PÁLYÁZATI FELHívÁs
A Mozgókép és Befogadási Alapítvány az elmúlt évi pályázat tapasztalatait összegezve
módosítja a pályázati feltételeket. Támogatni kívánjuk az általános és középiskolai filmes
képzésre felkészítő oktatási programok kidolgozását; amennyiben egyéni kutatásaikhoz szükséges, útiköltség-támogatást nyújtunk fiatal pályázóknak külföldi filmes rendezvényekre.

A Kuratórium különösen fontosnak tartja az alábbi
kutatási témákat:
1. Az életstt1us és a filmízlés összefüggései.
2. "Naiv filmtipológiák."
Hogyan osztályozza a
közönség a filmeket?
3. Magyar mozik az átalakulás idején. Esettanulmányok a budapesti és vidéki mozizás elmúlt 4-5
évéről.
4. Filmbefogadás-pszichológiai
vizsgálat az alábbi
témakörökben:
a kommunikáció, az emberi viszonyok problémája a mai filmekben
- a különböző filmes effektusok hatása a befogadóra
- archetípusok és hatásuk a mai filmekben
5. A mai avantgárd film és az alternatív mozizás
helyszínei és közönsége.
6. A budapesti mozik építéstörténete és a moziépületek hasznosításának története.
7. Mozigrafikák vizuális tartalomelemzése. (Speciálisan inagyar jelenség a mozik homlokzatán a
műsort ismertető, nagyméretű grafika. Ezek jelentős része fotóban dokumentált. Stilisztikai és ikonográfiai elemzés.)
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Szeretnénk felhívni pályázóink figyelmét, hogya
részletesen kidolgozott kutatási terveket a támogatástól függetlenül is honoráljuk. Témájukat szak-

dolgozatnak megíró egyetemistáknak havi 3000 Ft
ösztöndíjat adunk.
Szeretnénk továbbá felkérni a film és közönsége
témakörével foglalkozó kutatókat és a többi pályázónkat, hogy egyéb kutatási témajavaslataikat, ötleteiket is írják meg nekünk.

Pályázati feltételek:
A pályázat nyitott, mindazon személyek és csoportulások részt vehetnek benne, akik a fenti témák
bármelyikére kutatási koncepciót nyújtanak be. A
tervezetnek részletesen tartalmaznia kell a kiinduló
hipotéziseket és az alkalmazni kívánt módszereket.
Kérjük, tüntessék fel a munka hozzávetőleges költség igényét is, továbbá azt, hogy kutatási támogatást vagy ösztöndíjat kémek-e. Mellékeljék szakmai önéletrajzukat és legfontosabb publikációik
jegyzékét.
A pályázatokat
címre:

három példányban kérjük az alábbi
MOZÖÓKÉPÉSBEFOGADÁS
Alapítvány
1143 Budapest, Stefánia út 97.

A benyújtás határideje: 1992. május 15.

A pályázatokat a Kuratórium és az általa felkért szakértők bírálják el. Az eredményről minden
pályázó értesítést kap.
Sikeres munkát kíván
a Kuratórium nevében
Losonczi Ágnes elnök
Tájékoztat juk kedves olvasóinkat, hogy a Magyar Filmintézet Könyvtárában megtalálhatók
Alapítvány támogatásával készült alábbi munkák:
l. Fábián Gergely: Videopiac, videoforgalmazás
2. Nagy Csaba: A mozi mint metafora.

a házi videogyűjtemények

tükrében.
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Paul Schrader: Transzcendentális stílus a filmben
A spirituális a művészetben
Sok módja van a Szentség művészetben való
megjelenítésének; egy művész vagy stílus sem
sajátította ki eddig a transzcendentális piacol.
Noha, mint Maritain állítja, nem létezik speciális
"vallási technika", a továbbiakban azt is mondja,
"igaz, hogy nem minden stílus illik egyformán a
szakrális művészethez."! Bármely művészetben
bizonyos stílusok a szakrális, mások a profán
kifejezésére a legalkalmasabbak; a filmben
pedig egyetlen stílus sem alkalmasabb a Szentség kifejezésére, mint a transzcendentális.
Milyen általános következtetéseket lehet levonni a szakrális művészet tarka történetéből?
Mi a közös a transzcendentális különböző kifejezéseiben: a nyugat-afrikai szobrászatban, a
zuni maszkokban, a bizánci ikonokban, a zen
kertekben, az illusztrált középkori kéziratokban,
a gótikus építészetben, a 17. századi meditatív
költészetben, a moralitás-játékokban, Rembrandt
festményeiben és Henry Moore szobraiban?
Milyen különbségeket tettek más művészeti for'mákban a Szentség és a szent érzések között, és
érvényesek-e ezek a mozira?
A szakralitás elsődleges, legszilárdabb metaforája a művészetben, amint a Bevezetésben is
elmondtam, a primitív vallás kifejezése a primi-

tív művészeten keresztül. A Szentség művészi
kifejezésére a történelem során használt technikák közül sok a primitív művészetből származik.
A szakrális művészet gyakran mintha előnyben részesítette volna a primitív technikákat: a
kétdimenziósságot, a frontalitást, az absztrakt
formákat, az archetipikus karaktereket.
Noha a primitív-klasszikus dichotómia hasonló a Szentség és a szent érzések megkülönböztetéséhez, legjobb esetben is csak elméletben
igaz; nem vonatkoztatható sem egy speciális
történelmi periódusra, sem speciális technikára.
A közelmúlt antropológiai kutatásai kimutatták,
hogy a primitív művészetben jóval több volt a
társadalmi konvenció és a belső indíték, mint azt
első magyarázói képzelték, és hogy a klasszikus
művészet minden naturalizmusával is erősen
vallásos tudott lenni. A primitív-klasszikus
dichotómiának mint általánosításnak nagy jelentősége van, de vigyázni kell, hogy ennél többre
ne használjuk.
A primitív-klasszikus dichotómia nem vonatkoztatható közvetlenül a művészi technikákra
sem. A rendszerint a primitív (szakrális) művészetnek tulajdonított technikákat sikeresen alkalmazták klasszikus (profán) célok megvalósítására is. Történelmi léptekkel mérve egyetlen egyedi technika sem tulajdonítható kizárólag a szakrálisnak vagy a profánnak. Nincsenek vallásos

Paul Schrader amerikai forgatókönyvíró és filmrendező, többek között Martin Scorsese Taxisofőr és Krisztus utols6 megkísértése című filmjének szerzője.
Transzcendentális
stflus a filmben (Transcendental Style in Film, University of California Press, 1972) című kötete Ozu,
Bresson és Dreyer munkásságát értelmezi. Az itt közölt szöveg a könyv zárófejezete.
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technikák. A bizánci művészet például azt tartotta, hogy a Szentség a rnűvészetben
egyetlen
fókusz pont révén válik láthatóvá, mivel így a
néző figyelme a szent arcára öszpontosul;
Vaszilij Kandinszkij 900 évvel később az "új"
primitív művészetet védelmezve azt írta, hogya
spirituális sok fókuszpontú kompozícióval tárható fel, mert így a néző a különálló,
egyedi formák és színek "belső kapcsolatát" érzékelheti.'
Vagy egy másik példa: a 17. századi meditatív
költészet szerint a vers a szakrálisat didaktikus
magyarázat, gazdag leírás és teljes metafora révén fejezheti ki; a transzcendenciát feltárni kívánó kortárs költők ezzel szemben a "töredékességet" és a hiányos metaforát részesítik előnyben.
A filmre vonatkoztatva még bonyolultabbá válik
a "vallásos technikák" kérdése. Az absztrakt, expresszionista vonalvezetés, amely olyan jól működik Grünewald isenheimi oltárán, egészen más
hatású lehet egy játékfilmben; egy három dimenzióban hatásos architektúra teljes kudarcot vallhat a kétdimenziós mozivásznon. A film esetében a transzcendentális művészet e korábbi formái, mint már mondottam, csak metaforaként
működhetnek.
Mivel vallásos technikák nem léteznek, fontossá
és szükségessé válnak az esztétikai általánosítások.
Egy technika vagy forma csak akkor írható le "vallásosként" (vagy transzcendentálisként), amikor
erősen kötött kontextusban definiáljuk (bizánci
ikonográfia, sumi-e festészet); ezen egyedi munkák
tanulságainak más médiumra való alkalrnazásához
az általánosításra kell hagyatkoznunk. Következésképp az esztétikák és a teológusok folyamatosan újraértelmezték
az eredeti prirnitívklasszikus dichotómiát, mindegyikük a maga
adottságaihoz
idomította,
mindegyikük: megkísérelte élőként és jelentéssel bíróként fenntartani
e fontos megkülönböztetést. Worringer úgy írta le,
mint a "naturalizmus" és a "stílus", Van der Leeuw
mint a "naturalizmus" és az "aszketizmus" közti
distinkciót. Aldous Huxley számára ez a "tradíció"
és az "egyéni stílus", az ifjabb Benjamin Rowland
számára a "tradicionális" és a "nem-tradicionális
művészet" közötti különbség volt, és így tovább. E
distinkciók mindegyike bizonyos mértékig korlátozott, mert művészeti technikákon
keresztül
egyetemes elvekről beszél; az esztétikának mindig
résen kell lennie: a technikák változnak, az elvek
nem. Amikor megkísérlem a spirituálisnak a
művészetben meglévő formáit egymásra vonatkoztatni,egy
teljes egészében
nem-művészeti
metaforát preferálok, olyat, amely nem vonatkozik
rnűvé zeti technikákra, hanem "jó művek" típusaira utal.
4

A Vallás és kultúrában (1930) Jacques Maritain a "világi eszközök" két típusát írta le, és bár
ezek elsősorban a jó művekre vonatkoznak, művészekre és teológusokra is használja őket. Tágabb értelemben utalhatnak két általános művészeti formára, a szakrálisra és a profánra. Az
első kategóriába tartozó "gazdag világi eszközök" (moyens temporels riches) "természetükből
adódóan bizonyos mértékű kézzelfogható sikert
ígérnek";' A jó műveknek ez a fajtája életet visz
a megrontott világba: "Abszurd lenne ezeket
megvetni vagy elutasítani, mert szükség van
rájuk, az emberi élet természetes alkotóelemei."
A gazdag eszközök a katona, a munkás és az
üzletember gyakorlatiassággal,
anyagi javakkal
és érzékekkel kapcsolatos eszközei.
A másik típusba tartozó "szegény világi eszközök" (moyens temporels pauvres) "a lélek
megfelelő eszközei". "Minél kevésbé terhesek
anyaggal, minél szűkösebbek, minél kevésbé láthatók - annál hatásosabbak. Ez azért van így,
mert ezek a lélek hatóerejének tiszta eszközei."
A szegény eszközök nem a kézzelfogható sikerre, hanem a lélek felemelésére rendeltettek.
Lévén "a bölcsesség eszközei", ezért a költők és
a filozófusok - Mozart, Satie, Rembrandt,
Dante, Homérosz, Szent Tamás - eszközei.
"Meg kell érteni - írja Maritain -, hogy e világi eszközöknek rendje és hierarchiája van." És a
szegény eszközök magasabbrendűek, mint a gazdagok: "A világ a holt súly tól pusztul el. Ifjúságát csak a lélek szegénysége révén fogja viszszakapni." Bár mindkét eszköz világi, a szegény
eszközök, amelyek elhanyagolják a kézzelfogható sikert, szükségszerűen közelebb vannak a
Szentséghez. A transzcendentális
művészethez
hasonlóan a szegény eszközök is egy cél felé
törekszenek: "annál közelebb kerülünk a spirituális lényegéhez, minél inkább eltűnnek a szolgálatában működtetett világi eszközök". Mindkét eszköz szükséges, de nem egyenrangú: a
gazdag eszközök tartják életben a testet, hogya·
szegény eszközök felemelhessék a lelket. Maritain Bresson vidéki papját úgy írhatná le, mint
olyan embert, aki a gazdag eszközöket csak arra
használta, hogy megszerezze a szegényeket, s
amikor az utóbbiak elfogytak, mindkét világi
eszközt feladta.
Hasonlóképpen lehet azt mondani, hogy a
szakrális művészet gazdag és szegény eszközöket egyaránt használ. A gazdag eszközök biztosítják a néző (vagy olvasó, vagy hallgató) fizikai
létét, azaz fenntartják érdeklődését; a szegény
eszközök eközben lelkét emelik fel. A művészetben használt gazdag eszközök Worringer

"naturalizmusának" felelnek meg. Ezek az eszközök érzékiek, érzelmesek, humanisztikusak,
individualisztikusak.
Lágy vonalak, realisztikus
ábrázolás, háromdimenziósság,
kísérletezés jellemző rájuk; empátiát keltenek. A művészetben
használt szegény eszközök Worringer "stílusának" felelnek meg: hűvösek, formalisták, hieratikusak. Absztrakció, stilizált ábrázolás, kétdimenziósság, szigorúság jellemzi őket; tiszteletet
és elismerést váltanak ki. Ezek a szembenálló
eszközök nem szétválasztott kategóriák; egyidejűleg jelen vannak és kölcsönhatásban rnűködnek minden műben, különösen a szakrális műalkotásokban.
A transzcendenciát kifejezni kívánó művész
nem hanyagolhat j a el sem a gazdag, sem a
szegény eszközöket, de tudnia kell, hogy melyik
az elsődleges. A gazdag eszközöknek a szegény
eszközök fenntartását kell szolgálniuk, a szegény
eszközöknek pedig a spirituális tudatosságot kell
erősíteniük. Egy bizánci templomban a gazdag
eszközök veszik körül a teret és segítik a liturgiát; a szegény eszközök pedig, mint a vertikalitás és az ikonográfia, hódolatot követelnek.
Magában a bizánci ikonban a színek változatossága és a mellékalakok realisztikus mozdulatai a gazdag; az arany háttér és a központi
alak frontális elhelyezése pedig a szegény eszköz. Arányuk természetesen nagymértékben változik az egyik művészeti formától a másikig.
Ez az arány mércéje lehet egy rnűalkotás
"spiritualitásának". Minél sikeresebben tud egy
műalkotás szegény eszközöket beépíteni egy
gazdag társadalomba,
annál közelebb kerül
transzcendentális
"céljához". Ez persze nem
nagyon pontos mérce, de legalább univerzálisan
alkalmazható. Vonatkozhat bármilyen emberi
tevékenységre,
művészire, társadalmira
vagy
filozófiaira. Mielőtt azonban ezt a pontatlan
mércét a filmre is alkalmaznánk, hasznos lesz
néhány általános megállapítást tenni a filmek
összehasonlító természetéről.

A mozi és a művészetek:
két áttekintés
Gerardus van der Leeuw a Szentség művészetben való megjelenítéséről írott tanulmányában a
nagy. m~vészetek történet~t követi n~omon a~

eredeti vallásos gyakorlattól a mai szekularizált
állarnig. Kezdetekor minden művészeti forma
vallásos volt, de a századok folyamán fokozatosan az "egység széttöredezését" szenvedte el.
A kultikus vallási tánc sacer ludusszá fejlődött, a
sacer ludus ezt követően polgári drámára és
liturgiára vált szét, a liturgia pedig további
fejlődése során popularizálódott; a történelemben a művészet szakrálisból profánná válásának
tendenciája vonul végig. A természetességre és
az egyéni erőfeszítésre helyezett hangsúly miatt
rendszerint a reneszánszt éri szemrehányás az
"egység széttöredezéséért",
de van der Leeuw
kimutatja, hogy ez a trend egészen a "nagy
eretnekig, Ekhnatonig" nyúlik vissza, aki egyiptomi istenszobrok arcvonásait saját családtagjairól mintáztatta." A művészet történetében még
a lehetséges művészek is csak igen ritkán voltak
képesek a szekularizáció trendjének ellenállni, és
a művészet vallási eredetéhez visszatérni.
Van der Leeuw nem tárgyalja a filmet tanulmányában. Eléggé sokatmondó, hogy ez az
egyetlen nagy műfaj, amely nem illik bele modelljébe. A filmek nem a vallási gyakorlatból
erednek, hanem a kapitalizmus és a technológia
teljességgel profán sarjadékai. Ha egy hívő
rendező visszamegy a filmművészet kezdeteihez, csak vállalkozókat és technokratákat fog
találni. * .
Az, amikor a Szentség a filmbe, az eredendően profán művészetbe próbál belépni, elkerülhetetlenül szokatlan következményekkel jár
- olyan következményekkel, amelyeket van der
Leeuw nem látott előre.
A fénykép ontológiája címü tanulmányában
André Bazin van der Leeuwvel. ellentétben azt
állítja, hogy a vallás és a művészet eredeti
egysége soha nem létezett, és hogy a művészet
(ez esetben a festészet) mindig két cél között
habozott: "az egyik elsődleges en esztétikai, nevezetesen a spirituális valóság kifejezése, amelyben a szimbólum az ábrázolt fölébe emelkedik; a
másik a tisztán pszichológiai, nevezetesen a külső világ megkettözése.:"
A képzőművészetek
kezdettől fogva megjelenítették mindkettőt: az
egyiket, az elsődlegesen esztétikait a bizánci
ikonok, a másikat, a tisztán pszichológiait az
egyiptomi halotti maszkok. "A nagy művészek
persze - -teszi hozzá Bazin - mindig képesek
voltak a két tende~ci~t kombinál~.".
. .

*A niúvészet és a vallés 'eretteti egységének premlsszája olyan' erős' volt atniÍvészet~lfuéreibi~, hogy egye;' ~ieri6k kate~':
gorikusan visszautasították a profán művészet lehetőségének elismerését. Húsz évvel a film megjelenése után Alessandro
Della Seta a következőket írta: "A művészet soha nem fog felemelkedni és fejlődni az emberek között, ha nincs megalapozva a
vallásban. Teljesen profán eredetű, a néző esztétikai ízlésének kielégítésére született művészet . .. elképzelhetetlen az emberi
történelemben és abszolúte soha nem létezett" (Religion and Art [London: T. F. Unwin, 1914], p. 35).
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Ahogyan van der Leeuw, Bazin is úgy érezte,
hogy a művészetben a spirituális fokozatosan
megadta magát "a külső világ megkettözésének". Bár a "tisztán pszichológiai" mindig létezett, a reneszánszig nem vált dominánssá. "A
perspektíva volt - írja - a nyugati festészet eredendő bűne", s attól fogva a művészet spirituális
jellege egyenletesen tűnt el.
Mindkét áttekintés, akár monisztikus, mint
van der Leeuwé, akár dualisztikus, mint Baziné,
azt tartja, hogy a művészetben a spiritualitás a
"realizmussal",
a külső vagy belső valóság
megkettőzésével kezdett hanyatlani. A művészetet mindig izgatta a realizmus kihívása: a bölény lejött a barlangfalról és szoborrá lett, a
szobrok fényképpé, a fényképek pedig mozgóképpé változtak. Az élet utánzásának vágyától
hajtva a művész végül megkísérelte magát a
fizikai létet reprodukálni, nem - mint a görögök csak a legmagasabbrendű érzéki formát ábrázolni. Victor Frankenstein őrült álma egy korának
sok művészével közös álom gótikus felfokozása
volt: művileg újraalkotni az emberi életet és
annak külső kömyezetét. A külső világ megkettőzésének vágyát a belső világ megkettőzésének
vágya kísérte. A romantikus művész saját érzéseit vizsgálta és jegyezte fel kötelességtudóan;
saját valóságán kívül másnak nem tartozott
felelősséggel. Teljes virágzását élte a "művészi
személyiség" mítosza, ami a pszichológiai pittoreszk és impresszió, a romantikus vers és a
pszichológiai regény létrejöttét eredményezte.
Sypher észrevette a 19. századi realizmus és a
romantika közötti hasonlóságokat, a romantikus
mű, bár a tiszta képzelet határán létezett, csak
befelé fordított realizmus volt."
A valóság keresésében a művészetek nyíltan
vágytak egymásra. A tér műfajai az idő műfajait
irigyelték, és fordítva. Hogarth sorozatfestményeket alkotott, hogy az időt szimulálja; Balzac
aprólékos festői leírásokat alkalmazott a tér felidézésére. Minden műfaj arra a "realizmusra"
vágyott, amit egy másik dimenzió tud nyújtani, s
egy térben és időben egyaránt valósághű műfaj
folyamatos keresése bizonyára előidézte a művészetnek a realitásban való fokozatos elmerülését.
A film, a teret és időt egyaránt megkettözö
művészet, mindezt megváltoztatta. Syphemek az
a futólag tett megállapítása, hogy a film minden
más művészetet átdobott a 20. századba, míg
maga sajnálatosan 19. századi maradt', kulcsfontosságú gondolat a film és a kortárs művészetek történetében, s olyan, amel még teljes
kifejtést kíván. A film képes a valóságnak azt a
közvetlen érzetét kelteni, aminek megszerzéséért
6

a művészetek oly gyakran adták el magukat;
axiómájuk a realizmus elérhetetlen célja volt.
Bár még mindig vannak a realizmusnak elérendő
csúcsai (például a holografikus film), a mozgókép, legalábbis időlegesen, felhagyott a hasonlóság iránti művészi vágyakozással. Ha a festészet eredendő bűne a perspektíva volt, írja
Bazin, akkor "a bűntől Niepce és Lumiere váltotta meg. A barokk művészet céljait elérve a
fényképezés megszabadította a képzőművészetet
a hasonlóság kötelezettségétől. A festészet, mint
kiderült, arra kényszerült, hogy illúziót kínáljon,
s ezt az illúziót elegendőnek tekintették a rnűvészethez. A fénykép és a film másrészt olyan
felfedezések, amelyek egyszer s mindenkorra, és
a maga lényegében elégíti k ki a realizmus iránti
igényünket. ,,8
A film rövidre zárta a külső valóság reprodukálásának vágyát - egyetlen festő vagy regényíró sem küzdene többé azért a realizmusért, amit
a film lényegéből adódóan nyújtott -, ugyanakkor egy mélyebb, komplexebb szintre terelte a
belső valóság reprodukálásának vágyát. A film
volt továbbá, mint Hauser írta, "az utolsó lépés a
profanizálódás útján"." Kanonizálta az emberit,
az érzéki t és a profánt: a 19. század realista sajátosságait ünnepelte, míg a többi művészet a 20.
század felfedezésére indult. A film kezdettől
fogva a gazdag eszközök tárháza. Utánzó, ábrázoló, kísérleti lévén, azonnali empátiát tudott
ébreszteni.
A filmnek ez a sajátos történeti háttere - profán eredete - a "fordított kronológia" érzetét
keltheti. Az olyan filmkészítők esetében ugyanis
mint Ozu és Bresson, a film nem fokozatosan
profanizálódott, hanem fokozatosan szakralizálódott. A film történetében Bresson Dreyert, az
pedig Lumiere-t követte; ez olyan, mintha a festészet történetében a bizánci ikonfestő a gótikus
építész, az pedig Hogarth után következne. A
film esetében azt lehet mondani, hogy Bresson,
akinek a filmjeit ikonokhoz hasonJították, megtisztította és kifinomította Dreyer filmjeit, amelyeket viszont gótikus katedrálishoz hasonlítottak. A spirituális filmnek fokozatosan kellett eltávolodnia saját lehetőségeitől; kezdetben "gazdag" lévén, fel kellett fedeznie a "szegénységet".

A transzcendentális stílus:
gazdag és szegény
Ebből a történelmi perspektívából
nézve a
transzcendentális stílus technikái élesebben körvonalazódnak. A transzcendentális
stílus úgy

különbözik a transzcendentális művészet korábbi
formáitól, ahogyan a film különbözik a korábbi
művészeti médiumoktól. A transzcendentális stílus a gazdag, illetve szegény eszközök elméletét
alkalmazza a filmre.
A transzcendentális stílus a filmben, eléggé
nyilvánvalóan, időben működik; a néző érdeklődését egytől három órán keresztül fenn kell
tartania. Következésképp
a transzcendentális
stílus itt nem a gazdag és szegény eszközök
olyan kötött viszonya, mint például a szobrászatban, hanem változékony interakció, amely időés térbeli ritmust teremt. Fokozatosan egyre
kevésbé gazdag, s egyre szegényebb eszközöket
alkalmaz, ilymódon a nézőt az ismerős világból
egy másikba vezeti át. A transzcendentális stílus
ezért három lépcsős, fokozatos viszony. Hasonló
hatása lehet, mint amit a bizánci templomon
keresztülsétáló látogatóra tesz a gazdagból a
szegény művészi eszközök felé való mozgás. A
film esetében azonban a művészet megy át a
passzív nézőn; ez viheti őt a gazdagtól a szegény
eszközök felé. Egy filmes stílus "spirituális
minőségének" meghatározására ezért az egyik
mód annak vizsgálata, hogy miképpen mond le a
természetéből
adódó gazdag eszközökről,
és
helyettesíti azokat szegény eszközökkel.
A transzcendentális beállítottságú filrnkészítő
egyedülálló helyzetben találja magát: megfelelő
módon kell megszabadulnia a gazdag eszközök
(a film természetéből adódó "realizmus") okozta
csömörétől. Nem hagyhatja figyelmen kívül,
nem hanyagolhat ja el ezeket az eszközöket,
hanem saját szolgálatába kell állítania őket. A
film, mint Bazin és Sypher megállapítják, a többi művészetet megszabadíthatta az élet utánzásának vágyától, saját magát azonban nem szabadította meg. Valójában, írja Bazin, a film ezáltal
csak a "valóság iránti megszállottságához" szerzett újabb láncokat. A médiának és a gazdag eszközöknek ez az egyedülálló szövetsége éppúgy
rendelkezik előnyökkel, mint hátrányokkal. Egyfelől a spirituális film megszabadult attól a
kényszertől, hogy a "realizmus" érzetének elérése érdekében eladja magát. A film születése
előtt egyes vallásos művészek arra tettek kísérletet, hogy először megteremtsék, majd széttörjék az immanens illúzióját, ezáltal fedve fel a
transzcendenciát. De e művészek a legtöbb esetben arra fordították
energiáj uk legnagyobb
részét, hogy sikertelenül próbálják megteremteni
az illúziót, amit azután soha nem tudtak sikeresen "széttörni". Mivel a transzcendentális beállítottságú filmkészítőnek már rendelkezésre áll az
illúzió, rögtön a következő stádiumba léphet,

megkísérel ve az illúzió széttörését. A vallásos
filmkészítő azonban nem hagyhatja úgy figyelmen kívül a gazdag eszközöket, ahogyan más
művészek. Egy transzcendentális beállítottságú
festő, mint például Kandinszkij, gyakorlatilag
figyelmen kívül hagyhatta a gazdag eszközöket.
Számára ezek adottak voltak: fizikailag léteztek
a képtárban, amelyben a néző állt. A vászon önmagában tökéletesen szegény lehet, hiszen nem
más, mint absztrakt erők kölcsönhatása. Mivel a
film időben kiterjedt utánzó művészet, nemcsak
az absztrakt festészetet teremti meg, hanem
magát a képtárat is; a transzcendentális beállítottságú filmkészítő egyszeruen nem engedheti
ki a kezéből a gazdag eszközöket.
A filmben első kockájától kezdve óriási lehetőség rejlik az azonosulásra; a transzcendentális
stílus egyik szerepe az, hogy ezt az azonosulást
lehetőségként használja, és ezen a szinten tartsa.
A közönségben természetes késztetés van, hogy
a színen látható cselekményben és helyzetekben
részt vegyen; a transzcendentális stílust alkalmazó filmkészítő arra használhatja fel az adott
gazdag eszközöket, a természetes azonosulási
készséget, hogy a közönséget benntartsa a teremben, mialatt ő a gazdag eszközöket fokozatosan szegényekkel váltja fel. A transzcendentális stílusban a szegény eszközök nagyrészt
egyszeruen a rendelkezésre álló gazdag eszközök használatának
elutasításából
születnek.
Nincs szükség új absztrakt eszközökre; a szegénység elérhető a gazdag eszközök hatóerejének fokozatos gyengítésével. A transzcendentális stílusnak mindig ezen a keskeny pallón kell
egyensúlyoznia: az adott gazdag eszközöket fel
kell használnia a közönség érdeklődésének fenntartására, és egy új prioritás megteremtésének
érdekében ezzel párhuzamosan el kell utasítania
ennek az érdeklődésnek az azonosulásra való
törekvését. És mivel a film gazdag eszközeinek
hatóereje oly nagy, elutasításával hatása még
nagyobb lehet.
Egy spirituális indíttatás ú filmben ezért van
szükség hétköznapiságra és egyenlőtlenségre is;
nem lehet csak a belső állapotot bemutatni. A
mindennapiság, miközben hozzátapad a film felszínes, "realisztikus" jegyeihez, alá is ássa azokat. A néző azonnali élvezetet is vár egy filmtől:
a megerősíthető valóság érzetét, tárgyszerű bizonyosságot, azonosítható környezetet. A hétköznapiság biztosítja ezeket a kis kompozíciókat, de
megelőzi az azonosulást, amely amúgy bekövetkezne. A hétköznapiság "realitása" annyira stilizált, hogy érzéketlen arra a fajta empátiára, amelyet az azonosítható környezet érzete természe7

tes módon kivált. Ez a gazdag eszközök szakrális művészetbeli megfelelő alkalmazásának tankönyvbe illő példája: a gazdag eszközök olyan
környezetet teremtenek (a vásznon) és olyan közönséget (a teremben), amelyben a szegény eszközök működni tudnak.
Az egyenlőtlenség szintjén a gazdag és a szegény eszközök közötti konfliktus nyilvánvalóvá
- és zavaróvá - válik a néző számára. Ezt a
konfliktust a főhős személyesíti meg; a gazdag
eszközök egy terméke, egy hús-vér ember,
akinek fizikai szükségletei éppen olyanok, mint
a mieink, s akinek magatartása mégis a szegénység egyik modellje. Itt van a művészi eszközök
egyenlőtlensége:
vannak gazdag utánzó technikák - a főhős és környezete; és van a hűvös,
szegényes stilizáció, amely felülmúlja a technikákat. A transzcendentális stílus ismét a gazdag
eszközöknek csak egy minimális részét használja fel arra, hogy folytassa a filmet, amelyben az
eszközök egyre szegényebbé válnak.
A transzcendentális stílus elméletileg szegény
eszközökkel helyettesíti a gazdagokat; hogy milyen sikerrel jár ez az igyekezete, az a döntés aktusától függ. Nyilvánvaló, hogy egy gazdag eszköz, egy drámai vagy érzelmes fordulat készteti
azonosulásra a nézőt. Mégis, ha a transzcendentális stílus sikeres, a film ezen a késői ponton
már annyira csupasz, annyira szegény, hogya
gazdag technikának nincs kontextusa, amihez
kapcsolódhatna. A művészi eszközök transzformált rendjében az empatikus, drámai fogásoknak
ekkor már, úgy tűnik, nincs helyük.
Az állapotrajz természetesen a szegény eszközök szélső példája. A kép egyszeruen megszűnik. A gazdag eszközökről kiderült, hogy kevés céljuk van; a szegény eszközök, melyek immár dominánsak, hamarosan megnyitják az utat
a film befejezéséhez. A transzcendentális stílus
ekkorra, azt remélik, már mozgásba hozta a nézőt, elindította a gazdagtól a szegény eszközök
felé, mintha egy bizánci templom hajóján haladna végig. Amikor a kép megáll, a néző továbbmegy, egyre mélyebbre és mélyebbre hatolva,
mondhatni bele a képbe. Ez a szakrális művészet
"csodája". Ha ez megtörténik, a néző túlhaladt
azon a ponton, ahol bármely "világi eszköznek"

(gazdagnak vagy szegénynek) még bármi haszna
van. Túljutott a művészet tartomanyán.
A fenti séma persze nagyon durva; figyelmen
kívül hagyja a gazdag és szegény eszközöknek
azt a finom kölcsönhatását, amely a transzcendentális stílust képessé teszi arra, hogy az érdeklődés egy szintjét órákon át fenntartsa. De ha a
transzcendentális stílus képes megteremteni ezt a
gazdagtól a szegény eszközök felé tartó mozgást,
akkor egy "új" médiumban teljesítette be a spirituális művészetnek legalább egy általános követelményét. Elindított egy spirituális folyamatot. *

A túl gazdag eszközök:
a vallásos film
Ha a transzcendentális stílus a gazdag és a szegény eszközök megfelelő arányát jelenti, akkor
magától értetődik, hogy kell lenniük olyan filmeknek, amelyek vagy az egyik, vagy a másik
véglet felé csúsznak el, filmeknek, amelyek vagy
túl gazdag, vagy túl szegény eszközöket használnak. A "vallásos" film - annak akár "látványos",
akár "inspiratív" vállfaja - a legközkeleníbb példa
a gazdag művészi eszközök túlzó használatára.
Már az elsők között voltak olyanok, akiket
érdekelt a Szentség filmes megjelenítése, és akik
a profán médiumot megkísérelték szakrális célok
szolgálatába állítani. Lumiere 1897 -ben filmre
vette a bajorországi Horitz-beli passiójátékot,
Mélíes 1899-ben a vízen járó Krisztusról készített fantáziafilmet, és Zecca 190 l-ben megalkotta a Tékozló fiú című filmdrámát. Azóta a filmkészítők folyamatosan kísérleteznek azzal, hogy
a spirituálist közvetlenül filmre ültessék át. Az
ilyen "látványos" vagy "inspiratív" filmek kudarca nagymértékben a filmes és a spirituális
valóság viszonyának egy logikus, de elhibázott
fogalmából ered. Ayfre állítása, mely szerint" a
film szerepe az, hogy ... a nézőben ... a szakrális illúzióját keltse"!", valamint Durgnat ama
véleménye alapján, hogy "a mozgókép éppen
azért ideális médium arra, hogy a képzeletet
valóságnak láttassa, mivel kielégíti valóságérzetünket"!' , a vallási propagandista számára világos volt a cselekvés iránya: egyszeruen filmre

*Sokféle módon írható le ez a "spirituális folyamat". Azért használom Maritain "gazdag" és "szegény eszközök" kifejezéseit,
mert ezek általános érvényűek. De éppen mivel általános érvényűek, egyes filmekre alkalmazva nem pontosak. Egy Bresson
filmjeiről szóló cikkében Donald Skoller e "spirituális folyamatnak" egy filmesebb leírását nyújtja. Bresson filmjeit (ez esetben az Egy halálraítélt megszököttet) ő is három szintre bontja, amelyek "a látvány fokozatos megtisztulását" tárják a szem
elé. A gazdagból a szegény eszközök felé vezető spirituális fejlődés az ő megfogalmazásában "utazás a létezés narratív, grafikus és végül plasztikus szintjein át, a léleknek e fázisait vagy zónáit párhuzamos filmes módszerekkel ábrázolva. (Fontane, a
főhős) időn és téren - a film narratív és grafikus fázisain - túl egy olyan birodalomba jutott, ahol a dolgok a maguk lényegébenjelennek meg." (Praxis as a Cinematic Principle in Films by Robert Bresson, Cinema Journal, IX, No. I, pp. 21-22)
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vitte a spirituálist. A film "valóságos", a spirituális filmen van, ergo: a spirituális valóságos.
Így született meg a filmmágia kerek története: a
vakok látnak, a bénák járnak, a süketek hallanak
- mindez a kamera által.
E hamis szillogizmus klasszikus pédája Cecil
B. De Mille Tizparancsolate (1956). A nyitó
jelenetben Mózes a Sinai hegyen van, Isten
pedig jobbra, a képen kívül. Némi figyelmeztető
mennydörgés után, Isten szó szerint egyenként
bedobja a színre a parancsolatokat és az üres
kőtáblákat. A parancsolatok először kicsiny, pörgő tűzlabdaként jelennek meg, amit szélroham
hangja kísér, majd - miközben egyre növekednek - hirtelen végigsuhannak a színen és összeütköznek az üres táblákkal. Puff! Eloszlik a füst,
s a táblán világosan ott áll az írás. Ez a fajta
mesterkedés valamivel kevésbé nevetséges formában jelenik meg az alacsony költségvetésű
"inspiratív" filmekben.
A nyugtalan szívben, Billy Graham filmjében
például a kozmikus tűzlabdát egy csodálatos
gyógyulás és megtérés helyettesíti. Arra az esetre, ha a néző figyelmét elkerülte volna ezen események jelentősége, egy kerubszerű gyermek
jelenik meg, hogy tudassa: igen, Isten még ma is
tesz csodákat. A néző rendszerint nem "hisz" e
módszerek egyikének sem. A hebehurgya megtérés éppolyan kevéssé meggyőző, mint az isteni
tűzlabda. Tudja, hogy a parancsolatok személyes
kézbesítését nem az égben, hanem valami filmlaboratóriumban találták ki, és hogy a csodálatos
gyógyulás nem isteni beavatkozás nak, hanem egy
nehézkes tollú forgatókönyvírónak köszönhető.
A De Mille-féle nagyhangú férfiasság hazug
hőskölteményei ellenében sok film őszintén reméli, hogy vallásos hitet ébreszt. Ezek a vallásos
filmek, éppúgy mint a transzcendentális stílus
filmjei, szándékuk kikristályosítására
nagy j elenetet használnak. Ennek körülbelül hét-nyolcada a "csoda" révén történik: Lázár fölkel a sírból, a zene szárnyalni kezd; miért nincs hát
mégsem spirituális hit? Az igazság természetesen az, hogy ezek a filmek gerjeszuk a hitet; a
könnyező milliók, akik látták Az ember, akit Péternek hívtakot, tanúsítják ezt. De ez a hit őszintén nem tulajdonítható a Teljesen Másnak; ez
sokkal inkább a filmi álvalós ág és a "szent"
érzések megfelelő keverékére adott megerősítő
válasz. S a tömegeket, akik a szakrális művészettől nem várnak többet, mint érzelmi élményt,
ezek a filmek kielégítik.
A hagyományos vallásos film inkább az azonosulás, mint a konfrontáció stílusát alkalmazza.
Ez a stílus a film természetéből adódó gazdag

művészi eszközöket erősíti fel: a nézőt segíti és
bátorítja abban a vágyában, hogy azonosuljon és
együtt érezzen a szereplőkkel, a cselekménnyel
és a környezettel. Egy órára vagy kettőre a néző
a vásznon szenvedő szentté változhat; személyes
problémáit, hibáit és bűneit humánus, nemes és
megtisztító indítékok semlegesítik. A spirituális
dráma, a romantikushoz hasonlóan, az emberi
dráma menekülési metaforájává válik. Az emberi és a spirituális közötti konfrontáció kiküszöbölődik. A nagyjelenet nem nyugtalanító stilisztikai sokk, hanem a film egészében használt gazdag eszközök kulminálása. Beteljesíti a nézőnek
azt az ábrándját, hogy a spiritualitás más révén is
elérhető: a vele való azonosulás közvetlen eredménye. A gazdag eszközök valóban nagy kísértést
jelentenek egy filmkészítő számára, különösen, ha
hittérítő hajlamai vannak. Viszonylag könnyen ébresztenek rokonszenvet egy meggyőződéses ateistában Krisztus megpróbáltatásai és szenvedései
iránt. De így nem a nézőt emelte Krisztus szintjére, hanem Krisztust hozta le a nézőére.
A filmkészítő szándéka a transzcendentális kifejezésre más irányt kell, hogy vegyen: fokozatosan meg kell szüntetnie a gazdag eszközöket
és a mögöttük rejlő földi gondolkodást. A szembesülés pillanata csak akkor következhet be, ha a
nagyjelenetnél a gazdag eszközök már elvesztették erejüket. Ha a "csoda" bármilyen emberi,
pszichológiai vagy szociológiai helyzetben nyilvánul meg, a néző nem szembesül a transzcendensseI. Saját lehetőségeinek elutasításával a
film egy idő után létrehozhatja a szembesítés
stílusát, Olyan módon állíthatja szembe a gazdag
és a szegény eszközöket, hogy az utóbbiak tűnjenek kívánatosabbnak.
Ezt a látszólag magától értetődő igazságot a
filmről sok esztéta és teológus, köztük van der
Leeuw sem értette meg. Van der Leeuw állítását,
miszerint "a merevség jobban kifejezi a dolgok
legmélyebb természetét, mint a mozgás" a filmre
vonatkozó egyetlen megjegyzésében
szereplö
ama kifejezéssel támasztja alá, hogy "a bábszínház esztétikailag és emberileg magasabbrendű,
mint a film"." Feltételezte, hogy a filmek a
gazdag művészi eszközökre fognak szorítkozni,
mivel valóságos embereket jelenítenek
meg
tényleges helyzetekben, s hogy a bábok szegényes eszközükkel, stilizált arcu kkal természetesen "magasabbrendűek" lennének. De ennek épp
az ellenkezője bizonyult igaznak: mivel a film
annyival "gazdagabb" a bábszínháznál, "szegényebb" is tudott lenni nála; mivel technikája
annyival szabadabb, stilizáltabb tudott lenni. A
filmnek az immanens ábrázolására való egyedül9

álló képességében rejlik a transzcendens megjelenítésére való egyedülálló képessége is.

