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A bűntudat függetlenjei
Három film P esaróból
Az amerikai független film alkotói a hetvenes
években szaporodtak
meg igazán. Ma már
műhely,
korcsoport,
filmfajta,
világnézet,
bőrszín és a Hollywood-utálat
mértéke szerint szerveződő csoportjaik sokasága sem engedi meg, hogy egyszerre lehessen szólni róluk.
Az 1991-es pesarói filmfesztivál
mozgókép-válogatói
minél több divíziót igyekeztek
szóhoz juttatni az amerikai függetleneket
bemutató vetítés-sorozat
keretében. Helye volt
az alternatív életmódjukat
megles ett művészetként dokumentáló fiataloknak, a késői cinema veritének és a polgárpukkasztó
videobűvészkedésnek.
a kultuszfilm-babérokra
pályázó, nyereséges vállalkozásnak
szánt produkcióknak,
és természetesen
a "kisebbségi
függetleneknek" , ami - csakis a hagyományosan erős divíziókat véve számba - elsősorban nőket, négereket, homoszexuálisokat
jelent.
Jon Jost és Gus Van Sant alkotásainak
mintha semmi közük sem volna egymáshoz:
azt, ami itt csoportszervezö elv lehetne, igazán csak az tudja ellenőrizni, akinek személyesen volt alkalma látni és hallani ezeket a
filmcsinálókat - lehetőleg egyszerre -, mondjuk éppen a pesarói sajtótájékoztatón,
vagy
bármely más európai fesztiválon,
ahol az
amerikai független film bekezdésnyire
tömöríthető lényegét
igyekszik
kiprovokálni
a
megszólaltatott
alkotókból
a türelmetlen
szak-közönség.
Ezek a rendezők
mindketten
fehérek,
mindketten betöltötték negyvenedik
életévüket, minden valószínűség
szerint eszmél n i
képes korban érte őket az 1968-as esztendő.

Hatvannyolc
itt persze nem elsősorban Párizshoz és Prágához.
hanem a Columbia
Egyetem-béli
zavargásokhoz
és vietnami behívóparancsok
égetéséhez kötődik. Ez utóbbiért Jon Jost maga is több mint két évet töltött börtönben. Mindkét filmes egyszerre fáradt és élénk tekintetű okos amerikai értelmiségi - akik radikális éveiken ugyan túl, immáron kellemes polgári külsővel, de elszántan és egyszersmind
harcedzetten
folytatják
független filmes küzdelmeiket:
képesek eligazodni alapítványok
és magán-szponzorok,
egyetemi és non-profit tévés pénzforrások nehezen kiisrnerhető, de azért mégsem reménytelen támogatási labirintusában.
A militáns művész világképe aligha finomodhat azáltal, hogy hagyja kiveszni magából a munkáját eredetileg meghatározó indulatot. Ha az ilyen művész hosszú, elbizonytalanító évtizedek
után elveszíti pártos együgyűségét, indulata lelkiismeretfurdalás
alakjában azért megmaradhat,
és ez a lelkiismeretfurdalás újfajta ihlet forrása is lehet. Az
alkotó, aki militáns korában tisztességtelennek érezte továbblátni az áldozatok kínjainál,
most a bűnösök bűntudatát éli át hitelesen.
Ez hasznos egybeesés:
az ellenséges
világ
bűntudata az ábrázolás során most már egyesülhet a hite-vesztetten
aggályoskodó művész
bűntudatával - az elveket szerencsére továbbra sem kell feladni.
Jost és Van Sant filmjei a rossz lelkiismeretű amerikaiakról
szólnak. Mindenkinek
lehet rossz lelkiismerete,
aki versenyhelyzetben tisztességtelen
előnnyel indul másokkal
szemben. Márpedig egy hatvannyolcas szellemi neveltetésű
független
filmes
számára
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Jon Jost: Biztos lövés, 1990

nincs más előny, csak tisztességtelen,
sze - erre tanít az amerikai valóság
más helyzet, csak verseny-helyzet.

és per- nincs

presztizse hozó összevetésben
- az üzlettől a
vadászatig - győzni kell. Ezen felül jóban
kell lenni a természettel, és bizonyára Istennel is. Az előbbit igazi honfoglaló
módra,
Sure Fire
frissen és jó kedvvel, kétségek nélkül, üzletés pénzforrásként
kell birtokba venni, az
Jost hátborzongató
rövid játékfilmjében,
a
utóbbi - Isten - nagyobb dicsőségére.
Sure Fire-ben (Biztos lövés) egy apa lelövi
Jost kevés szereplős filmjében senki sem
kamaszfiát, mert az anyjával tart, aki a nagyolyan ellenszenves és senki sem olyan tudatvárosba szeretne szökni kitűnő és minden telan-ártatlan, mint az apa, aki fecsegve, győzkintetben sikeres férje elől. A lövés egy vatesen és vakon rohan előre egy szorongó és
dászaton dördül el, egy gyors beszélgetés
. hitevesztett
világban, ahol persze sikertelen
után, mindenki számára váratlanul.
férfi-társai is undorodnak tőle.
Nem holmi értékzavarban
kapkodó bűnös
Az apa a végzetes vadászat kezdetén pusüzletemberről mesél Jost, és nem holmi babakát ajándékoz fiának, ahogy ez errefelé nemházban lázadozó tiszta asszony áll szemben a zedékek óta szokás.
férfival ebben a halálos konfliktus ban.
Európai-radikális
kliséinkbe alig illesztheAz üzletember semmivel sem rosszabb a tő szerepzavar:
az apa mint a hagyományok
korai Hemingway-novellák
idealizálta örök
őrzője jelenik meg a filmben. Nehéz megérteamerikai apánál. A férfi minden mondata
ni e majdnem fordított világ érték-párosításamegfelel a pionír-ártatlanság
kliséjének .: Soit: a természet, a tiszta levegőjű erdő itt az
kat beszél, de szavaiban nincs semmi zavaüzletember birodalma. A város - rossz közros, semmi kétértelmű - az ő világában rend
biztonságával,
szennyezett
levegőjével - az
van. Akarni és dolgozni kell; akarat és munanya és a fiú territóriuma.
A konvenciók
ka jutalmaként,
minden versenyben, minden
utolsó mohikánja nosztalgiát és együttérzést
4

lan lost: Minden Vermeer New Yorkban, 1990

gerjesztene,
de hát micsoda hagyomány az,
melyben Isten-, Pénz-, Természetés Önimádat ilyen jól megfér? Mely annyira kétségek nélkül tud létezni, hogy az erő és biztonság sodró lendületében az intő jelek semmivé
válnak? Míg a vidéki hagyományok
emberének az itteni - európai - dramaturgia szerint
fájdalmasan roskadozva illik megtörni, az ősamerikai konvenció Jost filmjében röptében
pukkan szét, egyetlen puskalövés sel, előkészítés nélkül lesz a győztes ből vesztes, miközben még a győzelem stigmája is rajta marad. Hiszen a lövés pontos, tökéletes;
az
azonnali öngyilkosság egyesíti apát és fiát a
halálban - bűnös magányra ítélve a lázadó
asszonyt.
Jost filmje Utah állam természeti paradicsomában játszódik.
Néha inzertek szakítják meg: idézetek, vérvörös betűkkel A Mormon Könyvéből.
A verseny, az akarat, a minden áron való
gyarapodás hagyományát tehát nem elég hatvannyolcas
temperamentummal
megtagadni.
A lázadó gyűlöletet megtartva, meg kell adni
neki a tiszteletet. Meg kell mutatni az igazi,

diadalmasan
működö
Amerika rossz lelkiismeretét, melyet a deviánsak, a hagyománnyal
élni nem tudó vesztesek világával szemben
érez, ezen felül - ez az igazán érdekes - meg
kell mutatni a lázadók, a hitevesztettek
bűntudatát is.

All the Vermeers in New York
A Sure Fire drámájának hátterében ott a gyönyörű közép-nyugati
természet. A bíbor fények, a félreismerhetetlen
"western-naplemente" a gyilkos hagyományvédő
apa világának jelképe. A szépség az övé.
Jost másik filmje, az Ali the Vermeers in
New York (Minden Vermeer New Yorkban)
az idegen szépségről
szól, melynek lelkes
tisztelője ugyancsak a hagyományőrző
Amerika.
A rendező magyarázata:
az a tény, hogy
szinte valamennyi
Vermeer-kép
változatos
úton-módon New Yorkba került, maga is értelmezendő
szimbólum, mely gondolkodóba
kell hogy ejtse a kultúrjelekre
fogékony művészt.
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New York, melyet hajdan New Amsterdamnak hívtak, méltó gyűjtőhelye lehetne
bármely németalföldi festő műveinek - miért
méltatlan hely akkor mégis? Hogy fér össze a
gyökereit kereső sóvár utód jogosultsága és
az imperialista harácsoló jogosulatlansága
az
örökségre - ha egyszer a kérdéses birtokos ez
.
. ?
IS, az IS.
A gazdag, középkorú tőzsdeügynök misztikus hasonlóságot vél fölfedezni az egyik
múzeumi Vermeer-kép nőalakja és a kiállítást
bámuló francia diáklány közt. A lány és a
kép innentől kezdve egyszerre jelenti számára a szépséget, amit alázattal imádni kell.
Szerelemnél többről és kevesebbről van szó:
a férfi egyszerűen a kép és a lány közelében
kíván lenni. Az előbbit rituális múzeumlátogatással érheti el, a tőzsdei munka szűkre
szabott ebédidejében.
Az utóbbi érdekében
lakásába fogadja a lányt, aki megtakarítva
eddigi szállásának bérleti díját, most már bátrabban ábrándozhat arról, hogy hamarosan
Párizsban élő igazi kedveséhez költözik. A
film minden dialógusában, látvány-elemében,
valamennyi jelenetében ugyanolyan eldönthetetlen prioritással érintkezik a győzelem és a
vereség, a bűn és ártatlanság, a nem evilági
szépség és a földhöz ragadt praktikum.
Az üzletember egyszerre beteg és egészséges: az ő világa - a kompjuter-képernyők
szentélye - egyszerre steril és tisztátalan, hatalom és rabszolgaság világa. A tőzsdeügynök munka közben egy pillanatra sem állhat
föl székéről: szemében úgy villódznak a monitor zöldes üzenetei, ahogy a gályarab arcára
is rávetődnek a fényt visszaverő hullámok.
Rabságról és szabadságról van szó - hiszen
akárcsak a tenger, a képernyő közvetítette
pénz szabadságot is jelent: Jost hősét odakint
álomautó várja, és egy manhattani lakás,
melyben éppen az kerül sokba, hogy az alacsony háztetőkre nyíló kilátás európai rendetlenség illúzióját adja a Wall Street robotosának. A diáklány jobban kedvelné az igazi
amerikai luxuslakásokat;
gyarló igényeivel
egyszerre tisztább és tisztátalanabb,
mint a
nyakatekert vágyaiért fizető üzletember.
Jost hőse praktikus módon vásárolja meg a
szépséget, és a diáklány is gyakorlatiasan
használja ki kitartóját. Eközben mindketten
belegabalyodnak
a Vermeer-kép
titkába: a
lány elfogadja, hogy ő, mint az elérhetetlen
szépség földi mása, érdek nélkül is a férfihoz
tartozik. A tőzsdeügynök számára pedig feje
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tetejére áll a világ: a kompjuteres munkaidőnél fontosabbá válik a múzeumi ebédszünet.
Egy napfényes délelőtt aztán az amerikai
üzletember szívrohamot kap a holland festő
képe előtt, és a francia lány későn érkezik,
hogy megmentse.
A férfi ártatlanul és kétségbeesetten
hal
meg - elérhetetlen és jogtalanul bitorolt szépség csodálata közben.
A film festői színvilága, a szereplő-viszonyokat finoman részletező jelenetek, melyek
egyenesen kicsúfolják a mindent elkapkodó,
feszültség-centrikus
hollywoodi dramaturgiát
- mind-mind alkalmasak a bűntudat és önmegbocsátás melankolikus kettősségének érzékeltetésére. A Jost gerjesztette mozgóképes
lelkiismeretfurdalás
maga is kettős természetű: valaki itt is nyilvánvalóan a börtönviselt
polgárjogi harcos, a hajdan volt militáns filmes alteregója. De vajon ki? A művészetet
tanuló francia diáklány, aki enyhe bűntudattal igyekszik kihasználni a bűntudatos polgárt? Vagy éppen a szépség után sóvárgó polgár, aki - e szerint a gondolatmenet szerint maga a lelkiismeretfurdalásos
Amerika?
Ennek az Amerikának végül is sokféle értékhez van köze: Utah háborítatlan erdőségeinek szépségéhez, a biztos lövés és a kompjuter-monitorok professzionista szépségéhez, és
Új Amsterdam Vermeerjeinek tökéletességéhez.

Maia Noche
Gus Van Sant filmjének narrátora egy homoszexuális fiatalember - éppen csak annyira
fiatal, hogy még érezni rajta valamely humán
egyetem gerjesztette intellektuális csalódottságot. Van Sant filmjei közül a leghíresebb,
bár nem a legújabb jutott el Pesaróba: a Maia
Noche 1985-ben készült. Talán éppen ezekben az években tetőzött az amerikai független
film kisebbség-kultusza,
ekkor készültek sorra az "experience filmek", melyek lényegük
szerint nem szólhatnak másról, mint hogy az
individuum nem magában, hanem csoportba
sorolható sokaságban szenvedi meg világba
vetettségét; és e csoportok fájdalmas kisebbségi élményeiről a többséget haladéktalanul,
radikális indulattal értesíteni kell. Élmény experience - természetesen igen sok magát
jogosan figyelemre méltónak érző csoportnak
osztályrésze. Gay-, lesbian-, black-, spanish-,

fon fost: Minden Vermeer New Yorkban, 1990

chineese-, female-, handicapped-: ez mind lehet az "experience" előtagja.
Harcos homoszexuális agitka nagy számban készült a nyolcvanas években, de alkotóinak eszük ágában sem volt a heteroszexuális
többségen kívül bárki másban lelkiismeretfurdalást gerjeszteni.

Van Sant egészen másra használja a "gay
experience"
amúgy teljes egészében érvényes, film-minősítő címkéjét. Alterego-höse
ebben a filmben ezernyi lelkiismeretfurdalássebből vérzik. Szavai, gesztusai világosan
árulkodnak róla, hogy hitevesztett entellektüel - ha nem is politizáló múltú hatvannyol-
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Gus Van Sant: Maia Noche, 1985

eas, de mindenképpen olyan valaki, aki valaha radikális volt valamiben. Élete most éppen
szétesőben van, csúszik lefelé.
Mintha ez nem lenne elég ok a lelkiismeretfurdalásra:
hiába a szegénység, a nemi és
intellektuális
oppozíció - ő maga is gyűlölt
kizsákmányolóvá
válik. Hasznot húz a hozzá
képest is margón élők kiszolgáltatottságából:
beleszeret egy tizenéves illegális mexikói bevándorlóba, és jobb híján igyekszik megvásárolni szolgáltatásait.
Ahogy Jost tőzsde-lovagja,
Van Sant höse
is a szépséget keresi dacosan, elkeseredetten,
éppen kitörési, megtisztulási
szándéka által
jutva a bűntudat csapdájába. A levitézlett entellektüel soha nem szégyenlené homoszexualitását, ha nem sóvárogna a fiatal mexikói
barátságára, akinek viszont korlátolt megvetése a ferdehajlamúak
iránt gyanúsan egybeesik nyárspolgári
prüdériájával.
A végeredmény: Van Sant alteregója kénytelen szexuális vágyai miatt is bűntudatot érezni; a világ
valamennyi számításba jövő értékmérője sze-
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rint elégedetlennek
kell lennie magával. A
furcsa pikareszk-történet
jelenetről-jelenetre
megfosztja őt egy-egy kedvére való címkétől:
nem radikális, nem nagyvonalú, nem szabad,
nem művész, nem az egyetemes testvériség
bajnoka - ugyanakkor ugyanezekben
az epizódokban beigazolódik az önvád sugallta legvalószínűtlenebb
gyanú is: rabszolgatartó
és
fiatalkorúak
megrontója;
hajlamai pedig bizonyára mégis bűnösek, ha egyéb bűnei éppen e hajlamokból következnek.
A MaZa Noche egy nouvelle vague-ízű filmesszé keveréke. Míg Jost filmjeiben a bűntudat a látvány gyanús szépségébe - a fenyőfák
mögötti erdei párába, a múzeumi drapériák
finom redői közé - rejtőzik, Van Sant narrátorának hisztérikus
magyarázó
monológjaiban egymásba torlódnak az önostorozó és önfelmentő mondatfoszlányok.
A film hőse végül is nem kapja meg, amit
akar, hiszen akarni sem tud már igazán: jobban drukkol a fiúnak, a fiú minden hájjal
megkent
barátainak,
mint saját magának.
Hogyne csúszna ki kezéből a vágy ezúttal is
titokzatos tárgya, ha már azért is szégyelli
magát, mert tárgyként gondol rá ...
Fiát nevelő közép-nyugati családapa, szépségimádó, manhattani tőzsdeügynök és emlékeiből élő ferdehajlamú
lézengő: valamennyien
mintha jogosan éreznék, hogy becsapták őket.
Hogy a jólétben élő család, a tiszta érzésekkel
körülrajongott
idegen szépleány , a pénzzel és
megalázkodással
megvásárolt
idegen szépfiú
valamilyen jószándékkal
kötött, mégis bűnös
szerződést szegett meg.
Valójában nem számít, hogyan történt: a
Sure Fire végén apa és fia egymás mellett
fekszenek a vöröslő vadnyugati alkony előterében, fejükön hajszálra ugyanott a golyóütötte seb.
Baj van a világgal, és van ok a lelkiismeretfurdalásra.
Erről szólnak a sértődött és
bűntudatos Amerika filmjei, melyeket független filmesek készítenek.
Hajlandók
magukra venni a bűntudatot:
ennyiben talán már nem is függetlenek.

Hirsch Tibor

Jon J08t: A Függetlenek vége, avagy az ügy halála
Már csaknem egy évtized telt el azóta, hogya
Független
Játékfilm
Project
(Independent
Feature Project, IFP) kinyilvánította,
hogy létezik egy "új amerikai film'; Ezt a címkét egy
csomó akkoriban
készült
nem-hollywoodi
filmre ragasztották
rá: Robert M. Young
Alambrista!,
Victor Nunez Gal Young 'Un,
Rob NilJson Northern Lights és John Sayles
Return of the Secaucus Seven című műveire.
Azóta filmek hosszú sora - a járatlanabb utakon járóktól (amilyen például Wayne Wang
Chan Is Missingje és Jim Jarmusch Florida, a
Paradicsoma)
a fősodorhoz közelebb állókig
(mint Paul Bartel
Eating
Raoulja
vagy
Young)
birkózik
tőrőlmetszett
(habár
"stúdión kívüli" hollywoodi
termékek még
hosszabb sorával, hogy befurakodjék a "függetlenek" mágikus olajával felkentek ernyője
alá.
Tíz évvel később az .Jndiev-zászlö
alatt
összegyűltek között inkább egy sereg gyártásvezetőt, ügyvédet, forgalmazót és az eredeti
filmről hét bőrt lenyúzó tévést lehet találni,
mint tényleges filmkészítőt,
a beszélgetések
pedig inkább Hollywood kedvenc munkaebédtémája - a kreatív finanszírozás -, mintsem az
egykor oly fontos esztétika vagy - Isten
ments! - a művészet körül forognak.
Visszatekintve
a jelenlegi helyzetet könynyen meg lehetett volna jósolni.
Az IFP
zászló lengető i és támogatói által futtatott filmek nagy része kezdettől fogva szerény költségvetésű,
liberális
irányba
hajló,
szolid
alkotás volt, némi művészi szárnypróbálgatással. Amit - néhányan - begyűjtöttek, az szerény kasszasiker, liberális dicsőség és a kritikusok vállveregetése volt. S ez arányban állt a
filmek művészi bátorságával:
alig langyosan
csodálatos. Ha ezekre a filmekre hagyatkozott
volna, az Amerikai Indie éppoly gyorsan és
könyörtelenül
tűnt volna el a süllyesztőben,
mint az amerikai indián.
Ehelyett éles lépésváltások sorozata következett be, amely szétdúlta ezt a PBS-ízesítésű
pempő-kotyvalékot,
és oly bizarrá formálta az
Indie-frontot, mint a szubatomrészecske
fizika: néhány év leforgása alatt megjelent egy
maroknyi film, a maga elvarázsolt sztorijával.
Ezek nemcsak a kritika elismerését vívták ki,
hanem - ami a reagani Amerikában még fon-

tosabb - elérték, hogy tisztességesen
forgalmazzák őket, sőt kaszáltak is.
John Sayles 75.000 dolláros Secaucus Sevenjével (1980) az elsők között volt, akik sikeresen csapolták meg a hatvanas évek utáni
nosztalgiát, és fellendítették a jegyeladást. A
mogulok felfigyeltek;
Syles jó széllel szárnyalt. Úgy hozta a szerencse, hogy Wayne
Wang huszonötezer dolláros nemzeti kisebbségi vígjátéka, a Chan Is Missing valahogy bekerült a New York-i Új Rendezők sorozat
egyik üres helyére, és rajongó kritikát kapott
Vincent Canbytől, a kritikusok doyenjétől. A
New Yorker magazin felkapta, és Wang "meg
volt csinálva".
1982-ben
Susan
Seidelman
hervasztó
filmjével, a Sol-lo-beli helyzetkomikumra
épü- '
lő Smithereensszel
megfogta az Isten lábát, és
annak az érdeklődésnek a sodrában, amely ezt
a nyilvánvalóan Új Hullámot kísérte, több új
filmforgalmazó helyzete szilárdult meg. 1985ben Jim Jarmusch, aki kritikai és anyagi támogatást kapott Európából, egy formailag rafinált, túlfűtött vígjátékkal, a Florida, a Paradicsommal jelentkezett,
amely a nyolcvanas
évek New York-jának
divatos pózolásáról
szól. Can by ismét áradozott, a kerekek forgásba lendültek, a Paradicsom
1,25 millió
dollár bruttó bevételt hozott, és akkor még
nem beszéltünk az Amerikán kívüli forgalmazásról és a videóról. Mindez egy olyan filmmel történt, amely néhány évvel korábban még
a - ahogya Variety círnkézte őket - "különutasoknak" fenntartott, egyre zsugorodó egyetemi és múzeumi gettóban hervadozott volna.
Az Indie, a Fügi befutott; jelszavuk egybecseng a nyolcvanas évek éthoszával: Hát ezzel
lehet keresni! A komoly zsozsó csengésére a
biznisz szeme és füle a Fügi szektor felé
fordult.
A "független film" kifejezés premisszája természetesen új értelmet kapott, azt a fajtát,
amely nemcsak a divatirányzatokra
éhes média-firkászokat,
hanem az ipar mély zsebeit is
vonzza. A Kétségbeesetten
keresem Susant
című filmjével Seidelman a saját maga által
meghirdetett "gerilla filmkészítéstől"
a negyven láb hosszú lakókocsik felé fordult. A Törvénytől sújtva előzetes költségvetését
a Pa-

9

Jon Jost

radicsom 125.000 dollárjához

képest majdnem
másfél millióval megemelték. Wang nagy ugrást hajtott végre a Dim Sum szolid arányaitól
a Slam Dance ragacsos hollywoodi csillogásáig. És velük együtt, a Fügik zászlajába csavarva, új nevek könyökölték fel magukat a rivaldafénybe: Spike Lee és Robert Townsend,
Alex Cox és Oli ver Stone. Hollywoodtól
az
alsó East Side-ig, a Bayou-tól aPuget Soundig
dőlt a film.
A költségvetések
burjánzottak,
és velük
egyenes arányban nőtt a reklám-felhajtás.
Az
ember már fel sem tudott lapozni egy nyomdaterméket anélkül, hogy egy újabb készülő
"független" film elragadtatott ismertetésére ne
bukkant volna. Még a Wall Streeet Journal
emészthetetlen
kolumnái
is felvállalták
az
ügyet. Robert Redford, kihasználva a figyelem
középpontjában lévő sztár státusát, intézetére,
a Sundance Institute-ni irányította a reflektorfényt, ahol a beavatott Fügiknek Hollywood
műszaki
boszorkányságait
és profizmusát
ajánlják fel (valamint sanszot arra, hogy pénzemberekkel piálhatnak).
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Meglehetősen
ironikusan, abban a pillanatban, amikor a "függetlenség"
fogalma afelé
mutált, hogy magába foglaljon mindent, ami
hollywoodi, a bűnök visszaszálltak a bűnösök
fejére. Még a nagyvállalati pénzek sem tudták
kompenzálni
a gyenge forgatókönyveket,
s
Lee, Seidelman és Wang művei a pénztárakban a béka feneke alá estek vissza. A kritikusoktól nyársrahúzva,
a közönségtöl elhagyatva, amely most már többet várt a pénzéért, a
Fügik meginogtak. Az óvatos filmforgalmazók
pedig leléptek. Az ipar új szóhasználatában
eltorzított és kifacsart "függetlenség"
a valóságban (és a hollywoodi zsargonban) "Magas
koncepcióvá" vált. Ez az általánosságokkal
és
homállyal feltöltött kifejezés annyira devalválódott, hogy már alig több, mint a dörzsölt
szélhámosok kábító dumája.
Már kezdettől, az IFP égisze alatt végrehajtott mesterkélt elnevezés óta (amely az üsdvágd legjobb hagyományait
követve egészen
nyíltan elismerte a címke propaganda-szerepét) világos volt, hogy az Amerikai Független
Játékfilm alig több, mint Hollywood balkézről
született gyermeke, aki a kapuk előtt áll és
törvényesítésért
könyörög.
Míg az embrióformák csupán csenevész utánzatai voltak a
stúdióknak, a sikeresebb szülötteket gyorsan
elragadták a mogul atyák. Seidelman, Wang,
Lee, Amos Poe, a Coen-fivérek és mások bizony megbundázták a meccset, és igen hamar
a Sunset Ösvény csillogását választották. Ennek a sorozatban gyártott címkének a másféle
felirata csupán a reagani örökség dagályos
cseleinek újabb reklámkampánya
volt; nem
más, mint a kulturális
hitelkártyával
való
szélhámoskodás.
A szó leginkább aprópénzre
váltható értelmétől eltekintve,
az Amerikai
Fügi-hullám
igen kicsi területet jelölt ki,
amely jogosan állíthatná magáról, hogy bármilyen vonatkozásban is független a hollywoodi
esztétikai
modelltől,
annak
motívumaitól,
illetve az ügyvédek, üzletszerzök és a filmvilág tájképét
bepettyező,
szemináriumokat
kitöltő pénzdumák túlsúlyától.
A nyolcvanas
évek szuperdivatja
szerint a
valódi téma a pénz: hogyan szerezzük meg,
kérjük kölcsön, költsük el, keressük meg. Az
erről vitázók nyüzsgésében
messze lemarad
az, aki filmmel, esztétikával, tartalommal törődik. Legjobb esetben a reszkető IFP-ajkakról
felszáll egy-egy sóhaj, a .Jiumanizmusról":
ez
a mindenre alkalmazható
töltelékszó
olyan

érzéseket jelöl, melyek nem merik kimondani
igazi nevüket: hímező-hámozó
baloldali liberalizmus. Nem csoda tehát, hogy az ebből az
együtthatásból
emanálódó
filmek gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek
hollywoodi
megfelelőiktől.
A "független"
köntös csak
ürügy, a propagandaosztály
tapintatos célzás a
a sajtó nehézfejű mágusai számára, olyan
különbségre hívja fel a figyelmet, ami nincs.
Kivéve talán a zöldhasúakban.
A függetlenségre való hivatkozással Siskeltől és Éberttől
egy bólintással
lehet vásárolni,
amiért az
MGM tiszteletjegyekkel
fizet.
Akkor tehát az amerikai mozi média-cirkuszán túl (még ha az a "játékfilm" -kritériumrnal van is körülírva), mi az, ami joggal formálhat igényt a "függetlenségre"?
Azok számára, akik azt választották, hogy nem hódolnak be a nagy dohány csábításának és az ezzel
együttjáró piacgazdasági esztétikának és etikának, a kép - a "természetes" könnyedség baljóslatú értelmében - jelentősen elsötétedett.
Míg a hetvenes években olyan művek kis csoportja alakult ki, amelyek az amerikai experimentalizmusra és az európai "művészfilmre"
épültek, és Hollywoodtól
messze jelöltek ki
maguknak
területet
(Yvonne
Rainer,
Jim
Benning,
Rick Schmidt,
Mark Rappaport,
jómagam - akiket hamarosan, mások mellett,
Bette Gordon, Charles Burnett, Andrew Horn,
Lizzie Borden, Jim Jarmusch és Sara Driver
követett), a nyolcvanas évek ezen hanyatlásának voltak tanúi.
Noha ezt részben az alkotói ihlet természetes árapályának lehet tulajdonítani, azért
vannak pontosabban definiálható tényezők is.
A legföldhözragadtabb
szinten, a 16 mrn-es
filmiparban
lejátszódott
drasztikus
változás
során a tévéhíradósok, az ipari és oktatófilmesek mindennapi kenyerét adó munkája videóra
került át, ami azt eredményezte,
hogy megcsappantak a rendelkezésre
álló filmanyagok
és szolgáltatások. Ráadásul az árak felmentek,
a szolgáltatások minősége pedig lezuhant, ami
sokkal kisebb manőverezési
teret hagy a
független számára, mind esztétikailag,
mind
financiálisan. (Például olyan effektusok, amelyeket könnyen és olcsón lehetett elérni fordítós anyagon - lásd a képek fölé írt címek -,
sokkal bonyolultabbak
és költségesebbek
a
negatív eredeti n). És igen valószínűnek tűnik,
hogy az elkövetkező néhány év folyamán a 16
mm-es film megszűnik mint médium.
Ezzel egy időben a bemutatási rendszerben

is történtek változások, amelyek szomorú következményekkel
jártak. Azoknak a múzeumoknak, egyetemeknek
és filmkluboknak
a
száma, amelyek nyitva álltak az ilyen munkák
előtt, a felére csökkent, és ennek az oly marginális piacnak a zsugorodásával
még az a néhány forgalmazó
és szövetkezet
is bezárt,
vagy szimbolikus jelenlétre szorítkozott. Azok
a kulturális mechanizmusok,
amelyek - ha
csak a nyomtatott szó biztatásával is - korábban segítették az ilyen munkát, fi~yelmüket
hasonlóképpen
másfelé irányítják. Igy James
Benning Landscape Suicide-ja (talán a legjobb
műve) vagy Yvonne Rainer első filmje, a The
Man Who Envied Women a legezoterikusabb
szakfolyóiratok
hasábjain kívül szinte csak
leheletnyi kritikai érdeklődést váltott ki. Az
ügyet korábban
támogató
kritikusok
azzal
vannak elfoglalva, hogya legújabb hollywoodi szemetet klisékbe csomagolják, vagy hogy
a legújabb hollywoodi
névjegy tulajdonosát
igazi alkotó zseniként dicsőítsék.
A filmgyártásban eluralkodó pénz-orientáltság alaposan elintézte a sajtónak azokat a
micimackóit is, akik magukat a kultúra kapuinál posztoló őrszemnek vélik. Egy 30 millió
dolláros hollywoodi kipukkadt béka többhasábos elemzéseket kap a Village Voice, a The
New York Times vagy az American Film oldalain, míg egy 20 ezer dolláros remekmű a
legcsekélyebb kritikai figyelem nélkül sikkad
el. És ez a kép csak romlik: a Nemzeti Művészeti Alapítvány
például, összhangban
a
reagani politikával, nemrégen 25 ezer dolláros
ösztöndíjat
hirdetett meg befutott producereknek, kizárólag azzal a szándékkal, hogy
segítsenek összehozni egy csomagtervet mozi
- értsd: kereskedelmi
- forgalmazás ú film
számára! Egy igazi független ennyi pénzből
egy egész filmet meg tudna csinálni.
Hát ilyen szelek fújnak. Mivel a laboratóriumok meg szüntetik a 16 mm-es filmeket,
vagy legjobb esetben csak mazochistáknak
való formátumra csökkentik, az alternatíva a
35 mrn-es lesz, ami együtt jár a költségek növekedésével és a nyomással, hogy "menjünk
át kommerszbe", vagy, ami jó is meg rossz is,
azt eredményezi,
hogy a kereskedelemben
kapható videóra dolgozzunk, amely a műszaki
fejlődés
eredményeképpen
ma már profi
színvonalat ajánl megfizethető árakon. Hacsak
nem történik hirtelen változás az ország kulturalis klímájában, nagy biztonsággal megjósolható, hogy az a kis zug, amelyet korábban a
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valóban független filmkészító foglalt el, fenntarthatatlan kis kapaszkodóvá fog zsugorodni,
a gyártás pedig kimerül egy-egy alkalmi, Európából finanszírozott filmben - mint Jarmusch műve, a Törvénytől sújtva -, vagy abban az ízig-vérig amerikai opuszban, amelyet
minden józan ész ellenére hoznak létre.

