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Kieslowski:

Az állókép megmozdul
Történeti kutatásaink jelenlegi állása szerint a
magyar kinematográfia első számú dokumentumáról készült az itt közreadott másolat. 1896 tavaszán a telefonhírmondó s a Röntgen-féle sugarak
szenzációja mellé Edison és a Lumíere fivérek
találmányának. a mo<gó ("élő") fénykéPnek a híre,
sőt néhány mintadarabja is eljutott az ezredéves
államiságát nagyszabású kiállítással ünneplő
Magyarországra.
Sziklai Arnold vállalkozó eredetileg a Párizsból haza készülődő Munkácsy Mihály Ecce homo
című képének megszerzése sjelentős haszonnal
kecsegtető bemutatása érdekében csatlakozott
egy "konzorcziumhoz", s ennek megbízottaként
utazott a francia fővárosba. I 1896. április 14-én,
a Grand Hötel du Pavillonból küldi német nyelvű beszámolóját Budapestre, testvérének, az
építész Sziklai Zsigmondnak. A levél - melyet a
Magyar Filmintézet könyvtára őriz - alig olvasható: a tinta kifakult, a papír egy részre tönkrement, összetöredezett, az egyébként is hevenyészett, úgyszólván központozatlan szöveg megcsonkult, ily módon az alább következő értelmezésért sem vállalható száz százalékos felelősség.
Mielőtt a levélíró belefogna mondandójába,
megkérdi: Hányas szám alatt van is a Kálmán utcában, ahol én névjegyet akarok csináitatni ?
Majd a lényegi üzenet:
Kedves Zsiga!
Tegnap reggel betegen érkeztem ide, minthogy szörnyen megfartam az úton. Nyomban Maroussemhe;
mentem, aztán vele azA rts et Métiers-be. A lyukasztógép éPpen elkészült, és tegnap egy chambre nouban

(sötétkamrában) meglyuggattuk a széleket, hogy (. . .)
Remélhetőleg ez holnap sikerül nekünk. Itt találkeztam Brunarius úrral, a Velence Becsben: francia éttermének haszonbérlójével illetőleg tulajdonosával,
aki 5 készüléket vett 50000 frankért és 20%-os részesedésért Ausztriára vonatkozólag. 6 már 8 napja itt
van. Holnap este együtt utazunk, nevezetesen Maraussem, Brunarius - és én Lyonba, ahonnét én (. .. )
majd, tekintettel a lokálra, táoirazotni (. . .) Ma
egyáltalán nem lehetséges, hogy (.. .) azt mondtuk
(. .. ) és az új (. . .) Lyon (. .. ) a beszélgetés után (... )
Mintegy 14 napon belül lesz egy készülékünk, sőt már
felvételeink is. Valószínűleg velem jön egyfiatal mérniik, aki az Arts et Métiers-ben az összes próbát elvégezte. 6 egy professzor asszisztense. Ettől az intézménytől ő szabadságot fog kérni, ami számomra is
meghatározó időpont lehet (?) 6 aztán csakugyan
képzett fiatalember, aki (. . .) sok kísérlet (et ... ) Készülék (. . .) ismer. Ez (.. .) nagyon megnyugtatott.
Úgy hiszem ennélfogva, hogy megcsinálhatjuk a lokálfelvéte/eket, ámde még jobb, ha várunk, amíg én
Lyonban mindent magam meg nem nézek. Fischer ne
adja nekem bérbe a lokálját. Te irhats; ide nekem.
Munkácsy már itt van. Hétfőn utazik el.
A legjobb üdvözletekkel:
Arnold
Rendezi-nous) Malonay - Kádár
Sziklai tehát egy - nagy hírű - "állókép", Munkácsy festménye ügyköréből átcsöppent a mozgókép szférájába; az új találmányt valószínűleg
reklámcélokra is hasznosnak tekintette. (A "lokális felvételek" kifejezés ismétlődése lehetséges, hogy olykor nem "lokál" -ra, szórakozóhelyre vonatkozik, hanem rögzített felvételt jelöl
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- talán épp az Ecce komorói?) Érdekes a jelzés,
hogy a Rue Saint-Martinon levő Conservatoire
National des Arts et Métiers (Művészetek és
Mesterségek Nemzeti Főiskolája) falai közötr'
mozgóképpel kapcsolatos kísérletezés folyt, talán nyílt vetélkedés fomájában Lumíére-ék lyoni műhely ével. (Edison találmányát, a kinetoszkópot ez idő tájt nemcsak Auguste és Louis
Lumiére,
hanem
Németországban
Oskar
(Eduard) Messter és az Anschütz fivérek" is javitgatják. továbbfejlesztik.) S mindezzel párhuzamos Sziklainak valamiféle lokálbérléssel kapcsolatos - hazai és külföldi - ügylete.
Jó pár esztendő múlva, 1915-ben Sziklai úgy
emlékezett, hogy millenniumi utazása előtt hallott már a Lumiére-féle vetítésekről. s meg is
nézte ezeket. Ekkor támadt az az ideája, hogy el,:iszi Lumiére-ék filmjeit a millenáris kiállításra.
Am ebből semmi sem lett: drágállja Sziklai a gépekért a 60000 frankot "és azonkívül a bruttó
bevétel 600J0-át".6Majd arról hall, hogya mozgókép valódi feltalálója "egy lyoni munkás"
volt, akit föl is keres, és napi húsz frankért szerzödtet. Sajátságos azonban, hogy 1915-re Sziklai
"elfelejtette" e munkatárs nevét, és együttműködésük további menetéről
sem szól semmit.
Előadja eztán az 1896-os levél történéseinek
folytatását. A fiatal párizsi mérnök, Combre
Sziklaival (s talán professzorával) együtt Budapestre jön, s itt egy Vas utcai "mechanikus" segítségével maguk készítik el a "vetítőgépet, filmeket, kopírozógépet, előhívót". Nyersanyagként Eastmant használnak.
Innentől
kezdve
még zavarosabbá.
ellentmondásosabbá
válik az elbeszélés. Sziklaiék fölfedezik, hogy a felvevőgépük lencséjét
tartalmazó hosszú cső megtöri a fénysugarakat,
s ennek következtében csupán a filmszalag közepén keletkezik élvezhető kép. 1896. május 5ére teszi budapesti mozielőadásaik kezdetének
időpontját az 1915-ös visszaemlékezés,' ám Lajta Andor 1922-es Filmművészeti Évkönyvében
dr. Vári Rezső közread egy hasonmás okmányt,
mely szerint Sziklai Zsigmond, a testvér nevére
engedélyezett 1896. június 13-ától az Andrássy
út 41. szám alatti épület helyiségeiben "fotógrafikai mutatványokat" a fővárosi rendőr-főkapitány helyettese." A "fotografiai mutatványok"
megjelölés nem utal okvetlenül mozgófényképelőadásokra. bár Sziklai Arnold korabeli sajtóvisszhangra is hivatkozik - ennek nincs nyoma
-, és a műsorról is beszámol. Saját felvételeket
említ az 1915-ös beszámoló, valamint Londonból hozatott és filmszalagra átdolgozott Edisonféle kinetoszkóp-műsorokat.
Különös, hogy
4

más részről szó esik ez alkalommal a ThermLumiére-féle kinematográfról
is: csak nem jutott Sziklai eszébe mégis a "lyoni munkás" neve? (Akitől nem tesz említést a szakirodalom.) S
itt bukkanunk a legendárium leghomályosabb
pontjára, mely a május 5-ei kezdésre vonatkozó
emlékezetbotlást
is magyarázza valamelyest.
Némely források 1896. május 5-ére teszik I.
Ferencjózsef császár és király látogatását a millenniumi kiállításon átadott Műcsarnok megnyitásán, s találkozását Munkácsyval az Ecce komo kép előtt. Az esemény - a korabeli napilapok
tanúsága szerint - valójában május 4-én zajlott.
N os, lehetséges, hogy Sziklaiék kísérletező "utcai felvételeinek" egyike valóban itt készült. Az
bizonyos, hogy felső szintű engedély nélkül (ezt
levéltári negatívumok támasztják alá), és a sajtó
számára is észrevétlenül.
Emlékirataiban
dr.
V ári Rezső toldja meg a történteket - Sziklai Arnoldot idézve - azzal, hogy amikor Sziklaiék
előhívták a felséges látogatásról készült felvételt, megdöbbenéssel tapasztalták: "rossz beállítás következtében, vagy a gép elcsúszása következtében (vagy az árnyékot vető cső hibájából?)
a király feje lemaradt a képről, és így azt nem
mutathattuk be.?" Sziklai Arnold 1915-ös emlékezése szerint ezek az ősfelvételek szomorú végre jutottak: egy érzéketlen mozitulajdonos miatt
gyerekek hordták szét őket, s "csupán egy kopírozóhenger maradt meg" a francia-magyar
kísérletek tanújaképp. Ám azóta ennek is nyoma
veszett. Sziklaiból időközben sikeres szalámigyáros lett Párizsban, majd az I. világháború kitörésekor mint internálással
fenyegetett magyarnak sikerült Brünnön keresztül hazavergödníe."
Valóság és képzelgés, tiszteletre méltó nekibuzdulás, hazai lelemény és meseszövés jegyében indul hát el a magyar kinematográfia története. Tény viszont - eddigi adataink tükrében-,
hogy az első hazai (budapesti) vetítések Somossy Károly Nagymező utca 17. szám alatti
mulatójában zajlottak a rejtélyes nevű animatográf készüléken 1896 áprilisának végén," ezt
követték Lumiere-ék osztrák-magyar
területen
fölbukkanó képviselőjének,
Engene Dupontnak a műsorai 1896 májusának elején a vadonatúj Royal nagyszálló (Erzsébet körút 49.) földszinti nagytermében."
Hogy aztán a millenniumi kiállítás mozgökép-ügyeit intéző Zitkovszky
Béla bizonyíthatóan létező, saját készítésű gép ével a magyar filmgyártás is elkezdődjék 1901·
ben - de ez már egy másik fejezet.
Kőháti Zsolt
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Bolykovszky Béla:
A magyar filmművészet szolgálatában
Visszaemlékezések 1.
E néhány soros bevezetőben jelezni szeretném,
hogy ebben az írásban nem a teljes magyar filmművészet történetével, nem is valamiféle filmesztétikai elemzés sel foglalkoznék, hanem - a
filmszakmába kerülésem első percétől nyugdíjaztatásorn napjáig - annak az ötven évnek történéseit, eseményeit szándékozom papírra vetni, ahogy azok e hosszú idő alatt megtörténtek,
és amelyeknek én magam is részese voltam.
Megpróbálok egy olyan különleges világot feltárni a tisztelt olvasónak, ami - bízom benne mindenki számára érdekes lehet. Eközben természetesen nem tagadhatom meg önmagam:
félévszázados filmszakmai működésem alatt világosítóként, később fővilágosítóként dolgoztam. Az idők folyamán különböző filmtörtenészek, filmesztéták, kritikusok és a szakma egyéb
területén dolgozók tollából megjelentek írások
a magyar film történetéről. Egy részéről azonban még nem szól semmiféle irodalom: a magyar film technikai történetéről. Ezért a későbbiekben elsősorban - de nem kizárólagosan arra tennék kísérletet, hogy a filmszakmában eltöltött éveim alatt elvégzett munkáim szernszö-

géből érzékeltessem, hogyan is élte át e már sokak által megírt kort egy technikai szakember.

Gyermekkori élményeim
Kispest 1907-ben - ahol egy népes család középső fiaként világra jöttem - Budapest egyik perem városa volt. Szüleim tisztességes, becsületes
emberek voltak; minden törekvésük arra irányult, hogy gyermekeiket is így neveljék. A Lumiére fivérek csodálatos találmánya, a mozi abban az időben már nemcsak Párizs népét és
egész Franciaországot ejtette bámulatba, hanem hozzánk, Kispestre is eljutott. Élt ott egy
család, a Mutschenbacher família. Ők Kispesten már 1910-ben állóképes vetítéseket rendeztek, majd 1911-ben - egy erre szolgáló ponyvasátorban - mozgófényképet is vetítettek. A sátor
mellett - különben cséplőgépeket meghajtó gőzgép állt, amely egy dinamót működtetve fejlesztette a vetítőgéphez szükséges egyenáramot.
Nekünk gyerekeknek ez a berendezés akkor
azért is mulatságos volt, mert az előadás kezde-
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tét a gőzgép - mint a mozdony - füttyel jelezte,
majd ugyanígy fütty adta a nézők tudomására a
vetítés végét is. A házban, ahol laktunk, az egyik
családban volt egy 16-17 év körüli leány, aki
engem minden előadásra elvitt. Igy csapott meg
- még igazán zsenge gyermekkoromban - a film
varázsa.
1912-ben Kispestről átköltöztünk Pestszentlőrincre. Akkoriban élt ott egy Schwerezer nevű
család. A családnak több fiúgyermeke közül az
egyik már ifjú korában is aféle örökké fúró-faragó, a technika iránt érdeklődő valaki volt. Edesapjuk, aki tengerésztiszt volt, még az első világháború kitörése előtti hónapokban jött hazaJapánból. A család összefogásával a főváros összes
kerületét megelőzve fölépítették az első, kizárólag mozgóképvetítés
céljára szolgáló épületet.
Az első mozit az egyik testvér - édesapjuk japán
útjának emlékére - kívül-belül japán népi motívumokkal, figurákkal festette tele, ezért ,Japán
mozi" -nak keresztelték. Ide is nagyon sokat jártam, így kerültem a már Kispesten kialakult
nagy szerelemmel, a mozival új lakhelyemen is
kapcsolatba.
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9-10 éves koromig a szemem előtt pergő képek tartaimát még nem értettem. Akkoriban
rengeteg lovas, ún. "cowboy" filmet vetítettek.
Nekem csak az egymást üldöző vagy nienekülő
lovasok vágtatása jelentett gyönyörűséget, és az
ezzel járó csatazaj, amit a zenekarban - me ly
egy zongoraból és egy dobból
- úgy érzékeltettek, hogy ahány lövést a képen látható szereplők egymásra leadtak, annyiszor vertek a
nagydobra, amitől aztán olyan csatazaj lett a nézőtéren, hogy "hangosfilm" legyen a talpán,
amelyik fokozni tudja.
Később, a háború után divatos lett a filmszkeccs. Ebben a műfajban, a film cselekményének egy része vetített képeken volt látható, aztán a vászon előtt összeeszkábált színpadon a
valóságban játszották tovább a történetet a szereplők. Nagy gyönyörűségünkre egymás után
jelentek meg előttünk a magyar némafilm sztárjai: Lóth Ila, BojdaJuci, Mattyasovszky Ilona,
Hollay Kamilla, Dán Norbert, Petrovics Szvetiszláv és még sokan mások.
A némafilmek az első években még felirat
nélkül készültek, ezért a moziban külön erre a
célra fenntartott helyen fizetett alkalmazott olvasta a filmen látható történet érthetetlenebb
részeit, és hogy melyik szereplő mit mond, hogy
a nézők megérthessék, miről is van szó.
Akkoriban nem mindennap játszottak a mozik, a vetítési napok általában szombat-vasárnapra, esetleg ünnepnapokra estek. Sokgyermekes család tagjaként szüleim ritkán tudtak nekünk, gyerekeknek mozipénzt adni, ilyenfajta
szórakozásra akkoriban nem sűrűn futotta. Pénzem nem lévén, az előadások nagy részére furfanggal jutottam be, magyarul belógtam, már
amikor sikerült, mivel a jegy kezelők már akkor
is igen éberek voltak. Azért legtöbbször sikerült,
így hódolhattam nagy szenvedélyemnek.
A középiskola elvégzése után anyám szerette
volna, ha tovább tanulok, ezért beiratott a Mester utcai felső kereskedelmi iskolába. Engem viszont már akkor is a technika érdekelt jobban,
így minden vágyam az volt, hogy autószerelő lehessek. A szülői szándék ellenére - feladva a továbbtanulás lehetőségét - megpróbáltam autószerelő tanoncnak elszegődni. Úgy gondoltam,
hogy a szakvizsgát leteszem, keresetemmel segíteni tudom a nagy családot, magam számára is
megszerzem a mindennapi élethez szükséges
pénzt, és technikai érdeklődésemet is kielégíthetem.
Közben, mert a sport iránt is vonzaimat éreztem, 1924 tavaszán a Ferencvárosi Torna Club
diák focicsapatába kerültem. Ezzel szinte egy-

időben a Morto autótaxi vállalathoz is felvettek,
ahol a technikusi képzés mellett a vállalat csapatában is futballozhattam. A fiatalos könnyelműség és egyéb objektív okok miatt 1928 őszén
megváltam az autótaxitól, és 1929-ig csak tengtem-Iengtem, mint ahogy azt tettük jónéhányan
abban az időben. Közben klubom, az FTC vezetősége el tudott volna helyezni a BESZKÁRThoz, de mivel gyűlöltem az egyenruhát, ezt az
állást nem vállaltam el. Külön szerencsém, hogy
katona sem voltam soha, így életem folyamán
nem kényszerültem arra, hogy egyenruhát
hordjak.
1929-ben egyik klubtársam és jóbarátom,
Berger Lajos - aki mell esIeg kiváló futballista
volt, és aki később a filmszakmában Berend Lajos néven mint operatőr _dolgozott - elhelyezett
a Hunnia filmgyárban. O akkor segedoperatőrként Eiben István mellett dolgozott. Így 1929.
május 20-án a Hunnia Filmstúdió alkalmazottja
lettem. Persze az első napok öröme után, hogy
állásom van, ráadásul régi szenvedélyem, a
filmszakma fellegvárában, jöttek a szürke hétköznapok. Az első hetekben műtermet csak kívülről láthattam, mivel filmfelvétel éppen akkor nem volt. Minden munkát elvégeztem, amit
csak rámbíztak. Szemetet hord tam, udvart takarítottam, még szakmai munkát is végezhettem,
amikor a stúdió áramfejlesztő agregátorának javításánál segédkeztem. De ilyen munkát végez1906. december30.
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tünk valamennyien. Persze amikor edzésre
mentem, a sporttársaim már tudták, hogy milyen állásba kerültem, ezért se szeri, se száma
nem volt az ugratásoknak: mindenki azt hitte,
filmsztár akarok lenni.
Később elérkezett a nap, amikor a műterernben elkezdődtek a felvételek, ahol már mint világosító dolgoz tam.

1929
Szakmailag és emberileg is kiváló kellégak közé
kerültem. Az első film, aminek a felvételein
részt vettem, a Tavasz a viharban (Kossuth Lajos
azt izente .. .) című film volt. A film felvételei
még 1928-ban kezdődtek, de - ami abban az
időben nem volt szokatlan - pénzügyi okokból
leálltak a forgatással. A befejezéshez szükséges
összeget csak későb b sikerült agyártóknak megszerezni, így a befejező forgatásra már csak
1929-ben kerűlhetett sor. A filmet György István rendezte, operatőre Eiben István volt. A
gyártásvezetői teendőket Lévai Béla látta el, aki
kisebb szerepet is játszott a filmben. Az 1929ben forgatott részből két napot műteremben,
egy éjszakát és két napot a stúdió udvarán, két
éjszakát és egy napot pedig a nagykovácsi erdőben forgattunk. A filmben egyetemista fiatalok
statisztáltak, akik a nagykovácsi erdőben forgatott éjszakai felvételnél anyagi okokbóllázongani kezdtek. Én ilyenfajta forrongás t még életemben nem láttam, és bizony egy kicsit meg is ijedtem. Csak a rutinos kellégak biztatására nyugod tam meg, akik elmondták, hogy filmforgatás
közben az ilyesmi akkoriban gyakran előfordult.
A rnűtermi forgatás első napjai számomra
mulatságosan teltek. Amikor először láttam
meg a díszletbe lépő színészeket, erősen uralkodni kellett magamon, hogy ne kezdjek el hangosan nevetni, mert a színészek úgy néztek ki,
mintha valamilyen farsangi mulatságra készülődnének. Az arcukon a szivárvány minden színe látható volt, és ez igen groteszkül hatott. Később aztán megszoktam a látványt, majd megtudtam, hogy miért szükséges a színészeket a
laikus számára ilyen furcsán kifesteni. Ennek
oka a filmtechnika akkori tökéletlensége volt. A
kor operatőrei rájöttek, hogy az emberi arcon
nagyon kemények a világításból eredő árnyékok, ráncok, ezért valamilyen megoldást kerestek az arc plasztikussá és szebbé tételére. Mivel
nem állt még rendelkezésükre jobb nyersanyag,
a világítás on sem tudtak változtatni, ezért abban

I
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az időben elsődleges szerepe volt a sminkrnesternek, vagy ahogy akkor nevezték: a "maskenbilder"-nek. Reá hárult az a feladat, hogy az arc
túl kemény vagy túl előnytelen vonásait eltűntesse, vagy ha ~ szerep éppen úgy kívánta, kihangsúlyozza. O sminkelte el a magas homlokot, a kiálló pofacsontot, állkapocscsontokat, a
túlzott kövérséget vagy soványságot. Mivel az
akkori filmek stílusa megkövetelte, hogya hősöket ideálisnak kellett bemutatni, a sminknek
rendkívül fontos szerepe volt. A sminkmester
tevékenységet különböző szinű festékekkel végezte. Egy ún. "nehéz arcon" a szivárvány minden színe megtalálható volt. Persze a színes festékekkel csak tónusokat teremtettek, mert a fekete-fehér filmen a szín nem látszott. N agyon
sajnálom, hogy akkoriban még nem volt színes
fotó, mert egy akkoriban kisminkeit színész arca
ma bizonyára mindenkinek nagyon mulatságos
látványt nyújtana.
Közben a Hunniában elkezdtük forgatni a
második filmet, amiben közreműködtem. Ez a
film különös élményeket jelentett számomra.
N em játékfilm volt, hanem táncfiIm, amihez a
forgatókönyv írói egy keret játékot szerkesztettek. Ennek a táncfilmnek a forgatókönyvét Hunyadi Sándor Bethlen Margittal közösen írta.
Bethlen Margit az akkori miniszterelnök felesége volt, mellesleg írással is foglalkozott. A táncokat a nemrégiben elhunyt, csodálatos képességű művész, Dienes Valéria koreografálta és
tanította be. A rendező egy akkoriban közismert
fővárosi ügyvéd, dr. Lázár Lajos volt, akinek ne-

8

vét még a pasaréti Sztár filmgyárban rendezett
filmjei tették ismertté. Operatőre Eiben István,
a gyártásvezető pedig gróf Zichy Lipót. A táncosok valamennyien arisztokrata családok tagjai
voltak. A prózai részek cselekménye egy alchimista műhelyben játszódott. Ennek főszerepet a
magyar színészet egyik legnagyobb alakja, Hegedűs Gyula alakította.
Elsősorban az ún. "ortokromatikus" filmnyersanyagok ma már elképzelhetetlen érzéketlensége miatt, valamint az objektívek gyenge
fényáteresztő képessége következtében az akkor rendelkezésre álló lámpákkal nem tudtak
megfelelő expozíciót elérni, ezért a műterrneket
az egész világon üvegből építették. Igy üvegből
készült - nálunk először - a pasaréti, akkor Sztár
filmgyár alsó és felső műterme és 1917-ben a
Corvin filmgyár - ma is létező, I-es néven ismert - Gyarmat utcai műterme. Ezek a műtermek szinte egységesen kb. 80 cm-es betonlábazatba erősített vasvázból épültek. A vasváz kereteibe "katedrál" üveget helyeztek, amire azért
volt szükség, hogy az ezen keresztül jutó fény
megtörjön, tehát a műteremben lágy, szórt fényhatás keletkezzen. Ezek a fényhatások ma igen
népszerűek egyes.operatörök körében, de akkor
kényszerűségből születtek. A műtermek belső
felületére batiszt anyagból zsinórral állítható
függönyrendszert helyeztek el, hogy erős napsütés esetén a díszleten létrejött kemény napfoltokat ellágyítsák, semlegesítsék.
Abban az időben a lámpák is csak egy célt
szolgáltak: minél több fényt bocsássanak ki mi-

nél nagyobb felületre. Konstrukciójuk is olyan
volt, hogy fényüket nem lehetett irányítani.
Volt egy teknőszerű, fémből készült formátum.
Ennek belső felülete fehérre volt zománcozva,
hogy a fényforrás fényét a kívánt irányba terelje, de más módon a fény erejét és irányát nem Iehetett megváltoztatni. A fényforrást a teknőbe
elhelyezett szénrudak képezték. A szénrudak
összeérintésévellétrejött
ívfény t a zománcfelület abba az irányba terelte, amerre a lámpát fordítottuk, de a megvilágított felületen éles árnyék sohasem képződött, mert több hasonló
lámpával megvilágított felületen az egyik lámpa által létrehozott gyenge árnyékot a másik
semlegesítette. Így árnyékmentes szürke felület
jött létre. Már említettem, hogy ezek a lámpák
ún. váltóáramú szenes lámpák voltak, melyekben a fény két szénrúd segítségével képződött,
mégpedig úgy, hogy a lámpa bekapcsolása után
a széncsúcsokat összeérintve létrejött a fényív,
majd egy regulátor, egyenletesen forgatva és közelítve egymáshoz a szénrudakat, biztosította az
egyenletes és állandó fényforrást. A lámpákban
lévő automaták egyenként is nagyon zajosak
voltak, de bárki elképzelheti, mit jelentett ez,
amikor az operatőr egy-egy jelenetnél 70-80
lámpát állíttatott be. Ez a lámpaerdő a műteremben akkora zajt okozott, hogy egymás hangját nem is igen hallottuk. Azért látszik a korabeli
verkfotókon a rendező mindig egy hatalmas
szócsővel, hogy felvétel közben a nagy zaj ellenére is tudjon a színészeknek instrukciókat adni.
A rendezők akkoriban állandóan rögtönöztek
és a fevétel alatt váratlanul is instruálták a színészt, de szócsö nélkül a nagy zúgás miatt hangjuk elveszett volna.
1908. március 29.
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Az 1929-es év utolsó harmadában elkezdődött a készülődes az utolsó magyar némafilm
forgatás ára, Címe Csak egy kislány, .. volt, rendezője a Sztár filmgyárból ismert Gaál Béla. A
forgatókönyvet Martonffy Emil és Gosztonyi N.
írta. Az operatőr VanicsekJános volt, aki a maga idejében' nagy jövő előtt állt. Sajnos súlyos
betegsége később megakadályozta tehetsége kibontakoztatásában, s a 30-as évek elején meghalt. A filmben az akkori nagy sztárok szerepeltek: Zombory Mercedes, Eggerth Márta,Jávor
Pál, V ándory Gusztáv, Bereczy Géza, Gózon
Gyula, Pethes Sándor, Gárdonyi Lajos, Ez volt
az első filmje Eggerth Mártának és Jávor Pálnak. Eggerth Márta 17 évesen egy nagy színházi
siker után kapta meg az egyik főszerepet. Csodálatos hangjával, ifjú bájával azonnal felforrósította maga körül a levegőt, amint belépett a
műterembe.Jávor Pál ebben a filmben indult el
az ismeretlenségből a magyar mozínézők meghódítására, Eleganciájával és filmszínészi képességeivel ez elég gyorsan sikerült is neki.
Nagy tisztelettel emlékszem vissza a másik női
főszereplőre, Zombory Mercedesre, aki akkoriban a Vígszínház neves művésznője volt, és
V ándory Gusztávra, aki e film forgatásának idején már túl volt a férfikor derekán, de még bonvivánként is hiteles alakítást nyújtott.
A Csak egy kislány, .. vezetői, élükön Vanicsek
János operatőrrel. elhatározták, hogy a magyar
filmgyártás technikai elmaradottsága miatt komoly filmtechnikai újításokat vezetnek be ezzel
a filmmel. Döntés született arról, hogy a filmet
új típusú, pankromatikus, tehát sárga fényre érzékenyebb negatívra forgat ják, és elkezdődtek a
technikai próbák, amiből egyrészt az derült ki,
hogy az új negatív sokkal érzékenyebb, mint a
régi, másrészt a műtermi forgatásnál feleslegessé tette a külső fény használatát. Legelső feladatként tehát meg kellett szüntetni, hogya műterembe a külső fény bejusson. Mivel a Hunnia
akkori igazgatóságának annyi pénze nem volt,
hogy új műterme t építtessen, az olcsóbb megoldást választották: a műterem teljes felületét be
kellett festeni kívül fehérre, belül feketére. Első
hallásra ez nagyon egyszerűnek látszott, de a valóságban nagyon komoly és olykor nem is veszélytelen feladat volt. Miután a festési munkákkal elkészültünk, elkezdődhetett a forgatás az új
nyersanyagra az ún. "sötét terern't-ben. VanicsekJános számára ez a film nehéz feladatot jelentett, mert az új negatívval kapcsolatban semmi gyakorlata, tapasztalata nem volt, ráadásul
még a laboratórium sem rendelkezett az új
anyag előhívásához és kidolgozásához szüksé9

ges ismeretekkel. A szűkös anyagi körülmények
miatt a nagy hangon beharangozott
technikai
fejlesztés tehát ennyi volt, a teljes rekonstrukciót már nem sikerült megvalósítani. Az új műteremben, az új nyersanyagra még a régi lámpákkal és egyéb technikai felszerelésekkel dolgoztunk, márpedig azokkal művészi hatásokat
és hangulatokat létrehozni nem lehetett.
A szakmában már mindenki tudta, hogy az
elavult berendezésekkel
hova-tovább már némafilmeket sem lehet készíteni, ráadásul a nyugatról hozzánk özönlő hangosfilm is nyugtalanítani kezdte az embereket. Az addigi hazai filmgyártás sem volt folyamatos, és elképzelni s~m
tudtuk, hogy később miből fogunk megélni. Allandóan kérdezgettük egymástól: mikor lesz a
magyar filmgyártásnak annyi pénze, hogy a műtermet és annak teljes technikai berendezését
felújítsa és hangosfilm felvételére alkalmassá tegye? A film forgatásának utolsó napjaiban ma
már elképzelhetetlen
szorongás élt bennünk.
Elmaradt a máskor szokásos munka utáni jóleső
érzés, és valamennyien
kissé ijedten tekintettünk a bizonytalan és akkor reménytelennek runő jövő felé. Mi lesz velünk, ha a film forgatását
befejezzük? Miből fogunk megélni? Egyben
biztosak voltunk, hogy ez volt az utolsó magyar
némafilm. De hogy ezután mi jön? Erre senki
sem tudott válaszolni.
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Miközben itthon a némafilm végóráit élte,
Amerikában már elindult világhódító útjára a
hangosfilm. Az első időben a filmművészek
nagyjai, például Chaplin, valamint az akkor
már Hollywoodban dolgozó magyar Fejős Pál is
úgy gondolták, hogy a hangosfilm nem alkalmas igazi művészi érzelmek és gondolatok közlésére. A nézők viszont szerte a világon nagy lelkesedéssel fogadták, így végül is legyőzte a némafilmet.
1930 januárjának első napjaiban Magyarországra érkezett az amerikai FOX filmgyár balkáni riportereként egy Pebál nevű német operatőr. "FOX mori ton" típusú kocsijában már hangos filmfelvételre is alkalmas kamera és az ehhez tartozó teljes felszerelés megvolt. Hogy éppen Budapesten horgonyzott le, abban gondolom nagy szerepe volt Pebál édesapjának, aki az
akkori német hadsereg tengerészeténél magasrangú tisztként szolgált, és jó barátja volt
Horthynak. Pebállal együtt jött egy hangrnérnök is, akit Steplernek hívtak. Megérkezésük
10
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után nem sokkal elkészítették Magyarországon
az első hangos filmfelvételt,
természetesen
Horthy kormányzóról.
Ezután bevonultak az
Operába. ahol szintén hangos felvételt készítettek a Hunyadi László című opera egyik részletéről, a híres Palotásról. A koreográfiát Cieplinsky, az Operaház lengyel magántáncosa
és
Broda Dezső koreográfus készítette. A felvételek két napot vettek igénybe, és a mi akkori elavult világítási eszközeinkkel
nagyon nehéz
munkát jelentettek.
Közben az alkotók elkészültek a Csak egy kislány ... összeállításával, így a film mozikban vetíthető állapotba került. De Pesten akkor már
bomba sikerrel vetítették Al ]olsonnal a főszerepben a SingingJool című amerikai hangosfilmet, tehát a Csak egy kislány ... -t némán már
nem lehetett bemutatni. Ezért az alkotók úgy
határoztak, hogy a filmhez írnak egy hangos betétet, ami ugyan kilógott a cselekményből. de a

hang mint friss szenzáció, emelte a film iránti érdeklődést. Pebáléktől bérbe vették berendez ésüket, és február második felében Eiben István
operatőr segítségével felvették az első magyar
hangosfilmbetétet.
A helyszín egy kávéházi sarok volt. A két színész, Pethes Sándor és Gárdonyi Lajos, akik először szólaltak meg magyar
filmben, egy burleszk-szerű, a közismert Hacsek és Sajó számokhoz hasonló kabaré-kettőst
adtak elő.
E filmtörténeti jelentőségű esemény után a
kor filmszakemberei
elhatározták, hogy tartósan bérbe veszik Pebáléktól
a berendezést, és
azzal készítenek egy egész estét betöltő hangosfilmet. Ez az összeállítás páros jelenetekből és
magánszámokból állt. Felvették többek között a
Dajbukát Ilona-Bársony
István házaspár Tiktak vagy más címen Zsuzsi, hány óra van? cím ű
népies tárgyú vidám páros jelenetét, valamint
Biller Irén, Fedák Sári magánszámát,
Nagy
7974.ftbruár
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Endre és Békeffy egy-egy konferanszát, ésJávor
Pált, aki magyar nótákat énekelt. Ezt a műfajt
ma esztrádnak nevezik. A film Budapest nevet
címmel került a mozikba. Ezeknek a filmeknek
a felvételeinél én is részt vettem mint világosító.
Később sajnos ezzel a filmmel együtt sok más
történelmi jelentőségű film elpusztult a Hunnia
nagytétényi »bombabiztos"
raktárában. Nagy
Endre konferanszának szövege, amiben a hangos filmet parodizálta, viszont megmaradt a Rádió hangarchívumában,
ahol féltett kincsként
őrzik, és nagy ritkán sugározzák is.
A kevés munka okozta létbizonytalanság ellenére nagyon megszerettem a szakmát. Különösen a kötetlen munkaidő tetszett. Igaz, hogy
azokra a napokra, amikor nem dolgoztunk, fizetést sem kaptunk, de amikor felvétel volt, az akkori átlagkeresetekhez
viszonyítva elég magas
napi gázsink volt. A felvételi napokon nem volt
kötött munkaidő, bizony elég sokszor kellett túlóráznunk, de ez engem nem zavart különösképpen. Munkánk folyamán sohasem éreztünk bezártságot, szabadon mozoghattunk, és ha nem
voltunk külön lámpára beosztva, amit kezelnünk kellett, senki sem kérdezte, hová megyünk. Ezt az érzést fokozta, ha külsőben, addig
számomra ismeretlen, távoli helyszíneken forgattunk. Persze a műteremben is nagyon szerettem dolgozni. Ebben az volt a változatosság,
hogy a díszleteket nemcsak hetente vagy naponta változtatták, hanem igen gyakran egy napon belül is, attól függően, hogy egy díszletben
mennyi volt a forgatandó anyag. A díszletváltozás környezetváltozást
is jelentett: a nyomorúságos cigányputritól
egy parasztszobán,
egy
műhelyen vagy üzemcsarnokon
át az előkelő
mulatókig, szalonokig megfordult az ember,
legalábbis ez volt az illúziója. Természetesen a
szereplők is a helyszínnek megfelelő öltözékben voltak, így hol koldusnak, hol munkásnak
vagy parasztnak, hol pedig előkelő arisztokratának érezhettük magunkat. Egy díszlet akkor jó,
ha formája, mérete, berendezései, kellékei és a
szereplők jelmeze a legapróbb részletekig a valóság illúzióját keltik. Ezek a hangulatok akarva,
nem akarva hatottak ránk és azokra, akik a felvételeken részt vettek. Meggyőződésem,
hogy
ez a szabadság, változatosság, és a munka különleges hagulata semmiféle más munkahely légköréhez nem volt hasonlítható.
Később Pebálék elutaztak hazánkból, ami az
addig sem túl sok munka további csökkenését,
létbizonytalanságunk
fokozódását
jelentette.
Eközben tengeren innen és túl nagy lendülettel
indult meg a hangosfilm gyártása, de nálunk a
II
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hivatalokban és egyéb fórumokon arról vitatkoztak, hogy legyen-e hangosfilmgyártás Magyarországon vagy ne legyen. Igen ritka kereseti lehetőségünk mindössze az volt, hogy egy-egy
vállalkozó betévedt a stúdióba néma reklámfilmet forgatni.
Ilyen szándékkal vonult be egy alkalommal a
műterernbe Harmat Imre, akkoriban népszerű
szövegkönyvíró is. Egy írógépgyártó vállalat részére készített reklámfilmet. Erre az eseményre
egyrészt azért emlékszem szívesen, mert három
napi gázsit jelentett, másrészt egy kedves epizód
miatt. Abban az időben készült a Fővárosi Operettszínház a Maya círnű operett bemutatójára,
melynek zenéjét Fényes Szabolcs szerezte, szövegírója pedig Harmat Imre volt. Fényes Szabolcs mint szertelen ifjú, nem minden esetben
készült el időben egy-egy szám megkomponálásával, ezért Harmat - ismerve kiszámíthatatlanságát - a filmforgatásra is magával hozta, és szigorúan ügyelt arra, hogy dolgozzon. Mivel a
film néma volt, senkit nem zavart, hogy Fényes
Szabolcs ott, a Hunnia műtermében, a forgatás
alatt komponálta meg azóta is népszerű Jön a
lux-, jön a lux-, jön a luxusvonat című számát.
Miközben múltak a hetek, hónapok, és vár12

tuk, hogy valaki megszabadít minket a munkátlanságtól, egy napon beállított a Hunniába Kovács Gusztáv, az akkoriban ismert operatőr és
Faludi Sándor, a kiváló kereskedő, az akkor már
ismert KO- FA laboratórium tulajdonosai. Kiderült, hogy készítettek házilag egy komplett hangosfilmfelvevő berendezést. Kovács sógora, aki
laboránsként nálunk dolgozott, egy mérnök barátjukkal és egy szerény kis műszerésszel elkészítették a terveket és megépítették ezt a nálunk
akkor "korszakalkotó" készüléket. Műtermünk
elavult technikai berendezése természetesen ettől még nem vált korszerűbbé, ezért minden
szükséges kelléket házilag, kisipari módon kellett elkészítenünk. Az év hátralévő hónapjaiban
ezzel a berendezéssel kerülhetett sor két önálló
hangosfilm forgatás ára.
Az első egy zenés kisjátékfilm volt, A sz:.éP
Pongrácné krinolinja. A forgatókönyv a Lavotta
szerenád ja című zeneműből készülIt, a Nemzeti
Színház nagyon szép és dekoratív színésznője,
Pethes Margit, valamint Gózon Gyula főszereplésével. A filmnek nem volt különösebb sikere,
hiszen csak igen szerény eszközökkel készült,
nem jelenthetett konkurenciát az akkor már az
egész országot elárasztó, millió dolláros költségvetésű amerikai szuperprodukcióknak sem.
De ez a sikertelenség nem vette kedvét a magyar hangosfilm lelkes híveinek. Sikerült összehozni egy újabb érdekességet Füst címmel. A
kedves, de naiv témájú forgatókönyv egyetlen
előnye az volt, hogy a cselekmény egy díszletben játszódott, ami megkönnyítette munkánkat.
1920. február 27.
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készítsék a Füst című film román verzióját, román színészekkel. Mondanom sem kell, hogy
ilyen sikerre senki sem számított. Ez számunkra
különös öröm volt, mivel a román verzió forgatása nekünk is újabb munkát és keresetet jelentett az év hátralévő részében,

Igen humoros.