A túl szegény eszközök:
az állapot-film
Egy jó film akkor él "túl szegény" eszközökkel,
ha nem sikerül fenntartani az életet, amíg a lelki
megtisztulás folyamata le nem zajlik. Az aszkéta, aki inkább bűnbánatból, mint hitből éhezteti
magát halálra, a templom, amelyet azért zárnak
be, mert nem fogad el adományokat - ezek lehetnének a túl szegény eszközök áldozatai. A "túlságosan szegény" nem jelent "túlságosan szentet". Ezek az eszközök nem elvben, hanem az
adott esetekben túl szegények a konkrét egyén
vagy intézmény számára, amely alkalmazta őket.
A film esetében tehát elméletileg azok a túlságosan szegény eszközök, amelyek nem tudják
megtartani a közönséget. Ebben a kontextusban
azonban nem a népszerűség hiányáról vagy az
alacsony bevételről van szó; a túlságosan szegény
eszközök azok, amelyek nagyon gyorsan válnak
túlságosan szegénnyé. Egy túlságosan szegény
film nem engedi, hogy a néző eljusson a gazdagtól
a szegényeszközökig. Túl sokat kíván tőle, olyan
belső állapotot követel meg, amely képletesen (de
sokszor szó szerint is) kiviszi a teremből.
A Film Culture-ben folyt egy vita egy olyan
filmtípusról,
amit "túl szegénynek"
lehetne
nevezni. P. Adams Sitney eredetileg az általa
"strukturális filmnek" nevezett típu st írta le,
George Macuinas ezt pontosította úgy, mint
"monomorfikus
strukturális filmet", amelynek
"egyetlen egyszerű formája van, s lényegileg
strukturális mintát jelenít meg" .13 A monomorfikus filmeknek ezen az általános kategóriáján
belül van egy alkategória, amit én állapotfilmeknek neveznék. A transzcendentális stílus
fogalmai szerint a fllmek csak kiterjedt állapotok; az életnek egy kimerevített képét vizsgálják
adott időtartam alatt.
Ezen "állapot-filmek"
közül a leghíresebb
Michael Snow brilliáns Hullámhossz», amely 45
perces megszakítatlan zoom egy padlásszobán
keresztül, "bele" a szemközti falra tűzött tengert
ábrázoló fotóba. A film lenyűgöző mozgását a
folytonos, önmagát korlátozó kamera adja, amely
a mozdulatlan látványt mind közelebbről és
közelebbről vizsgálja. Bruce Baillie Csendélete
egy kamerallásban, rögzített keretben felvett két-

perces tanulmány arról, amit a cím jelez: az asztallapból, növényekből és néhány- asztali tárgyból álló csendéletről. Stan Brakhage 27-es ének,
az én hegyemje különböző szögekből készült 30
perces tanulmány a Sziklás-hegység egyik csúcsáról. Sitney elmondja, hogy Harry Smith egyszer azt javasolta Warholnak: egyetlen hosszan
rögzített beállításból filmezze le a Fujit, így
lenne egy konkrét esete a transzcendentális
stílusú állapot-filmnek - egy Ozu-kóda izolációja és meghosszabbítása.
Nem akarom elítélni vagy lekicsinyelni ezeket
a filmeket; egyszeruen
csak azt szeretném
jelezni, hogy a transzcendentális
stílus szemszögéből túl szegény művészi eszközöket alkalmaznak. A transzcendentális
stílus egy spirituális mozzanatot épít fel, a gazdagtól a szegény
művészi eszközök felé haladva. Hogy hatását
elérje, felhasznál, majd fokozatosan visszautasít
bizonyos gazdag filrnfogásokat: a jellemábrázolást, az interakciót és a lineáris elbeszélő szerkezetet. Az állapot-filmek a gazdag eszközöknek
még ezt a szintjét is elutasítják: az állapotnál
kezdik. A transzcendentális
stílus spirituális
mozgást indít meg a hétköznapiságtól az állapot
felé; az állapot-filmek megkívánják, hogy e
mozgás már befejezett legyen. Ebben az esszében korábban utaltam már Warhol statikus filmjeire (Alvás, Evés, Empire State Building) mint
hétköznapi filmekre; ezek állapot-filmként
is
leírhatók. Zen kifejezéssel élve a "hegy" hétköznapiság és állapot is. Warhol statikus filmjeit fel
lehet fogni akár hétköznapi,
akár állapotfilmekként, de - és ez a fontosabb - nem hiszem, hogy egyszerre lehet mindkettő, vagyis
olyan, amely az egyiktől a másik felé tartó
mozgást vált ki. Ezzel szemben a gazdagtól a
szegény eszközök felé tartó mozgás érvényes a
meghatározásunk szerinti szakrális művészetre.
Ahhoz, hogy hatásuk el érj ék, az állapotfilmek speciális tudást és elkötelezettséget kívánnak meg a nézőktől. Ha a nézőnek nincs
tudomása a film és a művészet legújabb eredményeiről, és nincs benne elkötelezettség, hogy
a művészeten keresztül fedezze fel a spirituálist,
nem tudja értékelni e filmek űjszerűségét vagy
célját. Az állapot-filmek, a transzcendentális stílusú filmekkel ellentétben, a "hűvös", felkészítetlen nézővel szemben nem működnek, és nem
tudják egy másik szintre emelni. Ebben az
értelemben nem tudják a túl szegény állapotfilmek a közönséget megtartani. *

*In fontos megkülönböztetést kell tenni: az állapol-filmek csak annyiban túl szegények, amennyiben ugyanabba a kategóriába
esnek, mint a transzcendentális stílusú filmek. Ha Warhol soha el nem készült Fujiyama-filmje ugyanazt a tudatosságot kívánta
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A transzcendentális stílus
végső meghatározása
A gazdag művészi eszközöknek egy teljes spektruma létezik, amely a szegény eszközökhöz vezet,
ahogyan a szent érzéseknek is egy teljes spektruma
létezik, amely egy végső transzcendentális attitűdhöz juttatta el. Ha valaki nem ismeri ezt be, az
valóban jó úton van a Beuron felé. ** A spiritualitásnak a művészetben mozgástérre van szüksége,
hogy képes legyen a korok és a műfajok változását
követni. A spirituális művészet legjobb meghatározása maga is hasonlóan állandó mozgásban van.
A világi eszközök spektrumában helyezkedik el, és
időről időre elmozdulhat ezen a spektrumon belül.
A transzcendentális minden művészetben és
minden korban megtalálja megfelelő szintjét és
stflusát. Ez a stílus néha több gazdag, máskor
több szegény eszközt használ. A filmben ma ez a
szint a transzcendentális
stílus. Ez jelenti a
spektrurnnak azt a pontját, amelyen a transzcendentális a legsikeresebben kifejezhető. Ha több
gazdag eszközt használna, kevésbé lenne Szent;
ha több szegényt, szolipszizmussá válna.
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volna felidézni, mint a Késő ősz, szükségszeníen kudarcot vallott volna a túlzott szegénység miatt: egyszeruen meg sem
próbálta volna a spirituális folyamat megindítását. De a legtöbb állapot-film nem a transzcendentális stílus kiterjesztése,
hanem teljesen más ága a filmnek. A legjobb állapot-filmek (Gehr, Landow, Frampton művei) a transzcendentális tudatosságot, ha jól értem, olyan módon kísérelik meg előidézni, ami közelebb áll a kortárs festészethez, mint a filmes transzcendentális
stílushoz. Azt hiszem például, hogy egy olyan rögzített állványról gumioptikával felvett filmet, mint Emie Gehr Nyugodt
sebességét (30 perces felvételei egy folyosóról, különböző kameraállásokból, hirtelen megszakítással) jobban be lehetne
rnutatni egy képtárban vagy egy lakásban, mint egy moziban. Ezek a filmkészítók, akárcsak Kandinszkij, a gazdag eszközöket
adottnak veszik, és csak a szegény eszközök körében mozognak. Ez megint nem a filmfestő leszólása, csak megkülönböztetése
a transzcendentális stílusú filmkészítőtől. Az összes állapot-filmkészítő közül Michael Snow került legközelebb a transzcendentális stílushoz a Hul/ámhosszban, s valójában lehetséges, hogy filmje egy új transzcendentális stílust teremtett meg.
**A beuroni művészet, amely az I860-as években fejlődött ki a beuroni kolostorban, az egyik legkorábbi "modem" művészet
volt; eredetiségével Gauguin, Cézanne és Kandinszkij festményeit előlegezte meg. A beuroni művészetazonban egyetlen formába szorította a spiritualitás kifejezését, semmi teret nem engedve a változásnak és a kísérletezésnek. Ujító stílusát tekintetbe
véve kezdetben igen csekély hatással volt a későbbi művészeti formákra. (Jacques Maritain: Art and Scholasticism and the
Frontiers of Poetry. New York, Charles Scribner's Sons, 1962)

II

A bohóc evangéliuma
Fellini és a Biblia
Az Országúton magyarországi bemutatója idején
- 1958 szeptemberében - Pilinszky János alig
pár hónapja munkatársa az Új Ember című hetilapnak. Filmélményeiről később kezd írni, Felliniről 1962-ben, az Édes élet kapcsán. Így csak
közvetve értesülhetünk arról, hogy mit jelentett
számára Gelsomina és Zampano története. Az
Édes élet stílusváltását csalódással fogadja. "Haláltánc, amit látunk. Miért, hogy mégse rendít
meg igazán? Pedig a részletek kitűnőek, telve
művészi ötlettel és gazdagsággal. Akaratlanul
Fellini első filmjére gondolok, az Országúton
szűkszavúságára, amivel azonban az emberi kapcsolatok hihetetlen gazdagságát sikerült megragadnia. Meséjét egy mondatban el lehet mondani, de jelentését ötvenben se. Az Édes élet ennek
fordított ja. Története szövevényes, míg jelentése
a kevesebb. Ugyan miért?'" (Az "első film" bocsánatos pontatlanság; ha a költő mércéjére gondolunk, még találó is.) Pilinszky "a drámának
azt a villámát" kéri számon itt, "mely az Országúton éjszakáját, s Fellini másik filmjét, a Cabiria
éjszakái: bevilágftotta'", Bizonyára hiányolja a
líra erejét is, a megtalált szavak végleges pillanatát: találkozását az egyszerűvé sűrűsödő igazsággal. Későbbi Fellini-cikke, az Utószó a "8 és
1/2" -he: a válság jeIének tekintett "lényegesen
homályosabb képlet" tisztázásának esélyét is latolgatja: "Közben olyan dolgok jelentek meg
benne és körülötte, aminek talán egy szent kétségbeesésével lehet csak szemébe nézni, és egy
szent alázatos erejével felülmúlni. ,,3
Az evangéliumi egyszerűség átváltozása, az
Édes élet labirintusa élesebben veti fel a kérdést:
ha nem csupán a motivikus-ternatikai kapcsolodások vezetnek vissza a Biblia fundamentumához, hanem az áldozat súlya és megküzdött reménye, s ha a korai parabolák tiszta képlete, befejezettsége határt szab az ismétlő változatoknak
- akkor mi teremti meg a későbbi alkotások biblikus atmoszféráját? Egyáltalán: létezik-e a folytonosság?
1971-ben írt Képeslap című jegyzetét Pilinszky Bécsnek, Párizsnak és Fellininek szenteli: három városnak, utóbbinak ismét lelkesülten,
a Bohó ·ok hatása alatt. "Elegáns, de minden keresettség nélkül, és bonyolult, de mindig az egyszerűség varázsával"." A költő pályáján végbe12

ment ismeretes fordulat után új - igaz, csupán
egyetlen utalással dokumentált - találkozás ez:
alkatukban eltérő, gyökerükben azonos létformák metszéspont ja a közös szimbólum előterében. Pilinszky művében az Újszövetség két sarkalatos műfajának, az evangéliumi példázatnak
és az apokalipszisnek az ihlete kezdettől együtt
van. Az egyidejűség talán legismertebb példája
az Apokrif. Fellini szemlélete fokozatosan tágul
a végidő evidenciája felé. A megőrzött rokonszenvnek tehát logikája van, s ez nem más, mint
a várakozás kettős arculata, amely mélyen összefügg a Lukács-evangélium mondatának egyszerre végtelenü! személyes és határtalanul tág jelentésével: "Isten Országa bennetek/köztetek van"
(Lk 17,21).
"Szereted? - kérdezi a Bolond. Gelsomina
szótlanul elfordul. Válaszát csendjei története s a
történet csendje adja meg. Fellininél az egyik
pólust, az Evangélium bensőséges jelenlétét a
"lélekben szegények" (Máté evangéliuma 5,3)
képviselik. A másikat, a hiány figyelmeztetését a
közös lehetőségre, az Ország apokaliptikus arculatát - a 60-as évek filmjeitől kezdve - a panoptikum, a karnevál, a bálványünnep, a Bábel tornya (a Satyriconban közvetlen utalásként a Brueghel-festményre). És ellenpont jaik: a 20. századi
Noé bárkája az emberi színjáték épp esedékes
szereplői vel, valamint a teremtmény ágálását a
fordított látcső távlatából szemlélő bibliai "öshumor": "akkor az úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amit az emberek építettek" (Teremtés könyve ll, 5).
A kérdésre, hogy miként érvényesül a Biblia hatása művészeti alkotásokban - és pontosabban:
mitől biblikus világ Fellini filmjeinek világa -,
aligha adhatunk kielégítő választ pusztán a bibliai motívumok azonosításával, még kevésbé a
bibliai tematika számonkérésével. A szegények
boldogságának és a bűnösök tisztaságának a társadalom megbélyegző közhelyeivel bátran szembehelyezett hitvallása - noha aktualitása kifogyhatatlan - a megformálás minőségétől függően
akár a múló együttérzés vagy valamely kései
perdita-romantika filantrópiájába is torkollhatna.
Igazi tartalmait, a katarzis erejét az árnyalatok
finomításával és a válaszutak radikalizmusa ré-

Országúton, 1954, Richard Basehart és Giulietta Masina

vén nyeri el. Gelsomina és Zam pa no történetében a tengertől tengerig, a kiismerhetetlen kezdettől az irgalom morajló végtelenjéig vezető
utat és a megtisztulásra segítő, áldozati halált Ca
Bolondét és Gelsomináét egyaránt) a menekülésről való lemondás mozzanatai alapozzák meg.
Az utat: lemondás a művészet felszabadító közösségeiről Ca cirkuszról) és az idő előtt megtalált békesség idilljéről Cakolostorról). A Getszemáni kert megerősítő angyala egyúttal szigorú őr
is: előbb megmutatkozik - az ég és föld között
egyensúlyozó Bolond s az autóstoppos apáca
alakjában -, majd láthatatlanul, a továbbindulás
megfellebbezhetetlen parancsaként verdes a búcsút intő Gelsomina körül. A halált pedig az
együgyűség természeti állapotának meghaladása
emeli a hősiesség szintjére. Gelsomina a megtalált tehetséggel párhuzamban
vállalja, hogy
Zampanóval marad. A filmben az érzelmes hegedűszó és parodisztikus ellenpont ja, a beleförmedő harsonahang: a Bolond és a lány hamar
megszülető összjátéka jelzi a nosztalgia és hiábavalóság keserű, kettős tudását, amely a részvét
naiv stádiumán túl csak a remény feladásával
vagy eltökélt megőrzésével egyneműsíthető újra.
Amely tehát a döntésnek, a hit salto mortalé-jának pillanata. Az angyalszárny ú kötéltáncos, a
Bolond annak a Corradininek emlékezetét is őr-

zi, aki Fellini memoárjában a cirkusz kupolájából aláhullva meglengeti kalapját a közönség felé. Az utolsó pillanat hűségével a teremtésben kijelölt szerepe ellen viaskodó, bukott angyal fordított tükörképévé válik. Felfelé hagy nyomot. 5
A Biblia - laza sokféleségében és páratlan
egységében - az élet teljességének foglalata,
ezért a műalkotások biblikus vonatkozásairól
szólni: tautológia. A kapcsolat mindig adott és
mindenkor felfedezésre vár: a ráismerésben születik meg. A művészi és a befogadói tapasztalat,
amennyiben egymáshoz rendel írást és életet,
biblikus tapasztalattá válik. Ugyanúgy, ahogya
szöveg belső terében, az összefüggések állandó
keletkezésében, alkotó meglátásában rajzolódnak ki, egyre gazdagabban, az Ó- és Újszövetség
tipológiai megfelelései, képvilágának és történéseinek metaforikus együttállásai: a jelentésében
egyre gazdagodó s egyetlen személyben testet
öltő Logosz arcvonásai. "Minden szöveg saját
olvasatának típusa. Antitípusa pedig az olvasó
elméjében alakul ki. Nem egyszerűen befogadásról van szó, hanem összetett, dialektikus kibomIásról" - mondja Northrop Frye a Biblia és az
irodalom kapcsolatáról írt könyvében", Olyanról,
amelyben közösségre lép művek és olvasó k léttapasztalata, s közösségre lépnek egymással maguk a művek is. Feltérképezhetetlen
az útháló13
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zat, amelynek segítségével a Biblia, az európai
kultúra "nagy kódja" az életművekkel kommunikál. Emezek összetettségük - poliszémiájuk foka szerint kínálnak kevesebb vagy több támpontot az összevetéshez, melynek esélyét s
esetlegességét egyaránt növeli, hogy az egyedi
megközelítések egyúttal nagy értelmező hagyományoktól is függenek. És megfordítva: a tipikus olvasatokat mindenkor árnyalja az egyén tapasztalata. A bibliai képvilág - a Frye-féle imagery -, valamint a poézis picturája és a világ
létező és lehetséges arcai és látomásai együtt alkotnak vezérlő csillagképeket.
Fellini ugyanarra csodálkozik rá s ugyanazt
látja, amit Kosztolányi 1925-ben: "a verőfény
lármás gyermekeit, kik látványnak minden fajta
közül a legkülönbek, egyéniek minden leheletükben, a leginkább latinok, garabonciásak,
majdnem botrányosak'". Alapanyaga kívül a
mediterrán életkedv, belül az álom és az ébrenlét
határának dolgában megbízhatatlan alkotó képzelet, amelyaBibliát az olasz katolicizmus: a
művészettörténeti hagyomány és az egyházi hierarchia prizmáján át, azaz görbetükrében és ragyogásában szemléli. Abban a tükörben, amely
egyszerre láttat kísértetet és csodát. Megkülönböztetésük - maga a választás - a filmek egyik
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fő törekvése, noha a vízió ihlete és táplálója épp
a kettő szinopszisa, együttlátása. Ahogyan nehezen különíthető el - mindenki számára, akiben a
határkérdés egyáltalán felvetődik - a transzcendens léttöbblet az életösztöntől. az angyali érintettség a múzsaitól, a prófétai híradás a désir, a
vágyakozás álomszimbolikájától. Igaz, Fellini
üdvösség-optimizmusa szerint a szabad és ismeretlen rend küszöbén nem lesz kérdés, ki mit tartott e különbségről. Az illúziótól és rontástól
mentes varieté épületébe, abba a sátorba, amelynek földi mása a cirkusz, s amely természete
szerint rokon mind az Izajás próféta pazar tablóján megfestett békeidilliummal, mind a 3. századi Origenész tanításával az apokatasztaszisz
tán pantón-ról, a mindenek helyreállításáról - "a
személyválogatást nem ismerő szeretet" (Kolosszei levél 3,25) osztogat ingyenes belépőt.
A Biblia úgy is tekinthető, mint a teandriku . isten-emberi - teljesség átfogó és egyetlen más
nyelvi alkotáshoz sem hasonlíthatóan összetett
metaforája. E metafora, amely számtalan történetből - az ari ztotelészi értelemben vett műthoiból, poétikai eszközökkel megformált eseményekből - tevődik össze, az időre kivetítve
egyetlen, kozmikus történést tár fel: "annak a
metamorfózisnak a látomását, amely kiemeli az

embert a természettől elidegenített viszonyából
és felszabadult, spontán létezésmódra vezeti,
amely korántsem lusta és passzív, ellenkezőleg:
olyan energia adja meg formáját, amelyet egy, a
történelemben megvalósuló jelenlét táplál, az újszövetség Jézus Krisztusa'". A történelem ellentmondásainak kiengesztelése, mely a végső állapotba való betekintés legyőzhetetlen vágyával
társul, nem nélkülözheti a játékos képzelet egyéni és kollektív mítoszait, a művészet álomlátását,
de teljesen csak a megtörtént s megtörténő áldozat erejében valósulhat meg. Élet és halál ama
metszéspont jában, ahol az erő gyengeségbe öltözik s az elesettek megerősíttetnek; az ártatlanság
vállára veszi a bűnt, s a lét idegenségébe szakadt
embert megérinti az otthonra találás reménye.
"A Biblia nem nagyon érzékeny a tragikus témákra. Viszonya az áldozatokhoz, a Passiót kivéve, inkább ironikus" - jegyzi meg Northrop
Frye". Fellini ismeri a tragikumot, de a tragédia
tőle is idegen. A problematikus hősök, az "eltévedt lelkek" labirintusába, cselekvésképtelenségébe, feloldatlan krízisébe rendre beköszönt a
bátorítás, az "umbriai angyalka" komoly és megbocsátó üdvözlete. S mindenütt a tenger, a purgatórium kitáruló vidéke: a commedia örökös
helyszíne. A halászok felbukkanása - a markáns
váltás az Édes élet végén - a Genezáreti tó képét
is megvillantja. ASatyricon
tengerpart ján az
emberevő lakoma a vigília órájában zajlik: a
megváltó táplálék torz előképe. És tengerparti
menyegzőt ül Vegyevigye, a tavasztól tavaszig
forduló emlékezet kisvárosi múzsája. A megújuló varázslat - bár a kétely alázatával - szorgosan
űzi a rémeket. Az erőteljes stilizációban mindvégig ott rejlik a derű: a karikatúrával keresztezett
apokalipszis, az opera szerves öniróniája s a legolcsóbb teatralitásban is megszülető közösség
hiteles pátosza. A már-már jóvátehetetlenül
megalázott - önmagukat lealacsonyító - zenészek csöndben felveszik hangszereiket, s noha a
félelem többé nem száműzhető, tudjuk: még a
próbánál tartunk, van haladék. Casanova, a legmegrendítóbb alak: áldozati báb, egy magát
iszonyú marionettjátékká lefokozó világ kreatúrája. A cirkuszban Auguste, a plebejus bohóc
hősiesen ellenáll a lisztes bohóc jeges fölényének. - Alaktalan vitalitás, deus ex machina, az
irracionalitás gépezete - vagy "az irgalom győzelme az ítélet fölött" (Jakab-levél 2,13)?
A keresztény szimbolika közvetítője, az egyház
maga is a világcirkusz artistája, s mint ilyen, a

bohóctipológia két alapjellemének vonásait viseli. Fellini pontos definíciója szerint: "a fehér bohóc meg a pojáca - a tanító néni meg a gyerek,
az anya meg a komisz kölyök, még azt is mondhatjuk: az angyal a lángpallossal meg a bűnös.
Egy szó mint száz, az ember kétféle pszichológiai magatartásformájának
megtestesítői
- az
egyik fölemel, a másik földre ránt."!" Olyan ambivalens valóság tehát, amely prófétai indulatot
vált ki, ugyanakkor a rokonszenv és az azonosulás gesztusaiban is részesül. Rómáról - a Városról és a filmről - szólva: "erről a forrásban lévő
zöldségleves légkörről kizárólag az egyház tehet,
az egyház felelős ezért az olasz típusért, ezért az
örök infantilizmusra ítélt emberfajtáért. Ezért az
állapotért egyébként Róma egyenesen rajong".'!
Ugyanakkor: "Szent Ferenc azt mondta magáról,
hogy Isten bohóc a, nemr?". Fellini számára az
egyház - a Biblia kulcsszavaival - a bálvány és
a farizeus hatalmának, de a szegények s az elesettek méltóságát hírül adó szónak is hordozója.
Az ellentmondással való békétlen és derűs szembenézés, Fellini "katolikus irracionalizmusa"
Pier Paolo Pasolini kritikája szerint abban áll,
hogy számára a megváltoztathatatlannak
tekintett civilizációs és társadalmi szerkezetek, köztük az egyház: "mítoszok". A mitikus szemléletnek felel meg az ábrázolás síkján Fellini "egyszerűsítő barokkossága", az afrontalitás, amely,
mint a primitívek domborművein. szinte mindig
azonos szinten állítja szembe a dolgokat", amely
"tehát összevon és nem összekapcsol, nem tud
mellé- és alárendelni, csak összekeverni"!'. A
korai műveket célba vevő ideologikus bírálat a
mítoszt a gondolkodás homályos és gyermeki
formájával azonosítja. Ám amennyire idegen Pasolini forradalmár-Jézusa a rémálom groteszkjét
is fénykörbe vonó "differenciálatlan és semleges
szeretettöl"!", annyira nyilvánvaló Fellini világában az élet hazugságáról, a "meszelt sírok" ürességéről, a szent igazságról való tudás. A szent intézmény bűnei és a bűnös ember esélye a felemelkedésre a lélek eredendő megosztottságából
következnek. A feloldozás nem amítoszteremtés
infantilizmusán, hanem a hit és a megértés realizmusán alapul. A krisztusi műthas; - történés töretlen érvényének elfogadásán.
A Fellini-barokk stílusjegyeinél és (világ)színpadi kelléke inél is többet mondanak a rendező világképéről az irónia és a humor arányai, s
az arányoknak az életmű egészében észlelhető
eltolódása a humor javára. A humorban rejlő
részvét nem nélkülözheti a pillanat felismeréseit
s a belőlük fakadó rögtönzést. Az ösztönös elem,
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az ágrólszakadt clown tulajdonsága a forgatás
kalandját is végigkíséri. A nyitott személyesség
szavatolója, szemben a lisztes bohóc merev tökélyével.
A Biblia szimbolikájában az irónia ott kap
szerepet, ahol a bűn mint az Édenkert kezdeti állapotának démoni kifordítás a és a visszafordulás
kudarcra ítélésének vagy tévútjainak sugallata
jelenik meg - mint a torz boldogságok kísértése.
A pusztaság démon a, Jézus negyven napi böjtjének jelenetében - ironikus princípium. Akárcsak
a törvénytisztelet öncélúsága, amelyben a törvény önmaga meghaladásának - azaz valódi rendeltetésének, a szeretet logikája által kijelölt útjának - torlaszává duzzad. A sátán és a farizeus
leleplezése, karikatúrája a Biblia elleniróniája. A
nyolc boLdogság pedig - a létezés legmélyebb
ellentmondásairól tudomást vevő, s azokat a paradoxon többletével meghaladó ígéret, a visszatérés racionalizálhatatlan reménye - a humorral
rokon. Ugyanilyen értelemben tekinthető humorosnak a boldogságok - az új törvény - "szituatív megjelenítése" abban az asztalközösségben,
amely, túl a szívderítő látványon, a farizeusi irónia erőtlenségére is fényt vet: "Mindenféle vámos és bűnös jött hozzá, hogy hallgassák. A farizeusok és az írástudók zúgol6dtak emiatt: Ez bűnösökkel társalog és velük eszik" (Lk 15, l-2).
FeIIininél a képek humorának bősége a képekbe
nem foglalható bőség humoráról tudósít. A mindenkinek megterített asztal vezérszimbólurnként
jelen van a nagy Fellini-kórusok, finálék, tutti-k
emelkedettségében, de a hegedű és a trombita tétova felelgetésében is.
A Szellemek Júliáját (maradjunk az eredeti címnél: miért ne gondolhatnánk a Santa Maria degli
Angeli esendő megfelelőjére?) fiaskónak. megtorpanásnak, az ön ismétlés, a modorosság filmjének szokták tekinteni. Ami miatt még em nehezedik nézőjére a rangsorolás kényszere, az a
vallomás megrendítő ereje. A szigorú esztétikai
mérce bajosan tűri, hogy az önéletrajzi indíttatást értéknek fogadjuk el - különösen, ha a vallomás már olyan remekművekben tárgyiasult,
mint az Édes élet és a 8 és 1/2. A Fellini-jelenség azonban olyannyira magán viseli a családias
alkotó vonásait, s középpontjában olyannyira a
szeretet ügye áll, hogy a műhely titok, a magánügy feltárását a szervetlenebb műforma, a didaktikusra sikeredett prófécia ellenére is a közös
gondra adott nyomatékos válaszként könyvelhetjük el. A színpompás mirákuIum kulisszái mögött intim töprengésbe tekintünk be: a hűségnek
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a filmtörténetek hátterében végigvonuló megpróbaltatésaiba. A nézőt, "a nagy név tehetetlenségi
erejénél':" sokkalta inkább, a misztériumjátékként előadott szeretettan ragadja magával. A
Giulietta gyermekkorából előhívott, primitív iskolai színdarabban alig elválaszthatóan s a különbséget mégis megőrizve vetül egymásra a
szemfényvesztő giccs és a me~váltás őszinte liturgiája. Akár a Cabiria és az Edes élet csodaváró jeleneteiben (s egészen más hangsúllyal, mint
a varieté vagy a kísértetkastély hallucinációjában), vagy az Országúton áhitattal szemlélt körmenetében. A történelem teátrurnát szüntenelül
ostorozandóvá, de élhetővé teszi, hogya felszabadító üzenet emlékezetét ugyanazok a díszletek
közvetítik. amelyek elrejtik. Amelyek mögött tehát az üzenet maga is felszabadulásra vár. Az
Amarcord párhuzamos - és immár teljes művészi biztonsággal megkomponált - iskolai börleszkjében a vértanújelenet kezdetleges képkockái méltán rímelnek a Haza Oltára triumfalizmusára, s alkotnak átütő erejű kamaszkor-metaforát
a becsempészett őspomográf-felvételekkel együtt.
Ám a film végén, a városszépe megindító vallomása nyomán a csendes passió és az azt követő
örömünnep jegyében rendeződnek el az emlékek. Psychoanalysis christiana: a Hazugság Atyja - a János-evangélium Sátánja (Jn 8,44) és a
gyermekkori gimnáziumigazgató rossz szelleme
- utóvédharcát vívja az Igazság Lelkével. A Róma egyházi divatbemutatóját és a mu mifikál t
Napisten-pápa epifániáját ennek a tudásnak fáradt melankóliájával szemléli majd a díszvendég
bíboros. Giulietta rokonszenves és haragos nagypapája szétzúzza az illúziót, de merész repülőgépe nem tudja - talán nem is akarja - felemelni az
unokát egy makulátlan, félelemmentes ideavilág
utópiajába. Júlia szellemei a század klasszikus
"ördögi kísértetei": az okkultizmus és a létezés
titkát lecsupaszító pozitivizmus (a férj utáni nyomozás, akárcsak az Édes élet fotóriportereinek
izgága rajzása), az excentrikus önfeledtség (az
ellenállhatatlan liftezés, manö-jelrnezben, a nagy
fa földközelbe süllyesztett mennyországáig), az
elfojtás (a barátnő "elvarázsolt kastélyának" rejtegetnivaló nyomorult jai), a bizonytalan nemű
távol-keleti próféta vonzása (a Satyricon degenerált álmegváltó-gyermekének,
halálraszánt hermafroditájának alteregója). Megoldásként a határait felismerő racionalizmus kínálkozik, amely
a feltétlen bizalom mellett, azt kiegészítve,
ugyancsak meghatározó elve Fellini életművének. Ez formálódik tiszta képletté a nagyapa alázatos megtorpanásában
és továbbküldő szavá-