ban a 16 mm-es filmet olyan előnyössé tették.
Amint ez a váltás végbemegy, a forgalmazási
és bemutatási csatornák létrehozását szorgalmazó nyomás minden bizonnyal elő fogja hívni a hatvanas évek filmszövetkezeteinek elektronikus megfelelőit. És e más technikákra
való áttérés ben a művész és a néző közötti
kapcsolat természete is meg fog változni, oly
módon, hogy a művész olyan utakat fog találni, amelyek egyformán távol állnak mind a televíziós hálózatok rutinjától, mind az MTV
csillogásától.
Naivitás lenne azt gondolni, hogy egy ilyen
fejlődés kultúránk általános áramlatától függetlenül fog végbemenni. Művészet ritkán
születik a semmiből. És, bár talán elsietett optimizmusra vall, bizonyos ingerültséget és
elégedetlenséget máris érzékelünk az elmúlt
évek és a jelen kulturális kínálatával kapcsolatban (hogyaszociálist
és politikait most ne
is említsük). Jóllehet ez a vélemény még
cseppfolyós és bizonytalan, mindenesetre felgyülemlő energiák és eszmék jövőbeni kirobbanását igéri. Az akció, amikor bekövetkezik,
valahol messze lesz L.A. cinikus kanyonjaitól.
Legalábbis ezt reméli az ember. (Film Comment, 1989. január-február)

Ezért hát alighanem helyénvaló, hogy feIírjuk
a falra a valamilyen formában Hollywoodtól
megkülönböztethető amerikai független film
gyászjelentését - ha nem ma, akkor holnap.
Azoknak az energiáknak, amelyek ott kifejezést találtak, be kell hódolniuk "a piac" követelményeinek, vagy, ami valószínűbb, más,
a kívülálló művész számára hozzáférhetőbb
technikára kell áttérniük. Én személy szerint
valamilyen videó/kompjuter szintézis kombinációjára tippelnék, amelyet olyan otthonhasználatos berendezéseken készítenek el, mint a
Super VHS, Beta ED vagy videó 8-as formátumok, amelyekhez a grafikát és a zenét Amiga,
Atari vagy a legújabb generációs Macintosh
számítógép-interface-szel állítanak elő. Ezek
az eszközök ha ugyanazzal az ikonoklasztikus
beállítódással használják őket, mint ami az
igazi függetlent jellemzi, ugyanolyan esztétikai rugalmasságot és kreatív költségcsökkentő
lehetőségeket jelentenek, mint amelyek koráb-

Molnár Katalin fordítása

Merről kell a gettót nézni?
Installált kutyák és független yuppie-k
Április végén jöttem haza Helsinkiből. egy
nagy médiafesztiválról, amelynek témája az
interaktív művészet és magatartás mibenléte
és eredményessége volt. Ott láttam az amerikai Paul Garrin Yuppie gettó elektronikus őrkutyával című installációját. A hatalmas installációegyüttes leírására nincs szükség, hiszen amellékelt illusztráción látható. Főként
azt ecsetelném ehelyütt, ami lemaradt a képről, illetve az eleve reprodukálhatatlan tapasztalásokat. A szögesdróttal megfejeIt kerítés előterében Garrin felépített egy szabályos
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Lower East Side-i utcarészletet, igazi, kormos téglafalakkal, kosszal, szeméttel, hulladékkal, graffitikkal és horogkereszttel, ahogyan az a valóságban létezik, és amihez képest angyalian cukormázas sikervilág a hátsó
falon a gettó. Eldugott még egy kifinomult
érzékelőrendszert a kerítés innenső oldalán,
amelynek megsejthetetlen jelzéseit követve a
kezdetben csontján nyammogó farkaskutyus
először morog, majd fokozódó izgalommal és
hevességgel ugat, végül ugrál, őrjöng, szinte
a monitorüveg túlsó oldalát püföli. Ha a hí-

Paul Garrin: Yuppie gettó elektronikus őrkutyával

vatlan vendég leáll, ő is megnyugodni látszik, ha végleg elmegy, visszatér a csonthoz,
miközben "hátul", megközelíthetetlen
meszszeségben folyik a buli. Szeretem Paul Garrint és - ellentétben a yuppie-kkal - a kutyákat is. Csodákban azonban még az ő kedvükért sem hiszek, ezért tettem egy próbát,
hogyamegszakítható,
végtelenített program
"interaktív"
- reagáló - érzékenységét
legyőzzem: teljes erővel a kerítésnek rontottam, és elkezdtem felfelé mászni rajta. A kísérlet sikerült. A kutya iszonyatos késéssel
reagált: már a felső rudat fogtam, amikor eldobta a csontot, és halk morgás ba kezdett.
Elégedetten huppantam vissza a "Lower East
Side"-ra - bevallom, amúgy sem bírtam feljebb húzni magam -, és elindultam a gettótól
elzárt, külső világ felé, miközben kaján vigyorrallestem
a normális múzeumlátogatókat

- értsd: két gyerek, feleség -, akik kíváncsiskodó, bizalmatlan lépteikkel olyan reakciókat
csaltak ki a kutyából, hogy az én hajam is égnek állt.
Az 1957-es születésű Garrin két remek videóművel is szerepelt a szemlén: a Szabad
társadalom című Bush ellenes politikai montázzsal, és a Mindenképpen szükséges elnevezésű huszonnyolc
perces szocioagitkával,
amely a Lower East Side dzsentrifikálásával
összefüggő házrombolási és hajléktalanságtermelési hullám kapcsán a Reagan-Bush éra
szociális politikája ellen ágál. Ezek után,
gondolom, nyilvánvaló, hogy Paul Garrin - a
saját installációjában felvázolt helyzetet véve
alapul - a kutya melyik oldaláról nézi a
partyt. Hajléktalanokról
szóló beszámolójában láthattuk is őt, amint éppen lelökik egy
furgon tetejéről, de esés közben is tovább
13
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forgat, mint Vertov munkatársa, akit a frontvonalban ért halálos találat sem gátolt meg
abban, hogy a dolgát végezze. A vetítést követő beszélgetés
során hallottam tőle azt a
gyönyörű mondatot, hogy "a haza ott van,
ahol forradalom van", és romantikus malíciával kérdeztem magamtól, hogyha ez igaz, akkor nekem van-e hazám?
Namármost, logikus a kérdés, hogy Garrin
- radikális politikai elkötelezettségétől
eltekintve - művészként,
profi tömegkommunikációs szakemberként
hová tartozik? Életkoránál fogva kimaradt a nagy underground és
független, "ellenkultúrához
tartozó" vallásalapítók klubjából - sőt a dolgok pikantériájaként,
a nagy és megérdemelten
nagy Nam
June Paik munkáihoz forgat "alapanyagokat"
megélhetési forrásként -, noha szemlélete és
eszköztára, a médiumváltás
dacára is, rokonítható olyan klasszikusnak
számító, független, dokumentarisa
kollázsnyikokkal,
mint a
Maysies fivérek, Pennebaker stb ... Ugyanakkor távolról sem olyan naiv már, mint ők voltak: saját eszköztárát, médiumát, sőt az úgy14

nevezett "igazság" erejét nem érzi elegendőnek a CNN-világ hatalmával, a manipulációval szemben. Nem is ellenpontozza
azt, nem
abban a kategóriában
utazik. Amikor
az
egyik néző megkérdezte tőle, hogy mit tenne,
ha ő lenne a CNN vezetője, azt válaszolta,
nem tudja. A CNN számára a hírnek pénzértéke van, és médiuma nem a tévé, hanem a
manipuláció. Ó viszont a saját véleményszegletét közvetíti, ami szintén az események interpretációja csupán. Ezért nem hisz a dokumentumanyagok
dokumentumértékében,
és
éppen ezért nem adja tovább anyagait a kommerciális vagy közszolgálati
csatornák egyikének sem - a kontextus ellenörizhetetlensége okán. Hol vannak már azok az idők, amikor az (új)-avantgárd
ősapák a valóságos
(van ilyen? - kérdezzük ma) tények és a természetes
gesztusok
puszta publikálásának
tisztító erejében hittek, és a rendfenntartó,
nevelő és erkölcsvédő szervezetek - ugyanezt
a hitet megtámogatva
- az indokoltnál jóval
pusztítóbb
vehemenciával
üldözték
Jack
Smith, Brakhage és Andy Warhol, Genet és a
bécsi akcionisták, vagy idehaza Erdély Miklós és Szentjóby Tamás akcióit és filmjeit?
Ma már Paul Garrin is és a rendőrök is elvesztették ezt az omnipotenciát.
Mind a két
fél megelégszik
a maga igazával.
Korunk
gyakorlata mintha új értelmezést adhatna eredendő bűnünknek.
az Úr nem akiharapott
rész miatt dühös, hanem azért, mert sejtését
igazolva nem kaptuk be az almát egészen. A
történet sluszpoénja Garrintől: szerinte napjaink független filmese vállalkozó. Neki is van
titkárnője. aki egyezteti az időpontokat és a
munkákat, hogy munkáltatója mindenhol dolgozhasson és ott lehessen.
Ha Paik pozíciójából nézzük ezt a vonalat:
Garrin alvállalkozó.
Most persze eltekintve
attól, hogy Paul Garrin tényleg jó művész és
független. (Az előbbi oka megmagyarázhatatlan, az utóbbi szerintem ma egyszerűen azt
jelenti, hogy mint személyiség független). Az
elektronikus
network vagy a(z elektronikus)
képpel-hanggal
történő
manipuláció-e
az
alapvető és elmélyült analízisre váró rnédium? - ez volt egy nappal korábban, a virtuális valóságról rendezett szimpózium
vitatémája is, Derrick De Kerckhove előadása nyomán. (A virtuális valóság kulturális vonatkozásai). Kerckhove McLuhan tanítványa, majd
asszisztense
volt, és mesterének
halála óta
vezeti a McLuhan
programot
a Torontói

Egyetemen. A rászakadt szellemi örökséghez
híven érdekes, sőt néha meghökkentő magyarázatokkal
értelmezi
korszakunk
kulturális
trendjeit, élőben hallgatva mégis zavart az a
romantikus-behaviorista,
már-már gépimádó
attitűd, ahogyan eszközeink fejlődését taglalta. A feltétlen behódolás az eszközök által
diktált iramnak: mintha nem is (csupán) a mi
találékonyságunk
által élnének. Parázs vitát,
sőt vitákat kiváltó megjegyzése az volt, amikor azt mondta: tessék már észrevenni, hogy
a hippyk és a famernadrág helyét átvették az
öltönybe bújt yuppie-k, a személyes jelenlét
fontosságát
felváltotta
az érintkezések
egyidejűsége és gyorsasága (telefon, telex, fax,
stb.), a kreativitást a kalkuláció. El lehet képzelni azt a haraghullámot,
ami a jelenlévő ötvenesek (a 68-as generáció) és a fiatalabb,
meggyőződéses
margónélők
felől rázúdult.
Számomra, aki életkoromat
és tevékenységi
körömet tekintve egyaránt a két réteg között
lébecol ok valahol, tanulságos,
szórakoztató
és tragikomikus látvány volt ez a harc. Amikor Kerckhove megkérdezte,
hogy szerintem
mi lehetett a dühkitörések oka, azt mondtam:
az értelmiség imádja a hippyket és megveti a
yuppie-kat. Ma már mindegyikük a yuppie-khoz hasonlóan él, de nem temették el magukban hippy énjüket. Áltat ják magukat, hogy
bármikor előhívható. Ezt így gondolom ma
is.
Különösen, amikor arról kell (ene) értekeznem, hogy végetért-e az avantgárd, kísérleti
vagy független film (ezés) (átmeneti?, általános?, aktuális?) története? Egy olyan országban, ahol tudomásom szerint még soha senki
nem firtatta nyilvánosan a fenti jelzők közötti
tartalmi átfedéseket vagy a nyilvánvaló jelentésbeli differenciákat.
Egy olyan országban,
amelynek filmkultúrájában
napjainkban is jelen van és dolgozik Tóth János és Szirtes
András, amelynek filmkultúrájából
látszólag
(sic!) nyomtalanul
eltűnt
Gujdár
József,
amelynek
filmkultúrájába
haza-hazalátogat,
átutazóvendégként
Háy Ági (aki mellesleg,
Erdély Miklós szerint, nem kísérleti filmes lám, lám, most mi az igazság?), amelynek
filmkultúrájába
nem tartozik bele mondjuk
Szilágyi Lenke, vagy Matkócsik András szupernyolcas filmjei, és amelynek filmes entellektüeljei egy-egy aktuális bemutató kapcsán
azon boronganak, hogy mondjuk Derek Jarman vagy Jarmusch vagy Greenaway
hová
tartozik? Vagy Cassavetes? What's up Doc?

(Hogy egy másik sajátos független filmes,
Bogdanovich művének címét idézzem, amit ő
a "nem független"
Tapsi Hapsi filmekből
idézett, és aki annyira független személyiség,
hogy a függetlenség még a filmkészítésnél
is
többet jelent számára.) Fred Camper esztéta,
a kérdés mániákusa és szakértője, mellesleg a
klasszikus
underground
nemzedék,
főként
Stan Brakhage elkötelezett je szokta anagy,
intézményes
"függetlenségi"
rohamok, definíciós és öndefiníciós zavarok láttán/hallatán
mondani: a Disney-cég például egy "független" hollywoodi
stúdió. (Tudniillik
tényleg
az, sőt a legrégebben az, sőt a legelső volt,
amely saját filmjeinek forgalmazási jogait is
magának tartotta fenn. A "szintén" független
Fischinger vagy Dali viszont már "túl" független volt nekik.)
Persze kérdés, hogy mire használjuk ezeket a szavakat, mit jelölünk velük, és a jelölt
"tárgy" valóban rendelkezik-e
az attributumokkal, amelyeket
a jelző hallatán elvárnánk; illetve hogy több azonos jelzővel jelölt
"műtárgy"
vagy alkotói mentalitás legalább
nagyjából hasonló tulajdonságok
alapján rokonítható-e
egymással?
Meggyőződésem,
hogy ideális esetben nem. Enyedi Ildikó jut
eszembe,
akinek
érdeklődése
a "kísérleti "(nek nevezett)
film iránt közismert, s akit
- miután divatossá tette gyönyörűséges Az én
XX. századom című filmje - a felszínesebb
filmkritikusok
lépten-nyomon
Bódyhoz
és
Erdélyhez hasonIítgattak. Egyiküknek Enyedi
valami olyasmit mondott, hogy Bódy mellé
legfeljebb csak azért sorolhat ják, mert a hivatalos(nak tekintett) filmkészítéshez
képest ők
mind a ketten a másik oldalon vannak. Azzal
persze, hogy ez a másik oldal mennyire sokrétű, színes és minden egyes személyes szemvillanás tükrében különböző területekből áll,
már csak nagyon kevesen törődnek.
Mint
ahogy azzal is, hogy ez az - ideális esetben számbavehetetlen
összevisszaság
csak az
"egyik" oldalról nézve "a" másik. Itt van a
kutya elásva. "Képzelj csak el egy olyan szemet, amelyet nem szabályoztak
még be a
perspektíva
embercsinálta
törvényei,
olyat,
amelyiket nem kötnek meg a kompozíciós Iogika előítéletei, olyan szemet, amelyik nem a
mindenség neveire reagál, hanem minden tárgyat, amelyhez köze volt az életben, az érzékelés kalandja révén kell felismernie. Hányféle szín tárul fel egyetlen fúborította mezőn
az ott csúszómászó, piciny baba előtt, ha fo15

galma sincs, hogy létezik a zöld?" (Stan
Brakhage).
Szóval ezek a kategóriák mindig csak "ahhoz képest" használhatók
és "úgy" igazak.
Az érintettek pedig csak saját létük "széleskörű" (értsd: kifelé történő) legitimitás a érdekében teszik műveikre
a plecsniket,
vagy
hagyják, hogy mások - arra hivatottak - rátegyék. Miért is ne tennének így?
Nem akarom példák tömegével fárasztani a
Filmkultúra
olvasóit, mert - az tényleg közismert,
hogy a filmtörténet
technikai,
technológiai,
sőt szemléleti
fejlődésének
minden egyes újítása csupán akkor került
széleskörű,
tehát sokak által megismerhető
hasznosításra,
amikor azt az üzleti és manipulációs szempontok megkívánták, elkerülhetetlenné tették. A forgalmazási
érdekek és
szempontok elsőbbsége az előállítással szemben a tízes évek első harmadától kezdve nyilvánvaló, azóta a filmelőállítás/terjesztés
elsődlegesen ipari, reprodukálhatósági,
patternképzési szempontok szerint fejlődő, manipulációs tevékenység,
ahol a "csinálás"
és az
anyag(ok), valamint az azokhoz fűződő (mindig érdekes, mert áttételesen) személyes viszony belső értékeire koncentrálás, ha nem is
lehetetlen vagy ritka, de mindenképpen kivételes, rendhagyó. (Tapasztalataink
birtokában
nem túl merész vagy lehetetlen elképzelés,
hogy a széleskörű filmterjesztést
éppen a művészet ellen, a művészetből, minőség i kulturából kívülrekedt emberek szellemi felpumpálására találták ki - gondoljunk csak a zseniális Mélies vagy Edison és Porter filmjeinek komplex világára -, mint ahogy nem véletlen a filmes bennfentesek
szakadatlan,
arisztokratikus
hivatkozgatása
kanonizált,
"szakmai" szempontokra,
szabályokra, és az
sem, hogy a marginális Nagy Mesterek olyan
gyakran biztatják környezetüket,
hogy sajátos, ezért személyes hibáik mentén csináljanak filmeket, azokból építsék fel világukat.)
Nem azt mondom tehát, hogy nem létezik
filmművészet,
csak azt, hogy létezése csoda,
ipartörténeti deviancia.
Vannak, akik úgy igyekeznek vagy tudnak
filmes művészetet csinálni, hogy a nagyipari
környezet
vállalása
nem jelent
számukra
problémát, vagy nem tudják, hogy problémát
jelent (szegény, élete végén elvadult Cassavetes); vagy problémát jelent, de nem akarják nem vállalni (Dennis Hopper), vagy a
problémák túlhajtásában lelik örömüket (Fel16

lini), vagy erősebbek (Forman), vagy - s ez
a legjobb - a frusztrációra játszott negligáció
lesz filmjük témája (Woody Allen). És persze
vannak istenek (Godard, Bufiuel).
Vannak, akik nem tudják vállalni ezeket a
kötöttségeket,
vagy nem engedhetik meg maguknak, hogy vállalják, vagy eszükbe sem
jut. Jó esetben csak rájuk vonatkozik a kezdetben idézett töméntelen, értelmetlen jelző.
Ahelyett, hogyegyszerűen
azt mondanánk,
személyes film, ami persze szintén marhaságnak tűnik, hiszen ki csinál személyesebb
filmet Fellininél.
Csakhogy itt arról van szó,
hogy nekik - a felsorolt jellegzetességek
hiányában - valóban nem maradt másuk, csak
önmaguk (és a kamera, némi innen-onnan elcsent nyersanyag stb.). Ők nem pénzre és bizottságokra várnak általában, az életükhöz és
a filmjükhöz való viszonyuk közvetlenül, áttételmentesen
azonos, ez életük tárgya és
filmjük
(művészi
tevékenységük)
témája.
Ezért van az, hogy minden idetartozó (jobb
híján mondjuk azt: avantgárd)
epigon film
szörnyű rossz, ezért van az, hogy ha ezek a
filmek nem nagyon érzékenyek
és nagyon
jók, akkor rosszak (egy középszerű westernt
végtére is "úgyelnézeget
az ember", a műfaj
eladja a terméket, itt nem, sőt botrányt hoz
alkotójára. ha "bevett" műfajjal csúfolódik,
lásd Warhol, Jack Smith stb.). Ezért jelent az
itteni alkotók egy részére nagy veszélyt, ha
túlságos rákészülés,
másoktól ellesett élmények után fog filmjeibe, és ezért jelentett a
mozgalmakon
belül óriási szakadást, amikor
egyetemi tárggyá lépett elő a "kísérleti" film,
amikor "rangos intézményekben
kezdték oktatni fogásait.
A legnagyobb csapást azonban a fordító s
nyersanyagok
gyártásának világméretű megszűnése okozta, hiszen ennek a filmtípusnak
a története elsősorban
16 rnm-es, fordítós
nyersanyagon íródott. Komoly életművel rendelkező klaszikusok voltak kénytelenek anyagi okokból visszamenni szupernyolcra,
vagy
átpártolni a videóhoz (George Kuchar). (Egészen sajátos helyzetben voltak a magyar kísérleti filmesek, aki a BBS-ben, a nagy nemzeti
anyafilmgyártáson
belül,
kezdetben
"csak" 35-mm-es nyersanyagra dolgozhattak,
a szakma egységes mivoltát hangsúlyozva,
elvégre "számukra minden művészetek közül
legfontosabb a film" ... volt.)
Azok az emberek, akiknek a széleskörű de legfeljebb art-kino-hálózatban
való - fel-

tűnése időnként szélesebb fórumok elé vetíti
az avantgárdfilm
agonizálása körüli polémiakat a zártabb workshopok, kis fesztiválok és
galériák köréből. tehát Jarmusch, Amos Poe,
Jarman and Co., művészettörténeti
értelemben a következő
generáció t képviselik,
és
annyiban kötődnek a korábbi "függetlenek"
körei hez, hogy tehetségük és kultúrtörténeti
tapasztalataik
birtokában
nem engednek
végletesen nem engednek - személyes függetlenségükböl.
(Ennyiben abszolút "mások"
az egyetemes
vagy általános
filmtörténetben.) Számukra, érzékenységüknél
és tájékozottságuknál
fogva, már evidens volt, hogy
éppen úgy eljárjanak a Filmmakers' Cooperative-ok és más műhelyek programjaira,
mint
koncertekre,
kiállításokra
vagy saját óráikra
az egyetemen.
Ezek nem underdogok,
és
semmiféle kiállás érdekében nem akarnak intézményesített
underdogok lenni, csak felismerték az ebben a sajátos "underdog" művészetben rejlő erőt, és felhasználják azt műveikben és életvitelükben.
Talán nem sántít a
hasonlat, ha e tekintetben Bódy Gáborhoz hasonlítom őket, noha például a látnoki Jarman,
taszító
manierizmusával,
szimptomatikus
megjelenítője
a művészi
tanácstalanságnak,
Jarmusch pedig, aki jó rendező, a kelleténél
több energiát pazarol a film mint mítoszteremtés
megtagadására,
hiszen
műveinek
puszta létezésével is tagadja azt.
De minden tekintetben felnőtt emberek, és
ismerik a szót: zöld. Hogy is írta Brakhage:
"Képzelj csak el..."
Egyik kedvencemtől,
Y oko Ónótól
való az
alábbi vallomás: "Amikor kisgyerek voltam
Japánban, eljártam egy templomba,
s én is
felírtam a kívánságomat egy darabka papírra,

foko Ono saját Mennyezet festményét (igen, festményét) nézi a londoni Indica Gallériában 1966-ban
és odaerősítettem
egy csomóval valamelyik
fa ágához. A templomok udvarán álló fákat
megtöltötték
az emberek kívánságcsomöcskái, és messziről úgy látszott, mintha fehér
virágokba borult volna mindegyik."
Kézeljék el.'.

Antal István
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Egy filmnovellista
Jim Jarmusch: Éjszaka a Földön
Vajon lehet-e tudni pontosan, mikor, hogyan
és miért alakult ki az "egész estét betöltő játékfilm" többé-kevésbé kötelező formája? Azzal az ismérvével,
hogy körülbelül
másfél
órásnak kell lennie? Végtére is egy "egész este" több másfél órán ál. Amint ez érvényesült
is évszázadokon át a színházi előadásoknál azok valóban betöltöttek egy egész estét. Akár
öt felvonásos tragédiáról, három vagy négy
felvonásos színműről vagy operárói volt szó, a
szünetekkel együtt legalább három óra hosszat
tartott az előadásuk, de inkább tovább. Régen
a moziban is volt szünet, a két részes filmeknél néha még most is van, de ezek a szünetek
sosem voltak az "este" olyan szertartásos, az
előadás befogadásához,
élvezetéhez szervesen
hozzátartozó
részei, mint a kőszínháziak.
A
mozielőadások szünetei inkább amolyan technikai szünetek voltak: ilyenkor jöhettek be a
késve érkezők, lehetett perecet árulni és venni
(enni már előadás közben is), ilyenkor lehetett
kimenni az illemhelyre vagy reklámokat vetíteni. Az illemhelyen elvégzendő szükség jelentkezésének
átlagos gyakorisága
különben
nem kis szerepet játszhatott az előadóművészetek formáinak kialakulásában
- bizonyára
volt befolyása a játékfilmek egyezményes terjedeimére is. Ennek és még más számításba
jöhető szempontoknak
a figyelembevételével
sem tűnik kellőképp indokoltnak, miért kell
minden nagyobb fogyasztásra
szánt, "egész
estét betöltő játékfilmnek " 80-100 percesnek
lennie, még ha előfordulnak jóval hosszabb,
de akkor általában két részes, azaz a norma
dupláját kitevő filmek és ún. kisjátékfilmek is
- ezek persze már nem a standard moziműsorban, hanem alternatív vetítési alkalmakkor.
18