Az 1931-es év jól indult. Lakásomra üzenet érkezett, hogy másnap reggel 8 órakor jelenjek
meg a Hunnia stúdióban, Amikor bementem,
közölték velem, hogy a minisztériumban
határozat született a Hunnia műtermének kialakításáról, hogy mihamarabb megindulhasson
ott a
magyar hangosfilmgyártás.
Az átalakítási munkákát házilag kellett elvégezni, és ez azt jelentette, hogy a munka folyamán alkalmaztatásunk
biztosítva volt. Mindannyian nagy lelkesedéssel, minden erőnket megfeszítve kezdtük meg a
rnunkát, mivel a vállalat vezetői már májusban
dolgozni akartak az újjáalakított műterernben.
Ezzel egyidőben megérkeztek a Tobis-Klang
vállalat technikusai és mérnökei, akiknek irányításával az új hangosztály építése is megkezdődhetett. Az új technikai berendezéseket
is a
Tobis-Klang nev ű német cég szállította, mégpedig az akkor létezö legújabb típusokat. Akkoriban ennél jobb hangfelvevő berendezéseket
csak az amerikai Western Electric nevű cég
gyártott, de lényegesen magasabb áron, mint a
németek. A Hunnia igazgatósága már január Itől alkalmazta Lohr Ferenc hangmérnököt, aki
1979. december 79,

.

1913, január 9,

A rendezést egy fiatal újságíró, N agy István vállalta, aki a film elkészítése után kivándorolt
Angliába, Az operatőr Eiben István, a zeneszerző Fényes Szabolcs, a főszereplők Tőkés Anna,
Kiss Ferenc, Pethes Sándor, Maklári Zoltán és
Peti Sándor voltak. Amikor a film elkészült, váratlanul óriási sikere lett, Fényes Szabolcs fülbemászó zenéje, Tőkés Anna szépsége és-bája, de a
többi szereplö kitűnő alakítása is megnyerte a
nézők tetszését, és biztosította a moziban a film
több heti prolongálasát.
A film sikerének híre eljutott Bukarestbe is,
Tudtuk, hogy a román filmgyártás elmaradottabb volt, mint a magyar - szinte nem is létezett
-, egy pénzes csoport és néhány román filmhez
értő ember mégis eljött Budapestre, hogy az érdekeltekkel megállapodva itt, a Hunniában el-
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1926. május 16.

néhány hónappal korábban Berlinben már tanulmányozta a berendezést, és megismerte a kezelését. Márciusban megérkezett a francia Debrie cégtől a legmodernebb hangos filmfelvevő
kamera is. A korábban forgatott hangos felvételeknél kiderült, hogy az addig használatos lámpák - főleg zajuk miatt - hangosfilm készítésénél használhatatlanok, ezért új lámpákat is kellett vásárolni. Az EFA nevű német vállalattól
rövidesen meg is érkeztek a vadonatúj, nagy teljesítményű izzós és szenes reflektorok, derítő
14

szuffiták, statívok, kábelek és egyéb világítási
felszerelések. Ezalatt mi serényen dolgoztunk.
A hahgszigetelés miatt le kellett bontanunk a
műterem teljes tetőzetét, az üvegtető helyett palával fedtük be, majd belül Celotex hangtompító lapokkal borítottuk. Erről a konstrukcióról
már akkor mindenki tudta, hogy csak félmegoldás, de több pénz nem lévén, ezt az olcsóbb
megoldást voltak kénytelenek alkalmazni.
A nagy munkálkodás közben jelentkezett
Schiffer Miksa, egy nagy szállítási vállalat tulajdonosa, aki igen gazdag ember hírében állt, hiszen lovai futottak agaloppon,
ügetőn, hogy
hajlandó egy filmet finanszírozni. Egy Danyi
Adorján regénye alapján Írt forgatókönyvre, A
kék bálványra esett a választás. A film rendezője
dr. Lázár Lajos, az operatőr Eiben István, a
hangmérnök W. F. Dussman lett, aki a TobisKlang részéről betanította Lohr Ferenc hangmérnököt és a hangosztály dolgozóit az új berendezés kezelésére. A zeneszerző Angyal László, a gyártásvezető gróf Zichy Géza Lipót, a főszereplőkjávor Pál, Gózon Gyula, Rédei Nelli,
Mály Gerő, Beregi Oszkár, Pethes Sándor,
Maklári Zoltán, Gárdonyi Lajos és Sárosy Andor voltak. Amikor a stáb összeálIt, a tervezett
határidőre a rekonstrukció befejeződött, Eiben
István elkezdhette a próbafelvételeket.
Erre
részben azért volt szükség, hogy a számára még
ismeretlen új felvevőgépeket és más technikai
felszereléseket kipróbálja, másrészt a színészek
kiválasztásában segített a rendezőnek. Igy került akkor a kamera elé Tőkés Anna, Titkos Ilona, Aczél Ilona, Bajor Gizi, hogy csak néhányat
említsek közülük,
1931. május 6. volt az első forgatási nap, bevonultunk a műterembe, és elkezdődött a felvétel.
Az első hetekben bizony inkább egy hangosfilm-iskola növendékeihez hasonlítottunk, mert
nem mindig tudtuk úgy elhelyezni a mikrofont,
hogy ne látszódjon a képben, ne vessen árnyékot a színészre, és olyan helyzetben legyen,
hogy a felvett hang minden igényt kielégítsen. A
film főleg emiatt készült el a tervezett egy hónap
helyett három hónap alatt, ami persze jelentős
anyagi túllépést is okozott. Ez hidegzuhanyként
érte Schiffer Miksát, aki ezt a hideg zuhany t a
szó szoros értelmében is megkapta. Az egyik
forgatási napon ugyanis kijött a stúdióba megnézni, hogy halad a munka. Azon a napon hatalmas felhőszakadás volt, és az udvaron felépített
díszlet fölé kifeszített ponyvaban igen nagy
mennyiségű esővíz gyűlt össze. Amikor az udvariassági látogatásból jövet kilépett a műterernből, egy hirtelen széllökés felszakította a
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ponyvát, amiből az eSOVlZteljes egészében
Schiffer úr nyakába zúdult. Az egésznek olyan
hatása volt, mintha előre kitervelt merénylet
lett volna, mivel a véletlen furcsa játéka következtében amellette haladókra egy csepp víz
sem esett. Az egyébként nagyon elegáns, közel
két méter magas pénzember megszégyenülten
ült be a kocsijába, és azonnal távozott. E balul sikerült esemény után aztán komoly harcot kellett vele vívni, hogy a film befejezéséhez szükséges pénzt a produkciónak átutaltassa.
Külön feszültséget jelentett a munka során,
hogy a főszereplőkkel egy összegre, ún. pausálra szerződtek, a többiek viszont napi gázsit kaptak. Emiatt az előbbieknek az volt az érdekük,
hogy mínél rövidebb ideig, az utóbbiaknak viszont az, hogy minél tovább tartson a forgatás.
Szerencsére ezt a feszültséget a színészek tréfákkal, élcelődésekkel sikeresen feloldották, úgyhogy végül nagyon jó hangulatban fejeztük be a
felvételeket. Sajnos a filmnek nem volt sikere,
pedig a hosszú munka alatt valamennyien komoly erőfeszítéseket tettünk azért, hogy a közönséget meghódítsuk. Mindenesetre megtanultunk hangosfilm et készíteni.
Még forgattuk a Kék bálvány utolsó jeleneteit,
amikor Prágából megérkezett egy Szamek nevű
1927. június 21.

Az' URÁNIA mozgó
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A vasárnapi korzó.
A Kath. Legéuyegylel 25 éves ·jnbilenma.

úr, azzal a szándékkal, hogya Huriniában egy
német filmet forgasson. Szamek úrnak nem volt
műterme, csak pénze, de értett a filmgyártáshoz. Abban az időben sok ilyen filmhez értő ember járta Európa filmstúdióit, hogy ott készítsen
filmet, ahol a legjobb ajánlatokat kapja, és ahol
a legkedvezőbbek a forgatási körülmények.
Szamek úr is így jutott el hozzánk már kész forgatökönyvével.
Eleinte csak német verzióban
akarta elkészíteni a filmet, melynek címe Er und
sein dienervolt. Mivel azonban a forgatókönyvet
magyarok írták, nem vol t nehéz Szamek urat rábeszélni, hogy a filmet magyar verzióban is készítse el. Igy egy díszletben két filmet forgatha-
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·Fós%e7'epekben: Beregi Oszkár, Jávor
Pál, Rédey Nelli, Mimi Prim, Péthes
Sándor, Gózon Gyula, Sárosi Andor,
Maklári Zoltán, Gárdonyi Lajos, Fekete
Pál, Yendrey Ferenc,'
'Fot6cellás hanlOs leadás.
t::lejét61vélé1lmalyar
beszéd.
Felirat nélkOIl film.
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1932. május 7.

tott, és a magyar szereplők között is sok olyan
volt, aki német nyelven is tudott játszani. E véletlen folytán született meg a Hyppolit a lakáj.
Székely István éppen akkoriban tért haza, kitűnően beszélt németül, így adva volt a film rendezője. Hasonló okokból került a filmbe segéd15
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rendezőként Benedek László, de végzett munkája alapján akár őt is rendezőnek nevezhettük
volna. A filmet Eiben István és egy Eduard Höss
nevű osztrák operatőr fényképezte. A zeneszerző az igen tehetséges és akkoriban népszerű Eisemann Mihály, a két főszereplő pedig a felejthetetlen Csortos Gyula és Kabos Gyula volt. A
film óriási sikerét jórészt kettőjük játékának köszönhette.
Mert hogyan is jött létre ez a siker? Elsősorban a színészek tehetsége által, hiszen csupán a
forgatókönyv alapján senki sem gondolta, hogy
ezt a filmet ilyen jól fogadják majd. A színészek

Az illusztrációkat Nagy Csaba Nagykanizra
niesa, Zalai Köz/öny)

próba közben találták ki saját szövegeiket, szinte improvizáltak. Nagyon sok vidám percet jelentett számunkra, amikor a forgatási szünetekben egymást ugratták. Ilyenkor sziporkázó szópárbaj alakult ki közöttük. Hogy milyen sok múlott rajtuk, arra bizonyság a német verzió sorsa,
amit ugyancsak Székely rendezett, és a stáb többi tagja is azonos volt - kivéve a címszereplőt,
Paul Henckelst, aki Európa egyik legsikeresebb
komikusa volt akkoriban -, Németországban
mégis megbukott. A film későbbi sorsának alakulása már ismert: a bemutató óriási sikert jelentett az alkotóknak, és ez azóta minden felújítás alkalmával megismétlődik. Ez persze anyagilag is nagy bevételt hozott a befektető Szamek
úrnak. Ma is meghatódva gondolok arra a pillanatra, amikor a bemutató után komoly összeggel ajándékozta meg a film minden munkatársát,
Ezután még egy német produkció készült a
Hunnia új műtermében, Ein auto und kein gold
címmel, aminek az volt az érdekessége, hogy
Kabos Gyula főszereplése mellett majdnem
minden színész magyar volt. E film befejezése
után 1931-ben több film már nem készült a Hunniában, így az év hátralévő heteiben ugyanolyan szorongó bizonytalanságban vártuk az új
esztendőt, mint egy évvel korábban.
(1981)

Átdolgozta:

ifj. Nádasy

László

(Befejezés a következő számban)

mozitortenete című munkájából válogattuk. (Források: Zala, Nagyka-

Az eltűnt polgár nyomában
Forgács Péter Privát Magyarország cimü sorozatáról
Sorsfilmek
"Töröljük el a képeket, mentsük meg a pillanatnyi [közvetítés nélküli) Vágyat!" Ezzel a minden színpadiasságot és túlzást nélkülöző felszólítással fejezi be Roland Barthes a fotográfia természetéről írott alapkönyvét, a VilágosságkamTát.A képek azóta (1980-óta) totálisan annektál16

tak bennünket. Együtt kelünk, együtt fekszünk,
együtt sodródunk a képekkel. Lassan minden
halálra jut egy kamera. Méltóságunk odavan. A
képek ma valóságosabbak az embereknél, rniközben egyre inkább "láthatatlanok" maguk is.
- Nincs egy érvényes kép! - mondja kétségbeesetten Werner Herzog Tokió kilátótornyából
körbenézve Wim Wendersnek.

Minden komoly filmes ma valójában ezzel az
egyetlen problémával találja magát szemben. S
optikai erőfeszítésének
arra kell irányulnia,
hogy átvágja magát a feldolgozatlan képdömping okozta vakságon. Most, amikor csak minden százezredik kép tud az ősfilmek elemi erejével mozgósítani, különleges figyelmet érdemel
egy olyan sorozat, amelyben minden (újra) látható.
Forgács Péter vállalkozása egydülálló. 1982 óta
gyűjti a Művelődéskutató
Intézet Privát Fotó és
Filmarchívuma számára azokat a háború előtti
amatőr filmeket, amelyeken "nyoma maradt"
családoknak, történelmi eseményeknek,
a Városnak. Kardos Sándor revelatív privát fotóarchívumának rokona ez a gyűjtemény, s persze
mindkettő rengeteg féle közelítést involválhat.
Forgács tervezi, hogy egy antropológiai szótárt
állít össze az anyagból. Kigyűjti az archívumból
a különböző toposzokat: egy bizonyos időszakban, egy bizonyos európai kultúrában (a miénkben) milyen a divat, hogyan táncolnak, milyen a
férfi magatartás, milyenek az esküvők, a halálábrázolások, hogyan ábrázolják a család képletét. Ez a leginkább kínálkozó tudományos megközelítés.
A sorozat elkészült darabjai egy más, exkluzív művészi logika mentén szerveződnek. Forgács társszerzőségre lépett ezekkel az ismeretlenekkel, akik korokat, privát sorsokat átkarolva
gyakran évtizedekig forgattak. G. úr, N. úr,jenő, Bartos Zoltán, a század derekán élt középeurópai polgáremberek
reflektálatlan filmnaplóit Forgács Péter utólag értelmezte, összerakta
belőle a sorsukat. N em filmek ezek abban a
korcs értelemben, ahogyan ma filmnek valami
kanonizált, buta akciósort hívunk, amely megszűnt élő embereket ábrázolni.
Embereket látunk a szakadozott kockákon, ismeretlen átlagpolgárokat,
akik nem tudják elmondani, hogy kicsodák, mert a kezdetleges készülékek csak a gesztusaikat voltak képesek rögzíteni. Létük burkát. Testi megnyilvánulásaikat.
Kik ezek az emberek, akik oly otthonosan mozognak abban az elsüllyedt másik világban? Ismeretlenek és idegenek a tárgyaik, a mosolyuk,
a városuk (Budapest). A nők kicsit slamposak és
deréktalanok,
lehetetlenül
nagy a kerületük.
"Akkor még nem volt divat a diéta" - írja Márai
Sándor a polgári nagy ebédezésekről szóló valamelyik beszámolójában. A közel egy órás darabok végén sem biztosabb róluk a tudásunk. Látjuk beteljesülni a sorsukat. Ötven perc alatt lepörög egy élet. Négy-öt perc alatt érettségizövé

lesz a csecsemő. S mi tanúként ülünk a vetítőben, épp csak megsejtve végzetükből néhány
összefüggést. Egyetlen bizonyosságot észlelünk,
hogy ezek az emberek voltak. A "bebalzsamozott
időt" látjuk. Bazin kifejezését én a Privát Magyarországban éltem át. Forgács Méreivel is ezt tette: bebalzsamozta. Az eltűnt időben utazgatunk.
A hatás mágikus. Barthes nem tartja elég "biztos" művészetnek a fotót. A fotó inkább mágia,
mint művészet. Mert a fotó nyomorúsága, hogy
nem tudja elmondani, amit lát. Forgács "sorsfilmjeit" - a műfaji meghatározás az övé - a
fényképpel rokon fotografikus filmekként látom, azoknak az egyre zsugorodó lumiere-í filmeknek a családjában, ahol az optikai öröm forrása az, hogy minden dolog úgy néz ki a képen,
mint a valóságban. Az, ami. Nem szimbólum,
nem jel, önmaga. A legérzékenyebb
alkotók
(Wenders, jarmush,
Woody Allen, nálunk
Enyedi, Mész, Bódy) időről időre visszatérnek a
Iumiére-i fotografikus alapokhoz: a fekete-fehér
képekhez, az esetleges szerkezetekhez, egyáltalán a fotóhoz, mint a mozgókép univerzum "A"
betűjéhez. Sorsszerű, hogy Bódy Gábor is megérintette ezeket az anyagokat. Sőt, ő volt a felfedező. Az ő (78-as) Privát Torténelem című filmje
éppen annak a Bartos Zoltánnak a szalagjaira
épül, amiből Forgács később az Apa és háromfia
círnű első darabot összevágta. A Bartosok sorsfilmjét. Bödy azonban nem kívánesi a szerzőkre. Ot a talált matéria izgatja, s a történelem.
Forgács hagyta működni az alapanyagot. A
kontextus, amit talált, lehellet finom, s a legmagátólértetődőbb.
Ő maga inkognitóban marad,
és segít a szerzőknek elmondani, amit ők nem
tudtak, mert egyszerre voltak filmjeik szerzőí és
szereplői. Rátapint a titkaikra, de sohasem indiszkrét. Föltárul a személyiség, de megőrzi
méltóságát.
Ezért az átlátszó kontextusért
Forgács kemény küzdelmet folytat. "Egy talált anyagba
kell, hogy belemenjek. Arra kell kényszerítenem az anyagot, hogy közöljön valamit. Meg
kell fejtenem egy sorsot. Megfejteni, hogya képen látható emberek kicsodák, ez a Bartos család esetében négy hónapba került."

A polgár
A Privát Magyarország egy elsüllyedt történelmi
osztály életét rekonstruálja. A polgárét, akinek
. értékei lesüllyednek a kollektív magyar tudattalanba, s amelyhez ma létkérdés, hogy megtaláljuk avisszautat.
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Forgács Péter elénk állít néhány túlélőt. Családokat, akik bizonyíthatóan éltek a - raszteres,
karcos, fehéres szalagok által - bizonyíthatóan
otthonosabb Budapesten. A falusias Tabánban,
az elegáns Andrássy úton, a szomszédos Ausztria alpesi falucskáiban, a Champs Elysée-n, egyszóval itt, Európában.
A magyar polgárt 45 után leléptették a porondról. A körülményeket ismerjük. De az 56os forradalom nyomán mégis legitimálódott a
jogos vágy ahhoz a minimális privát erőtérhez.
melynek határai a Kékes televíziónál, a hobbi
telek mezsgyéjénél, a három évenkénti dubrovniki, rialtói (vagy-vagy) nyaralásnállezárultak.
A szocialista kispolgár, mindannyiunk kedves
ismerőse, bornírtabb, kisebb léptékű változatban, de mégiscsak a 30-as évek magyar polgárának leszármazottja. Ezt G. úr filmjéből. a Vagyvagyból tapasztaljuk meg leginkább, melynek
minden kockája a 40-es, 50-es, 60-as évek privát
tereiben készült.
De a Privát Magyarország éppen nem partikuláris mű, nem csak nekünk mesél. A polgár máshol, másként, de éppúgy elolvadt. (A kényes ízlésű franciák, ahol Proust eleven hagyomány,
nem véletlenül vették meg az egész sorozatot.)
Tőlünk keletebbre azért szűnik meg a polgár,
mert a privát terep aJÖVŐ felé menetelő szorgos munkakatonák
összefüggésében egyszerűen értelmezhetetlen fogalom.
Az igazi polgár, a nyugati pedig felszámolja
önmagát. Kifecsegi titkait. Tudományos és művészeti offenzívékat vezet önmaga ellenében,
szisztematikusan, a századforduló kezdetétől.
V égül megadja magát a képkultúrának.
Az új képi kultúra, mely a polgárit nyugaton
felváltja, rombolóan nyilvános. A polgár pedig
titok nélkül nem polgár. A polgári létforma első
nagy sírásója Freud, aki leleplezte, hogy mekkora ára van annak a paradicsomi komfortnak,
amit civilizációnak hívnak. A kamera és a fényképezőgép Freud technikai pandanjai - ezt
Walter Benjamin már 1931-ben felfedezte -,
mert a mechanikus kép a testi tudattalant leplezi
le. Forgács filmjei a testi tudattalan megnyilvánulásai. Teli vannak elszólásokkal, önkéntelen
lelepleződésekkel. Társszerzői, G. úr, N. úr,
Bartos úr,jenő vetkőztetnek ezekkel a primitív
gépekkel. Önmagukat, a családjukat, a várost, a
történelmet.
Kabátos urak és hölgyek ínfantilizálódnak a
kamera előtt. Komoly fatelep-vezetőnék nyújtogatják a nyelvüket, magas állású férjek döntögetik hitveseiket az utca padjára. Gyakran táncra perdülnek, rengeteg a nyilvános csók, lapo-
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gatás. Egyáltalán, ezek a filmek tele vannak rejtett erotikával. "Fönt" pedig zajlik a Karnevál.
Még fontosabb urak Bocskai jelmezben, atillákban, fehér lovon. Még vastagabb hölgyek pártában, prémes kabátkákban, hímzett selymekben
vonulnak időről-időre valami nagyon kategorikus jelszó alatt.
A Márai-világ ez. "Ezek a polgárok nem
Proust arisztokratizálódott, finom sznobjai " - írja egyhelyütt. S nincs meg bennük a Buddenbrookok súlya, heroizmusa - tegyük hozzá. De
mégis, a privát életre, a személyes sorsra tán nagyobb esélyt garantáló, s a közös rituálék okán
biztonságosabb, lakályosabb terep ez. "N agymama megmerítette a kanalat a leveses tányérban. Enni kezdtünk. Azt hittük, hogy ebédelünk. Később megértettük, hogy ez volt a Történelem." (Márai Sándor: Föld, foU)

Apa és három fia A Bartos család
A sorozat első képe egy Zeppelin a Városliget
fölött. Elképesztően lassan araszol a levegőben.
Megadja a tempót. Az élet ritmusa más. A 20-as
évek végén járunk. Szernző Tibor repetitív szekvenciái adják a sínt ehhez az időutazáshoz.
Andrássy út. Egy ismeretlen, vonzó nagyváros. Fülöp linóleum. Furcsa cégtáblák. Előkerülnek a Bartosok. Mindenki fejet hajt. Tisztelik a
kamerát, mely majd kifürkészi a bensejüket.
Gyanútlanok. Sokan vannak, nehéz kibogozni,
ki kicsoda. A koruk is meghatározhatatlan.
Nemcsak a diéta nem volt divat, a fiatalság sem.
Apa és három fia. Ödön, Zoltán és Ottó. Tényleges és leendő fakereskedők. És sok-sok egyentrizurás nő.
Ottó jóval fiatalabb, mint bátyjai. Vajon
miért?
A Bartosok nem értik pontosan, hogy mi a feladatuk a kamera előtt. Kunsztokat mutogatnak,
az öreg Bartos expanderezik, integetnek. Kicsit
úgy viselkednek, mint a fényképésznél. Pontosan ismerik a csoportos családi tablók kompozíciós szabályait. Meg azt is tudják, hogy most
megörökülnek. Zoltán benavigálja őket az örökkévalóságba.
A film akkor izzik föl, amikor megjelenik a
melankolikus Edit. Sokkal szebb, mint a többi
nagykerületű asszony. Szép a lába, szelíd a mosolya. Bartos Zoltán kamerája szívósan ostromolja. Edit igazi múzsa. Bartos kompozíciói följavulnak. Slágereket is elkezd írni kedveséhez.
Edit megadja magát. Fakereskedőné lesz. A pes-

Dusi ésJenó

ti zsinagógában tartják az esküvőt. Majd egyetlen vágással, később: Edit asszonnyá fásul.
Bartos Zoltán nyughatatlan
polgárember.
Sokoldalú. Rengeteg embert, sok helyszínt bezsúfol a filmjeibe. Kis némafilm szkeccseket
gyárt, stáblistával, címmel ellátva: Flört. A kis
haszontalan. Némajáték a némajátékban. A forrás nyilván az életük. A Flortoet: Zoltán sógornőjét elcsábítja az egyik barátjuk. A valóságban
a három Bartos fiú anyjának halála után az öreg
Bartos feleségül veszi a család egyik legközelebbibarátjának hitvesét. Micsoda szaftos fordulat!
Grunwalsky állítólag azt mondta, ezek a filmek
a meg nem született magyar családregények.
Az új asszony nagydarab, magabiztos főnéní.
Bartos úrnak Arminról Andorra kell változtatnia a nevét. Miféle jólértesült titkos családi tanácsadó lehet a háttérben? A fasizmussal Rornában, a helyszínen találkoznak Bartosék. A legjobb vágópont a filmben: a fasiszta nagygyűlés
után a morajló tengert látjuk. Bartosékat el fogja
mosni a szennyes ár. A háború két percig tart. 43
karácsonyán egy csók. Zoltán rátapad Editre:
még élünk.
A háború utáni kóda rövid. Ödön meghalt
Mauthausenben. Zoltán teljesen ősz. Ő visszatért a munkatáborból. A többiek is élnek, valamennyien. Zoltán elválik Edittől. Elveszi testvé-

re özvegyét, mint egy shakespeare-i király drámában. Ármin-Andor, a családfő 48-ban meghal. A többi néma csönd.

Dusi ésJenő
A sorozat legszebb darabja. Itt jött létre a közös
szerzőség legtökéletesebb aránya is. Ez a film
már nem Jenőé, és még nem Forgácsé. Vagy
épp annyirajenőé, mint amennyire a rendezőé.
Ugyanakkor annyira finom a beavatkozás, hogy
a szűz film képzetét kelti.
Ebben a filmben szembesülünk a legdrámaibban azzal, hogy amit látunk, az örökre eltűnt. Itt nem használta Forgács a korabeli slágereket, mint egyebütt, mindegyik darabban, rnikor hol messzebbről, hol egészen közelről halljuk őket, ahogyan megpróbálnak felvergődni az
idő kútjából a jelenbe. A Dusi ésJenooen Szemző
Tibor zenéje az egyetlen akusztikus háttér,
melynek alapmotívuma a vonatkattogás.
A Iumiére-í fotografikus film, melynek fő témája
- az idő történése - mindig hibátlan érzékkel talál
vissza a vonathoz. Az ember ül a fülkében, és nézi a
bekeretezett tájat. Pontosan reprodukálódik a mozi-helyzet. Eljut A-ból B-be, látszólag történt valami. Valójában csak elmúlt egy darab idő.
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Jenő ül ezen a Magyarország-vonaton
és nézelődik. "Fülkéje" az Attila út 17. számú ház.] enővel semmi olyan nem történik meg, ami másokkal. Nem jár felvonulásokra, nem érdekli a
Karnevál. Nem zsidó, tehát békén hagyják.
Nem is kommunista. Még a háborúból is kimarad. Tartalékos tiszt csupán.]enőnek
nincs gyereke. Dusival él, aki bájtalan és férfias. És Jenő
Dusit sem érdekli. Dusi Mizuskát, gyermekstátuszban lévő kutyáját imádja.
Egyszer hárman az igazi vonatra is felülnek.
Dusi az Alpok szépségeit is a kutyusnak magyarázza. Vele reggelizik, tán vele is alszik.
Amikor a kutya "meghal", szabályos polgári temetést kap. Es Dusi kishíján tönkremegy.
Márai is megírja Dusi történetét. A Föld, föld
kötet krisztinavárosi patikusnéja, aki a világégés
közepén őrjöngve gyászolja ágyban, párnák
közt elhalálozott kutyáját, és sosem mondja,
hogy megdöglött, mindig csak azt, elment, Dusitól pár száz méterre lakott. Forgács egyáltalán
nem ironizál ezen a történeten. Márai pedig így
ír: "A patikusné fájdalma őszinte volt. Szemlélete nem volt túl szociális, igen, lehet, hogya történelmi fordulat szernszögéből, amelyben akkor éltünk, embertelennek tetszett ... De az emberek az élet félelmetes magányában nem válogatnak racionálisan, amikor szeretni vagy gyűlölni kell."
Jenő nem lázad. Szemüveges, zárt polgárember, szerrilélődő és melankolikus.
Felfedezi a kamerát, és képekké oldja ezt a kilátástalan sorsot. Az ő képein mindig köd van. Vagy
hó. Jenő nem mozdítja a kamerát. Az ő Budapest je egy posztimpresszionista
leporelló,
mondjuk Pisarro modorában,
ahol minden
részlet egyformán jelentéktelen.
Szeret az ablakából (a fülkekeretből]
fotografálni.
Szemben velük a Korona mozi. A moziban a dobozba zárt kaland. Jenő vágyakozik. Időnként bizonyos popsik is rákerülnek a szalagra. A Palatinusz strandon Dusi állig felöltözve az előcsarnokban, a kutyával, Jenő lopva befog néhány fürdöruhát.
Svájcban az ablakból átles a
szemközti házba, ahol finom fehérneműs lányok vetköznek. A Fradi pályán elidőz egy
szép profilon. Es rendesen megfut ja a kötelező köröket is. A képeken Dusi, az éppen soron
következő kutyával.
1959-ig tart ez így. A németek bejönnek, a zsidókat elhurcolják, a város romokban, mint az
életük. 59-ben Dusi meghal. SJenő a következő
kockán új asszonyt hoz, telt, duci, rendes feleséget. Jenő képei megtelnek fénnyel. Valami
plein air tájat terít az asszonyka lábai elé, aki be-
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mutatkozásként leveti a blúzát, és kitárja magát
a napfénynek.
Csak már későn. Jenő vonata közben befutott
B-be. Vagy nem? A felvételek itt abbamaradnak.

Vagy-vagy
G. úr filmje dupla darab. És nagyon bizarr.
Egyik rész sem tart sehová. A filmes önkéntelenül, a kameráján keresztül tudattalanul megélt
vonzalmairól
szerzünk tudomást vak barátja
felesége, illetve saját kislánya iránt. Megint utaljunk Bödyra, az ő Vagy-vagy a kínai negyedben című videójára, melyben a filmnyelv vonatkozásában fogalmazza meg az egzisztencialista dilemmát: vagy voyeur vagyok, vagy résztvevő.
G. úr itt a kamerával veszi birtokba vonzalma
tárgyait, mert megélnie ezeket a vonzalmai t
tabu.
'
Forgács szerint inkább Kierkegaardról
van
szó, abban az ősi értelemben, hogy: házasodj
meg és megbánod, illetve ne házasodj meg és
megbánod. "Két évig nem mertem hozzányúlni
ehhez az anyaghoz. Át kellett Iépnem egy érzékeny határt. A láthatatlan láthatóvá tevését.
Mert ez az a szint, ahol az én pszichológiai feltételezésemre semmiféle tárgyi bizonyíték nincs.
Egyszerűen látjuk azt a démoni érzékiségét,
amivel ez a filmes a nőkhöz viszonyul. S hogy a
vak barát gyönyörű felesége szinte kokettál a
kamerával."
A Vagy-vagy az eltévedt érzéki gesztusok filmje. Popsik és keblek, nyár, víz, virágillat, Balaton
és Ifjúgárda hajó, 50-es évek. A sorozat legszebb
asszonya kerül elő, sugárzó szőkeség, egy nagy
tirannikus férj oldalán, aki vak. G. úr barát jaként mutatja be nekünk a vak embert. Olyannak
kell elképzelnünk, mint Abuladze tokás diktátorát. A vak barát magabiztosan vonul mindenfelé
felesége karján. Időről időre odaigazítja száját
az asszonyéhoz, és demonstratívan birtokba veszi. Az asszony néha megszökik mellőle, és a kamerával flörtöl. Táncol G. úr masinájának, mosolyog, felkínálkozik. G. úrnak is van felesége,
de az ő bajai sajnos nem méltóak figyelemre. A
következő csóknál már ketten veszik birtokba a
szőke asszonyt, G. úr felbátorodott.
Egészen
odafurakszik a kamerájával a két összetapadt
szájhoz. Majd látjuk a bizarr hármast, akét barátot, amint közrefogja vágyai tárgyát. Sétálnak a
VároIdaIban.
A keret mindehhez a 49-es "első szabad május
elsejérsl" készült talált amatőr film részletei. A

Vagy-vagy
Nagy Kötelező Vonulás. Az asszony inkább a
puhább ik kis kalitkát választotta. Mindent érteni vélünk, amikor egy születésnap alkalmából
kristályok és festmények közt látjuk őt viszont.
A hamisítatlan polgári miliőben egy szocialista
Nóra. Örökölte vagy "kiérdemelte" mindezt az
abuladzei férj, erről nincs adat.
A Baby részt a végeérhetetlenül sorjázó puszik
és popsik kötik az előző epizódhoz. A kamera
érzéki tekintete. Baby G. úr kislánya, durcás, ellenszenves kis arcocskája van, akordivatnak
megfelelő lehetetlen frufru val. De a környezete
ennivalónak találja .. Puszik, simogatások, és
megint puszik. Egy kedves bácsi, nyilván családi barát, egyszerűen fölkapja és végigharapdálja, mint egy cső főtt kukoricát.
G. úr a kamerájával szeretgeti. Követi, sztárolja, rögtön rálel az elsőáldozók tömegében, a
fa mögé is el-elkiséri, ahol Baby legugol és pisil.
Majd bátorítóan filmezgeti Baby suta kis táncait
a műjégpályán, egy Várbeli sétán ... A gimnazista Babyről egyetlen képsor maradt, szoknyás
lábát meglendítve átmászik valami kerítésen.
Aztán a csattanó: Baby kartáncosnő egy 10kálban, vidáman emelgeti a lábát Aradszky körül a többi kolléganövel. G. úr ott ül a széksorokban és filmez, Baby az ő műve.