8 és 112,1963, Marcello Mastroianni

ban. (Emlékszünk ellenpont jára, az értelem kétségbeesésére: az Édes élet Steinerjének tragikuma Dosztojevszkijt idéző mélységben jeleníti
meg az immanens harmónia kísérletének kudarcát; Steiner öngyilkosságát pedig visszaidézi a
Satyricon sztoikus emberpár j ának halála). A józanság felnőtt és férfias hagyománya kézenfogja
és elengedi a gyermeket és az asszony képzeletét: a szellemek Júliáját, a csodát megpillantó
hűség archetipikus nőalakját. A kétségbeesésból
a megpróbáltatás emlékezete mutat kiutat, amely
nem irracionális képzelet játék, hanem ellenkezőleg: logosz, ősi rend és a "szív belső emberéhez"
címzett szó. Archaikus és újulni képes jelkép,
amely magába gyűjti a létezés iránti bizalom
megannyi dokumentumát,
a helytállás nak az
esetlegesség változataiba öltöztetett metaforáit
(Szent Antal megkísértésétól a vértanúk koráig),
és visszavezet az egyetlen Áldozatig. A grand
guignol eszközeivel ábrázolt agónia (azaz küzdelem) vitatható ugyan: az ördögi és angyali látomások Fellinijének itt nincs szava a lelki harc
szikár drámaiságára. Igaz, inkább a harc utójátékáról van szó: a szeretet a szellemek támadásai
és vígasza előtt, a magány sötétségében fordul át
a kiszolgáltatottságból
a megértés és az elfogadás szabadságába. A tudás paradicsomi fájá-

nak és a szenvedés fájának biblikus tipológiai
megfelelése is indokolja a Kert visszatérő képét
- a film eklektikája dacára szerves módon - Giulietta spirituális kozmoszában.
Az angyali érintés, a megerősítés és kiragadás
mozdulata itt beleolvad a képek zubatagába. A Cabiria éjszakáiban a küzdelem - erőteljesebb dramaturgiával - a teljes kifosztottság, a csodavesztés
passió-közelében áll előttünk. "Non voglio vivere"
- a végső kétségbeesés szava a halált elhagyatottságként átélő Jézus kiáltásával hangzik egybe. Míg
az angyal határozott - igaz: hétköznapi - alakot ölt
a Cabiriát néven szólító kamaszok seregében.
A Biblia meglepő érzékenységet tanúsít anatura
naturans, az önmagát ciklikusan újjászülő természet szépsége iránt. Amivel szemben kérlelhetetlen, az a bálványok kultusza, a természet
körforgás át kísérő emberi félelem és csodálat
politeista kivetülése a természeti erők megszemélyesítésében, a "hamis istenekben". A szent,
az isteni jelenlét értelme megmutatkozhatik
a
természetben vagy a természet által, de nem tulajdonítható a természetnek: a Földanya-tíeu~ú
vagy a berkekben tanyázó istenségeknek. Es a
társadalmi fejlődés magasabb fokán, az állandóságra berendezkedő struktúrák ember-isteneinek,
17
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"a föld királyainak" sem. A bálványimádás elleni harc, Illés nevezetes - igaz, vérfürdővel kísért
- mutatványa Baal prófétáinak megcsúfolás ára
(Királyok I. könyve 18, 20-40) nem csupán az
egyistenhit épségének megőrzésére irányul, hanem Isten felforgató transzcendenciáját is hírül
adja. A "ver perpetuum", az örök tavaszt megújító ciklikusság nem oldja fel a halálba visszahulló élet reménytelenségét, az emberi intézmények szintjén pedig a mozdíthatatlan hierarchiát
állandósítja. A bibliai teremtéstörténet
ezzel
szemben abszolút kezdetet és végpontot jelöl ki
az időben, a törvény adományozása és az istentisztelet demokráciája révén pedig lehetövé válik
egy, az emberi személy - izraelita vagy jövevény
- feltétlen tiszteletén és Isten kizárélagos hatalmán alapuló társadalom teleológiája.
Fellini csodálja a természet s az ösztönök kifogyhatatlanságát, az archetípusok világát, a varietas mundii, a kamaszkor, az A Inal cord tavaszünnepét, az anyaisten-Saraghinát.
A Sutyriconban megértően szernléli az erotikum útkeresését,
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kiáltozásait, tagolatlan vágyakozását, a zsidó-keresztény kultúrában aberrációnak számító jelenségeit is. És szenvedélyesen pásztázza az emberi
önistenítés megannyi formáját, a halál átjárta
maszkabál körforgás át, a reménytelenség és a
megalázás szerkezeteit (a Casanovától a Ginger
és Fred show-jáig, a Mussolini-emlékektől a Zenekari próba vagy az És a hajó megy parabolájáig, az egyetemes fenyegetettség látomásáig); azaz a "sóvárgással eltelt természet" várakozását
(Római levél 8,19) és a "romlásnak indult külső
ember" (Római levél 4, 16) entrópiáját. Ezek adják a ciklus megtörését ígérő, irányba tartó belső
megújulás közegét és ellenpont jait. A megújulás
a filmrendező számára természetesen és elsősorban a látás frissítését jelenti. "Filmdemokratának
lenni: élni, látni egészen" - írta nemrég Balassa
Péter J 6. Az egészben-látás feladatához tartozik,
hogy felismerje a halál mint látást torzító hatalom jelenlétét. A groteszk nem létrehozza, hflnem bemutatja a valódi távlatától elfordult tek..»
tet tulajdonságát: a torzítást, a leselkedés t, a sze-

retet nagylelkűsége helyébe lépő indiszkréciót.
A kuriózum hisztériáját, amely elfeledte a csodálkozást és a vágyakozás transzcendens célját,
ezért az unalommal rokon. Erről szól Pilinszky
Terek címü verse: HA pokol térélmény. A mennyország is. / Kétféle tér. A mennyország szabad, /
a másikra lefele látunk (..;) / Ott az történik, ami
épp nekem / kibírhatatlan. / Talán nem egyéb, /
kibontanak egy rongyosládát, /lemérik, hány kiló egy hattyú, / vagy ezerszeres ismétlésben /
olyasmiről beszélnek azzal/az egyetlen lénnyel,
kit szeretek. / miről se írni, se beszélni / nem lehet, nem szabad.
A hisztéria az evangélium
meg szállott jainak egyik jellegzetes betegsége. A
Bibliában a személyes lét sebzettsége - mely a
Kísértő mitikus figurában ölt testet, vagy a
betegség démonának megszemélyesített rontásaként fejti ki hatását - mindenkor jel: magának a
Rossznak a jele. Metonimikus, rész-egész viszonyban áll azzal az elemezhetetlen, eredete és
lényege szerint felejthetetlen komplexummal,
amellyel szemben tanácstalan az oknyomozó
szemlélet, Akár az isteni rosszakaratot vagy
gyengeséget feltételező megbotránkozás, a dieu
méchant, a kegyetlen Isten ellen vádat emelő, s
az ember emancipációjáért síkra szálló igazságszenvedély, akár a kinyilatkoztatás hitéből táplálkozó teológiai magyarázat igénye mozgatja.
Az eredendő bűn mint az eredet idejébe visszavezető szimbólum: a mysterium iniquitatis - a
gonoszság titka - mint a mindenkori jelen tapasztalata, a világ bűne, amelyben egymásra
vetül betegség és személyes vétek, perverz racionalitás és oktalan szenvedés, társadalmi igazságtalanság és gyilkos katasztrófa; végül a halál
mint egyetemes következmény és sors: mindez
maga az értelmezendő és megoldhatatlan kérdés.
(Jób könyve, az ártatlanul viselt szenvedés talán
legerőteljesebb ószövetségi dokumentuma, a parafrázisok és válaszkísérletek egész sorát hívta
életre a gondolkodás és a művészetek történetében.) A létezés démonikus arculatát, a sötét
titoknál is inkább, az a tudás képviseli, amelyben
ismeret és szeretet kettéválik, aszembenézés
nélkülözi a kontemplációt, a csöndet. A szabadulás ígéretéhez való démoni viszonyulás a
Bibliában a sérült látás viszonya. E látás, mely
sebzettségében képtelen átváltozni a gyermekségében odaadó, felnőttségében az abszurditást
vállaló bizalom tekintetévé, egyúttal boldogtalan
látás, s eképp fordított ja a jézusi mondásban
megjelenő ígéretnek: "Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek" (Jn 20,29). Az evangélium
rikácsoló démonjainak hisztériája (v.ö. Mt 8,29)
H

a diabolikus - a szó eredeti jelentése szerint:
szétszórt - tekintet megfelelője. A szeretet figyelmét, koncentrációját nélkülöző, a ráismerést
azonnal szenzációvá és végső soron váddá átfordító látás lemezteleníteni és átvilágítani igyekszik a titkot. Egyenes következményképpen
a
világ médiumok és médiák szemérmetlen kommunikációjává alakul. Fellini - történelmi utalásait és színeit tekintve - leginkább biblikus filmje, a Satyricon is erről szól: a becsapott Erósz
bolyongásáról - s a megtisztuló láthatárról -, a
bámészkodás
és az erőszak játékának kitett
vágyról, mint a szeretet negatív járól. Akárcsak a
Casanova pomográfiája, az első szerelmi találkára nyíló kukkolóréstől kezdve. A Mária-jelenés helyszíni közvetítése a kegyhelyről (hogy
"sportesemény" is akad, tehát van mit közvetíteni, az már az irónia szigorúságát feloldó humor
ellenállhatatlan késztetéséből ered). Vagy a közhelyeiben feldolgozott 20. század, az isteni
Sylvia faggatásakor, a riporterek szállodai jelenetében (amelyek pozitívja - mennyire szívügye
Fellininek az ellensúly! - a beköszönés Anita
Ekberghez, Mastroiannival,
az Intervista legszebb képsorában). És az Édes életben, a vége
előtt, a démonok végtelennek tetsző tombolása.
A küldött (angelosz) szerepe tehát az, hogy feltörje a reménytelenség ciklusát és kivezessen. A
szívet megérintve - miért törődnék Fellini a
szentimentális felhangokkal? - megajándékozzon a felszabadító belátással. A szív a Bibliában
az emberi egzisztenica istenérzékeny középpontja. Az angyali tekintet Fellini szerint átruházható
az emberre.
A Biblia angyala Isten epifániája: megjelenése és közelsége. A közelség egyúttal a gyengeség vállalását is jelenti: a küldött dolgavégezetlennek tűnő visszafordulását, vagy akár összeomlását a brutalitás súlya alatt. Üzenete sokminden lehet: az épebb múlt ómódi gesztusai és bűbájosan ártatlan idétlensége (apák, nagyapák és
elöregedett bohócok) vagy a megmaradás imperativusza (a Bolond s a láthatatlan jel a faképnél
hagyott Emma éjszakájában); tűnékeny és elszánt vígasztalás (a gyerekek Gelsomina körül
vagy Jákob rozzant ostiai létraszerkezetén, Cabiria háza mellett), vagy az utánaugrás vakmerősége. Az akarj élni egyszerű dallama vagy az ártatlanság paradicsomának
emléke. János barát
alakja, vagy a Ginger és Fred "fraticello dei miracoli"-jának,
látnok szerzetesének
mondata:
"Az életben mindenütt ott van a csoda. Egyedül
tőlünk függ, hogy meglátjuk-e. Csak éppen nem
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vagyunk elég kicsik hozzá, hogy megértsük a
nagy dolgokat." Akárhogy is: a küldöttnek osztoznia kell az ember tehetetlenségében. Ahogyan
a művészetnek s a művésznek is. Persze azzal a
hittel, hogy bár a rombolás démon a nem hajlandó feladni törekvéseit a teremtmények ünnepének meghiúsítására, a közös képek még tudhatnak olyasmit, amit a gondolat zárt rendje náluk
is töredékesebben (tükör által még homályosabban). Tudhatják, hogy a haLLottak alapján megte-
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remthetók a lehetséges szeretetreméltó emlékképei, a művészet hozzájárulásaként ahhoz, amit
"szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl
nem fogott" (Izajás 64,4 és I. Korintusi levél
2,9). S ahol megtörténhetik, hogy a clown hoItába hullva felfelé zuhan, miközben kalapjával integet kifigurázott árnyékának, a bukott angyalnak.
Mártonffy Marcell

8 Frye, i.m. 181.
9 U. o. 76.
10 Fellini, i.m. 172.
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Csak egy kis csöndet.
Federico Fellini: A Hold hangja
A hatvanas évek filmjeit, az azokban az években
zsúfolásig megtelt mozik nézőterét avval a nosztalgiával emlegetjük, mint ahogy nagyszüleink a
"boldog békeidőket." Különös, hogy mennyire
szereti az ember a múltidézésnek ezt a ringató
állapotát, a szép, de vissza nem térő dolgok miatt
támadt finoman sajgó fájdalmat. Talán azért is,
mert addig sem kell a változás objektív létét tudomásul véve racionálisan végiggondolni, hogy
mi is van. Pedig ehhez hozzá kell szokni, és
szembe kell nézni például a kultúra, ezen belül a
film társadalrni szerepének megváltozásával is.
A filmtörténet nagy mesterei is visszaszorulnak
a stúdióméretű vetítőhelyekre. Fellini új filmjének, A Hold hangjának is nagynak bizonyul a
több száz személyes budapesti mozi. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Fellini is másképpen és másról mesél az utóbbi évtizedben, és ebben a filmjében is, mint az emlékké vált Országútonban (1954) és a Cabiria éjszakáiban (1957).
Ez a két film teremtette meg a rendező számára
a legszélesebb
értelemben
vett közönséget,
amely az Édes élettől (1960) fokozatosan szűkűlni kezdett. Filmjei egyre látványosabbá váló,
karneváli pompájú képi világa ellenére a történetekkel és ezek szereplői vel már kevesebben tudnak azonosulni, mint Gelsominával és Cabiriával. Ennek ellenére minden filmjének bemutatóját várakozás előzte meg, eseményszámba ment,
a beszélgetések tárgya volt. De ma már csak kevesek számára jelenti mindezt. Ennek oka az a
körülöttünk mindenütt végbemenő változás is,
amelyről Fellini utolsó filmjei szólnak, köztük A
Hold hangja. Egyre ironikusabb és türelmetlenebb a Ginger és Fred (1985) óta, mintha kevesebb lenne benne a megértés és az együttérzés,
különcnek láttatja az embereket, nem esendőnek
és szeretetre méltónak, mint korábban. Türelmetlensége talán az idő múlásával és életkorával
is magyarázható. De inkább avval, hogy a számára fontos értékekkel szemben közömbös a világ, így utolsó három filmjének hősei is idegenként tévelyegnek a róluk szóló történetben. Külsőleg és belsőleg megkopott, anakronisztikus,
otthontalan szereplők, akik pedig otthonosan
mozognak, azok hangosak és üresek. Fellini
nemcsak az értékek átalakulását konstatálja, de
az ezáltal megjelenő elmúlást is. Mintha a hite,

az életszeretete fogyatkozott volna meg. Pedig
az utóbbit sugározták a filmjei. Az itáliai hagyományok és neveltetése ellenére világiasan katolikus, aki számára a szentség nem más, mint maga
az élet, a kegyelmi pillanat, a film megszületésével azonos. A barokk templomok dús szépségű
díszítései ihlették sajátos képi világát. Filmjeiben a képek telített, állandó mozgásban lévő háttere fejezi ki az élet áradását és kimeríthetetlen
gazdagságát.
Kifogyhatatlan fantáziáját bizonyítják A Hold
hangjában is a képsorok. Ermanno Cavazzoni
Holdkárosok poémája címü regénye volt a "kiindulási pont, az ürügy, mégha később a film úgy
alakult is, hogy nem sok köze maradt az alapmühöz". (Federico Fellini: A Hold hangja, Nagyvilág, 1991/5-6.)
Fellini nyilatkozataiban legfőbb rendezői törekvését történetek
elmesélésében
határozza
meg, de ez a filmje inkább hangulatoknak, élethelyzeteknek életképekben való parttalan áradása. Az epikus narráció helyett elliptikus szerkezetű a film, amelynek két főhőse Ivo Salvini
(Roberto Benigni) és Gonnella prefektus (Paolo
Villaggio). Salvini egész lénye és megjelenése
olyan, mintha a romantikus költő, Leopardi késői leszármazottja lenne. A prefektus az idő előtt
nyugdíjazott, a jogtalanság miatt lázadó hős. Üldözési maniában szenved, az igazságot akarja kideríteni, és segítségére akar lenni a hozzá hasonlóan magányos Salvininek. Salvini reménytelenül szerelmes Aldinába (Nadia Ottaviani), teljesen hiábavalóan törekszik a világ megértésére,
erre ugyanúgy érzéketlenek az emberek, mint az
igazság megismerésére. A két főszereplő megjelenése, külseje, törekvései és vágyai teljesen ellentétben állnak mindazzal, ami körülveszi őket.
A film helyszíne egy képzelt észak-középolaszországi falu, amelyet összes rekvizitumával
együtt felépítettek: "Szeretnérn hinni, hogy nem
egy falut csináltam, hanem 'a' falut, egy olasz
szuperfalut, melynek főterén egy kupacban áll a
gótikus templom, a reneszánsz palota, a múlt
század végi ház, a fasizmus korabeli racionalista
épület, az átlátszó műanyagból készült posztmodern templom. Banális homlokzatok együttese,
egy láthatatlan falu ... Vitatkoztam az építészekkel, hogy milyen legyen az útburkolat, egyen21
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ként döntöttem el, milyen üzletek legyenek az
árkádok alatt, mi legyen az egyik kirakatban, mi
a másikban; milyen legyen a folyó, milyenek a
tetők, a tetőcserepek, az erkélyek." (L m.) Salvini és Gonnella különféle, sokszor burleszkbe illő
helyzeteken bukdácsolnak keresztül, mint egy
párost alkotó fiatalabb és idősebb clown.
A falu főterén álló Gran Caffé Europa kisszerűségével Fellini a hitelét vesztett földrész értékeit szimbolizálja. Ezen a téren a világ különböző népei vannak együtt, a turista japánok, a feltűnő afrikai nők, az oro z sapkát viselő keletiek
együtt cáfolják meg a tiszta, önmagában létező
Európa eszményét. Feltűnnek az eddigi filmekből ismert, motívummá lett jegyek: a nők, szépek és közönségesek, a cirkuszt idéző életforgatag, az ünneplő tömeg, a bensőséges vidéki otthon, az önelégült és nevetséges városi és egyházi
tisztségvi elők. A Hold hangjában több a triviális érték, mint az emelkedett. Fellininek mindig
kedvelt eszköze volt szereplői jellemzésében a
túlzás, de a különc figurák csak részei voltak a
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sokszínűségnek, mint Mezzabotta a 8 és l/2-ben.
Itt már minden szereplő különc, önmaga karikatúrája, mint a falu bőrruhás hölgye a főtéren.
Életkorával, öreg arcával össze nem illő punk
életformája miatt nevetségesen groteszkké válik.
De ugyanilyen Cochi kormányfőtanácsos törpeméretú alakjával, vagy a vékony Nestore, aki elvész, szinte megsemmisül a borbélyüzlet démonikus szépségünek látott Marisájának lába között.
Nézőpont kérdése, hogy kit tekintünk különcnek. A filmben Salvini és a prefektus a többiek
számára tűnik annak, mig Fellini, hőseivel azonosulva, a körülöttük lévőket látja és láttatja csodabogárnak.
A groteszk helyzetek halmozásával is keserű
tapasztalatát fejezi ki az egyre felszínesebbé és
nevetségesebbé váló létezésről. A falu kulturális
eseménye a kulináris élvezetek napja, a gombócünnep, az újonnan megválasztott gombóckirály
párral. A falu szépségversenyén a Miss Liszt CÍmének elnyerésére vonulnak fel a már nem egészen fiatal hölgyek, köztük Aldina, Salvini szerelme. A fellinis zenére vonuló nők a cirkuszi
manézsra emlékeztető diszletben, majd a verseny győztesét avató lisztfelhő már csak nevetséges paródia.
Az egy-egy helyzetet, egyes szereplők történetét megjelenítő életképekben is - mint amilyen
a fodrászüzlet, az esküvő - több az irónia és a
groteszk elem, mint a rendező bensőséges viszonya az ábrázoltjelenséghez.
Már a Ginger és Fredben is a tánc és a zene
fejezte ki az egymással ütköző értékrendeket, a
változás folyamatát. A Hold hangjában a hatalmas szerelöcsarnok afeketeruhás
fi atal okkal , a
rockzenés disco a távolról fényképezett képekkel
azt a képzetet erősíti, mintha az egész világ nem
lenne más, mintha az egész világot nem alkotná
más, mint az új barbárok tömege. Gonnella prefektus ide viszi Salvinit, számára olyan ez a
hely, mint a pokol egyik bugyra. Kihívásnak
szánja a felhangzó Kék Duna keringőre a valeert
Alba hercegnövel. Szomorú kísértetalakok, méltóságuknál a rockzene erősebbnek bizonyul.
A Hold az égbolt magasságából szemléli a
film szereplöinek sorsát, akik mint Salvini, vonzásától nem tudnak szabadulni. Csak a titokra érzékeny lelkek tudnak társalkodni vele, másokat
zavar, hogy a Föld bolygója évezredek óta csak
lesi az embereket. fellini A Hold hangjának forgatókönyve előtt írja, hogy gyerekkorának emlé. keiből a "mesebeli, szinte elvarázsolt tájat. .. és
azt a világot akarta megfilmesíteni, ami valami

Roberto Benigni

félelmetes és mágikus történetet sugallt." (I. m.)
A film bevezető képsorában a Hold által megvilágított táj a mezőn gomolygó fehéres párával,
vagy később a sötétkék égbolt ugyan nem félelmetes, de Van Gogh táj képeire, különösen a
L'Église D'Auvers círnű festményének hangulatára emlékeztet.
A filmben a Hold nemcsak atmoszférateremtő
motívum, hanem dramaturgiai szerepet is betölt.
A különböző kultúrák hold-mítoszainak, a költészetben a Holdnak mint szimbólumnak a jelentéstartománya igen gazdag. Fellininél a kozmikus
erőnek, a múló időnek, a szépségnek és a női
princípiumnak a jelképe. Aldina szőkesége és fehér arca olyan, mint a Hold képe. Salvini szerelmét ugyanolyan
szenvtelenül
fogadja, mint
ahogy a fehér égitest szemléli az emberek sorsát.
A romantikus hajlamú Salvini bensőséges kapcsolatban van a Holddal, miközben a világszenzációnak számító eseményt ünneplik a falu főterén. "Az emberiség történetében példátlan vállalkozással fogságba ejtették hárman a Holdat." A

miniszter, a bíboros is képviselteti magát, a televízió közvetíti ezt "a társadalmi, polgári, demokratikus, nemzeti, nemzetközi s - most már bolygóközi kontextusban is egyedülálló eseményt." (I. m.) Az önelégült emberi butaság jelképe az abszurd helyzet, a Hold elrablása, amelynek az egyik szereplő ünneprontó kifakad ás a vet
véget: "Máig sem értem, mi végre hoztak minket
a világra. Ön meg hiába mondja, hogy nincsenek
már titkok, mindent felfedtek. Hol? Mikor? Kinek? .. Minek vagyok én a világon?" (I. m.)
A választ a vallásos hit sem adja meg, Don
Antonio, a plébános is csak ötven százalékos bizonysággal állítja a paradicsom létezését.
Azt hisszük, hogy mindent tudunk, pedig a
végső kérdéseket változatlanul nem tudjuk megválaszolni. Van-e válasz az egyes ember és a világ létének értelmére? Fellini üzenetét Salvini
fogalmazza meg a film végén. Nem filmszerű,
didaktikus vég, de szép: nincs más lehetőségünk,
mint törekednünk a dolgok megértésére. A Hold
pedig változatlanul világít a helyén, az égen.
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Dario Ghirardi és Roberto Benigni

A Hold hangjában sok az ismétlődő motívum,
helyzet és típus Fellini előző filmjeiből. a rendezői ihlet és invenció is kihűlőben van. Fellini türelmetlen a jelennel, a korával szemben, amit a
film narrációja és szerkezete is kifejez. Töredékeket villant fel, nem törődik a filrnszerűséggel,
amikor verbálisan összegzik szereplöi, amit egyértelműen a néző tudomására akar hozni. Hőseivel, Salvini melankóliája, Gonnella öreges dühe
miatt, nehezebben lehet azonosulni.

Bármennyire is a jelen tablója a film, az értékek szembesítésével Fellini a múltról is szól.
Minden változás ellenére, ami alól nem mentesül
semmi és senki, így Fellini, a film, a közönség és
önmagunk sem, egy dolog változatlannak bizonyult A Hold hangjának vetítésén: az a rácsodálkozás, amelynek következtében minderről megfeledkezve egyszerre csak újra átadjuk magunkat
Fellini képei hatására a mozinak.
Gyürey Vera

A HOLD HANGJA (La voce della Luna), színes, olasz-francia, 1989
r: Federico Fellini, í: Federico Fellini, Tullio Pinelli, Ermanno Cavazzoni (E. Cavazzoni Holdkórosok poémája
című regényéből), o: Tonino Delli Colli, z: Nicola Piovani, sz: Roberto Benigni, Paolo Villaggio, Nadia Ottaviani
Group Tiger - Rai Uno - Cinemax - Film AZ - La Sept
Magyarországon forgalmazza a Mokép
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"
Eletmesék

Beszélgetés Federico Fellinivel
Azt hiszem, minden mű, legyen az írói vagy
képzőművészeti
alkotás - az én esetemben a
film - nemcsak alkotója fantáziájáról
tanúskodik, aki el akar mondani egy történetet, hanem a szerzőre vonatkozó sokkal rejtettebb
dolgokról is. Elárulja az alkotó lelki- és életrajzi állapotát, korát. Immár ötven éve készítek filmkeket. Amikor A Hold hangját csináltam, hetven éves voltam. Ezért bizonyos kriti- .
kák, melyek szerint egyfajta elhidegülés érezhető a filmből, nyilván arra vonatkoznak;
amit esetleg az előrehaladott életkor óhatatlanul is motiválhat. Az emberben valószínűleg
már kisebb a lelkesedés, a könnyedség, a játékosság, amivel az élet egyirányú utcáján halad.
Akkor ezt a filmet kellett megcsinálnom.
Vannak persze a döntésnek privát mozzanatai
is. Például,
hogy vágy tam olyan filmre,
amelyben
két komikus játszik.
A könyv,"
egy jellegzetes vonást, tájat, hangulatot... Ez
amelyből kiindultam, egy emiliai szerzö, Ermindig része a film előkészületeinek.
Így prómanno Cavazzoni alkotása. Nem annyira a bálom megközelíteni a hangulatát. De gyakortörténet érdekelt benne, mint inkább a hangulati értelme is van: a rajzok révén sokkal közlati elemei, a képi világa. Ezek szelgaltak
vetlenebb dialógust folytathatok a munkatárürügy ül arra, hogy két szimpátikus
figuráról
saimmal, a díszlet- és jelmeztervezővel.
a
mesélj ek. Két gyökértelen, perifériára szorult
maszkmesterrel.
Sokkal egyszerűbb
rajzban
emberről, akiket a többiek bolondnak tartamegmutatni nekik a színeket, a látványt, egy
nak. Lehet, hogy épp a bolondokházából
jöttáj fényviszonyait,
hangulatát... Azt, hogy mitek. Ezt nem állt szándékomban
pontosan
lyen ruhában szeretném látni a szereplőket. A
meghatározni, Sőt, a filmben pszichiátriai érruha nálam olyan fontos, mint amelléknevek
telemben sosem esik szó az őrültségről. Őrültaz írónak, aki jellemezni
kívánja szereplői
ségük viselkedésmódjukban
rejlik, amely a pszichológiai állapotát is. Szóval része a muntársadalmi viszonyokat tükrözi, afélelmeket,
kának. Ezzel is közelebb kerülök a filmhez.
undorokat, rettegéseket. Minden magyarázat- Emlékszem, egyszer, amikor a dolgozótól függetlenül: A Hold hangját azért készítetszobájában jártam, Ön éppen az És a hajó
tem, mert ez a foglalkozásom.
Történeteket
megy című filmre készült, a szaba telis-tele
mesélek.
volt különös arcokkal, rajzon és fényképen
- Ez a film is úgy született, mint sok másik,
egyaránt. Hogy kezdődik ez az egész: eleve
rajzokkal...? Igaz, hogy eleinte mindig rajzol?
furcsa arcú embereket keres, avagy már tud- Nem egészen úgy van, hogy egy film rajja, miféle arcokra lesz szüksége és aszerint
zokból születik. A rajz az előkészületek egyik
válogat?
fázisa. Egyfajta megközelítésmódja
a filmnek,
- Mindkettőről szó van. Persze már amikor
hogy lássam az arcát. Ez már amolyan "tik"
egy forgatókönyvhöz
jegyzeteket
készítek,
nálam, szokás, hogy rajzolgatok.
Gyerekkoakkor megkísérlem körülírni a képzeletemben
rom óta. Mindig szívesen felvázoltam
egyélő alakokat. De abban a kis irodában gyakran
olyanokat is fogadok, akiket nem az ügynökségek küldenek egy fotóalbumból kiválasztva,
Réssletek a Magyar Televízió Yilágsztárok: címú sorozatában
1992. március 8-án a TV 2-n sugárzott beszélgetésből.
hanem maguk jelentkeznek,
vagy a barátaim
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ajánlanak embereket, színészeket. Szóval az a
kis iroda arra szolgál, amire a rajzok: hogy világosabban lássam a dolgokat. Elkezdem nézegetni az arcokat, hallgatni a hangokat, a dialektusok zenéjét. Figyelem a tekinteteket,
gyakran azt is, hogyan öltöznek az emberek: a
fülbevalójukat,
a cipőjüket, s felismerni vélem egy-egy elemét a készülő filmnek. Az
előkészületeknek
ez az intenzív
szakasza,
amikor a szereplők
megjelenését
kutatom.
Igen érzékeny szakasz, amit szívesen elnyújtanék a végtelenségig.
Nem azért, hogy eltávolítsam magamtól a filmet, hanem mert úgy
érzem, nem elveszett idő ez. Még ha másoknak gyakran az is a benyomás uk, üresjárat,
hogy napokig csak az embereket nézem. Nem
így van. A film épp ezekből az apró megfigyelésekből
születik, ezekből az arcokból,
amelyeket látok. Épp azért lerajzolom, lefényképezem őket és kitapétázom velük a szob ámat.
V ágyom arra, hogy magam körül lássam
ezeket a mosolyokat,
ábrázatokat,
tekinteteket, amelyek inspirálnak,
emlékeztetnek
rá,
hogy filmet akarok csinálni. A rajzon kívül ez
is egy módja annak, hogy megkíséreljek
belépni a film hangulatába. Természetesen
van
forgatókönyv is, vannak jegyzetek, egy egész
irodalmi háttér, amit jól-rosszul, de követek.
Hiszen filmes pályafutásomat
íróként, forgatókönyvíróként
kezdtem.
Tehát a legenda,
hogy forgatókönyv nélkül dolgozom, csak felbátorít, mert egyetlen narratív konstrukciónak
sem szeretnék a rabja lenni. A filmet csak akkor lehet valójában megismerni, ha az ember
már belépett a hangulatába, ha azok az arcok
veszik körül, akiket meg akar jeleníteni benne. A film forgatás közben fedi fel magát,
hétről hétre, s az alkotónak alázattal kell fogadnia azokat a körülményeket,
amelyeket
maga a mű teremt. Előfordul, hogy a film
nem éppen szerenesés körülmények
között,
kis balesetektől.
súrlódásoktól,
nézeteltérésektől kísérve születik meg. De ez mind a
film része. Az is, ha a munkálatok félbeszakadnak, az is, ha vitatkozunk a producerekkel.
Ez persze nem általános szisztéma. De nekem
ez a munkamódszerem,
amit az évek során
egyre jobban kifejlesztettem.
Létszükségletté
vált, hogy minél teljesebben éljem a film életét, anélkül az elbizakodottság
nélkül, hogy
mindent előre láttam, elterveztem,
meghatároztam, előírtam. Szeretem belakni a filmet,
mint egy idegen várost, ahová ismeretlenül
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érkezik az ember, és csak lassan kezdi felfedezni a méreteit, az épületeit, a lakóit... Egy
kicsit irodalmi leírást adtam, de én valahogy
így csinálok filmet. Már régóta.
- Akkor hogy született a legenda, hogy Ön
improvizálva dolgozik, forgat6könyv nélkül?
- Alighanem azért terjed ez rólam, mert
egy rendhagyó,
szélsőséges
figura mindig
szimpatikus...
Lusták vagyunk
arra, hogy
megváltoztassunk
egy már kialakult
véleményt. Felliniről az járja, úgy dolgozik, hogy
fogalma sincs, mit csinál. Ez nem igaz. Tulajdonképpen sértő is improvizációról
beszélni
egy olyan tudományos pontossággal meghatározható dolog kapcsán, mint amit egy álom, a
fantázia valósággá formálása jelent. Itt nem
lehet improvizálni.A
filmkészítésnek
éppúgy
megvannak a maga tudományos, matematikailag pontosan kifejezhető képletei, mint mondjuk egy űrhajó felbocsátásának.Tehát
improvizációról beszélni túlzó és nevetséges. Akár
azt is mondanám:
megalázó. Én éppen azt
igénylem, amit már az előbb megpróbáltam
kifejteni, hogy határtalan készséggel találkozzam annak a sok ötletnek a befogadására,
amit a munka kínál hétről hétre, napról napra.
Ez nem improvizálás.
Ez azt jelenti,hogy
az
ember megőriz bizonyos alázatot, tiszteletet a
műve iránt, amit éppen alkot. Ez pedig azt jelenti, hogy ha jó apa, jó anya, jó táptalaj voltál, a film spontán módon megszületik, és hálás lesz neked, amiért nem deformáltad, nem
zártad börtönbe, nem kényszerítetted
semmire. Így válik igazán útitárs sá. Elmeséli önmagát. Minden mű önmagában is kreatív. Barátság, szerelem. Első látásra beleszerethetsz
valakibe, vagy azonnal mély szimpátiát érezhetsz valaki iránt, akit először látsz. De mielőtt kimondod, ő a barátom vagy anagy szerelmem, együtt kell töltenetek
valamennyi
időt. Azt hiszem, minden műre, irodalmi vagy
képzőművészeti
alkotásra, vagy filmre, érvényes, hogy mielőtt a maga teljességében felfeded a természetét,
át kell adnod magad neki.( ... )
Valójában olyan foglalkozást választottam,
amely egyesíti magában mindazt a sokféle
mesterséget, amire vágy tam. Ha filmet készítek, nem azt jelenti, hogy festőnek érzem magam. De mégis, skicceket csinálok, firkál ok,
és kitartóan igyekszem elérni az elképzelt színeket a díszletben ... Foglalkozom
a kosztümökkel, ilyenkor egy kicsit szabó is vagyok,
szőnyegkészítő,
világosító ... Színész, amikor

előjátszom a színészeknek, miként mondjanak
egy dialógust,
vagy hogyan mozogj anak ...
Szöval a filmes gyakorlat megtestesíti valamennyi gyerekkori álmomat, melyeket annak
idején egyenként képzeltem el, miközben a
művész életmódjára vágy tam ...

- És ma is folytatja a szép meséket ... Különös dolog, hogy mikoeben századunk rendkívül racionális kor, amelyben a legtöbbet a hideg logika számu, az emberek mégis borzasztóan vágynak azokra a szép mesékre, amelyeket Ön tud nyújtani nekik. És nem szünnek rajongani ezekért a történetekért. Ön szerint ez
valamiféle ellentmondás vagy természetes reakció?
- Azt hiszem, mindig szükségünk van arra,
hogy meghallgassunk
egy történetet. Ez létszükséglet. Fontos, hogy odafigyeljünk
olyan
dolgokra, amelyek az életet más nézőpontból
mutatják meg nekünk. Ellentmondás a között
feszül, hogy egyfelől öntudatlanul
vágyunk
arra, hogy más módon lássunk, másfelől viszont rettegünk is attól, hogy másképpen lássunk. Ezért a nagy művészeket, akik szakítottak a hagyományos
művészetekkel,
mindig
bolondoknak,
őrülteknek tartották, mint például Picassót és sok más olyan művészt, akik
valójában újítók voltak, akik felrúgták a tradíciókat, az automatizmusokat,
a konvenciókat.
s akiket mindenkor zavaró tényezőnek tekintettek mind a politkai, mind az egyházi tekintélyek, s végeredményben
mi magunk is, mert
nyugodtan akarunk élni. Mert azt akarjuk,
hogy mindazok a dolgok védjenek bennünket,
amelyeket már ismerünk. Szükségünk van erre, mert azt akarjuk, hogy ilyen legyen az
élet: elbűvölő, de iszonytatóan
ismeretlen. S
ha valaki arra szólít fel, hogy nézzük attól eltérő módon a dolgokat, ahogyan eddig láttuk,
megzavar bennünket. Nem akarunk szembenézni önmagunkkal.
Hajlamosak
vagyunk a
lustaságra, arra, hogy megőrizzük hitünket bizonyos értékekben, konvenciókban,
bizonyos
törvényekben.
Ezért az igazi művészeknek
ugyanaz a funkciójuk,
mint a szenteknek,
hogy gazdagítsák az emberiséget, felrázzanak
bennünket a letargiából, arra ösztönözzenek,
hogy legyen bátorságunk eltérő módon szemlélődni. De én nem tartozom az utóbbiak közé ... Picassöröl, Kafkáról, meg Joyce-ról beszélek ... Ezekről az óriásokról. akiknek végtelen hálával tartozunk. Nemcsak azért, mert elbeszéléseikkel
örömet okoznak nekünk, hanem azért is, mert valójában megajándékoztak

minket egy harmadik szemmel, hogy az eddigiektől eltérő módon, másképpen láthassunk.

- Kezdetben, pályája elején úgymond "normális" filmeket készített. Történetei idővel
"fellinis " történetekké váltak, Önről szóM
mesékké, mondhatnám egoistábbakká ...
- Nárcisztikusabbakká

...

- Így is mondhatjuk. Amikor ilyen filmeket
kezdett csinálni, nem félt a közönség reakcióitól?
- Most olyan vallomást kell tennem, amely
talán túlságosan nyeglének, szemérmetlennek
tűnhet. Nem hiszem, hogy aki ezt a szakmát
mesterségként
űzi, aki elhivatottságból
történeteket mesélő reg ősnek áll, tudatosan úgy
kezdene bele valamibe, hogy a történet, amit
el akar mondani, tetszik-e majd másoknak.
Aki mesélni akar, annak tudnia kell, milyen
hangerővel szólaljon meg ... Annak bírnia kell
szusszal, hogy a hangja eljusson másokhoz.
Az tudja,hogyan kell közölni valamit. De azt
hiszem, azzal nem igen foglalkozik, hogy a
képzeletét, a történetét, vagy akár a kifejezési
eszközeit bármitől függővé tegye. Nem akar a
közönség kénye-kedvétől
függni. Mert mi a
közönség? Ki a közönség? A közönség titokzatos anyag, folyton változtatja a színét, mint
a tenger. Azt hiszem, egyetlen dolognak kell
igazán aggasztania az alkotót, a bábokat mozgató embert: annak, hogy mit akarnak csinálni
a figurái? Hogyan lehet azt pontosan megjeleníteni anélkül, hogy elárulná őket? Hogyan
mesélheti el a történetet tisztességesen,
de
szuggesztíven,
meggyőző erővel, megfelelő
atmoszférával, egy évszak színeivel, bizonyos
fényekkel...ez
az igazi probléma. Egy festőnek vagy írónak ennek a követelménynek
kell
megfelelnie. Nem annak, hogy műve tetszik-e
majd. Kinek?

- Ön gyakran dolgozott Marcello Mastroiannival. Mégis csak egyetlen filmben, a Ginger és Fredben jelent meg fizikailag is az Ön
alteregójaként ...
- Arra gondol,hogy
haját?

kitéptem

néhány

szál

-Arra is...
- Egy mű minden szereplője, ha nem is alteregónak, de a szerző egyik énjének tekinthető. Én vagyok Anita Ekberg is. Én vagyok
Gelsomina ... De benne vagyok a fényekben, a
látványban is ... Kell valamiféle anyai azonosulás a művel, mindazzal, amit kitaláltam, létrehoztam.
Mastroianni
valószínűleg
sokkal
leplezetlenebbül jelent meg azokban a filmek27

ben, amelyeket velem készített: az Édes életben, a 8 és l/2ben, a Nők városában, a Ginger
és Fredben. Egy kicsit mindig az a színész
volt, akiben sokkal direktebb módon kifejezhettem magam. Benne sokkal inkább megjelent a privát énem. De minden más szereplőben is ott vagyok. Elismerem, hogy végzetesen beépülök mindbe, s ennek így kell
lennie.
- Ön azt mondta egy interjúban: "Nem Eizenstein. Pudovkin, Dreyer, Murnau művein
keresztül jutottam el a filmhez. Nem ismerem
a filmművészet
klasszikusait és soha nem járok moziba ... " Ezt komolyan kell vennünk?