Érdekes viszonyítási
alap lehetne a hangszeres zeneirodalom is. Itt a darabok időtartamát tekintve nagy változatossággal
találkozunk, és az egyes darabok hossza önmagában
nemigen befolyásolja
előadhatóságukat,
műsorra tűzésüket. Csupán az esti koncert teljes,
illetve első és második felének külön-külön
hossza igazodik az egyezményes
gyakorlathoz, amely megintcsak élettani jelenségek figyelembe vételével alakulhatott ki. A műsoridőn belül egyaránt szerepelhetnek
háromnegyed órás szimfóniák és pár perces préludeök. A moziban ez még egyazon szerzőtől is
ritkaságnak számít, legfeljebb elszánt filmbarátokat tesznek ki alkalmilag ilyen összeállításnak - vagy furcsamód a gyerekeket, akiknek, úgy látszik, még el lehet adni több rövid
rajzfilmet egy műsorban.
"
Hivatkozhatnánk
a legkézenfekvőbb
példára, az irodalom, s azon belül az epika műfaji
és terjedelmi változatosságára
is, de eltekintve attól, hogy az irodalomban az idő dimenziójának nincs olyan terjedelmi vetülete, mint
az előadás időtartama, az egybevetésnek azért
nincs sok értelme, mert a film és az irodalom
"fogyasztásának"
módja - egyelőre legalábbis
- lényegesen különbözik egymástól, azonkívül az irodalmi műfajoknak a különböző filmfajtákra való alkalmazása már eddig is sok zavart okozott. Jim Jarmusch Éjszaka a Földön
című filmje láttán mégsem tud az ember attól
a gondolattól szabadulni, hogy ha az irodalomban lehet novella, a zenében lehet scherzo, capriccio, impromptu stb., a filmben miért
ne lehetnének ilyen kisformák - illetve még
nagyobbak,
mint az "egész estét betöltő".
Pontosabban vannak, tudjuk is, hogy vannak,

hogy lehetnének, de még sincsenek, legfeljebb a filmfogyasztás katakombáiban.
És persze a televízióban, ahol azonban a megjelenés
nem ugyanaz, mint a moziban, és ahol a most
itt bennünket leginkább érdeklő filmfajta: a
filmnovella
vagy novellafilm
ugyanúgy hiányzik, mint amott. Az Éjszaka a Földön
"filmnovelláskötet",
amelyben Jarmusch a játékfilmezés egy eddig kevéssé kiaknázott lehetőségével
próbálkozik:
öt filmnovellával
tölt be "egy egész estét".
Igaz, ezeket a jeleneteket, variációkat, epizódokat - a kritikus csak tapogatózhat a bizonytalan terminusok
közt - összefűzi egy
közös motívum, éspedig az, hogy mind egyazon éjszakai időpontban játszódik a világ különböző
nagyvárosaiban,
egy-egy
taxiban.
Már a Mystery Trainnek,
Jarmusch
előző
filmjének is hasonló volt a felépítése: ott három többé-kevésbé
önálló részből állt a film,
és azok szintén mind nagyjából azonos időben
játszódtak
le Memphisben,
illetve a város
.•, egyik szállodájában. Az egyes részek azonban
még szorosabban függtek össze, mint az Éjszaka a Földönben, sőt a film epikai szerkezetét éppen annak a sugalmazásnak
a fokozatos adagolása működtette, hogy bár látszólag
különböző
történetekről
van szó, valójában
mégis összefüggnek.
Ez az összefüggés még
bizonyos krimi-várakozást
is fölkeltett: a harmadik résztől már azt várta a néző, hogy meg
fogja oldani a krirni-feszültséget,
ám Jarmusch végül visszavonta azokat az ígéreteket,
amelyeket csalfa módon maga ültetett el, és a
filmje mint egész nem utolsósorban
arról
szőlt, hogy a hagyományos filmsztorik és epikai klisék félrevezetőek,
hazugok. Alkalmatlanok a mélyebb és igazabb összefüggések
ábrázolására,
amelyek a Jarmusch ábrázolta
közegben éppen arról vallanak, hogy az emberek és dolgok között nemigen alakulnak ki
történetekbe foglalható kapcsolatok,
talalkozások. Ami történetet igér, az csak látszat, véletlen. Mindezt itt sem kellett már nagyon komolyan venni, a film játékosságával
Jarmusch
nemcsak a történet igéretét és feszültségét
vonta vissza, hanem azt a - részben filmen kívüli, a rendező személyéhez kötődö - várakozást is elhárította, hogy felülmúlja előző műveit, továbblépjen művészi pályáján.
Az Éjszaka a Földön darabjait egybefoglaló keret teljesen külsöséges,
ornamentális,
alig több, mint egy novelláskötet borítója, beleértve a kötet egészére utaló esetleges fedél-

rajzot. Lehetne
taiáigani,
mi volt előbb:
egyik-másik novella vagy a váz, az éjjeli taxizás mint filmhelyzet, de nincs sok értelme. A
lényeg az, hogy itt rokon szellemű, de különálló filmjelenetekkel
van dolgunk, amelyeket
elsősorban egy gyakorlati szempont, a forgalmazhatóság fűz össze - és ebben semmivel
sincs több kritikai észrevétel, mint egy irodalomkritikusnak abban a ténymegállapításában,
hogy a könyv, amelyről éppen ír: novelláskötet. Más lapra tartozik, hogy egyes kritikusok
a taxis történetek bizonyos párhuzamaiban,
banális összecsengéseiben
- nyilván a némileg fellengzős CÍmtől is indíttatva - a magányrói és az idegenségről szóló globális példázatot láttak körvonalazódni,
vagy esetleg maga
Jarmusch is nagyobb egységesítő erőt tulajdonított a közös motívumoknak
és a glóbusszal
meg az időzónákkal
való játéknak,
mint
amennyit ezek képviselnek.
Az öt történet persze egy töröl fakad, de ez
így van minden valamirevaló novellistánál is.
Ez a tő Jarmusch világlátása és stílusa. Mind
az öt taxis történet egy-egy találkozásról szól,
amelynek éppenséggel lehetne folytatása, de
még sincsen. Az emberi találkozások manapság véletlenszerűek
és alkalmiak.
Dolgaik
után járva az emberek minduntalan egymásba
botlanak, vagy valamilyen szolgáltatás erejéig
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egymásra szorulnak, de aztán örökre szétválnak útjaik. Jarmusch leleménye formai, írói:
úgy találta, hogy e hangyabolyszerű
nyüzsgésnek, az emberek egymást kerülgetésének
jellemző
sűrítményei
a taxis találkozások:
egyrészt itt minden lehetséges,
másrészt a
hosszabb-rövidebb
ideig tartó összezártság az
autó szűk terében szinte automatikusan
előhívja az emberekből a közeledést.
A helyzet tehát mindegyik epizódban azonos: két (néha több) ember átmeneti együttléte egy taxiban, olyan embereké, akik aligha
találkozhatnának
különben. Van ugyan némi
helyi színezetük is a párosításoknak,
de Jarmusch jó érzékkel kerüli ki az egyes városokhoz társuló kliséket, vagy éppen azokat fricskázza meg szellemesen. A párizsi epizódban
az utas utcalány-gyanús,
ámde vak. Bizarr
képzet és félig-meddig látvány is: a fehér bottal strichelő kurva. A római epizód utasa pap,
aki azonban csak az eszelősen ordítozó taxisofőr szemében marad mindvégig pap, a néző
számára mindjárt kezdetben megfáradt, szívbeteg öregemberré változik át.
Az egyes epizódok aszerint pompásak vagy
kevésbé jók, hogy mit talált ki és hogyan írta
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meg Jarmusch,
a novellista.
A színészek
mindegyik részben nagyszerűek,
és az előadásmódot
is a Jarmuschtól
már ismert
visszafogottság,
keresetlenség,
ökonómia jellemzi. A beállítások nagy része az autó szélvédőablakát
átfogó kettős félközeli,
ezeket
szakítják meg oldott, laza ritmusban az autót
többnyire
oldalnézetből
mutató vágóképek.
Szinte primitív ez a feldolgozás, de szándékoltan az, még mindig őriz valamit Jarmusch
"amatőr" kezdeteiből, ugyanakkor ritmusképletében - nem először - a bluesra emlékeztet.
Ez a visszafogottság
mindenesetre tág teret ad
a színésznek és az írónak, ennek a Jarmuschfilmnek ők a főszereplői.
Az első epizód, a Los Angeles-i, főleg a
későbbiek fényében, kissé halványnak bizonyul, pedig a Cassavetes-filmekből
ismert Gene Rowlands játssza a hollywoodi színészügynököt és Winona Ryder a nyegle, ámde tiszta
és egyszerű, még szinte tini-korú taxisofőrlányt. Arról van szó, hogy egy belevaló fiatal
lány nem akar hollywoodi sztár .lenni, pedig
talán lehetne. Az amerikai néző számára ehhez még hozzátevődik a színészek helyi értéke, a sofőrlány vonakodásához az, hogya leg-

újabb hollywoodi
üdvöske játssza, abszolút
hitelesen, de mi így se nagyon tudunk mit
kezdeni az egésszel.
A New York-i novella a film egyik csúcspontja. Az Armin Müller-Stahl (lásd Fassbinder) játszotta kelet-német menekült, aki otthon bohóc volt, itt most taxisofőr, noha nem
tud autót vezetni, nem ismeri New York-ot,.
nem beszél angolul, de töretlenül naiv bohóchittel hiszi, hogy valahogyan majd csak boldogulni fog; a néger utas, aki a fagyos éjszakán mindenáron haza akar jutni Brooklynba,
és ezért még vezetni is kész a taxit, amely
végre megáll (mit megáll: odaugrat) neki, sőt
a viteldíjat is kifizeti, közben pedig alpári
hangnemben veszekedik a húgával: a két füles
prémsapka, amelyek szinte összetéveszthetővé tesznek egy volt drezdai bohócot és egy
brooklyni feketét - ezek olyan telitalálatok,
amelyek az abszurdba hajló groteszk ábrázolás gyöngyszemévé
teszik ezt az epizódot. Itt
igazán megérint bennünket mai világunknak
az a képtelensége,
hogy ki mindenki futhat
össze egy világváros éjszakájában, és hányféle bizarr helyzet, az emberi együttélés megannyi variációs lehetősége adódhat ebből.
A párizsi "szín" tulajdonképpen két részből
áll. Az első fele kabarétréfa határán álló jelenet, amelyben öntelt, ostoba afrikai diplomaták űznek gúnyt a fekete taxisofőrből.
Nem
tudnak betelni vele, hogy fekete létükre
mennyivel többre vitték, mint az. A rasszizmus sajátos esete - a Mystery Train is érintette a feketék "fordított" rasszizmusát. A Béatrice Dalle játszotta
vak leányepizódjának
gyengéje, hogy a sofőr nem elég érdekes partner. A vakság és a nyers, kihívó, kokottszerű
viselkedés
párosítása
mindenesetre
morbid
jarmuschi elegy.
Morbid a római epizód is. Roberto Benigni
fergeteges magánszáma természetesen
a Törvénytől sújtva című filmből való repríz, de itt
is ellenállhatatlan,
a film másik csúcspontja.
A gyanútlan és jóhiszemű agresszivitásnak,
az
empátia totális hiányának tragikomikus pusztítását látjuk. Benigni ugyanis nem provolkálja a papot képzelt vagy valóságos szexuális
aberrációinak hengerlő előadásával, nem csúfolódik vele, hanem a maga eszelős módján
valóban gyón neki. A pap ezúttal, bár alig
szólal meg, ideális partner: látjuk vergődését,
sejtjük, hogy a végén rosszul lesz, esetleg
szívrohamot kap, de arra hogy meghal, azért
nem számítunk. És nem azért hal meg, mert a

Béatrice Dalle

Paolo Bonacelli és Roberto Benigni
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sofőr képtelen disznóságokkal
traktálja, hanem mert úgy ordít és lélegzetvételnyi
szünetet sem tart. Szegény páter úgyszólván megfullad.
A morbiditásból
váratlanul érzelmes, lírai
hangnembe fordul át a film az utolsó epizódban. A helsinki rész a barátság és a hódolat
gesztusa Kautismakinek
és színészeinek, különösen a nálunk még nem játszott Bohéméletnek. A három hervadt ivócimbora és a kislányát gyászoló taxisofőr jelenete olyan érzelmi húrokat penget, mint a párizsi bohémek
könnyesen szomorú életét ábrázoló murger-i
minta, amelyet Kaurismaki
stilizáltan
mai
környezetbe
helyezett
át. Jarmusch
persze
még ironikusabb, mint rendezőtársa, de azért
ez az epizód kicsit szentimentálisra
sikeredett

- nem az újszülött kislány halála miatt, hanem mert az atelier-jellegű
célzás okon kívül
nincs más puskapora, mint a taxisofőr elbeszélése.
Az Éjszaka a Földön remek és kevésbé jó
novellák fűzére. Az irodalomban
voltak és
vannak született,
vérbeli novellisták,
mint
Csehov, Maupassant, Krúdy, Mándy stb., akik
ha Írtak is regényeket, igazában azokban is
novelláról novellára haladnak. Miért ne lehetnének ilyen filmrendezők is? Hogy Jarmusch
közülük
való-e, aligha tudhatj uk egyelőre,
mindenesetre utalnak rá jelek. Jó volna, ha ettől még lehetne ugyanolyan
nagy filmrendező, mint az "egész estét betöltő" filmek
mesterei.
Györffy Miklós

ÉJSZAKA A FÖLDÖN (Night on Earth), színes, amerikai-francia-japán,
1990-91
r és í: Jim Jarmusch, o: Frederick Elmes, z: TomWaits, v: Jay Rabinowitz, sz: Winona Ryder, Gene Rowlands,
Giancarlo Esposito, Armin Müller-Stahl, Rosie Perez, Isaach De Bankolé, Béatrice Dalle, Roberto Benigni.
Paolo Bonacelli, Matti Palonpaa, Kari Vaananen, Sakari Kuosmanem, Tomi Salmela
JVC
Magyarországon forgalmazza a Hungarofilm
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Jancsó Miklós: Kék Duna keringő
Jancsó Miklós egyszer azt nyilatkozta, hogy szívesen csinálna western-filmet, mert abban az erkölcsi és lélektani összefüggések egyszerűek és
világosak. A jancsói életmű valóban arról tanúskodik, hogy a rendező akkor van igazán elemében, ha a vásznon megjelenő helyzeteket és eseményeket nem kell epikus an kifejtett, a vásznon
szintén megjelenő indokokkal és magyarázatokkal hitelesíteni, mert azok vagy maguktól értetődnek (az üldözött azért menekül, mert üldözik), vagy a művön kívüli struktúrákból ismertek
(történelem, mitológia).
Pályája csúcspont jait tekintve Jancsó a Szegénylegényektől (1965) az epikum kiszorítása felé haladt. Nem egyszeri helyzetek bonyolult és
esetleges szövevényéből akart erőszakkal örök
igazságot nyerni, hanem örök helyzeteket keresett (Még kér a nép, 1971, Szerelmem, Elektra,
1974).
Nem akarván azonban ismételgetéssel közhellyé silányítani a történelem örök mechanizmusáról való tudását, s talán a világpiac nyomására is, a hetvenes években külföldön forgatott
filmjeiben az aktualitások felé fordult, és lépést
próbált tartani a világhelyzet alakulásával.
Aktív részeseként, belülről, a világhelyzetet
nem láthatta a modelláláshoz szükséges távlatból: egyszerűnek és (egyféleképpen) érthetőnek.
Kuszának és kiszámíthatatlannak látta, s gordiuszi megoldással a zagyvaságot és ésszerűtlenséget nyilvánította örök lényeggé, és ezt modellálta.
A Lét kuszaságát a korábbi filmekben perifériális elem, a verbalitás előtérbe kerülése is jelezte, amely az ún. olasz filmekben parttalanná
duzzadt. Ettől még feltűnőbb lett a filmek kispénzűsége, lerí róluk, hogy egy délután, egy

helyszínen, öt-hat színésszel forgatták őket. A
jellegzetes koreográfia, a szereplők szüntelen
forgolódása egymás körül itt modorosságnak
hat, mindennek a statisztéria és a díszletek hiányát kellene pótolnia. A Magánbűnök, közerkölesök (1976) és A zsarnok szíve (1981) esetében
pedig éppen a kosztümök és díszletek túlzott
korhűsége és részletessége hat "jancsótlaul".
Következett két magyar film (Szörnyek évadja, 1986, Jézus Krisztus horoszkóp ja , 1988)
amelyekben Jancsónak (Hernádinak) még mindig nincs más mondanivalója a Lét transzcendentális kuszaságán kívül. A tézis elvontságával
viszont ellentétben áll a közeg konkrétság a, a tipikusan magyar, korábbi filmekből ismert tájképek, visszatérő arcok.
Fokozódik a modorosság is. Az új leleményt,
a videót a rendező tisztázatlan céllal alkalmazza,
a vásznon burjánzó képernyőket a közönség tanácstalanul nézi. Ornamentikus elemnek gyenge
(nem szép), filozófiai sugallatnak ("rejtett valóságsík", "az állandó nézettség állapota") erős,
erőltetett.
A századvég politikai fordulatára Kelet-Európában Jancsóék gyorsan és - művészi - örömmel reagáltak. Azt nem mondják, hogy a világ
jobb lett vagy ésszerűbb, de a filmek tanúsága
szerint legalább tudni lehet, mi történik, s talán
azt is, hogy miért. A hatalomváltás éles, nyers
fázisában az események pőrék és nyilvánosak, s
úgy tűnik, nyilvánvalóak is. Mintha a lényeg a
felszínen lenne.
A két új Jancsó-film erről a lényegmutató felszínről veszi a témát. Arról "szólnak", ami köztollon forog, nap mint nap látható a tévében, és
hangos ak tőle a sörözők. Az Isten hátrafelé
megy (1990) Tamás-kérdést tesz fel: hihető-e,
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hogy a nagyhatalom önként és simán kiengedi
katonai felügyelete alól egykori támadóját? A
Kék Duna keringő (1991) már azt ábrázolja,
hogy az ajándékba kapott szabadság zűrzavarában hatalomra jutott új (ra) nagyurak miként adják el, hazafias retorika kíséretében a dolgozók
feje fölül a gyárat, a nép lába alól az országot.
Művészi bátorság kellett e publicisztikus frisseséghez, lényeg és jelenség ilyen szokatlan közelségének belátásához és elfogadásához. Nekünk, kortársaknak, a folyamat aktív részeseinek
a mindnyájunk által ismert Van kimondásának
művészi merészsége imponál. De már most kétségtelen, hogy a jövő nézői és elemzői, történelmi távlatból, e filmekben a korszak fő tendenciáit fogják felismerni.
A téma publicisztikai közvetlenségének ellenpontjaként Jancsó a cselekményt hangsúlyosan
elemeli a valóságtól, és ezt tőle szokatlan egyér24

telműséggel jelzi. Azonos szerkezeti rninőségként kezel újságból ismert, empírikus tényeket (a
szovjet csapatok kivonulása) és tisztán képzeletbeli eseményeket (a szovjetek visszajövetele), s
egynemű elernként illeszti őket egymáshoz.
Mintha Tolsztoj a waterlooi csata idején írta volna meg a Háború és békét, s Napóleon elképzelt,
sikeres oroszországi hadjáratával fejezte volna
be.
A másik filmben viszont kiderül, hogya cselekmény a főhős álma. Döntő, hogy ez a filmben
derül ki, és nem a film ről, mint az Allegro barbaro esetében.
Az alaphelyzet és több célzásosnak tűnő részlet (a Miniszterelnök retorikája, a hatalmi apparátust átszövő rokoni szálak) veszélyesen közel
vannak a pamflet realizmusához. A Kék Duna
keringő első negyede a politikai szatíra stíluseszközeit is használja, az alakok azonosítására, a

kulcs megkeresésére ingerlik a publicisztikusan
tájékozott nézőt.
Csakhogy a cselekmény fordulópont ja, amin a
sztori nyugszik, a feje tetejére állítja a képletet.
Az expozíció kulcs-realizmusa miatt, a fordulóponttól mindent fikciónak kell venni, míg végül
ki nem derül, hogy a fikció látszólgos ("fIktíve
fiktív"). Azt hittük, hogy egy játékot látunk,
amely mást jelent, s vártuk a kódot az értelmezéshez. Ehelyett közlik, éspedig a vászonról,
hogy szó sincs ilyesmiről, viselkedjünk rendes
mozinézőként, ne spekuláljunk, nézzük a filmet
és higgyünk a szemünknek.
Az epikus szerkezet tehát egynemű, s Jancsó
tévedhetetlenül érzi a szerkezet alapelvét. A Még
kér a népben és a Szerelmem, Elektrában a látnok-rezonőr dalnok (Cseh Tamás) szerepel a
cselekményben, része a művészi valóságnak. A
Kék Duna keringőben ilyen valón-kivüli szereplőnek nincs helye; a dalnok a keretes történetnek
még a keretén is kívül áll. Nem bonthat ja meg az
epikai egységet.
Az epikai egység miatt újra egyértelmű a nézővel szembeni művészi kihívás. A nem epikus filmek kihívása ugyanis választó volt: ha sikerül felismernünk és elfogadnunk azt, hogy a halottat feltámasztja a csók, létrejöhet a befogadás. Ha nem jobb, ha kimegyünk a moziból. (S valóban, annak
idején a Még kér a népről akkor kezdtek elszállingózni a nézők, amikor a szitává lőtt kadét egy
csókra feltámad, a gróf viszont csupán a történelem órájának ütésére diszkréten kileheli lelkét.)
Az új filmben viszont a publicisztikus realizmus, álom és fikció keveredésének dacára, minden egy ontológiai síkon, a realitásban töténik. A
nézőnek nem kell választania, hogyan nézze a
filmet: a valóság logikájával érthető történetként,
vagy más rendszerben értelmezhető képek láncolataként. Az élmény létrejötte most nem a néző választásától függ. Neki végig kell ülnie az
előadást, hogy megtudja, ki a gyilkos.
A film végén kiderül, hogy két történetet láttunk. A hosszabb belső történetet (amely feszesebb lett volna a rákos nő figurája nélkül) az előadás módja, a film stílusa hitelesíti, a rövid kerettörténet viszont azért lesz maga a művészi valóság, mert benne és általa lepleződik le a belső
történet ál-valóssága. A keretben az egyik szereplő a belső történetre utal, amikor megjegyzi, hogy
az ember előtt halála pillanatában lepereg az élete, mint egy film. (Dyen használati utasítás volt a
nézőnek a Szerelmem, Elektrában, amikor Oresztész feltámadása után Elektra belemondja a kamerába, hogy "a szabadítót nem lehet megölni".)

Menetközben nem vesszük észre, hogy a művészi valóságból átléptünk az álomba. Csak
többszöri megnézés után bogozható ki az egészen precízen kidolgozott illeszkedés, amely a
vászon és a vásznon látható tévéképernyő közötti játékban valósul meg. Gyanútlan első nézésre
azért nem veszünk észre semmit, mert a videóképernyő jelenléte sem gyanús: az egynemű közeg szerves része. Fellélegezhetünk, Jancsó mégiscsak megtalálta a videó helyét a vásznon. A
reális közeg reális elemének látjuk kezdettől fogva, hiszen a tévé híradóját sugárzó készülék képével indul a történet. Igy az álomba váltás pillanatában lejátszódó jelenetről nem sejthetjük,
hogy a csattanós szerkezet kulcsát rejti magában.
Végtére a szori belső logikájából is következik,
hogy a videón mindent, még önmagukat is állandó megfigyelés alatt tartó biztonsági szervek parancsnoka (Kozák András) a hívatlan videóstól
elkobozza a kazettát.
A vásznon és a vásznon látható képernyőn
zajló események között most gördülékeny az átmenet. Zavartalan kétirányú forgalom folyik, a
szereplők természetes könnyedséggel járkálnak
egyik síkból a másikba, a két eseménysor között
okozati és epikus összefüggés van.
Epikai hitelének köszönhetően a videó tartalmi funkciót kap: a hatalmi mechanizmus démonizálásának eszköze lesz. A normális ész számára érthetetlen, a főhős (Cserhalmi György) szavaival "paranoiás" és "perverz" megfigyelé skényszerben szenvedő hatalom esztelen racionalizmusa ugyanolyan lidérces, mint a Szegénylegényekben a nyomozó csendőrtisztek magyarázat nélkül hagyott, de nyilvánvalóan kiszámított,
szüntelen személycseréje.
Epikus értelmük van a filmbe diszkréten beleszőtt jancsói önidézeteknek is. A Miniszterelnök
és a Képviselő dulakodása a Szerelmem, Elektra
és a Magyar rapszódia jeleneteit idézi, amelyekben ugyanez a két színész (Madaras József és
Cserhalmi György) már játszotta ezt a szituációt,
ám a mostani viszály oka ebben a történetben
rejlik. Még egyértelműbb az idézet, amikor a
vásznon másodpercekig csak a magasba tartott
pisztoly látható. Ugyanígy szimbólumkodott egy
revolver a Még kér a nép végén (Drahota Andrea emelte magasba), de eszünkbe juthat a Szerelemem, Elektrából az égbe szúrt véres, zsarnokölő tőr is, ám most valójában a Képviselő heccelődéséről van szó.
Végül pedig az összes élő férfi Jancsö-színésznek a film folyamán többször is egy snittbe
sűrített jellegzetes egymás körül kerengése, ez a
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barokk bőségű arcparádé, egyenesen a Jancsó-stílust, magát a Jancsó-filmet mint immár önálló
esztétikai kategóriát idézi, miközben Kozák, Madaras, Balázsovits, Cserhalmi, Gálffi szigorú an a
mostani, publicisztikusan nyers sztorit játsszák.
Az idős mester nagystílű ajándékai ezek az
idézetek, önmagának és híveinek egyaránt. Egy

újra megtalált, visszaállított művészi rend magabiztosságát és szépségét sugározza ez a film, de
közben arról szól, hogy a világban továbbra
sincs, és talán nem is lehet igazi Rend.

Milosevits Péter

KÉK DUNA KERINGŐ (Olcsó kis regény), színes ,magyar, 1991
r: Jancsó Miklós Í: Hernádi Gyula, o: Kende János, z: ifj. Rátonyi Róbert, Cseh Tamás, dalsz: Bereményi Géza,
társr: Márton István, v: Sellő Hajnal, h: Oláh Ottó, sz: Cserhalmi György, Madaras József, Bánsági Ildikó,
Udvaros Dorottya, Kozák András, Rátonyi Róbert, Balászovits Lajos, Gálffi László
NEF Produktion - HR Produktions
Magyarországon fogalmazza a Mokép

Technika és rítus
Szubjektív jegyzetek Jancsó Miklósról
Öles könyvespolcot töltenének meg - ha egymás mellé raknánk - azok az írások, amelyek
az évek során Jancsó Miklósról,
filmjeiről
szólnak. A választék gazdag, a megközelítések sokfélék: strukturalista elemzések éppúgy
fellelhetők közöttük, mint filozófiai elmélkedések, történészi vizsgálódások
vagy formanyelvi, fejlődéstörténeti
áttekintések.
Tanulságos, érdekes - s néha tán már egyenesen mulatságos
- lenne egyszer egymás
mellé állítani ezeket. Mi mindenre kínálnak
lehetőséget Jancsó művei, a megközelítés, értelmezés milyen sokaságát teszik lehetővé.
Tükörré válnak, amelyekben ki-ki felfedezheti
és igazolhatja a maga gondolatait, elképzeléseit a Világ Jancsó teremtette képéről.
Nem tudom megállni, hogy ne szemléltessem frissiben kapott példákkal. A Filmkultúra
című folyóirat egyik legutóbbi
számában
(91/6) - nyilván a hetvenedik születésnap adta
aktualitással - jó néhány írás foglalkozik Jancsó műveivel. Így, több más között, az 1981-

26

ben készült A zsarnok szíve is szóba kerül.
Mást lát benne a történész, mást a filmesztéta.
Az elsőnek a film fő kérdése: " ... az elmaradottság-probléma,
Magyarország
Kelet és
Nyugat között, a nyugatias műveltség és az
ezt hordozó értelmiség helye a magyar társadalomban ... " Vagyis nagyon konkrét, megfogalmazható történelmi gondolatokat iniciál, s
ebből következően
a film enigmatikus
befejezése is konkrét értelmet nyer: " ... az uralkodó osztály fellázadt tagjai előtt megjelenő
uralom nem rigid-brutális (ahogyan ez az uralom a nép felé megmutatkozik),
hanem megfoghatatlan. A csillogó tűnékeny ség álarcában
jelenik meg saját renegát jai előtt egészen a
végkifejletig,
amikor leveti köntösét, s kibúvik alóla a rigid elnyomás ... , s ugyanazon módon végez áldozataival, ahogy a népből jövő
lázadókkal szokott." (Szabó Miklós: A rigid
és a képlékeny elnyomás)
Hogyan interpretálja mindezt - nem kevesebb érzékenységgel
és empátiával - a másik

szerző? A korábbi Rend "relativizálódásának
végpont jaként;' értékelve úgy találja, hogy ,,A
zsarnok szíve nem annyira a megismerhetetlenség, mint a kiismerhetetlenség
parabolája.
A film folyamán a jancsói struktúrahálóból
minduntalan kiszökik az ábrázolt világ. Valahol, valaki nem tartja be a játékszabályokat?
A válasz az utolsó lövés: nem mi diktálj uk a
szabályokat, mi csak játszunk. A döntés kicsúszott a kezünkből; nem tudjuk, mi van."
(Gelencsér Gábor: A megszerzett bizonytalanság)
Szeretném sietve leszögezni: az egybevetés
mentes minden iróniától, már csak önös okból
is, hiszen magamnak is megvan a saját, személyes értelmezésem Jancsó munkáiról, hogy
tagadhatnám
meg mások jogát ugyanerre.
Amit példázni szerettem volna, az csak annyi,
hogy a zsenialitás sosem egynemű képletekben jelentkezik, olyan, mint a finomra csiszolt
gyémánt, egyszerre villog egyik lapjával sárgásan, a másikkal kékesen a ráeső fénytől
függően, s anélkül, hogy ettől alapanyaga
megváltozna.
A prop os - zsenialitás ...
Történelmietlen
játék azon meditálni, hogy
fordult volna Franciaország
sorsa, ha a kis
korzikai Bounarotti fiút nem veszik fel aSaint
Cyr-i katonai akadémi ára. Jancsó életében
azonban mégiscsak meg kell kockáztatni valami hasonlót. Kis híja volt ugyanis, hogy eltanácsolják őt a pályától, s tekintettel jogászi
végzettségére áthelyezzék a filmszakma valamilyen más területére. Ma már elborzasztónak
látszik ez a gondolat, de - szabad-e őszintének lenni? - ha áttekintjük munkásságának első évtizedét, legfeljebb azért találhat juk indokolatlannak a szándékot, mert rajta kívül egy
tucatnyi más kollégájának
is javasolhattak
volna hasonlót.
Normális pszichológiai reakció - napjainkban aztán mérhetetlen bőségben és választékban találkozunk vele -, hogy az utóbb történtek fényében megváltozik, ami korábban volt,
hogy felfedezzük az "akkoriban" a "kéSőbbiek" csíráit, előjeleit, latens ígéretét. Jancsó
életében magam is megpróbálkoztam
vele.
Egy francia folyóirat számára írt dolgozatomhoz végignéztem az ötvenes években készült
munkáit, azzal a titkolatlan szándékkal, hogy
felfedezzem bennük, legalább néhány beállí-

tás erejéig, a majdaniak valamiféle felfedhető
jelét, Mit cifrázzam: nem sikerült. Még azokban az ominózus művekben sem, amelyek kivívták a hatalom rosszallását. (Ki érti ma már,
mi is lehetett az, ami az Arat az orosházi Dózsa című opusz nyomán vihart támasztott?)
Azok a kísérletek, amelyek az ötvenes évek
végén születtek - A város peremén, Halhatatlanság - méginkább másfelé orientáltak. Bár
kétségkívül az a felismerés szülte őket, hogy
valami mást valahogy másképp kéne csinálni
- ez egyelőre a múlt felé fordulásban jelentkezett. Olyan már lezárult utakra vezetett,
amelyeknek végigjárása, adaptálása kimaradt,
vagy csak periférikus an volt jelen a magyar
művészetben általában, a magyar film történetéből pedig különösképp hiányzott.
Majd csak az 1960-as Három csillag általa
rendezett epizódjában bukkannak fel először
valami másnak - úgy is mondhatnám: a majdani jancsói formálásnak - a jelei. S az ezt
követő néhány rövidfilm, jelesül Az idő kereke és az Alkonyok és hajnalok jelzik a gondolat továbbérését,
anélkül azonban, hogy már
világos és tudatos felismeréssé válnának.
A jancsói életmű koordinátarendszerének
0pontja, minden további 'origója, kiindulása meggyőződésem
szerint - az 1963-as Oldás
és kötés. Ebben a filmben történik meg minden, ami igazán fontossá lesz a következőkben.
Milyen összetevők járulhattak e - teljességében a következő művekben megvalósuló fordulat létrejöttéhez?
Úgy gondolom,
sok
minden közrejátszott.
Például az a változás,
amely a magyar film életében ebben az időszakban jelentkezik: a Balázs Béla Stúdió körül csoportosult
fiatalok megjelenése,
az új
szellemiség, amit azok képviseltek, akik Jancsó generációjával
ellentétben már a filmen
nevelkedtek fel, mentesek voltak az ötvenes
évek elején így vagy úgy mindannyiunkra
rárakódott ballasztoktól,
s nyitottak az immár
némiképp megismerhető
nagyvilágra.
Ezt a
nyitás t Jancsó számára - ahogy akkoriban
gyakran elmondta - egyfelől és nagy nyomatékkal Antonioni filmjeinek megismerése jelentette. ("A stílust persze eredendően Antonionitól tanultuk ... Hernádival annak idején a
lehető legtudatosabban
tanulmányoztuk Az éj27

szaka stílusát..."