N. úr naplója
Az N. úr kevesebbet ígér, mert kevesebb titkot
kínál. N. úr kicsit sótlan. N em elég szaftos ahogy Forgács jellemzi.
N. úr értelmiségi kispolgár. Mérnök a német
érdekeltségű Merkur hadianyaggyárban. Szabadidejében "gyári híradót" csinál, rögzíti a
gyár életének kis családi eseményeit. Közben
udvarol Ilonának, aki ugyanott titkárnő. Ilona
nem szép, de minden mozdulata természetes. Ő
a sorozat egyetlen nője, aki nem játszik a kamerának.
Hamarosan összeházasodnak. N. úr eszkalálja magánhíradóit. Úrrá lesz rajta a tudósító szenvedély. Elutazik a Felvidékre, amikor visszacsatolják Magyarországhoz. De az ő anyagai nem
hasonlítanak a korabeli hurrá riportokhoz. N.
úrnak valószínűleg különvéleménye van. Riporterként egyre bátrabb. Egészen közelről az
arcába néz Telekinek, közvetlenül az öngyilkossága előtt. S ideális merénylőpozícióból veszi
Weesenmayert. Az élete közben eseménytelen.
A "történet" akkor indul be, amikor N. úr életének két kitüntetett tárgya, Ilona és a történelem egymásnak feszül. Kitör a háború. Ilona
megszüli első fiukat, Gábort. Visszajön a front21

A sorozat legszebb kcckája - egy visszatérő
kép. N. úr és Ilona egy sziklaszirten áll. Friedriehet, a német romantikus fesrőt idézi, a kompozíció. Erősek és szilárdak. Egy polgár Adám Eva.
A hatvanas évek számukra a szüret. A privát
felszabadulás. A nyolc gyerek kitűnik a képből.
Elindulnak szerencsét próbálni. Ilona elégedetten dől hátra egy nyugágyban a Nők Lapjával. A
kép kiszínesedik, az idővonat befutott a jelenbe.
Már nem érdekesek többé.

. . . és még valami

N.

úr

naplója (7938-7967)

ról az első különítmények
egyike. Ilona életet
ad a kis Gyuszinak. Budapest ostroma. A pincébe már három gyermekkel költöznek le. Erről
nincs kép.
. urat nem érdeklik a naturáliák.
Ilona stabilan mosolyog. A rendszerváltáskor
már öt gyermek édesanyja. Az egyik éppen elsőáldozó. A legkeményebb Rákosi időkre N. úr
és Ilona válasza egy hatodik, hetedik és nyolcadik gyerek. Talán mert biztosra vehető, hogy a
forradalom majd komoly vérveszteséggel jár. S
mert N. úr úgy tartja, a polgárnak az a dolga,
hogy gyarapítson. Amit tud. A gyerek tőke. Komoly befektetés.
A "sajnálatos októberi események" az utcán
találják N. urat. De micsoda meglepetés! A Sztálin szobor földarabolását ugyanazzal a szenvtelenséggel fotografálja, mint Kassa visszacsatolasát. Ismeretlen távlatok! N. úr számára a történelem az örök madáchi verkli. Egyszer a nép,
egyszer a tirannus. Itt mifelénk többnyire a tirannus. A nyolc gyerek minden nap okosabb
egy kicsit. A nemzet csecsemőmód buta marad.

PRIVÁT
I. Apa és
r: Forgács
MAFILM
A Magyar
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A négy film nemcsak négyféle sors, hanem négy
különböző
karakteru alkotó is. A kamerás ember négy archetípusa. Bartos Zoltán igazi kismester. Minden érdekli, de nem elég bátor.
Rögtön a műfajokhoz menekül (lásd szkeccsek).
Jenő a művész, aki mindig máshová teszi le akamerát, mint ahogyan azt a konvenciók diktálnák. Jenő mást lát. Belső látása van. MegszíIri a
várost a lelkén. G. úr a birtokló kamerás. Az ő
kezében a gép - fallosz. Agresszív, erotomán,
amilyen egy FelIini, egy Greenaway, egy Pasolini. N. úr ideális dokumentarista.
A tények foglya. Az objektív számára objektív.
Forgács Péter kitalált egy formát mindanynyiunknak - talán öt, tízezer embernek ebben
az országban -, akik jelenleg is privát történelmet írunk, s akik azért filmezünk, mert attól rettegünk, hogy nyom nélkül fogunk elmúlni ebből a világból. Akikről Kosztolányi Halotti beszéde szól:
Akárki is uol: Ó, de fény, de hó volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt,
s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt
a csönd (. . .)
(. . .) s ahogy azt mondta nemrég:
"Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék",
(. . .)
a múltba sem és a gazdag jövőben
akárki megszűlethet már, csak ő nem.

MAGYARORSZÁG,
fekete-fehér, magyar, 1988-89.
három fia - A Bartos család, II. Dusi és Jenő, III. Vagy-vagy, IV.
Péter, z: Szernző Tibor, konz: Ferenczi Gábor, v: Révész Márta
BBS - MTV, FMS
Televízió bemutatója

Muhi Klára

. úr naplója (1938-1967)

Az ember is csak görény
Gothár Péter: Melodráma
Gothár Péter új filmjének egyik szubjektív beállításában
híg emberi
ürülék
csapódik
a
képíünklbe.
Egyszóval, a pofánkba szarnak.
Igaz, addigra már olyan görényszagúnak érezzük a világot, s benne magunkat, hogy a dolognak a vizuális sokkhatáson túl szinte semmi jelentősége.
Föl kéne háborodni. Elvégre mégiscsak fölháborító mindaz, amit látunk. N em szabad tűrni,
vissza kell utasítani. De hogyan? Mert Gothár
Péter Melodrámájában az a legidegesítőbb, hogy
a belőle áradó alkotói tehetség felkavaró erejét
nem lehet néhány fölényesen odavetett megjegyzéssel vagy dühödt káromkodással megfékezni. A film közönségessége komoly szellemi
és erkölcsi próbatétel elé állít minket.
Nyomasztó egy ügy. Mi, akik oly magabiztosan tudjuk napi éivárásoknak megfelelően ízekre szedve leselejtezni a világ bármely nagy idealista vagy materialista gondolati rendszerét,
most zavarban vagyunk, mi több, szorongunk.
Felkészületlennek
érezzük magunkat.
Pedig
minden Gothár-filmben benne rejlik ez a kihívás. Tompára politizált agyunknak azonban
nem kellett szembesülnie vele. Mindig lehetett
valami másról beszélni. Ám ezúttal egyértelműen csak rólunk van szó. Így aztán a tét is nagy.
Ha nem tudjuk helyre tenni Gothárt, görénnyé
változunk.
A legegyszerűbb az lenne, ha be tudnánk bizonyítani, hogy ez a film blöff. Formai megalkotottsága ugyan nyilvánvaló, mégsem világos,
hogy valójában miről is szól. Erthetetlen, tehát
értelmezhetetlen.
Mint szellemi termék nem is
létezik.
Dé mi az, ami érthetetlen? A történet? Két
gyerekkori haver egy tankban ülve hajt át 1968-

ban a magyar-csehszlovák
határon. Visszafelé
már az ideiglenesen megszállt szlovákiai falu
büféslányával
jönnek, akit egyszerre tehettek
magukévá. A határon Bécs felé fordulnának, de
csak egyikük, Valesies meri vállalni a szökést.
Lövöldözés kezdődik, a fiú nyakon trafalja szeretnivalóan bornírt parancsnokát.
Húsz évet
kap. Tomka feleségül veszi a lányt, a közös kalandból "közös" gyerek születik. Szabadulása
után Valesies fölkeresi a boldogan vegetáló kisiparos családot. Végezni akar a szerelmüket kisajátító, gyáva baráttal, aki fejvesztve menekül
előle. Fiukra, Lalira hárul a feladat, hogy megakadályozza a tragédiát. A srác rátapad az üldözőre, s egyre inkább érdekeini kezdi, ki is ez a
másik apa. Valesies sem kevésbé kíváncsi. Apa
és fia egymást faggatva kalandoznak az országban. Turista lányokba botlanak, akik egy youth
hostel (?) emeletes ágyán férfivá avatják Lalit.
Üzletelő oroszoktól pisztolyt vásárolnak, melylyel mindkettőjüknek
más a célja. Végül egy
gyerekkori lánypajtásánál rátalálnak a bujkáló
Tomkára. A fenyegető és az oltalmazó kéz közös
erővel húzza meg a fegyver ravaszát. És megint
nincs más, mint megpróbálni Nyugatra szökni.
Ez a szüzsé nemcsak követhető, de több ponton is a Megáll az idő történéseire rímel, ami
azonnal egyfajta értelmezési lehetőséget kínál.
Mindkét film nemzedékek sorsát, szemléletét
meghatározó történelmi időpontban kezdődik
két barát Bécsbe szökésével, akik ugyanazt a nőt
szeretik, gyerekeíi) apái lesznek. Drámai szituációban elszakadnak egymástól, egyikük hosszú
börtönévek után térhet csak vissza. És ott a kamaszkori problémákkal küzdő fiúgyerek, aki tájékozódni próbál a szülői háromszögben és a világban, majd lopott autón külföldre indul.
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Gyuricza István
Igen, csakhogy a Melodráma története mintha
kékítőként oldódna fel a szürrealizmus levében.
Kétségtelen, hogy a filmben sok a létünk törvényeitől elrugaszkodó elem. Ezek azonban nem
szerveződnek autonóm, teremtett, spirituális világgá, hanem mindig visszautalnak a valóságra,
vagy egyszerűen csak elbeszéléstechnikai funkciójuk van.
Valesies és Lali ismerkedése közben emlékek
elevene dnek meg. A térrel operáló szürrealista
eszközök zavartalan átjárást biztosítanak az idősíkok között anélkül, hogy összemosnák azokat.
Elég, ha ujjunkkal lyukat fúrunk a falba, s máris
a történelmet leshet jük meg. Hasonlóképpen
természetesnek érezzük az idő visszafelé folyását, amikor fejünk a víz alá merül. A múltra vonatkozó gondolati reflexiók is szervesen tudnak
beépülni ebbe a látványvilágba. A beszélgetések és az emlékezések filmélménnyé válnak.
Gothár virtuóz módon oldja meg a filmszerű elbeszélés talán legnehezebb problémáját, amit
már Idő van círnű munkája is jelzett. Vizuális
folytonosságot tud teremteni különböző idejű és
típusú kijelentések, leíró és metaforikus ábrázo24

lás között. Az átmenetek közvetlenül jelen vannak a látványban, nem csupán a befogadói agy
piros lámpácskája
jelzi őket valamely verbális
mintával történő beazonosítás alapján. Az ehhez szükséges apró abszurditások, térszervezési
játékok sokkal kevésbé veszélyeztetik egy kompozíció realisztikusságát, mint az irodalmi szerkezeteket illusztráló flash backek.
A beállítások, a megvilágítás torzító hatásába
ostobaság volna belekötni. A helyszínek felismerhetők, valószerűek. Kardos Sándor operatőr csupán Gothár szellemét kifejező, jelentéssűrítő művészi képeket igyekszik formálni belőlük, egészében megőrizve a rendező korábbi
filmjeinek látásmódját. A különböző ivóhelyiségek most is rendkívül atmoszférikusan ragadják
meg a társadalom széles rétegeinek létformáját,
amihez külső helyszínként kitűnőerr illeszkedik
a Móricz Zsigmond körtér. A Duna-parti fürdőzés képsora pedig egy kortörténeti összegzés
mélységével jeleníti meg a hatvanas évek mindennapjainak ünnepi pillanatait.
Azt is megszoktuk már, hogy Gothár figuráinak külső megjelenésében van valami különös,

taszító deformáltság. Arcukon ott a fennmaraa boldogulásért, a lelki egyensúlyért vívott megalázó harcok, gyötrelmes belső vívódások nyoma, a történelem kézjegye. Nincsenek
köztük szép, harmonikus emberek, hiszen a valóságnak az erkölcs szempontjából ellentmondá~oknak látszó, állandó összeütközése ket gerjesztő törvényei mindenkit megnyomorítanak.
Ezeknek a figuráknak az együttese most mégis
szürrealista hatást kelt. Nincs azonban másról
szó, mint hogy lényükben a korábbiakhoz ké'o pest szokatlan erővel tör felszínre ösztönviláguk. Részben ezzel van összefüggésben a dialógusok többségének befejezetlensége, töredékes,
utalásos jellege is.
Gothár invenciózus munkájának egyik legnagyobb eredménye a valóságos lét különböző dimenzióinak, rétegeinek egynemű művészi közeggé, filmi látvánnyá szervezése. Kapcsolódása a mai magyar film szürrealista jegyeket mutató vonulatához csupán látszólagos. Amihez valóban köze van, az maga a rendezői életmű, annak világunkra irányuló, racionalista, materiális
esztétizmusa.
dásért,

A Melodráma nem blöff.
Miről is szól hát ez a film? Ha nemzedéki-politikai szemszögből közelítjük meg, akkor a rendező hatvanas években felnőtt nemzedékéről. a
Nagy Generációról, illetve az elmúlt negyedszázadról.
Jó lenne, ha az önsajnálat vagy a hamis történelemértelmezés vádjával illethetnénk az alkotókat. Ehelyett gyötrelmes igazságokkal kell
szembenéznünk. A mű kíméletlen őszinteséggel zúzza szét egy nemzedék önmagáról alkotott
mítoszát, mely szerint tele volt szabadságvágygyal, progresszivitással, de 1968 sokkját soha
nem tudta kiheverni. A legendákkal való határozott szembefordulás különösen a történetnek
a Megáll az időre rímelő mozzanatai mentén válik érzékletessé.
Magyar szempontból alapvető különbség van
1956 és 1968 között: az első időpontban hozzánk
vonulnak be, míg tizenkét évvel később mi is a
bevonulők között vagyunk. Bodor és Köves, a
Megáll az idő szereplői lázadásban vettek részt,
nekik menekülniük
kell Bécsbe, ami csak
egyiküknek sikerül, így szakadnak el egymástól,
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így kerül Bodor börtönbe. A hatvanas évek kiegyezése ezeknek az embereknek a számára az
életbenmaradás, a talpraállás lehetősége egy
vesztes harc után. Taszító figurák kudarcaik,
megalkuvásaik miatt, de vannak elveik. Ugyanazt a nőt szeretik, de valóban szeretik.
Ezzel szemben Valesies és Tomka a megszálló csapatok engedelmes katonái. Egyáltalán
nem sokkolja őket a feladat. Vidáman napoznak
tankjukon, kedvükre dorbézolnak a szlovákiai
falu büféjében. Közös barátnőjük egy orgia alkalmával szerzett hadizsákmány. Senki sem üldözi őket, egyszerűen csak szeretnének világot
látni, ezért fordulnak tankjukkal Bécs felé. Határozatlanságuk és a véletlen sodorja őket a szakadást eredményező drámai szituációba.
Valesicsék nemzedéke soha nem került tudatos konfliktusba az államszocialista hatalommal. Igyekezett minél inkább érvényesülni benne, s ha ez egy bizonyos szinten sikerült, elégedettnek érezte magát. Hiába érték különféle
szellemi hatások, ezekből sohasem kristályosodott ki alternatív értékrend. Akiket azonban
Lukats Andor
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személyes kudarc ért, utólag szívesen vezettek
vissza mindent 68-ra, s vádolták árulással, megalkuvással sikerese bb kortársaikat. Így Valesies
Tomkát teszi felelőssé saját elrontott életéért, és
jogot formál arra, hogy megölje. Önmagáról alkotott erkölcsi képe torz, a szabadságról prédikál, az egykori barátnővel kapcsolatban pedig
szerelemről beszél. Lali és Valesies kapcsolata
komoly veszélyeket jelez. 1956 után az apák
hallgattak, a felnövekvő generáció kénytelen
volt saját tapasztalataira támaszkodva tájékozódni a világban. Ma az idősebb nemzedék
rendkívül aktív hatást próbál gyakorolni a fiatalok gondolkozására. A számvetésre, leszámolásra készülő Valesies azonban nem az életre okítja
Lalit, hanem a bosszú jogosságát sugalló emlékekkel tömi a fejét, s a fiú végül akaratlanul is
bűnrészessé válik saját apja meggyilkolásában.
Ennyi lenne a nemzedékről szóló üzenet a
történet értelmezése alapján. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni egy finom, de annál
súlyosabb jelentésű csúsztatást, amely alapján
azt is pontosabban meg lehet határozni, hogy

összegzés. Konfliktusaik, (önjreflexíóik
jellege
miatt végig úgy kezeljük a film hőseit, mintha
értelmiségiek volnának, pedig valójában nem
azok. Igen, ez nem értelmiség, hanem valami
egészen sajátos lumpenréteg, amely számára a
gondolkodás és az ivás egyaránt kedvelt póz
csupán. Látható, hogy szervezete nem bírja sem
az italt, sem valaminek a tárgyszerű, következetes végiggondolását.
Mindentől megrészegül,
majd mindent kiokád magából.
A fentiek alapján alkalmunk nyílna arra, hogy
ítélkezzünk a Nagy Generáció, a "hatvannyolcas
értelmiség" felett, majd ezt követően egyben
mindjárt rásüthetnénk a filmre a belterjesség bélyegét is. A látványvilág, az emberi figurák hihetetlenül nyomasztó, mindent betöltő közönségessége
azonban szétfeszíti egy nemzedéki értelmezés kereteit, és rákényszerít, hogy általánosabb szinten
kezdjünk töprengeni - önmagunkról.
Ezúttal
nincs semmilyen kibúvó, nincs gyors felmentést
kínáló politikai háttér. Szembesülnünk kell saját fajunkkal. Gothár képein nem az elállatiasuló, világvége felé tartó emberiség jelenik meg, hanem egy
természeti lény, amely rendkivüli képességei ellenére sem emelkedik ki a természetből. Ösztönei
uralkodnak rajta, értelme ezek minél biztonságosabb kielégítését szolgálja. Eközben ugyan felismer bizonyos ellentmondásokat és alternatívákat,
de képtelen tudatos módon, magasztos erkölcsi
elveinek megfelelően élni. Ezekből csupán létének
egy-egy szegletében érvényesül valami, melyeket
a szeretet ösztöne melegít. Amit ezen kívül tesz, az
nyílt vagy leplezett agresszivitás, harsány vagy
csendes hazugság, tudatos vagy észrevétlen árulás.
Gyilkosságokról fantáziál, bár csak teljesen elvetemült, "őrült" pillanataiban olya ki mások életét,
mert fél, hogy őt is megölhetik.

Magyar Attila (Hegyi Gábor felvételei)

Mit tudunk ma szem beállítani ezzel a képpel?
Félő, hogy csak tehetetlen dühünket. Fel vagyunk háborodva, mert mást várunk a rnűvészettől. Azt, hogy reményt és vigaszt nyújtson,
hogy észrevegyen valami magasztosat ebben a
görénylétben. Ez azonban azt jelenti, hogy valójában már nem hiszünk semmilyen megváltó
erejű varázsige létezésében.
Forgács Iván

MELODRÁMA, színes, magyar, 1991
I és r: Gothár Péter, o: Kardos Sándor, z: Selmeczi György, d,j: Khell Zsolt, sz: Gyuricza István, Magyar Attila
fh., Szarvas József, Söptei Andrea, Lukáts Andor
Hunnia Filmstúdió Vállalat
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film és a Hunnia Filmstúdió Vállalat
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Maszkák és illúziók
Lucian Pintilie: Miért húz.zák a harangokat... ?
" ... mert kezükben a kötél, monser!"
(Idézet a filmből)

Magyarországon egy rendkívül erős, többségében erdélyi áttelepültekból álló értelmiségi réteg ismeri és tarja számon a román kultúrát. Pedig szomszédsági és történelmi okokból érdekünk, hogy minél többen tudjunk mindarról,
ami náluk is egyetemes érték, esztétikum, humánum, nemzeti és kelet-európai sajátosság ...
A Pintilie-film csekély visszhangot keltő bemutatása a magyar televízióban jó alkalom arra,
hogy ennek a kultúrának legalább egy szeglete
ismertebbé váljék.
Romániában
a polgárosodás
kezdetétől
mindmáig a köznépet és az értelmiséget jóval
meredekebb és mély ebb szakadék választja el
egymástól, mint nálunk vagy a cseheknél, lengyeleknél. A film valószínűleg ezért tartotta
meg mind a mai napig kezdettől domináns, szórakoztató-tömegkulturális jellegét, ezért maradt
a színház az individuális értelmiségi kultúra, az
alkotói önkifejezés elsődleges terepe. A román
filmrendezők a tízes évektől kezdve a színház
világából látogattak át a filmgyártásba, általában kísérletező ambícióval, kedvtelésből, sokszor saját pénzükön. Elsőként Grigore Brezeanu, a bukaresti Nemzeti Színház rendezője készítette el a Függetlenségi háború című filmet
1912-ben.
Victor Iliu rendezte 1956-ban A jószerencse
malma (Moara eu noroc, magyar forgalmazásban A falu réme) címmel az első olyan játékfilmet, amely nem a megszokott szórakoztató
vagy didaktikus funkcióval és nem színpadszerű
vagy hagyományos rutin-megoldásokkal készült. A Slavici-elbeszélésre épülő film főhőse egy útmenti fogadót bérlő csizmadia - perspektivátlan életéből, szegénységéből akar kitörni,
de vállalkozásával olyan kutyaszorítóba kerül,
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amibe belepusztul. Csak látszólag van döntéshelyzetben, amikor két ajánlat - két erő, két hatalom - között kell választania. Fortélyra, színlelésre, a két erő közti kötéltáncra szorítkozó
cselekvési szabadsága illúzió csupán. A film
gondolatisága mintha a két világháború között
tért hódító "bárányka" teóriát idézné a sorsot
önpusztító módon elfogadó román nemzeti karakterről. De a fogadós magával rántja a pusztulásba a félelmetes betyárt, az illegitim hatalmat
is, közös vesztükkel a bár gyönge, de legitim hatalomnak, a csendőrnek segít. A kényszerhelyzetben két úr szolgálatának csődje és a legitim
erő, a rend térnyerése egy sajátos történelem-értelmezés mozgóképi kifejezése is egyben. Iliu
filmje nemcsak formai jegyeivel (sötét tónusú,
drámai kompozíciók, expresszív képi világ, balladásan sejtető, vontatott cselekményvezetés),
hanem létfilozofikus mondandójával is új korszakot nyit az addig kincstári világszemléletet
árasztó román film történetében.
Victor Iliu mellett dolgozott és tanult Liviu
Ciulei és Lucian Pintilie. Mindketten elsősorban színházi rendezők, e téren a legrangosabbak közé tartoznak a világon, és ugyanilyen autonóm alkotóként jelentek meg a filmszakmában is. Romániában mind Ciulei, mind Pintilie
összesen három-három filmet készített. Ciulei
1964, az Akasztottak erdeje című Rebreanu-regény filmrevitele óta nem csinált filmet. Pin tilie
filmes pályafutása 1966-ban kezdődött. Első
műve, a Vasárnap hat órakor (Duminicá la ora 6),
jóllehet a román ellenállási mítoszt megörökítő
filmek számát gyarapította, már azt is jelezte,
hogykülönösen
érzékeny valóság-látó, atmoszféra-teremtő, a vizualitást, a filmnyelvet magabiztosan alkalmazó, bravúros kísérletező alkotó

Mariana Miluu, Mircea Diaconu és Gheroghe Dinica
tűnt fel. Azt, hogy nemcsak a film formanyelvében mozog otthonosan, hanem a valóságnak eddig ismeretlen dimenzióit is képes feltárni vele,
második filmje tette nyilvánvalóvá.
Az 1969-ben készült Helyszíni szemle (Reconstítuirea) 1970-ben, néhány hetes forgalmazás
után eltűnt a román mozikból. Az akkori nézők
a későbbi nemzedékek számára úgy hagyományozták át ezt a láthatatlan filmet, mint a román
létállapot könyörtelen és pontos dokumentumát, mint az egész román filmkultúra legfontosabb filmjét.
Pintilie filmjében az ügyész, a nevelőtanár és
a milicista, egy kéttagú stáb közreműködésével,
két elítélt fiúval újra eljátszatja a durva verekedést, a bűncselekmény t, amiért elítélték őket,
hogy az esetről nevelő-oktató film készüljön. A
magától értetődő hétköznapisággal exponált
helyzetből - drámaiság és hangsúlyok nélkül tárgyilagosan fejlenek fel látszat és valóság ellentmondásának egyre mélyebb rétegei és öszszefüggései, melyek végül a filmbeli tragédiáig,
egyúttal a filmen kivüli lét felismeréséig vezetnek.
A cselekmény túlnyomó részét a filmbeli film
párperces forgatásának előkészületei teszik ki:

bíbelődést, piszmogást, őgyelgést, huzakodást
vagy magánéleti időtöltések sorozatát látjuk.
Olyan eseményeket, amelyeknek semmi közük
a filmforgatáshoz, de megtörténnek. A folytonosan zajló, jelentéktelen vagy jelentősnek
mondott események váltakozása és egyenrangúsága már önmagában megteremti az esetlegesség és az észszerűtlenség légkörét. De ez még
mindig csak a felszín.
A durva verekedést a többszöri nekifutás és
próbák során, egészen az utolsó percekig, csak
mímelik. Az ügyész, a nevelőtanár. a milicista és
a fiúk valódi összecsapása, hogy az előbbiek az
eredeti hőfokon játszassák el az utóbbiakkal a
verekedést, nem egyértelmű küzdelemként jelenik meg. A cél nem is egyszerűen a verekedés
eljátszása, hanem az önkéntes fizikai és érzelmi
aktivitás kikényszerítése, a barát barát elleni
harcának átéléssel történő reprodukálása. Itt
egy jogilag és hatóságilag szentesített, a közérdek álarcában megjelenő alku-ajánlatról van
szó, amelyben a paternalista hatalom a verekedés megismétléséért és az önkéntes azonosulásért cserébe kegyelmet oszt, felmenti a bűnösöket a büntetés alól.
Van egy látható küzdő- és mozgástér: a
strandbüfé terasza és környéke, melynek hatá-
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zött Liviu Ciulei és Lucian Pintilie is megtalálható.
Caragiale éppen akkor élt, amikor a román
fejedelemségek egyesülés ével (1861), a török
fennhatóság megszűnésével (1878), Hohenzollern Károly királlvá koronázásával (1881) létrejött a román nemzetálIam, és Romániában elindult a jellegzetesen keleti, kelet-európai kapi talizálódás, a modern polgári jogállam összes formai kellékével, valamint egy rendkívül ambíciózus, ügyeskedő, mohó, műveletlen, Európamajmoló polgársággal és hivatalnokréteggel.
Publicisztikai írásaiban, s főként kornédiáiban ezt a polgárságót
és hivatalnok-sereget ábrázolja megsemmisítő, kegyetlen gúnnyal. Az
1907-es parasztlázadásra reagáló pamflet jében,
amely a műfajt meghazudtoló higgadtsággal
elemzi a 20. század elejére kialakult román politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyokat, a közállapotokat, hőseinek és hősei viselkedésének szociológiailag pontos leírását is
adja.
"A kormányon egymást váltogató két, ún. történelmi párt valójában nem más, mint két nagy
politikai érdekszövetség, amelyek közül egyiknek sincsenek párthívei. csak ügynökei ... Az
ügynökök hada maga a munkakerülő és munkanélküli csőcselék, tönkrement külvárosi kiskereskedők és piaci árusok, a falvak és a városszélek közveszélyes kis csahosai, verekedő választási kortesek, valamint a különböző fokú iskolákból kikerült torzlelkek, félművelt értelmiségiek, ügyvédek és zugügyvédek, tanárok, tanítók és tudatlan tanítócskák, szabadgondolkodó
és kiugrott papok - valamennyien a söröskancsók melletti szócsaták bajnokai -, végül a - túlnyomó többségükben elmozdítható - magasrangú állami tisztviselők és jelentéktelen kishivatalnokok ... Megbukott a kormány, s egy másik jött a helyébe? Az egyik sáskahad megy, a
másik jön...
Az ország valamennyi üzleti
ügyekkel foglalkozó polgára, a sokmilliós haszonbért fizető bérlőtől kezdve egészen a pár lejes nyomorult forgaimat lebonyolító kis utcai
árusig, ki-ki jövedelme arányában kénytelen
"Valójában talán egyetlen állam életében sem
sarcot fizetni a nagy és kis hűbéruraknak. akik a
tapasztalható, legalábbis Európában, ilyen elkéromán állami közigazgatás hivatalos közegeipesztő ellentét valóság és látszat, a dolgok igazi
arca s az azt leplező álarc között" l - írta 1907- nek nevezik magukat. De a megsarcoltaknak
még sincs okuk panaszra: az adott körülmények
ben egy zseniális román, Ion Luca Caragiale
között csakis ily módon zsákmányolhatnak ki
(1852-1912). Volt színházi súgó, színigazgató,
kocsmáros, nyomdai korrektor, dohányárus, Ií- szemérmetlenül másokat, rövidítheti meg a kicsit a nagy, csaphat ja be a nagyot a kicsi, s taszítceumi tanár és mellesleg - elsősorban - író és
hatnak nyomorba néhányan sokakat. . .',2
publicista. Osszes művei három vaskos kötetet
Caragiale páratlan szeenikai érzékkel és leletesznek ki. Van köztük négy komédia, négy
ménnyel hozza létre azokat a színpadi szituációremekmű; legkiemelkedőbb színre állítói kö-

rait a milicista jelenléte, a józanság és a konvenciók szabják meg, és van egy láthatatlan küzdőtér: a léleké.
A bekerítés céltudatos és erőszakmentes, sőt
látszólag egykedvű és türelmes. Mechanizmusába ugyanúgy bele van építve a nevelő tanár az értelmiségi - humanizmusa, gyávasága és alkohol-függőségé,
mint a fiúk (véges) állóképessége, nagyvonalúsága és tisztessége.
A hivatalból véletlenül összekerült emberek
itt is külön-külön
élik saját életüket, a köz- és
magánszférát lazán egybemosó perceket-órákat. Csak a két fiúnak van érzékelhetően közös
múltja, emberi-baráti kapcsolata. Ők szavak
nélkül is értik, védik egymást, az egyik bízik a
másikban. De egyikük akaratlan gyilkos tettével, másikuk pusztulásával a film végére mindez
semmivé lesz. Az egyik feloldhatatlan bűntudatba és magányba, a másik a nemlétbe hullik.
Ebben a világban a rendfenntartás-igazságszolgáltatás és a bűn sunyin szerepet cserél. A
szüntelen mozgás csak értelmetlen és gyilkos
hozadékot produkál, a párbeszéd párhuzamos
monológokból áll, felszámoltatik benne a lélek
maradék tartása és függetlensége, a közös megtartó múlt és az egymáshoz tartozás. Itt vak indulatok csapnak össze, barátok, szerelmes
enyelgők és ismeretlenek kezdik váratlanul tépni, ütni és rúgni egymást. Irracionális réseken
érthetetlen agresszivitás zúdul ki. Mindez az ismerős, a hétköznapi, a normális álarcában jelenik meg Pintiliénél.
A filmrendező Pintilie a kornpozíciók, a gépállások, a vágás jelrendszerével megteremti történetéhez a dinamizmusában is statikus közeget, a szüntelen beszédben, zsibongásban, zeneharsogásban, hangorkánban az apatikus némaságot, az állandó testi érintkezésekben az atomizáltságot, a banális helyszínen lejátszódó, jelentéktelen eseményben az erőszak szisztémáit, és
a hol tűrt, ho) raffinál tan életre keltett, vak
agresszió irracionalitását. A hétköznapiság látszata mögött egy abszurd valóságot.
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kat, amelyek a legkiméletlenebbül leplezik le
ezt a világot, betetőzve a nyelvvel, amelyen szereplőit beszélte ti. Ahogy Karl Kraus 1922-ben
kiadott monstre-dramájában,
Az emberiség végnapjaiban egyidejűleg tartalom és forma az a
nyelvezet-förtelem, amelyben - a régiónak kissé nyugatibb felében, aMonarchiában - a történelmi torzság megjelenik, úgy játszik Caragialiénál is kulcsszerepet az elferdített francia szavakkal teletűzdelt. szánalmasan komikus nyelvi
kotyvalék, hősei primitíven álcázott ösztönlétének adekvát hordozója.
Pintilie, aki sokszor rendezte meg színpadon
a Caragiale-darabokat, most filmet csinált belőlük, hogy beleplántálhassa mindazt, amit az
életmű egész gondolatiságából merít, vagy belőle saját korára vonatkoztat. A filmbe akár az
egész alkotói világ esszenciája átemelhető. Pintilie 1979-ben kezdett filmet forgatni a Farsangi
játék című Caragiale-komédiából.
A kulcsmíí
mellett felhasználta az Író legjellegzetesebb
alakjait és helyzeteit is.
Azzal, ahogyan Caragiaiét filmre viszi, tragikomikus kontinuitás t teremt a múlt század vége
és saját kora között, éppen az ellentétét megmutatva annak a történelmi folytonosságnak, .
amely az ötvenes évektől kezdve úgy jelent meg
a nagy nemzeti eposz részeként a román filmben, mint egy nagy nemzet dicső múlt jából még
dicsőbb, sőt tökéletes jelenéig felfelé ívelő diadalút.
Caragiale a hivatalos román nemzeti géniuszok egyike. A Císmígíu-kertben felállított márvány-mellszobra a köztudat nagy nevettetőjét
mintázza meg. A románok szívesen és gyakran
citálják szellemes szójátékait, ha egy másik románt akarnak kigúnyolni, de mint nemzeti
identitásuk könyörtelen és élesszemű megnevezőjét nem vállalják. (Akkor nyomban kiderül
róla, hogy görög származású ... ) Illik ismerni és
szeretni, de igazán megérteni, következetes kritikai alapállását, tisztánlátását, emberi tartását,
humanizmusát és demokratizmusát átvenni és
érvényesíteni ... ? Pintilie filmjét 1981-ben, kétszalagos állapotban betiltják, csak 1990 nyarától vetíthető. újra nyilvánosan.
Pintilie Caragiale egész szellemiségét beemeli
filmjébe, ezért nem komédiát, hanem tragikomédiát készít. "Iszonyút érzek és szörnyűséget
látok". Ezzel a Caragiale-idézettel indít. A baljós felütés nemcsak a köztudat kornédia-szerzőjét ellenpontozza, és nemcsak a tragikus szálat
sejteti, hanem Pintilie történelmi távlatú szemléletét és személyes érintettségét is jelzi. Noha

ez a film nem a Helyszíni szemle dokumentatív
pontosságú, szinte mérnökien tudatos és távolságtartó valóságelemzését folytatja, az abban
mutatott lét-állapotot nem tagadja, hanem méginkább mélyíti és árnyalja. Pintilie személyesen
is megjelenik a filmben, mint rendező; kétszeri
rövid felbukkanása három szerkezeti egységre
tagolja a művet.
Az első, rövid, sötéten komor jelenetsor - nevezhető előhangnak is - után lép be először,
instrukciókat ad a színészeknek és a stábnak:
egyértelműsíti, hogy filmforgatás folyik. Ezután
azonnal ki is lép, és egészen a befejezésig mondjuk epilógusig - egyáltalán nem emlékeztet arra, hogy ez játék, fikció. Az utolsó részben
azonban nemcsak újra belép a filmbe, hanem
bent is marad, követi hőseit - színészeit. A kívülmaradásnak és bent-létnek, a kritikának és a
szolidaritásnak olyan pintiliei gesztusai ezek,
amelyek igazán csak az egész film kontextusában értelmezhetők.
Az előhang helyszínében, atmoszférájában,
tónusában és cselekményében Pintilie mellbevágóan tömör kivonatát adj a mindannak, amit a
filmidő túlnyomó részét kitevő maskarás, vad
komédiában és tragikomédiában bont majd ki.
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$tefanJordache (Mánfai Miklós képernyóról készült fotóz)