- Egy részét igen. Nem járok moziba, de
természetesen voltam moziban. Gyerekkoromban sem voltam túl nagy mozilátogató.
Polgári, . katolikus családban születtem, .s
azokban az években még gyanakodva tekintettek a mozira. Főleg egy olyan fasiszta-katolikus kisvárosban, mint az enyém. Tehát nem
mehettem moziba, mert nem adtak rá pénzt.
De nagyobb koromban sűrűn megfordultam
egy Fulgor nevű moziban. Írtam is egy történetet erről. Szerettem volna filmet csinálni a
kis moziról, a Fulgorról, ahol az amerikai filmek révén gondos nevelésben részesültem.
Főleg azokban 'az időkben, amikor egyházi és
fasiszta diktatúra alatt éltünk vidéken. A kis,
polgári családok az érsek oltalmában .. bigott
erkölcsök szerinti nevelés ... fasiszta félrebeszélések ... Szóval nekem az amerikai film hatalmas mese volt. Hatalmas álom, egy másfajta valóság. Mi, szerencsélen gyerekek, ott
szenvedtünk az iskolában a tanárainkkal, akik
között akadt néhány jó is, de többségük
frusztrált volt. Az élet megalázta őket. Gépiesen ismételték ugyanazokat a dátumokat, eseményeket, kémiai képleteket... Aztán az otthon: apa, anya - két archetipikus személy ...
Szóval valóban alaposan meg lehetett ismerni
saját apánkat, anyánkat. Elnyújtom egy kicsit
ezt a zárójelet, ezt a kis kitérőt... Aztán ott
volt még a fasiszta szombat... a katonaság
előtti kiképzés... életerős, egészséges gyerekek voltunk. Élveztük a havat, a tavaszt, a
nyarat... Szülővárosom a tengerparton épült,
nyáron tökéletesen más hangulata volt ennek
a télen párába, ködbe burkolt városkának.
Nyáron olyanná vált, mint egy óriási vidámpark. A világ minden tájáról jöttek az emberek Riminibe, hogy megmártózzanak
az Adriai-tengerben. De senkiben nem élt agyanu,
hogy létezik másfajta élet is. Az amerikai film
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sugallt először ilyen gondolatokat. Az én
nemzedékemnek sokat segített az amerikai
film a kis meséivel, mindazzal, amit nyújtott,
ami felvillantotta, milyen lehet a demokrácia ... A humora, az életöröme, a hősei ... szimpatikusak voltak, emberiek... nem agresszív
hősök. Nem voltak saját harcias természetük
foglyai. Mást is megtudtunk róluk, nem csak
a halált, a zsarolást... Gary Coopert legendás
hírnév övezte. Nagyon rokonszenves volt. A
film végén mindig elnyerte a lányt jutalomként. Szerelmese persze mindig a díva, a sztár
volt. Szóval az amerikai filmben egy másik
életet éltünk. Mint éjszaka, amikor álmodunk.
S ez kompenzálta mindazt a megaláztatást,
frusztrációt, gyötrelmet, amit nappal át kellett
élni. Ezért az amerikai film mintegy a mentőöv szerepét töltötte be számunkra. Hagyta,
hogy elképzeljünk magunknak egy másik életet. A szabadságot. Nemcsak politikai értelemben, hanem megszabadított a tabuktól, a
sémáktól, a tilalmaktól is.
- Hogy-hogy mégis elutasítóan viselkedett
az Ön által csodált amerikai filmiparral
szemben? Amikor már ismert rendező lett,
gyakran kapott ajánlatokat Amerikából. Miért
nem fogadott el egyet sem?

- Mert távol áll a természetemtől. Hogy lehetne elvárni, hogy harminc-negyven évesen
elmenjen az ember egy idegen országba, és
meséljen róla? Nem vagyok újságíró, nem tudok objektív tanúként viselkedni. Hosszú időt
kell eltöltenem valahol ahhoz, hogy mesélni
tudjak róla. Pedig nagyon sokszor megkísértettek. És mivel az amerikai filmek mindenhol
nagyon. ismertek voltak, elég familiárisnak
éreztem őket. Ám azt elképzelhetetlennek tartottam, hogy idegen nyelven fejezzem ki magam, és· az élményszerzéssel egy időben
visszaadjak valamit( ...) Mindig csak azért
mentem Amerikába, hogy egy ott készítendő
esetleges filmről tárgyaljak. Valahányszor hazaindultam ezekről a kirándulásokról, a New
York-i repülőtéren mindig lelkiismeretfurdalásom támadt. Megmondom őszintén, hogv
egy kicsit gyávának éreztem magam. Úgy
éreztem, a megújulás lehetőség ét dobom el
magamtól, az ujjászületését. De az is igaz.
hogy lelkiismeretfurdalásaim csak rövid ideig
tartottak.
- Egy interjúban olvastam valamit, ami felcsigázta
az érdeklődésemet.
Azt mondja:
"Nők nélkül nem vagyok képes semmire. Abszolút semmire."
Természetesen
nem akarok

indiszkrét lenni, de szeretném, ha beszélne arról, milyen a nőkkel való kapcsolata?

- Szerencsére még mindig elég traumatikus. Mintha még mindig az első alkalom lenne. Nem akarok idézetekkel hazárdírozni, de
van egy mondat a Tantra könyvében ... A tantraizmus indiai vallás ... és azt hiszem, van egy
könyv, ami a tantraizmus tanait gyűjti össze.
Ebben többek között szerepel az a mondat,
amely azt állítja: "A nő a világmindenség igazi alkotója. A nő a világmindenség teste, s
nincs nagyobb öröm, mint amit a nő képes
nyújtani." Ez olyan, mintha én írtam volna ...Úgy tízezer évvel ezelőtt ... De ezt a megállapítást ma is teljes meggyőződéssel aláírom. Egy kicsit vérszegény választ adtam a
kérdésére, tudom ... De mint kreatív típus azt
hiszem, a nő valóban nélkülözhetetlen jelenség, nemcsak mint anya, ápoló, védő, tápláló,
hanem mint ismeretlen, titokzatos tünemény
is. Jung sok mindenre rávilágított, amikor azt
mondta: a nő a férfi legsötétebb oldalán helyezkedik el, ott, ahol a férfi érzi, hogy szállást ad neki az éjszaka. Íme, itt van a nő. És
szükségünk van rá, hogy kimerítően megismerjük. Don Giovanni mítosza nagyon szép
mítosz, mert ennek a megismerési vágyból fakadó kimeríthetetlen szomjúságnak a példázata. Annak, hogy a megismerést mindig újrakezdjük. Így hát a nő egész atmoszféráj ával
nélkülözhetetlen mint termékenyítő erő, mint
humusz, nemcsak a film, a líra fejlődése számára, hanem a szellemiség legbensőbb fejlődése szempontjából is. A nő elbűvölő eszköze
a megismerésnek. Éljenek a nők!. .. Ugye, ide
akart eljutni?
- Vajon Ön bemegy-e a moziba, amikor a
közönség a filmjét nézi, hogy kifürkéssze, miként reagál?

- Nem. Nem ... Először is, mert nagyon zavarban lennék, ha valaki felismerne. Másrészt
pedig nem vagyok kiváncsi rá. Olyan lenne,
mint a kémkedés. Mintha leskelődnék a film
után. Szóval egy összetett érzés tart távol ettől. Megtiltva, hogy kielégítsem ezt a fajta kíváncsiságomat ... illetve, nincs is mit kielégíteni, mert nem él bennem ez a kíváncsiság.
Annak persze örülök, ha a film sikeres. Szívesen találkozom másnap az utcán a közönséggel. Jó, ha valaki rám mosolyog. Bemutatkozik és mond valamit it filmjeimről. Még akkor
is szívesen veszem, ha megszólítanak, ha
olyasmi történik, mint annak idején évekig a
8 és 1/2 után. Sokszor azért állítottak meg,

hogy magyarázatot kérjenek. Ez elég zavarba
ejtő helyzet... Gyakran járok taxival. Gyakorlatilag a 8 és 1/2 óta nincs saját autóm. Szeretek előre ülni a sofőr mellé, beszélgetni, diskurálni ... A 8 és 1/2 után, de még évekkel később, sőt most is előfordul, hogy valamelyik
gépkocsivezető így szól: "Hallgasson ide,
Dottore" - doktornak titulálnak, pedig nem
vagyok doktor... " Szóval, évekkel ezelőtt
maga készített egy filmet, aminek az volt a CÍme: 8 és 1/2. Már láttam régebben is, de bizony, egy kukkot sem értettem belőle. Tegnap
újra adták a televízióban. A lányom egyetemre jár. Egyetemi hallgató. Igen intelligens kislány. Elmagyarázta, miről van szó. De én még'
így sem értem ..."
Mindentől függetlenül ezek az emberek
szimpátiával, barátsággal vannak irántam. Tehát, ahogy mondtam, nincs bennem kíváncsiság, hogy megnézzem, milyen hatást vált ki a
filmem. Valamiféle atyai előjognak érezném ... arcátlanságnak ... Nekem sem tetszett
volna, ha apám a hátam mögé lopózik, hogy
kikémlelje, amikor megpróbáltam az első
meztelen nőket rajzolgatni. Indiszkrét dolog
az ilyesmi. Belépni a sötétbe és meglesni,
hogy az általam készített film hogyan viselkedik a közönséggel? Ezt elkerülöm. Tudom,
nehéz elhinni. De még olyankor is igyekszem
nem otthon lenni, amikor a tévében vetítik valamelyik filmemet. Nemcsak azért, mert tönkreteszik azokkal a barbár vágásokkal, amikor
megszakítják, hogy leadjanak egy-egy reklámot. Tehát, nemcsak ezért, hanem valahogy
kényelmetlenül érezném magam. Szembesülni
kellene valamivel, amivel túlságosan azonosí- .
tom önmagamat. Úgy érezném, mintha intim
helyzetben lesném meg magam ... szemérmetlen pillanatban, amitől inkább elfordulok. Ez
épp olyan, mint amikor sietősen megyek az
utcán, s véletlenül belepillantok egy kirakatba, ahol meglátom magam. Látok egy alakot,
akit elutasítok. Én ezzel nem vagyok azonos.
Hogyan? Már ilyen öreg? Ilyen esetlen? Ilyen
görnyedt? Reszketeg? Tolvaj! - gondolom,
pedig én tükröződöm a kirakatban. Persze
nem mondom, hogy csukott szemmel borotválkozom, mert tele lennék vágásokkal, de elkerülöm, hogy az arcomat nézzem. Nézem a
pengét, a pamacsot.i.A film is tükör. A szerző
tükre. Nincs szükség ilyen szembenézésre. EIkerülöm ezt a bizonyító aktust. Soha nem néztem újra a filmjeimet. Tudom, hogy nehéz elhinni, de így van. Elégedettség vagy csalódás
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lenne? - későbbre halasztom, hogy ezzel számoljak,
- Érzi az öregséget,

vagy pedig ez csak ...

- ... kacérkodás? Meglehet, hogy még csak
kacérkodom vele. De kétségtelen, hogy ha
nem is érzem azt, valami gyökeresen megváltozott bennem - mert ugyanúgy nézek szembe
egy új filmmel, egy új munkával, ugyanazzal
az örömmel és szigorúsággal, mint régen -,
de átlépve a hetvenedik év határát, be kell
vallan om, hogy néhány gondolat megjelenik,
ami korábban nem volt. Néhány különös vízió
meglátogat, ami korábban nem történt meg.
Szóval, többször gondolok arra, amire azelőtt
nem gondoltam. Azt hiszem, ez az, amit általánosságban úgy neveznek: öregség vagy öregedés.
- Megkérdezhetem,
mi az, amire mostanában gyakrabban gondol?

- Hát... az ember már többet gondol a fizikai leépülésre, az évek átkozott sokaságára,
betegségekre ... vagy hogy egyszerre csak magad sem ismersz többé önmagadra.. . Aztán
eszébe ötlik az embernek, de már másként,
mint korában, nem romantikusan, költőien,
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nem a fantázia szintjén, ahogy minden művész beszélni szokott róla, s valamennyien
kell, hogy gondoljunk rá: mi lesz, ha egyszer
már nem leszünk? Ha eltűnünk? Az ember
úgy kezdi a dolgokat nézni, hogy közben az
jár a fejében: "Ime, ez a tárgy is túlél engem."A Corso Umberto húsz év múlva is
létezni fog... A spaletták táblái is ugyanúgy
szelik majd déltájban a napfényt az úton, mint
most... Ez pillanatnyilag csak fantáziálás, de
annál, akinek az a foglalkozása, amit általánosságban művészetnek mondanak, ez a fantáziálás ördögűző szerepet tölt be. Hiszen
ezekből ölt testet a munkája. Tehát, ismétlem,
igen szerenesés mesterségem van, amely megengedi a boldog és fájdalmas tapasztalatszerzést vagy afélelmeket.. . Mindezt belerakja az
ember egy nagy fazékba, felteszi a tűzre,
hogy valami új fogást készítsen belőle. Így
jön létre egy új film, egy új kép, egy új zenemű... Az életet azért éljük, hogy elmesélhessük. Azt hiszem, ez a mi különös kegyelmi állapotunk.
Az interjút készítette:

Máté Judit

A Magyar Mozgókép Alapítvány Kutatási, Képzési,
Kísérleti film, Könyv- és Folyóiratkiadói Szakkuratóriuma 1992. év második félévére

./

./

PALYAZATOT HIRDET
változatlan feltételekkel az alábbi területeken:

-

Józsa Péter egyéni kutatói ösztöndíj
Filmes szakirányú képzés a felsőoktatásban
Filmes szakirodalom fordítása és megjelentetése
Kísérleti film
Film a tudományos kutatás szolgálatában

Anyagi lehetőségeink a második félévben igen korlátozottak, ezért nem kerülhet sor egyes területeken pályázataink ismételt kiírására.
Az 1993. évi pályázatokat ősszel hozzuk nyilvánosságra. A pályázati feltételekről részletes tájékoztatást
szóban vagy írásban az alapítvány titkársága nyújt.
(1424-760, ill. 1326-582, 1068 Budapest, Liget fasor
38. II. 34.)

Jelentkezési határidő: 1992. május 30. A pályázatokat három példányban kérjük benyújtani.
A zsűri döntéséről 30 napon belül küld értesítést.

Lányi András sk.
a szakkuratórium elnöke
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Három trilógia
/

Szabá István filmje iről az Almodozások korától a Hanussenig
"Én nem a beszéddel, hanem a képpel szeretném kifejezni önmagam,
és azt szeretnérn, ha a közölnivaJóm képekben jutna el mindazokhoz,
akiket érdekel a közlendóm. És azt is szeretnérn, hogy ez a kép megrázó legyen, erős legyen, hogy rögzödjön. mert képekre emlékszik az
ember és képekben álmodik. A kép az, ami a dolgokat végül is szirnbolikus erőre emeli."
(Szabá István)

Az életpályák korszakokra osztása mindig kockázatos kaland, s gyakran többet árul el a bíráló
vonzalmáról, mint magukról a filmekről. Szabó
István életműve, mégis, szinte fölkínálja magát e
korszakolásnak. Könnyen és diadallal mutathatök ki a korai és a későbbi Szabó-filmek közötti
szembeszökő különbségek, kevesebb szó esik
azonban az életmű egészén végighúzódó kentinuitásról, s arról, milyen lépcsőkön át jutott el a
rendező a kezdeti "alanyi" filmektől a Mephisto,
a Redl ezredes és a Hanussen nagyepikájáig.
Az eddigi életmű három - egyenként háromhárom filmet magába fo~laló - szakaszra osztható. 1. A korai filmek: Almodozások kora, Apa,
Szerelmes film. 2. A közbülső vagy átmeneti időszak: Tűzoltó utca 25., Budapesti mesék, Bizalom. 3. A - Létay Vera kifejezésével - 'beteljesült művészi álmok kora": Mephisto, Redl ezredes, Hanussen. Szembetűnő, hogy az első és a
harmadik korszak filmjei stiláris és gondolati
egységet alkotnak - trilógiába illeszthetők - míg
a közbülsőnek nevezett etap filmjei jelentős eltéréseket mutatnak; a Tűzoltó utca 25. és a Bizalom közé a jóval gyöngébb Budapesti mesék
ékelődik. A harmadikban a diadalmas Mephistót
a problematikusabb Redl ezredes és a Hanussen
követi.
Ha szemügyre vesszük most az első trilógiát és az azt megelőző Koncert és Te c.mű rövidfilmeket - benne mindenekelőtt a hatvanas évek
magyar filmművészetében
páratlan személyesség és lírai attitűd a szembeötlő. A főiskolás diplomafilmben, a Koncertben egy zongorát hagynak a rakr-dok a rakparton. A napozók, járókelők
sorra leülnek a hangszerhez, játszanak valamit
32

rajta - klasszikust, döcögő gyermekdalt, alakulóban lévő kompozíciót -, majd a zápor eleredtével óvják, védik a hangszert, miközben mindöjükről sugárzik a napfény, a játék, a helyzet közös öröme, a szolidaritás és a szeretet. A másik
korai rövidfilm, a Te (alcíme: Szerelmesfilm)
egyes szám első személyben előadott szubjektív
vallomás, "a költő szól szerelmeséhez", az akkoriban divatossá váló "alanyi film", "töltőtoll-kamera" eszményének igézetében. Hirsch Tibor a
Szabó-filmekről írott tanulmányában joggal állapítja meg, hogy "mindegyik filmjének szövetéből kipreparálhatnánk azt a megfelelő darabot,
melyben a következő film kibontatlan témája
rejlik". A Koncertbéli zongora ugyanúgy a közös törekvések, álmok és vágyak tárgy ává válik,
mint a Budapesti mesék sárga (később zöld) villamosa; "a költő szerelme", mely a Teben még
alig több virtuóz és könnyed zongorafutamnál, a
nemzedéki önéletrajz fontos részévé lesz az Álmodozások korában, az Apában és a Szerelmesfilmben. Ezek a rövidfilmek nemcsak tematikusan, hanem stilárisan is előlegezik a korai játékfilmeket. A személyes elbeszélésmód a Teben
nem csupán az egyes szám első személyben elmondott vallomás-szöveget,
- a kamera "háta
mögül", az alkotótól érkező - megszólítást, invokációt jelenti, hanem - alighanem ez a fontosabb - a stílus, a képi nyelv személyességét is.
Végül is ez a lényege az Astruc által megálmodott "töltőtoll-kamerának",
a Pasolini leírta "alanyi filmnek": a személyesség, mint formaalkotó
elem. A rendező és pályatársai - a híres Máriássy-osztály, az első "balázsbélás nemzedék" vallomásaiból tudjuk, milyen elementáris hatás-

Álmodozások

kora, 1964, Béres Ilona és Bálint András (Réger Endre felvétele)

sal volt rájuk a francia új hullám. Nem annyira a
zabolátlan, érdes és vad nyelvújító Godard, inkább a szelídebb, érzelmesebb, játékosabb Truffaut és Alain Resnais, az idő és a képzelet költőfilozófusa. Szabó már kisfilmjeiben magabiztosan és tévedhetetlenül kovácsolja ki egyéni stílusát, melynek kiindulópontja egyfelől az alkotó
önéletrajzi elemekből építkező személyes érzékenysége, másfelől a töltőtoll-kamera, a nouvelle vague felszabadító hatása. E filmek szerkesztésmódja nem epikus, hanem zenei. Korai
filmjei - egyik rövidfilmje címét idézve - "variációk egy témára". Gyorsan változó látószögek,
váratlan vágások, a kamera és a szereplők hol ellenpontozó, hol harmonizáló mozgása a ritmus
hirtelen meglódulása, majd lelassulása, a közelképekre mozgásban rávágott totálok, egy-egy
pillanatra bevágott tárgy, arc, mosoly, a fények
és árnyékok játéka az építőanyagai e két filmszonátának.
"Egy hit naplója" - ezt az alcímet írta Szabó
Apa című filmjéhez, de alcíme lehetne a beszédes című Álmodozások korának is. Hősei az
"életbe" kilépő ifjú mérnökök, telve hittel, illúzi-

ókkal, hasznos tennivágyással, az összetartozás
és a szolidaritás mámorító érzésével. (Olvasva a
Szabó-osztály indulásáról szóló rendezői visszaemlékezéseket, lehetetlen nem párhuzamot vonni a film története, s e csapat pályakezdése között.) Az Álmodozások kora az ifjúság elvesztésének, a felnőtté válásnak fájdalmas és érzékeny
krónikája. Az utak szétválnak, mindenki a maga
életét kezdi építeni, a viszonyokat kisebb árulások és megalkuvások árnyékolják be. A társaság
széthullik, tagjai megpróbálnak újabb biztos fogódzókat találni a bizonyalan, kalandokkal, reményekkel, szerelmekkel terhes világban. Mégis, a film hangvétele inkább szomorkás, mint
komor. Ezek az évek nem múltak el nyomtalanul, sugallja a rendező. Emlékükből még sokáig
építkezni lehet a szellemi autonómia megőrzéséért folytatott mindennapos csetepatékban.
Az álmodozások kora véget ér, a felnőtté válással - akarjuk vagy sem - szembe kell nézni. Az
ifjúság prolongálása nem nyújt menedéket, de
eszményeire emlékezni ugyanolyan fontos kötelesség, mint elfogadni a felnőttkor kihívását.
Bár a film a csoport történetét meséli el, főhő33

se egyetlen személy, akiről mesélnek és aki mesél. Bálint András, a rendező "alteregója" mondja a történetet, a saját történetét. Amit látunk,
azt általa látjuk, az ő elbeszélésében és kommentárjaival elevenedik meg. A képek az elbeszélő
hangulatát közvetítik: gyors vágások, emelkedő
felülnézetek mutatják a felhőtlen öröm perceit,
míg semleges kistotálban, lassú kameramozgással jelennek meg a kiüresedés pillanatai. A világ
olyan, amilyennek a Szabóra habitusában is emlékeztető főhős, Bálint András látja. Ugyanakkor
ez a személyes látásmód nem vezet olyasfajta
tértől és időtől független szürrealista álomjátékhoz, mint például Vera Chytilová Százszorszepekjében. Ellenkezőleg: e filmek - ellentétben
számos úgynevezett "realista filmmel"erős
dokumentatív hitelességet sugároznak, akárcsak
Godard .Kifulladásigjának vagy Truffaut Négyszáz csapásának Párizs-képei. "Az Álmodozások
kora olyan film volt - különösen a francia új
hullám hatására -, amely megpróbálta a valóságot, a mindennapot dokumentarista módszerrel
feldolgozni ... - mondta Szabó egy interjúban. A kamera szinte végig kézben volt, amikor az
utcán forgattuk a jeleneteket, azt játszottuk, hogy
minden olyan, mint a valóságban." Ha végignézzük az első trilógia filmjeit, belőlük nemcsak
egy személy és egy nemzedék identitás- és apakeresése bontakozik ki, hanem - és erre kevesebben figyeltek fel - talán minden más filmnél
hitelesebb képet kapunk a hatvanas évek budapesti utcáiról, a lakásokról, a presszókról, a villamosokról, a korabeli ruhákról, a város mindennapi életéről. Szabó, csöppet sem mellékesen,
Budapest költője: a város mint élő, lélegző közösség, filmjeinek nem csupán háttere és esetleges helyszíne, hanem egyik főszereplője is.
Bár Szabó egyes szám első személyben beszél, a film zárójelenetében - akárcsak az ezt követő két filmjében - a személyes élményt egyetemes példázattá tágítja. Hőse számára nemcsak
a felnőtré válás elkerülhetetlensége jelent megnyugvást és föloldozást, hanem az a tény is,
hogy személyes sorsa egyben nemzedéke - és az
előző és rákövetkező nemzedékek - közös megpróbáltatása is. "Tessék felébredni!" - mondja a
film végén a telefonos kisasszony, majd a kamera továbbgördül, lányok hosszú sorát mutatja,
akik a telefonközpontban ülve ébredésre ösztökélik az embereket.
"Tessék felébredni!" - a buzdítás fölzeng a
következő filmen, az Apában is, igaz áttételesebben: a film alatt többször is fölcsendülnek a Frere Jacques, Frere Jacques, dormez vous ... kezde34

tű, ébresztő szövegű francia gyermekdalocska
foszlányai. Igen, itt is ugyanarról van szó: a felnőtté válásról, a fölébredésről a gyermek- és ifjúkor álmaiból, az apáktól való elszakadásról. A
film nagyigényuöb és ambiciózusabb, mint volt
az Álmodozások
kora: története a negyvenes
évektől a hatvanasakig - a "jelenig" - ível. Szabó itt sokkal határozottabban számol le az illúiiókkal, mint könnyedebb, játékosabb első filmjében. Igaz, ezek az illúziók súlyosabbak és mélyebben gyökerezők: a gyermekkori emlékek
kezdetéig nyúlnak vissza. A felnőtré válás most
már nem csupán a fiatalság hitével való szembenézést jelenti, hanem az elszakadást az apáktól, a
leszámolást a "felettes énként" megjelenő apaképpel. Míg az Álmodozások kora jelenidejű alkotás, addig az Apa egyszerre a múlt, az emlékek és a belőlük táplálkozó, velük együtt élő jelen filmje. Ennélfogva a strukturája is jóval bonyolultabb: az első rész dramaturgiai szervezőelve az emlékezés, a flash-backek. Néhány történelmi motívum - apa tárgyai, zsidóüldözés,
1956 - már az Álmodozások kora'ban fölbukkant;
e mellékdallamok váltak az Apa fő szólamává.
Az emlékeket - akárcsak Alain Resnais filmjeiben - tárgyak, szavak, mondatok hívják elő: egy
szemüveg, egy karóra, egy bőrkabát, a gyermekkori ház kerítésének betonoszlopa. Töredékes
emlékfoszlányokból áll össze az apa-kép. E képben egybemosódik a kalandkereső gyermekkori
fantázia és a korabeli - ötvenes évekbeli - politika és oktatás hős- és vezérimágója. Apa hős,
nem ismeri a félelmet, harcol az igazságért. A
hős antifasiszta és a németek ellen küzd, üldözötteket rejteget élete kockáztatásával, mint a sematikus filmekben (néhányemlékkép
nagy stiláris hűséggel rekonstruálja a korszak divatos
filmjeinek kulcsjeleneteit).
Az Apa'ban a múlt történéseinek eredője adja
ki a jelent: a közösen megélt múlt összegződik a
főhős személyiségében, s rajta keresztül nemzedéke sorsában. A múlt azonban legalább annyira
emlék, mint dokumentum. A valóságos históriát
minduntalan átszínezi a képzelet. A második világháborús híradóképeket a gyermeki fantázia a
partizán-apa hőstetteivel egészíti ki, később apa
vezeti a szétrombolt Budapesre begördülö első
villamost - e motívum köré épül majd a Budapesti mesék -, az ő képével vonul a tömeg a május elsejei parádén. Az aparnítosz és az elképzelt
történelem határozza meg a fiú cselekedeteit:
őrizni kell apa emlékét, fel kell nőni apához, az
időben továbbvinni az apa-mintát. Ezek az emlékek ösztönzik a kiállásra osztálytársa mellett, s

ezek adják a bátorságot 1956-ban - immár felnőttként, apa bőrzekéjében. apa féltett órájával a
karján -, hogyelvállaljon
egy veszélyes küldetést. A nemzetiszín zászló azonban, amelyet élete kockáztatásával visz be az egyetemre, már
nem kell senkinek: a sarokban addigra tucatnyi
hasonló lobogó áll. Talán a többiek hősiessége
mögött is ugyanilyen ideálképek állnak, talán a
gondja nem egyedi, hanem sokaké, az egész
nemzedékéé, talán nem i olyan hősie e vállalkozás ...
A történelmi dokumentumok talajáról nekilóduló fantázia még egyértelműen a jó, az igazságos oldalon mutatja apát, a valóságos történelem
azonban má képp, szeszélyesebben és bonyolultabban működik - sugallja Szabó a film egyik
legemlékezetesebb,
sokat idézett kép orával. A
fiú háborús filmben statisztál: először árgacsillagos zsidók menetében látjuk - a zsidóüldözés
fontos motívum az Álmodotások korában, a Szerelmesfilmben, s később a Bizalomban, a Mephistóban, a Redl ezredesben és a Hanussenben is
előbukkan -, majd a rendező a nyilasok közé állítja, az üldöző szerepét osztja rá. A háborús fantáziaképek ellenpont ja ez a képsor, mely a történelem tétova esetlegességét sugallja, szemben a
történelmi akarat heroizmusával. Az apa-rnítosz
lassanként szétfoszlik: nem első orban azért,
mert a való ágos apa szolid átlagember volt, hanem azért, mert a míto zokkalle kell zámolni: a
gyermek- és ifjúkor álmainak paradic omából ki
kell lépni a felnőtt-Iét valóságos világába. Szabó
filmjei végén előszeretettel alkalmaz jelképes, a
történetet összegző, jelentését kitágító záróképeket. Ilyen jelképes c elekedet hősének az a gesztusa, mellyel átússza a Dunát. A látó zög, akárcsak az Álmodozások kora végén, itt is kitágul:
az úszó fiú mögött újabb fejek bukkannak ki a
vízből, százak úsznak át a felnőttkor ismeretlen
partjára.
Szabó az első trilógia három filmjében igen
módszeresen és tervszerűen számol le a gyermek- és ifjúkori illúziókkal: az Álmodorások korában a diákközösség akolmelegével, az Apában
a "felettes én"-nel, a Szerelmesfilmben az első
szerelem emlékével. Az Apában a szerelem még
a jelent, a felnőttséget jelentette a fantázia félmúltjával szemben: a főszereplő álmában hiába
kereste apját, s amikor felébredt, szerelme, Anni
nézett vele szembe. A Szerelmesfilmben - mely
ellentétele a Te című rövidfilm (alcíme: Szerelmesfilm) naiv és lelkes rajongásának - az első
szerelem is a múlt panteonjába kerül.
A film ezúttal is jelen időben kezdődik: a fő-

hős meséli el, egyes szám első személyben a történetet, a múltat, melynek zálai a jelenig érnek.
Jancsi (Bálint András) vonaton utazik Párizsba,
találkozni szerelmével, Katával. A vonatút tétje
- a film tétje -: föllelhető-e a sínpár végén az elveszett, visszahozhatatlan
múlt. Az emlékek
szellemva útján
flash-baekekben
elevenedik
meg kettejük magántörténete és két évtized közös történelmi tapasztalata. Az emlékeket ezúttal
is egy-egy tárgy, szó vagy kép "hívja elő" a tudatból: a "Ne nézz hátra!" 1944 és 1956 egymásra rímelő félelmeit, egy hal a valamikori önfeledt
játszadozást, a játszótér Kata hintázá át. Ezek az
emlékek többször is felbukkannak, más-más fekvésben, kisebb változtatásokkal. Az elmozdulások arra utalnak, hogy az emlékképekben - akárcsak Apa alakjában - valóság és fantázia keveredik: neme ak a szerelmi történet, hanem a történelmi eseménysor is az emlékek torzító-fakító
szűrőjén keresztül idéződik elénk. Bár a képzelet
é a valóság határvonala ugyanúgy nem vonható
meg pontosan, mint Alain Resnais-nél, mégis
Szabó filmjeiben a kettő közötti különbség nem
mosódik el: aligha lehet kétségünk afelől, hogy
az emlékek, ha némi torzítással is, de valóban a
megtörténteket idézik föl. A személyes történet
és a történelmi múlt kibogozhatatlanul eggyé fonódik: a jelen - Re nai szavaival "az emlékezés
ideje" - a múltból vezető utak végpontja. A mindennapokba betör a politika, s a gyerekek szerelmét sem hagyja érintetlenül. 1944, 1956, bombázá ok, razziák, kivégzés egybemosódik a fürdőszobai játszadozás, az önfeledt zánkázás visszavisszatérő képei vel. Az asszociációkra
épülő
fia ch-back technika megtöri az egyenesvonalú
történetmesélést, a film szerkezetét kaleidoszkőpszerűvé teszi: fölvillanó képek, motívumok,
utalások sorából áll össze a szerelem története.
(Ez a kaleido zkopikus szerke ztés erősödik
majd fel a Tűzoltó utca 25.-ben.) A film mozgatója a történet felidézése, az egyszemélyes elbeszélés, mely létrehozza az emlékek é érzések
képsorainak fűzérét. A Szerelmes film a rendező
első színes filmje: a jelen képei - főként a franciaországi részben - kiábrándítóan élesek, míg a
múlt elmosódottabb, sötétebb, szürkésebb színekben tűnik elénk.
Bár a film története szaggatott é kihagyásos,
lényegében két részre bontható: az utazásra és a
megérkezésre. Míg az előbbi vidám és reménykeltő, az utóbbi tárgyilagos és józan. A késői
egymá ratalálás nem old meg emmit: az eltűnt
idő nem lelhető fel ismét. A két élet más síneken
fut, egyre távolabb egymástól. Az elszalasztott
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Szerelmesfilm, 1970, Bálint András és Halász Judit
(Markovics Ferencfelvétele)
lehetőségek nem ismételhetök: az idő és a történelem kegyetlen. Ami marad: csalóka pillanatnyi
boldogság, majd a valóság szomorú tudomásulvétele; újabb vonatút, ezúttal Párizsból Budapestre. A látószög váratlan kitágítása e film végén sem marad el: Janesit látjuk a postán, amint
Katának táviratozik. A kamera lassan oldalra
mozdul, emberek hosszú sora küld hasonló módon palackpostát távoli kedvesének, hangjuk
mormolása elnyomja Jancsi hangját, s halványan
a régi emlékek moraja is elődereng. A film azonban itt nem ér véget. Megtudjuk: időközben Kata
is, János is megházasodott, egyre ritkább an írnak
egymásnak. A múlt végérvényesen lezárult, az
emlékek fakulóban, akárcsak Kata arca a film
hatásos zárók~én. Ez a befejezés fájdalmasabb,
mint volt az Almodozások kora és az Apa filmvégi felismerése. Ama két filmben az apától il. letve az ifjúkori kompániától való elszakadás a
felnőtré érés feltétele volt: a veszte I'g fájdalmát
az újrakezdés reménye enyhítette. A Szerelmesfilm sokkal inkább magáról a veszteségről, a
visszahozhatatlan lehetőségekről szól: a történelernrő mely szétszakít emberi so.sokat, s az
időről, mely könyörtelen ül bevégzi pusztító
munkáját. E film végén nincs föloldozás: a ilt.;
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nem önmaga fölött győzött, mint az Apában; az
idő győzte le öt, szerelmesét és társait, a névtelen üzenetküldók hosszú sorát.
Az első trilógiát követő Tűzoltó utca 25.-ben
Szabó szakít azzal a laza epikus történetépítkezéssel, melyre az érzések és emlékek asszociatív
elemei felfűződtek. A film szervezöelve - akárcsak Resnais-nél - a képzelet és az emlékezés, a
távolabbi és közelebbi múlt eseményeinek kibogozhatatlan öszefonódása, a múltból építkező jelen. A Tűzoltó utca 25. folytatása és beteljesítése
a korábbi filmek hasonló törekvéseinek, s ilyrnódon szorosan kapcsolódik az első trilógiához.
Ugyanakkor a mozaikszerűség, a szürrealista kaleidoszkópjáték szétfeszíti az eddigi személyes,
szubjektív elbeszélés kereteit: ez az el ő Szabófilm, mely nem személyes sorsot mesél el, hanem egy közösség - ódon bérház - "kollektív
emlékezetét" tárja elő. A Tűzoltó utca 25. Szabó
legszubjektívabb és legköltőibb alkotása, benne
a legkevésbé nyilvánvalóak a képzelet és a valóság, a múlt és a jelen határvonalai, ugyanakkor a
legkevésbé személyes és alanyi abból a szempontból, hogy a képsorok nem egyetlen elbeszélő - a hős, illetve személyén keresztül a filmkészító - történetét, belső világát elevenitik fel, hanem egy közösség történetét, melynek kollektív
mitológiája mögött elmosódik az emlékező személyiségek arca. Az emlékezések sora ezúttal is
a "jelenből" indul: a várost, Budapestet látjuk Várostérképet, Szabó egykori rövidfilmjének címét idézve -, majd a kamera az emlékek szükebb helyszínére, a kilencedik kerületre, öreg
Tűzoltó utcai bérházra közelít, miközben a környék házait robbanások döntik romba. A lerombolás előtti utolsó éjszaka ez, a visszanézés és a
felidézés pillanata. Nem az elbeszélő, hanem a
ház emlékezik a filmben, lakóinak egybekapcsolódó emlékei ből áll össze a történelmi emlékképek sora. A filmnek nincs központi figurája először Bálint András, majd két as zony sorsa
kerül figyelmünk előterébe -, ebből következően
az egymásra következő jelenetek nem pusztán az
asszociáció szeszélyes logikáját követik, hanem
az emlékezők különbözö nézőpont jai szerint ii>
váltakoznak. A dramaturgiai szervezöelem maga
a ház, a közösen - bár nem ugyanúgy - megélt
történelem; ami azonban igazából egybefogja a
párhuzamos sorsokat, az a film enyhén szürreális
stílusa, egységes félálom-világa. Ebben a kollektív múltidézésben ismét csak elválaszthatatlanul
keveredik valóságos történelem és magánmito
gia. "Minden, ami ma van, vagy közvetlenül n., .
nap volt, az rengeteg dologra épül, rengeteg do-