- olvashatjuk egy 1967 -es
interjúban.) Ám feltehetően mindennél többet
jelentett a találkozás Hernádival, annak az alkotói szimbiózisnak
a létrejötte, amely a következőkben meghatározó értékűvé válik számára. Hernádi, aki méltánylandó
szerénységgel azt mondja ekkoriban: "Jancsónak
én feltehetően - invenciózus beszélgetőpartnere
vagyok, semmi több ... ", a katalizátor szerepét
töltötte be Jancsó művészi sorsának alakulásában. Felgyorsította és tudatossá tette azokat
a folyamatokat,
amelyeknek nyomait fentebb
említettem.
Az Oldás és kötés volt ennek a kezdete. Az
elkészült film, önmagában, valószínűleg nem
jelentős. De felfedezhető benne - lényegét tekintve - a teljes folyamat. A három részre tagolódó mű első harmada a megismert újdonságok primér feldolgozása. A második rész számomra legalábbis - leszámolás a korábbi
kísérletekkel, a zsákutca végleges lezárása. A
harmadik pedig: a nagy felismerés, a térformálás technikájának
felfedezése és tudatcsulása, amely minden későbbi lényegesnek,
a
jancsói rítusnak az alapja.
E - később egy Itáliában forgatott filmjének
is címül adott - két fogalom, a jancsói oeuvre
két alapvető pillére. Az ő esetében - ezt sokszor és sokan megállapították már - a filmcsinálás technikája nem puszta eszköz egy elképzelt történet valamilyen módon való megjelenítéséhez. Nála nem egyszeruen a "hosszú
beállításokról"
van szó, hiszen ez egy időben
Hollywoodban is divat volt, sőt - mint ismeretes - Hitchcock mester Kötél című filmjében még azt a bravúrt is végrehajtja, hogy a
történet teljes egészét kvázi egyetlen beállításban jeleníti meg, a tekercsvégeket
olyan
ügyesen kapcsolva össze, hogy azok nem szakítják meg a képsor folyamatosságát.
A jancsói beállítás-technika
lényege nem a puszta
hosszúság, hanem az a kompozíciórendszer,
amely valójában különféle beállítások sorozata, a kamera s később a zoom-optika szakadatlan mozgása által. Bár maga Jancsó többször említette az idők során, hogy ennek kialakítása abból a felismert fogyatékosságából
eredeztethető,
hogy "nem tud snittelni, nem
szeret átállni a géppel és nézésirányokon gondolkodni ... " - ez indokként játékosan bájos,
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de aligha a lényeget

érintő.

(Emellett

a Ma-

gánbűnök, közerkölcsök több száz beállításának bravúros vágástechnikája
még e tényt is
megcáfolta.)
A dolog lényege abban van,
hogya jancsói filmnyelv , a gondolat kifejezésének alapvető módját jelentő rítusok számára
ez a technika a leginkább adekvát. A kamera
és az előtte lejátszódó folyamatok mozgása
ennek révén reflektált módon hatványozódik,
és megteremti a tánc művészet nyelvét idéző
mozg ás kontinuitás t. És lényegi azért is, mert
az ily módon szervezett kép eleve meghaladja
azt a primér realizmust, amely a mozgókép
alapvető sajátja. "A hiszem, mert látom" valószerűségét ez a fajta sűrítés úgy tudja meghaladni, absztrahálni, ha úgy tetszik, elemeini
a realitás fölé, hogy bár minden valóságos, a
trükkök külsőséges
beavatkozásától
mentes
marad, mégis lehetetlen, így soha nem történhetne meg.
Az a látványos átalakulás,
amely a Szegénylegényektől számított életműben végbement, valójában e két alappillér egymáshoz
való viszonyának
módosulás aként követhető
leginkább, a kezdeti művek puritán egyszerűségétől, világos és szigorú struktúráitól a legújabbak zsúfolt, szinte áttekinthetetlenül
egymásra rétegzett bonyolultságáig.
Tekinthető
ez úgy is, ahogy Gelencsér Gábor fentebb már
említett tanulmányában teszi: a Rendtől a Káoszhoz vezető útként. Ám azt hiszem, hogy e
logikailag szépen végigvezetett
gondolatsor,
amelyet racionálisan motivál a történelem elmúlt évtizedeinek
változásaival
- kiindulópontjában téves. A korai struktúrák áttekinthetősége nem a rendből fakad, legalábbis nem
abban a József Attila-i értelemben, mely szerint
" ... gyönyoru
képességünk,
a rend,
mellyel az elme tudomásul veszi a véges végtelent, a termelési erőket odakint s az ösztönöket idebent..."
Jancsót - filmjeiben legalábbis - sohasem
érdekelte e dialektikus racionalitás.
Egyenesen meg is tagadta, hogy figyelmet fordítson
az "idebenti ösztönökre", elveti a filmet mint
pszichológiai ábrázolást. S természetesen tartózkodik, hiszen a rítussal összeférhetetlen,
hogy tudomásul vegye a "termelési
erőket
odakint". Nem a ráció vész el ebben a folyamatban, nem a megértettnek vélt világ válik
érthetetlenné,
hanem az a szocialisztikus
hit,

amely olyan egyszerűvé tehette a képletet világosan szembeállítva az elnyomót és elnyomottat, a hatalom képviselőit és a hatalomtól
megfosztottakat. Ez a tiszta, de naivnak bizonyult forradalmi idea kuszálódik össze, s válik
mind bonyolultabb képletté a második korszak
spirituális eleme kkel megtelő happeningjein át
a legújabb periódus immár tudatosan követhetetlenné tett emberi viszonyaiig. Bizonyos értelemben - mutatis mutandis - hasonló folyamat megy itt végbe, mint Ingmar Bergman
Trilógiájában, csak az Isten csendje helyébe a
Forradalom csendje lép.
Talán itt kell vetnünk egy pillantást arra a kitérőre, amely - rövid közjátékként - megszakítja ezt az immanens folyamatot. Az Elle
Wiesel könyvéből készült, Izraelban forgatott
Hajnalra gondolok, amely mást és másképp
közelít. Nem teljesen esetleges ez a kitérő
Jancsó pályáján. Érdeklődése, vonzódása a
zsidóság problémavilága felé már korábbi
nyomokban is megjelenik munkásságában.
Utalhatunk itt az Oldás és kötés Kol-Nidré
betétjére, az Így jöttemben megjelenő volt deportáltakra, a Fényes szelek papoknál nevelkedő zsidó fiújára, de mindenekelőtt a gyönyörű Jelenlét-sorozatra,
amely évtizedekig
kíséri és kísérti. A Hajnal azonban nem ezek
folytatása. Nem a másság, a kisebbség oldaláról közelíti a zsidóság problémáját. Sőt, bizonyos mértékig éppen visszájára fordítja ezt.
Saját szavaival: "Ettől borzasztóan szomorú a
Hajnal története, hogy bebizonyosodik egy
ilyen szellemileg kiélezett helyzetben: nem
lehet élni ezen a földön a másik kirekesztése,
meggyilkolása nélkül."
Történelmi indoklás helyett Jancsó a lelkiismeret oldaláról vizsgálja ezt a határhelyzet,
absztrahálja, ismét saját szavával élve: "görögösíti". De bármilyen empatikusan közelíti is

a problémát, végül is idegen marad tőle, érdekes experimentummá válik, de sehogy sem illeszkedik szervesen az alkotói folyamatba.
Jelzik ezt a megvalósítás formai eszközei is,
amelyek nem mutatják jeIét annak az állandó
gyarapodásnak, ami - ilyen tekintetben - pályáját jellemzi.
Hiszen itt, a forma, a kifejezési eszközök oldaláról vizsgálva, Jancsó képi világa folyamatosan gazdagodik. Már a középsé időszakban
megtaláljuk ennek nyomait, beállításai - pontosabban szólva: beállításfolyamatai - egyre
szebbek, valóságos vizuális remeklések, egészen A zsarnok sztve - immár, első alkalommal - belső térbe vitt, tehát tudatosabbá vált,
konstruált kompozíció s világáig.
Legújabb periódusában pedig már eljutott
odáig - felfedezve az ehhez szükséges eszközöket, formarendszert -, amit korábban megvalósíthatatlannak vélt a maga számára. Egy
1971-ből való nyilatkozatában beszél arról,
hogy "csakis folyamatos időben tudok filmet
csinálni". Nos, technikájának megújításával
túljut ezen az akadályon, s újabb rítusokat teremt. A képen belüli képek megsokszorozó
erejével élve térben és időben kibomlik az "itt
és másutt". A "most" történései pedig rnultiplikálódnak a már megtörténtekkel vagy a majdan történendőkkel. s akár a soha meg nem történhetövel, a képzelettel. A filmnyelv , a közlés
és kifejezés olyan távlatait nyitja meg ezzel,
amelynek jelentőségét aligha mérhetjük még
fel, amely a hagyományos gondolkodás helyébe az elektronika korszakának lehetőségeit villantja fel. S amely hívebben tükrözi korunk
felszínének irracionális - legalábbis annak látszó - egymásba fonódását. Persze az is igaz,
hogy ezeket a filmeket ma még nehéz befogadni és még nehezebb szeretni...
Bán Róbert
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Mosolyognivaló
"
Uj
magyar vígjátékokról

Tudomásul kell venni, hogy a jövőben filmAz utóbbi egy év termése alapján nyilvánvaló,
hogy a magyar filmgyártásban megindult egy . jeink többsége semmit, vagy legalábbis semmi
újat nem akar majd mondani, csupán szóraerős funkcionális tagolódás. Röviden szólva: a
koztató moziattrakciókat
fog kínálni a nézőrendszerváltás véget vetett a művészek uralmánek. A közönséget aligha ejti kétségbe ez a
nak. Az átmenet itt is gyors és békés volt, hiváltás, de úgy tűnik, az alkotókat sem zavarja
szen sokan kifacsarodtak a megfeszített alkotóigazán. Általában ugyanolyan kevéssé érdekli
munka nagyjából két évtizedig tartó kényszeréőket művész-státuszuk
elvesztése, mint a volt
ben, amikor csak úgy lehetett kamera közelébe
káderek zömét rendszerük bukása. Dolgozni
jutni, ha az ember elhitette a szellemi és politiszeretnének,
futnak az új megrendelők,
új
kai elittel, hogy képes esztétikai értéket teremteni, újat mondani az életről, a társadalomról. Idepénzforrások után.
Leginkább talán a kritikusok vannak letörve.
je volt hát felfedezni a piacot, a világban uralkoŐk még morognak: a kommercializálódás
teldó tendenciák alapján rájönni arra, hogy a filma
jes szellemi eltompuláshoz vezet, vége a maszórakoztatóipar része, felismerni, hogy a kögyar filmkultúrának, egyáltalán, vége a művézönséget nem (ki)nevelni kell, hanem (ki)szolszetnek, vége a világnak. Mindez még kérdégálni. Ennek megfelelően egyre több a szerény
ses, de mi, kritikusok, tényleg bajban vagyunk.
rendezői nyilatkozat: mi egyszerűen csak szeretSzámunkra az volt kedvező, amíg a magyar
nénk elmesélni egy történetet, reméljük, hogy
film bölcselkedett,
fürkészte a valóságot, a
szól is valamiről, de nem unalmasan, a néző tatörténelmet, és aktívan formálni próbálta a tárlán ráismerhet majd saját problémáira, de végül
sadalmat, a szellemi életet. A kritikának ekkor
is az a cél, hogy kellemes emlék maradjon száaz a látványos feladat jutott, hogy értelmezze
mára ez a moziban töltött másfél óra.
a filmeket,-majd
a valósággal összevetve és
Semmi baj. Ez a folyamat nagyon egészsékulturális-politikai
kontextusba helyezve miges, még akkor is, ha a szórakoztatóipar
nősítse őket. A bölcsészintellektus
szabadon
visszahódítja
a filmgyártás nagy részét. Igy
szárnyalhatott:
a filmek alapján társadalomfivégre kialakulhat egy "alulról építkező" műlozófiai koncepciókat
alkothatott,
kifejthette
vészet. A játékfilm ugyanis a híradóhoz, a doreformelképzeléseit,
gondolatfoszlányokat
tekumentumfilmhez
vagy a reklámfilmhez
hahetett közzé addig ismeretlen szerzőktől, a misonlóan alapvetően funkcionálisan meghatározott termék. Ha nem tudni, mi a funkciója, a nősítés közben pedig kedvére moralizálhatott,
eldönthette, ki és mi a tisztességes, ki és mi a
levegőben
lóg, hiszen művészeti
funkció,
progresszív.
"művészfilm" nincs. A művészet mindig valaMa a nézők szárnyalnak. A thrillerek, scimi megfejthetetlennek
tűnő többletből szármafik, horrorok,
blődlik mesevilágba
röpítik
zik, talán az anyag, a téma abszolút birtoklásáőket, míg a kritikusokat leránt ják a földre.
nak jele, talán másé. Még nem tudjuk. És nem
Ma csupán annyit kéne megmondani,
miis fogjuk megtudni, amíg a művészi értéket
lyen egy film.
műfajokhoz, funkciókhoz kötjük.
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És a kritikus dühöng. Részben azért, mert
felháborít ja a filmek együgyűsége,
közönségessége, mert félti az emberiséget romboló,
esetleg agresszivitást szülő hatásuktól. De legalább ennyire idegesiti. hogy minden eddiginél nehezebb szakmai feladat elé kerül.
Kizárólag a filmről kéne beszélnie.
Arról, amihez a legkevésbé ért.
Nem az esztétikai vagy vizuális érzékkel
van a baj. Tévedéseink, vitáink ellenére általában felismerjük az értéket, de csak valamilyen
értelmezés formájában tudjuk megragadni. Ha
egy effektus nem terelhető gondolati síkra,
képtelenek
vagyunk
megközelíteni.
Nem
vagyunk birtokában azoknak a szakmai ismereteknek, amelyek megkönnyítenék
a képeknek, a hangzóvilágnak,
a ritmusnak, a rnontázsszerkezetnek,
egyszóval, magának a filmi
hatásmechanizmusnak
a leírását és értékelését.
Egyetlen fogodzónk van, a dramaturgia, de éppen erre épít a legkevésbé a mai filmgyártás.
Látványos attrakciók peregnek előttünk, és
nem ismerjük a titkukat. Mit mondjunk róluk?
Igaz, a feladat többféleképpen
is megkerülhető. Ha már nincsenek különösebb ambícióink, és beérjük azzal, hogy reklámértékű rövid
szövegeket írunk színes magazinokba, továbbra sem lesznek gondjaink, és bizonyára anyagilag sem járunk rosszul. Ha viszont úgy érezzük, hogy mindenképpen
a szellemi életben
van a helyünk, más utat kell választanunk.
Folytathatjuk például a filmek társadalomfilozófiai értelmezését.
Sokkal több fantáziára
lesz hozzá szükség, mint korábban, hiszen maguk a művek semmiféle gondolatot nem tartalmaznak a világról. Mégis el lehet meditálni
azon, milyen értékrend szerint működhet
az a
társadalom, amely ezeket a filmeket kitermeli.
Az efféle "filmszociológiai"
következtetések
már pusztán a vizsgálat tárgyából adódóan is
rendkívül izgalmasak, jól követhetőek, és sokszor a filmek nél is lenyűgözöbb
koncepciókat
szülnek. Egyedül az a baj, hogy a szerzők nem
tudatosít ják kellőképpen, hogy közvetett elemzésről van szó, s így gondolataik esztétikai értékként rátapadnak egy közönséges szórakoztatóipari termékre.
A másik lehetőség a pszichologizálás.
Itt
nincs áttétel, hiszen nyilvánvaló, hogya vásznon megjelenő effektusok mindig valamilyen
lelkiállapotba juttatják a nézőt. Ez az elemzési
szempont hosszú távon biztos gyümölcsöző
lesz, jelenleg azonban még sok a felszínes, dilettáns módon freudista megállapítás, ami nem

Gárdos Péter: A Skorpió megeszi az Ikreket regge/ire,
1992, Eszenyi Enikő

csoda, hiszen a kritikusok között kevés a szakképzett pszichológus.
A magam részéről a mozi mai infantilizmusában éppen az infantilizmust élvezem, a dolog nem inspirál szellemi bűvészmutatványokra. Bízom benne, hogy a tehetségek számának
megfelelően a jövőben is születnek majd esztétikai értéket teremtő, erős gondolati kisugárzású filmek, amelyeket megint érdemes lesz
értelmezni, mert gazdagítani fogják az emberről és a társadalomról kialakult képünket. Addig pedig azt mondom: szusszanjunk
egyet,
mozizzunk, szórakozzunk,
s közben próbáljunk meg minél többet megtud ni a filmről.
Az alábbi megjegyzéseket
néhány új magyar vígjátékról természetesen senki ne tekintse szakkritikának. Csupán egy-két olyan mozzanatra szeretném felhívni a figyelmet, melyek
még egy hagyományos értékelés keretében is
szakmai szempontú elemzést igényelnének.
A magyar filmben a látvánnyal történő nevettetésnek, a burleszknek, a harsányan groteszk
ábrázolásmódnak
nincs nagy hagyománya.
Hála azonban a kor divat jának és apokaliptikus életérzésének, egyre többen tesznek lépéseket ebbe az irányba.
Szőke András munkája, az Európa Kemping
már a címével is groteszket sejtet. És annak is
indul. A kérdés az, hogy mi lesz belőle? Mert
hogy groteszk nem, az biztos.
Megint egy film, amely tele van ötlettel, ne31

Gárdos Péter: A Skorpió megeszi az Ikreket reggelire, 1992, Eszenyi Enikő, Törőesik Mari és Rudolf Péter
(Pálos György felvételei)

vetésre, mosolygásra ingerlő szituációval, de
nincs végiggondolva.
Európa kemping. Az ember valami rendkívülit vár ettől a helytől. Titkon valami zseniális metafofát, szimbólumot, művészi képet, de
mindenképpen valami rendkívülit. Ezt a várakozást a dramaturgiai szerkezet is erősíti, hiszen késleltetve juttat el hőseivel együtt erre a
helyszínre, végig azt sugall va az expozíció
alatt, hogy különös dolgok történnek ott.
Megérkezünk, de egy közönséges folyóparti
kempingben találjuk magunkat. Vannak benne
vicces figurák, vicces helyzetek, de nem válik
öntörvenyű közeggé. Tükrözi a kelet-európai
lepusztultságot, de alig fejez ki belőle valamit.
A problémát abban érzem, hogy a film
egyedül
elbeszélésmódjában
következetes.
Végig elidegenítő hatású improvizációkból áll.
A beállítások szándékosan fésületlenek és elnyújtottak, gyakran a végtelenségig ismételve
valamit. A párbeszédek
foszlányosak,
egy
helyben topognak. (- Miért jöttünk ide? - Jó
itt. - De most miért kellett ide jönnünk? - Maradj már! - Csak azt tudnám, hogy mit keresünk itt? - Most miért nem jó itt? - Ide hozol
engem erre a hülye helyre ... stb.) Ma több filmünkben is találkozhatunk
ilyen típusú rögtönzésekkel.
Ez az elbeszélésmód
olyan at32

moszférát kelt, amely szintén a groteszk iranyába mutat. De hiába, mert nem sikerült
megfelelőképpen
stilizálni a kamera elé kerülő
látványt, átgondolatlan a dramaturgiai szerkezet, így aztán szétesik az egész kompozíció.
Néhány szót a dramaturgiáról.
Nem lehet
megkerülni, mert a filmnek van története. Laza, vázlatos, de van. Badár és Vizi, a két vidéki "titkosrendőr"
nyomozni indul az Európa
kempingbe, ahol állítólag bombát rejtegetnek.
Lázasan kutatják a terepet, figyelik az üdülőket, végül arra a következtetésre jutnak, hogy
a bomba egy dinnyében van. De melyikben?
És folytatódik a csetlés-botlás
a turisták között, lassan minden gömb alakú tárgyról bombára asszociálunk, már az sincs kizárva, hogy
egy terhes anya hordozza magában.
A sokat igérő, abszurd történet azonban
nem tud igazán a film mozgatórugójává
válni.
Az expozíció ugyanis Badárékkal párhuzamosan mások leutazás át is nyomon követi: egy
baráti ország zavart polgáráét, Abhandzsaráét,
valamint két motorosét. A szerkezetből adódóan ezek a figurák szintén főszereplövé növik
ki magukat, kíváncsian várjuk, hogy mi fog
történni velük a kempingben, de kiderül, hogy
más szereplőkhöz hasonlóan csak a jelenlétük
érdekes, mert furcsa figurák. Badárékkal azo-

nos szinten történő kezelésük megtévesztő. hiszen három szálra tagolja a kompozíciót,
melyből kettőnek nincs és nem is lehet kifutása. Mindez súlytalanítja a dinnye-ügyet.
A dramaturgia mégsem árt annyit ennek a
filmnek, mint a látvány kidolgozatlansága,
esetlegessége. Az Európa kemping jellegében
alig különbözik a .Jcülsö., helyszínektől. Elvileg ott kéne tombolnia a groteszknek, de a pályaudvar, ahol Badár civilben dolgozik, a falu,
az országút semmiben sem maradnak el tőle,
sőt... A kempinget meglátva nem érzünk semmi különöset: se azt, hogy egy elvarázsolt világba érkeztünk, sem pedig azt, hogy ebben a
környezetben sűrűsödik életünk minden kép telensége.
Szőke Andrásnak nyilván nem volt arra lehetősége, hogy változtasson a helyszínen, de
megtehette volna, hogy nem lép ki belőle, s így
valaminek az egyedüli jelentéshordozójává
teszi. Sokkal nagyobb baj azonban, hogya figurák kiválasztásánál és stilizálásánál sem érvényesült valamilyen következetes alkotói szemlélet. Badár és Vizi (a más Szöke-filmekből,
így pl. a Vattatyúkból is ismert két főhős) rendezői telitalálat. Alakítóikat, Badár Sándort és
Horváth Jánost egyszerűen csak filmezni kell,
mert kettősuk külső megjelenése már önmagában bizarr. Ha egyedüli főszereplők maradnának, akár ilyen módon is ütköztetni lehetne
őket a többiekkel. De nem maradnak azok. A
másik véglet Abbandzsara (Szőke András), aki
a megjelenés, a ruházat és a színészi játék tekintetében egyaránt látványosan stilizált figura. Igazi torzó. És akkor még ott vannak a motorosok: a motorossapka a fejükön nem több
jópofáskodásnál,
hiszen Ferenczi Gábor kifejezetten sármos jelenség. Ez a tagolódás az egész
filmet jellemzi, és teljesen esetleges, ki marad
klasszikus értelemben "natúr" szereplö (falusiak, francia lányok), ki lesz csupán jelzett (portás), és ki lesz valóban stilizált figura.
A fentiek következtében a film saját improvizatív beállításaira esik szét, ötletei nem tudnak elemelkedni a bolondozás szintjéről, Egy
zárt filmes közegre megfelelő kontextusban például a Filmszemle alatt - feltétlenül üdítően hat, mert más, mert nem kitaposott utakon
jár, de a saját lábán állva már nem képes magával ragadni a nézőt.
Annál inkább elsülnek a poénok a kritika által
igencsak leértékelt Csapd le csacsit-ban. Én
sem lelkesedem
ezért a filmért, egyetértek

Timár Péter: Csapd le csacsi!, 1991, Pap Vera
(Sarudi Gábor felvétele)

Györffy Miklósnak a Filmkultúra idei l. számában megjelent bíráló megjegyzéseivel,
ha
társadalmi groteszket kérünk rajta számon, de
igaz, ami igaz: egész szórakoztató mozidarab.
Hangvétele,
harsánysága
némi hasonlóságot
mutat Szőke filmjével, a döntő különbség az,
hogy más közönségréteghez
szól. Tímár Péter
sem bízza finomságokra
a hatáskeltést,
törzúz, káromkodik, bohóckodásra ingerli színészeit. Csak hát jó színészei vannak, akik végig
stílusosan komédiáznak. Játékfelfogásuk
teljesen egységes. A film még átütöbb lehetett volna, ha az alkotók tovább csiszolják a gegeket.
Természetesen
azon is röhögünk, amikor a
földalatti állomáson a pénztárosnőnek
udvarló
rendőr hirtelen vad, esetlen táncba kezd. De ez
csupán bohóckodás, kínos erőlködés. A jól felépített geg a következő: a feleség a férjével ví-,
vott háború egyik menetében azt találja ki,
hogy mosószert tölt a szifon ba. A néző már
előre dörzsölheti a kezét, mi lesz ebből? Estefelé a férj egy kollégájával ér haza, leülnek a
konyhában. A kolléga fröccsöt kér, és tudálékos előadásba kezd a rendszerváltásról.
Egy
beavatott hangján ad tanácsokat. És ekkor zúdul a képébe a hab ...
Nem hiszem, hogy az Egészséges erotika
rendezőjének különösképpen
magyarázni ké33

ne, mi a groteszk vagy milyen poénokat kíván
egyakciódús
komédia. Izzasztó, a magyar
filmgyártásban még ma is újnak számító szakmai feladatokat kell megoldani mindkettőhöz.
Játszadozni is lehet persze műfajokkal, de sokkal gyümölcsözőbb,
ha mindenki komolyan
veszi azt, amihez érzéke, tehet~ége van.

A mozi legnagyobb attrakciója még ma is az,
hogy . maximális
azonosulást
tud kiváltani,
hogy kellemesen elandalít. Gárdos Péter a magyar film hagyományaira
építve kísérletezik
ezzel a mutatvánnyal, méghozzá nem is eredménytelenül.
Új munkája, A Skorpió megeszi az Ikreket
reggelire könnyedén az év sikerfilmje lehetett
volna. Sokakat vonzóan szelíd, megértően ironikus a hangvétele, eredeti mozzanatok nélkül,
de hitelesen és igényesen vázol fel egy hazai
polgári miliőt, szeretnivaló figurákat és érdekes történetet kínál. Kit ne sodorna magával a
zenetanár főhős, Tamás életébe berobbanó
szerelem,
Panni bolondos,
kiszámíthatatlan
alakja, a szakítások és kibékülések végtelen
láncolata?
Mégsem sikerül elérni a kívánt hatást. Próbáljunk meg néhány dolgot feltárni ennek okaiból. A dramaturgiai szerkezet egyszerű, áttekinthető, ám az egyes jelenetek olyan elvre
épülnek, amelyet nagyon nehéz hitelesen megformálni. Tamás kivételével a szereplőknek
rezzenéstelen arccal egészen váratlan lépésekre kell rászánniuk magukat, hatásvadász lazasággal kell cselekedniük,
hogy minél bombasztikusabbá
váljon egy-egy jelenet. Ehhez
gyakran hiányzik a természetes könnyedség,
nemegyszer a jelenetek enyhe erőszakoltsága
miatt. Gárdos egy nagy, szertelen szerelmesfilmet szeretett volna csinálni, de csöppet túllihegi vállalkozását.
Ugyanúgy, mint orykor
Sándor Pál, vagy régebben Szász Péter. Es az
ábrázolt miliőt látva már tudjuk, hogya háttérben most is ott kell hogy legyen Tóth Zsuzsa
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és Bíró Zsuzsa. (A kritika nem lehet automatikusan rendezőcentrikus.
Még ma is vannak
olyan műfajok, amelyekben meghatározó szerep jut a filmíróknak, dramaturgoknak.)
Hol jópofa, hol jópofáskodó ez a világ, s
benne Tamás és Panni rapszodikus, kibogozhatatlannak tűnő kapcsolata. A történet azonban
nem tudja kellő számú variációban megjeleníteni a szakítás-békülés
motívumot, így aztán
egy helyben toporgunk, hiába mutatkoznak Tamáson a leépülés jelei. Egyáltalán: meglehetősen keveset tudunk meg erről a szerelemről.
Csupán látványos külsőségei kerülnek elénk.
A látványvilág is mintha egy csöppet túlcizellált lenne. Máthé Tibor gyönyörű felvételei
néhol megnehezítik
a cselekmény követését,
kizökkentenek a bolondozó jelenetek ritmus ából. De ez aligha befolyásolja lényegesen az
összhatást. Mert egy ilyen film nagyrészt a
színészeken áll vagy bukik. Olyan kisugárzásuknak kell lennie, hogy a nézők mindenről
megfeledkezzenek
a moziban. Törőesik Mari
és Garas Dezső a nagymama és a hegedűkészítő szerepében minden modorosság ellenére is
ilyen. Rudolf Péter és Eszenyi Enikő kettőse
azonban nem kelt igazi érdeklődést.
Pedig
megjelenésükben
mindketten fedik szerepüket.
Rudolf határozatlan, Eszenyi kiszámíthatatlan.
Minden stimmel, mégsem válnak sztárszereplőkké. Rudolf Péter játéka nem igazán természetes, ami főleg a Garas Dezsővel való közös
jelenetekben szembetűnő. Hogy viszont Eszenyi Enikőt ezúttal mi akadályozza a varázslatban, azt nem tudom. Valami megfoghatatlan
apróság. A nagy titok.
A legjobban azt sajnálom, hogy ez az egészében mégiscsak kellemes film az epilógusban tovább folytatja a békülések és szakítás ok
láncolatát. Pedig Novák János remek zenéje
happyendért
kiált. És nekünk, nézőknek nagyon jól jönne mostanság egy igazi happy
end!
Forgács Iván