A sötét, füstös lebujban komor férfiak kártyáznak rezzenéstelen arccal, csak a szemük villog. Az asszonyokkal, állatokkal túlzsúfolt, szűk
teret betölti az átható, keserves gyereksírás. Egy
rongyos kötött sapkába bújt, fogatlan vénember
mézesmázos nyekergéssel kérleli Iancu bátyát,
a nyertest, hogy játsszon még, célozgat a barátnőjére, akiről mindenki beszéli, hogy ... A városi bundás, kucsmás férfi előbb elteszi a nagy
halom pénzt, majd egyetlen szó nélkül többször
beleveri az öreg fejét az asztalba, és a tehetetlen
testet a pince alján tocsogó vízbe löki. Csak egy
kecske reagál a tompa puffanásokra. A kártyaasztalnál ülő rendőrcsákés férfi mozdulatlan
feje mögül követi a kamera a városi bundást,
ahogy a lépcsőkön a párásan gomolygó felszínre ballag.
N épszerű román filmrendezők kezdik így
népszerű kalandfilmjeiket, csakhogy Pintiliénél
néhány képkocka után egyértelmű, hogy ez
nem vadnyugati utánzat. Ez Románia. A lebujban kelet-európai játszma folyik kemény játékszabályok szerint: ki nyer, ki engedi, ki üt - kinek mihez van joga. Az ügyes csaló nyer. Az
erős üt. A jogot a szituáció dönti el. A jogot megsértő brutális megtorlásban részesül. A megtorlás nyilvános belügy. A "lamúr" viszont magánügy.
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Az előhang, valamint a rendező be- és kilépte
után gyors ritmusban kezdődik a történet. Az átmenet egy animális szeretkezés, majd közeledik
Iancu (azaz Pampon). Kapkodva szedelőzködik
a párocska, Pampon levelet talál az ágy mellett
(Caragiale előszeretettel alkalmazza ezt az ősi
bohózati elemet), és máris a borbélyműhely a
helyszín.
Látszólag lazán komikus helyzetből. egyre fokozódó tempóban, időnként fortissimóig erősödve bontakozik ki a vígjátéki szituáció és cselekmény. A hamiskártyás Pampont megcsalja
barátnője, Didina a szépfíú borbéllyal, N aéval.
N ae viszont Mica nevű szetetőjét csalja meg Didinával, azt a Micát, aki eddig folyamatosan
csalta meg vele Gorilka becenevű barátját.
Pampon a borbélyműhelyben jó helyen tapogatódzik, félreértésből mégis Gorilkát veszi üldözőbe, aki szintén gyanakszik, ezért ténfereg
Ploiesti helyett a borbélyműhelyben.
Mica
eközben halálra keresi N aét, hogy vitriollal
leöntse, s bosszút álljon megcsalatásáért. A szövevényes üldözősdibe gyanútlanul, de annál nagyobb felfordulást okozva keveredik az adóhivatalnok, aki egy talján tanácsára fájós fogát
"delejezné" ...
A vásznon szóról-szóra a caragíalei vígjáték
dübörög harsányan, mintha a színpadon zajlana, csak éppen irányítható a látószög, szimultán
fokozható a hajcihő és a hangzavar.
A szűk teret és a pergő időt színültig tölti a kizárólagos fontosságú magánszféra, amely fizikailag is, verbálisan is a testi szükségletekre,
élvezetekre és nyavalyákra (szexualitásra, tisztálkodásra, evés-ivásra, betegségre) szorítkozik.
Szellemi tartozéka a csalás, félrevezetés, hisztéria; érvrendszere pedig a cibálás, püfölés, hajtépés és visítás.
A hajsza szükségszerűen átlépi a borbélyműhely küszöbét, a tér kitágul: hófoltokkal tarkított, kopár, mocskos városszél, a kocsma a nagy
szálával, a gőzfürdő. A kamarajáték szereplöí
érintkezésbe kerülnek, összevegyülnek a városszél többi lakójával- a társadalommal. Ezek az
élőlények töltik ki nyüzsögve, hablatyolva, állandó mozgással és sertepertével a belátható
univerzum ot. A zsúfolt kocsma a tréfálkozás, élcelődés, a gőzfürdő a politizálás színtere. A közélet szféráié.
Az egymáshoz szoruló kocsmai vendégek és a
farácsokon szoros, iskolás sorokban egymás
mellett ülő meztelen politizálók (akik pózukkal
szintoly nevetségesen formázzák aparlamentet,
mint egy veréb-közgyűlés t a faágakon) a létezésnek ugyanazt a testi determináltsagát
hang-

súlyozzák ebben a szférában is. De a munka, a
munkanélküliség, a pénztelenség viccei és az ismerősökről szóló szerelmi pletykák tagolt, értelmes emberi beszédnek tűnnek a politizáló főkolompos összefüggéstelen, Európát, az idegeneket (a zsidókat), a repcetermést és az államadósságot zavarosan összekuszáló, főként hazafias szólamokat harsogó nyelvi hordalékához
képest. Az öngerjesztett politikai indulat és a féltékenységi düh együtt zúdul a vétlen áldozatra,
ezúttal vízbe fojtogatás formájában, tekintettel a
gőzfürdő-helyszín adottságaira. Ahogy a főhösök kerge szerelmi háborúja keveredik a kocsmai poénvadászattal és a politizálás handabandájával, úgy lesz egyre nyilvánvalóbb tragikomikus egyenrangúságuk és kölcsönös értéktelenségük.
A szüntelen mozgás, cselekvés, hangoskodás
látszata alól kibukkan a testileg-fizikailag egymáshoz préselődött ösztönlét, melyben a jog:
egy másnemű (kérdéses) birtoklása és a zavaros
beszéd, visítozás; a szabadság: a másik félrevezetése, kiszorítása, verése, fojtogatása; és a cselekvés: e kettő fortélyos érvényesítése. Így készíti
elő Pintilie az álarcos mulatságot, az ünnepet.
Az ünnep kivételes pillanat a hétköznapok
monotóniájában. Külsőségeiben, emelkedettségében ősi tudás, szertartások emlékei rémi enek
vissza. Az ünnep visszatérés az eredet idejébe, a
mitikus idő jelenvalóvá válása. 3 A kelet-európai
filmkultúrában az ünnep mint a nemzeti identitáskeresés, a történelemmel való szembenézés
egyik különös, sokrétegű kifejezési formája jelenik meg. Wajda a bronowicei menyegzőben,
Forman a cseh kisváros tűzoltóbáljában találja
meg azt a különös egyediséget, amely a legsűrítettebben hordozza a nemzeti sajátosságokat,
értékeket, és adhat választ a filmnyelv eszközeivel alapvető, korszakos kérdésekre. Caragialenál a Farsangi játék az utolsó, az összegző a komédiák sorában, és Pintilie nem véletlenül teszi
ezt filmje alapmotívumává.
Mi fejezhetné ki jobban a román látszat és valóság triviális ellentmondását, mint a farsang, az
álcás alakoskodás, a maskarák ünnepe?
A farsangi jelmezekben felvonul a történelemhez kötődve materalizálódott román eszmevilág: a gall - dák - római? - harcostól a törökön, a muszkán, a lengyelen át a francia bohócig. Nem természeti allegóriák és nem is fantáziadús játékosság szüleményei a maszkák.
Nagyzolás ez vagy netán beszűkült történelemtudat? Vagy a filmbeli zagyvalék-szövegekben
(is) a modernség, a nem-román, a zsidók ellen
irányuló xenofóbiáról vallanak úgy a maskarák,

mint titkos, kisebbségi érzéstől motívált vágyakozásról ... ?
A sejtelmesen libegő függönyök és a félhomályos, kongó nagy terem a misztikusan palástolt
hiányt sugallja.
Méltóságteljesen, jelmez helyett finnyás, sértődékeny pózukban vonulnak az előkelők. Sorjáznak a meszelt arcú, madárcsőrorrú parasztmaszkák, köztük ál-parasztként a politikai főkolompos (Pintilie filmjében se szeri, se száma az
ehhez hasonló célzásoknak!). Az örökké gúnyolódó aranyifjak méltóan fogadják a paradét.
Álarera nekik sincs szükségük, cinikusan élcelődő kívülállásuk a sehová sem tartozás, a gyökértelenség maszkja. A farsangi nép között bujkálnak, fondorkodnak történelmieskedő jelmezeikben hőseink: a rendőrbőllett hamiskártyás,
az ügynökké avanzsált nemzeti gárdista, a borbélymester és segédje, valamint a széplelkű ex.krájzlerájosné és a republikánus érzelmű, kitartott fúria-hölgyike.
Folyik a mulatság, a nagy vigadalom.
De az ünnep, a farsang nem hoz semmi változást. Sem elrejteni, sem leleplezni nincs már
mit. A vegetáció szintjére szorult létezést szünet
nélkül takarja látszat-maszkjával a fontoskodó,
lázas sürgés-forgás, a zagyva hangoskodás, a
fortélyos átverósdi. Mi kell ahhoz, hogy megváltassanak?
A farsang ürügyén az aranyifjak intellektuális
tréfára készülnek. Miticá, a graciőz főgavallér
ötletére elhitetik a gyáva Misuval, hogy barátnője félrelép a Cisrnigiu-kertben. Míg az aranyifjak a nagy félrevezetést konspirálják, Pampon
és Gorilka tisztázza egymással a tévedést, és a
borbélymühelybe
indul, hogy megvilágosítsa a
helyzetet.
Pintilie a farsangi mulatság helyett a borbélyműhely kettős színjátékaiban rendezi meg a
film csúcspontját.
A ravasz borbélya segédjével- mert ebben a
szituációban ők anyerők! - vezényli az igazi
nagy Atverősdi színjátékait. A két nőt - fergeteges hajtépés, borotvával hadonászó csetepaté
után - meggyőzi, hogy mindenkinek az eddigi
látszat és állapot fenntartása az érdeke. A helyzetet tisztázni érkező vetélytársakat álnokul
elviteti a rendőrséggel (az albiztos úrnak évi
szokásos lutri-machinációihoz kapóra isjön ez a
találkozó), majd kegyesen kiváltja őket, és mindenki számára megrendezi a nagy testvéri egység és békesség örömünnepét.
A színjátékban - érdekből vagy bárgyú ostobaságából - boldogan és megkönnyebbülten
vesz részt mindenki, még a fajankó rendőr is.
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A borbély az örömünnep színjátékát megfej eli egy másik színjátékkal is: maskarás, részeg kakasok eljátsszák a parányi játékszínpadon a
plevnai csatát, a függetlenségi háború dicső eseményét, hogy elhullásuk után a kutya-ezredes a
himnusz hangjai mellett felhúzza a piciny román zászlót, és hőseink áhitattal és győzelmesen elénekeljék a szabadság dalát. "Hazámra, e
büszke tájra hálás szívvel gondolok, jogokat és
szabadságot magaménak mondhatok ... "
Ez a dupla színjáték Pintilie legkegyetlenebb
leleplezése. A puszta, testi létérdekeiknél megfogott és kijátszott lényeket orruknál fogva vezetteti be a nagy nemzeti egység és dicsőség illúziójába. A nagy manipulátor ravasz játékában a
rendőr is csak a vásári mutatvány eszköze - bármily peckesen végzi később játék-megfelelője, a
kutya-ezredes a fürkészés és szemmeltartás feladatát.
Pintilie így fog át száz esztendőt. Az előhang
hamiskártyás, brutális nyerőjét kiüti az igazi, új
nyerő, a fortélyos manipulátor, a nagy átverősdi
legnagyobb bajnoka. Mint a valóságban.
A vaskos, földhözragadt komédiázás azonban
nem ér véget. Az egyik szereplő elkomolyodó
arca a rá-ráfeledkező kamerával már jelzi, hogy
kezd derengeni a felismerés, de azért folyik tovább a civakodás, a hangoskodás, az otromba
viccelődés. A lét megszokott megnyilvánulásai.
Így éri hőseinket a tragikus esemény híre: a
Cismigiu-kertben a gyáva Misu félreértésből
agyonütötte a tréfaszerzőt, s ráadásul a halott cipőjét is ellopták.
A film most már komikum és tragikum kettősségében folytatódik egészen az epilógusig. A barát sírós-nyöszörgős monológja alatt a kiterített
halott, az egykori graciőz gavallér meztelen talpa világít, és a jelenet közepén egy nagyfejű tehén rágja egykedvűen a hosszú, száraz kukoricaszárat.
A társaság elcsöndesedve, kicsit lökdösődve,
kicsit civakodva kocsira kászálódik, hogy halotti tort üljön a Pohos kocsmájában. Megjelenik
Pintilie, és kezdődik az epilógus. A film hangneme emberivé válik. A barát felidézi a halott kedvenc szójátékát: a "Miért húzzák a harangokat?"

kérdésre a túlvilágról érkező ismert, cinikus válasz - "Mert kezükben a kötél, monser!" - mintha most nyerné el értelmét. Jelentését a kiszolgáltatottságról, és talán - ebből következőerr az esendőségről is ... A harangok akkor szólnak, ha húzzák a kötelüket. Es hogy mikor húzzák, az dönti el, akinek a kezében a kötél. Ennek
a felismerése nem könnyű!
Pintilie most már követi hőseit, akik beléptével színészekké - társaivá lettek. Szavaival is követi őket, halad utánuk, ahogy elkocsikáznak a
derengő hajnalban, miközben szól Mozart Rekviemje. Nem, nem váltja meg hőseit! Csak a felismerésnek, mint az odavezető út első lépcsőfokának a megjelölésével megadja nekik a megváltás esélyét.
N em bizakodik, hiszen a Rekviem szól. Bár
Mozarté! De talán mégis Caragiaiét idézi fel
most is, az ő naiv hittel teli szavait, amikor remélte, hogy az 1907-es parasztlázadásból okulnak hazájának rossz vezetői: "Azután az ország
egésze, megkapván szent jogát, maga fog cselekedni ... Hadd intézze dolgait belátása és képességei szerint, Isten segítségével. S ha eleinte
nem lesz meg a kellő hozzáértése, akkor ... tanuljon szenvedések és áldozatok árán, mint
ahogy az egész művelt emberiség tanult.:"
Talán ezért is ajánlja filmjét Pintilie szenvedő
és áldozatot hozó barátai emlékének: a színész
és költő Emil Bottának (1912-1977), a Helyszíni
szemle nevelőtanárának.
valamint a nagy színesz-egyéniségnek,
a bukaresti földrengéskor
(1977) meghalt Torna Caragiunak.
Báthory Erzsébet

JEGYZETEK
1 Ion Luca Caragiale: 1907 tavaszától ószéig. Válogatott rnűvei. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1960., 170. o.
2 Lm. 173. o.
3 Lásd Mircea Eliade: A szen; és a profán, Európa,
1987.
4 I. L. Caragiale, i.m. 186. o.

MIÉRT HÚZZÁK A HARANGOKAT ... ? (De ce trag clopotele, Miticii?) színes, román, 1981.
r: Lucian Pintilie, f: I. L. Caragiale művei alapján Lucian Pintilie, o: Florin Míhálescu, sz: Victor Rebengiuc,
Mariana Mihut, Gheorghe Dinicá, Mircea Diaconu, Tora Vasilescu, Petre Gheorghiu.
Centrului de Prodúctie Cinematograficií Bucuresti
A Magyar Televízió bemutatója.
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Kieslowski, a lengyelek Mózese
Tieparancsolai
". .. erkölcsi szempontok szerint .a lét mitikus összefüggései nem
megítélhetők. Ha erkölcsi szempontokkal közelítjük meg a lét mitikus összefüggéseit, akkor bármily valódi érzelem hamis és hiábavaló érzelmességgé silányodik, s már nem a létről, hanem annak esetlegessé tett erkölcsi vetületéről beszélünk."
(Nádas Péter)

A törvény (I)
"Ijessz meg engem istenem,
szükségem van aharagodra."
(Jó;:,sefAttila)

Szükség törvényt bont - tartja a mondás, és bizonyosan így is van, csakhogy ez egyáltalán
nem érvényes az Isten iránti szükségre. Az
ugyanis törvényt teremt. De az is épp olyan közkeletű babona, mint a fönti mondás, hogy Isten
léte elsősorban erkölcsi kérdés. Hogyha Isten
nincs, akkor rend sincs. Mert a világ teremtését
csak akkor fejezte be igazából, amikor az emberek életét szabályozó kőtábláit leadta az égből.
Mihez kezdjünk mostmár, ha Isten (mégha
nemlétét nem is hisszük) legalábbis kivonult a
világból, és magunkra hagyott bennünket törvényeivel? Érvényüket vesztik-e teremtőjük nélkül? Személyiségünk falain - vagy ami még roszszabb: a hétköznapok panelfalain - belül rekedve ugyan mi gátolhat meg bennünket abban,
hogy 50, legfeljebb 60 m2-es boldogságunkat,
akármilyen eszközzel is, de megnöveljük? Legalább egy beüvegezett erkélynyivel.
Léteznek-e, létezhetnek-e tehát parancsolatok, ha Isten nem létezik? Erre a kérdésre az
persze nem válasz, hogy márpedig Isten létezik.
Kieslowski mégis rövidre zárja ezt a kört. A Tízparancsolat elsőként elkészült (a végleges sorrend szerint ötödik) epizódjában, ebben az önmagában is (vagy csak önmagában) remekműnek tekinthető alkotásban, kérlelhetetlen pontossággal fölteszi a kérdést, de aztán megtántorodik, és lerogy a lakótelepen még csak félig felépített templom oltára előtt (ahogy a főszereplő
az I. rész zárójelenetében), és imádkozni kezd.

Egy nagy emberi és művészi kudarc lenyomata ez a tíz film, amit mindennek ellenére meg
kell nézni, meg kell érteni és meg kell becsülni.
Viszont keseregni is lehet miattuk. Talán még
nem volt rendező, aki ennyire egyetemes érvényűnek ígérkező vállalkozásba fogott volna, aki
ilyen magasra tette volna a mércét, és aki végül
is ekkorát bukott volna. Ez a bukás egymaga nagyobb, mint amennyi az egész magyarfilmgyártásban egy év alatt összegyűlik. A világ legalapvetőbb filmje helyett (A Film helyett) egy színvonalas tévésorozat jött létre.

A gyilkolásról
"Elpusztul minden, a civilizáció, az erkölcsi törvény, még lapulevél se nő a nyom ában."
(Anton Pavlovics Csehov)

Az, ami a 20. században történt velünk, nemcsak az emberi létről alkotott elképzeléseinket
formálta át, és nemcsak az Isten létébe vetett hitünket ásta alá, de bizony kihatott a parancsolatokra is. Mindegyik közül talán legerősebben az
V. parancsolatra. Isten nemléte, vagy legalábbis
teljes különélése mitőlünk épp ezen mérhető le
a legjobban. Miről is van szó? Arról, hogy már
nem lehetünk a parancsolatok őrzői, végrehajtói. A Bibliában ugyanis nemcsak az áll, hogy ne
ölj, hanem az is, hogy aki ölt, az bűnhődjék halállal, és ez a büntetés ne legyen megváltható.
Ne ölj, !llert különben az Isten is ugyanígy bánik
veled. Igy élt az ókori és a középkori ember. Mi
azonban már másmilyenek vagyunk. Ölni persze tudunk, de azt "parancsra" tesszük. A tábornok, az ezredes, a hadnagy szava (megfelelő pil35

lanatban] elég ahhoz, hogy öljünk. De Istené
nem. O különben is azt mondja, ne ölj. Az Isten
jó, az Isten megbocsát. Képtelenek vagyunk
elviselni a halálbüntetést. Mégpedig azért, mert
tudatunk mélyén képtelenek vagyunk elhinni,
hogy Isten nem keveredett ellentmondásba önmagával, képtelenek vagyunk elhinni magunkról, hogy valóban, ilyenkor is Isteni parancsnak
engedelmeskedünk, mégpedig annak, hogy: N e
ölj. Ha Isten jólszabott egyenruhában elénkbe
állna, az persze más lenne, de így! Hol vannak a
váll-lapjaről a csillagok? Hol a kezéből a mérleg? Es hol a keze, hol a válla, hol a pillantása?
Egyedül csak a mi halálfélelmünkben.
Az V. parancsolattal szembeni zavarodottságunk másik oka a halálhoz való természetellenes hozzáállásunk. A haldoklónak nem illik
megmondani, hogy haldoklik, orvosnak és hozzátartozónak egyaránt siralmas komédiát kell
játszania, mit sem törődve azzal, hogy így a Rilke által olyan hevesen kért, legszemélyesebb tulajdonát vesszük el a haldoklónak ("Saját halálát
add meg, Istenem, / mindenkinek, azt, mi létében érik ... ") Saját halálát vesszük el, és nem
őmiatta, ó nem, ő tulajdonképpen sejt mindent,
és ha lezárni nem is tudja az életét, valahogy
majdcsak befejezi - hanem magunk miatt, mert
nem hihetjük, hogy van halál, a holttestet már
meg se akarjuk nézni, az idegen, nekünk nincs
vele közünk, nincs halál, és nincs saját halál
sem, az élet nem ér véget, csak lesz valahogy,
túlvilágnak már egyedül ezért is muszáj
lennie. . . N em tudjuk, hogyan kéne szólnunk
egy haldoklóhoz, nem tudjuk, hogyan kéne néznünk egy halottra, nem tudjuk, mi az a halál,
nem tudjuk, mi az, hogy meghalni, így aztán mihez
is kezdhetnénk azzal a parancsolattal: Ne ölj!
Csakhogy aki idegenül áll a halál előtt, annak
bizony az élet is idegen. Erről szól Kieslowski
(rövid)filmje is. Az életnek és a halálnak a tárgyszerűségéről, mert csupán a tárgyszerűségük
marad, ha csak végtelenbe nyúló hétköznapokat élünk élet helyett. A gyilkolás pedig két
nemlétező dolog között téved el. Két ilyen gyilkolás teszi ki a filmnek csaknem fele idejét, és
ennek it két gyilkolásnak csupán egyetlen, de
annál fontosabb tanulsága van: "Semmit sem
tudunk." (Pilinszky János: Vesztőhely télen) A
gyilkos nem fontos személy, a gyilkos nem lehet
fontos személy, az életről semmit sem tud (ezért
öl), és semmit sem tud meg róla. A gyilkolás
nem tartozik a megismeréshez (ahogyan ezt
Dosztojevszkij is megírta a Bún és búnhődésben).
A gyilkosnak éppúgy nincs köze az élethez,
ahogy a könyvégetőnek az irodalomhoz.
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Ebben a filmben a tartalom szerves egységben van a formával, hiszen ez a film nem egyéb,
mint tényfeltárás. Tárgyak sorakoznak kegyetlenül egymás után. Egy kő, ami a felüljáróról zuhan a forgalomra, egy fénykép, egy csésze tea
közvetlenül a kamera közelében, egy kötél, egy
jó erős kötél, folyó, autóduda, töltés, nyikorgó
eszközök, az ítéletvégrehajtás tárgyai, cigarettafüst, a halálraítéltnek kijáró cigaretta füstje, és
végül a szakszerűen a kötél alá helyezett tál,
ahová a kivégzett ürüléke csöpög. Ezek a két
gyilkolásnak a kellékei, ezekről szól a film, mert
nem szólhat semmi másról. Nincs erkölcs, nincs
Isten, nincs élet, emberhez méltó élet és nincs
halál sem. Pontosabban ezekről nem tudunk,
csak találgathatunk felőlük. A többi már a misztika, a metafizika, a vakhit és a reménytelen kétségbeesés dolga. Ez pedig a valóság.

N e imádj idegen isteneket
"Aki egyszer kudarcot vall az írásban, az
örökre csődöt mondott."
(Peter Handke)

De az a formai egyensúly, ami a Rövidfilm agyilkolásrólt jellemzi, a Tízparancsolat egészében felborul. A tárgyias feldolgozásmód az egész ciklus sajátossága, csakhogy ez a szemlélet nemritkán ellentétbe kerül a mondanivalóval.
Mondanivaló. Nem szívesen használom ezt a
szót, most viszont nemigen tehetek mást. A legtöbb epizódnak ugyanis mondanivalója van.
Egyszerű, bizonnyal megszívlelendő és szavakkal is megfogalmazható mondanivalója. Egyikmásik történet még egy iskolai hittankönyv számára is megfelelne. (De ugyanígy megfelelt volna az úttörők 12 pontjának illusztrálás ához is.)
Kieslowski tévedése épp abban áll, hogy a
Tízparancsolatnak engedelmeskedve nem engedelmeskedik más parancsolatoknak.
A Ne
imádj idegen isteneket például nemcsak kőtáblakon olvasható, hanem a művészet parancsolatai
közé is tartozik. Mégpedig ebben az esetben azt
jelenti, hogy "A művészet törvényein kívül más
törvényt ne ismerj!" Nem az életben persze, hanem a művészetben. Az alkotó ugyanis törvényszegő is lehet - de az ember sosem. Kieslowski a
filmjében nyugodtan öl, nyugodtan paráznalkodik, nyugodtan esküszik hamisan. Es teheti,
mert ennek következtében nem hal meg, nem
veszíti el a tisztaságát, nem rövidül meg senki.
(Ezek az esztétika igéi. Áldunk téged, Arisztotelész.)

Kieslowski mégis törvényszegő lesz, mert idegen isteneket imád. Azaz mert Istent imádja. De
ahhoz nekem, nézőnek, már bocsánat, mi közöm? Ha a mélyen vallásos Pilinszky le tudott
írni ilyen sorokat: »nem vált meg semmi szenvedés, / nem véd meg semmi isten", anélkül, hogy
hitében, mint ember, csorbítva érezte volna magát, akkor ezt a lépést Kieslowskinak is meg kellett volna tudnia tenni. Ha pedig nem tudta, akkor művészi, de különös módon nemcsak művészi, hanem emberi szempontból is alatta maradt
Pilinszkynek. És alatta maradt a Rövidfilr_n a gy ilkolásrólt megalkotó saját magának is. Ugy látszik nem olyan erős a hite, hogy szembe merjen
nézni a "dolgok állásával" . A hit görcsös bizonygatása inkább hitbéli bizonytalanságot sejtet, és
öncsalásnak, a problémák elfojtásának tűnik.
Az Istennel való együttélés boldog korát ugyanis nem lehet csak úgy egyszerűen visszaállítani.
A felvilágosodást, a technikai forradalmat, de
különösen a 20. századot, két világháborújával,
atombombájával és koncentrációs táboraival,
nem lehet meg nem történtté tenni. (Bár Kieslowski sajnos még erre is kísérletet tesz a gondolatilag legsikerületlenebb VIII. részben) A rnűvészi következetesség magánemberi bátorságot
is igényel. Kurázsit. Az alkotó nem rettenhet
meg saját művétől.
Az első parancsolattal (Ne imádj idegen isteneket) látszólag nagyobb szerencséje van Kieslowskinak, mint az ötödikkel. Míg az a parancsolat túlságosan nagy fontossága miatt szinte
teljesen értelmezhetetlennek
bizonyult, ezzel
sokkal könnyebb a dolga. Az idegen isten nem
más, mint a modern technika, amit itt egy számítógép személyesít meg. A tantétel világos,
mint az üvegablak, amivel a francia székesegyházakban az ólomüveget cserélték fel a forradalom idején. A bűn, a technikai civilizáció (sokszor valóban butító) uralmának való behódolás
bizonyított, a bűnhődés viszont aránytalanul
nagy: a főszereplő kisfiának halála. A tanmese
hideg, borzongató, amellett talán túlságosan is
érzelmes, talán túlságosan is kiszámítható, és
mintha lenne benne valami a rosszindulatú
öregasszonyok kajánságából, mikor a másik baját hallva így szólnak: Megbüntette őket az Isten! De a (már idézett) zárójelenet a történet
minden didaktikussága ellenére fölemelő. A haragjában Isten ellen forduló apa beront a félig
felépült templomba, fellöki a téglákon álló oltárt (éjszaka van), a felborult mécsesből a viasz
az alatta lévő szentképre csöpög, ami azt a benyomást kelti, mintha az ikon könnyezne. Ez a
pillanat, ez a kép megmenti a filmet. A csoda

Tízparancsolat I., Henrik Baranouiski

megtörtént, a válasz nem misztikus, nem is egyszeruen véletlen, hanem a valóságból következik, a tárgyak válasza; a tárgyaké, amelyek az
egyetlen biztos pontját alkotják életünknek, és
amelyek közé annyi gép, annyi műanyag, annyi
ellenséges dolog is tartozik.
A csorba kiköszörülése azonban csak részleges. Azt a formát használja most arra, hogy kimondja: van Isten, amely épp annak végiggondolásából származott, hogy nincs Isten, nincs
erkölcs, történések viszont vannak, így van gyilkolás is. A képek bármilyen szépek, mégis valami rossz szájízt hagynak maguk után: az önellentmondás emlékét,

Az aranyborjú körül
" ... a törvény mindig egyszerüh b, mint a
természet."
(Albert Camus)

Mítől lesz egységes alkotás ez a filmsorozat? Elsősorban a formai, látásmódbeli azonosságoktól, amelyek azért minden ellentmondásosságuk ellenére egy markáns alkotó kézjegyét viselik magukon, stílust szabva a történeteknek.
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Másodsorban a közös tér és idő miatt, amelyben
a filmek játszódnak. A 80-as évek második
felének Lengyelországa ez: egy varsói lakótelep
tízemeletes házaival, beüvegezett teraszaival
(II.), kietlen folyosóival, ablakrácsaival (X.),
alumíniumlábasaival, merülőforralóival
(VI.),
és nem utolsósorban furcsa figuráival. A meghasonlott etikatanárnővel (VIIL), a virágait gondosan ápoló bölcs orvossal (II.), a kötődés után
vágyó és családjuk életét épp ezzel felborító lányokkal (IV. és VII.); bélyeggyűjtőivel (VIII.,
X.) és orgazdáival (X.), rockénekeseivel (X.) és
taxisofőrjeivel (IlL, V.). A modern lengyel élet
encíklopédiája ez az alkotás, tárgyi, emberi és
gondolati ellentmondásainak összefoglalója és
tükre. Alapmű. Kieslowski a lengyelek Mózese.
Törvényt hoz nekik, de abban gyengébbnek bizonyul Mózesnél, hogy nem képes eltömi a
kőtáblákat, hibáikban és tévedéseikben is hasonul hozzájuk. Maga is táncol az aranyborjú
körül.

A néma megfigyelő
"Hazátlanabb az én szavam a szónál!
Nincs is szavam."
(Pilinsz;ky János)

Az egész filmciklus egy tóparton, a tűz mellett
ülő ember képével kezdődik. Tél van, nézi a befagyott vizet és várja, aminek meg kell történnie. Azt tudniillik, hogy az epizód főszereplőjének kisfia alatt beszakadjon a jég, és ott lelje halálát. Az ember agya, a legjobb dramaturg, a
film során szakadatlanul jár, és azt latolgat ja,
hogy annak a tűznek, ami mellett ez az alak ül,
lehet-e köze a jég elvékonyodásához. De nem
lehet. Ez a furcsa figura ugyanis nincs benne a
történetben, csak a filmben. Ő a Tizparancsolat
egyetlen igazi szereplője. Ez egyre világosabb
lesz, ahogy részt rész után nézve mind beljebb
hatolunk a sorozat világába. Alakja minden epizódban felbukkan, de sohasem akkora hangsúlylyal, mint épp az első részben. Vannak olyan
epizódok, ahol alig lehet észrevenni a jelenlétét
(pl. VIL), a X. részben pedig meg sem jelenik.
Miután alaposan megmutatta magát, elég, ha
csak néha emlékeztet minket arra, hogy azért
most isjelen van. Ez az ember a néma megfigyelő, akiről nemcsak az tűnik nyilvánvalónak,
hogy kívül áll a cselekményen, hanem az is,
hogy ismeri, hiszen általában épp a legfontosabb pillanatban bukkan föl. Ha a főszereplő és
egykori szerelme öngyilkosságra készülve autó38

jával szembeszáguld a villamossal, akkor ő a villamos vezetője (III. epizód), ha szintén öngyilkosságra készülve valaki épp kerékpárra ül,
hogy egy félbehagyott híd pereméről így rohanjon a semminek, akkor ő is arra biciklizik (IX.
rész), ha a kamaszlány a folyópartra vonul viszsza, hogy eldöntse magában: azt, akivel mint apjával él együtt, vajon nőként vagy lányaként szereti-e, akkor ő máris ott kajakozik a folyón (IV.),
ha pedig egy ember haldoklik, akinek életétől
vagy halálától egy másik, egy még meg sem született ember élete függ, akkor ott találhat juk a
haldokló ágya mellett (II.). Soha nem avatkozik
be, soha nem szól semmit a szereplők védelmében vagy megvigasztalására, de figyel, tágra
meredt szemmel figyel (" ... ezzel kapcsolatban
egy olyan kutatónak a szemére gondoltam, aki
semmit sem akar felfedezni, ellenkezőleg, ismert dolgokat kíván ismeretlenné tenni" - Peter
Handke}, a történeten kívül, ám azért a véletlenszerűen odavetődött valóság részeként. Véletlenszerűen, ha csak egy filmet nézünk, de szükségszerűen, ha az egész ciklust. A valóság egy
másik, jóformán az íróéval és a rendezőével
azonos síkján található a néma megfigyelő, akinek jóval ellentmondásosabb a szerepe. Hiszen
az alkotók formálják a történetet, ő viszont egyszerűen csak tudja, hogy mi fog történni, és
szemléli. Nem avatkozik be, lehet, hogy be sem
avatkozhatna. Mégis az az érzése támad az embernek, hogy többet tud még az Írónál és a rendezőnél is, talán még ővelük szemben is fölényben van; miközben írnak vagy a kamera mögött
összehajolnak, őket is ugyanúgy szemléli, mint a
szereplőket - kívül állva időn és létezésen, valahonnan a nemlét és Isten közötti senkiföldjéről.

Az ördöglakat
"Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ."
(fÓ;:,5c! Attila)

Ahogy a néma megfigyelő nem tartozik igazán
sem a fikció, sem a valóság világához (legfeljebb
csak a Tieparancsolat eszméjéhez, és ezáltal a
filmsorozat egységének legalább annyira fontos
eszköze, mint maguk a parancsolatok), úgy a
film fikciója alatt húzódó valóság "sűrű anyagá" -nak (Mezey Katalin) szintén fontos szerep
jut az epizódok egységes műegésszé való tapasztásában. De hát mi van a fikció alatt? És hogyan hatol be a maga törvényei szerint a film-

Tieparancsolat II., Alekszander Bardini
be? Úgy képzelhetjük, mintha ez a tíz történet
az árnyékával kitakarna, elfoglalna, kiparcellázna magának egy akkora területet, amin több tízezer ember él. Mondjuk egy külvárosi lakótelepet Varsóban, mégpedig egy olyan lakótelepet,
amely rajta van a térképen, és ahol az emberek
élik a maguk életét, függetlenül attól, hogy fölöttük felhők gyülekeznek, süt a nap, vagy épp
egy kitalált történet kavarog. Időnként aztán
maguk is egy ilyen történet szereplőivé lesznek.
Ez abból sejthető, hogya történetek főszereplői
fel-felbukkannak
egy másik rész epizódistáiként. A VIII. rész főszereplőjéhez pl. átjár megmutatni új szerzeményeit az a bélyeggyűjtő, akinek a halálával veszi majd kezdetét a X. epizód
cselekménye. A IV. rész egyik figurája a liftben
találkozik a II. rész orvosával, és azzal a taxisofőrrel, aki az V. részben a gyilkosság áldozata
lesz. A VIII. epizód főszereplőjének egyetemi
előadásári pedig az egyik hozzászóló diák, mint

etikailag kibogozhatatlan
esetet, a IL rész szűzséjét meséli el. N em meglepő a tanárnő válasza
sem: Ez e_gy"kis" város. A történetet már ő is
hallotta. Es ismeri a végkifejletét is.
Ezek a történetükből
megszökött szereplök
(és filmjükből megszökött történetek) azt a benyomást keltik, hogy tulajdonképpen egy végtelenül hosszú és elképzelhetetlenül
sok szállal
egybe kapcsolódó családregényből
látunk epizódokat. Egy családregényből, aminek az lehetne a címe: Mi, varsóiak, és aminek a szövete azonos a valóságéval. Ezeknek a figuráknak hasonló a funkciójuk, mint a néma megfigyelőnek, és
ugyanúgy kívül állnak a történeten, csakhogy
nem felülről lépnek a filmbe, hanem alulról.
Olyanok, mint a körúti fák gyökerei: megemelkedik fölöttük a beton.
Mindezeket a találkozásokat nem lehet egyszerűen véletlennek
mondani. Kieslowskinál
ugyanis a véletlen közelebb áll a szükségszerű39

höz, mint az előre eltervezett. A véletlen a valóság elszabadulása - fölé kerekedik akaratunknak és a lehetőségeinknek. A véletlen különben
is relatív: számunkra, nézők számára mondjuk
véletlen, hogy két epizód szereplöí ugyanabba a
taxiba szeretnének beszállni, vagy ugyanabba a
liftbe lépnek be, de az ő számukra, akik talán
(honnan is tudhatnánk a választ?) soha többet
nem fognak találkozni, ennek semmi jelentősége sincs. Nem régi ismerősök véletlen találkozását látjuk, hanem két teljesen idegen ember, két
teljesen idegen történet egymásba záródását
szétválaszthatatlanul, akár az ördögl akat.