ja egy villamost a remízbe, hanem a magyar hislogból alakult, fejlődött olyanná, amilyen" - nyitóriáról, 1945-től a hatvanas évekig. Egyszeru
latkozta a rendező. Szabó minden filmje a keletallegória: az idő sín, a meghirdetett cél a remíz,
európai történelem megnyomorította személyiséa történelem pedig a villamos buktatókkal terhes
gekről szól - ez a szólam erősödik föl a Tűzolt6
útja a megálmodott végcélig. Ez a mese óhatatlautca 25.-ben. A história furcsa változásai, cikknul a folyamatok végső leegyszerűsítéséhez vecakkjai és ismétlődései nem előrehaladást, hazet; hiányzik belőle a Szabó-ftlmekre jellemző'
nem körkörösséget, örök és fenyegető visszatéérzelmi komplexitás és személyes hangvétel. A
rést sugallnak: a félelem, erőszak, kiszolgáltaprobléma nem pusztán a föladat keresztülvihetottság és remény meg-megújuló formáiból építtetlensége - Jancsó, egészen más kiindulópontkezik a film. Mindez egy forró kánikulai éjszaka
ból, parabolisztikus
leegyszerűsítéssel
ragadta
szürreális álomvilágában jelenik meg, melyben
összemos6dnak
a különböző idősíkok. az élmeg a történelmi folyamatok lényegét -, hanem
hogy ez a fajta elemző, céltudatos és leegyszerümény és a fantázia, a valóság és a vágyak. Az elsítő megközelítésmód távol áll Szabó művészi
beszélésmód ezúttal is költői és személyes - haérzékenységétől, alkotói habitusától. Így lesz a
tározott elszakadás érzékelhető azonban az első
filmben a sztálini diktatúrából rossz villamosvetrilógia dokumentativitásától,
a belső tartalmak
zető, az ötvenes évek - szö szerint - kisiklás, ötszürreálissá transzformált, látomásos megjelenívenhat pedig folyó, melynek túlpartjára át kell
tése felé. A Tüzoltá utca 25. is a múlt lerombolávinni a villamost. A jelenetek önmagukban értelsával, egy új időszámítás kezdetével zárul - ezmezhetetlenek, jelképként pedig súlytalanok és
úttal nemcsak felnőttkorba lépő főhőse, hanem
az emlékező közösség, a ház lakói számára is. A , leegyszerűsítök, A Budapesti mesék Szabó személyes-lírai korszakának végpontja, sikertelen
lakók az elpusztításra váró ház előtt állnak - a
robbantással enyészik el a múltjuk, az emlékeik.
kiútkeresés, pontosabban:
zsákutca. Maga a
rendező is érezte, hogy ez a film-allegória ku"Ne nézz hátra!" - hangzik fel itt is a Szerelmesfilm kulcs mondata, a hős azonban még vet egy
dare. "Rájöttem, hogy rossz író vagyok ... - nyilatkozta. - Lényegében a Budapesti mesék című
végső pillantást a házra, miként minden korai
filmnél jöttem rá. És úgy jöttem rá, hogy azok a
Szabó-film megszegi a fölszólítást.
Szabó filmjeiben nagy szerepet játszanak a hősök, akiket a Budapesti mesék című filmben
ábrázolni szerettem volna, nem sikerültek igazi
villamosok, a budapesti aura e jellegzetes tárkarakternek, mert nem volt mögöttük igazi írott
gyai. Apa egyik hőstette, hogy az első villamost
anyag. Először a színészekre voltam dühös, hogy
a fővárosba hozza, de villamosok zörögnek és
csilingelnek az Álmodozások korában és a Szenem elég egyéniek, de aztán rájöttem, hogy nem
adtam nekik elég anyagot."
relmesfilmben is, utóbbiban az egyik visszatérő
szerelmi jelenet helyszíneként. A villamos válik
A magyarázat - s ezt Szabó védelmében is
mondjuk - nem kielégítő. Nem arról van szó,
a főszereplőjévé Szabó következő filmjének, a
Budapesti meséknek. A városba begördülő villahogy Szabó rossz író volna, ilyesfajta problémák
az eddigi négy filmjénél föl sem merültek. Szabó
mos már az Apában sem puszta közlekedési eszköz volt, hanem allegorikus tartalmakkal telítőjó író, amikor a személyes történetét írja meg,
amikor önmagáról beszél, a magánmitológiát tedött: a sérült, romokban heverő ország plakátolta
szi a közösségi élmények kiindulópontj ává. A
ki oldalaira vágyait, helyezte reményét "az első
villamosba" . Ez a jelkép nő filmnyi allegóriává a
Tűzoltó utca 25. ebből a szempontból legalább
Budapesti mesékben. A kiindulópont ezúttal sem
olyan személyes alkotás, mint az első trilógia darabjai, még ha nem is egyes szám első személyaz egyén, hanem egy adott közösség: a villamost
a remízbe tolók egyre népesebb csapata. Ez a ben beszél, hanem váltogatja az elbeszélő látócsoport - szemben a Tűzoltá utca 25. lakóival szögét. A Budapesti meséket azonban nem szenem átéli, hanem csinálja a történelmet. A figumélyes élmény fűti át, hanem' egy fiktív közösség - a társadalom - jelzésekig csupaszított törrák nem személyiségek, nincs egyéni sorsuk, a
ténelmi tapasztalata.
történelemtől független magánmitológiájuk, hanem egy-egy típus, magatartás jelképei. Ez SzaA Bizalommal már a harmadik trilógia "érett"
filmkészítője lép elénk. A történet nem szemébó első filmje, melynek hősei nem hátra, hanem
lyes tapasztalatokból építkezik, a rendező az elelőre néznek. A személyes sorsot a múlt alakítja,
a történelmet a kitűzött cél és az ennek érdeké'beszélő szemszögéből mutatja az eseményeket.
A Bizalomban profi forgatókönyvíróval,
Dobai
ben tett erőfeszítések. A Budapest! mesék nem
arról szól, hogyan juttat el emberek egy csoportPéterrel dolgozik együtt, legalább ilyen fontos
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Tűzoltó utca 25., 1973, Zelk Zoltán (B. Müller Magda felvétele)

azonban találkozása Koltai Lajos operatőrrel, aki
nagyban hozzájárul az "érett" korszak filmstílusának kialakításához. Már e filmben együtt van a
harmadik trilógia csapata, mely a Mephistótól
Klaus Maria Brandauerrel egészül ki. Fontosabb
azonban a stílus- és szemléletváltás: az egyes
szám első személyű elbszélésmód elhagyása, az
elbeszélés külső nézőpontja, a szakítás a zenei
szerkesztésmőddal, a flash-blackekkel, a jelen és
múlt, álom és valóság egymásbajátszásából fölépülő filmdramaturgiával. A cselekmény vezetése
lineáris, nincsenek benne kanyargók és visszatekintések. A Bizalom és az ezt követő három film
a - Szabö nemzedéke szempontjából - "történelmi múltban" játszódik, s ez önmagában egyfajta
eltávolodást jelent. E négy filmben Szabó nem a
saját sorsát meséli el, hanem mások írólag megformált történetét. A film tárgya és a filmkészítő
személye elválik egymástól: aki mesél, az már
nem közvetlenül azonos azzal, akiről (és amiről)
mesél. Míg Szabó korai filmjeiben - a flashback-technikáből és a nem-lineáris dramaturgiaiból következően - kitüntetett szerepe volt a vágásnak, ez most háttérbe szorul, helyét a folya-
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matos történetmondás gördülékeny vágástechnikája váltja fel, s nagyobb fontossághoz jut a képkompozíció, a múlt helyzeteinek és helyszíneinek pontos kidolgozása, az egyes képek artisztikus megkomponáltsága. Az Álmodozdsok korától a Budapesti mesékig Szabó a személyes sorstól a közösségi sorsok ábrázolása felé nyit
(ugyanez a nyomvonal végigkövethető a korszak
egyes filmjein belül is). A Bizalomban, majd az
azt követő trilégiában immár külső nézőpontból,
ismét az egyén áll a középpontban.
A Bizalom - egyetlenként Szabó addigi pályáján - karnaradarab. A történet 1944 Budapest jén
játszódik: hőse egy bujkálni kényszerülő fiatalasszony és egy férfi, akiket közös menedéklakásba sodor a fenyegetettség. A film kettejük lélektani drámája. Igazi tárgya azonban nem a
köztük kibontakozó furcsa viszony, hanem az,
hogy e szerelem kiállja-e a helyzet szakítópróbáját. Szabó minden filmje a bizalomról, illetve annak megpróbáltatásairól
szól; e film tárgya a
mindent átható bizalmatlanság.
Az árulókkal,
besúgókkal terhes világban a kétely a túlélés feltétele. A férfiban a bizalmatlanság patologikussá

A Mephistóról Magyarországon és külföldön
növekszik, beépül a jellemébe, megöli szerelmüis igen sok bírálatot írtak - köztük egy csokorket. A háborút túlélik, de a személyiség jóvátehetetlenül deformálódott, a kapcsolat, az érzelem . ravaló megjelent a Filinkultúra 83/6-os számáfeláldoztatott az élnivágyás oltárán. Már ebben a ban -, fölösleges volna most ezeket a közkeletű
megállapításokat
elismételni. A Mephisto eleSzabó-filmben markánsan kirajzolódik a későbbi
trilógia egyik fő témája: a vágy a túlélésre, a gáns és érzékeny film; színészi játékában, képkompozícióiban,
dramaturgiai megszerkesztettmegfelelésre, a bizonyításra és a sikerre miként
ségében egységes és hibátlan műegész. A szabói
deformálja a jellemet, s alakítja ki a szeretetre,
életpálya vázlatos ismertetésekor aligha vállalszolidaritásra, igazmondásra képtelen, megnyokozhatunk egy - mindmáig hiányzó - Mephistomorított, patologikus embertípust. A Bizalom értanulmányra: figyelmünket célszerűbb arra forzékeny és szép film: képei kidolgozottak, súlyodítanunk, mennyiben jelent a Mephisto folyamasak, pontosan és hitelesen követik végig e külötosságot és mennyiben diszkontinuitást a rendenös kapcsolat alakulásának apró, finom rezdülézői életmúben. Bár az első és a harmadik trilógia
seit. Másfajta érzékenység ez, mint ami a renközötti különbségek szembeszökőek, a Mephisdező korai filmjeit áthatotta: nyoma sincs már
tóban, s az azt követő két hasonló alkotásban
játékosságnak,
kompozíciós
és dramaturgiai
föllelhetők a kontinuitás elemei is. Szabó minesetlegességnek; a középpontba a kibontakozó,
den filmjének hőse a biztonságérzetet, a harmómajd széthulló viszony lélektani elemzése, az ezt
niát keresi a külvilággal folytatott, föl morzsoló .
bemutató képkompozíciók
artisztikus megforemberi küzdelemben.
"Az embemek ahhoz,
málása kerül. Szabó más tónusban és hangfekvésben intonálja korai művei fontos témáját: a hogy élni tudjon, szüksége van a biztonságérzetre. Mindenki harcol ezért ... Örökös harc ez" személyiség küzdelmét a külvilággal az autonónyilatkozta a rendező. A kérdésfeltevés Szabónál
mia, az önazonosság, a belső tartás megőrzéséért. A Bizalomban Szabónak sikerült érzékenysénem pusztán lételméleti jellegű (mint például
gét, kelet-európai tapasztalatait és szorongásait a Bergmannál, ahol a probléma többnyire pszichológiai síkra terelődik át), hanem időben és térben
lineáris elbeszélésmódú hagyományos filmepika
konkrétan behatárolt: hőseinek a kelet-európai
műfajában is megjeleníteni - a legtöbb magyar
történelem megrázkódtatásai és váratlan vargarendező ezirányú próbálkozásai sikertelenek mabetűi között kell megküzdeniük belső és külső
radtak -, erre a fegyvertényre (az Oscar-nominabiztonságukért. Míg az első trilógia hősei e harclás ellenére is) a legtöbben csak visszamenőleg,
ban mindenekelőtt befelé, saját emlékeik felé
a Mephisto világsikere után figyeltek föl.
fordulnak, addig a harmadik trilógia protagonis1982-ben a nemzetközi filmvilág átütő sikere
tái szinte kizárólag a külvilágban, a sikerben, az
volt a Mephisto, a harmadik trilógia legjobb daérvényesülésben keresnek visszaigazolást. Hendrabja. Az egyetlen magyar film az utóbbi négy
rik Höfgen, a művész problémája - tud-e a müévtizedben, amely nemcsak fesztiválokon,
a
vészet szabad lenni egy rab társadalomban, vagy
film ínyencek szűkebb körében keltett visszhanaz alkotás a zsarnokság reklámkampányának
got, hanem igazi mozisikert hozott. A választott
részévé válik -, legalább annyira Szabó István
elbeszélésmód eleve konzervatívabb filmformát
(és minden komoly magyar művész) személyes
feltételez, ez azonban nem ok arra - a Mephisto
konfliktusa, mint volt a korai filmek hőseinek
kapcsán semmiképp -, hogy a rendezőt e formáproblémája. De a mélyén ott lüktet a művészemért kárhoztassuk, szembeállítva vele a korai trilógia játékos, szabad, és e sorok írója számára is ber örök dilemmája: mennyiben szolgáltassa ki
magát a megrendelőnek, a társadalomnak, a polirokonszenvesebb filmjeit. Az első trilógia - mint
tikának, a pénznek, a sikernek. "Azt hiszem,
az előzőekben igyekeztem bizonyítani - lezárult,
folytathatatlan. A Mephisto egy felnőtt filmműközvetlenül vagy áttételesen, de valamennyien
arra törekszünk, hogy legyen egy kis biztonságvész kiegyensúlyozott és érett alkotása. Mivel
érzetünk. A siker valamit visszaigazol ebből" semmilyen forma - konzervatív vagy újhullámondta egy interjúban a rendező. Az általános
mos - önmagában nem értékhordozó, a Mephisdilemma erejére érzett rá Ingmar Bergman, aki a
tóval kapcsolatban csak az vizsgálható: rnennyikövetkezőket mondta: "a kérdést, hogy volna-e
ben felel meg önmaga célkitűzésének, e kevésbé
bennem kellő bátorság hasonló esetben, már én
személyes formában is megjeleníthető-e, és miis feltettem magamnak. Szabó filmje azonban
lyen színvonalon Szabó személyes tapasztalata,
olyan erővel beszél erről a témáról, hogy - véleérzékenysége, a művein végighúzódó problemaményem szerint - senkit sem hagyhat közömbötika.
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nelrni tematikából következően elvész a korai
sen". A Mephisto és az azt követő alkotások kefilmek friss dokumentativitása is: helyét a képserűbbek, kiábrándultabbak, mint az első trilógia
lelkesedéssel és hittel átfűtött darabjai. A korai . kompozíció, a díszletek, a terek, a megvilágítás,
az atmoszféra és aura foglalja el. Míg az első
filmek hősei szomorúan veszik tudomásul az ifjúi hitek elmúltát, a barátságok megfakulását, a filmtípus a Szabóra és nemzedékére nagy hatást
gyakorló új hullámhoz kapcsolódik, addig a mászerelmek szertefoszlását, a felnőttség kényszerű
sodik a hetvenes-nyolcvanas
években ismét elbeköszöntét - de nem buknak el. Az érett trilógia felnőtt főszereplői, akik a visszaigazolást, a uralkodó hagyományosabb, történetmesélő mozifilrnhez. Szabó, aki a "töltőtoll-kamerával"
sikert keresik, egytől-egyig gyöngéknek bizohajdan lírai naplót írt, a nyolcvanas években
nyulnak és elbuknak a "hiúság vásárán". Joggal
nagyregényeket ír a filmvászonra. Mindkét elbeírta a Mephistóról Derek Elley, hogy "a mélyén
szélésmód veszélyeket rejt magában. Az "alanyi
illúzióvesztés, csaknem keserűség lüktet, amely
tökéletesen új Szabó munkásságában ... Mintha a filmeknél" a túlzott szubjektivitás, a formátlanság, az amatörizmus, a szertelenség boríthat ja föl
rendező, aki húsz éven át dicsőitette az embera kompozíciót - Szabó korai filmjeiben bravúrben rejlő pozitívaspirációkat,
most átlépett volral kerülte el a csapdákat. Az epikus filmeknél
na a tükör sötét oldalára". Ehhez csak annyit le.pedig a lélektani hűség, a hiteles társadalornrajz
het hozzátenni, hogy ez az átlépés már a Bizalomban megtörtént, ha nem is látványosan: ott a áldozódik föl gyakorta a pompásan kidolgozott
látványvilág és a gördülékeny történetrnesélés
túlélési vágy, a bizalmatlanság fokozódott paranoiává, a Mephistóban - és a Redl-ben meg a oltárán. A Mephisto e filmforma legjobb lehetőségeit csillogtatja meg. Elemei pontosan illeszHanussenben - a biztonság keresése, a siker hajkednek, az egyensúly egy pillanatra sem bomlik
szolása, s az ehhez szükséges önáltatás deformeg: a lélektani folyamatok - mindenekelőtt a
málja a jellemet.
tábornok és a színész kapcsolatának változásai Bár a korai és az érett trilógia között felfedezgondosan és érzékenyen kidolgozottak, a képek
hetók a kontinuitás elemei, ennél szernbeszösora, az egyes kompozíciók látványosak, ugyankőbb az elbeszélésmód, a stílus különbözősége.
akkor mindvégig funkcionálisak. (Talán csak a
Az első trilógia önéletrajzi ihletésű, egyes szám
filmvégi jelenet az arénában - mely megismétli
első személyben szólal meg, az elbeszélő szeméa rendező korai filmjeinek összefoglaló befejelye nem választható le a .film tárgyáról. A harzését - üt el hangsúlyozott jelképességével
a
madik trilógia hősei történelmi személyiségek, a
film egészének stílusától.) Az életműben tettenforgatókönyvek (Dobai Péter munkái) alapjául
érhető váltást és a befogadó i attitűd ezzel kapközismert művek, dokumentumok
szolgáltak.
csolatos megváltozását találóan jellemezte a The
Bálint András alkatában, habitusában a rendező
Aqurian kritikusa, Lewis Archibald: "Szabótól
alteregója, míg Klaus Maria Brandauer, az eurószokatlan mű a Mephisto. A múlté immár a mepai filmművészet amerikai módra nyers és profi
legség és együttérzés, amely átitatta az olyan kosztárszínésze mindhárom filmben "kor-médiurábbi filmeket, mint az Apa és a Tűzoltó utca 25.
mot" játszik. Álmodozások kora, Apa, Szerelés a részmesfilm, Tűzoltó utca 25. - minha a rendező e Ezek helyébe a cselekménybonyolítás
letek analitikus tökélye lépett. Filmjei nem egy
címekkel azt sugallná: most elmesélem nektek
saját sugallatait próbára tevő ifjú elme izgatottaz életemet, az emlékeimet, az én történetemet.
ságát közvetítik ma már, egyenletesebben lüktetMephisto, Redl ezredes, Hanussen - három név,
nek és hatásosabban, de el is távolodva mindetmintha a rendező azt mondaná: most elmesélek
től. Ennek következtében a Mephisto érzelmileg
nektek egy történetet, valaki másnak a történetét.
talán nem fog felkavarni, de az biztos, hogy leA személyesség a háttérbe szorul, s egy kevésbé
nyűgöz."
alanyi filmformában csapódik le. Az epikus elA trilógia másik két filmjéről, a Redl ezredesbeszélésmódból következik, hogy míg a korai
ről és a Hanussenről lényegében ugyanazok eltrilógiában a kameramozgás, a vágás oldott és
mondhatók, mint az előzőekben a Mephistóról.
szertelen, a képek elsősorban nem a történetet
Ugyanaz a csapat ugyanabban az elbeszélési
"mondják", hanem a képzelet és az eszmék ingámódban és stílusban ugyanarról a tárgyról kéSZÍzását-játékát követik, addig az érett trilógiában
tett filmet, Túl egyszerű volna mindezt a sikeres
nagyobb szerep jut a kiérlelt képkompozíciókMephisto megismétlésének, halványabb "másonak, a folyamatos sztorinak, az időbeli linearitásdik és harmadik kiadásának" látni. Szabó filmnak, a dialógusoknak, a valamikori könnyedséművészeti korszakainak fontos eleme a stílus álget a stílus pompája és súlya váltja fel. A törté-
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Bizalom, 1979, Bánsági lldik6 és Andorai Péter (Jávor 1stvánfelvétele)

landósága, a motívumok egymásra rímelése, a
visszatérés és az ismétlődés. Az első trilógia
filmjei legalább olyan szoro an kapcsolódnak
egymáshoz, mint a harmadiké - ez az ismétlődés
a korai korszakban inkább fölerősítette, semmint
gyengítette az egyes alkotá ok értékét, üzenetét.
Míg a "lírai napló" -forma természete en kínálta
föl magát e folytatólagos ágnak, az "érett" trilógia külső, epiku elbeszélésmódjából ez korántsem következik ilyen törvényszerűen. A történetek, az emberi sor ok itt minden filmben lezárulnak, majd a következőben újabb történet kezdődik, újabb emberi küzdelmet követünk nyomon.
Ami közös, az egyfelől a problematika - az
identitás elvesztése, a harc a bizton ágért, a
megfelelésért, asikerért -, másfelől a forma: a
Szabó-Koltai-Dobai-féle filmes nagyregény.
Mindkét film hő e, a Mephist6hoz ha onlatosan,
történelmi figura, a forgatókönyv alapjául könyvek, cikkek, dokumentumok szolgáltak. A korszak is hasonló: a történelmi közelmúlt. A Redlben a széthulló Monarchia vigiliája, a Hanussenben az első világháború utáni rövid, istergő hanyatlás, melyből fenyegető új rend születik meg.

A Redl ezredesben az alkalmazkodás mimikrije
egy megszállott karrierista sorsán keresztül vizsgáltatik. Ez a Mephistóval ö zevetve bizonyos
egyoldalúságot kölc önöz a filmnek: a megalkuvást, a karrierizmust nem ellentételezi a művészi
tehetség, a kultúra beszennyezhetetlen égébe vetett hit. Redl szüntelen alkalrnazkodá ával pusztán alac ony származását kompenzálja, egyetlen
célja a föltörekvés, a hatalom, a Monarchia szolgálata. Ez egysíkúbbá teszi figuráját és leszűkíti
a rendező mozgá terét. A Hendrik Höfgen személyi égét átható belső konfliktus helyébe a
Redlben egyrészt külső konfliktusok - előkelő
barátjával való különös kapcsolata, tiszttársai viszálykodása, szerelmi viszonyok -, má részt az
életrajz részletező felmondása lépnek. A főhős
sorsát kisgyermekkorától haláláig fölmondó
nagyregény az életpálya fontos és látványos csomópontjaira összpontosít, a lélektani fejlődés finomabb mozgatórugói a háttérbe szorulnak.
Ugyanakkor a Szabó-Dobai zerzőpár két kínálkozó konfliktuslehetőséget is kiaknázatlanul
hagy. Az egyik Redl ezrede homoszexualitás a,
a má ik kémtevékeny ége, ami összefügg a ho41
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moszexualitással. Redlnek a fiúkhoz való vonzódása csak a film végén jelenik meg, indokolatlanul és váratlanul, anélkül, hogy kialakulása az
életsorsban nyomonkövethető lett volna. A szerzők talán csak a történeti hűség kedvéért tartották szükségesnek megemlíteni, dramaturgiailag
nincs is rá szükség: Redlt a hatalom, a Monarchia ejti csapdába és provokálja. Így nem szorul
magyarázatra, hogy az ezredes, aki a Monarchia
legcsillogóbb karrierjét futotta be, miért lett kettős ügynök. Ha nem volt kém, hanem hatalmi
játszma, koncepciós eljárás áldozata, az igazi
konfliktus csak a film végén jelenhet meg: elfogadtathatja-e valakivel a hatalom, az eszme feltétlen tisztelete, hogy ennek érdekében önmagát,
az életét is föláldozza. Időszerű dilemma az, erről is szólhatna egy Redl-történet, Szabó filmjében azonban ez csak filmzáró epizód, egy született karrierista életének különös lezárása. A
. probléma tehát elsősorban dramaturgiai. A Szabó-Koltai-stJ.1 ismét elegáns és csillogó; a vizuálisan attraktív nagy jelenetek sora olyan, akár egy
képeskönyv pompás lapjai. A Redl nem rossz
film, sőt: nagy műgonddal és a - filmművésze42

tünkben - csak Szabóra jellemző vizuális intelligenciával létrehozott alkotás. Ami hiányzik belőle, az a Mephisto sokrétegűsége, elemeinek kiegyensúlyozottsága, a lélektani ábrázolás és a lírai látványvilág összhangja.
A magas színvonalon elbeszélt, ugyanakkor
anyagában túlzottan egynemű és szabályos Redl
ezredessel szemben a Hanussen szabálytalanabb,
egyenetlenebb alkotás: az elbeszélői virtuozitás
e filmben már nem működik olyan gördülékényen és magától értetődően. Hanussen, a mágus
története Mephisto-variáció - még inkább, mint
volt a Redl ezredes. Hanussen tehetséges művész, nagyerejű kókler. Az alkalmazkodás, a siker reményében különleges talentumát bocsátja
áruba ő is, miközben tehetségével igazolja önfeladását. A Hanussenben fölerősödik az a dramaturgiai probléma, amely már a Redlt is gyöngítette. A forgatókönyv kihagyásos dramaturgiával, Hanussen életének fontosabb csomópontjai
köré szervezve építi fel a történetet. A csomópontokhoz vezető fejlődésvonalakat
azonban
vagyelnagyolja, vagy teljesen elhagyja, s így ez
a képregényszerű szerkesztés nem mutatja meg

és nem indokolja, pusztán tényszerűen közli a
nézővel, mi történt két epizód között. Ez, bár okkal hagy hiányérzetet a nézőben, nem holmi
rendezői-dramaturgi "ügyetlenség" következménye, hanem - akárcsak a Redl ezredesben, de
nyomokban már a Mephistóban is - tudatos
rendezői koncepció eredménye. A lélektani folyamatok ábrázolásának hiánya, a főszereplő életében végbemenő
folyamatok
elnagyolt, tézisszerű felmutatása szorosan összefügg azzal,
hogy ezeknek a szerep lőknek nincs belső életük,
csak a nagyközönség, a külvilág előtt eljátszott
szerepeik, maszkjaik vannak. Szabó a kapcsolatok, belső változások finom, minuciózus nyomon követése helyett a vizuálisan attraktív nagyjelenetek pillérei re építi Hanussen történetét. A
virtuóz, elegáns tablók ezúttal sem hagynak kétséget Szabó és Koltai képalkotói tehetsége, vizuális intelligenciája felől, e nagy jelenetek dús vegetációja, pompája azonban az előtérbe tolakszik
a hiteles lélektani ábrázolás és a gondos történetépítkezés rovására. A Redl szolid regényfolyamához képest a dramaturgiai építkezés e filmben
meglehetős mesterkéltséget mutat: előzmény, indoklás nélkül, váratlanul követik egymást az
események - a hős második találkozása Novotny
kapitánnyal, világhíressé válása, a kötelező dramaturgiai penzumként a történetbe ékelődő szerelmi viszonyok -, a különböző szereplők a dramaturgia szeszélye folytán mindig egymás környezetében bukkannak fel Európa különböző
nagyvárosaiban, ahol mintha a helyszínek, fogadások, bálok és főként színházak is egyformák
lennének, egyforma jelzésszerűséggel
bemutatva: először totálban, kívülről látjuk a színházépületet, majd elegáns közönséggel zsúfolt színházbelsőn pásztáz végig a kamera.
A dramaturgiai elnagyoltság valószínű magyarázata, hogy Szabót most mintha nem Hanus-

sen sorsa érdekelné, hanem a közeg, az aura: a
széteső, hanyatló Közép-Európa, melynek vigíliájából szörnyű új rend hajnala világlik elő. Hanussen csak médium, báb ebben a világban. A
filmben a légkör, az életérzés fontosabb, mint a
történet és a figurák. S alighanem ez a kettősség
okozza a film belső törését. A rendező nagyregényt ír, történetet mesél, de igazából az vonzza,
ami túl van a történeten. Ezzel megengedhetetlenül szétfeszíti a választott forma kereteit: a történet szakadozott és jelzésszerű lesz, a képek, hangulatok önállósulnak, az aura lép előtérbe a maga világvégi pompájával és rafinériájával. Aligha véletlen, hogy többnyire kivételes vizuális érzékenységgel
megáldott alkotók tévednek e
zsákutcába: Visconti, Bertolucci például. Ez az
ellentmondásosság nyomja rá a bélyegét az alkotótárs, Koltai Lajos munkájára is. A Hanussen az
immár márkává lett Koltai-stíl minden bravúrját
és szépségét felvonultat ja. De ez a szépség, mint
Koltainál gyakorta, független a történettől, leválik a helyzetekről: puszta ornamentikává lesz. A
Hanussen gyöngébb és egyenetlenebb film, mint
volt a szabályosabb és egyneműbb Redl ezredes.
Ugyanakkor őszintébb, személyesebb, s ebből
következően árulkodóbb is: pontosan jelzi Szabó
törekvését, hogy személyes érzékenységét, látomásait, közép-európai tapasztalatait és intellektusát a konvencionális filmepika műfajában fejezze ki, s azt is, miként porlad szét e törekvés a
választott filmforma gátj ain. A Hanussen hibáival és erényeivel hűségesen tükrözi a Mephisto
utáni Szabó-oeuvre ellentmondásait, a küzdelmet, amelyet a rendező anyagával folytat. A harmadik trilógia lezárultával e küzdelem még aligha ért véget.
1989.
Báron György

43

Mai Nap
Srabá István: Édes Emma, drága Böbe
"Olyan dolgokról akarok mesélni, amelyeket
fontosnak tartok. A nézők segítségére szeretnék
lenni önmaguk mélyebb megismerésében, annak
felfedezésében, hogy nem állnak egyedül a problémáikkal" - nyilatkozta Szabó István Bruno De
Marchi 1977 -ben Olaszországban megjelent kismonográfiájában.
És az 1964-es Álmodozások
korától a legújabb Édes Emma, drága Böbéig
valóban ez a törekvés hatja át valamennyi filmjét.
Az Álmodozások: kora személyes, nemzedéki
napló formájában rögzített jelenképétől elindulva, pontosan végigkövethető oknyomozói logiJohanna Ter Steege
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kával, felelősségteljes krónikaíró ként térképezte
fel Szabó István a 20. századi közép-európai ember "tulajdonságok nélkülivé" válását. Az 1989es "egyesült Európa" -ábrándot irónikusan megkérdőjelező. könnyedebb hangvételű Találkozás
Vénusszal Európa Operájában megfestett tabló
után, 1991-ben tért vissza a jelenhez, hogy szociográfiai vázlatokat készítsen a mai magyar valóság e~y modellértékű szeletéről.
Az Almodozások kora pályakezdő nemzedéke
- ésrendezője - 1964-ben arra döbben rá, hogy
a középszerűség és tehetségtelenség, a "felnőttek" hazug, bürokratikus és paternalista szemlélete mögött a 20. század személyiségromboló,
tudati zavarokat okozó eseményei rejlenek. Itt
még a film jogászlányához hasonlóan hitt abban,
hogy "a valóságos viszonyok felmérésével", a
múlt feltárásával, a "tiszta értelem, az egészséges szenvedélyek, az egyéniség kibontakoztatásá"-val, valamint az emberek rádöbbentésével
arra, hogy "őszintén könnyebb élni", jobbá teheti
a jelen és a jövő társadalmát. Noha Szabó illúziói egy részével már az első filmben leszámolt,
mégis makacs következetességgel látott hozzá a
múlt pszichoanalitikus feltárásához. A sorsközösség tudatosítását szolgálta az első három film
azonos struktúrájú befejezése, de a Tűzoltó utcai
ház, a Budapesti mesék villamosa, sőt még az
igazolóbizottság előtt kígyózó sorok is a Bizalomban.
A kezdeti reményeket azonban a valósággal
való szembesülés fokozatosan gyengítette. Az
elveszett identitás megtalál ásának lehetőségébe
vetett hit és a közösségi mítosz Szabó filmjeiben
egyre erőtlenebbé vált, a Bizalomtól kezdve pedig teljesen átadta a helyét a legszemélyesebb
kapcsolataiban is izolált, a történelem erőinek, a
hatalom képviselőinek kiszolgáltatott, identitás a
feladására, szerepek vállalására kényszerített individuum ábrázolásának. A filmek tulajdonképpen már az Apától kezdve mindinkább azt hangsúlyozták, hogy a század "érték-vákuumos" időszakaiban az egyén mindig létbizonytalanságban
élt és tudatzavarral küszködött. Hol azért, mert
zsidónak vagy grófnak született, hol pedig azért,
mert apját partizánhősnek hazudta. De az identitás-csere vagy a színész-katona-látnok
szerep
vállalása is csak ideig-óráig jelentett biztonságot,

mert a hatalom - ha már nem volt rá szüksége bármikor könyörtelenül eltaposhatta az egyént.
A történelmi-társadalmi
változások a feje fölött
mentek végbe, legelemibb döntési lehetőségétől
is megfosztották.
A hatvanas évekbeli jelen realistán bizakodó
állapotrajzából kiindulva Szabó tehát egyre táguló történelmi dimenzióban vizsgálta a számára
legfontosabb létkérdéseket. A múlt kísértetiesen
ismétlődő negatív jelenségei a Hanussenoea már
egy fenyegető jövő lidérces álmát is előrevetítették. Az oknyomozás így jutott el az Édes Emma,
drága Böbeben a nagyszabású történelmi háttértől megfosztott, hétköznapi és kisszerű mai napig.
Emma és Böbe orosz nyelvet tanít egy általános iskolában. A kitörés reményében már hét
éve eljöttek szülőfalujukból.
Az utóbbi évek
nagy társadalmi változásai következtében, önhibájukon kívül feleslegessé, szinte bűnbakká váltak. Tehetetlenül kell tűrniük tanítványaik, kollégáik gúnyolódását, vádaskodásait. E változások
fényében egzisztenciális helyzetük kilátástalansága, az álmaik, igényeik és lehetőségeik közötti
feszültség is felerősödik. Az anyagi és szellemi
függetlenség teljes hiányára, a családalapítás,
egy jobb minőségű élet, a tényleges "felnőtté válás" reménytelenségére most ébrednek rá végérvényesen.
A film erőteljes nyitóképe Emma visszatérő
rémálma. Meztelenül zuhan, csúszik egy málló,
fénylő iszapvulkán mélységébe, szinte beszippantja valami ismeretlen erő. A pedagógus-szálló kétszemélyes harminc négyzetméterén felriadván, egy megtisztító zuhanyozás után elindul,
hogy végigjárja a hétköznapi megaláztatások
összes stációját a rémálornhoz hasonlóan fenyegetővé vált világban.
A film annyiban folytatja a történelmi oknyomozás ívét a mai nap deklarált szabadságának
állapotában, amennyiben azt sugallja: a történelem most is az egyén feje fölött zajlik, akinek
döntései most is kényszeres döntések, helyzetéhez méltó alternatívái nincsenek. Emma ösztönös tisztasága, belső tartása révén válik ki a film
eltorzult lelkületű szereplői közül. Nem hajlandó
elfogadni, hogy egykori vágyairól (az Álmodozdsok kora hőseinek tudatos célkitűzéséről) - szeretni a munkáját, kivívni mások elismerését, jó
közösségben élni, érezni a szolidaritást, szeretetet adni és kapni -le kell mondania. Összeszorított szájjal, könnyes szemmel, de szokatlan méltósággal viseli el a megaláztatások sorozatát: a
magánélet legelemibb előfeltételeitől is meg-