"Ha te nem hiszel nekem,
én úgyse tudok mit mondani"
Gazdag Gyula: Magyar kránikák
A körülbelül száz perces, francia megrendelésre készült film három férfi és egy nő történetét, alakját mutatja be, az elmúlt negyven
év Magyarországának
világát idézve, két sűrűsödési pont: 1956 és 1989 ismételt kiemelésével.
Az elbeszélő-főszereplők
rendre
visszatérnek egykori helyszínekre vagy jelenlegi terükben mintegy be- és megmutatják az
elbeszélt
eseményeket.
Tudtommal
négyük
közül hárman felismerni vélték magukat egy
régi május elsejei tömegfelvonulásról
készült
sajtófotón (hogy aztán tényleg azonosítottáke magukat, hogy önmagukat
látták-e vagy
csak belelátták. az más kérdés), amelyet a
film készítői felhívásukhoz
mellékeltek.
Az
eljárás telitalálat: a tömegből egy pillanatra
kiváló tömegemberek
hasonlíthatatlan,
megismételhetetlen,
mégis minden pontján ismerős történelmével
találkozik a néző. Gazdag
Gyula művészetét mindig is valami 18. századi szem működésének
fogtam fel; emberszemlélete az a felvilágosodáskori
örökség,
mely a legnehezebben
teljesíthető,
s ami a
legtöbb kárt szenvedte a 20. század végére:
miként lehet az elfogulatlanság
elegendő az
empátiához, miként lehet ez maga a szolidarítás? Továbbá: miközben lemond, egy sajátos, puritán és klasszikus képszemlélet révén,
mindenfajta ideológiai, reflexív konstrukcióról, a megmutatás,
a puszta bemutatás mint
elbeszélés válik humánus történelemrné,
hiszen a megnyilatkozó
egyes emberrel szemben nem lehetünk - érzelmesen - humanisták. A tapasztalat szerint ez ugyanis - a humanista ígéret - egészen súlyos bűncselekményekhez vezethet. Gazdag a művészi gondolkodás mai kérdéstömegét a boldogtalanab-

bik végénél teszi fel, amennyiben a világosság igényével
közelít és kérdez, anélkül,
hogy hitegetne: ettől valami is érthetőbb lesz.
Ez a filmje is világosság és abszurditás puritán kombinációja,
"mintegy
magától",
az
anyag eredeti tulajdonságai révén. A mű szolid, képi egységét e negyven év nagyon ismerős politikai dokumentumfilm-részletei,
ismerős utca- és városképek. a rendezőre jellemző egyenletes
tempók, együttállások
és
szimmetriák teremtik meg; az a fajta nyugalom, mely az igazi érdeklődés fokmérője lehetne: miként nézhetünk még értelmesen az
egyre változatosabban
értelmetlen látványra,
anélkül, hogy értelmességünk
különválna tőle, belebetegedve
önnön értelmességébe
és
önálló konstrukcióvá
fajulva saját életét élné? Jó nehéz kérdés a Gazdag-féle, de minél
inkább ritkaságszámba
megy, annál inkább
feltehetőnek
látom. Olykor a merő dacban
van a puszta értelem.
Látjuk tehát az elmúlt magyar évtizedek
képi közhelyeit, az "építés" sokáig elálló emlékrnűveit: lakótelepet és autópályát.
Rákosit
és Nagy Imrét, tömeget és újra csak tömeget,
Kádárt meg a többit, hisztérikus "történelmi"
jeleneteket és konszolidált tömegjeleneteket,
romokat és működő, mégis romos üzemeket.
szürke eget és eltakaríthatatlan
hullákat, akik
olykor az élőkben köszönnek vissza. Az első
történet elbeszélője és az antagonistája ugyanis egyformán
túlélő,
szabadságolt
hulla.
Szűcs István története annyi, hogy kivégezték, de túlélte. És aki ott volt az osztagban,
azt pár óra múlva szintén kivégezték és szintén túlélte. Most találkoznak.
Pontosabban
már 1960 körül felismerik egymást az utcán35

mindkettő "battonyai gyerek" -, az osztagos,
aki azóta felépült, beviteti a pártbizottságra
a
falhoz állítottat, aki azóta szintén felépült.
Ez a halálkomoly
történet tehát pusztán elmondva is egy ismerős kelet-európai abszurd,
olyan játék, amit rendező, író és egyéb efféle
az életben kitalálni nem képes. Ezt csak azok
tudják természetes, hétköznapi módon előadni, akik résztvettek
benne, akik tették, de
nem tudhatják valójában, mit is tettek, azt
meg végképp nem, hogy végül nem ők tették.
Csak éppen e végül soha nem fog kiderülni, s
talán az se biztos, hogy van itt valami végül...
Ha a nyugati néző látja ezt, talán végre
kezdi felfogni:
Ost-Europa
bizony kietlenebb, mélyebb pusztaság, mint szerették volna hinni, amelynek .Jnnovaciója''
talán nem
oldható meg egy-két szuperindusztriális
trükkel. Ez itt csakugyan zóna, ez itt lelkek és
társadalom, testek és tájak tényleges kietlensége, itt egy rémületesen masszív mélyrétegtömeggel kell szembenézni, semhogy a "minden világos" egyúttal jól működő magyarázattá és átalakítássá változhatna. Az első történetben, mely súlyával az utolsó szerkezeti
megfelelője
(voltaképpen
egy klasszikus
négyrételességről
van szó, amit csak tudni
kell jól elosztani ... ), mélyebb tudás van, ami
azonban egyetlen pillanatra sem tudatosodik
a szereplőkben,
sem a rokonszenves,
olykor
megrendült áldozatban, sem a nála ravaszabb,
de szétesett,
ellenszenves
kis-martalócban.
Ennek a történetnek legjellegzetesebb
és legrejtélyesebb
rétege számomra
a kivégzés
előtti párbeszéd-töredékek
pontos felidézése.
Terroristák és áldozatok bensőséges, családias kommunikációja
ante finem, élet és halál
kérdései, végszavai a "de legalább az apámat
értesítsétek"
típusú mondatokban,
a lenti, tegeződős világ kétoldali fatalizmusa, amit természetesként fogadnak el a résztvevők. Ilyen
értelemben
Gazdag ,,18. századi" kamerája
egyenesen Kant felvilágosodás-definíciójára
mutat: "A felvilágosodás
az ember kilábalása
maga okozta kiskorúságából".
Nos, a Magyar
krónikák mélységélessége
a Kant előtti és
egyre inkább onnan hátráló állapotok mélyvilágát - 91-et, 92-őt - hozza elénk. Ezek az
emberek valamiképpen
reménytelenül
beleszülettek abba, hogy elfogadják, amit csinálniuk kell, mert cselekvésük nincs az ő birtokukban; ők csak a muníciót: a hullákat és a
pribékeket adják, aminek "meg kell lennie",
36

s hogy ez az "ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van" jóval messzebbre
visz, hogy
nem kell hozzá mindig primer zsarnokság,
azt a Kádár-rendszer
filmbéli figurái mutatják - talán még kilátástalanabbul,
amióta 89
után vagyunk. Értelmezés és értelem utáni,
fatalista rabszolga-bölcsesség
tükröződik
a
kétféleképpen,
de mégis valamennyire hasonlóan szétment arckifejezéseken
- látszik még
a jobb és a rosszabb különbsége, de ez már
szinte csak megmagyarázhatatlanul
világol,
mert világunk nagyonis közös. Van valami
személyesen túli, arctalan fájdalomféle az arcokon, de annál izgatottabbá
teszi a nézőt,
minél elemezhetetlenebb.
S mintha az első
történet láttán is erősödne az emberben az a
régebbi felismerés, hogy anagy narratívumok
későmodern kori elhallgatásának,
lehetetlenné és használhatatlanná
nyilvánításának
tapasztalata elsősorban a magaskultúra trendje,
miközben a nagy elbeszélések rendületlenül és ábrázolatlanul
immár - folytatódnak
odalent, hogy az európai kultúra nagy sors- és
önértelmezései
leszálltak, vagy visszaszálltak
a világ mélyére, ahol névtelenek milliói továbbra is azt élik. Ott még van, értelemvesztett állapotban, Oresztea és Antigoné; Kreón
a szomszédunk,
és mindenki tegeződő jóismerőse Claudius, Dosztojevszkij
nagy jelenetei pedig a VIII. kerületben folynak tovább!
A sors tömegsorssá némul, és ez beláthatatlan
fejlemény, amelynek egyik, pokoli megmutatása éppen a haláltáborok világa, ami - Kertész Imre a nagy felismerő-írója
ennek csakugyan azt mutatja, ami egyébként is van,
legalábbis
a 19. századi tömegtársadalmak
létrejötte nyomán. A tömegsorstalanság
azonban, mint egy elhagyott
épületállványzat,
kvázi-sorsként
megmarad. Lakhatatlan, holott
mindannyian
ott lakunk. Ha jól értem, Gazdag látásmódjának
az az ambíciója,
hogy
megszólaltassa,
reflektálatlanul
hagyva, ezt a
tömegsorstalanságot
- ami a sorsunk lett.
Csak ő, Kertésszel ellentétben,
nem a régi
tragikum dacosságával, hanem az abszurd világosság álmélkodó groteszkjével
dolgozik.
Hogyan jeleníthető meg a Gulag és a hétköznapok közös árnyéka egy "csehes" intonációban - nos, ez megfelel annak az összemérhetetlenségnek, kicsi és nagy inkompatibilitásának, ami történelem és ember, sors (azaz: értelem) és tömeg egymáshoz
viszonyíthatatlanságában bekövetkezett.
A lesüllyedt narratívum valami rossz végtelennel
találkozik,

amelyben nem érzékeljük a határokat: egyegy lehetséges
megoldás
peremfeltételeit.
Amikor
áldozat
és kivégző,
mindketten
"volt" halottak, leülnek egy asztalhoz, kezet
fognak,
jóismerősként
beszélnek
közös
ügyükről.
amikor alkudoznak,
hogy kiderüljön, hogy bevallható legyen valami, és hogy
ez egyszerűen lehetetlen, akkor egy idő múlva lassan elfogadja a néző: Pádár, az antagonista, nem túlzottan magyarázkodik,
nincs
semmiféle igazi kényszere beismerésre vagy
akárcsak
visszavágásra,
agresszív
önvédelemre se, hiszen itt a természet működött - és
ebben a felfogásban mindketten közösek. Vele ugyanaz történt. Mit lehet ekkor tenni? Lehet-e bármit számonkémi,
mi micsoda, ki rniért felelős? Hol található itt a "maga okozta
kiskorúság"
és hol a "kilábalás"
esélye? Elakad a beszélgetés,
Szűcs bizonytalan
lesz,
megrendült, de csüggedten veszi tudomásul,
hogy Pádár ugyan rosszabb állapotban van,
mint ő, ám ez halvány elégtétel, ez csak kielégülés, melynek ezúttal semmi köze a világossághoz.
Igy tehát az értelmezhetetlen
"nincs továbbv-ot ebben a történetben éppen
a meglőtt" egykori kivégző mondja ki, ősi
nyugalommal beleszíva cigarettájába:
"Ha te
nem hiszel nekem, én úgyse tudok mit mondani".
A második krónika szereplője, elbeszélője
egy kora középkorú nagydarab, egyben furcsán, visszataszítóan
lányos,
magakellető
szőke kontyos asszony, a "Kádár-középosztályból",
mely éppen ezekben az években
szakad le újra s zuhan vissza valahová, amikor ez a film készült, s mi nézzük. Ó a jellegzetes figura a konszolidáció
korából, mivel
éppen tökéletesen jellegtelen, ő a legismerősebb, mert ő volt hosszú időn át az átlag
(ami: nincs, mint tudjuk), ő volt a tévé-híradók ezrei által közvetített "mai magyar valóság". A giccses lakberendezés ben, a matyóhímzés összegabalyodik
az öltözőasztalkával, a folytonos fésülködés és örökös önmagán babrálás a gulyásszocializmussal,
a
KISZ, melyet tényleg szeretett, a rendszerhű
tömegszecesszióval,
a pacsuli és a mozgalmi
élvetegség a teljes belső ürességgel - íme, a
nem is titkolt alattvalói tudat, melynek mélyéről időnként meghökkentő,
Hrabal és Páral képzelete] felülmúló agresszív háziszokások (Iégpuskával lövöldözés a szobában) törnek fel, feltűnik egy bamba "egyetemista",
a
nő fél-bőrfejű fiacskája, akivel kölcsönösen

hazudoznak,
de végigjátsszák.
Közben Kádárt látjuk beszélni 57 hírhedt május elsejéjén, a terror kellős közepén, örömujjongó tömegben. Különös,
igen finoman kijátszott
rím, ahol a kör bezárul, hogy az asszony férje, repülős tiszt, mikor "jöttek ezek a változások", hirtelen depressziós
lesz és megöli
magát 89 május másodikán. E homályos eset
hallatán hajlamos a néző arra a vad snapszlipartira gyanakodni,
amelyben az öngyilkosság előtti napon a feleség párszor még jól
megverte az urát, mint azt könnyesen nevetgélve előadja. A valóság csakugyan mesés sé
vált, látjuk, s ezzel szemben a művészet tehetetlen, a történetmondás
többé nem a fikcionálás előjoga. Ráadásul a filozófia nyelve is
olykor, helyenként végzetesen kicsavarva heverész, mint egy véres mosórongy.
Hiszen
amikor a férje öngyilkosságát
kommentálva a
lakótelepi femme fatale a katonai vizsgálatról
szöl, mely az okokat kereste, ezt mondja:
"volt benne egy olyan, hogy egzisztenciális
okokból".
Hiába nevet(ne) ki most alkalmi
olvasóm - ez a mondat a filozófia nyelvének
fantasztikus romjain ül, bádoghangon
szólaltatja meg az európai metafizika roncsait, a
mélyértelműség
pusztulását
hirdetve,
de a
mélyértelrnűség
szavaival. Ez bizony Kierkegaard és Husserl, Heidegger és Camus szava,
nem csak egy szó. Ennek az asszonynak
a
reflektálatlansága
persze, Szűccsel ellentétben, inkább a fecsegő öntudatlansága,
mely
végül ugyanúgy néma, mint a másik metafizikai tréfa: a filozófiai szavak komédiája egy
panel ben éppen azt a konklúziót hozza elő,
hogy ítélet nincs, mert konklúzió sincs (ez a
végkövetkeztetés);
nincs többé egy meghatározható
értelemösszefüggés,
egy végszó,
vagy egy apodiktikus
Rijelentés,
melyben
megadható lenne a végeredmény,
a történet
"tanulsága".
Az emlékezetre
épülő művészetnek tehát új nehézségekkel
kell ezen a tájon szembenéznie,
s a Magyar krónikákban
ez a szembenézés
nem intellektuális
teljesítmény csupán, hanem a sivár eldönthetetlenség és igazságon kívüliség újfajta nonverbális
mélyértelműsége:
kép és alakzat. Nem konstruál tehát, hanem hagyja a képet, az alakot
lenni. Ez az az elfogulatlanság,
mely ismétlem, egy rég elfeledett lehetősége még az empátiának. E második krónika végkifejlete magától adódik, bár kitalálhatatlan:
apanelház
földszint jén levő, egykori gyerekkocsitárolót
ki igényli a katonaözvegy , hogy 18 négyzet37

méteren berendezzen
egy "szalont":
természetgyógyászat,
akupresszúra,
reflexológia,
szolárium és virágkötészet.
Ha mindez fantázia lenne is, melyet ez a nő belehazudik a kamerába, akkor is tényleges, hiszen önmagához és az idő ismétléséhez hű és adekvát.
A harmadik részben egy 32 éves volt három per hármas tiszt meséli mélabúsan
a
rendszerváltás
előtti felbomlás epizódjait onnan, legbelülről. Hogy hát hogy is ment
szét ez az egész, szinte magától. A szemszög,
a drámaian lassú fokozásokat precízen alkalmazó előadásmód ellenére, hihetetlenül
groteszk: a "Maros B típusú hasábrádió"
és a
"pálma tizenkettő jelenti, hogy" típusú szövegek dimenziója,
blendéje ez. Ez a fiatal
férfi, aki most szülei tanyáján gazdálkodik és
képesítés nélküli tanító, mert "mindig gyerekekkel szeretett foglalkozni" (ott is), született
mesélő, az első három szereplő közül a legintelligensebb:
saját rendszerén belül megértette, mi történt a rendszerrel (lejárt az ideje, a
sajátos, ómodern ideje, ami báját és galádságát egyaránt adta). Ez a valamennyire képességes ember nagyon ismerős az irodalomból
és kósza kis kihallgatásokból,
hogy hát
"ezek" tényleg ilyenek voltak már a végén,
noha utolsó pillanatig megőriztek szembogarukban valami baljós "akár közéd is lövethetnék"-et; ebben a figurában is van valami alamuszin unheimlich - a kisszerű rendőr-humanizmussá züllött, puhult régi diktatúra halvány visszfénye ez, melyben ismét megpillantjuk az alagsori szocializmus
valóságos
méreteit. Mert ez a kicsiség nagy találmány
volt, lássuk be: testhez álló. Ennyiben a Magyar krónikák illúziótlan nézője megerősödik
illúziótlanságában.
Éppen ezért nem megrázó
- a sok álfélelmetes
végjelenet elbeszélése
után - a kíber tiszta lelkiismeretének
nyugodt
önmegerősítése:
"Én nem érzem magam bűnösnek", noha előbb láttuk a Nagy Imre-temetés képeit. A saját rendszerén belül kétségkívül nem az - mit lehet itt még mondani, hol
az ítélet?, kérdezzük újra. Gazdag filmjének
telitalálata alighanem az egyenletes, egyöntetű módon bemutatott összemérhetetlenség,
a
magyar történelem és közelmúlt leküzdhetetlen és feloldhatatlan
aránytalansága,
gyógyíthatatlansága.
Kvalitásának
alkalmasint megkülönböztető jegye a nyugalom és az abszurditás ötvözése egy olyan értelmes képpé, kérdéssé, melyre azonban nincs értelmes, egyértelmű válasz - hiszen maga a kérdés volt az,
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és nincs tovább. Itt, úgy látszik, csak gondolkodni lehet, végiggondolni
nem, mert nincsenek végpontok, sem kezdőpontok,
nincsenek
határok, nincs végül, legalábbis a kitalálhatatlan valóság világában.
Ezen belül talán
csak egy, de fontos "titkos" fegyvere van,
mellyel végig jól bánik a filmben: az ismerősség, a ráismerés effektusainak ravasz, apró
kiemelései.
Mert ez az egyetlen hatás, ami
azért megmondja a nézőnek: tua res agitur.
Ennek szellemi jelentősége
most, a heveny
amnézia idején nagyon is megnő, hiszen néhány év előtti eseményeket
már tökéletesen
meghamisítva emlegetünk szinte mindnyájan.

Semmi sem úgy volt, ahogy ma szeretnénk
visszagondolni, mondja minden percében ez a
film. Ezáltal azonban rásimerünk a hamisítás
kényszerére is, ahogyan az elbeszélők beszélnek önmagukról, arra, hogy amit történelemnek nevezünk, az legalább egyik felével színtiszta hamisítás
és akart-akaratlan
felejtés,
amennyiben "az élet (szent okoból?) élni
akar". Mert mindig egyszerre derül ki rengeteg minden és mérhetetlenül
kevés. A nehéz
és nagy dolgok lezajlásának olykor kisméretű
egyszerűsége talán maga is a történelem szívós titkaihoz
tartozik,
melyek elsősorban
hallgatni tudnak jól. Ahogyan az egyes emberben mindvégig marad egy nagyobbik rész,
me ly örökre kimondhatatlan
és meg sem
mondható mi az, ami nincs kimondva, éppígy
talán a történelemben
is összemérhetetlenül
ott van ez a nagyobbik, hallgatag fertály.
Hogy ennyiben Keleten a helyzet csakugyan változatlan, azt a negyedik krónika elbeszélője,
Ungváry Rudolf mondja el, aki
nemcsak kollegiális
ismertsége
és különleges, eléggé egyszeri okossága, eredeti reflexiója (önmagától
eltekinteni
tudása) miatt
tölti be a zárópillér szerkezeti szerepét, hanem azért is, mert egy ponton visszacsatol az
első történethez,
Szűcs Isvtánhoz:
56-ban a
miskolci egyetem forradalmi diákbizottságának tagja volt, sokáig internálótábor
lakója.
Ő az egyetlen, akinek nem annyira a története
a fontos, hanem az a mai, 89 utáni értelmezése, amely - bevallom - hozzám igen közel
áll, elfogadom és kedvelem. Ő ugyanis képes
beszélni saját magunkról - tökéletes zavartalansággal, ízléssel eltávolítva önmagát mint
személyt -, gyengeségünkről,
önismétlő kitöréseinkről,
bűneinkről:
a felelősségről.
Van
tehát rálátás a a (saját) kiskorúságunkra,
és ez
maga a Kant követelte kilábalás. Elbeszélésé-

ben Gazdag pillanatnyi társalkotójaként
egy
elvégzett munka (nevezzük anakronisztikusan
felvilágosodásnak)
beszámolóját
hallgatjuk,
egy érett emberből, Magyarországon.
Nem
róhatom fel a film alkotójának,
hogy ezt a

minimális pozitív esélyt nem tudta nem bemutatni. Hiszen egyelőre csakugyan nincs tovább, mint vissza-előre.

Balassa Péter

MAGYAR KRÓNIKÁK, saínes, francia-magyar, 1991
r: Gazdag Gyula, í: Ajtony Árpád, Gazdag Gyula, Gérard de Verbizier, o: Szabó Gábor, Hepes Adrien, z:
ifj. Kurtág György, v: Komis Anna, h: Fék György, sz: Szűcs István, Papp Ferencné, Bajcsi István, Ungváry Rudolf
IMA Productions, Les Films d'ici, La Sept
A Magyar Televízió bemutatója

Tyúktojás?
Fekete Ibolya: Az Apokalipszis gyermekei
-

Azt mondd meg, Antoine, mi az, hogy változás?
Várjál csak Désiré, egyfajta tyúktojás.
S azt mondd meg, mit jelent az, hogy történelem?
Valami tantárgy lesz, hajói emlékezem.
(Bereményi Géza)

Vannak történések,
amelyek csak bizonyos
idő elmúltával,
valaho.vá elérkezve minősíttetnek lényegessé.
A visszatekintés,
néha a
nosztalgia értékeli (át) őket. Máskor ehhez
nem szükséges
a kivárás, az elmúlás. Az
ilyen történeteket, eseményeket a mindenkori
közmegegyezés
is Történelemmé
nemesíti. E
jelenségnek
(folyamatnak)
úgy látszik, több
kiadása létezik, legalábbis
van kisbetűs és
nagybetűs történelern/Történelem
belőle.
A jelen időhöz, de ezzel együtt a múlthoz
való viszonyunk,
pontosabban
e kapcsolat
reflektáltsága,
tudatossága változó intenzitású. Bizonyos kitüntetett pillanatokban
által ánosan hirdetett tény lesz: nagy idők járnak!
Ilyenkor mindenkinek
illik tudnia: a napról
napra megtörténő történetek - történelmiek.
(Hogy ezekből a történetekből
magukból áll
elő a történelem, vagy csak az akkor és ott
éppen megmutatkozó
történelemnek
mint önálló entitásnak a jelenléte teszi őket fontossá,
az persze vitatható.) Mindenesetre ekkortájt a
politikusok és a történészek, a történelem hi-

vatásos előállítói (az idő profi intenzifikátorai) az érdeklődök széles körével látszanak
megosztani pozíciójukat.
Mindenki tud, mindenki tudhat az idő különös és különleges állapotáról: a változásról. E változás pedig megörökítendő. Hogy több nyom szülessen, ahhoz új résztvevő megfigyelökre.
új dokumentátorokra van szükség.
Magyarországon
az elmúlt években, illetve
jelenleg változás zajlott, zajlik. Ezt elemezve
gyakran kerül szóba a dokumentumfilmek,
még közelebbről
a történelmi dokumentumfilmek szerepe. Közülük igen sok már önmagában a témaválasztással
is értéket hordozott.
Az adott hatalmi diskurzus megtörői, új (leendő) dialógusok kezdeményezői
voltak. Külön erőterek jöttek létre, hiszen ezek a filmek
politikai tényezökké lettek, bátorságuk, szókimondásuk politikusok cselekedeteit
helyettesítette, sőt úgy tűnt, a közelmúlt történészi
feltárását, értékelését pótol ta. Az elmúlt egykét évben is sorra készültek az ilyen tényfeltáró munkát vállaló, folytató alkotások. Fon39

tosságukat, továbbra is érvényes funkciójukat
látszik szentesíteni az idei költségvetés
(többek között)
történelmi
dokumentumfilmek
készítésére
szánt 100 millió forintos tétele.
Mindeközben,
a hatalmi-politikai
környezet
megváltozásával
megszűnt e filmek korábbi
előőrs-szerepe.
A történelemről
szóló beszéd(ek) remélhető pluralizálódásával
(televíziós- és rádióriportok,
napilap- és folyóiratpublicisztikák,
politikusi vagy akár laikus értelmezések,
történészi feldolgozások,
dokumentumfilmek
és -interjúk) sokszereplős játéktér alakulhat ki. Ilyen körülmények között
a mindenkori új, illetve elmúlt történetek dokumentumfilmes
rögzítésének, elmesélésének
differenciált
módozatai,
stílusai,
technikái
szükségesek.
A rendszerváltás,
valamint az
azt kísérő különböző
értékelések,
nemcsak
lehetővé, de kívánatossá is tették az események eltérő narratív (film)nyelvi
stratégiájú
megjelenítését.
Többféle beszédmódban
válaszolhatunk arra a kérdésre, hogy mi történt,
mi történik velünk? Mindenki másként reagál
arra, ha hirtelen (vagy előre kiszámíthatóan?)
felgyorsul,
felforrósodik
az idő. Ilyenkor
összemosódik
a hétköznapi
és a politikai.
Idézőjelek tűnnek el és jelennek meg, furcsa,
ironikus félmosollyal ejtünk ki korábban otthonos szavakat, háziassá tett élményeink lúgozódnak ki, alakulnak át. Amikor változás
van, és mi is úgy tudjuk, hogy változás van,
akkor megsokasodnak
az utcák, a kereszteződések. (Nemcsak régenvolt elnevezések
támadnak fel, de mintha topográfiailag
is sokkal többfelé közlekedhetnénk.)
Ilyen időkről szól Fekete Ibolyának a februári filmszemlén, majd márciusban a televízióban bemutatott
kétrészes
dokumentumfilmje, Az Apokalipszis
gyermekei. (Az első
rész 1990/91, a második 1991/92 telén készült.) Főszereplői olyan, többségükben
harminc év körüli fiatalok, akik az előző (világ)rendben nőttek fel és most, a változások
idején próbálnak valami új lehetőséget - ami
egy részüknek a legelső lenne - találni arra,
hogy úgy éljenek, ahogy szeretnének.
Csempészek
alibijeként
- jugoszláviai
koncertturnénak
láttatva az utazást - kerül
Magyarországra
két orosz zenész, Jurij és
Vagyim. Ittragadnak.
Budapesten
ismerkednek meg az unalmas nyugati élet elől menekülő, Kelet-Európába
beleszeretett lányokkal,
a walesi Maggie-vel és a texasi Susannal. A
szintén
orosz
gépészmérnök
Szergejjel
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ugyancsak itt találkoznak,
egy volt nyugatberlini házaspár (Ev a és Wolfgang)
rockkocsmájában, a Bolse- Vitában. Egy év múlva
Jurij és Maggie összeházasodnak,
gyerekük
születik. Ekkor Brightonban
élnek. Susan,
Vagyim helyett, a kijevi Pásához megy felesé~ül, Szergej pedig egy magyar lányt vesz
el. Ok ugyan Pesten maradnak, ám a többiek
további utazásokat terveznek.
Ez a történet váza, hevenyészett
vázlata.
"Mi történik
a fiatalokkal
egy világrend
összeomlása esetén? Merre, milyen irányban
indulhatnak,
amíg a régi világ helyén meg
nem születik egy új?" - kérdezi a filmszemle műsorfüzetében
megjelent
fülszöveg.
A
történet fő eleme azonban nem az elmesélt
cselekmény,
a cselekményesség.
A fiatalok
önmagukról, partnerükről, a zenéről, Szovjetunióról, a Nyugatról, Budapestről
beszélnek
sokat. A két rész egy-egy állapot rajza, a szereplők pillanatnyi helyzetét mutatja be. Ebből
a szempontból
lényegtelen,
ha például az
egyik rész riport j ai egy-két hónap alatt készültek el, mert hitelesek a kiemelt pillanat
metszeteként.
A sorsok, a film történetének
vázlata egyszerűen kibontható belőlük. Az izgalmas az, hogy Az Apokalipszis
gyermekeiben ott van a történelemként
múló idő, a változás sűrítménye is. A két időpontot összekötve a cselekmény (a személyes sorsok alakulásának)
vonal át kapjuk meg, de a film
ezen kívül
az 1990/91/92-es
változások
gyorsfényképe
is. Jól sikerült gyorsfénykép,
mert a mozgást, a különböző
nézőpontok,
szemléletek
alternativitását,
keveredését,
az
életutak többirányúságát
tudja ábrázolni.
A film szerkezete
laza, ariportrészletek
epizódszerűen
követik egymást. A főszereplő
párokon kívül mások is megszólalnak.
Az első részben
(Budapest
Rendezőpályaudvar)
sorra ismerjük meg a fószereplőket,
halljuk
előtörténetüket.
A közös
pont Budapest.
Egyaránt hídfőállás a keletről és a nyugatról
érkezőknek.
Kompország,
rendezőpályaudvar. Bár most nem a hagyományosan
felidéződő történelmi
ismereteink,
emlékképeink
szerint. Hiszen azok a mieink. Nehezen megoszthatóak,
mint minden más nemzet, csoport, közösség identitástudata.
A filmben viszont külföldiek beszélnek a fővárosról, illetve Magyarországról.
Nem turisták, mert már
hosszabb-rövidebb
ideje itt élnek. És egészen
más fénytörésben látnak mindent. Nem az általunk megszokottt módon közelednek a dol-

gokhoz, másmilyen reflexek dolgoznak bennük. Esetleg pont a mi hétköznapinak
vélt tapasztalataink
villanyozzák
fel őket. Azért
van, amiben hasonlóak. Ugyanolyan
"érthetetlenül" személyesek az élményeik, amelyeket néha talán meglepőnek
találunk, vagy
akár nevetünk is rajtuk. (Jurij egy Szombathely körüli erdőben, éjszaka, "mesebeli országban" találja magát. Azt hiszi, errefelé
biztosan vadállatok szaladgálnak.)
Történeteik
csomópont ja Budapest. Akárhonnan jöttek, azt mondják, hogy itt lehet élni, ez egy eleven város. A Szovjetunióban
nincs élet, nincs levegő, emberi érintkezés,
de az emberek Angliában sem tudnak igazából beszélni egymással. Magyarországon
viszont a félelem teljes hiányát érzékelik - az
emberek nyugodtak, a beszélgetés, a kommunikálás igazán szabad. Szerintük egy csodás
pillanatban Budapest volt az az elbűvölő metropolis, amely ideiglenes
menedékévé
vált
mindenkinek, érkezzen bár a steril, konformizált, túliparosítottt
Nyugatról, vagy a menthetetlen,
széthulló,
teljesen
bizonytalan
Szovjetunióból.
Sajnos voltak más pillanatok
is, hisz később már arról beszélnek, hogy egy
csomó dolog rossz irányban változott, sikerült minden hibát átvenni Nyugatról, ezáltal
pedig Budapest pusztán egy lesz az elviselhetetlen nagyvárosok közül. Maggie azt mondja, ez tulajdonképpen
nem egy város, hanem
határ, ahol nagyon sok ember van átutazóban.
Ráadásul egészen eltérő helyzetből, körülmények közül érkezettek. Egymás mellé tehetjük az élményeiket,
és akkor rögtön kiugrik
annak a (lehetséges) kérdésnek a hamissága,
hogy vajon az-e a nagyobb kalandor, aki otthon marad, vagy aki vándorútra kel? Erkölcsileg nagyon nehéz lenne megítélni a maradás/távozás alternatíváját,
vagy összemérni a
keletről illetve nyugatról elköltözék
érveit,
személyes indokait. Szergejék azt mondják,
ez volt az egyetlen lehetőségük,
mert otthon
esélyük sem volt arra, hogy valamit is tudjanak kezdeni magukkal. A film legmegdöbbentőbb része, amikor egy 19 éves fiú beszél
ugyanerről. Többen vannak itt, a tartózkodási
engedélyük
néhány hónapja lejárt, de nem
mernek hatósághoz
vagy egy követséghez
fordulni (nem tudják, akkor mi történne velük), hiszen a Szovjetunióban
például mindenütt ott van a KGB ... Még az idő is csak
valahogy furcsán, elnyújtva múlik: "Mikor
volt Csernobil, tavaly? - Nem, nem, 5 éve

már". Ő ugyan valamivel távolabb volt a robbanáskor, mint Kijev környékén élő családja,
mégis megfertőződött.
"Nincs mit csinálni,
most már késő" - mondja. Ami történt, az valóban az Apokalipszis lehetett, mert ez a teljes kiúttalanság jóval túl van már "rosszkedvünk telén".
A második részben (Ideiglenes
megállók)
egy kis eltolódással
folytatódik
a cselekmény. Míg a korábbiakban Budapest volt az a
mag, ami körül a történetek keringtek, itt maguknak a történeteknek
a folytatása, folytatódása a szervezöelem.
Innen fűződnek le a témák, ide kapcsolódnak
a kisebb betétek. Ekkor már erősebben van jelen a nagypolitika:
szó esik a jugoszláviai
polgárháborúról,
és a
Merlin Színházban a sebesültek rnegsegítésére. rendezett, véradással egybekötött
koncert
is látható. Ez a részlet egyben dramaturgiai
lépcső (finom belső rím) egy újabb szintre:
Hobó Európáról énekel...
Egy Brightonban élő orosz festönö szövegén keresztül megint felmerül az emigráció, a
külföldönélés
kérdése. Ő és Jurij is arról beszélnek, hogy Anglia megadja nekik a szabadságot, ami önmagában még semmit sem
jelent - csak a választás Iehetőségét, a felelősséget. Lehet zenélni, festeni. (Bár az angolok mindig megjegyzik,
hogy nem úgy fest,
mint ők - Oroszországban
meg azért marasztalták el, mert nem oroszul festett.) Maggie
szerint Jurijra ugyanez áll: az, hogy az itteniek őt sem értik, nem egyszeruen nyelvi probléma. Nyugat-Európában
egy egész generáció
soha életében nem szenvedett,
ezért nem érthetik meg a szenvedőket.
Az Apokalipszis
gyermekeiben
mintha kiés felfordítva
találkoznánk
Milan Kundera
1982-es, Párizsban írt regényének tézisével,
hiszen hol itt az elviselhetetlen
könnyűség, és
ki szenved tőle? Jurij Brightonban,
Szergej
Budapesten - Maggie és Susan pedig épp Kelet-Európában
érzik, hogy úgy tudnak élni,
ahogy szeretnének. A mély tengeri hal ebben
az esetben nem robbant szét a felszínre érve.
Igaz, ennek az ellenkezője
is elgondolható:
Susan egy idő után (rnert először van, és ráadásul elég hosszú ideig itt) "kultúrsokkot"
kap Kelet-Közép-Európától
- Romániából
hazamenekül Amerikába; Jurijra pedig, Angliába átkerülve, a szabadság szakad rá. Ilyen
helyzetben: két vagy több b kultúra, mentalitás találkoztakor
vajon mindkét irányba egymásba alakíthatók-e
az eltérő tapasztalatok?
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És ha igen, akkor milyen stratégiái vannak az
alkalmazkodásnak, hogyan lehet feldolgozni
a különbségeket?
Amit ezek a fiatalok elmondanak, természetesen nem általánosítható: az élményeket
nem lehet felszorozni, hogy megtudjuk,
mennyire áll ez egy egész "generációra". Ebben az esetben lényegtelen, hogy benn van-e
a cseppben a tenger. Az életük nem jellemzi
a fősodrot, ki sem derül, hogy hol van a centrum. Nekik az alternativitás a legfontosabb.
Történetük csak egy lehetséges periféria esetlegessége, amiben ugyanakkor benne van az
is, hogy teljesen esetleges a perifériára kerülés lehetősége.
Ezzel együtt hiteles az, ami a filmen zajlik,
amit a szereplők elmondanak. Az ábrázolás
jellege nem kifejezetten szociológiai vagy
történeti. Ha kategorizálni kellene, akkor az
antropológiai lenne rá a megfelelő szó: a
másságok, a különbözőségek egyenértékűen
egymás mellé helyezve, általában a történet
folyamatosságán túl is képesek egyensúlyban
tartani a filmet. Az atmoszféra az első részben erőteljesebb, a másodikban sajnos néha
szétesik a szerkezet, van, hogy Jurij (mindkét
részben szereplő) dalai sem tudják hangulatukban összefogni az elemeket.
A film első fele önmagában is megáll - ez
lényeges, hiszen csak egy évre rá készült el a
második rész, amit ráadásul másik stúdió
(nem a Hunnia, hanem a Magyar Dokumentum Műhely) jegyzett.
Így juthatott dramaturgiai szerephez a bevezetőben említett változás. Eltelt egy év, és
ez alatt ugyanúgy átalakultak a filmkészítés
feltételei, ahogy a történetek értelmezési kerete is eltolódott. 1991 végére meg szűnt a
Szovjetunió, a helyén új államok kezdtek kialakulni - ilyen helyzetben valószínűleg még
többen keltek, kelnek útra.
A politikai események folyama azonban
inkább csak áttételesen van jelen Az Apoka-