A törvény (II)
"Akit egyszer én eleresztettem,
az a madár vissza sohse reppen."
(Babits Mihály)

Elkészült tehát a szent könyv, előttünk a két kőtábla. De talán túlságosan nagy volt a sietség,
sok a lendület. Itt van előttünk ez a filmciklus
véglegesen és változtathatatlanul. Hiszen csak
Mózesnek adatott meg a kegyelem, hogy a táb-

Imperatívuszok

lákat újraírja, és Istennek, hogy a Vízözön után
az emberek történetét újrakezdje. A rendezőt
köti a szerződés, az ésszerűség, és kötik a lehetőségek. Ha rnódja van rá, hogy három esztendő
alatt leforgassa a Tieparancsolatot, akkor le kell
forgatnia, és még örülhet is, mert tíz év alatt ami talán elég lett volna a ciklus tökéletessé érleléséhez - esetleg öt filmhez sem jutott volna
hozzá. Hogy mi a több? Hogy melyik lett volna
több? Nem tudhatj uk. Kieslowski számára viszont nem volt alternatíva. Meg kellett kísérelnie a lehetetlent. Aki nem erre törekszik, annak
nem is érdemes kamera mögé állnia, ecsetet
vagy tollat fognia. Kieslowskinak feltétlenül
meg kellett kísérelnie a lehetetlent, még akkor
is, ha talán tudta, hogy ez a kísérlet csak féligmeddig sikerülhet, s így élete valószínűleg legnagyobb invencióját pazarolja el. (Erre a kétségre utal az is, hogy a X. rész - ahol nem véletlenül
nincs jelen a néma megfigyelő - a Tirparancsolat
többi részét parodizálja, megmosolyogva azoknak emelkedett, nem ritkán érzelmes - L, VII!.,
IX. epizód - hangját.) Kieslowskinak mindenképpen meg kellett kísérelnie a lehetetlent - ha
már módja volt rá.
V örös István

- halkan, tűnődve

Krzysztof Kieslotoski:
Rövidfilm a gyilkolásról; Riioidfilm a szerelemről
"Ezek a tanítások úgy 6000 éve léteznek, ezeket soha senki sem támadta, ugyanakkor évezredek óta minden nap megszegjük őket".

Krzysztof Kiesloioski
Valamikor 1987 elején Krzysztof Piesiewicz, a
Befejc<:,és nélkül társírója azzal a nem mindennapi
ötlettel állított be Kieslowskihoz, hogy vigyék
filmre a Tízparancsolatot. Rendezőnknek, aki
ez idő szerint a külföldön dolgozó Zanussit helyettesítette a TOR alkotócsoport élén, rögtön
megtetszett a dolog, már csak azon merőben
praktikus okból is, hogy a nagyszabásúnak ígérkező vállalkozás révén bizonyára munkalehetőséghez juttathat ja néhány friss diplomás kollé-
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gáját. Mihelyt azonban Piesiewicz társaságában
elkezdte írni az első forgatókönyvet, annyira beleszeretett a feladatba, hogy magára vállalta az
egészet. Eleinte kizárólag televíziós sorozatban
gondolkoztak, ám hamar rájöttek arra, hogy
egyik-másik epizódból mozifilmet is érdemes
csinálni. Kieslowskiék szerzetesi fegyelemmel
dolgoztak, alig két esztendő leforgása alatt mind
a tíz rész elkészült. Elsőnek a Rövidfilm a gyilkoiásTÓl címmel az ötödik, majd rögtön utána Rö-

Rövidfilm a gyilkolásról, Jan Tesarr.

vidfilm a szerelemről címmel a hatodik parancsolat mozgóképi parafrázisát forgatták le.
E két mű számos vonatkozásban fordulópont
Kieslowski pályáján. A Rövidfilm a gyilkolásról az
1988-as év egyik filmművészeti eseménye lett,
fesztiválok sora iktatta programjába, hogy végül, adiadalsorozat megkoronázásaképp, az első ízben kiosztott Félix-díjat is elnyerje. A Rövidfilm a szerelemről fogadtatása még ezen is túltett, ezt még azok is kalaplengetve üdvözölték.
akik az előző opuszt némi fenntartással fogadták.
Krzysztof Kieslowski tehetséges és rangos
szerzőből egycsapásra a lengyel film elsőszámú
sikeremberévé vált, aki változatlanul jó formában van. Mint hírlik, az idei cannes-i fesztiválon
bemutatott Veronika két élete ugyancsak méltó
módon árulkodik alkotója formátumáról.
Visszatérve a Rövidfilmekhez,
vajon e két mű,
tágabb értelemben pedig az egész Tízparancsolat
tartalmilag szerves folyománya-e a pálya előző
szakaszának? Válaszunk határozott igen.
Az idén ötvenedik életévét betöltő Kieslowski dokumentumfilmesként lépett a nyilvánosság

elé, játékfilmes debütálása pedig az erkölcsi
nyugtalanság mozijának idejére esett. Szemléletében, jelenetépítési, képvezetési stílusában
azóta is fellelhetők a dokumentarista iskolázottság jegyei. Publicistaként éles társadalomkritikai hangot ütött meg, ugyanakkor tartózkodott a
nyers életanyag, a valóság gőgös és önhitt dogmatizálásától- amire pedig de nagy hajlandóságot mutatott a budapesti iskola néhány reprezentánsa -, dokumentumfilmjei tömörek és
megformáltak voltak. (Kórház, 1976; Hét különböző korú nő, 1978; Az éjszakai portás szemszögéből,
1978; Pályaudvar, 1980; Beszélőftjek, 1980) Mind
a dokumentumfilm ek, mind a 70-es évek második felében készített játékfilmek (Sebhely, 1976;
Amatőr, 1979) a diktatórikus szocializmus gazdasági, politikai és erkölcsi válságával sújtott lengyel élet nyomorúságáról tudósítanak. Agonizáló, pusztulásra ítélt világ ez, mindenütt korrupció, aljasság, árulás és cinizmus. Akik Filip
Mosz, az Amatőr kinematográfusának képkockáin kivetni valót találnak, egy hullafoltos társadalom szánalmas véglényei. A szociolőgiai és
etikai nézőpontok összehangolása révén Kies41

lowski a sajátosan lengyel életanyagot, a lokális
tartalmakat egyetemes szintre emeli, ennélfogva a vidéki amatőrfilmes a maga kisvilágában a
megismerő és feladatkereső ember, a tanúságtevő művész általános dilemmáival találja magát
szembe.
Amikor a filmben megjelenik Zanussi, s lepereg előttünk a Védószíneknéhány képsora, ez korántsem a tanítvány megszeppent tisztelgése a
mester előtt, miként egy honi kritikus értelmezte volt, hanem Kieslowski baráti dedikációba ojtott önmeghatározása. Ő és Zanussi ugyanis
szellemi ikercsillagok. Kieslowskiról is elmondható, hogy világképe az emberi létezés tágas horizontját fogja át. em elégszik meg a lengyel
hétköznapok tükrével. hősei jellemében és sorsában az ember általános állapota izgatja. Főként és mindenekelőtt: erkölcsi állapota. zabadok vagyunk-e, s ha igen, miben áll szabadságunk, mennyiben rendelkezünk sorsunk felett?
Hol húzódik a szabadság határa, és hol kezdődik a véges fölött uralkodó végtelennek a véletlenekben megtestesülő hatalma? Ezek a kérdések éppenséggel Zanussitól sem idegenek, mint
Rö·vidfilm a gyilkolásról, Krzys<Jof Globis; és Miroslaw Baka
ahogy a világlátás metafizikai és transzcendens
nyitottsága is közös sajátjuk. Zanussi iróniára
hajlamos, hűvös morálfilozófus, Kieslowski vi- megfejeli. A koszos színekre rímelnek a közeliben mutatott motívumok: egy akasztott macska,
szont ha akarná se tudná elrejteni érzelmeit. Az
egy tócsa, benne patkánytetemmel, egy elhaelőbbi geometrikus, az utóbbi költő. Noha
gyott kutya. Ebben a lepusztult, fáradt, szeretetmindketten tőrőlmetszett racionalisták, nem
len és bűnre ösztökélő világban a végzet három
hajlandók lehorgonyozni a tiszta ész vizein, hasorsot sodor egymás felé. Három gyanútlan lelnem újra és újra kimerészkednek a létezés tudatket.
tal nem ellenőrizhető, titokzatos tartományaiKezdjük a jövendő áldozattal. Ötven körüli,
ba. Éppen a világlátás rokonsága magyarázza
filmjeik közös képi motívumait. Ha Zanussi a fá- tésztaarcú férfi. Taxisofőr. Amolyan kellemetlen fickó, aki nagy kedvét leli mások bosszantátumról szólva előszeretettel használja a dobósában. Egy házaspár siet hozzá, sürgősen a vákockát vagy a rulettet, akkor Kieslowski
rosba kellene menniük. Sofőrünk bólint, persze,
Véletlenjében is rendre elgurul egy 20 zlotys.
A létezés titokzatos erőiről szólva tulajdon- .persze, mindjárt beáll, csak befejezi a mosást,
aztán kárörvendve faképnél hagyja őket. Nem
képpen el is jutottunk a Rövidfilm a gyilkolásr6l
bízik az emberekben, hamisaknak tartja őket,
szerkezeti sémájához. Akárcsak a Véletlenben,
mint a macskákat, ezért aztán iparkodik rninKieslowski itt is alapvető dramaturgiai szerepdenkinél hamisabbnak lenni.
hez juttatja a vaksorsot, ám teszi mindezt anélVáltozik a kép, húszéves fiatalember őgyeleg
kül, hogy az élettel és a hősökkel szembeni kritiabelvárosban. Messziről látszik róla, hogy vidékai attitűdjén enyhítene. A véletlen müvészi felki. Bozontos, szalmaszínű haj, csontos, kifejehasználása Kieslowskinál nem egyszerűsítészéstelen arc, befelé forduló tekintet. Koszlott
hez, hanem az ábrázolt probléma, a bűn mibenfarmerdzsekit visel, vállán ócska sportszatyor.
létének sokoldalú láttatásához vezet.
Ismerős varsói helyszínek sorjáznak a vász- Jacek Lazarnak hívják, egyebet nem tudunk róla, nincs a homlokára írva, hogy néhány óra
non: az Óváros, a Palota tér, az Opera környéke
múlva rettenetes bűnt követ el, ám éppen ez
és egy lakótelep. A máskor oly csalogató város
most a kérdés: miért lesz hősünk gyilkossá, mi
most kopott és barátságtalan. Es nem azért, mert
termeli ki a bűnt?
télvége van. Slawomir Idziak a tűréshatárig fogJ acek nincs otthon ebben a világban, unottan,
ja vissza a színeket, képei alulvilágítottak, szemidegenként forgolódik benne. Eddigi élete socsé sek, s mindezt még egy optikai árnyékkal is
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rán tulajdonképpen csak egyetlen embertől kapott szeretetet, akishúgától,
Marisiától, aki
évekkel ezelőtt szerencsétlenség
áldozata lett.
Aznap sokat ittak a barátjával, aki részegen felült a traktorra, és elgázolta a gyereket. J aceket
azóta is kínozza az emlék, a fel nem dolgozott
trauma bűntudatként működík benne. A szeretethiány lelki árvává tette, a világ pedig nem segít neki, mi több, durván eltaszítja magától.
Egy mozikirakatot
bámul, bemegy, ám az
unatkozó pénztárosnő azonmód elküldi, mivel
termelési értekezlet miatt elmarad az előadás.
Az Óváros főterén beszédbe elegyedik egy utcai
piktorral, aki olyan lekezelőerr bánik vele, hogy
hősünk meg sem áll a Palota térig. Itt viszont egy
öregasszony teremti le minden indok nélkül,
mondván, hogy rossz helyen áll, elriasztja a galambokat. Ez már sok, az agresszió agressziót
vált ki,Jacek mérgében most tényleg elhessegeti a galambokat.
Jacek találkozásainak tartalma megalázás, lefokozás, eljelentéktelenítés.
Senki sem emeli a
személyiség rangjára. Persze, ennek részben az
is oka, hogy a fiú tényleg megrekedt valahol az
infantilizmus és a felelőtlenség szintjén. Hogy
mennyire nincs tudatában cselekedeteinek, azt
be szédes en bizonyítja az az epizód, amelyben
egy felüljárón figyeli az alatta zajló forgaImat.
Meglát egy jókora követ, kezébe veszi és egykedvűen a mélybe pöccinti. Szerencsére nem
történik karambol, mindössze egy szélvédő zúzódik be, mindazonáltal e felelőtlen tett akár halált is okozhatott volna. Jacek tehát erkölcsi értelemben máris bűnös.
Kieslowski a közlésképtelenséggel
metaforizálja teremtménye
izoláltságát.
Gondoljunk
csak arra az esetre, amikor egy angol fiú megkérdezi tőle, hol van az Európa Szálló. Jacek
nem ért angolul, de ez a kisebb baj. A nagyobb
az, hogy "lengyelül" sincs fogalma helyzetéről.
A dolog iróniája, hogy a szóbanforgó jelenet a
nevezett hotel szomszédságában játszódik, s]acek röviddel ezután pontosan az Európa melletti cukrászdába tér be.
A cukrászda-epizód
a film egyik fontos szerkezeti csomópont ja. A véletlen jóvoltából itt találkozik egymással - igaz, anélkül, hogy különkülön tudatában lennének ennek -J acek és majdani védője, Balicki ügyvéd.Jacekben
a felhalmozott, megnyilatkozást
kereső agresszív ösztön konkrét elhatározásba csap át; amíg a süteményt majszolja, titkon, az asztal alatt erős zsineget teker a kézfej ére. Kész volna hát a rettenetes terv, most már semmi sem térítheti le ezt a
szerencsétlen fiút végzetes újtáról?

Két vidám lányka mosolyog reá az utcáról.Jacek az ablakra dobja a képviselőfánk maradványait, s a mókán a lányok olyan önfeledten kacagnak, hogy derűj ük a fiúra is átragad. Először
látjuk mosolyogni. Először érinti meg természetes emberi melegség, amitől valósággal fölragyog a tekintete. Igen, igen, talán a szeretet tudná lefogni a gyilkos kezét, dehát ez csak rendhagyó közjáték a főszereplő életében. A két gyerek
kereket old, J acek pedig fizet.
Miközben tehát a film főhőse az otthontalan,
lefokozó világ elleni vak revansot készíti elő,
pár méterrel arrébb Piotr Balicki fiatal felesége
társaságában ünnepli ügyvéddé fogadását. Ez a
fiús ábrázatú, tiszta tekintetű jogász látszólag jó
okkal hiszi azt, hogy napjai felfelé íveinek, hogy
most már csakis rajta múlik sorsa, hogy nincs,
nem lehet előtte lehetetlen. Vagy mégis? Nem
hallott még arról ez az ábrándozásra hajlamos
lélek, hogy amit a sors az egyik kezével ad, azt a
másikkal rögtön visszaveszi?
Felgyorsulnak az események. Pár utcával arrébb előáll Rakowski a Polonézzel,Jacek
pedig
beszáll, s közli az útirányt.
Bizonyos értelemben biblikus témáról lévén
szó, Kieslowski mind ebben a műben, mind a
Tízparancsolat többi epizódjában elhelyez egy
allegorikus mellékalakot, jelesül egy angyalt.
Ebben a filmben egy aggódó és bánatos tekintetű járókelő az, akit Jacek vesz észre egy útkereszteződésnél. A fiú láthatóan menekül ettől a
tekintetről; amikor meglátja, nyakát hátraszegve ösztönösen elbújik előle.
Kieslowski külső, természeti nézőpontból ábrázolja a gyilkolási aktust. A ló bevágott közelije
azt sugallja, hogy ez a tett nem a természet erőeivé ből következik, egyszerre van azon innen és
túl, lévén "az értelemmel bíró" homo sapiens
fajspecifikus találmánya.
A természetben
az
ölés a biológiai determinációból
következik, az
embernél öncél.
Ha a rendező az ötödik parancsolat puszta felmondására törekedett volna, akkor itt akár be is
fejezhetné a történetet, hisz egy tiltó imperatívuszhoz ennyi is elégséges. Csakhogy a kultúra
dilemmája igazából most kezdődik. Mit kezdjünk a bűnössel és a bűnnel? - kérdi a film.Járjunk el Hammurabi törvénykönyve szerint - fogat fogért, szemet szemért -, és fogadjuk el az
akkoriban
hatályos lengyel büntetőtörvénykönyv elvét, mely szerint a büntetésnek elrettentő hatásúnak kell lenni? Avagy vezessen
bennünket a könyörületesség ideája, bízva abban, hogy a bűnhődést követően a bűnös hátha
mégis jó útra tér?
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Tudnivaló, Balicki ügyvéd is utal rá, hogy
Káin óta sem a törvény, sem az erkölcs nem tudott útjába állni a bűnnek. Kieslowski sem bocsátkozik ájtatos moralizálásba, hanem ugyanazzal a távolságtartó módszerrel mutatja be a
tárgyalás és az ítélkezés jogilag kimódolt proceduráját, mint J acek bűnbeesését.
A bíróság a főhőst halálra ítéli,jóllehet Balicki minden tőle telhetőt megtett a legsúlyosabb
ítélet elkerülése érdekében. A bíró szerint az
övé volt a legjobb védőbeszéd, amit hosszú pályafutása során hallott. Az ügyvédet azonban
nem elégítheti ki a szakmai bók, a per elvesztését életkudarcként éli meg.Jogi érvek ide, elrettentési szándék oda, ő nem tud, de nem is akar
kibékülni semmiféle erőszakos halállal. Hiszen
az akasztás is az ötödik parancsolat megszegése,
mégha itt fiskálisan kifundált ölésről van is szó.
N em, eszében sincs felmenteni védencét. Ám
ha az elrettentés hiú ábránd, akkor szabadságunkban áll-e öléssel válaszolni az ölésre ? Vajon nem akkor gondolkozunk a mózesi kőtábla
szelleme szerint, ha megtorlás helyett mi magunk járunk élen a parancsolat teljesítésében?
Az erkölcsi alany számára - mindegy, hogy magánszemély vagy a jogrend képviselője - valamennyi imperatívusz abszolút érvényű. "Cselekedj úgy, mintha cselekvésed maximája akarásod révén általános természettörvénnyé
válhatnék" - hangzik Kant híres kategorikus imperatí-
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vuszának harmadik formulája. Hogy az állami
ítéletvégrehajtás
lényege szerint éppoly elfogadhatatlan, mint J acek cselekedete, azt Kieslowski félreérthetetlen
határozottsággal
állítja.
A kivégzési procedura attól iszonyatos, ahogy
rendezőnk a legcsekélyebb érzelmi felhang nélkül, már-már az oktatófilm didaktikus, hűvösen
tárgyszerű stílusában ábrázolja.
Megérkezik a hóhér. Kimért, elegáns úr, naponta találkozunk vele a villamoson, csak akkor
azt hisszük róla, hogy munkába tartó tisztviselő.
Feltűnik a bitófa kezelője is. Precíz, szakszerű
mozdulatok. Igazítás a kötélen, egy kis olaj a csigára, fölnyitják a vaspadlót, elhelyezik a tálat, s
mialatt a pap meg az orvos elfoglalja a helyét,
Jaceket a kivégzőhelyiségbe
vezetik.
Aztán az utolsó cigaretta, az utolsó kétségbeesett mozdulatok.
Élete utolsó órájában az elítélt teljesen kitárulkozott az ügyvédnek. Vele beszélte meg,
hogy hova temessék, reá testálta egyetlen elintézetlen ügyét, akishúga
elsőáldozós fotójáról
megrendelt reprodukció elhozatalát a fényképésztől. Honnan ez a feltétlen bizalom, végül is
Balicki elvesztette a pert? "Majdnem 21 éves
vagyok, de ahogy a nevemet mondta, megfordult velem a világ" - bukik ki a főhősből. Ez volna hát a titok? Az, hogy Balicki a nevén szólította, s ezáltal, ha csak egy röpke pillanatra is, de
visszaadta szernélyíségét,

Méltóság és szeretet. Létezésük megtart, hiányuk űz és roncsol. Marisia halálát követően
ezek hiányát szenvedte Jacek, ezeket keresve
jött el a falujából, s kóborolt a városban. Es ezek
hiánya miatt olyan taszító itt minden. Balicki
spontán gesztusa vajon nem azt példázza-e,
hogy ahol csődöt mondtak a "modern" civilizáció intézményei, ott egyedül annak van esélye,
aki birtokában van a méltóság és a szeretet nyelvének? Aki önkéntelenül tisztel és szeret,
Bombasztikus
válasz helyett inkább gyújtsunk karácsonyi szivarra, és tűnődjünk el kissé.
A zárókép Balickié. Tehetetlenül zokog, pedig hát a cigányasszony jóslata valóra vált: karrierje fölfelé ível, a minap pedig gyereke született. Csakhogy ő tényleg nem evilágra való ember, nem bújtatja lelkiismeretét
a jog mögé.
N em akarja lelkiismeretét a jog mögé bújtatva
igazságosztássa szelidíteni a gyilkosságot. Megértette azt, hogy az ötödik parancsolat az Itélkezőre is vonatkozik. A revans tilos.
Ugyanebben a bűnre csábító világban játszódik
a hatodik parancsolat - Ne paráználkodj! - parafrázisa, a Rövidfilm a szerelemről. Varsó egyik új
lakótelepén vagyunk - a Tízparancsolat valamennyi darabja ezen a helyszínen készült -, ott
tehát, ahol azon az emlékezetes télvégi reggelen
Rakowski sofőr mosta a kocsiját. A modern lakótelep a magányos tömeg birodalma. Ahány
szeparált panelkuckó, annyi meg még annál is
több kapcsolatra, emberi szóra szomjazó lélek.
Vagy húsz évvel ezelőtt A falon túl círnű Zanussi
film hősnője próbált rést ütni a magányosság
sáncán, ám kétségbeesett
kísérletét nem koronázta siker. S most itt áll előttünk egy kamaszképű postahivatalnok,
Tomek, aki reménytelenül szerelmes a szemközti épületben lakó Maria
Magdalenába.
Tomek szülők nélkül, intézetben nevelkedett,
a sors eddig nemigen kényeztette el. Egy szolid
állás, egy szoba, amit egyetlen barátjának édesanyja bocsájtott rendelkezésére,
amíg fia a
nagyvilágban utazik - nagyjából ennyi az élettere. A vásár amúgy mindkettőjük számára kölcsönösen előnyös: Tomeknek van hol meghúznia magát, az asszony pedig, magányán enyhítendő, gyámkodhat a fiatalember felett.
Tomeknek még nem volt viszonya nővel, a
textilművésznő, a gyönyörű Maria Magdalena
pedig olyan távoli és elérhetetlen, akár egy csillag. Semmi esélye sincs arra, hogy valami módon kapcsolatba kerüljön vágyai asszonyával. A
szerelem azonban, mégha egyelőre plátói is, lázasan utat keres magának.

Tomek a közeli iskolából elcsen egy távcsővet, s ettől kezdve mindennapjai ritualizált szertartásává válik a szemközti lakás történéseinek
figyelése. A távcsővel agressziót követ el, betör
az imádott nő életébe, számon tartja udvarlóit,
meglesi szeretkezés közben, katalogizálja örömeit és bánatait. De egy idő után a leskelődés
már nem elégíti ki, ezért, hogy közelebbről láthassa Magdalénát,
fondorlatosabb
módszert
eszel ki. Hamis értesítésekkel a postára csalja.
Egyenesen az ő ablakához, hogy aztán ártatlanságot színlelve a képébe mondja: nincs
semmi.
A film hőse kisebb-nagyobb bűnök egész sorát követi el, a szerelmi szenvedély annyira eltompítja empátiáját, hogy akaratlanul is boszszántja, megalázza imádott ját. Telefonál neki,
de nem szöl bele a kagylóba, amikor pedig a nőt
soros szeretőjével látja az ágyon, rájuk hívja a
gázosokat. Semmi kétség, Tomek jót akar tenni,
de nem tudja a módját. Egy alkalommal Magdalena nem kap tejet. incs, aki kihordja. Hősünk
épp erre várt, a következő naptól inkább néhány órával korábban kel, csakhogy maga vigye
a tejet Magdalenának.
Megismerkedésük
igencsak kellemetlen körülmények között történik. A sokadik hamis értesítés úgy felbosszant ja a textilművésznőt,
hogy ingerülten hívatja a főnököt. A körzeti kézbesítő okkal tagad, ő nem így írja alá a nevét, erre aztán a nyers modorú hivatalvezetönö támadásba megy át, mondván, micsoda elfajzott
némber, ilyen ócska trükkel próbál pénzhez
jutni.
A porig alázott Magdalenának megerednek a
könnyei. De most már hősünk sem birja tovább,
az asszony után szalad, és töredelmesen beismeri neki az összes vétkét. Mentségül csak annyit
fűz hozzá, hogy szerelemből tette. A kurta és
ügyetlen vallomás azonmód megfordítja a szerepeket: a sértett nő undorodva néz a hátulgombolós Rómeóra, akinek szerelmi vágyánál csak
szégyene nagyobb.
Folytatódik a megszégyenítés: amikor az aznapi férfilátogató megtudja. hogy nézője is van
szexuális mutatványának,
lehívja a fiút, aki
ökölcsapásától zsákként terül el a földön.
Eddig mind a tigristestű szépasszony, mind a
hősszerelmes Tomek a paráznaság bűnében élt.
Mindegyik a maga módján persze. Az egyik számolatlanul váltogatta szeretőit, a másik titkon
leskelődött. E bűnös állapot oka a szeretetlenség. Szerétetről akkor beszélhetünk, ha a közönyt vagy a taszítást valamiképpen felváltja az
önzően önzetlen odafordulás a másik ember
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Rövidfilm a srerelemről, Crazyna Srapoloioska
felé. Ennek feltétele az irgalom, embervoltunk
esendőségének a megértése.
Kieslowski filmjében a szánakozás és a kiváncsiság indítja el Magdalenát a fiú felé.
Ki ez a zöldfülű nagykamasz, aki sóvárogva
figyeli minden mozdulatát, szorgalmasan hordja neki a tejet, szerelmet vall, s mindezek tetejébe még meg is vereti magát érte?
A rendező érzelmi felesleg nélkül, de azért
aggódó szeretettel követi teremtményeinek
útját, ami Tomek számára gyötrelmesen szép férfipróba. Valami elkezdődött,
az álomhölgy
igent mondott a randevúra. A fiút majd szétveti
az öröm, olyan könnyedén ficánkol a tejes triciklivel, hogy az előző filmből ismert angyalarcúnak is eláll a lélegzete. (Mindkét filmben, sőt,
a sorozat valamennyi darabjában ugyanaz a színész alakítja az angyalt.)
Cukrászda, félig elmondott, suta mondatok,
az ismerkedés feszült pillanatai. Magdalena felhívja magához a fiút, a szerelemben járatos aszszonyok egyszerre hivogató és tapintatos mozdulataival közeledik felé, mígnem félszeg gyámolítottja megszégyenülten kirohan a lakásból.
Tomek ezt a kudarco t már nem bírja feldolgozni. Mitévő legyen most, amidőn azt vesztette el,
amit meg sem kapott? Felvágja az ereit. Az ön-
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gyilkosságnak ez a módozata, amely Menzel
egykori kamaszhősének hasonló tettét juttatja a
néző eszébe, valójában nem az élet eldobására.
hanem megtartására irányul. Nem megadó, hanem kapaszkodó gesztus. Egyidejűleg munkál
benne a férfias büszkeség és a kétségbeesett segélykiáltás.
Tomek
balesete, illetve időleges hiánya
ugyanakkor Maria Magdalenának jelent próbatételt. Most dől el, hogy csakugyan érdekli-e a
fiú sorsa, képes-e felelősséget érezni iránta,
avagy csupán merő ámításból állt szóba vele.
Maria Magdalena, a parázna asszony állja a
próbát. Eddig a fiú sóvárgott utána, innentől
kezdve ő keresi Tomeket, akinek előzőleg még
a nevét sem tudta. A máskor oly magabiztos nő
most elfogódottan és alázattal lép be az üres legényszobába, odamegy a nevezetes távcsőhöz.
és képzeletének vásznán néhány röpke pillanatra megelevenedik Tomek ábrándvilága.
Kieslowski itt fejezi be a filmet. A hősök további sorsa - amely minden valószínűség szerint tele lesz vágyakozással, kínnal, küzdéssel, a
halálig ismételve életünk mindennapi leckéit -,
szóval a következő stádiumok kalandja már egy
másik film témája lehet. De ne feledjük el rögzíteni azt, ami megtörtént. Két esendő, bocsánatos bűnben élő ember - s nem ilyenek vagyunk
mi valamennyien? - a szeretet tudatára ébredve
megtisztult. Botladozva és kínlódva bár, de kiküzdötték a maguk kegyelmi állapotát.
Kieslowski szerint a bűn gyökere a szeretethiány, ennélfogva a bűnös állapot meghaladása
csak a szeretet által lehetséges. Szent Agostonnal szólva: A szeretet kezdete megigazulásunk kezdete; a szerete! nooekedése a megigazulásunk növekedése; a szeretet nagysága igaz mivoltunk nagysága; a
szeretet tökéletessége igaz mivoltunk tokéletessége.
Nem új gondolatok, csak éppen időszerűek.
Talán nem egészen véletlen, hogy éppen egy
lengyel, egy közép-kelet-európai
képíró szánta
el magát ott és most arra, hogy újragondolja a
mózesi kőtáblák üzenetét.
Közös földrajzi és történelmi zónánk fordulóponthoz érkezett, mögöttünk évszázados puffer-szerep és egy zsákutcába torkollott históriai
kísérlet. Mit kezdjünk hát anyagi, szellemi és erkölcsi nyomorúságunkkal,
hol lelhetünk valamiféle fogódzót? Hagyjuk a politika és a tömegkommunikáció
újmódi diktátorainak
utazási
ajánlatait. az az erkölcsi válság, amiről ez a felelős és komoly művész beszél, világméretű. Ebben a helyzetben Kieslowski a lehető legradikálisabb megoldást választja: az eltévedt embert
visszavezeti az etikai alapértékekhez.

Rövidfilm a szerelemről, Stefania Iioinska és Olaf Lubaszenko

Pontosítsunk: noha tárgya a parancsolat,
hangját sohasem emeli fel, nem rideg és türelmetlen próféta, hanem töprengő társ, aki ahe-

lyett, hogy végrehajtási utasításokat vágna a fejünkhöz, dialógusra és önvizsgálatra szólít fel.
Személyesen, szelíden és szeretettel.
Pörös Géza

RÖVIDFILM A GYILKOLÁSRÓL
(Krótki Film o Zabijaniu) színes, lengyel, 1988
r: Krzysztof Kieslowski, i: Krzysztof Piesiewicz és Krzysztof Kieslowski, o: Slawomir Idziak, d: Halina Dobrowolska, j: Malgorzata Obloza, z: Zbigniew Preisner, sz: Miroslaw Baka, Krzysztof Globisz, jan Tesarz
RÖVIDFILM A SZERELEMRŐL
(Krótki film o Mílosci), színes, lengyel, 1989
r: Krzysztof Kieslowski, i: Krzysztof Piesiewicz és Krzysztof Kieslowski, o: Witold Adamek, d: Halina Dobrowolska, j: Malgorzata Obloza, z: Zbigniew Preisner, sz: Grazyna Szapolowska, Olaf Lubaszenko, Stefania
Iwinska, Piotr Machalica
Zespoly Filmowe, TOR
Magyarországon
forgalmazza a Mokép
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Szikár történetek véletlenekről és sorsokról
Beszélgetés Krzysztof Piesietoic; forga tókönyv íróval
és Kreysrto] Kieslotoski rendezővel
I.
- Hogyan dolgoztak Kieslouiskiual a Tízparancsolaton?
- Nekem jutott eszembe az ötlet. Azután elkezdtük keresni azokat a történeteket, amelyekkel a parancsolatokat illusztrálhatnánk.
Miután
mesterségem, hogy állandóan "történetekkel"
kerülök kapcsolatba, ezt a munkát inkább én végeztem. A gondolathoz kerestük tehát a történetet. Ha találtam valamit, elmeséltem Kieslowskinak, és ő írta meg a szinopszist. Aztán éjszakákon át építgettük a történetet. Kieslowskinak
fantasztikus tehetsége van ehhez a munkához.
Csak ezért tudtunk megírni tizenkét forgatókönyvet másfél év alatt. Mindig figyelmeztetett,
hogy ne használjak határozókat és mellékneveket. Ha például azt írtam "A nő nincs jó színben", rákérdezett: "Mit jelent filmes nyelven a
jó színben van?" Vagy ha azt írtam: "A férfi
félt", nem érte be ennyivel. Meg kellett mondanom az okát. Hogy például azért ijedt meg a férfi, mert hirtelen kinyílt az ablak. Mindent konkretizálni kellett. A szinopszisban még lehet az
ember elvont, de a forgatókönyvben
képeket
kell létrehozni, Krzysztof végig így ellenőrizte a
munkát. Altalában arra törekedtünk, hogy a lehető legegyszerűbben
fejezzük ki a gondolatot.
Ekkor jöttem rá, hogy nem lehet filmre vinni az
általam ismert valóságot, mert az élet túlságosan bonyolult. Ahhoz, hogy a gondolatot kifejezhessük, le kellett egyszerűsíteni a történetet.
Ez is bizonyítja, hogy a filmben nem létezik realizmus.
- Milyen gondolatból indultak ki Például a Il. epizódban, amelyben férje betegségéről kérdezi az orvost a
terhes asszony?
- Rátapintott a gyenge pontunkra. Ez az epizód kapcsolódik legkevésbé ahhoz a parancsolathoz, amit illusztrál. De annyira szerettük a
történetet! Ez a film a halálról szól, arról, hogy
minden, ami él, meghal, anyaga felbomlik. A
kórházban például minden elsorvad, még a növények is.
- A Tízparancsolatban
igen fontosak a tárgyak ...
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- Mindig elbűvölt, hogy micsoda szerepet tulajdonít Losey a filmjeiben a tárgyaknak. Egy
órából, egy pár cipőből atmoszférát tud teremteni. Nála a tárgy személyessé válik: gondolatot
hordoz. Azt hiszem, a Tieparancsolatoesi is sikerült a tárgyakról kiindulva feszültséget teremtenünk. Igaz, hogy Kieslowski a vágás nagy mestere. Valóban a vágóasztalnál szerkeszti meg a
filmjeit. Egyik nap megnézet velem egy változatot, megkérdezi, milyennek találom, aztán közli, hogy másnap mutat egy másik megoldást. És
másnapra tényleg teljesen átalakítja az egészet!
Igy épített fel ugyanabból az anyagból két különböző filmet, a Rövidfilm agyilkolásrólt és az V
epizódot.
- Az ePizódok többsége nem a szereplők morális tudata és vágyai közti konfliktusról szól?
- De igen, és arról, hogy ez a konfliktus meg
tudja semmisíteni a felelősségérzetet. 1982-83ban jutott eszembe a Tieporancsolat ötlete, megéreztem, hogy micsoda szükségszerűség
van
benne. Hogy vissza kell térnünk a legalapvetőbb dolgokhoz. Olyan erős sokk volt a szükségállapot, hogy rá kellett ébrednem, bizonyos
elvek összeomlottak, az emberek közti kapcsolatok széttörtek._ Az ország irányitása végzetes
fordulatot vett. Ugy éreztem, hogy mindezt nagyon egyszerű módon kell elmondani. És mindeközben a mozi és a tévé irányítói hülyítő filmekkel tömték a nézőket. Tökéletesen bugyuta,
több hónapos sorozatokat adtak, fantázia-valóságokat mutogattak, miközben egy tragédiát éltünk meg. Az emberek órákat álltak sorba eukorért, aztán este megnézték a gazdag brazil
gyáros kalandjait, aki három szeretőt tart. Ugy
éreztem, vissza kell térnünk az igazi értékekhez,
annál is inkább, mivel a rendszernek nem sikerült tökéletesen megnyomorítania
az embereket. A rendszer egyik ellentmondása és ez a saját
szempontjából nagy tévedése volt, hogy a 60-as,
70-es években a legmagasabb színvonalú művészetet támogatta a színházban, a zenében, a
filmben és aképzőművészetben.
Bár volt cenzúra, az alkotók mindig megvívták harcaikat. A
80-as években aztán teljesen megváltozott a
helyzet. Az állam óriási energiával próbálta a

közepes műveket népszerűsíteni a tévé ben, a
filmben és másutt is, aminek következtében csekély kivételtol eltekintve Lengyelországban ma
gyakorlatilag nincs is igazi filmkritika.
Ebben a közegben született az ötlet, hogy
meg kell csinálni a Tízyarancsolatot, és ha most
minden megváltozik is az országban, ez a vállalkozás akkor is fontos, és azt hiszem, nemcsak a
lengyeleknek. Ki akartunk törni a sajátos lengyel íkonográfiából,
le akartuk küzdeni az elviselhetetlen lengyelközpontúságot:
az állandó
panaszkodást, a mutogatott szenvedéseket, azt a
hitet, hogy mi vagyunk a világ közepe.
- Az V. epizódból ügyvéd létére egyszerúen kihagyta a pert.
- Attól kezdve, hogy elkezdtünk dolgozni a
forgatókönyvön
Kieslowskival, egyfolytában
azt mondogattam neki, hogy még sohasem láttam filmen jól ábrázolt pert, mert a törvényszék
rendkívül teátrális. Mindenki szerepet játszik,
és nagyon nehéz színházból mozit csinálni.
Ugyanezt mondtam neki a Befejezés nélkülnél is.
Egy igazi perben senki sem autentikus, senki
sem igazi. Engem az érdekel, ha a börtönben találkozom valakivel, ott valóban egy emberrel
kerülök szembe. A cellában már nem a bűnöst
látom, hanem a félelmet. Csak egyszer voltam
vádló, a toruni perben Popieluzko atya családját
képviseltem. Nagy élmény volt, az egész életemet befolyásolta. Ott valóban találkoztam a gonosszal. Amikor jogot tanultam, hónapokon át
tanulmányoztam a hitlerizmus történetét, mert
úgy éreztem, ennek ismerete nélkül egy ügyvéd
felkészületlen. Nem mindig értettem az emberek viselkedését a koncentrációs táborokban,
mert a tudásom pusztán könyveken alapult. Ők
ott valóban a gonosszal találkoztak. Ezt a tapasztalatot én a Popieluzko perben szereztem
meg. Es az életben hihetetlen egybeesések vannak. Másfél hónapja nagy tragédia ért: hasonló
körülmények közt megölték édesanyámat.
Velence, 7989. sreptember 17.