fosztó pedagógus-szállóban,
a demoralizált, kezelhetetlen tanítványok között, a közömbös, hazug, önző, kétszínű, állandóan marakodó tanári
karban, a gyorstalpaló angol nyelvtanfolyamon,
a gyáva, megalkuvó igazgatóval folytatott, bújkáló szexuális viszonnyá degradálódott kapcsolatában, az új fogyasztói társadalomnak számára
elérhetetlen szimbólumaival telezsúfolt belvárosi
utcán és presszóban, vagy a két rendőri kihallgatáson. Hiába próbál meg minden helyzetben emberi, tanári elveihez következetesen viselkedni,
mindjobban elszigetelődik.
Az Álmodozásole kora hősei számára legfontosabb fogalmak - hivatás, közösség, szerelem,
barátság - elvesztették régi tartalmukat. Helyükön űt, vákuum tátong. A mindenkori politikai
változások deformáló hatásaitól legsúlyosabban
érintett intézmény, az iskola Szabó korai filmjeiben is szimbolikus szerepet töltött be. A manipulált ismeretek közvetítése mellett már az Apaban
(majd a Szerelmesfilmben) bemutatta az etikaimorális magatartásminták
kompromittálódását
is. Az Apa paptanára még a diákok minden kérdésére árnyalt, lényegretörő választ tudott adni.
Az új rendszer pedagógusa ezzel szemben már
csak belésulykolt válaszokat ismételgetett. Az iskolák ad abszurdum fokozott Ieépülésének újabb
állomását az a helyzet jelképezi, amelybe Emma
és társai kerültek. Nekik arra kellene megtanítaniuk a diákokat - az angol nyelvre -, amit maguk sem tudnak. Na és az autonóm személyiség
megteremtésére, amire maguk sem képesek.
Szabó első filmjeiben a szerelem az önmegvalósítás egyik legfontosabb eszköze volt. A hősök
a budapesti utcákon tett hosszú sétákon, egymás
szavába vágva vallottak múltjukról, jelenükről,
jövőjükről. Emmát már csak egy ábrándkép, valamint kínzó és kielégítetlen szeretetvágya köti
Stefanicshoz. A férfi viszont sem közös (úttörővezetői) múlt jukra, sem ígéreteire nem akar emlékezni. Attól fél, ürügyül szolgálhatnak arra,
hogy kitegyék az igazgatói székből.
A bizalmatlanság, a gyanakvás a gyerekkori
barátságot is megmételyezheti.
Noha Emma
megpróbálja a valutázással, prostítucióval vádolt
Böbét védeni a nyomozó előtt, a külföldiekkel
való ismerkedés emléke elbizonytalanítja. Pedig
az Emmánál kiábrándultabb, pragmatistább Böbe, a mai átlagpolgárhoz hasonlóan, csak emberhez méltóbb életet akar: hogy legyen pénze menzaj egyre, hogy magánéletét ne szobatársa előtt
kelljen folytatnia.
"Szabó István filmje ott kezdődik, ahol a többi magyar film befejeződik. 6 nem a mához ve45
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zető utat idézi fel, nem is véglény szintre
süllyedt szörnyetegekről beszél. Hősei hétköznapi emberek, bárki képes azonosulni velük" mondta a filmszemle egyik olasz vendége. A
Szabó bemutatta életek és helyzetek valóban igazak, az időnkénti - a tipizáló szándék, a tanitói
hajlam következtében bizonyára tudatos - túlzások ellenére is hitelesek. És éppen a hitelességnek köszönhetően sikerül Szabónak legtöbbször
megmentenie a filmet attól, hogy a típusigazságok közhellyé váljanak. A publicisztikusabb
jeleneteket (például a tanári kar szócsatáit) az
ábrázolt folyamatok jelenidejűsége, lezáratlansága is indokolja.
Bármennyire erős is a film publicisztikus
problematikája, Szabó Istvánból nem lett "dokumentumfilmes". A korai filmjeitől jelenlévő létkérdések izgatják most is, ezek kifejezéséhez talált olyan "anyagot", amely hitelességével támasztja alá a szabói világkép fogalmiságát. Az
Édes Emma, drága Böbe poétikai struktúráján
ebből következően húzódik végig egyfajta feszültség á már-már szociografikus hűségű - az
inzertekkel is kiernelt - leírás, valamint a helyzetek absztrahálására való törekvés között. Dramaturgiailag pontosan kidolgozott, az elbeszélés 10gikájába maradéktalanul beilleszthető jelenetek
nyernek így többlet jelentést. Ilyen erőteljesen
poetizált megoldás Böbe öngyilkosság előtti zu-
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hanyozása, mely a két lány sorsközösségét húzza
alá. A film egyik első jelenetében Emmát látjuk
a zuhanyrózsa alatt, most - barátnője kölcsönkért ruhájában - Böbe várja a tisztító vízsugarat.
A filmben mindvégig jelen lévő kiszolgáltatottság érzését hasonló módon sűríti Szabó a filmgyári próbafelvétel jelenetébe.
Szabó István torokszorító filmje láttán, őszintesége és keménysége dacára is sokszor furcsa
zavart érzünk. Mintha ebben az esetben nem tudta volna saját nézőpontját és az ábrázolt orosztanárok gondolkodását, látásmódját ötvözni. Az
első trilógia filmjeinek moralizáló, tanáros hangvételét még elbírta a személyesség visszatekintő,
önmagát értelmező jellege, a forma naplószerűsége, az a túlfűtöttség, ami Szabót a Bálint András alakította figurákhoz fűzte. A magánmitológia túlburjánzása, az össztársadalmi allegória fiaskója (Budapesti mesék) után a Bizalomban
született meg a szintézis. Itt az átélt élmény, a
konkrét történelmi szituációra való helyes rálátás
optikáján keresztül, egy tökéletesen működő modell megteremtésére adott módot. Két ember
kapcsolatában, rettegésszülte összetartozásában
Szabó a kényszerű és totális identitásvesztés
állapotát ragadta meg. A harmadik trilógia Doktor Faustus-i értelemben vett Mephisto-történeteiben a szerep és a hatalom, a mindenkori politika és az értelmiség, illetve művész kapcsolatá-
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nak három alapmodelljét alkotta meg. Ezek a
helyzetek szervesen következtek Szabó élet- és
kultúrélményeiből. A figurák: az ő világlátásának
természetes sz6csövei voltak. Az Édes Emma,
drága Böbe orosztanárnőinek világához viszont
Szabót csak az együttérzés füzi. Filozofikus
problémalátása nem szervesíthető Emma szenzibilitásával, szeretetéhségével, Stefanics igazgató
tehetetlen sodródásával, de Böbe fásult cinizmusával sem.
Emma és Böbe sorsa azért megrendítő. mert
hiteles. Mert a fiatal pedagóguslányok (óvónők,
ápolónők stb.) sorsa valóban ilyen. A film akkor
veszít hiteléből. amikor Szabón erőt vesz a moralizálási, allegorizálási hajlam. Amikor a jellemektől idegen szavakat erőltet hősei szájába.
Dyennek érzem Emma létfilozófiai töprengését a
templomban, Stefanics öt pontba szedett "hely-

zetértékelését", különösképpen pedig a Jordán
Tamás alakította, Ottlikot idéző nyomozó bölcselkedését. Összetettebb, mégis vitatható a film
záróképe, amely a korai Szabó-filmek jelentéssűrítő, allegorikus záradékaihoz nyúl vissza, és
éppen ilyen tartalma miatt válik le a film egészéről. Dy módon nem Emma kényszerűen választott új foglalkozására, nem is a napilap "holdudvarára" kerül a hangsúly, hanem a két szó - mai
nap - jelentésére. Azt sugallja a nézőnek, hogy
elveszett Szabó István egykori hite abban, hogy
a múlt feltárásával a jelen (és a jövő) megváltoztatható. Hogy az ember magára maradt, és legfeljebb a pillanatot, a mai napot birtokolhat ja.
Ám ezzel az érzéssel korántsem áll olyan egyedül, mint Emma az aluljáróban ...
Pintér Judit

ÉDES EMMA, DRÁGA BÖBE (Vázlatok, aktok), színes, magyar, 1992
í és r: Szabó István, o: Koltai Lajos, z: Robert Schumann, d: Kovács Attila, j: Stenger Zsuzsa, sz: Johanna Ter
Steege, Börcsök Enikő, Andorai Péter, Jordán Tamás, Máté Gábor, Pásztor Erzsi, Temessy Hédy, Kerekes Éva,
Horváth József
Objektív Stúdió
Magyarországon forgalmazza a Mokép
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Ott bezzeg, míg itt csak
Vajda Péter: Itt a szabadság]; Salamon András: Zsötem
Két "Bécs-film" az interregnumbóle menükártya majd mindegyik állítása kiegészítésre, magyarázatra szorul. Mintha nem mozgóképek ismertetésével foglalkoznánk, hanem az általános
nyelvészet logikai analízisébe kontárkodtunk
volna. Már az is kérdéses, két filmet láttunk-e
valójában, két önálló műalkotás t, saját történettel
és figurákkal. Az Itt a szabadsági-ot ugyan Vajda Péter jegyzi, ám a főcím tanúsága szerint írótársrendezőként
Salamon András segítette, .a
Zsötem író-rendezője. Kardos Sándor személyében pedig ugyanaz az operatőr, a kulcspozíciók
tehát foglaltak, és legalábbis feltételezhető a világlátás rokonsága is. S csakugyan, a két novella, melyből némi átgyúrás és műfajváltási kitérő
- színpadra írás - után forgatókönyv lett, felettébb hasonlatos. Arról szólnak, miként nyeri el
méltó büntetését a fejlett civilizáció áldásaira
áhító primitív néptörzs fia, amikor nem várván
be az áldásosztó atyák látogatását, maga indul el,
hogy megszerezze, amiről azt hiszi: néki is kijár.
Megkapja, amit érdemel; mindenéből kiforgatják, önhite, önbizalma elvész, és eztán tudhassa
ám, hol a helye és kicsoda valójában.
Túl azon, hogy azonos matériából készült és
hasonló a mondandója, a két film stílusában és
hangvételében sem különbözik élesen. Sőt, ebben rokon igazán, nemcsak egymással, hanem az
utóbbi esztendőkben született produkciók zömével. Annyira, hogy már nem az ad okot fejtörésre, vajon verziókról beszélhetünk-e esetükben:
egy téma körüljárásának, feldolgozásának kísérleteiről. Azon töprenghetünk, szólhatunk-e egyáltalán "önálló műalkotás-individuurnokról"
- hogy
az értelmezések kelendő filozofikus megfogalmazásaira hajazzunk magunk is -, vagy a fojtott
csendből végre feltörő nemzedéki kifejezésvágy
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. újabb ömlenyéről, mely fölcserélhető, összevéthető mással, s önálló karakter híján az egészhez
tartozás ért, a példás stíluskövetésért (egységért)
ünnepelhető. Némileg sandán és hamisan persze,
mivel nem a fogalmazásmód egyezik mindőjüknél, legföljebb a szemlélet, mit az egyesek által
posztrnodernként
aposztrofált teljes értékzavar
ural. Az értékek elkülönülnek ugyan kívánatosra
és kárhozatosra - "jóra" és "rosszra" tehát -, ám
szerkezetüknek nincsen nyoma, koronként átépülő jellegzetes strukturájuk helyén romhalmaz.
Sehol egy jó kis vezető érték. Amit fölemelnek, arról rendszerint bebizonyosodik: alkalmatlan a szerepre. A pénz, az élvezetek, vagy akár
csak a túlélés is kevés hozzá, az értékek működőképes rendszere híján még a legerősebb nek
látszók favorizálása sem vezet máshoz, mint
csődhöz, bukáshoz, pusztuláshoz. A lerobbant,
világvégi hangulatban, honnét valami - sajnos,
megfejthetetlen - elementáris vágy űzi más felé
az embert, olyan művek születnek rendre, melyek egy díszletraktárhoz hasonlatosak, a sok kacat behányva egymás mellé, véletlen asszociáciők okozhatnak csupán szellemi kielégülést és
örömet: mekkora lelemény! Közben a megismerő erőfeszítés nulla fokán állurik, valamennyi
energia a bemutatásra korlátozódik: a világ legyen plasztikus és zengzetes, táruljon elő, ahogyan akar, a legkedvezőbb feltételeket biztosítjuk hozzá. Minden egyéb manipuláció volna.
Nem meglepő a paradox következmény, a feltárulkozó jelen leginkább machináltságával tündököl. Manírosabb a szegény, ártatlan manierizmusnál, és rafináltabb a rokokónál, a szemlélő
eltűnik-elbukik
benne ahelyett, hogy - mint
amazoknál - erőnek erejével érvényesíteni pró-

bálná kétséges látásmódját. Ami ott bonyolult
volt és izgalmas, az itt kusza és nem követhető,
mivel a mű nagyszerkezetét, egyenletes építkezését újabb meg újabb ellenpontozás, ismételt
facsarás pótolná. Vetítés közben szinte hallani a
sürgetést: még egy gellert, jöhet megint egy fordulat! Mintha egyetlen nagyfilm készülne a korról, sok alkotóval, különféle stábbal, s tudván
ezt, egyikőjük sem vállalkoznék az önálló portréra, valamennyien beérnék az egészhez számukra is fölfoghatatlanul illeszkedő kicsiny rész
létrehozásával.
A léptékek megváltoztak, az Univerzumot föltérképező gigászok a mikrovilág kutatói lettek, s
miközben górcső alatt vizslat ják a miniatűr formákat, szövetdarabokat, fura kapcsolódásokat, a
sok egymás mellé sorjázó alkotás mégis típusokba rendeződik. A két markáns, az ontologikus
indíttatású világvége-film és az egzisztenciavizsgáló "leleplező" típus közül az utóbbiakkal
van dolgunk. Ezek nem létünket mérik föl, megelégszenek politikus éppígylétünkkel is egy kezdődő, vagy már kiöblösödött hatalmi vákuumban, ahol a zűrzavar tombol. A légüres tér persze
nem világméretű, helyi jellegzetesség csupán, a
mi kis világunk bélyege. Hogy láthatóvá váljék
az emlékekkel és kívánságokkal zsúfolt semmi,
szembe kell állítani valamivel, s ettől lesz a
filmek alapsémájává a centrum-periféria ellentéte. Nem egyenletes a javak elosztása ugyanis,
valahol sűrűbbele a létfeltételek: több a mosogatógép és a festmény, ennek megfelelően máshol
ritkásabbak az élethez nélkülözhetetlen dolgok:
kevés és rossz a szolgáltatás, s enni napi diadal,
nem egy természetes szükséglet szokott kielégítése.
"Ott bezzeg, míg itt csak" - e kaptafára készülnek gondolataink,
s amikor cselekvésbe
fordítjuk őket, egyszeriben kiderül, mennyire hamisak, hiszen hibásan rögzítenek egy tapasztalatot. Csakugyan sok minden működik arrafelé, ám
korántsem magától és a fenntartók habitusa, vélekedése, szándéka ellenére, vagy épp tőlük függetlenül. Ami jó, az attól jó, hogy folyamatosan úgy
is csinálják. Az ősmagyar portyázók legföljebb
rabolhatnak valamicskét, a végső elszámolásnál
azonban bizton veszítenek. Még akkor is, ha kapcsolódni akarnak, nemcsak elorozni, ugyanis a
nékik leginkább megfelelő, alacsony szinten próbálkoznak, paloták helyett a sarki hamburgerest
látogatják. Igy válik érzékletes sé a honi kisstílűség, a szellemi csököttség igazán. Ám helyesen
és pontosan-e? A szembenállás kiáltóan éles ahhoz, hogy hihessünk benne. Ráadásul eleve sarkí-

Vajda Péter: Itt a szabadság], Andorai Péter és Varga
Sándor

tásra csábít: amit ellentétesnek vélünk, méginkább azzá téve ábrázolj uk. Ott nem nagyíthatunk,
itt törpítünk tehát. Ekként lesz gonddal alakítgatott lakásunkból odú, szüntelen igyekvésünkből
sötét maradiság, belőlünk meg zsíros bunkó.
A kor alaplélménye a lepusztultság, az utolsó
évek: a hatalomváltás előkészítése, majd elmaradása, a hosszú vajúdás időszaka termelte ki a jellegzetes filmtípust, a bunkó-filmet. Eredetileg
minden bizonnyal film-bunkónak szánták, hogy
fejbe csapva eszméletre térítsenek vele, vegyük
észre: hol vagyunk és mivé torzultunk, ám az
eszköz alkalmatlan volt e nemes célhoz. A legfejlettebb civilizációval mérettünk össze, a hősök messze Nyugaton, az USA-ban kerestek kapaszkodót, vagy onnét tértek vissza, mindkét
esetben magukkal cipel ve régi énjüket, illetve ismét szembesülve avval. Ma már világos, túl
nagy a távolság, az angolszász orientációt tehát
csöndben fölváltotta a germán. Kalifornia a mesék ködébe veszett, beérnénk már Béccsel is.
Nem a város egyénisége, sajátos karaktere vonz,
hanem helye: a legközelebbi Nyugat-lerakat,
ahol számunkra is hozzáférhető módon, felvizezetten, hígítva kapható mindaz, amit Nyugat lé-
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nyegének vélünk: a jobbára dél-ázsiai eredetű
bóvli között bújtatottan saját iparunk csúcsteljesítményei, valamint legkiválóbb fiaink és legszebb lányaink. A cél eszerint önmagunk beérése.
Bécs persze csak innét Nyugat kapuja. New
York polgára fitymálón szól Európáról is, öreg
és szűkös neki, Párizsban a bajor székhelyet tartják az első balkáni községnek, Münchenben meg
Bécset. Hogy ezután mi van, arról nincs vita, teljes a közmegegyezés. De létezik-e egyáltalán
számunkra ez a város? Bunkóságunk velejárójaként ugyanis semmit sem látunk belőle. Nem
gyönyörködünk architektúrájában, nevezetes pontjait nem ismerjük, története és polgárai mintha
soha nem is lettek volna. Néhány bevásárló utcából áll mindössze, árukkal zsúfolt kirakatokból, s
azok közül is.jobbadán csak azokból, melyeken
a "magyarul beszélünk" felirat virít. Otthon
vagyunk hát a sehol ban és a semmiben. Innét el
kell mennünk, hogy megéljünk, de nincsen hová.
Magunkban botorkálunk bezártan, holott azt hittük már, átkelhetünk a határon. Becsapódtunk,
szögesdrót nem aggat többé, a sima kényszer fog
belül, szabadabbak lettünk, nem szabadok.
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E súlyos tapasztalat megfogalmazható és leírható, de nehezen ábrázolható, hiszen éppen a látványos fogság megszűntéből ered. Kutyás járőrt,
határsávban terpeszkedő őrtornyot hálás filmre
venni, ám a belső szabadság hiányát, a kiszolgáltatottságot, a kézzel-lábbal tiltakozó, bár helyzetére, állapotára teljesen rá nem ébredt szerencsétlen vergődését annál nehezebb. Túlságosan
keserves a kínlódása ahhoz, hogy megnevettessen, elvégre semmi esélyünk a hirtelen fölülkerekedésre, a tragédiához meg kevés, hiszen belátható horizonton belül
kudarc nem jelentkezik a maga véres és visszavonhatatlan valójában.
Talán ha elemelkedni, transzcendálni tudnánk,
csakhogy az - kivált filmben - ritkán sikerül.
Marad tehát az öreg zavar, a groteszk. Íme, az
ábrázolás Jolly Jokere, mindig bejön, még akkor
is, ha a szituáció nem eredendően abszurd, vagy
másként az, mint várható.
Az Itt a szabadság! egy tegnapi felemás helyzet szülötte, amikor még a működő nagykereskedelem hiánya és a vámszabályok lehetővé tették a
magánimportot. Némi extraprofit reményében kis
kompániák hordták haza a számítógép alkatrésze-

a

ket. Ehhez nem kellett tudás, ismeret, csupán kevéske forgótőke és némi vállalkozókedv, meg egy
kocsi, vagy akár az sem, hiszen az utazási irodák
már javában üzemeltették városnézőnek álcázott
bevásárló járataikat. Egy nap alatt ezreket kereshetett az okos, és néhány százast az is, ki létszámbővítés gyanánt kísérte. A munkanélküliség elfedésére jó, egyébként komikusan fölösleges tevékenység ez. Mihelyst megjelennek a nagykereskedők és eltörlik az ostoba szabályokat, megszűnik.
Egy vezércikk két flekken elintézné, dokumentumfilmen húsz perc is sok ebből, miként lehetne
hát az adomának is kevés, aprócska adalékot történetté formálni? Szívünk szerint azt felelnénk erre: sehogy, vagy csak úgy, ha megemeljük a sztorit, s benne a köznapi lét elviselhetetlenségének
kifejeződésére ismerünk. Vajda Péter vezényletével erre készült az alkotógárda. Hősükkel nem a
Budapest-Bécs-Budapest
útvonalat járat ják meg,
hanem egy csenevész Stalkerét a hamis Zónában,
vagy méginkább Coppola csodakatonáinak zarándokútját az Apokalipszis, mostban. A földközelben, elég alacsonyan kezdve persze, egy létra tetején, ahol Kopa Imre oktatja festőtanoncait a létrázás művészetére, hogy innét emelkedjék lélek
árján az átértett létezés magasába.
A szabadság örvénye vonja le? - rejtély. Addig gyanúsan könnyen követhető a történet,
amíg hősei a való világban téblábolnak. Tudomásul vesszük, hogy groteszket látunk, annak
összes szokvány kellékével, tehát abszurd látvány fárasztja a szemet. Az operatőr kötelességszerűen torzító optikát használ, ahol csak lehet, s
oly látószöget keres, mely csúffá, idomtalanná
teszi a figurát. A kameramozgás gyors, kapkodó,
szögletes, a vágó oda nem illő zenére komponál.
Itt futja még leleményre is: egy magasba emelt
korongecset a szabadság fáklyájává lényegül át.
(A következő már kissé erőltetett, amikor felemelnek egy tilosban parkoló autót, mintha hőlégballon szállna fel.) Eztán a vállalkozás aprólékos bemutatása következik, a hosszú utazás
unalmát az alkalmi "vámtársak" beszélgetése 01daná, ám ők dialógusra képtelenek. Túlkarikírozottak ugyanis, szinte hallani a rendezői utasítást: legyetek még kifacsartabbak. És a jobb
sorsra érdemes színészek minden tőlük telhetőt
megtesznek ezért. Töprenghetünk hát, miként lehet ezt cifrázni még, mivelhogy ilyen alacsony
együttes IQ-val utoljára a seregben találkozhattunk, de az is folytathatatlannak bizonyult.
A helyi színek felvillanása - a Mariahilferstrasse és a Huma parkolójának bemutatása után valóban nincs tovább, a hazatérés círnén pe-

dig ugyanezt visszapörgetni nem érdemes. Az
alkotói kényszer tép ki innen, sebesen átszabják
főhősük jellemét, karakterét. A vállalkozó kedvű
ügyeskedőből hirtelen kihúny az értelem maradék lángocskája is, komplett idióta lesz belőle.
Amikor meglopják, illetve elszállít ják a kocsiját,
rögeszmésen vissza-visszatér
az üzletbe, ahol
vásárolt. Hogy miért, arra nem találunk feleletet.
Talán elfáradt,' idegösszeomlást
kapott? Nem,
azért viselkedik ennyire bomlottan, hogy végre
megmutathassák az alkotók, mennyire fölülszárnyalható a kisszerű realizmus, s miféle ördögi lidércnyomás felidézésére képesek. A megtiport
Kopa Imre vizionálni kezd - mozi a moziban-,
s ahogy jó Karinthy-olvasóhoz illik, hirtelen ketten lesz, egyik énje fekete szemetes zacskóval a
fején bolyong az osztrák főváros rosszhírű negyedében, a másik gyilkosság bűnébe esik, majd
vét a házastársi hűség ellen. Közben tisztelgünk
Fellini nagysága előtt is, ellátogatunk topless
bárba, mutatványosok és kamionosok közé, öltözőkbe és vetkőzőkbe, mígnem hősünk á1cigányos álruhában a határon átkúszva megérkezik
egy alvilági kocsmába, ahol az úri közönség
sztriptíztáncosnővel a nyakában dorbézol éppen
(ahogy ez már faluhely t lenni szokott), és a lét
végső esszenciájaként egy svábbogár az asztalon
tükörképére hág. Ami oly rettenetes skandalum,
hogy egyetlen szimbolikus kiáltáss á lassul és
dermed a világ. Na ja, ha ennyire transzcendens,
elvont.
.Káoszt a káosszal ábrázolni nehéz, a morzsalékos valóság sem nyilatkozik meg a film morzsalékában, legföljebb annyiban, amennyiben
Adyra emlékeztet: minden egész eltörött, s úgy
látszik minden a galambok martaléka lesz. Okulván ebből Salamon András a Zsötemben már
másként építkezik. Noha itt is jelenettöredékek
halmazából áll össze a film, de nem a hagyományos történetmondás szerint. Azzal ámít ugyan:
van fonala az elbeszélésnek, ám ez látszat csupán, a játékidő múlásának következménye,
s
kapcsolatteremtő
képességünket
példázza. Az
egykori muzsikus mintha a repetitív zenétől próbálta volna ellesni a szerkesztésmódot, kis változásokkal, variációkkal néhány motívumot ismételget a végtelenségig. Ezekből érezzük ki, hogy
valami zajlik közben, valami történik. A két film
között itt rejlik a döntő különbség, az előbbi egy
kopott formát veszteget el, utóbbi viszont valami
új felé törekszik. S mintha nem bízna eléggé sikerében, úgy választ témát, hogy egy újabb filmtípussal ötvözze az előzőt. Tematikailag kötött
ez is, leginkább kurva-filmnek nevezhetnénk.
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A prüdériában eltöltött annyi év után hallatlanul nagy keletje támadt a nemiségről nyíltan
szóló és főként azt bemutató műveknek. Kevés
volt a videokészülék és tilos a pornó, jöttek tehát
a dokumentumnak
beállított
malackodások,
majd a rosszlányok hálószobatitkaiból
készült
fikciók. Röviden ünnepelhette tavaszát a mezítelenkedés, mivel siettek az új cenzúratörvényekkel is, kiket vér és gyilok nem zavart soha, csupán a pucér fenék. E rövid korszakocska produktumai határozott stílusjegyekkel ékesek, a kapkodás, a kis költségvetés és a mozgékony, dinamikus látásmód következményeiként.
Salamon András nemcsak témaválasztásával
emlékeztet rájuk, megoldásaival is. Sajátos vegyüléket hoz létre a már ismertetett görcsös groteszkből és a gyors karikírozásra termett képi világból. Mivel elfogadható összefüggésrendszerbe ágyazza őket, nem annyira leleményei föltünőek, mint inkább hibái. Művében a karikatúrajelleg érvényesül, az válik uralkodó kifejezési
móddá, ám megfelelő miliő és alkalmas történet
híján, hiszen sem a közeg: a dunaújvárosi disco,
majd a bécsi peep-show világa, sem pedig a

52

minden logikát megcsúfolóan oktalan, tragédiába torkolló sztori nem kínál helyet neki. Külön
tehertétele e darabnak az elhibázott szereposztás.
A kísérleti filmek védangyala és életre galvanizálója, Lukáts Andor ugyanis valósággal rátelepszik, jelenléte elhomályosítja a többiekét. Ráadásul más figurát hoz, mint kellene. Róla egyetlen
pillanatig sem hihető, hogy marcona vagány, egy
posztsztálinista falu bikája. Márpedig erre volna
szüksége a sztorinak, mivel csak e garázda hőbörgő árnyékában ostoba liba élete párja, s nem
szellemileg fogyatékos nyomorult. Máskülönben
ki vehetné komolyan, hogy halálosan szerelmes
ebbe a gátlásosságát nagyzolás sal kompenzáló,
minden riherongy előtt térdre hulló szerencsétlen
pipogyába? S ha a kis Anita bárgyú, miként vélekedjünk Dunaújváros teljes al- és félvilágáról,
vajon miért nem ismernek rá a rettegett karatésban megbúvó kisfiúra, akit - mellesleg - az első
bécsi kidobólegény úgy penderít ki a csehóból,
hogy lába sem éri a földet. Ekkora volna a különbség két kultúra és két nemzet közt?
Bukfenceket vet a történet, csak kapkodjuk a
fejünket, miért is gyilkol Anita, amikor tettével

inkább hátráltat ja a férfi szabadulását, mintsem
elősegítené, s miként maradhat osztrák földön
azután, hogy kiutasították, továbbá hetek-hónapok együttléte során miért nem veszi észre imádottja liaisonját munkatársnőjével. Igaz, annak a
néző sem látja jelét, ám ő nem is él velük egy fedél alatt. Olykor tehát mintha kihagyna a forgatókönyvíró memóriája, és váratlan ötletektől
hajtva improvizálna, izgalmasabbá téve a sztorit.
A történet belső törvényszerűségei mit se tesznek. Erőszakjelenet kerül például a filmbe, talán
csak azért, mert egy valamire való pikáns borzongatás ma elképzelhetetlen nélküle, s ott az ellenpontja is rögvest: "Anyu! Anyu!" - kiabálja felindultan a hazatérő ártatlanság. Milyen megható.
A berendezési tárgyak között sűrűn felbukkanó
televízióban ellenpontozó, a történetet értelmező
képsor fut, s abszolút dramaturgiai mélypontként
föltűnik egy természettudományos értekezés bizonyos rókamanguszták társas életéról. Ennél didaktikusabban már csakugyan nem lehetett volna fogalmazni. A sajátos látvány teremtés, az össze nem
illő dolgok halmazán felül a posztmodernség jellemzője a hang és a kép következetes meg-nemfeleltetése is. Ha jó a szöveg véletlenül, a látvány
merő illusztráció. Többnyire persze alig érthető az
a vartyogás, amiről csupán találgatni lehet: magyarul mondják-e, vagy rossz németséggel.
Mi sem jellemzőbb a hősökre beszédüknél, ha
képtelenek egy épkézláb mondatra, hát a lelkük
rajta. Csakhogy a lepusztult nyelv egyszersmind
nem feltétlenül érthetetlen, gesztusok támogathatnák. Ám a hősök szünet nélkül járat ják a szájukat, tátognak, gőgicsélnek, krákognak, olyannyira, hogy gyanússá lesz ez a hangképzési
kényszer. Akkor dominál, arnikor valami fontosról értesü1nénk: rniért úgy döntöttek, ahogy, mi-

ért azt teszik, amit, s pontosan ilyenkor nem jut
el hozzánk semmi. Mintha csak bosszantásunkra
szólna, felerősödik a környezet zaja: motordübögés, gépzene, és elfedi, eltakarja a beszédet. Talán nem véletlenül, mert úgy tűnik, elfeledték
megírni a történetet, s vakszöveget mondatnak a
szereplőkkel: halandzsázzatok csak, úgy se hallani.
Fura megközelítése ez a nyitott mű eszményének.
Bátran hagyatkozhatni
ugyan a nézőre, ki
igényli is képzelete mozgatását, és szívesen válik
alkotótárssá, magában életre keltve, újra teremtve, lélegző egésszé kiteljesítve a látottakat, a
még létre sem jöttet pótolni azonban nem képes.
Vagy ha igen, az elismerés java őt illeti, s nem
azt, aki provokálta. Kü1önösen ha az ,indítás nem
volt túlságosan serkentő, inkább csak a megszokottakat vonta elő az emlékezetből, s nem késztetett új kapcsolatokra, hacsak nem a groteszk
durvaság és a szubtilis álmodozás bizarr kettősségének megalkotására. Márpedig ez utóbbiak
sehogyan sem fémek össze, a gyűlöletet a szeretettel egybemosó, "baszd meg" -ezö kommunikációképtelenség idegen marad a történetté kikerekített romantikus szerelemtől. Az életben viszont
bármi megtörténhet, Peter Ogi muzsikája is bizton váltakozhat a cimbalom hangjaival, ahogya
filmen, Tristan Tzara is ráébredt már: minden
összefügg mindennel, ám akkor ez a felismerés
nem "poszt", egyszerűen modem volt.
Salamon András is divatos, ami filmjében
gyenge, az bátran a kor számlájára írható, ami
pedig mégis nézhetővé teszi - a video távirányítóján átsikló macska ötlete és effélék -, az felcsillanó tehetségének a jele. Dehát interregnumban vagyunk és nemcsak politikatörténeti értelemben.

SneéPéter

ITI A SZABADSÁG!, színes, magyar, 1991
r: Vajda Péter, í-társr.: Salamon András, o: Kardos Sándor, z: Dés László é,s az Andodrom együttes, d: Bachmann
Gábor, j: Eördögh Zsófia, v: Losonczi Teri, sz: Andorai Péter, Szirtes Agi, Fábri Péter, Lőwy Károly, Varga
Sándor
Hunnia Filmstúdió Vállalat - Balázs Béla Stúdió
Magyarországon forgalmazza a Hunnia Filmstúdió Vállalat
ZSÖTEM, színes, magyar, 1992
,
í és r: Salarnon András, o: Kardos Sándor, z: Peter Ogi, d: Makai László, j: Breckl János, v: Incze Agnes, sz:
Kerekes Eva, Lukáts Andor, Börcsök Enikő, Bánsági lldikó
Hunnia Filmstúdió Vállalat
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

53

Oldottan, táncolva
Jacques Tati: Parádé
"De szomorú is az öreg bohóc vergődése a színpadon!" (?) Egész
életében
gazdaságtaJanuJ
lassan
dolgozott, kevés filmet csinált, huszonöt év alatt ötöt, az utolsókkal
teljesen eladósodott (többek közt
ezért lett hosszú időre az utolsó
francia szuperprodukció
a Playtime). Ekkor kérte fel a svéd televízió, csinálna neki filmet a cirkuszról. Tőlük kapott lehetőséget a
jutalomjátékra Tati. Legjobb tudása szerint tett eleget a felkérésnek
- filmje nem lett falrengető. A korabeli francia kritika még a szaklapokban is az egy flekket érdemlő,
"futottak még" rovatban intézte el
teljesítményét.
Hétköznapi cirkuszelőadást
látunk a filmen, akkurátus keretben:
kigyulladnak a kisvárosi (stockholmi) cirkusz fényei, zsibongva érkezik a közönség, sorjáznak a számok, szünet van, ismét a számok
következnek.
Utoljára még egyszer felvonulnak a játszó személyek, meghajolnak,
elköszön nek,
taps, a fényeket elolt ják, a közönség szétszéled, a Cirkusz felirat is
kialszik. Tati jutalomjátéka, hogy
ő több számot ad elő: ifjúkori pantomimjeleneteit,
nevezetes figuráit: a kapust, a bokszolót, a teniszjátékost - helyzet- és stílusgyakorlatokat. A kentaurt is eItáncolja, akit
Colette annyira szeretett: deréktól
fölfelé hol műlovar, hol vihogó ló,
lefelé pedig pompásan idomított
paripa. Lényegretörő,
tökéletesre
csiszolt figurái komikuma is vaj ó54

színűleg abból az ellentmondásból
fakad, amiből minden Tati-alaké:
hogy ez a magas, esetlen nagy darabnak látszó férfi meglepően kecsesen mozog. (Hulot úr megáll
néha a járdán, perdül egyet, saszszézik kettőt, aztán minha mi sem
történt volna, továbbmegy.)
A
köznapi figurák mélán komikusak,
a mozdulatok légiesen tüneményesek. Éteri derű árad a drapp öltönyös, piros garbós, fehér hajú
öregúrból. Hogy öreg, azt csak
mondja. Beleviccel a számaiba egy
kis lábhúzást, botlást.
Hogy bohóc lenne? Játékmester, aki összeköti a műsor darabjait. De nem Hulot úr. (Talán őt vártuk, és attól feszengtünk, hogy Tatit kaptuk.) Az Hulot úr előtti, revűműsorokban népi- és karakterfigurákat adó, szkeccsfilmeket forgató, és az Hulot úr utáni Tati
most ezekkel a régi alakokkal köszön el élőben, élő közönségétől.
Hulot úr, a prímet vivő sztárkomikus jelentőségét utolsó filmjeiben
erősen csökkentette, szétosztotta a
többiek között, a mindenkiben
meg lévő Hulot-ságot
igyekezett
bennük
érzékeltetni.
Alakultak
közben a régi figurák is: a teniszező szenvedéseit már tévés lassításban adja elő. Búcsúfellépésül azért
válaszotta a filmes alakok előtti
nevüknincs figurákat, mert akkor
még azok is, ő is egy voltak a többi műsorszám közül...
Cirkuszában senki sem visel álarcot, ő sem öltötte fel az Hulot-álcát. "Amikor fontolgatni kezdtem
a Parádé tervét, rájöttem, hogy
először is el kell tüntetnem az üveget a tévénéző és a film között" mondta egy interjúban. Előadását
tehát azzal a mondattal kezdi,
hogy: "Hölgyem és uraim, ennek a
cirkusznak a nézőterén is előadók
ülnek, valamennyien bohócok és
artisták vagyunk!" Föl is építi a tézist filmjében. Nemcsak azzal vonja be a játékba a közönségét, hogy
kihirdeti: porondra léphet bárki, ha
úgy véli, képes megülni a makrancos öszvért. Nála valóban beszáll a
műsorba a közönség bűvész tagja,
aki jobban csinálja a pálca és a sálak trükkjét, mint a porondon fellépők. De Tati nemcsak a porond és

a nézőtér közti határokat igyekszik
megszüntetni, a porondot is kitágítja: a fellépő cirkuszosokkal
egyenrangút produkálnak a díszletfestők, ácsok és kellékesek. Szelíd
kihívással közlik, hogy azt a mutatványt ők is tudják (esetleg még
csak próbálgaják), azután békésen
visszatérnek a festékeikhez, szerszámaikhoz. A játkékmester pedig
az egész eggyé olvasztott térben
nyájasan otthonos, összeköti a porondot, a nézőteret és a kulisszák
világát: az angol, a francia és az
amerikai közlekedési rendőr mozgásának koreográfiáját, tempó- és
téretűdjét lazító rögtönzéssel - Tati még viccet is mozgással mesél a helybéli rendőrnek és a díszletezőknek adja elő a szünetben. A
produkcióval
egyidejűleg a műhelyt, a műsor készülésének folyamatát is bemutatja.
Minden filmjében a félkész dolgok érdekelték igazán. A modem
technika működő csodáit illedelmesen tudomásul
vette: esetleg
kissé közelebb hajolt hozzájuk, és
alaposabb szemlélődés után bebizonyította, hogy magabiztos tökéletességük ellenére mégis mily törékenyek, emberi fogyasztásra alkalmatlanok. De igazából neki is,
és világa alakjainak is az épülő,
készülő, formálódó - romlékony,
tehát elrontható - dolgok szerezték
a legnagyobb gyönyörűséget (emlékezzünk a Play time félig kész,
de már nyitó éttermére!).
Műhelytanulmány
és ars poetica a Parádé - nem véletlenül épp
ilyen Tati cirkusza és cirkusza számai! Három nap alatt négy kamerával fölvett negyven órás videoanyagból vágta össze filmjét. A
műveire évekig készülő, gegjeit,
alakjait a régi komikusok kézműves műgondjával kidolgozó Tati
szúrós poénok helyett ezt a "rögtönzött" filmet is apró gegekkel,
játékos lazasággal vágta össze. Az
ő cirkuszában nincs hasraesős bohóc, sem idomított vadállat, sem
lélegzetelállító légtornász röpülés.
Még a cirkusz kedvéért sincs emberre vagy állatra veszélyes mutatvány. Művészei nem törnek lihegve csúcsokra (bár az argentin dobtáncosok produkciója valószínűleg

világszám), egyszerűen tudják a
mesterségüket. A rendező Tati a
cirkuszi jutalomjáték főszerepét is
megosztja: a zenekarokkal (a katonabandától a beatig) és a rontott
ugrások káprázatos variációit előadó ugrócsoporttal. Önmagát hoszszabbítja meg velük: a melódia, a
ritmus és az akrobata ügyesség a
botlás ban - életműve meghatározó
elemei és eszközei.
Tati a világórát is beállítja nekünk, hogy mikorra tehető az a világállapot, amikor ilyen otthonosan érezhettük magunkat a cirkuszban. Pia Colomba énekesnő
felléptetése .igazít el. Neve is, figurája is Edith Piafot idézi, a tőle ismert Charles Dumont-dalt énekli a
manézsról, a cirkuszosokról és a
zenészekről. akik végre eljöttek.
Harmonika,
gépzongora,
cintányér, vásári zene és harsány, nyers
hang - Piaf dala jellé válik, az imitáci óban is himnuszként zeng, boldogan, alázatosan köszönti a mutatványosokat.
Nem udvarias gesztus, nem is
alkotói fáradtság, hogy filmje elején és végén részletezön elidőz Tati a közönségen. Cirkuszában
a
káprázatos produkciónál is fontosabb a publikum. Majdnem húsz
év elteltével fantasztikus élmény a
hetvenes évek közönsége erős színeivel, nyers ékszerei vel, vad hajzataival. Bolondosan tarka, önfeledt, változatos és szabad. És hajlandó táncba menni: örülni az előadásnak.
A komikus mindig is csak a
konkrét publikumon mérheti meg
magát igazán. A bukások után Tati
csakis a közönséghez fellebbezhetett. Amely talán mégiscsak érti.
Akinek e kommunikációra
képtelen világban szabatosan levezeti
- mi mást tehetne - a porond, a
háttér és a közönség összefüggéseit. S aki a közönségben hisz, még
inkább
bízhat
a gyerekekben.
Bergman 74-es filmjében is egy figyelő gyerekarc hitelesítette a Varázsfuvola naiv meséjét.Tati 73-as
Parádéjának
lírai zárórészében
egy kisfiú és egy kislány játszik a
porondon: sorra végigpróbálják
a
látott-hallott csodák kézzel fogható
kellékeit. Ha a felnőttek szerszá-
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Play time, 1967
mai nagyok és nehezek, találnak
méretükhöz illő eszközt, amiből
maguk fabrikálnak új játékszert:
két fehér félgömbbe éppen beleférnek, ringató hinta lesz belölük..
Azért többnyire elnézik Tatinak a
naivitását. De nevezték már retrográdnak is, amiért gyűlöli a techni-

kát, a nagyvárost, a civilizációt.
Eljátszik vele, ám lelke mélyén
visszavágyik a tohonyább, vidékiesebb világba - mondták róla.
Igen, mert műfaja, a komédia természetének megfelelően kikezdhetetlen humorral osztotta ki az
üveg, a króm, a geometria kizálólagosságában hívőket. S a temati-

kán túl filmjei jellegzetes, maguk
szabta idejével, nyújtott tempóival,
laza ráérősségével
is tiltakozását
öntötte formába. (Hogy ez a tempó
milyen mérhetetlenül idegesíthette
az egyre nagyobb sebességbe kapcsoló világot,
lernérhető
azon,
hogy két és fél órás 1967-es filmjét, a Play time-ot az amerikai tévé
- vágási jogával élve - 45 perces
revűműsorrá kurtítva adta le.) A
támadások,
fanyalgások
ellenére
Tati mindig is jelen volt a viJágfilmben. A brit Armes francia filmtörténetében például minden újabb
korszakot Tati - és Bresson - egyegy új filmje indít, jelez vagy
összegez. 82-es halála után szükségszerűen elindult az újraértelmezése, értékelése. Akkor fogalmazta
meg egy francia kritikus, hogy Tati
mindnyájuknak döntő élmény volt,
csak éppen kinek-kinek más-más
évtized Tati-filmje.
A francia filmes tudat ma már,
újabb tíz év elteltével, fut az öröksége után. Az idei párizsi felújított
filmek első fesztiválján büszkén
mutogatták a Play time-ot az eredetinek megfelelően, 70 mm-es kópián. Ezt a filmet egyszer vetítették
Magyarországon,
az 1985-ös játékfilmszernle idején, éjjel egykor
a Corvin moziban. Aki oda eljutott, látta. AhogyaParádét
is az
látta, aki 1991. december 17-én
befért a Művész Mozi Huszárik
termébe. Az Európa filmhét műsorán, a sok híres, csillogóan aktuális
kortárs film között szerepelt ez a pikánsan korszerűtlen mozi darab.