- senki sem magyarázza
azokat, a szereplők legfeljebb tényeket közölnek, megállapítanak, de nem elemzik a
helyzeteket. Olcsó fogás lenne ezt a "történelem domesztikálásaként" interpretálni, vagy
a politika által elsodort sorsokról beszélni.
Azért ezek a fiatalok politizálnak is. A programjuk az, hogy vándorolnak, keresik saját
lehetőségeiket, új és új körülményekhez próbálnak alkalmazkodni. Vajon mit jelent,
mennyire alapvető az utazás, az elmozdulás
szabadsága, hol van a helye ennek a jognak
Maslow híres piramisában, amely az alapvető
életszükségleteket rendszerezi? Még Vagyim
mondja a film elején: "Számomra az élet utazás." Az elmúlt évtizedekben Kelet-Európában, és Közép-Európában szintúgy, alapvető erkölcsi, politikai, kulturális viták kiindulópontja volt az emigráció. Az utazás megvalósult szabadságával, a korlátok megszűntével a kívüliségnek és a bent-létnek másfajta
kategóriái alakulhatnak ki. A magatartástípusoknak ezáltal új, az eddigieknél bővebb katalógusát állíthatjuk majd fel.
A film alcímének vasút-metaforájával élve: nehéz akkor sínen lenni, amikor több
helyütt is szedik fel a talpfákat, állomásokat
szüntetnek meg, másokat pedig átalakítanak.
Igaz, mikor változás van, különösen érdemes
utazni. Felértékelődik a másság, lényeges
lesz a különbözőség. Ilyentájt nem összegzéseket kell írni, mert a szétszóródó mozaikdarabkák az érdekesek. Baj csak a korszakolassal van, mert minden tranzitológus 'máshová
datálja az átalakulás végpontját. A filmen
mindez könnyebb. Ott az utolsó inzert szépen
és elegánsan nyitva tudja hagyni a történetet.
Például így:
"Valószínűleg Japánba megyünk. Maggienek sok munkája lesz, és orosz éttermek is
vannak. Üdvözlettel: Jura Fomichev"
lipszis gyermekeiben

Varga Balázs

AZ APOKALIPSZIS GYERMEKEI (I: Budapest Rendezőpályaudvar, II. Ideiglenes megállók), színes,
magyar, 1991-92
í és r: Fekete Ibolya, o: Szalai András, Jancsó Nyika, Bucsek Tibor, riporter: Szénási Sándor, dalok: Jurij
Fomicsov, v: Gyebnár Zoltán, h: Horváth András, Körösi Zoltán, Hornos Gergely
Hunnia Filmstúdió Vállalat, Magyar Dokumentum Műhely, MTV 1
A Magyar Televízió bemutatója
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Szenvedéstörténet
Erdélyi János-Zsigmond Dezső: ,,Az eltűnt idő nyomában"
1957 tavaszán egy fiatalembert
56-os tevékenységéért
halálra ítéltek. A férfi megszökött az őt előállító rendőr mellől, néhány napig a falu határában bújkált, aztán a kertjében, a kacsaól alatt rejtőzött el. A' 2 m
hosszú, 120 cm magas gödörben hat évet töltött. Ez alatt az idő alattnyolc-tíz
alkalommal járt fent; télen "annyira fazott, hogy nem
tudott aludni, nyáron majdnem megfulladt;
testét férgek, kukacok rágták, 25 kilót hízott,
bőre kifehéredett,
epeköve lett. A gödörben
evett, a gödörben végezte természetes szükségleteit, s a hat év alatt néhány alkalommal
házaséletet is itt élt. Kisfia úgy tudta, hogy az
apja eltűnt. A hatodik évben, hét éves korában fedték fel előtte a családi titkot. A gyermek először azt hitte, halottat lát. Másnapra
diónagyságú helyen megőszült a haja. A férfi
idejét először újságok és egy regény olvasásával töltötte. A kölcsönkért
Don Quijoté-t
tíz-tizenötször
olvasta el. Később horgolni
kezdett: apró, csillag alakú mintát készített, s
1200 darabból összeállított egy terítőt. Végül
fia üresen maradt füzeteibe rajzolt. A negyedik évtől foglalkoztatta
az öngyilkosság gondolata.
Ez a történet manapság sportrovatba
illő
szenzáció
lenne, hihetetlen
fizikai teljesítmény az aprólékosan
bemutatott
borzasztó
körülmények
között. Egy néhány évvel korábban készült dokumentumfilmben
ugyanez
az eset politikai szenzáció lett volna, az 1956
utáni megtorlások apokaliptikus
hőskölteménye, melyben a riportalany hosszasan taglalja
56-os szerepét,
majd rehabilitációja
utáni
meghurcoltatását.
Erdélyi János és Zsigmond
Dezső feldolgozásmódja
mindkét módszertől
eltér, s a jelenlegi dokumentumfilmkészítés
egyik lehetséges, érvényes útját járja végig.
A film szellemiségét a tárgyilagosság,
formai megoldásait az ökonómia határozza meg.
A tárgyilagosság
itt nem egyszerűen a teljes igazság feltárását jelenti, hanem tárgyszerűséget, a hatéves rabság fizikai történésének
elbeszélését
az ideológiai kommentálás
he-

lyett. Úgy gondolom, jelen pillanatban - és
remélem, ez a pillanat hosszú ideig tart - a
dokumentumfilmről
lekerült az a publicisztikus teher, ami közvetlen
agitatív irányba
rnozdította el a műfajt. A dokumentumfilmnek nem igazság?t kell osztania, hanem ._Illeg
kell mutatriiá az igazságot, láthatóvá kell ten-:
nie a tényeket; '6sS'zefüggéseket, az eml'éf(~ilr"~"
embert. Erdélyi és Zsigmond filmjének témája magában hordozza mind a médium-szenzáció, mind a politikai szenzáció lehetőségét.
Ők azonban hihetetlen alkotói fegyelemmel
képesek csak az eseményre
összpontosítani."
(Az elítélt 56-ban betöltött szerepéről pusztán annyit tudunk meg, hogy Kaposvárott
volt főhadnagy; a szabadulása utáni időszakról pedig egyetlen kritikus megjegyzés hangzik el: a hat évet nem számították be a munkaviszonyába. Továbbá az elítélés ténye mármár novellisztikusan
ellebegtetett:
egy titokzatos hölgy figyelmeztette
a férfit a halálos
ítéletre, 1963 után viszont a végzésnek semmi nyomát sem találták az iratok közöttt.) Az
alkotók nem fosztják meg ezzel a történetet a
konkrét politikai összefüggésektől,
a film középpontjába azonban nem a hat év abszurditásának történelmi vetületét helyezik, hanem
a szenvedő embert - az abszurd történelmi
helyzetben.
A szellem tárgyszerűsége
és fegyelmezettsége a filmforma ökonomikus
felépítésében
valósul meg. Az igazságot láthatóvá tevő dokumentumfilmes
szemlélet
nem egyenlő a
pusztán megörökítő, szerkesztetlen
kifejezéssel. Nem arról van szó, hogy valamilyen
"művészi trükkel" meg kell teremteni vagy
értelmezni kell az igazságot. A dokumentumfilm művészi kifejezése artikuláciá. Ez az artikuláció nem alkot, teremt vagy létrehoz, hanem alázattal hangsúlyozza
a létező igazság
vonásait. "Az eltűnt idő nyomában" alkotópárosa
pontosan
felépített
dramaturgiával
dolgozik. Először jó néhány percig csak a
bújtatás távolabbi résztvevőit, az anyóst és az
apóst látjuk. Érdeklődésünk
egyre jobban fo43
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kozódik, feszült várakozás tölt el bennünket,
de a következő megszólaló is csak a feleség
lesz, s ezután tűnik fel a vásznon a halálra
ítélt férfi arca. Ugyanilyen finom megoldás
jellemzi az operatőr, Matkócsik András munk:iját. Az idős házaspár saját szobájában ül, a
kamera egyik arcról a másikra siklik, vagy
közös képkeretbe foglalja őket. A bújkáló
férfit és feleségét külön-külön látjuk. Az
·asszony a fehér házfal, a férfi fekete háttér
előtt ül, nem látjuk, hol, csak az arca kap
·fényt; olyan, mintha a sötét lyukból beszélne
·hozzánk. A forma ökonómiáját pontosan le
tudjuk mérni azon, mit hagytak el az alkotók.
.N~Il1 szélaltatták meg az egykori kisfiút, a
férfi ma már felnőtt gyermekét. Ennél is fon'tosabb, s már-már művészi aszkézisre vall,
bögy lemondanak a kacsaól bemutatásáról.
Egy erőteljes és hálás hatáselemről mondanak le ezzel; a történet hitelét a szavakra, az
emlékező
emberre bízzák. Ez az aszkézis a
legfontosabb oka annak, hogy a film nem vált
zsurnaliszta léggömbbé. Az emlékezők szavai
ugyanakkor egyáltalán nem absztrahálják a történetet, nagyonis konkrétan, néha naturálisan
beszélnek a körülményekről. Ez a részletezés

nem a szömyűség,
a bizarr vonások hangsúlyozása felé mozdítja el tragédiájukat. Az elbeszélésben mint szóban jelen lévő absztrakció és a szavak tartalmában megjelenő érzéki
tárgyiasság egymásnak feszülése egy teljes,
szellemi és testi passió foglalatát adja.
A film utolsó képsora gyönyörű kóda: hitelesíti, összefoglalja és a költészet tartományába emeli a látottakat. A kamera a férfi kacsaóiban készült rajzain pásztáz. A képek a
naiv művészek munkáit és a gyermeklélektanból ismert családrajzokat egyaránt eszünkbe juttatják. Az egyiket már korábban értelmezte a rajzok készítője: fiát tartja a karjában, melletttik hatalmas tőr. Az akkor öt-hat
éves fiú ábrázolása idősebbre sikeredettt (talán az idő múlását akarta ily módon siettetni),
kést pedig elkeseredésében többször is kért a
feleségétől, az asszony azonban tudta, mi jár
a fejében.
Ezek a rajzok nem mások, mint a szenvedés átlelkesített dokumentumai. Az Erdélyi-Zsigmond alkotópáros e rajzok bemutatásával önnön munkájuk és művészetük példaképét teremtették meg.
Gelencsér Gábor

"AZ ELTÚNT IDŐ NYOMÁBAN" (Hat éva kacsaól alatt), színes, magyar, 1991
r: Erdélyi János, Zsigmond Dezső, o: Matkócsik András, dr: Szalai Györgyi, z: Lippényi Gábor, v: Losonci Teri, h: Prohászka Béla, Körösfalvi Elek
Mozgókép Innovációs Társulás és Alapítvány
Magyarországon forgalmazza a M. I. T.
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Filmtörténetet élünk
Berlin, 1992
Berlinből a régi Berlint megidéző retro-képeslapokat
jó küldeni;
15xl0,5
cm-es
képkivágásban
megállított idő-rnetszetet.
A képeslapokat
tartó forgóállványon
színészek sztárképei és szívszorító városfelvételek
egy régi Berlinről - természetesek
és elfogadhatóak
így együtt. Ehhez a
hagyományosan
februári fesztiválhoz jól kapcsolódik
minden,
ami a filmtörténetet
és a valóságos múltat kívánja megidézni.
Berlinnek jól áll a fekete-fehér.
. Az elődök, a nagy nevek újra
felfedezése
a fesztivál megszokott eseménye. A sajtóközpontban, a vetítések fő helyszínéül
szolgáló
kulturális
centrumban
erre az időre német filmrendezők
nevével
jelzik
a
termeket.
"Lent", a 394 személyes Friedrich Wilhelm Murnau teremben
látható a Fiatal Filmesek Fórumának
Ulrich
Gregorék
által
összeállított
filmprogramja.
"Fent", az 1200 férőhelyes Rainer Werner Fassbinder teremben
zajlanak a verseny és a Panoráma szekció vetítései. Szellemében, a német filmmúlt megjelenítésévei, Woody Allen filmjét
is a Murnau teremben látottakhoz lehet sorolni. Az Shadows
and Fog (Árnyék és köd) a 20-as
évek német filmjeinek atmoszféráját idézi. Mintha a Babelsberg
. Stúdió
filmjeinek·
retrospektív
vetítéséről
eltévedt
Nosferatuvagy M.- Egy város keresi a
gyilkost-tekercsek
kóborolnának
Woody Allen filmjében. Az Ár-

nyék és köd mai stúdiótechnikájával fekete-fehér expresszionizmust költ. A Kairó bíbor rózsájában tökéletesített
forma - a
hős átjárása a film és a valóság,
a filmvászon négyszöge és a nézőtér között - megkerülhetetlen
filmtörténeti
alapja Buster Keaton Ifj. Sherlock Holmes című
filmjéből a mozigépész
álomjelenete volt. Az Árnyék és köd
megírásakor
a Nosferatu
és a
Fritz Lang-filmek jelenthették az
idézni kívánt élő filmtörténetet.
A helyszín egy meg nem nevezett fiktív kisváros valahol Közép-Európában,
megnevezett,
valódi szorongásokkal
és félelmekke!. A szemlélődő kisember,
Woody Allen a sztori belső eseményeinek résztvevője, de az európai filmtörténet utcáit is bejárja. Már nem elég csak a német
filmes előképekre
gondolni: az
egyik sarkon ellágyultan éljük új-

ra a francia Renoirtól megismert
jeleneteket,
a vándorcirkusz
veszekedő artistapárjából
a bohóc
arcú féltékeny férfi vagy a magukat áruló lányok Fellinitől is átjöhettek volna, míg
Mia Farrow
betévedése a bordélyba, ahol 700
dollárért a diáké lesz, akár egy
Max Ophüls-film betétje is lehetne. Woody Allen korábbi filmjeiben megidézte Humphrey Bogartot, újraforgatta a Casablanca zárójelentetét is. Az Árnyék és köd
szeretetteljes tísztelgés az európai
film-múlt előtt egy olyan filmes
közhangulatban,
amikor a kritikusok által is megerősített
neves
vagy önjelölt, még korántsem világhírű alkotók - például az angol Kenneth Branagh, aki Dead
Again (Meghalsz újra) című filmjével szerepelt
a fesztiválon - a
hollywoodi
filmek iránti rajongásból építkeznek.
A Fiatal Filmesek Fórumán a
legnagyobb
feltűnést ugyancsak
amerikai filmes, Tom Kalin keltette Swoon (Ájulás) című első
játékfilmjéve!.
A film elején, a
fiktív beállítást leleplező "film a
filmben" jelenetben,
a forgatás
helyszínén
kifeszített
vásznon
látható mozgókép a széltől meglebben, és mögötte tisztán kivehető a valódi táj. Fahrtolás, majd
az Ájulás 20-as években megtörtént valódi esetet rekonstruáló
cselekménysorának
nyitójelenetét láthatjuk. A film férfiszerelemről, homoszexualitással
egybekapcsolódó
küldetéstudatról,
az előre meghatározható
tettek
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Woody Allen: Árnyék és köd, 1991

Aki Kaurismiiki: Bohémélet, 1992
az előre meghatározható
tettek
szellemi, logikai felsőbbrendőségéről szól. Egyik lehetséges előképe Alfred Hitchcock A kötél
(The Rope) című 1948-as filmje.
A gyilkosság, mint egyfajta rnűvészi kifejezés, mint a szellemi
örömszerzés egyik eszköze Tom
Kalin filmjét is jellemzi. Hitchcock filmje formai kísérlet is
volt: olyan hatást kívánt kelteni,
mintha az egész történetet egy
beállításban vették volna fel. Az
Ájulás több egyszerű technikai
kísérletnél, amit látunk, az stílusában a "retro" filmezés, a dokumentarizmus
és az új narráció
szép képekkel megoldott egysége. Tom Kalin a teljes, nagyívű,
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a század első évtizedeiből mintegy 30 évet átfogó történetben
olyan kifinomult tárgyhasználattal jelzi viszonyát a mához, hogy
azok anakronizmusa
szinte fel
sem tűnik. Pedig Richard Loeb
mai telefonon
beszél párjával,
Nathan Leopolddal, kinek csuklóján úgy ötven évvel későbben
használatos
karórát
látunk.
A
filmbeli részletek,
a szándékos
stilizációk,
mint a nyitójelenetben láttuk, önleleplezőek,
és a
többjelentés gesztusán is túlmutatnak. A szerkesztés bőven él kihagyásokkal,
Richard és Nathan
viszonyának ábrázolásában nincs
szükség naturalista, a gyilkosságnál pedig brutális képsorokra.

A Fórumon vetített filmek közül az Ájulás mellett Aki Kaurismaki La vie de bohéme (Bohémélet) címu munkája tűnt ki. A
34 éves Kaurismaki kivételes tehetséggel a Bérgyilkost fogadtam
tavalyi sikerét is felül tudta múlni személyes hangú és bensőségesen szép alkotásával.
Henri
Murger I846-os eredeti szövegének felhasználásával
egy időtlenné tett Párizsba helyezte történetét. Az apró tárgyak, a díszletek
gegjei helyenként már a Picasso
kalandjai
stilizációs
gegjeire
emlékeztetnek,
például abban a
jelenetben, amikor a hattagú baráti kör kutyástól
száll ki egy kicsi autóból, vagyapályudvari
búcsúzás illúzióját nyújtó távolodó árnyékok képe, vagy a kutyától a tányérhoz mozgó csont
vizuális komikuma.
A dialógusok annyira visszafogottak,
hogy
igen szellemesen
hatnak a csavargók, a kispénzű barátok folyamatos,
úriemberesen
kimért
és az udvariassági
formulákat
megtartó
fogalmazásai,
amivel
azt a tényt is kifinomultan
lehet
tudatni a háziúrral,
hogy jelen
anyagi helyzetük nem teszi lehető vé a lakbér kifizetését.
Ezt a
szépen
komponált
"álom-Párizst" látva teljességgel
érthető,
hogy miért Kautismaki ma az az
európai filmes, akit Wim Wenders vagy Jim Jarmusch barátságával támogat. Jarmusch Éjszaka
a Földön címu, város-epizódokból álló filmjében a helsinki taxizás során Kautismaki
barátait
és alkotótársait
látjuk viszont,
akik a Bohéméletben
is karakters
bohémek (Matti Pallonpaa vagy
Kari Vaananen). Az Ájulás legszebb képei hez hasonlóan a Bohéméletben is a meg szerkesztettség, az aprólékos műgonddal eltervezett világítások és a történetkezelés
lezáratlanságai
rendkívüli dinamizmussal
teremtenek
melankolikus hangulatot.
Idén a Fiatal Filmesek Fórumán a zsidó életérzés filmjeiből
szerkesztett
sorozatban
filmtörténeti munkák is helyet kaptak.
Néhány éve Frank Bren angol
nyelvu lengyel filmtörténetében

olvashattam a háború előtt Lengyelországban
készült jiddis filmekről. Többek között ezeket a
nagyon híres, kultúrtörténetileg
is kivételes
felvételeket
nézte
végig munkatársaival
Norman
Jewison a Hegedűs a háztetőn
forgatása előtt. Az Egyesült Államokban működő
Zsidó Filmcentrum munkatársai és támogatói segítségével felújított, eredeti
szépségű kópiákon
bemutatott
filmekből láthattam a Jidl mitn
fidl (1936) és a Dybuk (1937) címu alkotásokat.
Egy olyan időszakban, amikor a filmek megtekintésekor
már elválaszthatatlanok a történelem
átélt, tanult
vagy örökölt élményei a filmtörténeti
múlttól;
amikor
akár
egyetlen kockányi dokumentumfelvétel
nélkül szívszorító
élmény tudni, hogy mi történt a
zsidó közösségekkel,
a helyszínekkel, a szereplőkkel,
az alkotókkal.
1941-ben kezdődött
Leningrád 900 napig tartó ostroma. Ötven évvel később járt a helyszínen forgatni Thomas Kufus német rendező. Amit ma láthat, a
tönkretett
város, ahol a lakók
szenvedése
egyáltalán
nem ért
véget a háború befejezésével.
Kufus
operatőrével.
Johann
Friendttel
érzékenyen
olyan
helyszínre talált rá, mint a városi
főpostahivatal
a faládaszegelő
mechanikus
mozdulataival
és
olyan tárgyakra, mint a kísérőcédulák, a pecsétviasz és az azt elkenő fadarab. Az épületen kívüli
utcákon is megállt az idő. Törött
villamossín,
háborús belövések
tátongó sebei ma is aházfalakon.
Nem a film narrátora, hanem a
képek beszélik el a "hős város"
lepusztultságát.
Thomas
Kufus
hozzáférhetett
egy eddig a nagyközönség előtt ismeretlen, a blokád ideje alatt felvett eredeti
filmanyaghoz.
A túlélőkkel készített riportokban
visszaidéző-
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dik a múlt, olyan emlékek, melyeket feledni kívántak, de mégis
kitörölhetetlenül
rögzítettek
az
agysejtek. Az emberfeletti szenvedések
elbeszélése
zavarba
hozta őket. A fekete-fehér eredeti felvételeken a körülzárt városban élő emberek kerülték a kamera "tekintetét".
900 napig el
voltak zárva a világtól, élelem,
segítség, remény nélkül. A kamera ott is berregett.
.
Oleg Kovalov orosz rendező
Szadi skorpions (Skorpiók kertje) címu filmjének főcímén nem
olvashatunk
operatört. Úgy készítette el munkáját, hogy egyetlen kockányi új anyagot sem forgatott le. Munkatársaival
beköltözött
az
archívumokba,
és
"csak" nézték a filmeket. Játékfilmeket,
propagandafilmeket,
híradófelvételeket
egyaránt. Utána nekiláttak
elkészíteni
filmmontázs-játék-filmjüket.
Egy
1955-ben készült sematikus darabot, Alekszandr Razumnij Kotcsetkov őrvezető esete címu nevelő-oktató kémelhárítós
filmjét
"egészítették
ki" több mint 37
egyéb filmanyagból
vett részlettel. A "talált képek" logikájának

Tom Kalin: Ájulás, 1991
ilyen átszerkesztéséből
jött létre
a Skorpiók kertje. Az egymást
erősítő anakronizmusok
révén a
hatás helyenként katartikus, és a
filmet nézve meglepő,
mennyi
ideig leköti a figyelmet az újrafogalmazás, ahogya filmkockákból épített kirakósdi összeáll.
Berlinben a film-múlt eleven
dinamizmusa hat. A fekete-fehér
filmek mélységélessége pontosabban emlékszik.
Horvát-h György
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Made in Germany
A legújabb német film
A 42. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál gazdag kínálatában szinte
elveszett az a néhány alkotás, amelyet egy, a fesztivál központ jától
viszonylag távol eső, kedélyes étteremmel együtt üzemelő moziban
(Filmbühne)
mutattak be. Pedig
ezek a filmek megérdemelték,
hogy odafigyeljenek
rájuk, hisz
nem minden nap vagy minden évben lehetünk tanúi a szó szoros értelmében - évtizedek óta először egy ország filmművészete születésének. Ezek a filmek ugyanis
1990-ben (mindössze egy), zömében 1991-ben készültek, és a két
Németország egyesülése után született új államalakulat filmgyártásának "az első fecskéi" valamikor
majd korszakos jelentőségűnek ítélendő termékei. Kellő megilletődöttséggel és ihlettel lenne ildomos szólni róluk, ha nem simulnának bele máris - főként stílus tekintetében - a hajdaniba. Új filmi
látásmódot,
stiláris
újdonságot,
virtuóz ábrázolást hiába keresnénk
bennük. E tekintetben inkább hagyományőrzők.
Témavilágukban
is azok az új elemek, amelyek a
történeti változásból következöen
a valóságban is újnak számítanak.
Mégis és rnindezek ellenére, filmtörténeti, aktuálpolitikai, szociológiai szempontokat figyelembe véve indokolt részletesebben foglalkozni velük.
Milyen problémák foglalkoztatják a kilencvenes évek Németországának társadalm át, filmrendezőit? Mennyire van jelen a hajdani
két Németország kollektív tudatának egy-egy eleme a mára egységessé vált nemzetében? Mint minden esetben, amikor a megfigyelő
egy adott minta alapján próbál
meg általános érvényű következtetéseket levonni, könnyen eshet a
látszat csapdájába, lehet áldozata a
rész csábítóan egésznek tűnő illúziójának, még ha ez a rész megnyugtatóan közelit is az egészhez.
A benyomások tehát szubjektívek,
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következésképp
a megállapítások
és ítéletek vitathatók. Látleletnek,
pillanatnyi
helyzetértékelésnek
azonban - reméljük - megteszi az
itt következő beszámoló.