II.
- A Tízparancsolat előtti filmje, a Befejezés nélkül valamennyi műve közül a legpolitikusabb és a legpesszimistább. Utána három évig nem forgatott. Majd
tíz olyan filmmel jelentkezett, melyben nincs politika.
- Ilyen az életünk. Mi Lengyelországban egyre kevésbé bízunk a politikában. Már nem hiszünk benne. Engem pedig egyáltalán nem érdekeI. Az 1981-ben bevezetett szükségállapot

Krzysztof Kieslowski

után mint minden lengyel, én is válságba kerültem. Egyébként is körülbelül három évenként
szoktam filmet csinálni, hallgatásom tehát teljesen normális volt.
- A V életlen ben három lehetséges út rajzolódik ki:
a kommunizmus, a Ssolidaritás és az ember önmagával szembeni elkötelezettsége. Az utóbbi talán már a
Tízparancsolatot jelzi, amelyből hiányzik a politika.
- Nem tudatos választás volt. A nyolcvanas
évek Lengyelországában csak e három út között
lehetett választani. En mindössze filmre vittem
a három történetet, a három lehetséges úttal.
- A Tízparancsolat ötlete az öné volt vagy a lengyel televízió rendelte meg?
- Munkatársamnak, KrzysztofPiesiewicz for-
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gatókönyvírónak
jutott eszébe. Egy ideje vele
írom filmjeimet. Nem tud igazán írni, de rengeteg ötlete van. Először nem gondoltam, hogy én
fogom megrendezni, mert túl sok idő kell hozzá.
Ugy terveztük, hogy tíz fiatal rendező készíti el,
akik így megcsinálhatták
volna első filmjüket.
Akkoriban Krzysztof Zanussi külföldön volt, én
vezettem helyette a TOR alkotó csoportot. De
amikor megírtunk néhány forgatókönyvet, furdalni kezdett a lelkiismeret. Már nem akartam
odaadni másnak, elhatároztam, hogy én magam
rendezem meg őket. Őszintén megmondom,
nem gondoltam volna, hogy ennyi időmbe telik!
- Hogyan írták együtt a forgatókó'nyvet?
- Beszélgettünk, aztán én megírtam. Piesíewicz jólismert ügyvéd, teljesen kívül áll a rnűvészi körökön. Nem "profi". De szédületes beszélgetőtárs, ömlenek belőle az izgalmas ötletek.
Sorban írtuk meg az epizódokat. Es amikor vaIam ennyivel elkészültünk,
elindultam
pénzt
szerezni. Másfél évbe telt a megírás, két hónappal kevesebbe a forgatás. Minden epizódot húsz
nap alatt forgattunk le.
- A Tízparancsolaton látszik, hogy nagyon takarékos (kevés szereplőt moegat egyetlen városrészben).
Azért vállalta ezt az okonomikussagot, hogy egységes
legyen a sorozat, vagy az anyagi szűkösség kényszerítette rá?
- Mindkettő. Kezdettől fogva tudtam, hogy
nem lesz sok pénzem ezekre a filmekre. Másrészt viszont, bár nem igazi televíziós sorozat, az
eléggé sajátos tévénéző közönségnek készítettem. Azt akartam, hogy ismerjék fel a figurákat,
szokják meg őket vasárnap délutánonként. Tudtam, hogy nem olyan tévésorozat lesz, amit az
egymásnál vendégeskedő nagy családok együtt
néznek végig minden héten. Másféle figurák
lesznek benne. Mégis igyekeztem, hogy legalább hasonlítson egy sorozathoz: ezért maradtunk egy városnegyedben,
néhány épületben.
Ezek az emberek bekopognak egymáshoz, sót
vagy cukrot kérnek kölcsön, összetalálkoznak a
liftben, s így beivódnak a néző emlékezetébe.
De volt egy még fontosabb okom is. Ha benézünk egy ablakon, emberek vannak mögötte.
Ha kicsit jobban megnézzük őket, biztos, h?gy
találunk bennük valami nagyon érdekeset. Ugy
gondoltam, a néző szentelhet rá egy órát, hogy
közelebbről
megnézze ezeket az embereket.
Másként fogalmazva: mindenkiben találhatunk
valami izgalmasat. Csak le kell venni amaszkot,
néhány réteg bőrt, akkor egy ideig megláthatjuk
egymást. Egyébként pedig azért játszódik az
egész film ugyanazon a lakótelepen, mert Varsó
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új negyedei közül ez a legkevésbé rút. Azonkívül megvan az az előnye, hogy mindig zárt tereket kínál. Olyan elrendezésben építették a házakat, hogy valami mindig lezárja a lakóteret, ebből pedig érdekes kompozíciókat tudok kihozni
a kamerával.
- Érdekes, hogy ezekben a történetekben szó sem
esik anyagi gondokról: élelemről, lakásról.
- Én is és mindenki annyira unjuk már azokat
a problémákat, melyek közt a lengyelek élnek,
hogy még érinteni sem akartam őket. Azt hiszem, a világ is belefáradt már, hogy állandóan
szegény lengyeleket lásson a filmvásznon! A
háttérben
természetesen
ott vannak ezek a
problémák - például a vízhiány -, de csak jelzésként, nem hangsúlyozzuk túl őket.
- Hogyan szervezte meg a forgatási, amit aztán rekordidő alatt bonyolított le?
- Összesen tizenhárom órányi filmünk van:
tíz tévéfilm és két mozifilm. Ugyanazzal a stábbal dolgoztunk. A színészek természetesen változtak, hiszen tíz különböző történetet vettünk
fel. Két epizód operatőre Sobocinski volt, a többit más-más operatőrrel készítettem el. Azt hiszem, ez volt a legjobb ötletem a Tizparancsolatban. Egy ilyen sorozat fényképezése anynyira unalmas, hogy muszáj volt kitalálnom valamit. Azzal, hogy minden filmhez újabb operatőr jött, megváltozott a helyzet. Mindegyik más
világítást akart, és ezernyi apróságot is másképp
csinált.
- A színészek profik?
- Van köztük néhány amatőr is, például a TíZparancsolat 1. apája, aki Berlinben élő színházi
rendező. De a legtöbben színészek, akik - mint
Daniel Olbrychski kivételével valamennyi lengyel színész - színházban is dolgoznak. A forgatás alatt egész Varsót szállóigeként járta be az a
vicc, me ly szerint kétféle lengyel színész van: az
egyik játszik a Tieparancsolatoen,
a másik nem.
- Hogyan találta ki a Rövidfilm a gyilkolásról
és a Rövidfilm a szerelemről televíziós és mori változatát, és mi a különbség köztük?
- Régóta izgatott a téma. De nem hiszem,
hogy öt évvel ezelőtt engedélyezték volna nekem ezt a filmet. A szükségállapot vége felé jártunk, nagyon nehezen küzdöttünk meg a cenzúrával, nemigen lehetett volna nyilvánosan felszólaIni a halálbüntetés ellen. em mondhatom
bizonyosra, hogy mi is történt volna, mert bevallom, meg sem próbálkoztam
vele. Amikor
tehát eljutottunk a Tí<parancsolat V.-höz, tudtam, hogy ezt a történetet el akarom mondani.
Azután befejeztük Píesiewicz-csel a tíz történetet és elvittük a televízióhoz, amely elfogadta.

Tudtam, hogy nem lesz rá elég pénzem, de mindenképpen valami nagyobb szabású dolgot
akartam csinálni, föltétlenül meg akartam csinálni az V. epizódot hosszabban és mozifilmnek. Fogtam hát a forgatókönyvet és négy másikkal együtt felajánlottam a Kulturális Minisztériumnak, amely Lengyelországban a televízió
mellett a másik producer. Felajánlottam, hogy
leforgatom a Rövidfilm a gyilkolásrólt egy átlag
film költségvetésének a feléből, a másik feléből
pedig leforgatok még egy filmet, így kettőt kapnak egy áráért. Rájuk bíztam, válas szák ki ők a
másik négy könyvből, hogy melyiket akarják.
Ok döntötték el, hogy a RÓ'vidfilm a srerelemrsiíegyen az. Egy hivatalnok döntésén múlt tehát,
hogy ebből lett a másik mozifilm. N em rajtam.
Ami persze nem azt jelenti, hogy nem választott
j ól! De én minden áron a Rövidfilm a gyilkolásrók
akartam mozifilmnek, moziközönségnek megcsinálni.
Természetesen meg kellett írnom a hosszabb
változatokat, hiszen eredetileg csak egy órásakra írtam őket. Beletettem tehát néhány jelenetet, s így mindkettőből két változatom lett.
Mindkét technikai forgatókönyvben külön jeleztük, hogy mi tartozik a mozifilmbe. Ezután,
mivel a televíziónak nem dolgozunk 35 mm-es
anyagra, találnom kellett egy koproducert, akitől kaptam - ez volt a nyugatnémet SFB. Az V.
epizóddal kezdtük a forgatás t, és amikor Cannes-ban bemutattam (ugyanekkor volt egy varsói moziban a Rövidfilm a szerelemrőlpremierje),
mégjavában forgattam a többit, esténként és vasárnaponként pedig vágtam őket. Nagyon kemény dolog volt a forgatás, önök Nyugaton nem
tudják, hogy mit összeremegünk mi egyetlen
méter nyersanyagért. Forgatás közben sohasem
a forgatókönyv van a kezemben, hanem az a papírdarab, amire föl van írva, hány méter nyersanyagom van egy plánra.
- Srerkereti különbségek is vannak a televíziós és a
mori változatok között. A Rövidfilm a gyilkolásról
televíziós változatában Például az ügyvéd nézőpontjából látjuk a filmet.
- A rendelkezésemre álló anyagból kellett
építkeznem. Két lehetőségem volt. Megcsinálom a hosszabb változatot, azután megrövidítem, de ez unalmas munka. Rábízhattam volna
a vágóra, de miután a filmben a vágást csinálom
a legszívesebben, nem akartam lemondani erről
az örömről. Ezért választottam a másik lehetőséget: hogy eljátszom a különféle változatokkal
- ez sokkal mulatságosabb. A film és az V. epizód közti különbség valóban jellegzetes: a nézőpontváltásból adódik. Beletettem tehát a televí-

ziós változatba az ügyvéd monológját, aki a saját
szemszögéből mondja el a történetet, így a végén megengedhettem, hogy azt kiabálja: "Gyűlölöm! Gyűlölöm!". Megpróbáltam ugyanezt a
befejezést beletenni a mozi változatba, de
egyáltalán nem illett hozzá. A Rövidfilm a szerelemről esetében az utolsó rész különbözik igazán. A két forgatókönyvben két különböző befejezés volt. Grazyna Szapolowskát az utolsó pillanatban szerződtettem. A vakációja végén, a
tengerparton olvasta el a forgatókönyvet. Amikor elkezdtünk forgatni, odajött hozzám és azt
mondta, hogy nem szabadna ilyen szomorúan
befejeznünk a filmet, mert az emberek sokkal
jobban szeretik a tündérmeséket. Kért, hogy találjak ki ilyen véget. Ezzel fejeztem be a mozifilmet. Leforgattam egy másik véget a televíziós
változathoz, és egy harmadikat is, ami a forgatókönyvben volt. A televíziós változat teljesen
realista: a nő nem megy el a fiúhoz. A postán találkoznak, ahol a fiú dolgozik. Be van kötve a
keze. A nő megpróbál rámosolyogni, mire a fiú
azt mondja neki: "Már nem nézem magát!". A
harmadik változatra, ami a forgatókönyvben
volt, már nem emlékszem. Csak arra, hogy óriási feszültség volt a néni és a fiatal nő között.
- A nézőpontváltogatás a Tízparancsolat felépítésének egyik lehetséges útja lehetett volna. Balzac az
Emberi színjáték ban gyakran lépteti fel az újabb
történetben mellékszereplőkén: egy korábbi regény hősét. A VIII. ePizódban egy egyetemista elmondja a II.
ePizód terhes asszonyának történetét. Az öreg tanárnő
egy bélyeggyűjtő szomszédról mesél, aki azután a X.
ePizód egyik alakja lesz. Nem gondolt rá, hogy még
tobb ilyen kapcsolódási pontot építsen ki a történetek
koebtt?
- Dehogynem. Minden epizódban felbukkan
valaki, akit már ismerünk, vagy meg fogunk ismerni. Csináltam magamnak egy táblázatot,
imádom, amin bejelöltem, hogy ki hol fog felbukkanni egy pillanatra. Fölraktam a falra. De
természetesen nem tudtam mindazt megvalósítani, amit elterveztem. Hol valamelyik színész
utazott el éppen az USA-ba, 1:01 rosszul sikerült
a jelenet és el kellett dobni. Altalában igyekeztem minden epizódban ismerős arcot is előhozni.
- A legdrámaibb pillanatokban mindigfelbukkan
egy mellékfigura, akit ugyanaz a színészjátszik. Nem
tesz mást, csak átsétál a szinen.
- Nincs szerepe a cselekményben, de figyelmezteti a szereplőket, hogy gondolják meg,
amit éppen csinálnak. Gondolkodásra sarkall.
Intenzív tekintetével arra készteti a szereplőket,
hogy magukba nézzenek. A II. epizódban pél51

dául Ő az ápoló, aki végignézi a férj haldoklását.
- Más stílusban dolgozik-e, ha televíziós és ha morifilmet forgat?
- Nem hiszem. A különbség abban áll, ahogyan a moziteremben vagy a televízióban befogadják a filmet. Azt hiszem, el is követtem egy
hibát, mert én a mozinézőre gondolva dolgozom. Egyébként tudom, hogy miben áll ez a különbség, de nem aggaszt. Az viszont igen, hogy a
filmjeim túl gyorsak a tévénézőnek.
Túl sok
bennük az utalás, az asszociáció, ami a moziban
evidensnek tűnik, de a sokkal lazább figyelmű
tévénézőnek egyáltalán nem az. A televízióban
minden információt
háromszor
ismételnek
meg. Elég sok dokumentumfilmet csináltam a
televízióban, akkor jöttem rá, mennyire természetes eleme az életnek az ismétlés. Hónapokat
töltöttem a vágószobában,
dokumentumfilmeket, interjúkat néztem, és megállapítottam,
hogy az emberek 90 százaléka háromszor ismétli meg ugyanazt egy beszélgetésben. A televíziós befogadás tehát a normális társalgást képezi le. Azok a dokumentumfilmek viszont, amelyeket én csináltam, mindig nagyon rövidek, tíz,
tizenkét percesek voltak, és fegyelemre szoktattak. Rövid idő alatt kellett elmondanom amit
akartam, nagyon gondosan, órákon át vágtam
tehát a filmjeimet, hogy csak egyszer, ne háromszor mondjak el egy mondatot. Valószínűleg az
akkor megtanult takarékoskódast az idővel vittem át később a játékfilmjeimbe, és most már
'nem tudok leszokni róla. De ha a televízióban
vetítik őket, nagy hátrányuk származik belőle,
mert túlságosan elliptikusak.
- Eric Rohmer megcsinált két, hat filmből álló sorozatot, Erkölcsi mesék és Komédiák és közmondások címmel; valamennyi filmje elején elmondja a
történet tanulságát. Ön viszont épp ellenkezőleg, csak
egy számot adott meg, minden más információ nélkül.
- Sajnos, nem ismerem Rohmer összes filmjét, nem tudtam, hogy ilyesmivel is foglalkozik.
Hogy miért nem neveztem nevükön a dolgokat,
és miért nem adtam címeket a filmjeimnek?
Mert így egyfajta játékot játszhatom a nézökkel.
Azt mondom, Tirpnrancsolat l., ő megnézi a filmet, aztán érdekeini kezdi, hogy melyik is az.
Esetleg utánanéz, megkeresi a parancsolatot.
Akár akarja, akár nem, kénytelen elgondolkodni rajta. Es remélem. meg is teszi, mert én komolyan veszem őt. Ráveszern, hogy bizonyos következtetésekre jusson. Nem szolgálok fel neki
mindent tálcán. De a katolikus Lengyelországban ez elég bonyolult volt. Néhány hívő színészem addig nem vállalta el a szerepet, amíg meg
nem mondtam, melyik parancsolatban játszik.
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Pedig ez tulajdonképpen nem is annyira fontos.
Bizonyos filmeket ki lehetne cserélni, a hatodikat a kilencedikkel, a negyediket a hetedikkel.
- Végső soron nem a választás problémájáról szól
mindegyik film?
- De igen. Arról akartam beszélni, hogy naponta döntenünk kell, és a döntéseinkért felelősek vagyunk. Közben nem jövünk rá, hogy a
döntéseink bizonyos irányba elvisznek minket.
Csak később, amikor megvizsgáljuk az életünket, jövünk rá, hogy egy-egy döntésünk milyen
határozottan megszabta a sorsunkat.
- Meglepő filmjeiben a nagy gondolati fegyelem, s
hogy ugyanakkor mégis mekkora srerep jut a bennük
megmutatott életben a véletlennek.
- Nagyon fontos a véletlen és a végzet is. Mindig meglepett a véletlen szerepe. Életünk fordulatait irányítja. Sokszor megfigyeltem már. Tudom, hogy mekkora szerepe volt a saját életemben, és nem feledkezhetek meg erről, amikor
forgatókönyvet írok. Ha elgondolkodunk rajta,
hogy valakinek miért éppen az a sors jutott, és
keresni kezdjük a gyökereket, rájövünk, mekkora szerepe volt benne a véletlennek. A jelen
szempontjából nagyon fontos, hogy mi történt a
múltban. Hogy mi most itt vagyunk, bizonyos
dolgok következménye. Az életünkben minden
azért volt, hogy ma itt találkozzunk. Minden korábbi esemény ezt készítette elő. Ezernyi véletlen eredménye, és ez minden emberre érvényes. Ha megnézi a Tieparancsolat forgatókönyveit, kiderül, hogy ilyen véletlenekből épülnek
fel. Megpróbáltuk megérteni, hogy mi történt figuráink életében korábban, amiért most így cselekszenek. A döntéseinkkel természetesen valamennyire mindnyájan úrrá tudunk lenni a véletleneken. Bizonyos szempontból a legnagyobb,
a legtökéletesebb véletlen az én filmem, a Tízparancsolat. A véletlenen múlt, hogy filmrendező lettem. Véletlenül ismerkedtem meg Piesiewiez-csel, aki nélkül talán meg sem csináltam
volna ezt a filmet. De lehet, hogy ez már maga a
végzet. Találkoznom kellett Piesiewicz-csel.
Dokumentumfilmeket
csináltam, és a szükségállapot idején dokumentumfilmet akartam csinálni Lengyelországban egy perről. Akkor ismertem meg Piesiewicz-et. Védő volt abban a
perben. A véletlen műve volt vagy a sorsé, nem
a szó a fontos.
- A Tízparancsolat I. -ben, "Imádd a te uradat,
Istenedet", apa ésfia a számítógépet imádják, amely
megadja nekik a jégellenállás küszöbét. Korcsolyázás
közben, a befagyott tavon fullad vízbe a fiú. Ez a parancs vallásos inperpretációja?
- Az Isten definíciójának problémája. Meg-

szoktuk, hogy fehérszakállas, szép öregembernek képzeljük el, aki mindent megbocsát. De az
Ótestamentumnak
is van Istene, nagyon kegyetlen. Lehet, hogy ő az igazi Isten. A filmben
az apa talán nem azért bünhődik, mert nem hisz
Istenben, hanem mert túlságosan hisz a rációban. A racionális és spirituális nagyon is élő
konfliktusáról van itt szó. A racionalitásban túlságosan is hívő kortársaink valamit elveszítettek. Ez a konfliktus kíválóan alkalmas arra,
hogy Isten problémáját megközelítsük vele. A
Tízparancsolat l nem a többi istenre, Buddhára
vagy Allahra vonatkozik, hanem azokra, akik
azzal tagadják meg Istent, hogy pótlékkal helyettesítik. Például a szerelemből is lehet Isten.
Az észből is, a gyülöletből is. Minden nagy érzelem, ami szinte megszállva tart minket, akár jó,
akár rossz, eltávolít Istentől. Az ész világossága
és a hit sötétsége közötti konfliktus fejezi ki szerintem legjobban ezt a problémát.
- Agnosztikusnak tartja magát?
- Hiszem, hogy minden lényben vannak rejtélyek és titkos zónák.
- Filmjeiben röntgenképeket ad a lélekről, a legbelsőbb titkait mutatja meg, mint Bergman, és úgy teremt feszültséget, mint Hitchcock.
- Az ember mindig lop valakitől, és legjobb,
ha a legnagyobbaktóllop.
Engem mindenekfölött az ember érdekel. De el kell érnem, hogy a
nézőket is érdekelje. N em hiszem, hogy bármire fel tudnám hívni a figyelmüket, ha untatom
őket. Azzal kell megfognom őket, hogy elmondom nekik, ami engem a legjobban foglalkoztat.
- A Tízparancsolatban sok szerep jut a hazugságoknak, árulásoknak, házasságtó"résnek, Például a
II. -ban is.
- Hiszem, hogy az embereket az érzelmek vezérlik. A haláltól való félelem, a gyűlölet, a magány érzése sokkal fontosabb, mint az, hogy valaki kommunista-e vagy hívő. Szívesebben figyelek két embert egy szebába összezárva, akik
hazudoznak
egymásnak, mint két államot
vagy két kultúrát. Minél öregebb leszek, annál jobban érdekel, hogy mi van az ember szívében.
- A Tízparancsolat X. -ben egészen más tónusban
szólal meg, a fekete humor, sőt a groteszk hangján.
Miután a parancsok rendjében írta meg a filmet, érdekes, hogy ezen a hangon fejezi be.
- Nagyon egyszeru a dolog. Tragédiával, egy
gyerek halálával kezdtük az l-ben. A II egy
még meg sem született gyerek és a férj esetleges
haláláról szól. Már az első epizódokban nagyon
erősen jelen van a halál. Innen jutunk el végül a
komédiához, hogy egy kicsit kivilágosítsuk ezt a

A Tieparancsolat "angyala" a Befejez:.ésnélkülben
komorságot. De ez a film is épp eléggé sötét, rettenetes dolgok történnek benne az emberekkel,
de nevetünk rajtuk és hűvösen nézzük őket,
mert nem vagyunk érintettek. Ez a humor egyik
alkotó eleme: komikus látószögből bemutatni
egy tragédiát.
- Rendkívül nagy srerepet játszanak dramaturgiájában a tárgyak.
- Ez az aprólékos megfigyelés következménye. Szerintem ugyanolyan fontos azt tudnom,
milyen órát visel egy szereplő, mint azt, hogyan
jár. Ezekből formálódik meg az egész. Ezért
használok gyakran tárgyakat hőseim leírására.
Sokszor egészen közel megyek hozzájuk a kamerával, hogy világosan megmutassam őket,
így pontosan szólhassak velük a nézőhöz. Ha
például egy férfi foltozott aktatáskával jár, tudni
lehet róla, hogy hosszú évek óta használja, vagy
azért, mert nincs pénze, vagy mert nem fontos
neki, hogy ilyen. Es hogy azért varrta meg, mert
volt rá ideje és energiája, és mert úgy véli, hogy
nem rendes dolog szakadt aktatáskával járni.
Ezek a részletek megmagyarázzák a jellemét.
Olyan tárgyakat keresek tehát, amelyek irifor-
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málnak a tulajdonosukról. Az esetek többségében már a forgatókönyvben megvannak. De a
Rövidfilm a szerelemről tejesüvege például a forgatás alatt került bele a filmbe.
- A Tízparancsolat szereplői többnyire szabad
foglalkozásúak: építészek, tanárok, sebészek, ügyvédek. Miért választotta inkább az ilyen szakmák képviselőit?
- El akartam távolítani a filmet a szociális
problérnáktól, a hétköznapoktól,
ami persze
nem azt jelenti, hogy az egyszerű emberek ne
tudnának ugyanúgy eltávolodni ezektől. De ha
egy munkás, egy kis alkalmazott történetét
mondom el, nem tekinthetek el munkahelyének
és életkörülményeinek a bemutatásától. Ha viszont azt mondom valakire, hogy sebész vagy
művész, a közönség azonnal tudja róla, hogy
van miből élnie, és nem kell azon rágódnia hónap végén, hogy futja-e kenyérre. Ezért nem
mutatok túlzsúfolt lakásokat, ahol esténként a
kanapét kell kinyitni, hogy lefektethessék a gyerekeket, sem olyan embereket, akik reggel ötkor
kelnek és tömött járatokon mennek munkába.
Ezekben a mindennapos megpróbáltatásokban,
a túlélésért való fájdalmas küszködésben, a rettentő fáradtságban az átlag lengyelnek m~r
nincs ideje arra, hogy mással is foglalkozzon. Es
miután én egy másik regiszterben akartam megszólalni, tudatosan hagytam ki a hétköznapokat.
- Bemutatták már afilmjét a lengyel televízióban?
- Még nem. Még csak a nyugati véleményeket ismerem. Volt egy "próba", a X. epizóddal,
de amikor ment, sokkal érdekesebb dolgok történtek Lengyelországban.
Már nem tudom,
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hogy kit választottak meg éppen, a szépségkirálynőt-e vagy az elnököt, de választások voltak. Nem hiszem, hogy bárki is a filmmel törődött volna. Állítólag decemberben bemutatják a
sorozatot, de még mindig nem biztos, még mindig csűrik csavarják. N em lehet szót érteni velük. Akkora az adminisztráció, hogy azt sem lehet tudni, kihez kell fordulni. Én azt szeretném,
ha december l O-én, vasárnap kezdenék - el is
fogadták -, így a Karácsony estéről szóló harmadik rész 24-én kerülne műsorra. Látszólag nincs
jelentősége, de talán mégis lehetne, ha megegyezik a film és a valódi nap hangulata. A magányt sokkal fájdalmasabban éljük át ünnep idején, a bajok felnagyítódnak, mélyebb a nyomorúság. A lengyelek azért viselték olyan nehezen
a szükségállapotot, mert éppen Karácsony előtt
vezették be. Óriási politikai tévedés volt! Ezt
nem lehetett megbocsátani. Ünnepek előtt csinálni ilyesmit! Egész egyszeruen nem volt elegáns. Legutóbb azt mondták a tévénél, hogy korábban szeretnék kezdeni a Tizparancsolatct,
már októberben. Sokkal jobban örülnék az eredeti dátumnak, mert októberben megint mindenki nyüzsögni fog, akkor nevezik ki a minisztereket, ilyenkor robbannak a különféle politikai ügyek. Szeretném, ha előbb a helyzet kicsit
lecsillapodna.
Montreál- Velence-Párizs,

7989 szeptember

(Michel Ciment interjúi. Positif, 1989 december)
Urbán Mária fordítása

Távol és közel
Az olasz filmhét műveiről
Gianni Amelio Nyitott ajtók című
filmjének vége felé van egy csodálatos képsor. A börtönudvar szürke kőfala előtt, nekünk háttal, rabruhás ember áll. Fejét a falnak támasztja. Tartása görnyedt. Tudjuk, hogy a halálos ítéletére vár. A
falon át kopogás hallatszik, majd
sietős suttogás: - Jó hírem van a
számodra. Az egyik bíró megmentett. Eletfogytiglant kaptál. - A férfi nem szól vissza semmit. Lassan
körbesétál az udvaron. Leül a lócára. Zsebéből összenyomorodott
kenyérdarabot húz elő. Arcát a
fénybe fordítja. Eszik.
Ez a képsor, ez anéhány pillanat
az, amely tisztán, erőteljesen. minden disszonancia nélkül szólaltatja
meg a film alapgondolatát: kategorikus, magyarázatot és érveket
nem igénylő visszautasítását az intézményesített
gyilkolásnak.
Amelio szemlélete azért tűnik forradalmian újnak, mert következetesen ontologíkus, nem tesz engedményeket sem a ráció, sem a
szentimentalizmus, sem a szociális
felháborodás,
sem a lélektan
irányába. Ez a szemlélet az, amely
művét kiemeli nemcsak az olasz
filmek, de napjaink átlagos filmtermésének közegéből is, és talán
részben ezzel indokolható az 1990es évben elnyert Európa Díj.
Amelio tudja, hogya "Ne ölj" az
emberi lét belső, ontologikus parancsa; s filmje lényegében nem
más, mint nyomon követése annak a folyamatnak, hogyan világosodik meg ez a parancs Vito Di

Francesco bíróban. Nehéz próbának veti alá nézőit. Miután szemtanúi vagyunk három brutális gyilkosságnak, a rendező fokozatosan
veszi el minden kapaszkodónkat,
szisztematikusan teszi lehetetlenné, hogy valamilyen emberi magyarázatot találjunk az eseményekre. A bíró minden erőfeszítése, hogy az indokok feltárásával, a
társadalmi környezet elemzésével
inegmentse a gyilkost a kivégzéstől, ellenkező előjelűvé fordul. Vele együtt lassanként mi is kénytelenek vagyunk tudomásul venni,
hogy aki előttünk áll, akinek életéről vagy haláláról döntés születik,
nem pszichopata őrült, nem a gonosz hatalmak kiszolgáltatott áldozata, még csak nem is féltékeny
férj, csupán emberséget
vesztett
hétköznapi szörnyeteg.
De nem azonosulhatunk a bíróval sem. Az ő belső küzdelme a lélek legrejtettebb
mélységeiben,
arisztokratikus
elzárkózásában
zajlik. Még Velönté
lenyűgöző
alakítása, egy hosszú pálya minden tapasztalatát, s valószínűleg
egy élet összegyűjtött személyes
bölcsességét is felvillantó játéka,
ahogyan egy félbemaradt mozdulattal, egy elsőtétülő
pillantással
hírt tud adni e belső küzdelernröl,
sem enged, nem is engedhet közel
minket. Ami belül történik - titok.
Tonino Nardi klasszikus mértéktartást sugárzó, szellős képei jól
szelgálják ezt a távolságtartást. A
rendező azt várja tőlünk, hogy hétköznapi beidegződéseinktől,
ér-

zelmi konvencióinktól épp e következetes távolságtartás
révén
megszabadulva elfogadjuk a bíró
igazságát, a megváltásnak a fentebb leírt képsorban megjelenő
jelképét. Bűn és megváltás kettőssége azonban csak a szeretet által
valósulhat meg. Ám ez a szeretet a
filmben - miként Dosztojevszkij
regényében - csak hivatkozásként
van jelen. Főként a mellékszálakban, a bíró külsószemélyes kapcsolataiban, s mivel nem épül be a
cselekmény fő konfliktus ába, így
ezek a mellékszálak inkább megterhelik, lassítják, látszólag fölöslegesen vontatottá teszik a történetet. A film éppen ott veszít, ahol
nyerni látszik. A rendező nemcsak
minket, de saját magát is kizárja a
hőseivel való azonosulásből.
sőt
őket sem _engedi igazán közel egymáshoz. Igy mi, nézők végzetesen
idegenek maradunk, akár a bírót
segítő falusi esküdt; és a kései látogatás, az utólag nyújtott baráti
jobb, valójában már nem segít.
A filmhéten látott alkotások kőzött a Nyitott ajtók mellett csak egy
olyan mű szerepelt, amely megkísérli, hogy eloldja magát a hétköznapok mankójától, s tágabb horizont felé tekintsen. Franco Piavoll
Nostos. A hazatérés című filmje az
emberiség örök témáját dolgozza
fel az ősi mediterrán mítoszok, de
főként Odüsszeusz története alapján. Bátor és tiszteletre méltó kísérlet ez a mű arra, hogy az emberi
testek mozdulásaiból, a mediterrán táj csodálatos formáiból, a ten-
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Siloio Soldini: Nyugat derűs légköre, 1990