Urbán Mária

PARADE (parádé), színes, svéd, tévéfilm, 1973
í és r: Jacques Tati, o: Jean Badal, Gunnar Fisher, d: Ulla Ma1mer-Lagerkvist, z: Charles Dumont, vágók:
Sophie Tatischeff, Aline Asséo, Per Cariesson, Siv Lundgren, Jonny Mair, sz: Jacques Tati, Karl Kossmayer és
az öszvére, a Williams-ok, a Veteránok, a Sipolók, az Argentinok, Michele Brabo, Pia Col omba, Brarnma, Hall,
Norman és Ladd, Johnny Lonn, Bertilo, Jan Swahn, Bertil Berglund, Monica Sunnerberg.
Gray-Films, a Svéd Rádió és Televízió, Cepec
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Erősödő hangok, távoli képek
A 35. Londoni Filmfesztivál után
Éveken át készübem, hogy egyszer
ne csak a könyvtárunkba rendszeresen megkérkező műsorfüzetből
ismerjem meg ezt az akkor még
oly távolinak tűnő filmes rendezvényt. Tudtam,
mire vágyom.
Mértéktartóan szervezett, még áttekinthető léptékű fesztiválra, akár
köznapinak is tekinthető emberáradatta!. A vetítések fő helyszínén, a
National Film Theatre-ben amúgy
is egész évben komoly érdeklődés
kíséri a világ talán legjobban szervezett filmtörténeti vetítőhelyének
programjait. A szépnek nehezen
nevezhető South Bank Center kultúrközpontban a Waterloo Bridge
szerkezetébe rejtették a meglepően
meghitt vetítőtermeket, az NFT let és 2-t, de itt, a Temze partjánál
van a Filmtörténeti
Múzeum, a
MüMI (Museum of Moving Images) saját terme is. Ezek voltak a
legtöbbször bejelölt helyszínek a
program-térképen,
minden fesztivál legfontosabb
segédeszközén.
Itt volt érdemes a legtöbb filmet
megnézni, de szerencsére eljutottam a The Mall elhagyatott sugárútján, a fal mögött álló ICA Cinemába is, a kortárs művészetek
intézetébe, melynek saját kiállítóterme, vetítője és kiváló törzsközönsége van. Itt láttam az egyik ismert amerikai független filmes,
Amos Poe Triple Bogey on a Par
Five Hole című, sajátos ál-nyomozó filmjét Manhatten eddig nem
látott, tenger felőli képével. Berlin,
Pesaro, Jeruzsálem és Edinbourgh
után mutatták be Londonban már
azzal a kísérő jegyzettel, hogy "az
Edinbourgh-i
Filmfesztivál
első
hetének talán legemlékezetesebb
filmje". Az ilyen információk pontosítják a londoni fesztiválról alkotott előfeltevéseinket.
A filmes évad végén, a fesztiválnaptár egyik utolsó elfoglaltsága London, az év során feltűnt
szépségek tárháza, ahol megbízhatóan és "mértéktartóan"
levetíte-

nek mintegy kétszáz filmet. Elég
támadás érte ezért a fesztivál igazgatóját, Sheila Whitekert, pedig a
vendégek - jómagam is - objektív
leírásokkal felszerelve dúskálhattunk az év filmjeiben. Erről a fesztiválról nem tudósít az elektronikus sajtó, nincs jelen több ezres tudósítói hadosztály, mint mondjuk
Berlinben,
nincs "londonfilrnes"
hisztéria. Bizonyosan azért, mert
nincs díjosztás. Nem tapasztalható
a díj-lobbyzás máshol megérezhető rossz hangulata, nincsenek szárnítgatások. Ez a nem-díjas fesztivál immár 35. alkalommal vonzza
Londonba az érdeklődőket, főleg a
más fesztiválokat szervező hivatalos filmnézőket és a nagyon nagy
számú, a pénztárban komoly fontokért jegyeket vásároló fiatalokat.
Figyelem szerencsére az izgalmas filmtörténeti vagy -technikai
különlegességeket
bemutató egyedi vetítéseknek is jutott, így a világ
talán legelismertebb computer-animációs rendezője, John Lassater
filmjeit bemutató estnek, vagy az
Arch Oboler munkásságának tisztelgő színes, háromdimenziós vetítéseknek, ahol minden néző három
dimenziós
szemüvegben
csodál-

kozhatott a felette elúszó tárgyakon.
Az volt a benyomásom, hogy az
aIkotók szeretnek jelen lenni Londonban. Egy-egy személyes találkozásnak nyilvánvalóan itt is megvan a rejtett üzleti síkja, filmpiaci
vetülete,
ennek
fontosságából
mégsem érezhető szinte semmi a
programon. Talán a business is angolosan, visszafogottan,
a háttérben zajlik. Mert a sziget-jelleg, a
pontosan meg nem határozható angolosság körüllengi a fesztivált.
Tekintélyes összeget, 670.000 angol fontot fordítottak a szervezésre, amiből mintegy 250.000 közvetlen szponzori támogatás. Ebből
csak puritán kivitelezésre telik, a
szervezőknek komolyan szárnítaniunk kell tehát a pénztári jegybevételekre.
Nincsenek
egymással
versengő szekciók, mire így azév
vége felé, a csatornán átjutnak a
filmek, kicsit átalakulnak. A máshol rajongással kiemeit sikerfilm
itt békésen megfér a még felfedezésre váró, ismeretlen darabokkal.
A fesztiválon a rendezők akaratától függetlenül külön életet élnek
az alkotások, a motívumok összeölelkeznek és egy sajátos fesztiválfilmnézési sokk hatására filmről
filmre sétálnak, elhitetik a nézővel,
hogy uralkodó irányzatra, vándormotívumra, új tehetségre talált, pedig fesztiválszervezőktől
tudható,
milyen gyakran határozza meg egy
film útját a véletlen, s hogy igen
kevesen tudják kijelölni a kortárs
filmművészet mai irányait. Ezúttal
igyekeztem arra figyelni, hogy a
mai filmek hősei milyen külső
vagy belső hatásra szánják el magukat a sorsfordító lépésre, amilyenre a rilkei verssor is bátorít:
"Változtasd meg élted!" Jár-kel,
gyakran évtizedekig csinál valamit
az ember valahol, tartozik valakihez, és néha történik valami, hirtelen és feltartóztathatatlanul
kiszakad belőle egy rész, ami addig fog-
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Theo Angelopoulos:
Mastroianni

Gólyaállásban,

Jeanne Moreau és Marcello
.

Hanif Kureishi: London megöl engem
Jacques Rivette: A szép bajkeverő, Jane Birkin és Michel Piccoli
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ságban
tartotta
cseledkedeteit.
Idegrendszerének és szívének szorításait feloldó lépést tesz, ami
"gömbvillámdöntés"-ként
tör elő
belőle.
"Néha tudnunk kell elhallgatni,
hogy az esőn keresztül meghallhassuk a csend zenéjét" - jelenti
be beszédében, karrierje csúcsán, a
görög parlamenti politikus, majd
nyomtalanul eltűnik, elhagyva családját, városát, munkáját. A belső
visszavonulás helyéül talán a menekültek határmenti kisvárosát választotta. Talán őt találja meg a tévériporter. A megkezdett nyomozásnak nincs bizonyosságot
adó
eredménye. Egy tévékamera,
az
utazó, az összegző, a kukkoló rögzíti az eseményeket, a riporter végül a tiszta szerelemtől és italtól
részegen kimondja: "Csak ahhoz
értek, hogy mások életében vájkáljak, titkaikat kutassarn", Határvonalon, belső és külső határon
egyensúlyoz szemünk előtt a tévériporter Theo Angelopoulos
Gólyaállásban című filmjében. Mélységesen szép, leírhatatlan képekben fejeződnek ki a "lelki emigráció" és a valódi görög-török határ
bonyolult léthelyzetei. Vannak itt
kényszerűségből
menekülők, akaratuk ellenére korlátozott rnozgástérrel rendelkezők,
idegenek és
még idegenebbek.
A határváros
vagy az egyén döntési helyzete, a
férfiak gólyaállása átmeneti állapot, amikor egyetlen lépés egy korábbi életforma felismert megtagadását jelentheti.
Pantelis Voulgaris Csendes napok augusztusban című filmjénk
három történetében
a különféle
emberek egymásra figyelését és a
szerkezet belső ritmikaját csodáljuk. Aleki, a gyönyörű idős hölgy
apró lépések után kerül kapcsolatba Ellyvel, a szemközt lakó ápolónővel. Szelídséggel és melegséggel közeledik Irenéhez Lefteris az
erotikus telefonbeszélgetésektől
a
kijózanító személyes találkozásig.
A köznapi párbeszédekből.
a tekintetek figyelméből a régi zenékbői építkező epizódok után egyszerűségében is megrendítő közhelyből bontja ki harmadik történetét Voulgaris.
Villamoson
is-

merkedik meg Nikos az aszonnyal,
puszta jelenlétével, szavaival feloldja annak magányosságát.
Percy Adlon alaszkai helyszínen, Kotztebue jégvároska havas
hómezein álmodta meg filmjét.
Nála Roswitha él határhelyzetben,
már húsz éve tölti itt önkéntes száműzetését. Hálószobája tele van a
címadó Salmonberries (lazacszínű
málna) befőttes üvegeivel - 69ben "otthon", a német határon lelőtt férjének ez volt kedvenc csemegéje. Roswitha magányába robban be Kotz, a fiúsított vad munkáslány, aki motoros szánon keresi
múltját, családját, kötődéseit az
alaszkai jégvilág végtelen hó mezőin. Ő is ama figurák közé tartozik,
akik miatt úgy érezzük, a londoni
filmekben a húsz év körüliek az
egész világot is végigkutatják, ha
kell, hogy valami bizonyosságot
nyerjenek, ráleljenek az ősökre, a
múlt emlékeire vagy a megfogható
tárgyakra. Hanif Kureishi - Az én
kis mosodám forgatókönyvírójára
a fesztiválszervezők már korábban
felfigyeltek - első saját rendezésű
filmje, a London megöl engem a
főhős huszadik
születsénapjával
kezödik, Clint meneküléstörténete
megfordítja az eddig ismert történeteket. A narkót is árusító Clint a
megjavulásra, a tudatos kilépésre
készül a Portobello Road egyszerű,
kis üzleteket lebonyolító bűnöző i
közül. A főállású pincérkedés jelentheti számára a kitörést, a megtérést - a film az első munkanapig
követi botlásait. A vezérmotívum:
egy pár jó cipő keresése ironikusan
jelzi, hogy külső feltételektől korlátozottan milyen léptékben változtathat életén Clint, ha már a
pincérkedéshez szükséges egy pár

cipőt is oly viszontagságosan "találja meg". A szerkesztés nem is
ad megnyugvást, nincs bizonyosság, a mai londoni húsz éves talán
kilép korlátai közül, de az is lehet,
hogy visszatér a kiindulási pontra.
Drugstore cowboy című filmjével lett ismert az amerikai független filmes, Gus Van Sant. Új műve
Az én saját Idahom. Két huszonéves hőse hasonlít több, Londonban
látott fiatalhoz. Mike (Rives Phoenix) a kóborlások után él a családja kínálta anyagi lehetőségekkel,
megtagadja múltját és korábbi barátait. Scott Favor (Kenau Reeves)
pedig a film elején indul el a városba szerencsét próbálni, mint annak idején az Éjféli cowboyban láttuk. Foglalkozása hustler, fiúkurva. Barátságuk alakulásának útjait,
a kóborlást és kutatást szellemesen
szövik át a jelen Amerikájára is érvényes utalások Shakespeare IV.
Henrikjére és Orson Welles FalstaffJára. Személyesség és birtoklásvágy - ettől jogos WeIles idézése -, hiszen az elbeszélt történet,
ahogy már a cím is jelzi, enyém,
sajátom.
Az alak mintázása és az igazság
keresése - és ennek hatása a kutatóra - a szemünk láttára bomlik kiJacques Rivette A szép bajkeverő
című filmjében. Edouard Frenhofer
festő (Michel Piccoli) és Marianne
(Emanuelle Bart) titokzatos kapcsolata akkor a legszemélyesebb,
amikor a bortól feloldódó festő
egyensúlyát is elveszítve a székről
a padlóra billen, és az újrajátszott
zuhanásban véti megtaláIni az addig
hiába keresett szépséget és igazságot.
Alekszander Szokurov A második kör című művében a filmidő és

a valóságos idő felbontásában külön jelentéssíkot képez az alig látható, elmozdulásaiban,
fejlődésében lelassított tárgyi valóság rajzát
kísérő éles, pontos hangok, valódi
zajok és zörejek világa, mely vélhetőleg egy személyes tragédiát,
ember és környezete
állapotát
"szinkronizálja".
Egészen önálló
életet élnek a hangok az olasz
Maurizio Nichetti Érzelmes csodabogarak című filmjében - a kevés
vígjáték egyikében -, melynek már
főszereplője
lehet a hanggyűjtő
szinkronrendező, a városi hős, aki
végül már csak rajzfigurává változva tudja meghódítani a választott hölgyet.
Ha egy konvencionális tévés tudósításban egyetlen képben kéne
összefoglalnom a fesztivál hangulatát, a Hungeford Bridge-en naponta megtettt gyalogutat mutatnám. Meg a Temze vízszintjét. Az
apály-dagály
váltakozása néhány
óra alatt sokrnéteres szintkülönbséget okoz - biztosan nem ott állt a
víz reggel, amikor elkezdtem a filmeket nézni, mint egy filmmel később, vagy estefelé. Alaposabban
megnézve Terry Gilliam fesztiválplakátját: óriási hullámon hánykolódó tutajon utaznak a nézők a
filmmel. Garbo-melodrámát
néznek, közben a hullám emelkedik, a
közelben víziszörny úszik, balról
sziklaszirt mered ki a vízből.
Gus Van Sant shakespeare-i ihletésű filmje végén, a The End
után még kiírja: "Have a nice
day", legyen jobb a napod! Rámköszönnek a filmek, és a helyzetekre, dolgokra már magam is küIönféle filmcímekkel felelek. Have
a nice film ...

Horvát-h György
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Identitás és határok
Az Alpok-Adria Film harmadik találkozója
1991. decmber 6. és 15. között
harmadszor rendezték meg az Alpok-Adria Film találkozóját Triesztben, ebben a tipikus közép-európai városban. Trieszt útkereszteződés és határváros, a szláv, germán, latin történelem találkozási
pontja. A várost védő erődítmény
falairól a védők a 13. század elején
figyelemmel kísérhették a keresztesek hajóinak vonulását, a késői
középkor századaiban a Velencei
Köztársaság
és a Német-Római
Császárság határán fekvő városba
még elhallatszott a törökökkel vívott tengeri ütközetek csatazaja.
Eljátszhatnánk a gondolattal, hogy
az Osztrák-Magyar Monarchiához
tartozó
városban
tanítóskodó
James Joyce jónéhány magyar tengerésztisztet,
akár még Horthy
Miklóst is taníthatta volna angol
nyelvre századunk első évtizedében. A két világháború
között
Mussolini Olaszországához tartozó
város 1947 után még az "önálló államiság gyönyöreiből" is részesülhetett, hiszen egészen az ötvenes
évek közepéig az ENSZ felügyelete alatt álló, úgynevezett szabadállam volt. Helyzetét akkor változtatták meg utoljára: 1954-ben az
Isztriai-félszigetért
cserébe Tito
. marsall átengedte a várost Olaszországnak.
Trieszt tehát láthatóan kiérdemelte a közép-európai jelzőt, sorsa
hűen követte a térség abszurd, hol
tragikus, hol tragikomikus történetének kacskaringóit.
Az 1989-es
választást, amely szerint a megváltozott világpolitikai helyzetben kiválóan
alkalmas
interkulturális
nemzetközi filmes találkozók megrendezésére, az azóta eltelt évek
igazolták. A trieszti filmes találkozók eddigi története pontosan tükrözi a régióban lezajlott változásokat.
1989-ben
Ausztria,
Bajorország, Horvátország,
Magyarország, Olaszország
és Szlovénia
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filmgyártásából mutattak be közel
ötven filmet, retrospektív sorozatot
szenteltek a horvát filmművészetnek, és A határok néküli film CÍmmel rendeztek konferenciát a térség filmgyártásának és filmforgalmazásának lehetséges együttműködéséről. Lelkes ünneplésben részesítették Enyedi Ildikó Az én XX.
századom című filmjét, és bizakodóan tervezgették egy szebb, "eszmék és művek szabad áramlását"
biztosító jövő körvonalait. 1990ben már egész Nyugat-Európában
alábbhagyott a Kelet-Közép-Európát körüllengő eufória. A világ tömegmédiái az Öböl-háborúra irányították a figyelmet, az év a globális kérdések taglalásával telt el.
A térség lekerült a napirendről. A
trieszti szervezők úgy döntöttek,
bővítik a résztvevők számát. A decemberi, második találkozón megjelent a svájci Ticino Kanton és a
Cseh és Szlovák Köztársaság is. A
tavalyi konferencia a Bábeli filmvászon címet kapta, és az olasz felszólalók a terjeszkedő Berlusconitévébirodalom
veszélyeire hívták
fel a kelet-európaiak figyelm ét. A
magyar résztvevők a két világháború közötti olasz és magyar filmgyártás kapcsolatairól és kölcsönhatásáról tartottak előadásokat és
illusztratív vetítéseket. Bemutatták
továbbá Fehér György Szűrkidet és
Szomjas György Könnyű vér című
filmjét.
Megszületett az a terv, mely
szerint Triesztben a jövőben filmvásárt kívánnak rendezni a keleteurópai filmek számára. A legújabban Közép-európai Kezdeményezésnek nevezett, a térség országainak szorosabb gazdasági és kulturális együttműködését elősegíteni hivatott program keretében először 1992. decemberében kerülne
rá sor. Az olasz szervezők azt szeretnék, ha nemcsak a tagországok
találkoznának egymással, hanem a
többi erurópai ország televíziós

társaságai és filmforgalmazói
is
minél nagyobb számban képviseltetnék magukat Triesztben - mint
vásárlók. De az együttműködést
más területen is szeretnék erősíteni. Ösztöndíjakkal. a kelet-európai
menedzserek és producerek számára az észak-olasz egyetemeken
szervezett posztgraduális tanfolyamokkal. A Gemonában néhány évvel ezelőtt újjáépített, a legmodernebb eszközökkel felszerelt filmarchívumot pedig információs központtá kívánják fejleszteni, amely
a tagországok archívumaiban található filmek évente kiadott katalógusával, filmcserék
bonyolításával, a filmfelújítási
munkálatok
összehangolásával
segítené a térség filmes örökségének megőrzését, gyarapítását és terjesztését.
Az 1991-es találkozón ugyanazok az országok képviseltették magukat, mint a másodikon. Annyi
változás azonban e téren is történt,
hogyanagypolitikai
fejleményeknek megfelelően "megfigyelői státuszban" lengyel küldöttek is résztvettek a közös rendezvényeken.
Az érdeklődők
három filmes
program között választhattak. Az
információs vetítéseken az AlpokAdria tagországok új filmtermését
tekinthették meg. Németországot
Franz Seitz képviselte a Siker CÍmű, Feuchtwanger-regényből
készült 1991-es filmjével. Seitz előszeretettel fordul a század német
irodalmának klasszikusaihoz, több
Thomas Mann művet vitt már
filmvászonra.
A két világháború
között játszódó film a bajorművészvilág és a konzervatív, autoriter állami bürokrácia konfliktusát
ábrázolja artisztikus módon, Bruno
Ganzcal és Franziska Walserrel a
főszerepben. A horvát filmek közül a legnagyobb érdeklődést Rajko Grlic Caruga című filmje váltotta ki. A 20. századi szlavóniai
Robin Hood mítoszát felelevenítő,
meghökkentő,
szürreális elemek-

ben bővelkedő alkotás rninden bizonnyal kielégítette a balkáni egzotikum iránt vonzódó közönség
elvárásait. A rendező naturális, agresszív fantáziájának sokkírozó képeit azonban többszörösen felülmúlták azok a torokszorító felvételek, amelyeket a szomszédos videoteremben vetítettek a tőlünk nem
messze zajló háború borzalmas
hétköznapjairól.
Az információs
vetítéseken Böszörményi
Zsuzsa
főiskolás Oscarral kitüntetett Egyszer volt, hol nem volt című kisfilmje, András Ferenc Az utolsó
nyáron című játékfilmje, Cakó Ferenc és Sikur Mihály egy-egy animációs filmje, és Janisch Attila azóta már Magyarországon is bemutatott Árnyék a havon című alkotása képviselte a magyar filmgyártást. A trieszti sajtó megkülönböztetett figyelmet szentelt Janisch
nagy tetszést aratott filmjének,
amelyet a nagy érdeklődésre való
tekintettel a fesztivál utolsó napján
ismét levetítettek.
A második
filmes programot az Alpok-Adria
rendezvények új tagjának, a jelentős filmes hagyományokkal
rendelkező Cseh és Szlovák Köztársaságnak szentelték. A Havel-éra
filmjeit bemutató
Felszabadított
vár című program keretében láthattuk Menzel új filmjét, a Koldusoperát, Martin Sudik Gyöngédség
című szlovák alkotását, valarnint
Vit Olmer csehszlovák M.A.S.H.filmjét, a Páncélos hadosztály t. A
harmadik filmes program a december 12. és 15. között Identitás és
határok CÍmmel megtartott konferenciához- kapcsolódott. A tanácskozást a fiatal filmtörténész, Elfi
Reiter szervezte - körültekintő alapossággal -, kulturális vezetője pedig Leonardo Quaresima, a bolognai egyetem professzora volt. Az
előadók a regionalizmus
problémáival foglalkoztak. Egyrészt tágabb kulturális, történeti-politikai
keretekben vizsgálták a jelenséget,
másrészt az identitás, régió és határok problémáinak
filmtörténeti
aspektusait taglalták.
Az
országhatárokon
belüli,
vagy éppenséggel a mesterséges
államhatárokat nem ismerő országok közti kisebb földrajzi, szocio-

Rajko Grlic: Caruga
kulturális, etnikai térségek, a régiók és a regionális gondolat reneszánsza a hatvanas évek végén,
hetvenes évek elején indult meg
Európa nyugati felében. Az egyre
inkább uniformizált
szokásokat,
intézményeket
felmutató
fejlett
ipari államokban, a fogyasztói társadalmakban
kialakult identitásválság hívta életre ezt az eszmét.
Az a tény, hogy az egységesülő
Európában az államhatárok szerepe, a nemzetállamokhoz
tartozás
tudatának
jelentősége
egyaránt
csökkent, tovább erősítette ezt a
tendenciát. A nemzetek Európájának eszméje mellett megjelent a
régiókból álló Európa gondolata.
A modern, "nyugati regionalizmus" felvirágzásának
egyik oka
éppen az volt, hogy az államhatárok szerepe egyre inkább viszonylagossá vált. A regionális törekvések sikere ígyegybeeshetett
a nemzetállamok
jelentőségének
visszaszorulásával.
Úgy tűnik, az
egységes Európában a régióknak
legalább akkora (ha nem nagyob)
szerepe lesz, mint a nemzetállamoknak. Európa keleti felében
azonban más a helyzet. A szocialista világrend megszűnése és a
Szovjetunió szétesése következtében a térség minden államában ismét megjelent a nyugaton már lassan feledésbe merült nacionalizmus. Mivel a nacionalizmus együtt
jár a meglévő határok megkérdőjelezésévei, a határokon átívelő régi-

ók újjászületésének
gondolata is
veszélyes tendenciákat juttathat kifejezésre.
Valószínűnek
látszik,
hogyaregionalizmus
jelentkezése
csak azokon a területeken nem jelent
konfliktusforrást,
amelyek
már túljutottak a történelem nacionalizmus által meghatározott szakaszán.
A mi nagyobb régiónk, KeletKözép-Európa
számára azonban
döntő jelentőséggel bír a nyugati
térség történetéből fakadó tanulságok megismerése. Ebből a szempontból, pozitív és negatív értelemben egyaránt, Németország a
"példaadónk", hiszen a német térség, annak gazdasági, poltikai, kulturális hatásai a távolabbi múltban
meghatározták,
a közeli jövőben
pedig meg fogják határozni átfogó
régiónk sorsát.
Ha az identitás és a határok kérdését filmtörténeti
szempontból
vizsgáljuk, ismét a német nyelv ű
és kultúrájú nagyrégió egy nálunk
csak hírből ismert, hatalmas tradícióval rendelkező filmes műfajába,
a Heimatfilmbe botlunk. A német
filmtörténészek jelentős része - így
a konferencián
felszólaló Wolfgang Kaschuba - szerint is, a Heimatfilm az egyetlen par excellence
német műfaj. Bár néhányan megpróbál ták a "kemény"
western
sof t, melodramatikus német válfajaként értelmezni, megint mások
az olasz vagy a francia filmtörténet
különböző korszakaiban
keletke-

61

Gustav Ucicky: Hazatérés
zett, a kisemberek világában játszódó filmekhez hasonlítani - a
párhuzamok erőltetettnek tűnnek.
A Heimatfilm specifikuma, mint
azt a konferencián többen is hangsúlyozták, valószínűleg nem egyszeruen a médiumban, hanem annak kulturális (sajátosan német)
környezetében,
és az ugyancsak
történelmileg és szociálpszicholögiailag meghatározott
sajátos recepcióban keresendő. Az első Heimatfilmet száz év Heimat-költészete és Heimat-irodalma
előzte
meg és "készítette elő", tette a rnoziba járó tömegek számára egycsapásra "belakható"
mUfajjá. Az
amerikai, francia, esetleg olasz filmes műfajoktól való elhatárolás
viszonylag könnyen elfogadható a
közép-kelet európai szemlélő számára. Felmerül azonban a kérdés,
hogy nem fejtett-e ki jelentős hatást a Heimat-film a német térségtől keletre eső régiók irányába, nevezetesen
Magyarország
felé?!
Vajon Magyarország esetében nem
beszélhetünk-e
valami
hasonló
kulturális környezetről, történelmileg
és
szociálpszichológiailag
meghatározott recepcióról, mint a
németek
esetében?
Vajon
a
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népszínmű és cigányzene nem készítette-e elő a magyar film népies
vonulatát, amelynek története sok
szempontból hasonlóképpen tagolódik, mint a Heimatfilmé? A kisemberek világát distancia nélkül,
idillikus módon ábrázoló, szuggesztív ön- és idegenképpel rendelkező műfaj igazi virágkorát a
második világháborút követő másfél évtizedben élte Németországban, Ausztriában és Svájc németIakta területein. A hatvanas években az Oberhausenből fújó új szelek már a Heimatfilm társadalomkritikus változatát hívták életre,
amelynek
klasszikus
alkotásait,
Fleischmann
Vadászjelenetek: ALsó-Bajorországban címü filmjét és
Fassbinder Vendégmunkását már a
magyar nézők is megismerhették.
A Heimatfilm története azonban
nem ért véget a kritikai variáns
megszületésével.
A nyolcvanas
évek német nyelvterületének filmművészetében is jelen van a nagymúltú műfaj posztindusztriális válfaja, amelynek tematikáját a természeti környezet pusztulása, az
iparosítás veszélyei miatt érzett
aggodalom és a közvetlen életközeg - a legkisebb régió - aktív, hu-

manizált újjáalakításának
igénye
hatja át. A posztindusztriális
Heimatfilm azonban kölcsönhatásba
lépett egy rendkívül viru1ensnek
mutatkozó tévés műfajjal, a szappanoperával, amely jelen pillanatban elnyeléssel fenyegeti. Sorsának alakulása - ha áttételesen is számunkra is paradigmatikus
jelentőséggel bír.
A Heimatfilrn-vonalat,
amelyet
a tanácskozás
főszólamának
tekinthetünk, számos értékes, informatív előadás egészítette ki. Az
osztrák filmtörténészek
előadásai
feltétlen
említést
érdemelnek.
Gertraud Steiner a Habsburg dinasztiával
foglalkozó
filmekről
tartott előadásával az ötvenes évek
osztrák identitásproblémáját
helyezte filmtörténeti szempontból új
megvilágításba.
Walter Fritz, az
Osztrák Filmarchívum vezetője jóvoltából megismerkedhettünk Hans
KarJ Breslauer A zsidók nélküli város círnű 1924-es filmjével, amelynek elveszettnek
hitt kópiáját
1990-ben találták meg a Holland
Filmarchívumban.
Láthattuk
továbbá az osztrák származású
német filmrendező, Gustav Ucicky
Hazatérés című 1941-es náci propagandafilmjét.
A film
ismét
meggyozo
erővel
bizonyította,
hogyaszázadunk
totalitárius hatalmai által életre hívott agitatív
filmek sokszor pusztán csak annyiban különböznek egymástól, hogy
az ellenségkép hordozói és a preferált saját tábor szereplői helyet
cserélnek.
A jövő - beleértve a trieszti találkozók sorsának alakulását is valamelyest nyitott. Alakításához a
filmtörténészek csak annyiban járulhatnak hozzá, hogy figyelemmel
kísérik a jellemző koráramlatokat
és magyarázzák, értelmezik azokat.
A trieszti szervezők témaválasztása
- úgy tűnik - megfelelt ennek a kívánalomnak.
Sándor Tibor

Tegnap és Ma
Márai Sándor írásai afilmről (2.)
A bélyeg
Egészen kis hír jelenti, hogy Amerikában
százhuszonhatezer aláírással kérvény t nyújtottak be a postaügyi miniszterhez, s e kérvényben az aláírók követelik, adjon ki az
amerikai posta bélyeget Greta Garbo arcképével. A hír eredetét nem ismerem, valódiságát
nehéz ellenőrizni. De bizonyos tüneteken
okulva, első szóra elhiszem, s nagyon jellemzőnek tartom.
Greta Garbo valószínűleg kitűnő moziszínésznö, a világ nem őrül meg ok nélkül egyegy színészi teljesítmény től. Hogy színésznőe, már nehezebb megítélni, mert a mozgóképen, különösen az amerikai mozgóképen a
rendező minden csinos vagy érdekes arcból
azt "hozza ki", amit akar. A tünemény mindendenképpen hatott a világra: Garbo ma fogalom, mint a rágógumi vagy az önberetváló
készülékbe való penge. Japánok éppen úgy
őrjöngenek érette, mint angolok és magyarok.
A mozgóképek, melyek nevének jelzését viselik, tömegeket csődítenek ma is a színházakba; valahololvastam,
hogy vonzereje csaknem töretlen, azt hiszem, harmadik a versenyben; az első kettő nevét elfeledtem. Bizonyos,
hogy ez a svéd hölgy több embert szórakoztatott és ríkatott meg, mint Sarah Bernhardt, Jászai Mari, Suzanne Després, Duse és Márkus
Emília együttesen. S ha megérkezik Európába, úgy őrzik, mint a királyokat.
Az ötlet, hogy az amerikai posta e színésznő népszerű arcképével díszített bélyegeket
bocsásson ki, mégis ijesztő. Valami fellázad
bennünk e hír hallatára. Lehet, hogy e lázadás
63

igazságtalan? Vizsgálom magam és a hírt, zavartan írom e cikket. Az amerikai bélyegen
eddig az elnökök, a híres politikusok, a nagy
hazafiak arcmását láttuk: Washington, Franklin, Lincoln képeit. A köztudat úgy szokta
meg, hogy a bélyeg, ez a ragasztható halhatatlanság, egy népi közösség legnagyobbjainak
jár csak: azoknak, akik politikai, társadalmi
vagy tudományos vonatkozásban valami általános érvényűt alkottak a közjó számára. De
Greta Garbo nem vett részt az amerikai szabadságharcban, nem találta fel a veszettség elleni szérumot, nem írt húsvéti cikket, nem fedezte fel a gyermekágyi láz gyógyszerét, nem
alkotott ingát, mint Eötvös, s még csak halhatatlan zeneműveket sem írt, mint Liszt Ferenc. Műve, ha ugyan szabad filmjeinek
összegét "mű"-nek nevezni, lehet érdekes és
népszerű, de semmi esetre sem halhatatlan; a
műfajból önként következik, hogy müvelöinek híre mulandó, s ötven év múlva a legelszántabb mozi látogatók sem emlékeznek már
a kitűnő Garbo nevére. Ízlésünket sérti, vagy
szellemi és emberi igényünket, hogy az érdekes női fejet odavessék a bélyeg miniatűr halhatatlansági plakett jére? Most ne kritizáljuk
Greta Garbo "művészetét", olyan az, amilyen,
s a maga stílusában valószínűleg jó. A világról van szö, mely ilyen szembeszökően összecseréli a fogalmakat: nem tud már különböztetni hírnév és teljesítmény között, nem tudja
pontosan, hogy Pasteur különbül szolgálja az
emberek ügyét, mint egy nagy boxoló, mondjuk Dempsey. Az értékelés íratlan és finom
jogszabályai megváltoztak.
Ezért érdekes és nagyon jellegzetes a Garbo-bélyeg, akkor is, ha terv és ötlet marad
csak. Úgy látszik, a zavar teljes. A reklám és
a propaganda új mondakört teremt a nemzetek
számára: az elsőrendű ember mindig a leghíresebb. A disztinkció egyre nehezebb lesz: a
tömegek számára egyértékű az író a mozgóképíróval, a hadvezér a boxolóval, a politikus
a híres börzevezérrel, a próféta a népszónokkal és Greta Garbo egyértékű Lincoln Ábrahámmal. Ez az, ami érdekes az új amerikai
bélyeg ötletében. Nincs határ többé. E szemlélet szerint nemzeti hőssé lehet avatni egy
embert, aki megajándékozta az emberiséget
egy új,· minden előzőnél hatásosabb hajszesszel, vagy feltalálta és népszerűsítette az
elrághatatlan rágógumit. A bélyeg, mely Greta Garbo arcképével díszítve kerül ki a világba, csakugyan értékes és jellegzetes lesz, s
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nemcsak a gyűjtők számára: bizonyság egy
korról, mely lusta és indolens volt már a megkülönböztetéshez, s a Garbó-bélyeget
nemcsak levelei re ragasztotta fel, hanem homlokára is. Kezdetben volt a Washington-korszak, azután volt a Garbo-korszak. Mit gondolnak, mi jöhet utána?
1938. február 8.

