nyíló ablaknak tartották, és még egy olyan
intim és valóság fölötti dolognak
is ebben a valós világban
kellett gyökereznie,
mint a költészet.
Szerencsém
volt, mert a kurzust kitűnő újságíró, Pier Emilio Gennarini
vezette. Tőle tariultam meg, miként kell egy hírl tisztességesen,
lehetőleg
minél
szűkszavúbban
bejelenteni.
Rendszeresen
bejártunk
a stúdiókba,
részt vettünk a külső felvételeken.
/\. politikai
események kommentálását
Umberto
Segre tanította,
Giuseppe
Bozzini pedig azt magyarázta
el, hogyan kell lazán, maximális
természetességgel
egyenes adást vezetni a stúdióból.
Egyidejűleg
szerongtunk
és lelkesedtünk
azért, hogya külvilág eseményeit
keletkezésük
pillanatában
ragadjuk meg és m utassuk be a képernyőn.
A focimeccseket
akkor még igazi barna bőrlabdával
jatsz ouák. amit sokszor szem elöltévesztettek
az
izgatott nézők.
/\. labda csak késöbb vált feketefehér kockassa, a stadionok
is csak késöbb alakultak át hirdctőosz loppá. Ezzel kezdetét vette a
szerepek felcserélése
is: a meccset eleinte önmagáért játszották, a tévé olykor kivonult és közve-

títette. Egy idő után azonban kezdték azért rendezni a mérkőzé
seket, hogya te lev iz ió közvetíthesse őket.
A tanfolyam
elvégzése
után két évig a legkülönbözöbb
területeken
gyakornokoskodtam.
Nem sok mindent csináltam, annál többet tanultam. Aztán 1~):";H-iga kulturális
osztályon
delgoztam, sporton, politikán és tévéfilmeken
kívül
mindennel
mi foglalkoztunk
akkoriban:
képzőművészeti
műsorokat,
Iözési- és divatbemutatókat, ifjúsági programokat,
egyházi rovatokat sugároztunk,
beszélgetéseket
neves professzorokkal, könyvismertetéseket,
történelmi
megemlékez . seket, de jelen voltunk az alpesi vadászok és
a bersaglierik
találkozóiri
is. Természetesen
mindent
"egyenes
adásban"
közvetiteuünk,
mert a nézökkel
azt kellett elhitetnünk.
hogya
valóságot
látják a képernyőn.
Emlékszem,
volt
egy sorozatunk
a világ nagy múzeumairól.
/\. kamera állványra
elhelyezett
tablókat vett fel, fotókat a múzeum
homlokzatáról,
belsejéről.
a
rnütárgyakról.
Az asszisztens
egymára
rakta a
képeket, a rendező előírta a kameramozgást,
a
nézőnek pedig az kellett hinnie (vagy úgy kellett
tennie, mintha elhirmé], hogy velünk együtt kényelmes sétát tesz a Louvre termeiben.
Ha véleLlenül felborult az állvány, gyorsan bevágtuk
az "Adáshiba"-feliratot,
és a "hibát" természetesen a lehető legrövidebb
időn belül kiküszöböltük.
/\. néző titokzatos
lény volt, érdeklődéséröl,
társadalmi
rétegződéséről
semmit nem tudtunk.
/\. közvetlen kapcsolatnak
egyetlen formája létezctt: a tiltakozó telefonhívások.
Állandóan
tiltako zt a k , mert a televízió olyan valóságot
mutatoll be nekik, amelyről
fogalmuk
sem volt, és
amelyet
nem is akartak
megismerni.
Néhány
hónapig az egyenes adások ellenőrzésével
bíztak meg. Monitoron
kellett figyelnem.
hogy
minden a program szerint történik-e,
és a legki-