A múlt "feldolgozása"
Nemcsak a filmekben, de a lelkekben, a német kollekúv és egyéni
tudatban is máig meghatározó szerepet játszik - hinnénk - a múlt.
Merthogy Európa - annak is leginkább a keleti része - egy időben
sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel (és nemcsak a filmekben). Úgy
tűnik (az ő szempont jukból érthetően), hogy a németeket ez a téma
ma már kevésbé foglalkoztatja.
Azért - becsületükre legyen mondva - még ma is áldoznak rá pénzt.
Akkor is, ha ezeket a háborús időket idéző filmeket már nem honi,
hanem külföldi rendezők készítik:
a lengyel Jerzy Kawalerowicz
Bronsteins
Kinder
(Bronstein
gyermekei) és a Krzysztof Zanussi
Zycie za zycie - Maksymilian Kolbe (Életért életet: Maximilian Kolbe története). Mindkét film új nézőpontból közelíti meg a második
világháború
alatt történteket
és
azok mai értékelését.
A Bronstein gyermekei a hetvenes évek NDK-jában játszódik.
Abban az államalakulatban, amely

már maga is a múlt, a történelem
részévé vált. Kawalerowicz a történet előadásmódjának megválasztásával is ezt érzékelteti: a főhős, a
fiatal Hans Bronstein idézi fel a
történteket apja temetésén. Ó, aki
eddig csak úgy "élt bele a világba", hirtelen súlyos erkölcsi konfliktusba kerül vele, az azt megszemélyesítő apán keresztül. A zsidóként koncentrációs
táborba zárt
Aaron Bronstein
időközben
az
NDK rendőrségének oszlopos tagjává vált. Hivatása szerint a törvényes rend öre, az illegális akciók
leleplezője, akiről fia meg is jegyzi, értett hozzá, hogy szóra bírja a
gyanúsítottakat. S ez az ember, a
törvény képviselője most cselekedetével törvényen kívül helyezi
magát. Ó és két volt fogolytársa a
tábori SS-őrszernrélyzet
tagjának
nyomára bukkan. Sikerül őt tőrbe
csalniok és foglyul ejteniök. Abban a hétvégi házban rejtegetik (az
ágyra kikötözve) és vallat ják, ahová a fiú és barátnője a titokban lemásolt kulccsal pásztorórára szokott jámi. Így lesz a fiú tanúja és
hallgatásával
búnrészese az apa
cselekedetének. Számára megoldhatatlannak tűnő, több szintű konfliktusba bonyolódik ezzel. Bevallja-e apjának, hogy mindenről tud?
Feladja-e apját, miután megtud ta
tőle, hogy az nem akarja kiszolgáltatni a foglyot? Joga van-e apjának és barátainak "bíráskodni" a
fogoly felett? Ráadásul étizedekkel
az események után. Vagy engedniük kéne, hogy az igazságszolgáltatás ítélkezzen, s esetleg futni hagyja a bűnöst.
A film sebezhető pontja és a néző problémája ugyanaz, mint a főszereplő fiúé. Nem tud igazán hinni az apa cselekedetének helyességében, erkölcsi indokaiban. amelyeket cselekedete igazolására felhoz. Pontosabban, érvei se erkölcsileg, se logikailag nem elég
meggyőzőek,
helytállóak. Az apa
ugyanis arra hivatkozik. hogy a je-

len legi hatalomnak nincs erkölcsi
alapja ítélkezni. "Ezek" épp olyan
romlottak, mint "azok" voltak. S
Ő, aki kiszolgálja
ezt a hatalmi
gépezetet, ő "jobb" náluk, legalább annyival, hogy joga legyen
ítéletet mondani, a törvényes kereteken kívül helyezve magát? Kimondatlanul ez a fú és a film dilemmája. Ki kinek tartozik erkölcsi felelősséggel és elszámolással?
Az már jól ismert a tömegkommunikációból, filmekből. hogy ezek a
hajdani keretlegények,
kommandósok, többszörös gyilkosok ma
többségükben
"tisztességes"
polgáremberek. Visszavonultak
vagy
nyugdíjazták őket, és takaros kis
házban élve gondozzák virágoskertjeiket, járják a fürdőhelyeket
reumájukat kúrálni. Őket kellene
elítélni, ők lennének azok a gonosztevők? - kérdi az átlagember,
a rádióban hallván, a tévében látván e "szánalmas" öregeket. Ebből a szempontból tehát indokolt
Bronstein félelme, hogy az igazságszolgáltatás nem old meg semmit, de Wiesenthal már bebizonyította, hogy mégis ez a járható/járandó út az ilyen esetekben.
Jan, a fiatal sziléziai paraszt
1941. júliusában
megszökik
az
auschwitzi koncentrációs táborból.
A kegyetlenségéről ismert és hírhedt táborparancsnok,
Fritsch elrendeli, hogy a szökevény helyett
- akit nem sikerült elfogni ok a németeknek - tíz fogoly bűnhődjék
éhhalállal. A kiválasztottak egyike
nem bírja elviselni a rá váró szörnyű vég gondolatát és idegrohamot
kap. A táborban raboskodó ferencesrendi
szerzetes,
Maximilian
Kolbe ekkor dönt úgy, hogy önként a helyébe lép. Ettől kezdve a
kis, halálra szánt csoport lelki
összetartó erejévé válik, és a sors
kegyéből utolsóként távozik az
élők sorából. A film azonban nemcsak és nem elsősorban az ő mártíriumának története (amiért évtizedekkel később VI. Pál pápa szentté
avatta), hanem Jané, akit egész
életén át elkísér a leLkiismertfurdalás a többiek, és főként Kolbe, a
sorsát önként vállaló haláláért.
Van-e joga a fogolynak megszökni, menteni a saját életét, ha ennek
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az az ára, hogy helyette mások haljanak meg? A történetből, a filmből úgy tűnik, hogy a társadalom,
a volt foglyok egy része, a környezetet alkotó, szerenesés kívülállók
a szökevényt teszik felelőssé Kolbe és a többiek haláléért, s ha talán
nem is ítélik el teljes szívből, de
megbocsájtani
sem tudnak neki.
Szörnyű
morális
konfliktus,
amelyből a film sem akar részt
vállalni. Az alapprobléma - jogunk van-e saját életünkért másokét
feláldozni - a második világháború után gyakran felvetődött, többnyire az ellenállási mozgalom tetteinek megítélése kapcsán, amelyek majd mindenütt a polgári lakosság megtizedelését vonták maguk után. Azóta ez a kérdés "lekerült a napirendről". Mostanáig. Zanussi célja nemcsak az emlékidézés, a kétségtelenül nagyszeru emberek, a magatartásforma
példaként állítása, hanem az elgondolkodtatás is azon, hogyan cselekedne a ma embere az ilyen végletes
és végzetes következményekkel járó konfliktushelyzetben.
Valószínűleg kevesen volnának, akik Kolbét követnék, s jóval többen, akik
Jant.
A múlt másfajta vetületei, s az
idő más metszeti tűnnek fel Arend

Agthe Wunderjahre (Csodás esztendők), illetve Percy Aidon Salmonberries (Lazacszínű málna) című filmjében. A csodás esztendők
az ötvenes évek, amelyekben a német gazdasági csoda már éreztette
hatását. Az emberek jól öltözöttek,
az "üzlet" jól megy, látszólag minden rendben. Vagy mégsem? A
magánéletben tizenöt év nem távolság. A háború még benne él
egyesek lelkében, másoknak az egzisztenciájára van hatással. HanneIore nem tud megvigasztalódni fia,
Clemens elvesztése miatt, aki a
visszavonuláskor
Oroszországban
tűnt el. Azóta Hannelore újrakezdte az életet, de a seb máig sem hegedt be. Clemens azonban él, s egy
nap hazatér. Próbál beilleszkedni
az új életbe és az új környezetbe,
de nem tud. És egy nap újra, immár véglegesen eltűnik Hannelore
életéből. Hannelore, az Oroszországba vezényelt német tiszt özvegye épp úgy (?) veszített, mint a
koncentrációs
táborok
foglyai.
Ezen a háborún mindenki vesztett.
Jó, ha ezt az új (abb) generációk
tudják. Halványan, elmosódó profillal jelen van a filmben - egy epizódszereplő személyében - a hajdani bűnösök egyike, aki még az
ötvenes évek végén sem kaphat
munkát a közigazgatásban
múltja
miatt. Majd egyik pillanatról a másikra mégis viszontlátjuk - rendőr
egyenruhában.
A Lazacszínű málna egyik szereplóje Alaszka észak-nyugati részének kis falujáig meg sem állt,
amikor a hatvanas évek közepén,
az NDK-ból menekülve, alagúton
át a szabad világba érkezett. Roswitha férjét megölték a hírhedt határörök. De ó ezt a múltat - ismét
látszólag - jó mélyen magába temette. Könyvtárosként dolgozik a
kis faluban, többnyire eszkimó olvasókat szolgálva ki. Míg egy napon megjelenik az életében Kotzebue, az apátlan-anyátlan
árva, és
ráveszi, hogy repüljenek együtt
Berlinbe. Berlin, már az egyesülés
után. Roswitha felkeresi a bátyját,
és egy levélből rájön arra, hogy ó
árulta el terv üket. ő felelős férje
haláláért. Ez is a múlt, de már a
közelebbi emléke, traumatikus ha-
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tás a a kelet-németek
zeletében.

kollektív kép-

Őshonosok és jövevények
Az első bevándorlási hullám az ötvenes években érte el az NSZK -t,
amikor - a gazdasági fellendülés
eredményeképpen
- munkaerőszükségletét a hazai munkaeröpiacról már nem tudta kielégíteni.
Az olasz, majd jugoszláv vendégmunkásokat a törökök követték,
később, 1989 végén azután, villámcsapásként, 200 ezer kelet-német érkezett. Ez a traumatikus folyamat még manapság is tükröződik a filmekben hol egy epizód,
hol az egész cselekmény formájában, mintegy jelezve, hogy itt valóságos
társadalmi
problémaról
van szó. A filmek egyébként e tekintetben biztos irány jelzők. Ha
egy-egy problémakör rövid időn
belül több játékfilmben is megjelenik, az bizonyosan a társadalmi tünet kifejeződése. S a bevándorlók,
lételepedők és letelepedettek
(a
"mások" szemben a "mi velünk"kel), a fentivel megegyező sorrendben nemcsak fel-feltünedeznek, de a középpontba kerülnek.
Klaus Emmerich filmjének, a Pizza Coloniának (Pizzás család) az
olaszok,
Doris
Döme
Happy
Birthday, Türke! (Boldog születésnapot, török!) címú rnűvének
a
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Balkánról érkezettek, míg Michael Klier Ostkreuzának
a belső
emigránsok a főszereplői. Igen érdekes az a személetmód, amely
ezekből a filmekből türköződik,
mert minden őszinte vagy kritikus
fel hangja a tipikusat közvetíti. Mutatja, hogyan reagál a német közvélemény ezeknek a különböző országból érkező bevándorlóknak a
magatartására, helyzetére.
A legjobb, már-már ideálisnak
látszó helyzetben az olaszok vannak, akiket a németek - minden
különbözöségük ellenére - be-, illetve elfogadni látszanak. A Pizzás
család főszerepet a német Mario
Adorf játssza, aki Olaszországban,
olasz filmekben csinált karriert. A
"pizzások" gondja ma már csak
az, hogy minél "szaftosabb" üzleteket csináljanak; jól (értsd gazdaghoz, és ha lehet, nérnethez) adják feleségül a lányukat; áldozzanak a családj uknak, de közben ne
feledkezzenek meg a saját örömeikről; ne vágják el a szálakat a szülőföld felé; s ha véletlenül Délről
származnak, legynek jóba, sőt üzleteljenek a maffiával.
A törökök helyzete persze nehezebb, még akkor is, ha német
földön születtek és egy szót sem
beszélnek törökül, mint Kayankaya, a Boldog születésnapot, török!
magándetektíve.
A szokványos,
sztereotíp jelenetekből és fordula-

tokból kialakuló film csak a főszereplő
nemzeti
hovatartozása,
"problémája" miatt éri meg, hogy
foglalkozzanak
vele. Ez a film
ugyanis jól jellemzi azt a "házmester mentalitást" (a filmbeli házmester mentalitását),
amellyel a
németek egy része "viszonyul" a
török kisebbséghez.
A filmet, a
cselekmény sodrását időről-időre
meg szakít ja a házmester és a magándetektív szóváltása (pontosabban az előbbi beszél, az utóbbi
hallgatja), gyalázkodást gyűlölködés, gyűlölködést gyalázkodás követ. A "törököt" ért sértesek közt
legenyhébb a "trehány", de gyakori a "piszkos", a "koszos" is.
A legnagyobb problérnát manapság mégsem a törökök, hanem
a "keleti tartományokból"
bevándorolt honfitársak okozzák Németországban. Akiknek egy része - az
Ostkreuz tanúsága szerint - még
mindig a menekülttábor
lakója,
munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű. És a film nem is
igen tehet sokat hozzá a már ismert látlelethez. A helyzetből adódó perspektíva felvázolása sem hat
a reveláció erejével (a táborok a
titkos prostitúció, a bűnözés melegágyai). Riasztóan sivárak ezek a
táborok, és az itt lakók nagy része
- a film serdülőlány főszereplőjéhez hasonlóan - nem is tud más
eszközzel kitömi innen, mint bűnözéssel, Mint ahogy Peter Kem
Gossenkind
(Utcagyerek)
crrnu
filmjének főszereplője is teszi, aki
a testét bocsátja áruba, akitaszító
otthonból (ahol az alkoholista anya
és a nevelőapa veszekszik szüntelen) menekülve az utcára, bárokba,
homoszexuális férfiak lakására.
Irígylésre rnéltó az a vitalitás,
amelyről a legújabb német film tanúbizonyságot tesz. Nem tudni, mi
lett a DEFA filmrendezőivel. stúdióival, de az egyesített Németországban a filmipar látszólag jó egészségnek örvend. Ennek hátterében az a
kiegyezés húzódik meg, amelyet a
hajdani NSZK-ban már régen meg'kötött a két örök vetélytárs, a film és
a televízió. A látott filmek főcímei
arról árulkodnak, hogy ma nem készülhet Németországban játékfilm a
rádió- és a televíziótársaságok hat-

hatós anyagi segítsége nélkül. Ennek ellenére, a filmkészítés Németországban is - mint Európa-szerte egyre költségesebb, így mind nehezebben finanszírozható.
Új tényező, a nemrég született
gondolat nyomában megjelenő. kiépülő intézményrendszer segíthet
ebben a közeli, de még inkább távolabbi jövőben; a hagyományos
koprodukciótól formájában nem
sokban különböző, de az említett

intézményrendszer keretében megkönnyített és intézményesített formába "terelt" gazdasági-pénzügyi
együttműködés, amely nemcsak
egy új fogalom, de egy új realitás
születését is magával hozza, az európai filmét. Hogy ez az európai,
"nemzetek feletti" film milyen viszonyban lesz a nemzeti filmgyártással Európa országaiban (az adott
ország filmgyártásának hagyományaitól függőerr valószínűleg más

és más viszonyban), csak a jövő a
megmondhatója. Mindenesetre, e
születő, új realitásra nemcsak és
nem elsősorban az események krónikásának, hanem aktív szereplőinek is figyelni kell. Hisz az egyesült Európa a maga több száz milliós nézőtáborával csakhamar a világ
legnagyobb kiterjedésű filmpiaca
lesz. Berlin - egyebek közt - erre
is figyelmeztetett.
Szilágyi Gábor

Babelsbergi Capriccio
Nyolc évtized egy filmgyár életében irgalmatlanul hosszú idő,
maga az örökkévalóság. A babelsbergi stúdiónak szerény pompával megült jubileumán ennyi
esztendővel kellett elszámolnia.
Amikor a szóbanforgó rnűhelyt
1912-ben megalapították, a film
még nem tartozott a Múzsák családjába - körülbelül félúton járt
ahhoz, hogy cirkuszi attrakcióból
elfogadott művészetté váljon.
Nem sokkal később szédítő tempóban felgyorsult a folyamat.
Egyre-másra virágzottak fel és el
az irányzatok, lánglelkű próféták
és nagyhangú pojácák egyaránt
porondra léptek, állandóan változott a megjelenítés
nyelve.
Nyolcvan év során többféle politikai rendszer erősödött meg és
hanyatlott le. Gyakran változott a
zászló, mely alatt a filmcsinálók
tömörültek, ők azonban - mindezt dicséretnek és elmarasztalásnak egyaránt felfoghatjuk - száznyolcvan fokos fordulatokat követően is biztosították a folyamatosságot. Babelsberg
az elsüllyedt Németország teremtménye, ám pozíciója valamennyi
társadalmi robbanás közepette
szilárdnak bizonyult, így aztán a
legendás mamut-intézmény túlélt
háborús és békés időszakokat, vi-

rágzó konjunktúrákat és dermesztő regressziókat egyaránt.
Tükre volt a caligarizmusnak, a
depressziónak, a hurrá-optimizmusnak. Hitler fontos szellemi
őrhelynek tekintette. 1945 után
innen üzentek hadat a náci álomgyárak ideológiájának. Aztán itt
szédültek bele munkatársai a sematizmus ölelő karjaiba, buzgón
szolgálva a szocreál követelményeit, hogy majd nagyokat szippantsanak a szabadság mámorító
levegőjéból a Fal megingásakor.
Babelsberg a filmhistória fontos helyszíne. A statisztikák szerint körülbelül 1700 produktumot
készítettek rnűtermeiben. A mo-

zidarabok jórésze túlmutat önmagán, manifesztum-értékkel bír,
markáns képviselője egy meghatározott áramlatnak, iskolának,
szellemiségnek. Ennek ellenére
vagy talán éppen ezért rendkívül
nehéz vállalkozás objektív számvetést készíteni dicső és felejthető korszakairól. Főképpen a minőség forradalmának meghatározó jelentőségű állomásait fogós
feladat kijelölni - vagyis azt, ami
hatott és hat ma is, ami megtermékenyítő szerepet játszott a
film fejlődésében, tehát 1992-ben
is rászolgál a figyelemre és elismerésre.
A berlini fesztivál programjának - közismert tény - ellenállhatatlan vonzerőt kölcsönöznek a
retrospektív sorozatok. Ötletekben kifogyhatatlanok a szervezök, akik - rendezők, színészek,
irányzatok stb. premier plánja
után - idén februárban babelsbergi mustrával csalogatták az érdeklődőket. Nyolcvan év terméséből olyan filmeket választottak
ki, melyek cseppenként hordozzák magukban az óriási tengert.
Diplomáciai érzéküket és szakértelmük kompetenciáját aligha lehet kétségbe vonni, pedig a kínálatból kultikus hatás ú mozidarabok maradtak ki - dehát a műsor
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Ewald André Dupont: Varieté, Putty Lia, 1925
tervezői nem törekedhettek
teljességre,
inkább
a változatok
sokszínűségét
kívánták érzékeltetni. Ezért kerültek a repertoárba
viszonylag
szerény
színvonalat
képviselő művek, s maradtak ki
zajos szenzációk, bár az is elképzelhető: néhány közismert alkotást tudatosan mell őz tek a válogatók. Elég az hozzá: aki az Astor moziban végigül te az előadásokat (keresve sem lehetett volna
alkalmasabb
színteret
találni a
reprízekhez, mint az ódon patinájú mozi-szentély),
kiadós utazást
tehetett
Babelsberg
múlt jában.
Mindehhez
a kalandhoz
remek
kalauzt kínált Wolfgang Jakob-
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sen könyve, melyet a Deutsche
Kinemathek jelentetett meg a 42.
berlini fesztivál
alkalmából.
A
kötetben tanulmányok és elemzések, nyilatkozatok
és adalékok
láttak napvilágot. A német alaposságra jellemző, hogy a szerkesztők naprakész leltárral egészítették ki az albumot, s már a
friss termés tételeit is lajstromba
szedték. Mostanában többek között Heiner Carow, Roland Gráf,
Rainer Simon, Ulrich Weiss, Karola Hattop, Helmut Dziuba, Karin Howard, Siegfried Kühn veszi birtokba a rnűterm ket. A
gépezet forog tovább ...
Az expresszionizmus
és a

kammerspiele
halhatatlan
mesterrnűveit ezúttal nem "ismételtem át", ehelyett inkább felfedező portyára vállalkoztam. Hallomásból ismert filmeket tekintettem meg. Alexander Wolkoff
Hadzsi Murat-variációja, A fehér
ördög az én olvasatomban meglehetősen
illusztratív
átültetés,
noha a couleur locale hamisítatlan, s néhány jelenetben felizzanak a mindent elsöprő szenvedély hangulatai. Iwan Mosjukin
maradéktalan
illúziót kelt a főszerepben,
s a szebb napokat
megért LiI Dagover is elhiteti a
lángolást. (Zárójelben szeretném
megemlíteni:
érdemes
lenne
összegző igénnyel számbavenni
azok tevékenységét,
akik a németországi
"emigrációs
bázis"
csapatába verbuválódva
karakterisztikus művekkel járultak hozzá a színkép
gazdagításához.
Korda Sándortól Anatole Litvakig rendkívül sokan kaptak átmenetileg otthont és kenyeret Babelsbergben. Többen közülük kiváló rnűvekkel hálálták meg a segítséget. A magyar névsor szintén gazdag: megfordult itt Nagy
Kató, Balogh Béla, Rökk Marika,
Huszár Pufi, Somlay Artur, Várkonyi Mihály, Bolváry Géza, Buday Dénes; itt vették fel a Vasárnap délután, A vén gazember, a
Tokaji rapszádia, a Rádbízom a
feleségem, az Édes a bosszú, az
Én voltam, a Szerelmi álmok több
jelenetét.) A Johannes Guter rendezte Grand Hotel cselekménye
angyalian naiv, az átültetés mégis jobban tetszik, mint a Greta
Garbo-féle vízió: hétköznapibb a
bombasztikus
amerikai melodrámánál.
A Niebelungok
Fritz
Lang-megálmodta
freskóján ünnepélyes a pompa és pazar a kiállítás, a komor dráma mégsem töltött el áhítattal, inkább túldimenzionált attrakció benyomását keltette bennem (s ezen nem változtat, hogyakompozíciók
fenségességén, a tömegjelenetek
mozgalmasságán
a modem néző is
ámulhat).
Számomra a legnagyobb felfedezést a Jeanne Ney szerelme,
G. W. Pabst filmje jelentette. Ba-

los szemlélet sugárzik belőle,
eléggé nyers propagandát hivatott népszerűsíteni, ám éppen ez
a suta politikum bájol el benne:
ahogya hősök. magas lázban égve lángolnak az azóta többszörösen elvérzett eszményekért. A
forgatókönyv a húszas évek második felében még ismeretlen Ilja
Ehrenburg regényéből készült. A
villámok elől mindig ügyesen
fedezékbe húzódó világpolgár író
memoárjaiban alaposan elveri a
port interpretátorain. Azért citálom a szóbanforgó passzust, mert
az a gyanúm, hogy az Emberek,
évek, életemet hamarosan elnyeli
a feledés, pedig felbecsülhetetlen
forrásanyagokat tartalmaz Cafilmesek számára is).
"Ezt a regényt nemcsak Dickens ihlető hatása alatt írtam, de
egyenesen utánoztam. Természetesen akkoriban magamnak sem
adtam erről számot. De akkor
egészen más volt, hiszen az
1920-as illegális bolsevikról nem
lehet úgy írni, mint az adósok
börtönébe zárt dickensi hősről,
aki sörözgetve tréfálkozik börtöriőreivel. Regényemben túltengett a szentimentalizmus. A höst,
az illegális kommunista Andrejt,
Raymond Ney bankár meggyilkolásával vádolták. Andrejnek
volt alibije, a bűn elkövetésének
éjszakáján a bankár unokahúgánál, Jeanne-nál töltötte az éjszakát. De erről hallgatott, ezért George Lamprecht: Madame Bovary, 1937, Pola Negri
meghalt. Jeanne, a valaha hétköznapi, egyszerű fiatal lány sok
mindenre rádöbben, és ezzel el- hogy megcsókolja. Úgy hiszem a
120-121. l. Wessely László forkezdődik második élete: a hazugregénynek ez az egyik legrealiszdítása.)
ság, a pénz, a képmutatás elleni
tikusabb jelenete. Mint már emlíA gyakorlat ismerős, Ehrenharc, és végül Moszkvába utazik.
tettem, a cselekményben sok a burg ingerültsége érthető, aJ eanne
Így szól a regény. A film részlezavaros hely. A filmben viszont
Ney szerelme azonban így is elteiben és lényegében is egész
Jeanne hívő katolikus, sAndrejt
lenállt a durva átigazítás logikámásképpen alakult. A regényben
imádkozni hívja be a templomba.
jának: a szenvedély kifejezetten
szerepel például egy Gaston nevű A bolsevik térden állva fohászátjött a giccses rivaldán, őszinbetört orrú, visszataszító francia
kodik Istenhez, és a Szüzanya
ték a szereplök gesztusai, s ízetitkosrendőr. A filmben a detekmeg is óvja a pusztulástól.
lítőt kapunk a magán- és közöstívnek sasorra és nemes szíve
Összeházasodnak,
gyermekeik
ségi sors összefüggéseiből, a húvan. De hát nem Gaston a lé- születnek. Minden jól végződött,
szas évek lüktető atmoszférájából.
nyeg. Pabst happy end del zárta a a nézők mehetnek aludni.
filmet. A regényben a szerelmeTiltakoztam, leveleket küldA harmincas éveket általában
sek ott lépdelnek Párizs- utcáin
tem ~. szerkeszeőségekbe ... 'Azt 'sommásan szokták elintézni az
egy öreg templom mellett. Jeanne válaszhlták: a filmnek happy
értékelő áttekintésekben. "Hitler
behívja Andrejt a homályos
enddel kell végződnie." CGondofellépésével meghalt a művészet"
templomba, mert vágya támadt,
lat Könyvkiadó,
Bp. 1963. - szél a kategorikus ítélet, pedig
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Konrad Wolf: Solo Sunny, 1980

ennek az égvilágon nincs semmi
alapja. Az az igazság ugyanis,
hogy
a
Mephisto-komplexus
gyakran szárnyakat adott az alkotóknak (notabene:
maga Gustaf
Gründgens
is felbukkant
a babelsbergi kirakatban),
s még a
megrendelésre
készített művekben is akadt kitűnő rendezői,
operatőri,
színészi
megoldás,
életteli pillanat. Nem a Műnchausenre gondolok elsősorban (Joseph von Baky virtuóz képsorokban elevenítette meg a fantáziadús kalandokat),
s nem is az
Aranyvárosra, Veit Harlan dekoratív látványosságára.
Ezek profi
teljesítmények,
George
Larnp-
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recht Madame Bovar ja viszont
személyes vallomás: a rendező a
házassági
konfliktus
ürugyén a
morál állapotáról beszél finoman
impresszionisztikus
jelenetei ben.
Főképpen
az ragad
magával,
hogy visszafogott
az ábrázolás
tónusa: a szerző sejtetésekkel és
utalásokkal építi fel a belső bizonytalanság
drámáját.
Ezzel
szemben aG. P. U. (a szó a Goszudarsztvennoje
Polityicseszkoje Upravlenyije összetétel rövidítése, és az egykori Szovjetunió
hírhedett politikai rendőrségét jelöli),
Karl Ritter
plakátszerű
"sorstragédiája"
Göbbelséknek
tett óriási szolgálatot a negyve-

nes évek elején. Csöppet sem lepett meg, hogy ugyanúgy leegyszerüsiti a valóságot, akárcsak a
későbbi sematizmus mintadarabjai, melyeket
tavaly tanulmányozhattunk a berlini fesztiválon.
A szakmai megvalósítás
nívója
viszont általában
dicséretes.
A
Harmadik Birodalomban
értettek
ahhoz, hogyan kell a néző szemét
vezetni - az ideológiát a mágia
szolgálatába
állítva.
Nemcsak
Leni Riefenstahl sajátította el az
artisztikus porhintés tudományát.
Ami a történelemkönyvek
lábjegyzetévé
degradálódott
Német
Demokratikus
Köztársaság néhai
filmgyártását
illeti, az új szelek
is Babelsbergben
kezdtek fújni a
második világháború befejezését
követően. Az első szárnypróbálgatások szerények, később azonban a megpezsdült
alkotókedv
jobb eredményeket
terem. A fiatal államot
meglepően
sokan
szolgálták alkalmazkodó
készségükkel (közülük
számosan
továbbálltak, s ma már szívesen elfelejtenék múltjuk eme fejezetét).
Hosszasan lehetne értekezni arról, miért állt meg az új hullám
az NDK határainál, hogyan vált
"vallássá" a konformizmus,
s mi
az oka annak, hogy az ideális körülményeket biztosító DEFA-paradicsomban
még a formanyelvi
újításokért sem nagyon lelkesedtek. De azért ne legyünk igazságtalanok. Az NDK-kinematográfia
nem intézhető el egyetlen kézlegyintéssei
a diktatúra
meg bélyegzése ürügyén. Jónéhány film
a "lelkiismeret
lázadásaként"
fogható fel, súlyos ellentmondások is felidézódtek a vásznon, s a
legkiválóbb
alkotók
a német
identitás alapkérdéseit boncolgatták műveikben.
Mindenképpen
indokolatlan az NDK filmgyártásának
diszkriminációja,
mint
ahogy nem lehet művészeten kívüli terrénumnak
bélyegezni
a
fasiszta szellemiség moziját sem.
A berlini
fesztivál
NDKblokkját
értékmentő
válogatásnak
tekinthetjük.
Babelsberg
"szocialista"
múlt jából elég sokat műsorba iktattak - főleg tematikai és műfaji szempontok

alapján. Hadd egészítsem
ki a
leltárt. Magam A kis Muck történeténél (kedves); a Kős2Ívnél (érzelmes), a Goyánál (attraktív), A
hazudós Jakabnál
(megrendítő)
többre becsülöm Az alattvalót, a
szolgai mentalitás gyilkos szatíráját, a Pál és Paulát, melynek
románca mélyén fájdalmak és kételyek rejtőznek, a Solo Sunnyt,
az illúzióvesztés késői dokumentumát. Majd a végső elszámolásnál derül ki, mi marad fenn és mi
hullik ki a rostán. Már napvilágot
láttak az első összegzések a lezárult korszakról (3. teljes NDK-filmográfiával),
az objektív ítélkezésnek azonban még nem jött el a
pillanata. Egy körülbelül negyven
évnyi közjáték mindenesetre
végetért. Ezek a filmek csak kis
részben hiteles lenyomatok,
de
tükrükbe ennek ellenére érdemes
bepillantani. A múlt rnindenoldalú rekonstrukciójában
az ötvenesh a tv an as- hetvenes - n yo lc van as
esztendők Babelsbergje kulcsfontosságú szerepet játszhat.
Milyen tanulságokat és következtetéseket
kínál a kiadós babelsbergi séta, melyet - további
ismerős és rejtett ösvényeket bejárva - érdemes lenn~egismételni?
A múvekből - még a gyengébbekből is - a valóságról és a közérzetről,
az ideákról és az erkölcsről alkothatunk
képet magunknak. Megismerhetjük
a viselkedés normáit, az együttélés
játékszabályait.
A politikai erőviszonyokat.
A múló divatokat.
Kracauernak
igaza volt, amikor
hangsúlyozta:
a filmek minden
más kifejezései
eszköznél
közvetlenebbül tükrözik a nép gondolkodásmódját.
Tegyük hozzá:
ha mellébeszélnek,
netán féligazságokat mondanak ki, vagy
hangfogózva ábrázol nak jelenségeket, akkor is magukba sűrítik a
kort, melyből vétettek. Babelsberg celluloid-erdeje
a német történelem nyolc évtizedének ene iklopedikus foglalata.
A Berlin melletti gyár kapui
sűrűn kinyíltak a külföldiek előtt

Heiner Carow: Pál és Paula, 1973

(számos
koprodukció
született
itt, melyek közül minden bizonnyal a Nyomorultak a leghíresebb), Babelsberg rangját és jelentőségét
mégis elsősorban azok
az alkotások biztosítják, melyek
a szuverén nemzeti kultúra megteremtésére irányultak. A Faust,
a Metropolis, A kék angyal, az
M.- Egy város keresi a gyilkost s még soktucatnyi német dráma,
sőt vígjáték - elképzelhetetlen
más
miliőben.
Eredetiségük
egyik forrása, hogy szorosan tapadnak az "itt és most", azaz az
"ott és akkor" valóságához.

Babelsberg az élő filmtörténetet művek sorával gazdagította.
Hozzájárult
a hetedik művészet
felnőtté válásához. Megtermékenyített
iskolákat.
Pillére
a
klasszikus filmkultúrának.
A jeles hagyományok
vállalhatók. Most új szakasz kezdődik.
Jó lenne remélni, hogy megint
fellendülés következik, s az 'eljövendő babelsbergi
ciklusokban
csökkenni fognak a szélsőségek
és feszültségek, melyek az előző
korokat jellemezték.