Mozi
Esős este egy harmadrangú körúti moziban. A
közönség
lelkes. Külföldi mozgóképet játszanak, nagyon mulatságos a kép, a végén mindenkit agyba-főbe vernek, gépkocsikkal üldözik a gonosztevőt, hidakon át, százkilométerrel az éjszakában. A hős horogütést kap és
összeesik. Végül mindenki horogütést kap. A
közönség bőg a lelkesedéstől. Észreveszem,
hogy én is lelkesedem, boldogan izgulok, s
elégedetten távozom a harmadhetes moziból.
Lelkesedésem nem szűnik később, az utcán
sem. Végre, mozi! - gondolom. Ilyen volt, ez
volt a dolga.
De mit csináltak belőle? - gondolom később, s ballagok a nagyvárosi utcán, mely
egészen olyan most, mint a mozgóképen, tele
sejtelmes fényekkel és sötét alakokkal. - Az
első mozgóképet Kassán láttam, az Erzsébettéren, egy sátorban. Meglepő volt és unalmas.
Aztán következett Pszilander és Max Linder.
Aztán következett a rézkor, amikor már a
rendező is szóhoz jutott, írók szimatolni kezdték a lehetőségeket, Asta Nielsen szemeit forgatta és vonaglott, a svédek csináltak néhány
csendes kis remekművet, s Amerikában megjelent a vásznon Tom Mix és mindenkit hasbalőtt, aki ártott a közrend nek. Mindez tökéletesen rendben volt így: az ember ült a moziban, lehetőleg Bertával, aki Heltai Jenő halhatatlan verse szerint, nagy liba, mert sokat jár a
moziba, fagyasztott csokoládét evett, boldog
volt, mikor Tom Mix belelovagolt a serifbe, s
az előadás végén, mielőtt a lámpák kigyulladtak volna, csengettek. Nem mondom, hogy ifjúságom legnagyobb szellemi és művészi élménye volt ez a moziválfaj: de emlékszem,
hogy eszményien agyon lehetett ütni az időt a
régi moziban, különösen mikor Tom Mix és a
nagy detektív mellett játszani kezdték a csendes, majd később a hangos híradókat, s az ember látta a japán császárt, amint lovagol, s az

amerikai motorkerékpár-versenyzőket,
amint
a floridai pályán kitörik a nyakukat. Mindez
nem volt művészet, de legalább valami köze
volt az élethez. Nyers volt és giccses volt, túlzott volt és valószínűtlen,
s éppen ezért kiemelt este egy órára a hétköznapok rendjéből,
átemelt a valóság méreteiből a kaland világába. Ekkor még nem volt semmi baj a filmmel.
Harry Piel, mint kém és detektív, ifjúságom
kedvencei közé tartozott, s Henny Porten és
Mia May tiszteletére egyesületeket alakítottak
jóhírű középeurópai városokban is.
A baj ott kezdödött, amikor a mozgókép
szakállt növesztett, és versenyre kelt a színpaddal és az irodalommal. Egy napon észrevettem, hogy unatkozom
a moziban, s egy
másik napon, tíz évvel később, észrevettem,
hogy nyugtalanul és elégedetlenül ülök a moziban. A filmmel történt valami: megtanult
beszélni és első zavarában dadogott. Később
már folyamatosan
beszélt, tökéletes
hangsúllyal; de mindaz, amit mondott, átkozottul
irodalmi volt. Tudom, hogy a film bálványai
ellen felszólaini
életveszélyes.
Nagyon komoly helyről figyelmeztettek
már, hogy jó
lesz vigyázni,
mozgóképellenes
magatartásomnak előbb-utóbb következményei
lesznek,
egy napon elrabolnak, csuklyás segédrendezök zsákba varrnak, Amerikába
szállítanak,
felnégyelnek és kiszögelnek Hollywood legnagyobb stúdiójának négy kapujára. A tömegnek joga van a szórakozáshoz,
mondották, a
mozgókép kultúrteljesítmény,
kiemeli a kisembert a nappal unalmából, s néhány órára
csodálatos világot mutat neki, világot, melyben győz az erény és elbukik a gonosz, világot, melyben a szegény emberből is lehet milliomos, s Greta Garbónak egyetlen vágya e
világban, hogy megvigasztaljon
szerelmével
szegény, állástalan magánhivatalnokokat.
Új
mítosz kezdődött a háború után, a film mítosza. Hollywood
afféle Olympus lett, ahol
fátylakba öltözött istennők és pulloveres félistenek mászkáltak, térdig a dollárban és a világhírnévben, s egy tengerentúli, sőt néha már
földöntúli
hírszolgálat
gondoskodott
arról,
hogy a legszegényebb kuli is értesüljön Kínában, mit eszik vacsorára
Clark Gable és
mennyi adót fizet Norma Talmadge? E tünetek láttára sokan, akik addig a film barátai
voltunk, megijedtünk. Aki ez években a mozi
ellen szélalt fel, végülis hazug és nyafka irodalmár színében tűnhetett, afféle gőgös szépléleknek látszott, aki oamagas irodalom nevé-

ben ál-szenvedéllyel
tiltakozik a film irodalom-hamisításai
ellen. Megéltünk
filmeket,
melyek egészen drámai ak és párbeszédesek
voltak, az irodalmat elsajátította a film, reávetette magát a remekművekre.
Shakespeare éppen úgy filmre került, mint Flaubert vagy
Mikszáth. Mindez aggasztó volt. Nem az irodalom szempontjából.
Most, hogy végre egyszer megint láttam egy mozgóképet, mely elragadott cselekményével,
a horogütés sel és a
százkilométeres
sebességgel száguldó gépkocsikkal, végre értem és ki merem mondani: a
film rossz útra tévedt, mert leszállt Tom Mix
fehér lováról, s felszállt a Pegazusra.
Nem az a baj, hogy a film nem elég "irodalmi": az a baj, hogy kezd túlságosan irodalmi lenni. Már csak Zuckor Adolf hisz az irodalomban;
Thomas Mann például távolról
sem hisz ilyen makacsul a tömegek irodalmi
igényeiben. Nem az a baj, hogy közönséges,
népi szórakozás a film; az a baj, hogy kezd
veszélyesen igényes lenni, már egészen halkan beszél, a költők nyelvén, s olyan finom
átmenetekkel dogozik, mint Proust. Nem az a
baj, hogy a film nagy általánosságban
"művészietlen" - ez a vád különben is méltatlan a
filmhez, méltatlan és igazságtalan,
mert egy
amerikai átlagfilm is művészibb és emberibb,
mint az úgynevezett divatos korszerű irodalom giccse -, az a baj, hogy nagyon is magasra néz, ágaskodik, nem eléggé emberi, tehát
nem eléggé kalandos, közönséges
és mozis
többé. A film moralizál és filozofál, a film
elemzi a társadalmat
és freudi finomsággal
boncolja a szerelem titkait, a film oknyomozó
történelemmel foglalkozik és művelődéstörténeti szakkönyvekbe
való aprólékos finomsággal tárja fel elmúlt korunk életét, a film egészen csendes már, csendes és társadalmi. Ez
nem jó így, gondolom elismeréssel és elégedetlenül.
Valamit
kaptunk,
amit eddig a
könyvtől és a színpadtól vártunk, s valamit elvesztettünk, ami a mozi előjoga volt: azt a szép
és felelőtlen, olcsó és hangos, vadnyugatos és kalandregényes mozit, azt a gyönyörű hajszát és
felszabadító erejű képtelenséget, a detektívvel, a
cowboy-jal, s a szerelmesekkel, akik szívre helyezett kézzel és a holdat bámulva vallottak szerelmet. Ma úgy vallanak szerelmet a film hősei,
mint Flaubert. Szomorú.
A film felnőtt, a mozi nagykorú, tele van
felelősségérzettel
és művészi becsvággyal. A
mozi nevelni akar és olyan sejtelmes már,
mint egy Swinburne-vers.
Milyen kár! - gon65

doltam. A mozi sokáig azt adta, ami titkos és
nyers vágy mindannyiunkban: a kalandot. Ez
a kaland már egészen szobatiszta a korszerű
moziban: fegyelmezett, irodalmi és müvészi.
De csak az ostoba ember tudja lebecsülni és
nélkülözni a ponyvát: én szeretem az irodalmat, az igazit, és szeretem a detektívregény t,
az igazit, de nem szeretem azt, ami közbül
van, azt az ál-irodalmat, mely fölényesen tagadja kapcsolatait a ponyvával, s tehetetlenül
bizonygat ja vérségi rokonságát a magas irodalommal. Mindenki maradjon a helyén; de a
mozi mozdult egyet, feljebb lépett. Nekem
például már magas. Ezért járok inkább a harmadhetes moziba, ahol megtalálom még néha
igazi stílusát, s ahol horogütéssel teríti k le a
hőst. Szeretem a költészetet és szeretem a horogütést: de mindegyiket a maga helyén. Ezt
gondoltam, a moziból jövet, a filmszerűen
giccses éjszakában.
1938. március 6.

Az özönvíz
Nagy részvéttel olvasom a hollywoodi árvíz
híreit, s valamilyen bibliai képet látok. Ebben
a képben zavarosan vegyülnek a nagy mítosz
ősi elemei: a Bárka és a Menekülők, a Fajták
és az Állatok, s a végtelen Természet és az
örök Isteni Törvények elemei. Szabad világosan beszélni erről? Hollywood már régen többet jelent a civilizált, sőt a nemcivilizált világ számára is, mint stúdiá k színhelyét, ahol
remek testű férfi és női emberpéldányok, kicsavart eszű, beretvaéles gondolkodású, seftelőhajlamú vállalkozók, s aranykalitkában importált írók, rendezők, zeneszerzők és más
reinhardtok eszik tenyérből a dollárt, s törik
fejüket a Story-n, a bűvös mesén, melyen
elandalodik, s melyért örömmel befizet, mindenütt a világon, a nyájas mozilátogató.
Hollywood jelkép. Ha egyszer, a tényleges és
szimbólikus özönvizek után, melyek a világot
fenyegetik, megírja valaki e legújabb kor történetét, külön fejezetet szentelhet e rejtélyes
álomgyárnak; valami készül itt, ami nemcsak
üzlet volt, néha zseniális; néha alantas, néha
öntudatlan, néha átkozottul öntudatosan kiagyalt spekuláció; Hollywood volt az a szöglete a világnak, ahol a mesét, a Mithoszt gyártották, egy korban, amelynek emberei nem
tudtak már szabadon, felelőtlenül és színesen
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álmodni. Hollywoodban nemcsak jó és rossz
filmeket gyártottak, hanem egy világképet.
Milyen volt ez a világkép? Optimista. S időnként elsodorta, állataival, szcenáriumíróival
és sztárjaival, az összes válogatott példányokkal, az özönvíz.
Egyelőre, szerencsére, még nem sodorta el
véglegesen, s a híradások, melyek beszámolnak az elemek lázadásáról, ötvenmilliós kárról, elsöpört utcák, házak, autók, gátak, mesterséges és természetes torlaszok összeomlásának igazán hollywoodi színjátékáról - hiába, minden a rendezés, s a végzet még mindig
legalább úgy ért e műfajhoz, mint Cecil B. De
Mille! -, nem jelentik Hollywood megsem misülését. Szerencsére. Hollywoodért kár lenne,
nemcsak az emberi, szellemi és anyagi depot-k
miatt, melyeket összehordtak e fantasztikus
árterületen - kár lenne, mert messze túlnőtt
eredeti céljain, hivatása van, melyről talán
nem is tud. Hollywood a bárka a vízözönben
- furcsa bárka. A példányok, melyeket és akiket hosszabb, rövidebb időre összegyűjtenek e
mesés karámban, igazán válogatott példányok
- a magas irodalmat éppen úgy tenyésztik itt,
mint a hacsekéssajót, itt látható a Legszebb
Nő és a Legférfiasabb Férfi, itt látható, rnintegy görebben, a kitenyésztett, vegytiszta Szexepil, a legzseniálisabb Eladó és a sziuindiánszemű Bevásárló; s az egész együtt csinál valamit, ami nemcsak film, hanem egy, a civilizációba beleszíntelenedett képzelőerejű emberiség bonyolult vágyálma. A hollywoodi
leckét mind megtanultuk, mégpedig alaposan;
mind, akik nem jártunk ott, s nem is készülünk Hollywoodba. Megtanultuk a leckét, s
néha már öklendeztünk a beavatottságtól: nem
múlik el nap, hogy valamelyik helyi vagy külföldi újság mellékletén ne pillantsuk meg a
jólismert képet, a legfrissebb csillagot, amint
divatos fürdőruhára vetkőzve lábait áztatj a az
örök napsütésben és a sötétkék óceánban,
vagy a macskabajszos amoroso-t, amint kétsoros fehér szmokingban éppen gépkocsi ba
száll, hogy a stúdió-ba induljon, ahol a világhírű író világdrámájából készült világfilmváltozatban világraszóló főszerepet játszik - ezt
a leckét megtanultuk, Európában is, s mondom, néha már öklendeztünk miatta. Tudjuk,
hogy Hollywood időnként készpénzért megvásárolja Európa nagy szellemeit, az írót boxban tartják, s néha bevisznek neki egy köteg
dollárt, egy kevés répát és vizet, s várják, mi
jut eszébe? Tudjuk, hogy Hollywoodban min-

den más, mint ahogy képzeljük: csak itt lehet
igazán falusi, nagyalföldi életet élni, esténként ökörbőgés hallatszik az utcákon, s
ugyanakkor Jascha Heifet: hegedül az egyik
bungalov-ban, csak úgy magának, nyitott ablak mellett. A föld tele van olajjal és gyakran
reng, a sztárok villámgyorsan lebuknak és
ilyenkor beretválatlanul ülnek a bárokban,
mindenki telekspekuláns, Chaplin gyakran részeg és zsarolják a nők, a közbiztonság tűrhető, de húsz dollárnál több készpénzt nem tanácsos elvinni hazulról, s Zuckor Adolf mindig meghatottan gondol Ricsére. Mindezt túlságosan jól tudjuk már. Hollywood elől nem
lehet kitérni.
Most, hogy megint egyszer elsöpörte az árvíz, lehetetlen nem gondolni a Bárkára.
Hollywood nemcsak üzlet volt, sistergő vállalkozás, hanem mitikus jelkép is. Mindannak, amit itt terveItek, agyaltak és forgattak,
valami célja volt az emberekkel. Ez a szándék
nem volt egészen tudatos. Mi emberek, még
nem is értjük. De az elemek néha már értik: és
kiáradnak.
1938. március 30.

A díszdoktor
Két amerikai egyetem - a "Harward" és a
"Yale"
díszdoktori CÍmmel tüntette ki Walt
Disney-t, a rajzos trükkfilmek világhírű tervezőjét. Díszdoktorságot, mindenütt a világon, a
legkülönfélébb érdemekért lehet kapni; adják
például azért is, ha valaki idejében elvesztett
egy csatát, vagy ha idejében kitalált egy új
adónemet. Disney úr díszdoktorsága éppen
ezért rokonszenves és nemzetközi örömet
kelt: A "rnikimauzi", a "három kis malac", a
"Hófehérke és a hét törpe", s más, mindig
mulatságos, mindig ötletes mozgó rajzocskák
megalkotója nem akart semmi mást, csak
megnevettetni az embereket. A "Három kis
malac" Kínában éppen olyan siker volt, mint
Oslóban. Disney, mikor a jelen- és az utókor
elismerésére számított, a nehezebb részt választotta: mert mindig könnyebb halhatatlanná
válni, ha az ember nem nevettetni, hanem
ríkatni akarja az embereket.
Ez a siker, Disney rajzos, tréfás mozgóképeinek világraszóló sikere az utolsó évtized
egyik érdekesebb lélektani mesterfogása. A
"Yale" egyetem rektora hangsúlyozta ünnepi
-r-

beszédében, hogy az új díszdoktor műveiben
"lelket adott az állatoknak." A fogalmazás
szerencsés; lehet, hogy csakugyan ez és ennyi
volt Disney sikerének titka. E boszorkányos
kézügyességű rajzoló emberi tulajdonságokkal ruházta fel az állatot. Az ember ült a sötét
moziban és nevetett a hőscincéren, mely egészen úgy viselkedett, mint egy huszáratillás és
ostort csattogtató cirkuszigazgató, megbámulta hörcsögöt, mely a csalódásig emlékeztetett
a Wall Street egyik híres bankházának tulajdonosára, hasát fogta nevettében, mikor megjelent a Disney-színen az élveteg Don Juan,
aki a valóságban nem volt más, csak közönséges disznó. Igen, a díszdoktor emberi lelket
adott az álltoknak. Szerencse, hogy az állatok
nem járnak moziba: nem lehetetlen, hogy e
fejlett érzékenységű világban tiltakozással fogadnák az emberi ajándékot.
Tiltakoznának, mert ez az emberiesített állatvilág, amelyen úgy nevetett az emberi világ, mintha a véknyát csiklandoznák, nem is
olyan derűs, mint első látásra tetszik. Mint
minden nagy, igazi humorista, Disney is komor lélekbúvár. Ez az emberiesített természet,
ez a polgáriasított flóra és fauna oly mulatságos, hogy az ember könnyeit törülgeti jókedvében; s csak később, sokkal később, mikor a
mozgókép emléke elillant és jókedvünk elszállt, dereng a kétely, hogy valaki játszott
velünk, emberekkel és állatokkal, nagyon fölényesen, s talán nem is egészen jóindulatúan? Mint minden nagy humorista, Disney is
ítél az emberi fölött - mulatságosan és groteszken ítél, de legalább olyan kegyetlenül,
mint a nagy és zord moralisták. Disney megmutatta az állatban az emberit, de a kísérlet
föltétele volt, hogy elébb felismerje az emberben az állatit. Ez az, amire a puritán "Harvard" és "Yale" egyetemek tudorai nem gondoltak, mikor díszdoktori címmel tüntették ki
az amerikai rajzolót; nem gondolták, vagy, ha
eszükbe jutott, a tudomány e tengerentúli fellegvárai rendkívül haladó szellemű és elfogulatlan szellemi testületek.
Budapest egyik mozijában néhány esztendő
előtt mintegy kétszáz napon át nem lehetett
másféle műsort bemutatni, mint azt a mikimauzi-egyveleget, mely Disney élet- és emberszemléletének egyik legszerencsésebb csoportosítása. Kétszáz napon át, délután és este,
sorba álltak a pénztár előtt az emberek: magasrangú katonák, elemisták, szigorú ízlésű
írók és művészek hasukat fogták Mikimauzi
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emberiesírett kalandjai és csíny tettei láttára. E
sorok írója bevallja, hogy a műsort legalább
háromszor nézte meg. Mikimauzi és a Három
kis malac erősebben hatott reám, mint - az
egyetlen Chaplin kivételével - mindaz, amivel a film valaha megajándékozott.
Először,
természetesen,
nevettem. Másodszor már nem
nevettem, hanem figyeltem. Harmadszor már
csak figyeltem, s hozzá illedelmesen
és komolyan figyeltem. Valami volt a filmekben,
amit első látásra nem értett a néző; valamilyen rejtett másodlagos tartalom, tehát az a
rejtélyes anyag, mely minden nagy, forradalmi művészi tettnek igazi értelme. Valami volt
itt, ami egyszerre volt keserű és édes; arra
emlékeztetett,
amit a legnagyobbak
mondtak
valaha az emberiségnek. Swiftre és Andersenre emlékeztetett. Igen, a mese és a játék jelképes nyelvén egy nagy és keserű szellem
szólott e képekben hozzánk; s amit mondott,
attól gurult az ember, de mikor letörölte
könnyeit, később, sokkal később, valahányszor eszébe jutott ez a derűs műélvezet, észre
kellett venni, hogy rejtett feszengés és zavar
maradt az öröm és a mulatság alján. Ezek az
emberbőrbe bújt disznók és farkasok figyelmeztettek, hogy aki szól hozzánk, a művész,
csakugyan Andersen-bőrbe
bújt Swift; enyelgő, de ugyanakkor
kegyetlen ítész, játékos
moralista, aki nem kegyelmez az emberinek,
akármilyen tetszetős és mulatságos jelmezekbe iparkodik is elrejteni az állatit. Ez a felismerés figyelmeztet, hogy Disney-nek sikerült
valami, amit korunkban
a szellem embere
nem tud, vagy nem mer többé szavakkal kimondani; egy emberiséget, Kínától Oslóig, figyelmeztetett
ceremóniáinak,
hajlamainak,
ünnepélyeinek,
szerelmeinek,
jellemének
és
szándékainak
burkolt, jelmezekbe
és szokásokba, rendszabályokb-a
és kultúrákba
göngyölt, de igazi tartalmában
változatlan
és
nyers animálására.
A szellemi embert, aki e tapasztalást ma a
civilizáció védett jogkörein belül szavakkal
meri elmondani,
becsukják,
felnégyelik,
s
ezenfelül
apró, higiénikus
nikkel szögeket
vernek mind a tíz körme alá, mellyel véleményét papírra merte rögzíteni. Swift ma börtönbe ülne Angliában, tíz
láb mélyen a föld
alatt. Disney boh~apkát
nyomott fejébe, s
megint egyszer bebizonyosodott,
hogy korszakokban, mikor a szellemi ember és a moralista hallgatásra kényszerül, a bohócnak mindent szabad. A Disney-filmen
a szereplők el-
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mondták Amerikának és a világnak mindazt,
amit a nagy álomgyárakban
gyártott mozgóképeken Greta Garbo és Adolphe Menjou nem
mondhattak el; a cenzúra tehetetlenül szemlélte ezt az emberiesttett és civilizált állatvilágot, ahol a szerelmes Sertés cilindert viselt és
pénzzel csábította az ábrándos süldő Vízilovat, ahol a Hörcsög mohón és leplezetlenül
hordta össze odvában a rabolt javakat, s a
Nagy Gonosz Farkas elfogulatlanul iparkodott
felfalni a jámbor és sivítozó Három Kis Malacot - elfogulatlanul,
szószerint, szőröstül és
bőröstül, tehát nem olyan szemforgatóan
és
udvariasan, esetleg részvények és tőzsdei manipulációk jelképes fogcsattogtatásával,
mint
az emberi világban. Disney mindent elmondott, vígan és teli tüdővel, amit a könyv, a.
színház, a film írói, kiadói és producerei már
jó ideje pedzeni sem mernek; elmondta az
"örök emberit", minden művészet örök témáját, s volt mersze, ravaszsága és bátorsága
hozzá, hogy megmutassa emberlátásában
az
örök állatit. Mondom,
utoljára csak Swift
merte ezt. De amit Swift csak bátortalanul
ajánlgatott - például, hogy a szegények egyék
meg gyermekeiket, mert minden szociális válságnak ez a legegyszerűbb
megoldása -, azt
Disney vígan és bátran meg is csinálta; e tréfás rajzokon a szereplők zsakettben és menyasszonyi ruhában, a közélet minden jelmezében, vígan és fesztelenül felfalják, megsemmisítik, kínozzák és csúfolják egymást. Bol'dog bohóc? Vagy boldogtalan bohóc? .. Mindenesetre, hosszú idő után, valaki, aki végre
elmondta; s egy friss és elfogulatlan szemléletű társadalom bátorsága kellett hozzá - amilyen az amerikai -, hogy ezt az embert díszdoktorrá avassák.

1938. július 3.

Liliom ünnepel
A budapesti vurstli százéves. Engedjék meg,
hogy ez ünnepélyes pillanatban
a köznapok
kikiáltója is felöltse egy percre a halhatatlan
Liliom maszkját - a kékfehér csíkos, ujjatlan
kötött inget, a zöldesfényű, vedlett keménykalapot, a fülek mellé tűzött, madzag segélyével
mozgatható madártollakat,
s a jelmezhez való
szókincset és irály t - s kiabálni kezdjen:
- Lehet hölgyek és urak, mindig csak befelé, kezdődik a nagy díszelőadás. Liliom cen-

tenáriuma. Az összes korszerű és haladó szellemű csodákkal. Itt látható a magnetikus tenyérjós, az acélrugóval felszerelt pofozógép,
a villamos hernyóvasút, a ház, ahol a kísértetek tanyáznak,
nem csalás, nem ámítás. A
vurstlit
természetesen
motorizálta
az idő,
amely nem múlt el nyomtalanul
a szakállas
asszony és a panoptikum viaszkszörnyei felett
sem. Itt látható Sándor cár, a merénylet után,
amint éppen piheg, s itt látható a foktői rém
is. A vurstli fejlődik. De igazi értelme éppen
az, ami nem fejlődött e száz évben; az örök
játékos és vásári elem, a művészet és a bűvészet, ahogy ez száz éve, ezer éve él a nagyvárosok közterein, a modern Pesten és az ókori
Rómában, a középkori Nürnberg vagy Velence zsúfolt piacain. A műfaj, hölgyeim és uraim, mely a ligeti vurstliban százéves múltját
ünnepli, örök, mint az ember; s mondjuk ki,
ne féljünk a komor szótól: klasszikus. Igen, itt
látható az örök törpe, az ő mulatságos müsorával, itt látható a kis Minimax, amint éppen
kijön, s a Tanagra-színház,
amely nem mozi,
nem színház, mindennél
sokkal csodálatosabb. Örök műsor ez, hölgyeim és uraim. Divatok változtak, végzetek beteltek műfajok
fölött, de a vurstli megmaradt. Az idő és a
korszellem mit sem tehet ellene. Valami játékos és gyermekes van az emberekben; él bennünk valaki, aki játszani akar. Minden ember,
minden időben vágyik az egészen egyszerű
játékra és örörnre.: minden ember, a legkomolyabbak is őrmestertől
lefelé és felfelé.
Ezért tudott a vurstli túlélni minden divatot. A
görög színház megszűnt; de a vurstli megmaradt. Igen, itt látható Vitéz János és a Halál a pesti vurstliban éppen úgy látható, mint a
párizsi Luna-parkban,
mindenütt a világon,
ahol délután megszólal édes-szomorú- nyekergésével a verkli, forogni kezd a körhinta és
kigyulladnak
a vásár színes villanykörtéi.
Száz éve Pesten, ezer és ezer éve mindenütt a
világon. Még lehet, urak.
- Itt látható - kiabálja tovább - az örök
műsor mellett az örök közönség; s ezért illik
most beszélni a vurstli jubileumáról. Itt látható az örök közönség, a nép. A vitéz urak és az
egyszerű hölgyek. A nép, az örök nép, mely
időtlen idők óta elviszi szabad óráiban a
vurstliba azt a csillogó szemű, harsány, de bonyolultan szemérmes életkedvet és áhitatos
önfeledtséget, ami minden idők emberiességének talán legmélyebb és legtitkosabb tartalma. Egy költő azt mondta, hogy a szegények

álma szent. Hölgyeim és uraim, nem érezték
meg a vurstliban, hogy a szegények öröme 'is!
szent? Nem érezték a kis Minimax és II Dü-'
höngők konyhája között, hogy mélyen, mé-:'
Iyen, divatok és stílusok között, Aiszküloszok
színpadi
szándékai,
Reinhardtok
rendezési
trükkjei, igen, a legnagyobbak "mutatványai"
mögött, még Shakespeare mögött is él valami
a vurstli szelleméből, az ősmutatvány szelle"
méből, amely nem akar semmi más' lenni,'
csak művészet és bűvészet, csak mutatvány,
csak trükk, csak feledkezés - s nem érezték I
hölgyek és urak, az örök vurstliban, hogy 'a
szerény és lármás öröm, melyhez az örök ember a társadalom perifériáin minden időkben
menekül, az olcsó csillogás és a kintorna örök
vinnyogása titokban mindig szomorú? Akkor
is szomorú, ha vigyorog és hahotázik? Csak
ezt akartam mondani, az ünnepen.

1938. július 14.

Az álomtröszt
Nem kell hozzá évtizedek távlata, a kortárs is
látja, hogy az, amit Roosevelt csinál Amerikában, forradalom;
csak éppen nehéz megmondani e pillanatban, hol és miben forradalom? Az eredmények eddig mellette szólnak.
Nyolc év előtt az Egyesült Államok ipartelepeinek bérkaszárnyáiban,
az utakon és a gyárak előtt tízmillió munkanélküli ácsorgott; az
ország lakosainak egynegyede ellátatlan volt;
a termelés lezüllött, az állami, társadalmi rend
veszélyeztetve
volt, s egy kezdetleges kapitalizmus védbástyái mögött egy mindennél véresebb és pusztítóbb szociális forradalom, félelmes árnyéka vonult meg. Ez a veszély, a
szociális forradalom
veszélye, elmúlt Amerika felől. A nagy és gazdag birodalom megint
ki tudja aknázni természetes erőit, s ha átmeneti gazdasági kedvtelenségek
bárányfelhői el
is homályosít ják időnként a prosperity verőfényét, ha a nemzetközi
helyzet gazdasági
visszahatásai
meg is tépázzák néha a Wall
Street értékeit, ha az ellenálló, Roosevelt szociális intézkedéseit és gazdaságpolitikáját
szabotáló trösztök időlegesen ellene is szegülnek
az új áramlatnak: a tárgyilagos kortársi szemlélő megállapíthatja,
hogy Roosevelt forradalma visszaadta Amerikának természetes életi ehetőségeit, visszaadta a tömegeknek a munkát
és a kenyeret. A kenyér és a cirkusz, az örök
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tömeg e két örök igénye, e nagy és hatalmas, ja, nyirbálja a mozgóképet. Ugyanaz az Amefiatal demokrácia társadalma számára nem az rika, amelynek őranagyala Roosevelt, most
a veszedelmes jelszó többé, mint volt néhány lángoló pallossal iparkodik kiűzni a filmgyárév előtt. Roosevelt forradalma kenyeret adott tókat a mozgóképszínházak birtokából - mert
a tömegeknek. A forradalmár most hozzá akar a harc értelme ennyi -, a társadalmi és az állami cenzúra minden, néha nagyon is erőszakos
nyúlni a cirkuszhoz.
A mozival verekszik Roosevelt, az "Álom- eszközével kényszeríti az álomgyárost, hogy
gyárak" cézáraival, Amerika e különös hatal- művében megfutamodjék mindenféle állásfoglalás elől. Roosevelt úgy véli, meg kell
masságaival: s párharca nagyon rokonszenves
Európában is. Az amerikai mozgókép nem fosztani a filmgyárosokat a mozgóképszínházak tuladonjogától, mert az amerikai mozik
tengerentúli magánügy. Néhány magányos
perlekedő évtizedek óta hangoztatja az Álla- többsége e hatalmasságok birtokában van, s a
közönség kénytelen-kelletlen azt a főztet eszi,
mokban és Európában, hogy amit a hollywooamelyet e ravasz szakácsok feltálaltak. Ne ledi és kapcsolt részeken "gyártanak" bódítóhessen színháztulajdonos, aki gyártja a mozszerben, van olyan veszedelmes, nyugtalanító,
góképet, s azonnal emelkedik majd az ameris az emberi kultúra szempontjából nemzetközien ártalmas , mint a kábítószerek, mint az kai film szintje! - ilyen egyszerűen, vagy
ilyen bonyolultan látja Roosevelt és vezérkara
olcsó, felelőtlen és demagóg világnézetek,
a mozikérdést, ma, Amerikában. Lehet, hogy
mint minden, aminek burkolt vagy bevallott
célja, hogy azt a kultúrát, mely az elmúlt ilyen egyszerű. Ami érdekesebb, fontosabb, s
nemcsak tengerentúli szempontból jelentős,
négyszáz esztendőben elfoglalta és gyarmatosította a világ nagyobb részét, s melynek vég- hogy végre hatalmas távlatból, hivatalos
ső kifejezése a nyugat-európai és amerikai ci- messzeségből is látja e kérdést valaki. Ez a
valaki Amerika különös, tehetséges, rendkívilizáció - kifejezése, tehát nyugati gondolkovüli embere, a forradalmár Roosevelt, a béna
dók szerint sorsa is, a szó baljóslatú értelmében! - meghamisítsa. A tengerentúli mozgó- ember, akit karos székhez kötözött a kegyetlen
kép meghódította a világot. Ez a tény. Mező- sors, s aki a lélek erejével uralkodik önmaga
és egy világrész fölött.
kövesden éppen olyan kevéssé tud elvonuini
Roosevelt elhatározása, kísérlete, akárhoaz átlagember a hollywoodi, vagy newyorki
gyan végződik is, sorsdöntő pillanat a mozgómoziszemlélet hatása elől, mint Sanghájban,
vagy az izlandi moziban. A mozgóképet ter- kép életében. Ismételten ostoba igazságtalanmészetesen pénzemberek gyártják, a dolog ság megvádolni az amerikai filmet, hogy azzal a fölbecsülhetelen anyagi erővel, mely
természetéből következik, hogy a nagytőke,
rendelkezésre áll, s mely szerződteti és elmely e finnyás és érzékeny iparágban keresett
elhelyezkedést, tömegárut termel. Ez még használja művészi, írói, technikai, rendezői
tehetségek egész hadseregét, nem alkot időnnem lenne baj; Shakespeare is tömegáru,
Chaplin is az, a nemes francia filmek is azok. ként mulatságos, vagy megható, szellemes,
Hangos és ostoba igazságtalanság lenne meg- - vagy tanulságos remekeket. A világ legjobb
tagadni az álomgyáraktól az elismerést, hogy színészeit tenyészti, írókat megvásárol és kaiparkodnak művészit produkálni: művészit, a litkába csuk, hogy neki kotoljanak és költsenek, nevel és bíztat technikai zseniket, s főszó óvatos értelmében. Az igazi művészet
mindig állásfoglalás. De az álomgyáros sem- ként szórja a pénzt, díszletre, pompás tájakra
és pompás testekre. A pazarlás, mellyel dolmitől nem irtózik úgy, mint az állásfoglalásgozik, kötelezi a szemléletre, mely ellen tól, társadalmi, politikai, szerelmi, gazdasági
Roosevelt lázadása az első jel, megjósolom! kérdésekben vallott őszinte kinyilatkoztatástól. Egyrészt az igazság - rövid távra - "min- kezd fel1ázadni a meghódított világ. Ez a
dig rossz üzlet". Az emberek fanyalogva hall- szép, ez a sima, ez az erővel és tehetséggel alkotott amerikai film veszély - s veszély az
gatják és nézik. Legalább ők, az álomgyárosok, s íróik, kürtöseik, így mondják! (Én nem európai film is, mely hasonló szemlélettel kéhiszem ...) Aztán joggal hivatkozhat az álom- szül -, mert megfertőzi a tömegek művészi
igényét, mikor desztillálja a produkcióból azt
gyáros a társadalomra, mely a maga hivatalos
és nem hivatalos cenzúrájával minden ország- a mélyebb, kényelmetlenebb, kellemetlenebb,
ban, Amerikában is, meg számlálhatatlan jo- fájdalmasabb és penetránsabb "emberit", ami
gosult és jogosulatlan szempont szerint bírál- nélkül tartós művészet nincsen. Megjósolom,
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hogy éppen a film, ez az uJ, egészen mai és
egészen népies műfaj, nagy megrázkódtatás
előtt áll, éppen, mert a szó mélyebb, felelősségteljesebb értelmében megtagadta és száműzte az emberit. Az amerikai mozicézár,
akihez nem jut el szavam, e szavak hallatára
feltenné az asztalra a lábát és röhögni kezdene. Én azt hiszem, nemsokára sírni fog; s nem
éppen glycerin-könnyekkel fog sírni. Mert a
film, amely telesírta glycerin-könnyeivel és
ál-érzelmességével
a világot, kénytelen számot vetni erejével és jelentőségével, s ha továbbra is hatni akar, ami számára egyértelmű
az üzlettel, meg kell keresnie azokat, a szó
csendesebb, keményebb, emberibb értelmében

művészi eszközöket, melyek nélkül emberekre hatni végül is nem lehet.A francia film néha - él már ez eszközökkel. Az amerikai
film harminc éve blöfföl. Néha gyöngyörűen
blöfföl, néha émelyegtetően, de mindig nagyszabásúan. Roosevelt lázadása az első komoly
tiltakozás e blöff ellen, melynek igen nagy ára
volt: nemcsak a belépőjegy a moziba, hanem
két emberi nemzedék kultúrigényének eddig
elképzelhetelen méretű süllyedése és elaljasodása.
1938. augusztus
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