sebb fennakadás esetén be kellett játszanom egy
dokumentumfilmet
mondjuk a tiroli pásztorok
életéről. Közben a nézők tiltakozó telefonjaira is
válaszolnom kellett. Tiltakoztak, mert Aznavour franciául énekelt, mert az egyik színésznő
felháborítóan
kivágott ruhát viselt, mert az
egyik interjúalany megalapozatlan
véleményt
nyilvánított valamiről, mert a Traviata erkölcstelen mű, mert olyan négereket merészeltünk
képernyőre
engedni, akik érthetetlen jazzt játszottak, mert meghamisítottuk
az ellenállást,
megsértve ezzel a fasizmus bűneitől megtisztultak ezreit. A nézők annak a valóságnak a "kemény magját" alkották, amellyel a televíziónak
számolnia kellett. Es eleinte idomíthatatlan nak
látszottak. A televizió akkor még nem ismerte
fel, hogy át tudja formálni, be tudja kebelezni,
televízióvá képes változtatni a nézőket.
Ezzel magyarázható a korszak sok, ma már
groteszknek tetsző tilalma is. Többségüket a legenda a katolikus egyházrök önkényének tulajdonítja, és bizonyára működött is a felülről irányított cenzúra. Gyakran azonban legalább
ugyanolyan mértékű volt a világi televíziós szerkesztők és rendezők öncenzúrája is. Az ötvenes
években maguktól is úgy gondolták, hogy az a
"nagy ablak" a világra, de egy "zárt világra" nyílik. Emlékszem, hogy amikor az első tévé készülékek megjelentek az Actio Catholica (a bárokhoz hasonlóan hatalmas felvevő piac) összejövetelein, a balerinák rövid tüllszoknyáit látva a
szemérmes papok elsötétítették a képet. És senki nem lepődött meg, az akkori erkölcsi normák
szerint ez így volt rendjén. Arra pedig gondolni
sem mert senki, hogy a televízió rövid időn belül
"megteremti" az olyan katolikus családok közösségét, amelyek a legtermészetesebb
- mert a
televíziótól legalizált - dolognak tartják, hogy
estéiket Raffaella Carra köldökére vagy Cuccarini lábaira tapadva töltsék. A televíziós revük fő
attrakcici akkor még a bűvészek voltak. Egész
életemre valót láttam belőlük azokban az években. Azóta egyetlen ezüst felölLős, pálca tetején
tányért egyensúlyozó úrra sem tudok ránézni.
Mivel a legtöbb téma szatirikus megközelítése
tabu volt, valaki kitalálta a "mindenki mindenkit kigúnyol"-jáiékot.
A televízió gyakran saját
magát is nevetség tárgyává tette. A kockás futball-labda mellett ez újabb lépés volt a "nyitott
ablakra nyíló ablak"-jelJegű televízió felé.

A "zsiráf' nem lóghatott be
A televízió a televízióban tendencia azonban ellentétben állt egy másik, akkor még uralkodó

70

dogmával, mely szerint az ideális televíziót mindenekelőtt spontaneitás jellemzi. Mivel a műsorok többsége egyenes adás volt, állandóan fenyegetett a műviség lelepleződésének
veszélye.
A munkatársak tehát minden eszközzel el akarták terelni a figyelmet arról, hogy a televízió televízió. A nézőnek azzal kellett áltatnia magát,
hogy amit lát, az maga a külső valóság. A rendezőt akár azonnali hatállyal kirúghatták, ha a
képbe belógott egy "zsiráf' (mikrofonállvány),
vagy ha az egyik kamera véletlenül rátévedt a
másikra. A televízió a külvilágra nyíló szem
volt, de azt, hogy csak szemüveggel lát, senkinek nem volt szabad észrevennie.
Aztán az utóbbi harminc év alatt - a legkülönbözőbb technológiai, politikai és társadalmi tényezők eredőjeként - megszületett a Neo-TV,
rnelyröl a nyolcvanas évek elején is írtam.
A paleo-TV -ből a nézők ki voltak rekesztve.
A műsorokba való bevonásukra, a bekebelezésükre tett első lépés a "Dupla vagy semmi" című
vetélkedő volt. Leírhatatlan hatására minden a
feje tetejére állt: mert miközben a műsorvezető,
Mike Bongiorno nézőihez hasonlatosnak igyekezett mutatni magát, az emberiségnek az az
elenyésző hányada, amely megjelent a képernyőn, megszűnt egyszerű "néző" lenni, utánozhatatlan, irigyelt sztárrá, szörnyeteggé
(vagy
cscdalénnyé)
változott.

A nézők önmagukat kommentálják
A Neo-TV ezt követő térhódítása során lassan
eltűnt a különbség a nézők és a televízió alkalmazottai között, egyes műsorokban mind szorosabbá vált a műsorvezetők, a stúdiókba meghívott vendégek és a telefon-tudósírók
szirnbiózisa. A Neo-TV műsoraiban egyre nagyobb szerepet kaptak az igazi nézők, akik persze mindig
igyekeztek az adott műsor elvárásainak megfelelően viselkedni. Kockássá
váltak, mint a futball-labda. A kisebbség pedig, amely éppen
nem vesz részt egy-egy műsorban, azt hiszi, saját
magát látja a képernyőn. Úgy véli, hogya televízióban látható nézők viselkedése az igazi nézői
magatartás, ezért a hétköznapi életben is úgy viselkedik, mintha a képernyőn szerepelne: olyan
szavakat használ, hogy "egzakt", temetésekre
jár, elszántan keresi a Meravigliao kakaót a még
valóditnak látszó) élelmiszerüzletekben.
A képernyőn látható és az előtte ülő nézők közötti különbség akkor halványul el igazán, amikor a
képernyőn megjelenő családokat otthonukban,
a televízió előtt ülve látjuk, amint éppen azt ma-

gyarázzák,
hogy mit látnak - vagyis saját magukat.
Ennek következtében
a Neo-TV
valós tényként fogadja el, hogy a televízió magával a vén
földgolyóval
azonos. A nézők ma már nem azért
telefonálnak
be, mert külső szemlélői,
hanem
azért, mert részei az egyetlen valóságosnak
elismert világnak. Egy olyan világnak, ahol kötelező láthatóvá
tenni a műviséget,
belóghat
a
mikrofon,
megjelenhet
a másik kamera, sőt egy
másik képernyő
is, amelyen az, aki éppen beszél
azokat nézi, akik távolról szólnak hozzá.