Franco Piaooli: Nostos. A hazatérés, 1989
Gianni Amelio: Nyitott ajtók, 1990
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ger moraj ából, a madarak énekéből, a halkan elmormolt sohanem-volt ősi szavakból és zenéből
létrehozzon egy olyan "vizuális
szimfóniát", amelynek egyes "tételei" pontosan követik a hazatérés
nagy mítoszának állomásait. Látjuk a harc, az utazás, a gonosz bűbájosság megtörésének képeit. A
hős elveszti társait, megérinti az
örökké tavaszi szerelem, majd a
halál holdbéli birodalmát is megjárva megérkezik övéi közé. Fontos film a Nostos, mert ismételten
felhívja a figyelmünket arra, hogy
a filmművészetnek egészen más
értelmezése is lehetséges, rnelyben látvány és hangzás önálló teremtő erőként új, termékeny szimbiózisba léphet egymással. Franco
Piavoli természetfilmesként maga
fényképezi is filmjeit, s valóban lenyűgözően szép képeket alkot.
Bennük az ember szinte feloldódik
környezetében, jelentéstartalmaival gazdagítva, s ugyanakkor maga is újabb jelentéseket nyerve egy
megálmodott, ősi harmóniában.
Nem számolt azonban azzal, hogy
a mediterrán, de különösen a görög mítoszok ereje épp konkrétságukból, úgy is mondhatnánk, amitikus hétköznapokba való beágyazottságukból születik. Hőseik valóságos tulajdonságokat hordozó
személyek, történetük is ugyanilyen valóságos és konkrét. A mítosz drámai ereje pontosan abban
mutatkozik meg, hogy belső rendező elvként a konkrétumokon
keresztül, esetleg éppen azok ellenében
is
érvényesül.
A
Nostosban a mítosz allegóriává válik, melynek gyönyörűséges képeinél szívesen elidőzünk. de lelkünket nem kavarja fel.
A Szindbád mozi vetítővásznán
lepergő többi mű alkotói nem tekintenek ilyen távolra. Épp ellenkezőleg: Marco Risi, Silvio Soldini, Francesca
Archibugi
és
Ricky Tognazzi hangsúlyozottan a
másik utat választják. Igyekeznek
minél közelebb hajolni a hétköznapok mikrovilágához, a társadalomnak nevezett nagy, közös társasjáték szereplőihez, hogy vergődésünkre és kudarcainkra ismerhessünk. S bár van köztük a "mélyben élők" életének drámáját egy
szenzációhajhász
újságcikk szé-

gyentelenségével kihasználó, politikai és anyagi sikerekre egyaránt
pályázó mű is - Marco Risi A fiúk
szabadlábon=, többségük valóban a
megértés és a megértetés szándékával közeledik a valóság cserepeihez.
Az olasz filmművészetben
tehát
továbbra is jelen van, sőt talán erősödni látszik annak a fiatal generációnak a hangja, amely újfajta érzékenységével,
előítéletek nélkül
közeledik a mindennapok egyszerű történeteihez,
hogy felfedje a
modern világ könyörtelen
áramköreinek kiszolgáltatott személyiség hiánybetegségeit.
Ilyen film Francesca Archibugi
Estefelé círnű, a hetvenes évek végén játszódó lírai alkotása, amelyben az idős egyetemi tanár és huszonéves menye gyülöletből/szerelemből szőtt kapcsolatának hátterében már felsejlik egy mind kietlenebbéésér~lmetlenebbév~ó
társadalom
képe; épp azoké a
nyolcvanas éveké, amelyekre Silvio Soldini filmjében
ismerhetünk. Az Estefelé Stelláját még elemi indulatok hajtják. Vad és őszinte lendülettel, érzékeny szernélyíségének teljes erejével keresi helyét a világban. Még kapcsolódhat

szalmalángként ellobbanó eszmerendszerekhez,
kapaszkodhat
tojáshéj-törékenységű
közösségakbe, követhet lobogó hajú vagy
szemüveges mindentudó sarlatánokat, részt vehet semmibe hulló
diákmozgalmakban.
A Nyugat derűs légköre hősei számára már illúzió is alig akad.
Önérvényesítésük
csapdájába zártan, párosan is magányban, értelmetlenül telnek napjaik. Percnyi
lázadás uk is csak arra szolgál,
hogy önámításuk utolsó maradékait is felélve még tökéletesebben
simuljanak
a nagy gépezetbe.
Alaktalan szorongásaiknak ők már
nevet sem tudnak adni; nem tudják, miért épp ezt vagy azt a vágyukat kövess ék, ezért képtelenek a
változtatásra is. Soldini aprólékosan kidolgozott, remek dramaturgiával, az epizodikus és a lineáris
szerkezet ötvözés ével találkozások és elválások bonyolult hálóját
szövi négy hős e köré. Ezzel pontosan érzékelteti, hogy magányosságuk lényegében csak felszín, rnögötte a reflektálatlan lét kilátástalansága rejlik.
Külön kell szólnunk Ricky Tognazzi Ültrák című alkotásáról. A
biztos mesterségbeli
tudással, a

klasszikus dramaturgia
szabályai
szerint szerkesztett film az értelmetlen lét elleni lázadás vandalizmusba torkolló útját mutatja be. A
klasszikus forma, bizonyos jól ismert dramaturgiai klisék alkalmazása ebben az esetben rendkívül
szerenesés választásnak bizonyul.
Lehetövé teszi a néző számára,
hogy valamennyire mégis biztonsággal mozogj on ezen az oly távoli
és ijesztő terepen; idegenkedését
feladva hajlandó legyen belépni a
stadionok körül dúló erőszak taszító világába, elfogadja a rendező
nézőpontját, meglássa az emberi
arcokat. Tognazzi belülről, s épp
ezért nagy hitelességgel láttatja a
Rórna-szurkolők
közösségét. Hősei nem csupán a külső és belső
nyomorító erőknek kiszolgáltaton
tárgyak, de - bármily paradoxonként hangzik is - az értelmes létezés jogáért kétségbeesetten küzdő,
szenvedő emberek. Vakvágányra
futó életükből születő gyilkos indulataik számon kérik tőlünk a világunkból egyre inkább kivesző
reményt.
Csantavéri

Júlia

Szurkoljunk a döntetlenért!
A brutalitás ábrázolásának két paradigmája
A '68-as lázadó fiatal nemzedék
nagymérvű lehiggadása és többségének a társadalmi hierarchiába
való beépülése után, nagyjából a
nyolcvanas évek elejétől, újfajta ifjúkori "lázadási" formák jelentkeztek. (A folyamatosan működő
anarchista és terrorista rnozgalmak más, nem korosztály jellegűek.) Ezek már korántsem a társadalmi intézmények, hanem általában az egész társadalom, vagy
épp jelen lévő tagjai ellen irányulnak, s egyértelműen
a vandalizmus jegyeit mutatják. Egyrészt az
egyéni, illetve "kiscsoportos" bű-

nözés, másrészt a különböző eseményeken (rock-koncertek, mecsesek stb.) alkalmilag homogénnak
mutatkozó, de alapjában szervezetlen csoportok tömeghisztériakeltése sorolható ide.
E nálunk is mindjobban elharapózó megnyilvánulások,
amelyek
napjainkra Európa- (ha nem vilag-lszerte egyre aggasztóbb problémájává válnak a civil és demokratizálódó
társadalmaknak,
már
nem jelenség-szintüek,
hanem valóságos veszélyt jelentenek.
S e
problematika
megjelenítése talán
a filmművészet, a képi ábrázolás

számára jelenti a legnehezebb feladatot. Hisz mind a brutális események, mind a valós (általában
drasztikus és primitív) nyelvi közeg tükrözése ugyancsak feladja a
leckét az alkotóknak.
Ennek a nagyon idézőjelbe tett
"l'art pour l'art" vandalizmusnak
az első igazán hiteles megjelenítése valószínűleg
Kubrick Mechanikus narancs című filmjében történt meg, ahol a rendező egyszerre
tudta érzékeltetni, hogy sem a palackot, amelyből kiszabadult, sem
a szellemet, amely kiszabadult belőle, igazából már nem ismerhet-
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jük meg. Tényekkel állunk szemben, amelyek eredőlt nem érdemes kutatni, azt kell megvizsgálnunk, hogya stueet home - ahol a
gyilkos is nyugalmat lelhet - menynyiben édes és mennyire otthon.
Az olasz filmhéten két olyan alkotás szerepelt,
amely vállalja
ezeknek a jelenségeknek
az ábrázolását; Marco Risi A fiűk smbadlábon és Ricky Tognazzi Ultrákcímű
filmje. Előbbi a bevezetőben vázolt egyéni, "kiscsoportos" bűnözés, pontosabban
egy kényszerhelyzet által valaha össze-(börtönbelzárt társaság szétszóródását követő sorshelyzeteinek
epizodikus
ábrázolása, utóbbi egy lazán, de
határozott (?) irányultsággal egymáshoz kapcsolódó társaság lineáris történetbe foglalása révén próMarco Risi: A ji.úk szabadlábon, 7990
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bálja megfogalmazni a társadalom
más-más szegmentumaira,
lényegében azonban individuumokból
álló egészére irányuló brutalitás t
és vandalizmust. Pars pro toto - a
filmi megoldás így válik paradigmatikus kérdéssé.
Az esettanulmányok
sorozatát
nem feltétlenül fontos filmegésszé
formálni. A kerek egészben feltűnő jelenségek minden bizonnyal
alkalmasabbak
rá, hogy a köröttünk zajló negatíveseteket
magunkban tanulmányozzuk.
Az európai filmművészet egyre elkeseredettebben
küzd az amerikai
filmipar által termelt művek ellen,
és általában tehetetlennek
bizonyul a félelmetes profi fölénnyel
szemben.
A ji.úk szabadlábon Marco Risi

előző filmjében, az ÖrökreMeryben
börtönbe került fiatalok kiszabadulás utáni útkeresését ábrázolja.
A film a rendező bevallása szerint
is "a Iiúk zilált történeteit" mondja
el. Van köztük transzvesztita, aki a
film végén ismét börtönbe kerül;
van, aki ismét rabol; van, akit egy
autófeltörés után rendőr lő le; és
van, aki tényleg új életet kezdene,
de nem kap árusítási engedélyt,
mert nincs meg a nyolc osztálya, és
így tovább. A legtöbben munkanélküliek
maradnak,
de azért
olyan is van, aki boldogul.
A szándék akár nemesnek is nevezhető, de a mű, mint filmegész,
nem áll össze. A szerkesztés aránytalanságai miatt nincs valódi ellenpontozódás.
Az efféle paradigma igazi megfogalmazói (például
Fellini] pontosan tudják úgy lebegtetni az epizódokat, hogy azok egy
szerves egész részeiként tűnjenek
elénk. Ráadásul különféle stílusrétegek keverednek,
ami önmagában persze szintén nem volna baj,
ha a rendező tudatában lenne a
köztük való átvezetés rejtelmeinek. A durvaság és a szépeigés elméletileg összeegyeztethető,
ám
ehhez igazi tehetségre van szükség. A film - mondjuk - utolsó tizedében (majdnem paródiába illő)
akciófilm-szerű
jelenetek
peregnek, befejezésképpen
pedig, mint
egy dokumentumfilmben,
ki-ki elmeséli saját börtön-utóéletét.
Ricky Tognazzi
Ultrák cím ű
filmjében (melyet apjának, barátjának és tanítójának - vagyis Ugo
Tognazzinak ajánl) finoman szólva "egy utazás történetét" meséli
el, amelyet nagy valószínűség szerint az emlékezetes
Heysel stadionbéli tragédia "ihletett". Róma-szurkolók
egy csoportja, (az
úgynevezett "kemény mag") Torinóba indul vonattal, aJuventus elleni rangadóra. Csapatukért (?) élni-halni tudó drukkerek, (köztük
többek közt Náci és Néró "becenévre" hallgató srácok) lobogtatják a zászlókat, kiáltozzák a jelszavakat. Mikor az északi városba érnek, kövekkel dobálják meg vagonukat, s a két tábor között hamarosan elkezdődik a nyiltszini összetűzés, amelynek a rendőrség csak
nagy nehezen tud véget vetni. A
stadion előtt pedig az egyik srácot

- brancsbeli társa, véletlenül - leszúrja.
A történet
ennyi volna, ám
Ricky Tognazzi nemcsak a kétségtelenül barbár, állatias "Ultra-kommandó" (a felirat egy transzparen·
sen is szerepel)
tömeg-jellegét
hangsúlyozza. Szemesen épít bele a
"tragikus utazásba" olyan elemeket, amelyek nem szánalomkeltően és nem megértést prov okálóan, de azt tükrözik, hogy egy
(egyénileg ugyan önként) összetoborzott vandál és brutális társaság
is jobb sorsra rnéltóbb egyedekből
állhat. Néró például sírva fakad a
vonaton, mikor egy 2:0-ás vereség
emléke felmerül; a sínpálya-hiba
miatt veszteglő vonatból kiszálló
srácok pedig önfeledt,játékos focizásba kezdenek a mezőn.
A két főszereplő, Principe és
Red viszonya példázza legjobban,
hogy a brutális tömegen belül az
egyének önmagukban esendők, s
hogy lelkük mélyén - bár csordába tereltségük okán egyre kevésbé
- még rendelkeznek némi emberséggel. A film kezdetén a börtönből szabadult Prin cipe - aki a stadionban véletlenül gyilkossá válik
- újra találkozik volt kedvesével,
Cinziával. A lány időközben barátja, Red szeretője lett. Red ezt
csak később, a vonaton meséli el, s
bár
emiatt
összeverekszenek,
mégis éppen ő, a szemtanú tagadja
le a rendőrök előtt, hogy Principe
volt a gyilkos.
Marco Risi epizodikus ábrázolásmódja A fiúk szabadlábon esetében (az ilyen szerkesztésben nem
szükségszerű)
inkoherenciához
vezet. Ricky Tognazzi igen kemény, de lineáris filmi egységet
felmutató és koherens
alkotása
riasztóbb ugyan, de sokkal jobban
elgondolkoztatja
a nézőt. Egy pillanatig sem arról akarja meggyőzni, hogy ezek a srácok derék és
kedves fiúk, ám azt éreztetni tudja,
hogy azok lehetnének - de csak ott
azok, ahová a (nemcsak felületes)
szemlélő be sem láthat. Red gesz-

Ricky Tognaezi: Ultrák, 7997
tusa nem hősi; tulajdonképpen hazug, mégis emberi. Principe tényleg ölt, ha nem is annak az életét
oltotta ki, akiét akarta.
Ricky Tognazzi egészen különös bravúrt visz véghez. Gondoljunk csak arra, hogy egy filmnek a
közönséggel való kapcsolata nem
elhanyagolható.
A néző a film végén feláll, elhagyja a mozit, ha van
ideje, beül valahová egy kávéra
vagy egy sörre, beszélget - és lehet, hogy csak másnap jut eszébe:
tényleg, vajon mi lett a meccs
eredménye?
Itt a lényeg. Ahogy alkalom szüli a tolvajt, úgy teremthet ürügy
művészetet. A korunkban uralkodó brutalitás és vandalizmus kizárólag úgy ábrázolható, és úgy késztetheti a befogadót annak totális
elítélésére, ha az alkotó felszínt,
mélységet és hátteret egyszerre képes megmutatni. Marco Risi kudarcot vallott. Ricky Tognazzinak
viszont majdnem sikerült. Mert igazából nem sikerülhet. Mindenféle
borzalom csak visszamenőlegjeleníthető
meg.
Amiben
benne
élünk, az gondolatainkban,
elkép-

Az Olasz Kulturális Napok keretében 1991. május 23-30. között olasz
lálkozás az olasr filmmüuésreuel című rendezvény programján hat, 1989
Gianni Amelio Porte aperte (Nyitott ajtók; Európa díj 1990), Marco Risi
co Piavoli Nostos. Il ritorno (Nostos. A hazatérés), Silvio Soldini L 'aria
Ricky Tognazzi Ultra (Ultrák; Berlin, 1991, Ezüst Medve), Francesca

zel és einkben,
műveinkben
nem
ülepedhet le igazán. És nem is ez a
cél.
"Mi a szart csinálhatunk?" - kérdezi Principe
(drasztikusabb an)
Smilzo halála után.
Kubrickhoz visszatérve: a mechanika
a mozgásjelenségekkel
foglalkozik, a mozgások okai és az
erők közti összefüggésekkel.
Az
erőket a statika tárgyalja (ez volna
Marco Risi filmje), a mozgások
okait a dinamika (ez Ricky Tognazzíé). S az oko k ott lappanganak: egész elhibázott
civilizációnkban,
félreértelmezett
demokráciáinkban,
egész agyafúrt
módon felbolydított világunkban,
amelyben Rednek a torinói stadionban hazudnia kell, hogy igaza
lehessen.
A nézőnek pedig (akár a mozi
utáni kávézás vagy sörözés közben) azt kéne skandálnia magában: "Hajrá]uventus!"
"Hajrá Róma!"
És szurkolnia kellene az igazságos, békés döntetlen ért.
Szabó László Sándor

filmhét volt a Szindbád moziban. A Taés 1991 között készült alkotás szerepelt:
Raga;:zifuori (A fiúk szabadlábon), Franserena dell'Ouest (Nyugat derűs légköre),
Archibugi Verso sera (Estefelé).

59

A kép háza
A páriz;i Palais de Tokyo
A párizsi Palais de Tokyo az 1937es Művészeti és Technikai Világkiállítás egyik utolsó megmaradt
műve: a régi katonai területre
emelt Szajna-parti épület tervezésében annak idején részt vett minden jelentős párizsi építész. Nevét
a rakpartról kapta, amelyen áll. A
keleti szárny Párizs városához tartozott, s tartozik ma is; a nyugati
szárny őrizte meg eredeti nevét,
nem véve tudomást a második világháború során megváltozott szövetségi viszonyokról sem.
A belső tér által összekapcsolt
két épület adott otthont a Modern
Művészetek Múzeumának.
A keleti szárny ma is Párizs Város Modern Művészetének
Múzeuma, a
nyugati szárnyban lévő anyag legnagyobb részét a Georges Pom pidou Központba telepítették, majd
1984-ben, a Musée d'Orsay megnyitásával végleg "kiürült". A Palais de Tokyo ettől kezdve a Nemzeti Fotóművészeti
Központnak,
majd a nemzeti Fotó Gyűjteménynek is helyet adott, itt kezdte meg
működését a FEMIS filmiskola, és
itt tart rendszeresen filmvetítéseket a Cinémathéque
Francaise.
Megkezdődött tehát a régi állami modern művészeti múzeum
épületének átalakulása. De ez csak
az indulás, mert] ack Lang kulturális miniszter elhatározta, hogy a
Tokyo Palotát a Kép Palotájává az álló- és mozgókép házává, illetve általánosabban:
az audiovizuális alkotások központjává - változtatja.
A munkálatok 1991. október közepén indulnak, 1992 végétől, a
belső átalakítások kezdetétől két
évre teljesen bezárják a létesítményt, hogy azután 1995-ben az
első nyilvános mozielőadás centenáriumának
évében ismét megnyithassa kapuit a teljes egészében
a képnek szentelt épület.
A Kép Házának öt fő tevékenységi területe lesz:
1. Filmoetitések - négy teremben
(a már 1990 óta működő két 100
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fős és egy 470 férőhelyes teremhez
egy új, 170 személyes is csatlakozik). A Cinématheque
Francaise
birtokában lévő értékek bemutatásán túl a kortárs alkotások is rendszeresen rnűsorra kerülnek.
2. Kiállítások - folytatódnak az
1984 óta rendezett fotókiállítások,
mellettük filmes kiállítások is lesznek, céljuk, hogy a "film élő múzeumaként"
eredeti múzeológiai
elképzeléseknek adjanak teret - az
épület architekturájának
jellegét
figyelembe véve. Néhány állandó
kiállítás, gyűjtemény mellett elsősorban
időszakos
kiállításokra
gondolnak. Ugyanakkor semmiféle határvonalat
nem kívánnak
vonni a fotó- és a filmbemutatók
közé, éppen ellenkezőleg: a szükséges együttélést szeretnék igazolni, megerősíteni.
3. Oktatás és kutatás - a FEMIS
(Institut de Formation et d'Enseignement
pour les Métiers de
l'Image et du Son - A kép és hang
mesterségeinek
oktatása) iskola
1986-ban alakult, s azóta is itt, a
Palais de Tokyoban működik. A
hét film-és tv-szakon
(forgatókönyvírás, rendezés, kép, hang,
vágás, díszlet és gyártás) a tanulmányi idő három év. Evente maximum 60 hallgatót vesznek fel a kb.
1500 jelentkezőből;
a korhatár 27
év, a feltétel: érettségi és legalább
két éves, diplomát adó felsőfokú
iskola elvégzése. Ami a kutatást illeti, ide költözik a képpel kapcsolatos kutatási központ, a]ean-Luc
Godard által vezetett Périphéria.
4. A kép könyvtára - Franciaország legnagyobb
audiovizuális
könyvtára lesz, a "nem film" anyagok legnagyobb
gyűjteménye,
amely 30.000 könyvet, 1.500 francia és külföldi folyóiratot, több
mint 2 millió fotót, 40.000 forgatókönyvet, több mint 40.000 plakátot, sajtókivágatokat, szakdolgozatokat, a legkülönfélébb papíron lévő vagy hangdokumentumokat,
maketteket, vázlatokat őriz majd.
Ezek az anyagok eddig a Cinéma-

theque Francaise-ben,
illetve a
Nemzeti Filmközpont Filmarchívumában voltak. 1992-ben kezdik
meg az anyagok összeállítását, szakosítását, restaurálását olymódon,
hogy a létesítmény megnyitásakor
már látogatható legyen az "aktualitások terme" (folyóiratok, sajtóanyagok, stb.), a kutatóterem,
a
"megtekintés szolgálat" és a fotótár. A dokumentumokat
mikrofilmen, optikai lemezen, videólemezen vagy más, addigra tért hódító,
új technológiák segítségével lehet
majd megtekinteni.
A könyvtár közönségeként filmtörténészekre,
filmkritikus-újság~rókra, egyetemistákra és tanárokra, kulturális szervezőkre számítanak, továbbá filmszakos főiskolásokra és középiskolásokra,
valamint természetesen a filmkedvelő
közönségre is. A hasonló, már működő intézmények
adatainak ismeretében
heti 2.000 látogatót
várhatnak.
5. Szakemberek fogadása - az épület különböző helyiségeiben lehetőség nyílik majd találkozások, fogadások stb. szervezésére, termet
bérelhet minden olyan rendezvény, amely a Palota művészi és
pedagógia tevékenységi köréhez
kapcsolódik.
Az épület időleges bezárásáig,
1992 végéig a Palais de Tokyo változatlanul
helyt ad különböző
fényképészeti, film- és audiovizuális rendezvényeknek.
A filmes események közül említést érdemel az
199 l. június és szeptember közötti
sorozat: a Cahiers du Cinéma című
folyóirat 40. évfordulója alkalmából 140 filmet vetítenek. Október
4-ll.
között itt rendezik meg a
Ciné-mémoire
(Filmemlék)
első
nemzetközi fesztiválját. A rendezvény alcíme: Megtaláltfilmek
- restaurált filmek, elnöke Costa-Gavras, s célja, hogy bemutassa a közönségnek a mindeddig láthatatlan vagy csonka, de most megtalál t
és restaurált filmművészeti reme-

keket; mintegy 60 program érkezik majd Európa és Amerika filmintézeteiből és filmarchívumaiból.
A Magyar Film Múltja ésJövóje alapítvány segítségével felújított filmek közül válogatták ki ez alkalomra Szőts István Ének a búramezókról című, 1947-48-as művét és
Herskó János 1958-as Vasvirágát,
melyeket még nem forgalmaztak
Franciaországban.
A franciák
felgyorsították
a
nemzeti filmtörténet meghatározó
műveinek felújítását, restaurálasát
(a teljes feldolgozás
befejezését
200 l-re tervezik), mintegy ezzel is

készülve az évfordulóra, az 1995ös évre, amikor is a film belép létének második évszázadába, hiszen
1895. december 28-án volt az első
nyilvános filmvetítés Párizsban, a
Hotel Scribe-ben. A Lumiere-fivérek találmány ának centenáriumán
Franciaország
a filmet, mint korunk fő rnűvészetét élteti. 1995 a
film nagy ünnepe lesz egész Franciaországban,
amikor alkotások,
kiállítások, könyvek és nemzetközi bemutatók révén újra átgondolható a film története, helye a világban és a többi művészettel való
kapcsolata. A külföldi és francia

ötleteket, terveket a film különbözö területein tevékenykedő neves
szakemberekből
álló hét tagú bizottság hangolja össze, melynek
elnökévé Michel Piccolit kérte fel
a kulturális miniszter.
A film századik születésnapját
nemcsak Franciaországban,
nemcsak a Film Házával és Házában,
hanem az egész világon megünneplik majd. Bizonyára Magyarországon is. A kérdés csak az: vajon
hogyan? S mikor kezdünk rá készülni?
Somogyi Lia

A FILMFŐISKOLÁSOK DÚA1
A Színház- és Filmművészeti Főiskola Film-és Televízió Főtanszakán készült, az 1990-91-es tanévben
külföldi fesztiválokon díjat nyert vizsgafilmek:
Montecassino (Olaszország), 1990. július 10-16.
A CILECT (Filmfőiskolások Nemzetközi Szervezete) először rendezte meg a fesztivált. Ajövőben
felváltva szervezik Karlovy Varyval. 25 főiskola
vett rajta részt 88 filmmel.

Irmaila (Egyiptom), 1991. április 22-27.
A professzionális rövidfilmfesztiválon
89 alkotás
szerepelt.

2. díj: Zafír (harmadéves vizsgafilm)
Rendező: Pacskovszki József
Rendezőtanár.
Makk Károly

A legjobb dokumentumfilm

HUJ (Belgium), 1990. október 17-2l.
A professzionális
versenyzett.

rövidfilmfesztiváion

70 alkotás

l . díj: Rudolfio (harmadéves vizsgafilm)
Rendező: Gózon Francisco
Rendezőtanár : Kovácsi János
München (Németország), 1990. november 3-10.
A Főiskolás Filmek Fesztiválján 28 főiskola szerepeit 100 filmmel.
A legjobb dokumentumfilm díja; A Tbiliszi Fóiskola külondija a legjobb dokumentumfilmnek:
Kegyelmesek (diplomafilm)
Rendező: Péter Klára
Rendezőtanár:
Dr. Kárpáti György
Nimes (Franciaország), 1991. április 16-23.
A fesztiválon 18 ország 31 főiskolája 70 filmmel
vett részt.
A legjobb dokumentumfilm
Kegyelmesek

Tanulmánya
fotográfiáról (elsőéves vizsgafilm)
Rendező: Thernesz Vilmos
Rendezőtanár:
Lugossy László és Sándor
Pál
A főiskola által benevezett filmek - Kegyelmesek;
Tanulmánya fotográfiáról; Egyszer volt, hol nem volt elnyerték a legjobb főiskolai kollekció díját is.

díja:

A fesztivál nagydíja; A legjobb kisérleti film díja; A legjobban vágott film díja:

díja; a F/PRESC/ díja:
Egyszer volt, hol nem volt (diplomafilm)
Rendező: Böszörményi Zsuzsa
Rendezőtanár:
Dr. Kárpáti György

Los Angeles (USA), 199 l. június 9.
Az Egyesült Államok Filmakadémiája (Academy
of Motion Picture Arts and Sciences) 18 éve osztja
ki minden évben amerikai főiskolai filmeknek a
diák-Oscar díjat, játékfilm, dokumentumfilm,
kísérleti film és animációs film kategóriákban, első,
második és harmadik helyezettek megkülönböztetésével. II éve ítélik odaadíjategy
külföldi filmnek is. A díjat Saul Bass tervezte, és az idén az Akadémia teljes tagsága szavazhatott a filmekre, éppúgy, mint a "felnőtt" Oscar esetében. A legjobb
külföldi filmnek járó diák-Oscar díj elnyerése
egyúttal meghívást is jelent a jövő évi "felnőtt"
Oscar-díjak versenyére, a rövidfilm kategóriában.
A külföldi filmek versenyében ez évben 18 filmfőiskola 24 filmje vett részt. A díjat Karl Malden,
az Akadémia elnöke adta át.
A legjobb külföldi film díja, diák-Oscar:
Egyszer volt, hol nem volt

61

Krzysztof Piesiewicz- Krzysztof Kieslowski:
Tízparancsolat II.

1.
Fehér minden. Az autók hósapkába bújtak. A
házmester nagy lendülettel söpri a havat a járdáról. Két férfi közeledik. Az egyik szánkót húz,
a másik a rajta lévő hűtőszekrényt tartja. A házmester - amint meglátja őket - abbahagyja
munkáját, de csakhamar folytatja a söprögetés t,
és a következő mozdulatnál megfagyott nyulat
talál a vastag hóréteg alatt. Valószínűleg kiesett
valakinek a balkonjáról. A házmester felnéz, tekintete azon a loggián áll meg, amelyik kissé eltér a többitől: kicsi, világossárga kockákkal van
beüvegezve, melegházul szolgál.

2.
A "melegház" belseje: rengeteg kaktusz és egy
kis villanykályha, amelyameleget
adja. A növényzet bujazöld. A lakás maga nem nagy. Portrék a két világháború közötti időszakból, az asztalon, fakupában tíznél is több, rágottvégű pipa,
egyik-másik kép sarkában kicsi, színes fénykép:
fiatal férfi és nő, meg két nevető gyerek néz
egyenesen a lencsébe. Régi, hagyományos állványon kendővel letakart kalitka, benne kanári.
A főorvos leveszi a kendőt, a kanári azonnal
munkába kezd - az ő énekét fogjuk hallani az
egész beállítás alatt. A főorvos be van bugyolálva egy sállal, pulóver is van rajta, mindez a pizsama tetején, a lábán zokni és papucs. Sorra
meggyújtja a gáztűzhely égőit, nagy fazék vizet
rak mindegyikre.
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A főorvos 65 éves, látni az arcán, hogy sokat
követel másoktól, de magától is. Kimegy a balkonra ellenőrizni a kaktuszokat. Az egyik nagyobb figyelmet igényel, a főorvos kivételes
gonddal szemléli. Tevékenységét
az ébresztőóra csörgése szakítja félbe. Elnémítja az órát, aztán bekapcsolja a rádiót. A hírösszefoglalót hallgatja, majd megszokott mozdulattal az angol
nyelvű hírekre vált át. Közben magot szór a kanárinak. Csengetnek - a főorvos nem vár senkit.
Kinyitja a három zárat, az ajtó előtt a házmester
áll, kezében a fagyott nyúllal.
HÁZMESTER:N em a főorvos úrtól esett ki?
A főorvos csodálkozva nézi.
HÁZMESTER:Bocsánat ... Lehet, hogy valaki
mástól ...
A főorvos elmosolyodik.
FORVOS: És a kacs ából nyúl lett. ..
Bezárja mind a három zárat, a konyhából átcipeli a fürdőszöbába
a négy fazék vizet, beleönti
a fürdőkádba és hideget tölt hozzá. Letörli a bepárásodott tükrö t.
Vastag átmeneti kabátba bújva kosárba pakolja az üres tejes és ásványvizes üvegeket. A
konyhaszekrényben
kis csomókba porciózva
tartja a pénzét. Az egyikből elvesz néhány száz
zlotyt, felírja a konyhaszekrény
ajtajára tűzött
cetlire, majd sorra kinyitja a három zárat.

3.
A lépcsőházban egy nő áll az ablak mellett. Itt
lakik, kabát nélkül van és cigarettázik. A föor-

vos elmegy mellette, a nő pedig egyet előrelép.
mintha mondani akarna valamit. Aztán mégis
visszahúzódik és az ablak felé fordul. Sovány, finom ívelésű válla van. A esikket óriási erővel
nyomja el.

4.
A főorvos hosszasan és kedvetlenül nézegeti a
zsemléket, majd kenyeret, sajtot és két üveg tejet tesz a kosárba. Mosolyogva megy a pénztárhoz.
F6oRVOS: Megint nincs friss zsemle.
PÉNZTÁROSN6:Beír?
F6oRVOS: Természetesen.
Az üzletben ilyenkor nincsenek sokan. A pénztárosnő előveszi a panaszkönyvet és a spárgára
erősített golyóstollat. A főorvos gondosan beírja
soronkövetkező észrevételeit - az utolsó oldalakat ő írta tele. Eközben a pénztárosnő kiveszi a
kosárból az üres üvegeket. A főorvos visszaadja
a panaszkönyvet.
PÉNZTÁROSN6:Köszönöm, doktor úr. Két tejes és két ásványvizes üveg.
F6oRVOS: Igy van.
Előveszi régi, toldozott-foldozott pénztárcáját.

5.
Kiszáll a liftből Dorota - a szépvállú nő - újabb
cigarettát szív ugyanott, az ablak mellett. A
főorvos elhalad mellette, megismétli a szertartást a három zárral, lerakja, amit vásárolt. Lábujjhegyen az ajtóhoz megy és kikukucskál. Dorota áll előtte. A főorvos kinyitja. az ajtót.
F6oRVOS: Maga valamit akar tőlem. Hallgatom.
DOROTA: Itt lakom a legfelső emeleten. Remélem, hogy emlékszik rám.
F6oRVOS: Igen. Két éve elütötte a kutyámat.
Kijjebb nyitja az ajtót, a nő bejön az előszebába.
DOROTA: Dorota Geller vagyok. A féljem a
főorvos úr osztályán fekszik.
F6oRVOS: Az állapotáról érdeklődik?
DOROTA:Igen.
F6oRVOS: A betegek család tagjait szerdánként háromtól ötig fogadom. Délután.
DOROTA:Két nap múlva.
F6oRVOS: Igen. Ma hétfő van.
Becsukja a vendég mögött az ajtót. Dorota viszszanéz a kukucskáló felé.
DOROTA: (Halkan mondja). Kár, hogy téged
nem ütöttelek el.

Jellegzetes - két rövid, egy hosszú - csengőszö
szakítja félbe a főorvos újságolvasását, a hirdetéseket tanulmányozta a napi sajtóban. Basia aszszony áll az ajtóban.
BASIA:Hideg van, doktor úr.
F6oRVOS: Hideg.
Azonnal kivezeti vendégét a balkonra, és megmutatja neki azt a kaktuszt, amelyiket reggel
vizsgálgatott.
F6oRVOS: Beteg, ugye?
Basia asszony a kaktusz fölé hajol, mint egy orvos.
BASIA:Elpusztul ...
F6oRVOS: Úgy gondolja?
A vendég szomorú biccentéssel erősíti meg véleményét, ő tudja. A konyhában a főorvos leveszi a gázról a forró vizet és két pohárba púpozott
kanál kávét tesz. Leönti forró vízzel. Basia aszszony az asztalhoz ül. Látszik, hogy mindketten
szeretik ezt a pillanatot.
F6oRVOS: Nem is nátha volt, tudja? A fogai
nőttek. Egész éjszaka sírt, reggel megtapogattam és éreztem a szájában az éles kitüremkedéseket. A foga volt.
BASIA:Nem aludt?
F6oRVOS: A gyerek reggel felé aludt el. Én
nem aludtam, ott ültem mellette, az anyja ... ő
meg azért nem aludt, mert aggódott, hogy mi
nem alszunk. Reggel apa átjött a szebájából és
kinyitotta a száját. Azt mondta: ooo ... Nevetett
és ujjával a fog helyére mutatott.
BASLA:Fogorvosnál volt?
F6oRVOS: Nem, soha sem volt fogorvosnál.
Ötvenen túl is minden foga ép volt. Csak ez az
egy ... kihúzta magának. Egyedül. Mondtam
neki, hogy a kicsinek kinőtt az első foga, ő meg
csak nevet és azt mondja: stimmel, minden
stimmel.
Basia asszony elmosolyodik. Talán illetlenség
megjegyezni, de hiányoznak az első fogai. Ez a
hiányosság azonban egyáltalán nem zavarja.
F6oRVOS: Apa kivette a zsebkendöbe csomagolt fogat és megmutatta. Fehér, tiszta fog. Térdére ültette a kicsit, és megm~tatta neki. Szóval
a helyzet a következő, Basia. En sálat veszek. A
kicsi nyugodtan alszik, látom a nyitott ajtón keresztül. A szobában ott ül apa, a térdén pedig nevetgélő unokája, amint éppen a kihúzott fogat
nézegeti. A feleségem pedig ott áll az előszobában, kihúzza magát és az álmatlanságtól karikás
szemmel mondja: nem tetszik ez nekem. Túl
sok a fog ebben a házban. Vigyázz magadra. En
még mondtam _neki: aludj egy kicsit. Apa ma
nem megy el. O pedig komolyan bólint: rendben.
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A főorvosnak félig csukva van a szeme, hanghordozásából érezhető, hogy befejezte mond ókáját. Basia asszony megissza utolsó korty kávéját. Rövid ideig csend van. Az asszony megérti,
hogy ezzel vége. Már a kávéját is megitta.
BASlA: Megittam ... Szabad?
A kávéspoharakat
a mosogatóba teszi. A rongyok közül kivesz egy puha darabot, és azonnal
törölgetni kezdi a szebában a polcokat. A főorvos feláll a konyhaasztal mellől, és az előszobában felveszi szőrmegalléros
kabátját. Eszébe
jutnak a Zycie Warszawy-ban megjelölt apróhirdetések. Odaadja a lapot Basia asszonynak.
FŐORVOS: Ma három ... Rendesen becsukja
majd az ajtót maga után?
Elmegy. A folyosó végén meglátja a cigarettázó
Dorotát. Azóta nem mozdult el az ablak mellől.
FŐORVOS: Kérem szépen ...
A hátához beszél. Dorota nem fordul meg.
FŐORVOS:jö.üön be délután.
Továbbmegy és beszáll a liftbe.

7.
Az óvodavezető szobájában, amely most orvosi
rendelőként szolgál, a főorvos éppen befejezi
egy kisfiú vizsgálatát. Fenekére paskol és útjára
engedi a gyereket, majd a beteglapra felírja a
megjegyzéseit. Most egy kislányt vizsgál.
FŐORVOS: Nem jársz fogorvoshoz?
A kicsi megrázza a fejét, nem jár. A főorvos újra
jegyzetel a lapra.
VEZETŐNŐ: Nincs több, főorvos úr.
FŐORVOS: Rosszak a fogaik.
VEZETŐ Ő: Nem azt eszik, amit kellene.
FŐORVOS: Igen.
VEZETŐ Ő: Mint mindig? Hétfőn?

8.
A főorvos bemegy a kórházba, a portás u.üával a
sapkája szélére bök.

6.

9.

Dorota harminc körüli csinos nő, olyan típusú,
akire egyszerűen csak azt mondják "lány". Az
asztalhoz megy, ott van egy levél. Az első szavak olvashatók: "Drágám. Itt tél van, fagy. em
tudlak elfelejteni. .. " Talán végig tudnánk
olvasni a levelet, ha Dorota nem tépné apró darabokra. Bekapcsolja a telefonrögzítőt. A berendezés magnetofonhangon
szólal meg.
HA G:Dorotka, ott vagy? ... Vedd fel a kagylót, ha ott vagy ... Nem vagy ott. Egy hétre elutazom síel ni. Csókollak.
Pillanatnyi csönd következik, majd az elektronikus "bip" jelzés után egy másik hang.
HANG:] anek Wierzbicki vagyok. Van itt egy
dolog. Este beugrom.
Aztán csend lesz. Dorota ismét beállítja a magnetofont és az ablakhoz megy. A főorvos átvág a
téren, az óvoda irányába indul. Dorota ajtaján
csenget a postás: alacsony, nagyfejű, hallókészüléket hord, amely nem működhet igazán jól,
mert a férfi kiabálva szólal meg.
POSTÁS:Gellerné? Pénzt hoztam. A férje táppénze. Kérem a szernélyi t.
DOROTA: Csak útlevelem van. j ó lesz?
A postás odafordítja hallókészülékes fülét.
DOROTA: Csak útlevelem van.
A postás kitölti az utalványt és kifizeti a pénzt.
DOROTA: Semmi több?
A postás átdobja táskáját a vállán és tagadólag
rázza a fejét.

Ápolónők és orvosok üdvözlik az osztályon áthaladó főorvost. A betegek a félemeleten kiveszik szájukból a cigarettát, hogy ,Jó napot" -ot
mondhassanak. A főorvos megállít egy fiatal orvost az osztály folyosóján.
FŐORVOS: Hol fekszik Geller, kolléga úr?
Az orvos gondolkozik egy kicsit.
ORVOS: A műtét után? .. Tizenkettes.
FŐORVOS: Kérem a beteglapját.
Odamegy a tizenketteshez, de az ablak üvegén
át az egyik beteg ágyánál Dorotát pillantja meg.
Szemügyre veszi őket és elmegy. Andrzej, Dorota férje néhány évvel idősebb feleségénél. Dorota azzal a fájdalmas döbbenettel néz rá, amely
az élettől búcsúzó hozzátartozó láttán keríti hatalmába az embert. Hozott férjének egy kis üveg
befőttet, de megértette, hogy teljesen felesleges,
visszarakta hát a táskájába. Igyekszik megigazítani apárnáját,
elsimítja a paplant, végül kimegy a teremből. Ekkor Andrzej óvatosan kinyitja a szemét - felébredt? Egész idő alatt nem
aludt, csak nem akart a feleségével beszélgetni?
Arcát görcsbe rántja a fájdalom. Félig lecsukódó
szempillája alól vizsgálja a közeli tárgyakat. Az
ágy fehér támlájáról foszladozik a festék. Ezen a
támlán törnek meg a valahonnan idepotyogó
vízcseppek - először lassan cseperésznek, hoszszú szünetekkel, egy, kettő, esetleg három egyszerre. A fal és a mennyezet találkozásánál látjuk a csordogáló vizet. A párkányon szétdobált
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levelek. Andrzej behúnyja a szemét. Biztos,
hogy nem akarja látni ezeket a képeket. A fűtőtestről ugyanolyan ritmusban csepeg a víz az
alája tett vödörbe, mint az előbb az ágyra. Arca
ismét eltorzul a fájdalomtól.

10.
TITKÁRNŐ: Egy hölgy keresi a főorvos urat.
Gellerné.
FŐORVOS: Már délután van?
A titkárnő az órájára néz.
TITKÁR Ő: Három perccel múlt tizenkettő.
A főorvos félreteszi papírjait és beinvitálja Dorotát.
FŐORVOS: Tessék helyet foglalni.
Dorota cigarettát és gyufát vesz elő.
DOROTA: Szabad?
FŐORVOS: Én nem dohányzom, de ha önnek
muszáj ...
Dorota elteszi a cigarettát és a gyufát. A főorvos
a fény felé tartja a felvételt, amely a beteg doszsziéjában volt.
FŐORVOS: A kórisme, gyógyítás, műtét ...
mind késő.
DOROTA: Ez mit jelent?
A főorvos az asszony felé fordul.
Fő ORVO : Rosszat.
Rendezgeti papírjait, a beszélgetést befejezettnek tekinti.
DOROTA: Életben marad?
FŐORVOS: Nem tudom asszonyom.
Dorota feláll, és egészen közel megy a főorvoshoz.
DOROTA: Nekem tudnom kell. Önnek muszáj ...
FŐORVOS: Nekem egyet muszáj: legjobb tudásom szerint gyógyítani a férjét. Egyet tudok:
hogy nem tudom.

nül a lépcső mellett - parkol úgy, hogy feltétlenül észrevegye, ha az orvos arra jön.

12.
A főorvos a nagyszobában ül. Mindenfelé összetákolt polcok, csomagok, tele fiolákkal, orvosságos üvegekkel és színes dobozkákkal. Két fiú segít a főorvosnak. aki nyitott könyvekben ellenőrzi a gyógyszerek nevét, összeveti a megfelelő
lengyel elnevezéssel. Le-fel kapkodja a szemüvegét, leolvassa a szavatossági időt. Feketeruhás, sovány férfi lép a szobába, nyakán fehér állógallér. A pap ő, akire - talán - emlékszünk az első történetből.
A főorvos felteszi
szemüvegét.
FŐORVOS: Egy hétre való munka.
PAP: Elnézést...
itt nemsokára foglalkozásunk lesz.
A főorvos fanyarul elmosolyodik.
FŐORVOS: Egy hónapra ...

13.
Dorota
tort és
volról
másik

átfázott a kocsiban, bekapcsolja a moa meleget a kezére fúvat ja. A főorvos támeglátja a Volswagent, hátrálni kezd és
lépcsőházba megy be.

14.
A főorvos a liftben az utolsó emelet gombját
nyomja meg, és az egész épületben végigvezető
folyosón átmegy a másik lépcsőházba. Itt is beszáll a liftbe és lemegy a saját emeletére. Kulcs,
három zár, és így tovább.
Dorota csodálkozva látja amelegházban kigyulladó fényt.

11.
15.
Kora alkony. A portás a főorvos láttán ujjait sapkájához érinti. A főorvos befordul egy mellékutcába. Dorota elégördül a Volkswagenjével.
DOROTA: Elviszem.
FŐORVOS: Köszönöm, gyalog járok.
Dorota megvárja, míg eltávolodik és lassan utána indul. A Volkswagen - biztos távolságra a
főorvostól - a lakótelepre hajt. A főorvos befordul a ház mögött, Dorota gyorsít, de nem lát senkit. Visszatolat. Ahhoz a házhoz áll, amelyikben
mindketten laknak és szabálytalanulközvetle-

A főorvos még kabátban olvassa Basia asszony
ünezetét: a leves a hűtőszekrényben,
a kaktuszt
átültettem cserépbe és kitámaszottam. Doktor
úr, ne nyúljon hozzá. A hirdetésre telefonáltam.
Szerdán jövök. Majd elmondom. Barbara.
Megszólal a csengő. A főorvos sóhajt egyet. A
csengetés erőszakosan ismétlődik.
FŐORVOS: Mindjárt!
Meggyújtja a gázt, felteszi a Basia asszony által
előkészített négy fazék vizet, majd kinyitja az aj-
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tót. Dorotajön be a szobába, bundáját le sem veszi.
FŐORVOS:A másik lépcsőházon keresztül jöttem be. Rágyújthat.
Dorotának reszket a keze, ahogy cigarettáért
nyúl. Hamutartóért indul, de nem talál az
íróasztalon. Lát viszont bekeretezett fényképeket. Néhány férfi áll egy régi típusú légcsavaros
repülőgép mellett.
FŐORVOS:Maga hogy szokott fürdeni?
DOROTA: Gázon melegítek vizet.
FŐORVOS:Asszonyom. Én igazán nem tudom.
Dorota mélyet szippant és a kezébe hamuzik.
DOROTA: Én nagyon ... A férjem és én ...
Szeretem őt.
FŐORVOS:Ahogy elnéztem magukat, biztos
így is van.
Dorota a markában lévő hamut bámulja.
FŐORVOS: Az orvostudomány semmit sem
tud az okokról, keveset tud a következményekről. Az előrejelzésről - nagyon keveset.
Dorota félbeszakítja.
DOROTA:Az amerikaiak megmondják a betegeiknek.
FŐORVOS:Igen, azt mondják. A "nem" általában beigazolódik, az "igen" ritkán.
DOROTA:Engem a "nem" ismerete is kielégít.
Mondja meg: meghal. Csak hogy tudjam. Mindent megteszek érte, amit tudok ...
Cigarettájáról a padlóra esik a hamu.
FŐORVOS:Maga semmit nem tud tenni. Csak
várhat.
A főorvos rövid észérvei kiborít ják Dorotát,
de kénytelen ezt a beszélgetést végigcsinálni.
Ezúttal sikerül a kezébe hamuznia. Megnyugszik.
DOROTA:Ha ad még nekem egy percet, megmondom, miért kell tudnom.
FŐORVOS:Tessék.
DOROTA:Nem lehetett gyerekem. Most harmadik hónapban vagyok. Nem a férjerntől. ..
Ha elvetetem, már semmi esélyem nem lesz. Ha
viszont a féljem életben marad, nem tarthatom
meg ezt a gyereket. A férfi ... Az az ember, akiről szó van, nagyon közel áll hozzám. N em tudom, hogy ön tudj a-e ... Lehet egyszerre két
embert szeretni ...
FŐORVOS: Arra, hogy meggyógyuljon, néhány százalék esélye van, a túlélésre és vegetálásra talán több mint tíz. Ezt mondja az orvostudomány. Én pedig ... Túl sok olyan embert láttam, akik életben maradtak, bár nem kellett volna nekik, meg olyanokat is, akik minden ok nélkül meghaltak.
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Dorota hosszadalmasan, módszeresen oltja ki
cigarettáját a gyufásdobozban, a hirtelen meggyulladt foszfor erőteljes lángra lobban.
FŐORVOS:Fogja majd tudni, hogy nem az ő
gyermeke?
Dorota arcán olyasmi jelent meg, amit a regényírók "dühös mosoly"-nak szoktak nevezni.
DOROTA:Természetesen ... Ön csak össze zavalja a dolgokat. Ön is ...
FŐORVOS:Tudom, hogy az emberek mindenbe beleegyeznek. Néha ...
DOROTA:Vannak dolgok, amiket nem lehet
megtenni egy emberrel ... akit szeretünk ... aki
éppen haldoklik. Ön hisz Istenben?
FŐORVOS:Igen ...
DOROTA:Nekem nincs kit kérdeznem ...
Dorota búcsúzás nélkül távozik. A főorvos felemeli a fejét, egy fényképről fagylaltozó gyerekek néznek vissza rá. Feláll, betakarja kendővel
a kanárit, amely éppen énekelni kezdett.

16.
Dorota ajtaja előtt hatalmas, jól megtömött hátizsákon egy viharkabátos férfi ül. Amikor meglátja a fiatalasszony t, feláll.
JANEK:Telefonáltam ... Hallottad a rögzítőről?
DOROTA:Igen.
Kinyitja az ajtót, pillantása a hátizsákra esik.
DOROTA:Andrzejé?
JANEK:Elutazunk. Egy hét múlva. Egyenesen
Delhibe, utána pedig a teherhordókkal az első
táborhelyre.
Bemennek a lakásba.Janek az előszobában helyezi el a nehéz hátizsákot.
DOROTA:Minek hoztad ide?
JANEK:Miért turkáljanak benne, ha nem lesz
ott senki ...
DOROTA:Ide figyelj ... nem túl korai még a
temetés?!
Janek egy lapot vesz ki a zsebéből.
JANEK:Írtam neki ... Hiányozni fog nekünk a
hegyekben.
DOROTA:Vidd el innen. Vidd el!
Kivágja az ajtót, és ő maga próbálja kitaszigálni
a hátizsákot a folyosóra.
DOROTA:Tagja a klubnak, vagy nem?! Van
joga ott tartani a hátizsákját a raktárban?
JANEK:Igen, de ...
DOROTA:Akkor legyen ott, a fene egye meg!
Legyen ott, legalább míg meg nem hal!
Átlöki a hátizsákot a küszöbön, és becsapja az
ajté t. J anek az előszobában marad.

J A EK: N e haragudj...
N em akartuk...
Szegénykém ...
DOROTA: Már elmúlt. Nem volt az olyan butaság ...
JA EK: Mi?
DOROTA: Ez az ostoba hátizsák.
JANEK: Hogy érzi magát?
Dorota hallgat.
A konyhában ül. Bámulja a pohárban párolgó
teát. Ujjával megérinti a pohár szélét, és milliméterenként az asztal felé tolja. Csakhamar el is
ér oda, Dorota nem csökkenti a nyomás erejét, a
pohár átbillen az asztal szélén és nagy csörömpöléssei leesik. Dorota erre sem reagál. Úgy
tesz, mintha észre sem venné, mit tett. A szobában megszólal a telefon. Dorota vár. Két csengetés után Dorota hangja hallatszik a rögzítőről.
.. DOROTA: Andrzej és Dorota Geller lakása.
On az üzenetrögzítőt hallja. A búgó jel elhangzása után kérem, hagyjon rövid üzenetet. Fél
perc áll rendelkezésére.
Hallani a rövid, elektronikus búgó hangot, rögtön utána, határozott férfihang szólal meg.
FÉRFI:En vagyok. Itt most dél van, nálad meg
este. Most jöttem meg a próbáról. Rengeteg az
ember. N agyon egyedül érzem magam. Minden
nap várlak. Holnap este telefonálok, akkor nálad éjszaka lesz. Bizonyára mindjárt lejár a
szal. ..
A készülék halkan kattan egyet, kikapcsol.

17.
Az üres laboratóriumban
- még korán van - a
főorvos valamit hosszasan vizsgál a mikroszkóp
alatt.
FÓORVOS: Az előző metszete t.
A fiatal orvos kicseréli a lencse alatt a preparátumot. A főorvos ismét a mikroszkópra tapad.
FÓORVOS: Még korábbit.
A művelet megismétlődik.
FÓORVOS: A legújabbat.
A fiatal orvos ismét kicseréli a preparátumot.
F ORVOS:Nézze meg.
Most az orvos hajol a mikroszkóp fölé. A főorvos cseréli előtte a metszeteket, tájékoztatja,
hogy éppen melyiket látja.
.
FÓORVOS: Két héttel ezelőtti. Egy héttel ezelőtti. A legújabb.
A fiatal orvos felemeli a tekinteté t. Szeme körül
piros karika.
ORVOS: Főorvos úr mindig arra tanított. ..
FÓORVOS: Hagyjuk ... Mi a véleménye?

ORVOS: Súlyosbodik.
A főorvos bólint, ő is hasonlóképpen

gondolta.

18.
A nőgyógyász olyan férfi benyomását kelti, aki
már sok nőt látott, de nem feltétlenül szakmai
szempontból nézegette őket. Befejezte a vizsgálatot, és Dorotát fürkész i.
NóGYÚGYÁSZ: Gyönyörű, Lejöhet.
Dorota nem mozdul.
DOROTA: El kell vetetnem, doktor úr. Azért
jöttem, hogy megbeszéljük.
N GYÚGYÁSZ:Ezt a gyönyörűt?
DOROTA: Ezt a gyönyörűt.
A nőgyógyász kinyitja a noteszét, időpontot keres .
NóGYÚGYÁSZ: Volt már nálam?
DOROTA: Először vagyok itt.
ÓGYÚGYÁSZ:Holnapután.
eve?
DOROTA: Dorota Geller.
NÓGYÚGYÁsz: Szép neve van.

19.
Dorota az Európa szálló halljában nézelődik.
Harminc körüli szemüveges férfi áll fel a kávéja
mellől.
DOROTA: Ön az?
SZEMÜVEGES:Igen ... J ó napot. Witek mesélt . ..
Elővesz egy borítékot és egy színes csomagot.
DOROTA: Mikor érkezett?
SZEMÜVEGES:Éjszaka. Arra kért, számoljak
be magának róla.
DOROTA: Meséljen.
SZEMÜVEGES:Megvolt a hangversenye. Nem
tudja magát elérni telefonon. Kérte, mondjam
meg, hogy...
ma éjszaka is meg fogja próbál ni ... Sokan voltak a hangversenyén ...
DOROTA: Tudom.
Nehezen megy a beszélgetés.
SZEMÜVEGES:Hát ennyi. A lakáskulcsa magánál van ...
DOROTA: Igen.
SZEMÜVEGES:Arra kéri, hozza el onnan a kottáit. Ott van a pianínón, zöld dossziéban. Ennyi.

20.
Dorota kinyitja a pianínó tetejét Witek lakásán.
Finoman megérinti a billentyűket. Elveszi az uj-
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ját, de a hangok tovább zengenek. Az egész jelenetben hallani lehet ezt a hangzást. A lakás
egyetlen nagy szoba, amelyben a falakat leb ontották - Witeknek nagysietve kellett elutaznia:
be sincs ágyazva, mindenfelé szanaszét dobált
dolgok. Dorota odamegy a fogason lógó zakóhoz. Beteszi a kezét a kabát ujjába, és magához
öleli. Ezután bemegy a fürdőszobába,
meggyújtja a lámpát. A tükörre fel van írva rúzssal:
Korábban keltem. Kilenckor a Filharmóniánál.
Dorota. A "Dorotá"-ban az "o" betűbe mosolygó nap van rajzolva. Dorota is mosolyog, viszszamegy a pianínóhoz, és a zöld dossziéban
lévő kottára ráteszi a levelet és a színes csomagot.

2l.
Basia asszony már a küszöbön mosolyog, de
másként, mint szokott.
FŐORVOS:jó napot, Barbara.
Figyelmesen szemléli a belépót.
FŐORVOS:Történt valami, Barbara?
BARBARA:Megvettem ...
FŐORVOS:Megvette!
BARBARA:Igen, a hirdetés alapján, amit bejelölt nekem ...
FŐORVOS:Akkor miért nem vette fel, hogy
megmutassa?
BARBARA:Gyönyörű...
Azt hiszem, soha
nem veszem fel ... Kár lenne ... Amilyen ma a
világ, ki tudja, mikor veszik le az emberről.
FŐORVOS:Na, mesélj en.
Basia asszony mutatja,
BARBARA: Hosszú, fekete...
göndör tinesek ... mintha rám öntötték volna ... Olyan
gallérja van, amilyet elképzeltem magamnak ...
FŐORVOS:Mennyit adott érte? Elárulja?
Barbara asszony őszintén, boldogan mosolyog.
BARBARA:Minden pénzemet, főorvos úr.
Amit harminc év alatt összegyújtöttem, mind.
Közben át is öltözött, táskájából csavarhúzót
vett elő, már a balkonajtó előtt áll, az ablakot
szereli. Az egyik ablakra a főorvos röntgenfelvételeket akasztott. Közelebb megy, figyelmesen vizsgálja őket.
Ahogy Basia asszony odaér a csavarhúzójával, a
főorvos olyan helyre teszi a felvételeket, ahol
nincsenek útban.
BARBARA:A doktor úr itt is dolgozik?
FŐORVOS: Igen ... Az emberek állandóan
kérdezgetik, mennyi van még hátra az életükből. ..
BARBARA:És megmondja nekik?
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FŐORVOS:Nem mondom meg ... Hisz nem
tudom ...
Basia asszony abbahagyja a munkát, és félhangosan, mintha a legnagyobb titkot árulná el, vallomást tesz.
BARBARA:Én hirtelen szeretnék meghalni.
A főorvos átveszi az asszony komoly, konspiráló hanghordozását.
FŐORVOS:Fél?
BARBARA:Mindenki fél. De én... Amíg
vagyok, az ablakaim csillogni fognak, doktorúr.
A főorvos a táskájába rakja a röntgenfelvétel eket. A konyhában két pohárba kávét tesz és
leönti forró vízzel. Barbara asszony a küszöbön
áll és két kezét a kötényébe törölgeti. Mindketten leülnek és hozzálátnak a kávéhoz, óvatosan,
hogy meg ne égessék a szájukat. Rövid csend
után Barbara asszony megjegyzi.
BARBARA:Salban ment el ...
FŐORVOS:Sálban ... igen. Ma nem tart sokáig, Barbara. Munkába mentem, a kórházba.
jött egy ember és azt mondta, hogy ma éjszaka
átdobnak Angliába, ez a parancs. Hazatelefonáltam, a feleségem aludt. Apám vette fel a
kagylót és azt mondta: halkan beszélek, mert alszik a feleséged. Megkérdeztem tőle: és a gyerekek? Minden rendben. j átszottam velük, a kislány annyira nevetett, hogy bepisilt, a fiú éhesen
ébredt, megetettem, most mondja a magáét. Nevettem, hogy mit beszél az a gyerek? Odatarthatta a kagylót a gyerekhez, mert hallom: guu
guuo ... Ekkor tizenegy óra volt. Tizenkettőkor
elkéredzkedtem a munkából, Hazamentem, de
a ház már nem volt meg.
Barbara asszony szájában hűti a kávét.
BARBARA:Ez akkor volt?
FŐORVOS:Akkor, Barbara. Ott, ahol a házunk állt, egy nagy lyuk volt. Akkor. Azon a napon, éjfél után néhány perccel.

22.
DOROTA:Andrzej és Dorota Geller lakása. Ön
az üzenetrögzítőt hallja. A búgó jel elhangzása
után kérem, hagyjon rövid üzenetet. Fél perc áll
rendelkezésére.
Mint mindig, elhangzik a rövid, elektronikus
búgó hang. Witek hangját hallani érthetően, és
bár messziről, mégis mintha itt állna.
WITEK:Dorota, vedd fel a telefont. Ott vagy,
igaz? ..
Dorota felemeli a kagylót. Éjszaka van.
WITEK: Dorota ... Már napok óta telefonálok ...

DOROTA:Nem voltam itthon.
WITEK: Megkaptad az útleveled?
DOROTA: Igen ... De ... nem lesz rá szükségem.
WITEK:Miért?
Dorota hallgat.
WITEK: Dorota! Miért? Andrzej hogy van?
DOROTA: Rosszul. Nagyon rosszul.
WITEK:Miért nem lesz rá szükséged?
DOROTA: Elvetetem.
WITEK:Mit mondtál?
DOROTA:Holnap megyek a műtétre.
Most Witek hallgat.
DOROTA:Megértetted?
WITEK: Igen. Dorota, ha ezt megteszed ~s
Andrzej meghal ... akkor nem lehetünk majd
együtt.
DOROTA:Tudom.
Ismét csend van.
DOROTA:Egy vagyonba kerül neked ez a beszélgetés.
WITEK: Csak veled akarok lenni.
DOROTA:Meg kell kérned valakit, hogy vigye
el a kottát ...
WITEK: Igen. Akarlak ... Szeretlek.
Dorota leteszi a kagylót. Kihúzza a zsinórt is, és
átöleli a párnát.

23.
Iratrendezőkkel
telezsúfolt hivatali szobában
középkorú szőke nő ül.
DOROTA:Szeretném visszaadni az útlevelet.
HIVATALNOKNÖ:Neve?
DOROTA:Dorota Geller.
A hivatalnoknő előhúzza az egyik íratrendezőt.
azonnal megtalálja a szernélyi igazolványt, és
csodálkozva nézi a melléje tett kis papírt.
HIVATALNOKNÖ:Néhány napja vette átaz útlevelét. Az Egyesült Államokba.
DOROTA: Igen.
HIVATALNOKNÖ:Nem kell most visszaadnia.
Még ha eltolódik is az utazás.
DOROTA: Nem tolódik el. Nem utazom.

24.
A főorvos értelezletet vezet az irodájában.
FÖORVOS:... ebben az ügyben sincsenek jó
híreim. Ahhoz, hogy kiírtsuk a csótányokat és
svábbogarakat, néhány napra minden kórtermet fel kellene szabadítanunk, ezt pedig nem tehetjük meg. Még legalább egy évig kell ...

Az ajtóban megjelenik a titkárnő, és suttogva
mondja.
TITKÁRNÖ:Az a nő, aki már volt itt ... Geller. ..
FÖORVOS:Engedje be.
A titkárnő kimegy az irodából, a főorvos pedig
folytatja a félbeszakadt témát a csótányokról és
svábbogarakról.

25.
TITKÁRNÖ:A főorvos úr azt mondja, hogy kivételesen ...
Kinyitja a folyosót lezáró üvegajtót, beeng~di
Dorotát. A 12-es szoba ajtaja üvegezett, arnint
emlékszünk rá. Dorota benéz rajta. Andrzej haja össze van ragadva az ..izzadsá?tól, ..a~ca _még
beesettebb. Infúziós csovek, kis kopocsesze,
amibe szemét ki sem nyitva állandóan beleköpköd. Dorotától nem messze, a folyosón - észrevétlenül - áll egy fiatal férfi az orvosokéhoz hasonló fehér öltözékben. Figyelmesen nézi kettőjüket - Dorotát és Andrzejt. Arca olyan, mintha
valahol már láttuk volna. Lehet, hogy ebben a
sorozatban, lehet, hogy máshol. Talán mindenki látta már valamikor ezt az arcot. .. Dorota
Andrzej mellé ül. Fölé hajol.
DOROTA:Andrzej. Hallasz engem?
Andrzej fájdalomtól eltorzult arca megnyugszik , semmi más nem utal arra, hogy hallana valamit.
DOROTA:Hallasz?
Halkan, de nagyon érthetően beszél, tagolva a
szavakat.
DOROTA:Nagyon ... szeretlek.
Nem lehet tudni, hogy Andrzej megértette-e.
Arcát ismét eltorzítja a fájdalom. Dorota nedves
haját simogatja. Azt akarja, hogy Andr.zej.tudjo~
róla és érzelmeiről, még ha nem hallja IS, amit
mond. Az orvosi öltözékhez hasonló fehér ruhás
fiatal férfi tovább figyeli őket az ajtó üvegén keresztül. Andrzejt nézi, akinek arca az ITT és az
OTT között van. Dorota félre simítja férje homlokáról a hajszálakat és kimegy a kórteremből.
Andrzej nézi a körülötte lévő világot: az ágy
karfáját a hámló festékkel, amelyr: -:-nem le.het
tudni, honnan - víz csepeg. Teleszívódott, mintha áttetsző higany lenne. A vízcseppek meglepően nagy erővel robbannak szét akarfán.

26.
Dorota magabiztosan halad át a főorvos titkárságán, és hirtelen nyit be. A főorvos mondat
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közben hagyja abba mondókáját, a titkárnő
olyan érzéssel áll fel, hogy nem vigyázott elég
éberen a területére. A főorvos először a titkárnőhöz szól.
FŐORVOS:Hagyjon magunkra, legyen szíves.
DOROTA:Nem kell, csak egy másodperc.
Szembenéz a főorvossal.
DOROTA:Nem akart ítéletet mondani a férjem felett. Én viszont nem akarom, hogy nyugodt legyen a lelkiismerete. Itéletet mondott a
gyermekem fölött.
A főorvos ismét a titkárnőhöz fordul.
FŐORVOS:Hagyjon magunkra, már kértem.
DOROTA:Egy óra múlva lesz a műtétem.
FŐORVOS:Ne tegye.
Dorota megáll.
DOROTA:Hogyan?
FŐORVOS:Ne tegye.
A főorvosnak igencsak nehezére esik kimondani azt, amit elhatározott, hogy kimond.
FŐORVOS:Meg fog halni.
DOROTA:Honnan tudja?
FŐORVOS:Az áttétel egyre gyorsul. Nincs esélye.
DOROTA:Esküdjön meg.
A főorvos hallgat.
DOROTA:Esküdjön meg!
FŐORVOS:Isten engem úgy segéljen.
Dorota feszültsége alábbhagy. Arca szinte teljesen nyugodt lesz. Korábbi elszántságának nyoma nélkül indul az ajtó felé. A főorvos az ajtó
előtt állítja meg.
FŐORVOS:Kérem szépen ...
Dorota feléje fordul.
FŐORVOS: Maga a Filharmóniában játszik,
igaz?
DOROTA:Igen.
F6oRVOS: Szeretném egyszer meghallgatni ...
Dorota figyelmesen nézi a főorvost, és lassan
becsukja maga mögött az ajtót.

27.
Alkonyodik. Dorota lakásának ablakánál áll. A
messzeségbe néz. Mögötte a kivilágítatlan lakás
sötétsége.
A főorvos a villany fűtőtest vörös fényével megvilágított ablakon át néz ki melegházából.
Ugyanúgy a végtelent szemléli, mint Dorota.
Andrzej arca sápadt. Halk zajt? csörömpölést?
zizegést? lehet hallani. Andrzej kinyitja a szemét. A fél pohár kompótból méhecske próbál
kiszabadulni. Egyszer csak eiül a zaj. A méhecs-
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ke lassan mászik felfelé a pohár széléhez. A tetején megáll, megrázza szárnyait és elrepül.

28.
A filharmónia termében koncert van, a hegedűsök között Dorota,játékba merülve. A közönség
soraiban ott ül a főorvos. A kellemes, szépen
megszólaltatott, tiszta, harmonikus hangzású
zenét hallgatva nézi Dorotát. Semmi más nem
történik - a zene betölti a termet, majd végeszakad. Dorota leveszi a vonót a húrokról.

29.
Éjszaka a főorvos szobája veszít hivatali, szikár
jellegéből. Az íróasztaion álló kis lámpa fénye
csak a legközelebbi kontúrokat emeli ki. A főorvos félrebillent fejjel alszik a fotelban. Mindenféle papírok, a vizsgálatok eredményei, beteglapok - mindez arra utal, hogy ezeket tanulmányozva aludt el. Halk kopogtatásra ébred.
FŐORVOS:Tessék.
Kinyílik az ajtó. Andrzej áll előtte. Még mindig
nagyon sovány és sápadt, de él, ott áll az ajtóban. Most először halljuk mély hangját.
ANDRZE]:Szabad?
FŐORVOS:Tessék.
ANDRZEj:Aludt ...
FŐORVOS:Elszunnyadtam. Tessék ...
Andrzej nem érzi még magát teljesen biztosnak,
óvatosan lépked, a fotel karfájára támaszkodik.
ANDR:z;Ej:
Nem tudok aludni ...
FŐORVOS:Foglaljon helyet.
ANDRZE]:Szerettem volna megköszönni.
FŐORVOS:Nincs mit. Komolyan mondom,
ezesetben nincs mit.
ANDRZE]:Nem hittem volna ...
FŐORVOS:Én sem. A vizsgálati eredmények,
analízisek, röntgenfelvételek egyenesen vezettek a ... Látja, megint kiderült, hogy nem röntgenfelvételt gyógyítunk.
ANDRZEj:Onnan jöttem vissza ... Igaz?
FŐORVOS:Igen.
ANDRZEJ:Az volt a benyomásom, hogy széthull a világ. Minden elnyomorodott, ronda ...
Mintha valaki tudatosan vette volna el a kedvemet a világtól, mintha segíteni akart volna, hogy
ne sajnáljam itthagyni. ..
FŐORVOS:És most? Megszépült egy kicsit?
ANDRZEJ:Nem ... De meg tudom érinteni az
asztalt. Most erősebb, mint azelőtt. .. Egyértelműbb.

Andrzej megérinti az asztalt, amely már sok
mindenen átment az életben. Meg van repedve,
le van törve a széle, különleges hangulatban kell
lennie valakinek, hogy azt mondja rá: "erős".
Andrzej
mintha
elszégyellte
volna magát
amiatt, amit mondott.
Osszekulcsolt
kezén
mozgö ujjait figyeli.
ANDRZEJ:Es mindehhez még, tudja ...

A főorvos türelmesen vár.
ANDRZE]:... gyerekünk lesz.
Felemeli örvendező tekintetét. A főorvos osztozik örömében.
FÖORVOS: Nagyon örülök ... Andrzej.
(Dekalog. Verba, Chotomów,

1990. 35-39. o.)
Pap Pál fordítása

Megjelent a

MOVEAST
első száma!
A Magyar Filmintézet kezdeményezésére
bolgár, cseh, jugoszláv, lengyel, magyar,
román, szlovák kritikusok, filmalkotók alapították ezt az angol nyelvű nemzetközi
folyóiratot.
A folyóirat magvát alkotó Histheory rovat tanulmányokat közöl az alapító országok
filmtörténeti, filmelméleti mühelyeiböl, melyek mélyebb összefüggésekben vizsgálják a térség mozgóképkultúráját.
Igy az első szám a magyar ötvenes- és a bolgár hatvanas éveket boncolgatja, összefoglalót közöl a román dokumentumfilm történetéről, feltárja a cseh történelmi film szellemi hátterét. Az elméleti írásokban a hetvenes
évek - akkoriban kevéssé támogatott - strukturalista szemlélete ütközik egy újszerű,
Godard nézeteiből kiinduló filmtörténeti koncepcióval.
Gallery című rovatában a lap ezúttal négy, különböző időben készült kelet-európai
filmet "állít ki" olvasói elé. A mai törekvéseket, kortárs alkotói pályákat figyelő On
the Road a bolgár Ivan Pavlov munkásságát elemzi. Két könyv ismertetésével mutatkozik be a Forget-Me-Not rovat, amely a jövőben nem csupán könyvrecenziókra
kíván szorítkozni. A szám anyagát a dokumentumokat,
visszaemlékezéseket publikáló
Open File zárja, mely Balázs Béla háború utáni leveleivel kívánja felhívni magára a figyelmet.
A számokat végső formába öntő szerkesztöség (Forgács Iván, Hirsch Tibor, Barabás Klára) a Magyar Filmintézetben működik. A szerkesztő bizottság tagjai teljes
önállóságot élveznek országuk, szervezetük anyagának kiválogatásánál (Alicja Helman - jagello Egyetem, Krakkó; Mariana Iliesiu - Román Filmarchívum; Ljuba Kulezics - Kino monthly, Sofia.jelena Pastekova - Szlovák Filmintézet; Eva Struskova
- Cseh Filmintézet; Slobodan Sijan - jugoslovenska
kinoteka).
A folyóirat nyitott. A szerkesztők várják más szervezetek csatlakozását is a térség
bármely (1)országából. A MOVEAST olyan szerzők jelentkezését is várja, akik a világ
többi régiójában foglalkoznak a kelet-európai filmmel.
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