A képernyő a valóság
egyetlen megnyilvánulási formája
Egyre gyakoribbak
az olyan műsorok, amelyekben valaki saját felnagyított
képe előtt állva beszél, és ma már senkit nem izgat, hogy a kettő
közül melyik a másik televíziós
képmása,
mert
ténylegesen
azt akarják sugallni nekünk,
hogy
az, amit a képernyőn
látunk, a valóság egyetlen
lehetséges
formája.
Ha a tévéhíradó
műsorvezetője
a stábbal akar
közölni valamit~ úgy telefonál, míntha egy távoli nézőt hívna. Es ha egy néző betelefonál,
az is
úgy hat, mintha a stábból szólna közbe valaki. A
külvilág megszünt
létezni. Ma már a bíróságok,
az őrszobák, a mosdók, ahol a drogosok beadják
maguknak
az injekciót, a szalonok, ahol egykor
barátainkkal
csevegtünk
- minden
a televíziós
világegyetem
részévé vált. A látszat megőrzése
érdekében
(hogy önmagán kívül másról is képes
beszélni) a televízió a legjobb esetben külső eseményként
tárgyal egy belügyet,
a RAl például
Berlusconi
csatornáit
szidja és fordítva,
az aktuális műsorokban
a szórakoztató
programokat
bírálják, az utóbbiak viszont az előbbieket
parodizálják. De már nem az ötvenes évek "mindenki mindenkit
kigúnyol"
stílusában,
amit akkor a
kínos témák elkerülése
végetltaláltak
ki. A televízió ma kizárólag
saját magával
foglalkozik,
m ert nincs más, amiről érdemes lenne szót ejteni, mert nem tabu többé a szex, a kábítószer,
bármelyik
politikus
akár a leggyilkosabb
gúny
tárgya is lehet, mert bármiről lehet beszélni, hiszen nincs az a hátborzongató
esc.né ny, ami ne
került volna már szóba valamelyik
tévéműsorban. Egyetlen néző sem feszeng l~lár és nem botránkozik
meg azok rn iatt a sz örnyűscgek
miau ,
amelyekről
az igazmondó
televízió tájékoztatja.
Hisz rnindcz már ugyanolyan
természetes
szá-

mára, mint amikor otthon, egyedül, saját teste
jól ismert intim részeit nézegeti a tükör előtt.
A jelenlegi helyzetnek
az újságok is áldozatul
estek. Ferdinando
Adornatónak
és Furio Colombónak
aMicromega
2000 utolsó számában
megjelent
kimutatása
szerint az olasz újsághírek
egy része ma már nem valós eseményből,
hanem más hírekből
születik.
Ezeket a híreket
gyakran nem is az újságok, hanem olyan hatalmi
centrumok
találják ki, amelyek - egy-egy kacsa
felröppentésével
- maguk akarják meghatározni, hogy miről írjon a sajtó. E hatalmi központok
között egyre nagyobb
szerepe van a televíziónak, a sajtó pedig manapság úgy foglalkozik a televízióval,
mintha a valóság legfontosabb
alkotóeleme lenne.
Az újságo k megtörtént
eseményként
írnak az
előző esete a televízióban
kiagyalt balesetről,
az
első oldalon elemzik.

A világ azért van,
hogy adásba kerüljön
Miközben a sporthíreknek
továbbra is meghatározott helyük van az újságokban
(és csak kivételes események
- súlyos tragédiák
vagy kiemelkedő győzelmek
- kerülhetnek
az első oldalra)'
addig mindennapi
gyakorlattá
vált, hogya
lapok első oldalaikat
szentelik
a televízó
belső
botrányainak,
vitáinak
és tiltakozó
hadjáratainak. És ez circulus vitiosus, hiszen a sajtó hisztérikus érdeklődése
növeli a televízió nézettséget,
a rohamosan
emelkedő
nézőszám
pedig arra
kényszeríti
az újságokat,
hogy úgy kezeljenek
egy-egy ilyen esetet, m intha nemzeti ügy lenne.
Az olyan sajtó pedig, amely megszállott
tekintetét egy rögeszmésen
kizárólag önmagát bámuló
televízióra
függeszti, csak ahhoz járulhat hozzá,
hogy a külvilág - mely valaha nyitva állt előttünk - mindjobban
kirekesztődjék
, összezsugorodjék.
Az immár visszafordíthatatlannak
látszó folyamat fordulópont ja talán a Vermicinóban
lejátszódott
tragédia volt. A szegény kis Alfredo
"valóban",
a televizitótól
függetlenül
beesett a
vízaknába.
A tragikus eseményt
azonban a televízió gerjesztette
sz enzációvá.
A módszer tökéletesítéséhez
vezető következö lépés az lesz, hogy az áldozatot maguk az erre
kijelölt tévések teszik el láb alól, az új hívők serege pedig elfogadja:
a világ azért van, hogy
adásba kerüljön. (La Repubblica, 7989. május 73.)
Pintér Judit [orditása
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