Veress József
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"Utazások ... egy fotelban"
Nyon,1991
A fenti címet egy genfi napilapból
merítettem,
olyannyira
találónak
éreztem a Nyoni Dokumentumfilm
Filmfesztiválról szóló tudósításom
elé.
Valóban, a svájci luxusüdülőhely disztingvált közönsége, kényelmes foteljében hátradőlve. évről évre áttekintheti egy hét alatt
az elmúlt év történéseinek krönikáját. 19 ország - 62 film - mintegy l ()() órányi vetítési idő: ha a
más bolygóról idetévedt lény csupán e filmekből alakítana ki fogaImat magának életünkről, valószínűleg nem sokáig időzne Földünkön. Neuralgikus pontok Keleten
és Nyugaton: háborúk, vér, gyermeki szenvedés, álfilozófiák romboló hatása, egy ideológia és társadalmi forma világméretű összeomlása ...
A meglepően
puritán Nyoni
Fesztivál - a szerény hatósugár és
a csökkenő anyagi lehetéségei ellenére - hősiesen küzd a túlélésért.
Vállalt célja a kezdetektől változatlan: a világállapot hiteles, sokszínű bemutatása, a másság eLfogadtatása,
megértése.
Mondhatnánk patetikusan is: a népek egymás közötti megértése, megbékélése ...
Ízelítőt kaphattunk abból is, rniféle vadhajtásokat eredményezhet
a művészeteket évtizedekig gúzsbakötö. ugyanakkor annak esztétikáját formáló cenzúra rnegszűnése.
Az alkotók a hirtelen kapott szabadságtöl, a mindent kimondás vágyától sarkallva néha veszélyes
ideológiák,
zűrzavaros
eszmék
szócsöveivé válhatnak.
Alexandr Szidelnyikov Az átalakulás círnű 96 perces filmje a
forradalom előtti paraszti magángazdálkodás tönkretételét, a kulákok tömeges kitelepítését és kiírtását idézi fel hiteles, eddig még soha nem látott dokumentumok segítségével. A dokumentumanyag
oly erős, hogy önmagában a siker
garanciája
lehetne.
A rendező
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azonban önkényesen, saját paradoxonokkaI teli filozófiájának szolgálatába állítja őket: a jelenlegi katasztrófából az egyetlen lehetséges
kivezető út a századeleji paraszti
magángazdáLkodás
modelljéhez
való visszatérés. Szélsőséges nacionalizmus, a keresztény értékek
kizárólagosságának
hirdetése,
a
századforduló
életformájának
romantikus restaurációja - mindez,
torz ideológiai bukfencként, megfejelve Sztálin áhitatos tiszteletével...
Az ország gazdaságának összeomlása és az ideológiai fiaskó miatt megindult bűnbakkeresést vizsgálja egy izraeli forgatócsoport,
élükön Leonid Kelbert orosz származású rendezővel. Az Amikor lehull a sötétség círnű videófilmben
megszólalnak a Pamjaty és az Ortodox Hazafias Nemzeti Front, a
volt Szovjetunió két legantiszemitább csoportulásának vezetői, akik
igazuk teljes tudatában, emelt fővel és hátborzongató
nyíltsággal
vallanak egy közelgő pogromról
az országban élő 2 milliós zsidósággal szemben. Szerintük ez az
egyetlen "kivezető út", amely még
rendet teremthet az országban.
Az idei fesztivál legszembetűnőbb változása az volt, hogya politikai eseményeket
tényszerűen
regisztráló filmekkel szemben előtérbe kerültek azok az alkotások,
amelyek az egyes emberi sorsokon
keresztül próbálták megragadni a
folyamatok
lényegét. Az előző
évek divatos fi Imm űfaj a, a rövid
lélegzetű, tévés stílusú tudósítás
helyett egyre több elmélyült, elemzőbb igényű filmszociográfia került a válogatásba. Főszereplövé
lépett elő az "ember", a maga
egyedi, mégis példaértékű sorsával. Jól mutatja ezt az a furcsa apróság is, hogy míg a 90-es évi
rendezvény díszvendége
Mihály,
román király volt, addig a 91-es
fesztivál "sztárja" egy identitását
kereső transzvesztita.

Az asszonyi álom című svájci
videófilm hőse, Coco férfitestben
látta meg a napvilágot, de fokozatosan egyre jobban elhatalmasodott rajta az érzés, a "teremtésbe"
valami hiba csúszott: szép férfiteste valójában női lelket takar. S ekkor kezdődik ennek a túlfinomult,
rendkívüli intelligenciával megáldott (vagy megvert?) lénynek a
testet-lelket próbára tévő harca önmaga valódinak hitt egyéniségének
elnyeréséért. Paul Riniker rendező
finom empátiával kíséri végig ennek a "szexuális
metamorfózisnak" az egyes állomásait: a hormonkezeléstől az operáciöig, majd
a depresszió mély szakadékaitól
Coco lassú magára találásáig.
Kár, hogy a rendező Cocón kívül csupán szüleit ("akik már tudják szeretni gyermeküket") és élettársát szólaltatja meg. A tágabb
környezet, a szomszédok, ismerősök, munkatársak viszonyulásáról,
a tolerancia - intolerancia fokairól
vajmi keveset tudunk meg. Annyi
bizonyos, Cocónak a Nyoni Fesztivál közönségével tökéletesen sikerült elfogadtatnia
magát.
SŐt.
Nemcsak elfogadtuk, de szívünk
mélyén irigyeltük is ezt a sokat
szenvedett embert, akinek volt bátorsága ujjat húzni a sorssal, és
bármilyen áron vállalni másságát.
Az 1991-es esztendő mérföldkőnek számít az immáron 23. alkalommal megrendezett Nyoni Dokumentumfilm Fesztivál történetében. Az eddig csupán kevesek érdeklődésére számot tartó informatív videó-szekció
hivatalos versenyprogrammá
minősült, s egycsapásra méltó konkurensévé vált
a nagyterem 35 és 16 mm-es filmválogatásának.
Nick Danzinger angol fiatalember - saját bevallása szerint - életében akkor vett először videókamerát a kezébe, amikor afganisztáni útja során, megrázó élményeinek hatására, belekezdett Videónaplójának forgatásába. A rendező

az afganisztáni háború során két
kabuli intézetbe látogatott el: egy
18. századi típusú árvaházba és
egy Vörös Kereszt támogatta gyermekkórházba, ahol kegyetlen sorsuktól és mostoha körülményeiktől
megtébolyodott
gyermekszemek
tekintettek kamerájába. Nick Danzinger kilép hűvös, megfigyelői
szerepéből és aktívan bekapcsolódik az eseményekbe. Elhatározza,
hogy létrehoz és finanszíroz egy
emberséges otthont e szerencsétlen
élőhalottak
számára,
akik még
végvonaglásaik közepette is játékra, vidámságra,
gyöngéd, anyai
szeretetre vágynak. A filmnapló
végtelen humánuma, a személyes
érintettség őszintesége a gyenge
technikai színvonalat a zsűri vel is
feledtette, amely - a közönség
megelégedésére - ennek az alkotásnak ítélte a videó-szekció fődíját.
A gyermeki kiszolgáltatottság
és szenvedés volt a témája a másik
szekció fódíjával kitüntetett a .Mini Japán" gyermekei című indiai
filmalkotásnak is. Chaiam Bennurakar rendező egy indiai kis falu,
Sivakasi gyufagyáraiba
vezeti el
nézőit, amelyeknek az a szomorú
különlegességük, hogy százezernél
is több gyereket foglalkoztatnak
napi 8-10 órában. A 4-6 éves munkások értetlenül pillantan ak a kamerába, amikor a rendező arról
faggatja őket, mikor játszottak
utoljára. Koravén logikával fejtegetik, a játék haszontalan dolog,
abból nem lehet ennivalót, ruhát
venni. Egy idő után beleúnnak az
interjúba, a filmesek zavarják őket
szemkápráztató
sebességgel végzett munkájukban.
A film nem
ítélkezik. Minden szónál vádlóbbak ezek a kiüresedett tekintetek,
amelyek arról tanúskodnak, hogy
gazdáikat nemcsak gyermekkoruktói fosztották meg, hanem lelküktől is. A nagyobb profit reményében
pénzkereső
automatákká
süllyesztették őket...
Furcsa kontrasztot alkot a nagydíjas indiai filmmel egy másik,
máshogyan szomorú film, Az élet
kapujában. Paul Martinsen dán

Leonyid Kelbert: Amikor lehull a sötétség, 1991

rendező egy orvoscsoport több napig tartó küzdelmét mutatja be egy
600 grammos koraszülött kislány
életének a megmentéséért. A túlélés és a normális életvitel esélyeit
latolgatva a rendező - vállalván a
hideg racionalitás vádját is - fel
mer tenni egy tabunak számító
kérdést. Bármilyen áron ragaszkodni kell-e az élethez? Van-e értelme a modem technika segítsé-

gével megmenteni egy olyan lényt,
aki egész életében csak vegetálásra
lesz kárhoztatva?
Külön
örömünkre
szolgált,
hogy egy magyar rendező, Böszörményi Zsuzsa nyerte el a Svájci
Rádió és Televízió rangos küIöndíját szeretettel
teli, emberséges
Egyszer volt, hol nem volt című alkotásával.
Barabás Klára
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helyette fogyassz!

Száz nagydíjas reklámfilm ürügyén
TUNGSRAM
Az évenként megrendezett
cannes-i mustra a mozgóképes
reklám ünnepe. Az Arany, Ezüst és
Bronz
Oroszlános
produkciók
kicsit mások, mint hétköznapi
televíziós testvéreik.
A verseny
a szakma vágyairól, lehetőségeiről, s önképéről tudósít. A reklámról, mely nemcsak
divatot
teremt, de maga is ki van téve a
propagálási
divatok
újabb és
újabb hullámainak.
Nos, az új reklámfilm szellemes, laza, nagyvonalú.
Úgy érzed, már nem is akar tőled semmit.
Valamelyik
Hamburgerfilmben
például
közli
veled,
hogyakonzumfogyasztás
tulajdonképpen már kiment a divatból. Megszegi önnön szabályait:
bátran rábízza a terméke t negatív érzeteket keltő keret játékokra (lásd: az egyik új kézkrém
reklám-szakadékba
zuhanó
főszereplőjét, vagy filmjének alhasi tájékon
rúgott futballistáját
stb.). Az új reklámfilm
csupa
nemtelen dolgot művel. Rutinosan szidja a konkurenciát,
Pepsi
a Cocát, csirkeburger
a ham-et
és fordítva. Általában mindenki
mindent egymás rovására reklámoz. A vasút szapulja a közúti
közlekedést,
a sajtó a televíziós
informálódást.
Mindennek azonban az égvilágon
semmi tétje
nincs már, mióta evidens, hogy
a negatív reklámnak is van piaci
értéke. "Te Tungsram,
én tu ngok rád!" A Merlinben rendezett
költői verseny egyik gyöngy szemével szólva - az új reklámfilm
látszólag tung az egészre. Gyakran elveszti szeme elől a célterA filmeket Magyarországon bemutatta
a Gazdasági Kamara.

58

méket, sokszor 30-40 másod percig is locsog, fecseg. Mintha eladni nemigen akarna már. A filmek zöme egyébként
is emlékeztető, megerősítő típusú. A jól
ismert márka/cég/termék
bejelenti, hogy: van (és mindig is
lesz). Ez a reklámfajta egyszerűen generálja azokat a feltételes
fogyasztói
reflexeket,
melyeket
évek fáradságos munkájával kiépített. Ritka az olyan reklámgondolkodás,
mint például
az
Absolut vodkáé, mely csak a terméket magát állítja ki. Az Abszolút Reklám
valami
másról
beszél: öntetszelgően
- önmagáról.

A jövő század
fantasztikus lesz
David Ogilvay, az amerikai reklámkirály
prognózisa
szerint
(övé volt egyébként
az idei
győztes Perrier vizes produkció)
a jövő reklámja egyre több objektív, tényszerű információt fog
tartalmazni, magyarul: egyre kevésbé fog hazudni nekünk.
A reklám - ha szándéka szerint egyre korrektebbül
informál
is - lényegileg
természetesen
hazug. Az egyetlen médiális műfaj, mely szabadon,
mondhat-

nánk legálisan
manipulál.
Ha
nem is köztudomású,
de tény,
hogy a médiumok nyelvébe kódolva van a manipulálás
képessége. Hogy a reklám a média vezérműfaja lehet, ennek talán elsősorban az az oka, hogy nem
kell veszödnie önnön mani pulatív természetének
elleplezésével.
A régi reklám is hazudott, eufemizált, de valahogy
úgy tette
ezt, mint a gyerekek: naivan, ki-.
cs it sután. Az új reklám megengedheti
magának,
hogy
akár
minden állítása korrekt és ellenőrizhető legyen, mert a lépték,
amelyben
manipulálni
képes,
nagyságrendekkel
nőtt
meg.
Van-e látványosabb
bizonyíték
erre, mint ahogyan a reklám bevonult a piactagadó társadalmak
romos terepére? Van-e nagyszabásúbb hazugság mondjuk egy
magakelletö
FÁK
(régiesen
szovjet) reklámnál? Sokat, talán
a legtöbbet árul el a műfaj természetéről
az a tény, hogy a
reklám - különösebb áthangszerelés nélkül - tökéletesen működik a mi keleti régiónkban is. A
reklám globális hazugsága - itt
most az égtájakat is globálisan
kezeive - Keleten: azt állítani
valamiről,
például a piacról, a
vásárlóerőről,
tágabban: a kifinomult, igényes polgárról - ami
nincs -, hogy létezik.
Nyugaton a reklámmanipuláció mást fed: megátalkodottan
hallgatni a fogyasztás
árnyoldalairól. A diszfunkciókról.
Létezik ugyan, a reklámgondolkodás
lelkiismeretfurdalásait
kompenzálandó, az úgynevezett
társadalmi célú reklám, fából vaskarika, amely a természetvédelmet, életvédelmet,
a V öröskereszt és a hozzá hasonló intézmények tevékenységét
propagálja. Ezek a filmek a fesztivál után

általában nyomtalanul
eltűnnek.
Az elmúlt évek slágere egyébként az AIDS volt. A járvány
megannyi
morbid
produkciót
csiholt elő a rutinos vágy gerjesztő iparosokból. E legfrissebb
mustra alapján azonban mintha a
glóbusz
nyomasztó
egészségügyi, ökológiai
gondjai
megszűntek volna: a reklám-világkép ismét töretlenül
bizakodó.
Volt valakinek egy "jó képi poénja" a brazíliai
őserdőirtásra,
láthattunk
továbbá
egy dokumentum ihletés ű sorozatot,
néhány elgázolt emberrel, a gyorshajtás veszélyeiről.
Ez minden.
A reklám ezen a terepen - mint
Buiíuel polgárai a kijárati ajtónál az Öldöklő
angyalban
megtorpan.
A reklám irtózik a
kellemetlen
realitásoktól.
Az
utolsó díjazott versenyprodukció
ünnepélyesen
bejelenti:
a jövő
század fantasztikus lesz! (Itt van
ugyanis a halló kompjuter).

ge (talán már nem is fából készül), aztán a vízáteresztő
képessége. S a temérdek esztétikai
szempont: a szín, a betűtípus és
a többi... Rá kell jönnünk, hogy
a reklám elmulasztotta
kialakítani bennünk "a helyes attitűdöt"
a koporsóval kapcsolatban.
S ha
igaz az újkeletű
állítás, hogy
amiről a reklám és a médiavilág
nem tud, az nincs, akkor lehet,
hogy halhatatlanok
lettünk. Egy
tv-társaság
díjnyertes produkciója ezt az állítást - az én interpretálásomban
- így pontosítja:
"A valóság kíkapcsolható.;
A
film alkotója egy nappali szobát
képzelt el nekünk, melynek TV
alakú ablakkockái,
illetve ablak
alakú TV kockái vannak, s az
egyik ilyen kockán benéz egy
szörnypofa.
Az elegáns nappali
lakója odalép, és a látványt egyszerűen kikapcsolja.

Kapcsold ki
a valóságot!

Amikor a múltban, reklámtalan,
prefogyasztói
életünkben
megbotránkoztunk
azon, hogya külföldi
televíziók
reklámokkal
szakítják meg a sugárzott filmeket, még semmit sem értettünk a
reklám igazi természetéből.
S
nem volt tudomásunk arról a halálos párbajról, amit a mozi évtizedeken át vívott a médiális műfajokkal.
A mozi kezdetben gyanútlan
érdeklődéssel
figyelte, sőt használta
a reklám
eredményeit,
amely mozgóképes
múfajként a
legkeményebb
nyelvi alapozás 0kat végzi, megszületése
pillanatától olyan moziterepeken,
mint:
montázs, képi hatás, ritmus stb.
Természetesen
a reklám is használja a mozit. Ellopkodja sztárjait (Monroe-t, Wellest, Isabella
Rossellinit),
felhasználja
újabb
és újabb hatásos plánozási technikáit, dramaturgiai
sémáit. Ötleteket csen anagymesterektől.
Idén Hitchcockot
véltem felfedezni a már említett kézkrém
reklámban (Az ember, aki túl so-

Az iskolában,
ahol - kísérleti
jelleggel, mozgóképet
- tanítok
(ez itt az önreklám helye), a reklám órák bevezetőjeként
megkértem a társaságot,
hogy - a
reklám mibenlétének
kiderítéséhez - írják össze, mit nem reklámoz a reklám? Mi esik I<ívül érdeklődési körén? V. Á., az ösztönös, pillanatnyi
gondolkodás
után: a koporsó. A lista, melyet
jövő héten összegyűjtök,
felteszem, bőséges lesz és tanulságos. Ki fog derülni belőle például, hogy a reklám a fölösleges
dolgok
propagálója,
s mint
ilyen, egy fáradt, alkonyi civilizációról mesél nekünk. A koporsónál sokatmondóbb
"áru" azonban nem lesz a papírokon. Mert
a koporsó
a reklám
számára
egyenesen tabu.
Tegyünk úgy, mintha nem értenénk: hiszen a koporsót is be
kell szereznünk
valahol, egyáltalán nem mellékes a fa minősé-

A mozi kifosztva

kat tudott egyik jelenetét), aztán
a Nagyításból a híres tenisz jelenetet, Ogilvay
átköltés ében (a
Perrier vízre). Ha Antonioni Nagyítása történetesen
az ásványvizes produkcióval
egy időben
megy le a televízióban,
a néző
nyilván
okosan
összeolvassa
majd a két darabot, s tudni fogja, hogy Thomas,
a kizökkent
életű Antonioni-hős
számára van
megoldás: a Perrier víz.
Az elektronikus
médiumok
meg izmosodás ával a reklám is
egyre terrorisztikusabb.
Maximális hatásfokon
pöfögő
látványnyelvhez
szoktatta
a szemet, a mozi pedig - szegény kétségbeesetten
próbál
felzárkózni hozzá. Vagy nem ebből a
vesztes gyanús pozícióból
fakad
a 80-as, 90-es évek mozijának
lapos, egydimenziós
akcióssága,
a történetvezetés
primitív célirányossága, a képi hatás otromba
primátusa? A mozi ma ugyanolyan hatékony;
ámde buta látványkatyvasz,
mint a reklám.
A régebbi korok rnűvészetébe
nem a manipuláció volt kódol va,
hanem a jó értelemben vett unalom, kontemplativitás
- mondja
valahol Pilinszky, Bach életműve előtt tisztelegve. A miénk retteg az unalom tól. Az életvitelből
és minden kulturális produktumból egyaránt kiirtotta.
Mindebben a reklámnak
nagy szerepe
van. Valamikor
a nyitott, szabad, alternatív 60-as években a
reklám így szólt: A szabadság gyötrelem,
a kultúra unalmas!
Ne unatkozz, fogyassz! A reklám számára ma nincs ellenfél.
A szlogen is sokkal zsarnokibb:
Ha nem fogyasztasz,
unatkozni
fogsz! A filmálcába bújt narratív
reklám - a mozgóképes
reklám
legdivatosabb
irányzata -, mely
történetekbe kezd bele, meg zs ánereket ölt magára, megspórolja
neked a moziélményt.
S persze
fölszívja
az
érzéki
örömök
egyéb terepeit is. Triumfál a Város fölött, rámászik a Tájra.
De félreértjük a reklámot, ha
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számonkérjük rajta a valóságot,
az árnyalt emberképet, mindazt,
ami lényegétől idegen. Végtére
is a reklám nem a Van, hanem a
Kell, a Legyen világa. Nem a reáliáké, hanem a vágyaké. A reklám nélküli Város valószínűleg
ijesztően kopár és anarchikus. A
Táj pedig elgyötört és sivár. A
reklám talan TV - depresszív.
A reklám ma mítoszpótlék.
Elorozta a mozitól mítoszteremtő kiváltságait is - valószínűleg
itt mérte rá a legnagyobb csapást. Az egyetlen működő mítosz ma, mely kontinenseket átkarolva célt ad, közösséget teremt és mozgósítani tud, a fogyasztás mítosza.

Fogyassz,
hogy művelt légy!
Egy osztrák kimutatás szerint az
osztrák kisgyerekek tehénről való
képzetei gyakorlatilag a Milkareklámból származnak. Ebből néhány fontos dolog következik: 1.)
Ha a Milka-reklám nem volna, az
osztrák kisgyerek vajmi keveset
tudna a tehénről. 2.) Az osztrák
kisgyerek a tehén hangsoron valami egészen mást ért, mint érthetett
nagyapja, a hajdani tehénpásztor.
A reklám nemcsak a fölösleges
dolgokról informál, bizonyos alapinformációk is kizárólagosan tőle
származnak már. Élni és gondol- .
kodni tanít, mi több, művel. A tár-

sadalomból kitaszított peremlakó
ma nem az, aki megsérti közössége szabályait (erkölcsi hulla, bukott politikus, megbotránkozást
okozó művész). Az idegen, a pária
az, aki nem fogyaszt(hat). Aki
nem ismeri az új Opel életérzést, a
fogínyzuhanyt, a perforált WC-papírt, a praktikus mustárkinyomót,
a morzsaporszívót. A műveletlen
pedig az, aki nem tudja, mi a
DHL, a H & M, a Persil, a Whiskas, a Sony, a duplaR, a Nike, a
Rossignol (a felsorolásban szerepel egy kakukktojás, a megfejtök
között
értékes tárgynyereményeket sorsol ki a szerkesztőség).
Muhi Klára

A Mozgókép az oktatásban
munkacsoport állásfoglalása
Az utóbbi időben induló alapvető oktatásügyi programokból NAT (Nemzeti Alap Tanterv), A
magyar közoktatás minőségi megújításának
szakmai programja,
Az emberi erőforrások fejlesztése ... - egyértelműen kiolvasható

lőre ismeretlen terület a médiakommunikáció
természete
és
szerkezetének alapvonásai. A televízió - s kitüntetetten a videó
- agresszív hatása kétségtelen
tény, éppen ezért alapvető, hogy
végre megjelenjék a közoktatásban a média-kommunikáció oktatása." (A magyar közoktatás

az a szándék, hogy az audiovizuális kultúra társadalmi súlyának megfelelő módon jelenjék
meg a közoktatásban.

minőség i megújításának
programja)

"N apjainkban az audiovizuális
médiumok eddig nem tapasztalt
mértékben avatkoznak be életünkbe, s felkészületlenségünk
velük szemben egyre nyilvánvalóbb. Új és újabb generációk nőnek fel abban a tökéletes tévedésben, hogy mivel kezelni képesek, egyúttal uralják is ezeket
a médiumokat. A mozgóképsokk befogadasara és kezelésére
iskoláink nem készítenek fel. A
gyerekek és ifjak számára egye-

"A vizuális kommunikáció tanításával fejleszthető személyiségértékek (a vizuális műveltség
elemei):
- a vizuális élményképesség
(a vizuális megértés élménye és
a vizuális jellegű tevékenységek
öröme)
- a látva felfedezés és megismerés képessége
- a valóságérzékeny szemlélet, a jelenségek elemző és kritikus vizsgálatának képessége
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szakmai

- a képi művelődés
képessége: a képi közlésekben való biztonságos tájékozódás és azok
megértésének képessége
- a képi közlés képessége: alkotó képzelet és a másfajta megisrnerő-közlő tevékenységekre is
átvihető alkotó-alakító készségek
- kevesebb hiedelem, illúzió
és előítélet a gyermekek és sedülők alakuló világképében."
(NAT)

Az oktatásügy vezetői felismerték tehát az audiovizuális kultúra iskolai oktatásának fontosságát. Jól mutatja ezt az is, hogy
ezek a programok nemcsak a
célkitűzéseket
fogalmazzák
meg, hanem a miniszteriális, fejlesztőintézeti,
iskolafenntartói
és iskolai feladatokat, valamint a
tanulóktól elvárható elemi és
alapszintű követelményeket is.

Ugyanakkor azonban úgy tűnik,
hogy a célok és feladatok megfogalmazásán túl ezek a kezdeményezések valójában nem rendelkeznek érvényes tananyaggal
és metodikával.
"Közoktatási rendszerünkből hiányzik a filmkultúra megalapozását és fejlesztést lehetövé tevő
program ... A középiskolai filmesztétika oktatásának tapasztalatain túl, felhasználható pedagógiai háttértudással nem rendelkezünk ezen a területen ... A videókultúra megalapozása és fejlesztése föltételezi mind a tárgyi, mind a személyi föltételek
meglétét. A mai pedagóguskép-

zési rendszer nem sok figyelmet
szentelt ennek a fontos területnek." (NAT)
Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen
jellegű új kultúraterület fejlesztését és bevezetését csakis az
érintett szakmák - a mozgóképkommunikációs, illetve a pedagógus - magas szintű párbeszédével lehet megvalósítani. A
mozgókép-kommunikációs szakma szintén tudatában van felelősségének, ezért A Magyar Mozgókép Alapítvány kutatási, képzési, kísérleti filrn-, és folyóiratkiadói szakkuratóriuma életre
hívta a Mozgókép az oktatásban
elnevezésű rnunkacsoport ját. Ez

a munkacsoport párbeszédet kezdeményez azok között a szakemberek között, akik a mozgóképi
kultúra iskolai bevezetésén dolgoznak: a tantárgyi program fejlesztéstől a kísérleti oktatáson át
a tanárképzésig, illetve az elméleti, történeti kutatásokig.
Úgy goldoljuk, hogya Mozgókép az oktatásban munkacsoport
rendelkezik azzal a szakmai
kompetenciával és együttműködési készséggel, hogy az oktatásügy megfelelő szintjeivel párbeszédet folytasson az iskolai
film oktatás bevezetése érdekében.
1992. május

Mozgókép az oktatásban munkacsoport (melynek alapító
tagjai azok a magánszemélyek és csoportok. akik sikeresen
pályáztak a mozgókép oktatás tárgyában az MMA illetékes
szakkuratóriumainál az 1991-92 -es évben, és amely nyitott mindenki számára, aki a mozgóképi oktatás bevezetése
és elterjesztése érdekében tenni akar)

Közép-kelet-európai archívumvezetők találkozója
A mai bonyolult, átmeneti helyzetben a kelet-európai országok filmgyártásai is súlyos gazdasági (és
identitás-) válságba kerültek. A
filmművészet szerepe és megítélése mind az egyes országokban,
mind külföldön alapvetően megváltozott. Azt azonban, hogy ennek
a jelentős kulturális örökségnek
nem lenne szabad eltúnnie az európai filmpiaerél. mindazok hangsúlyozzák, akik ismerik és elismerik
ezeknek a filmművészeteknek gazdag hagyományait, vitathatatlan értékeit és képességét az állandó
megújulásra. Az értékőrzés. és egyáltalán a jelenlét biztosításának feladata ma elsősorban a kulturális intézményekre hárul, hiszen a kereskedelmi forgalmazásból csaknem
teljesen kiszorultak a túl sok bevétellel nem kecsegtetö kelet- (és általában) európai filmek. A Magyar

Filmintézet, mely már 1987 óta kiemelten kutatja a térség filmművészetét, az együttműködés új feltételeinek kidolgozására hívta össze
1992. áprilisában a kelet-európai
archívumok vezetőit. A beszámolók meglehetősen lehangoló képet
adtak a nemzeti filmtárak jogilag és
gazdaságilag többnyire rendezetlen
helyzetéről. Az új filmtörvény mindenütt késik; a szűkös anyagi lehetőségekre hivatkozva az (állami és
magán) gyártók az utóbbi években
nem veszik fel a filmek költségvetésébe az úgynevezett köteles köpiát, melynek őrzése és dokumentálása az archívumok egyik alapfeladata. A nemzeti és egyetemes
filmállomány felújításának (restaurálásának, a nitró filmek 'átmásolásának biztonsági anyagra stb.) feltételei sem minden országban biztosítottak.

Magyarország ezen a téren szerenesésnek mondhatja magát: a
Magyar Film Múltja és Jövője elnevezésű alapítvány, valamint a
Magyar Mozgókép Alapítványtól
pályázat útján elnyert támogatások
pillanatnyilag lehetövé teszik a legsürgetőbb munkálatok elvégzését.
Az archívumok közötti cserék
és a kulturális rendezvények lebonyolítása is számos gyakorlati
problémát vet fel (a vetítési jogok
megszervezése, a szállítás költségeinek előteremtése stb.).
Pedig a térség filmes örökségének megőrzése és terjesztése közös
érdek. Ezért írta alá valamennyi
résztvevő a kétnapos tanácskozáson született együttműködési szerződést. Csatlakozási szándékát a
horvát, szerb és szlovén archívum
is jelezte ...

P.J.
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a közép-kelet-európai
A megállapodásban

filmintézetek és archívumok között

résztvevő filmintézetek és archívumok képviselői:

BOLGÁR NEMZETI FILMARCHÍVUM
Vass il Zhivkov
Silvia Setchanova
CSEH FILMINTÉZET ÉS FILMARCHÍVUM,
Vladimir Opela

Prága

LENGYEL NEMZETI FILMARCHÍVUM
Waldemar Piatek
Jan Slodowski
MAGY AR FILMINTÉZET
Gyürey Vera
Veress József
ROMÁN FILMARCHÍVUM
Savel Stiopul
Mariana Olteanu
SZLOVÁK FILMINTÉZET

ÉS NEMZETI FILMKÖZPONT,
Martin Smetlák
Jana Valáová

Pozsony

A megállapodás pontjai:
1.) A résztvevők a jövőben is szükségesnek tartják e térség filmintézetei és archívumai között a
folyamatos kapcsolattartást.
2.) A közép-kelet-európai
filmek terjesztésében kölcsönösen érdekeltek, és ehhez egymásnak a
filmcserékkel és kölcsönzésekkel segítséget nyújtanak. A filmmúzeumként működő mozikban ezeknek a
filmeknek a bemutatásával a közös céljuk, hogy anagy forgalmazásból kiszorult közép-kelet-európai
filmértékeket folyamatosan műsoron tartsák, megismertessék. Mivel ezek a programok (egyes filmek,
tematikus összeállítások játék- és dokurnentumfilmekből) nem járnak bevételi nyereséggel, az archívumok
nem kémek egymástól kölcsönzési díjat. Ezenkívül a saját országukban, ha szükséges, segítenek a
forgalmazóktól megszerezni egy, maximum két vetítésre a hozzájárulást.
A szállítási költségek minden esetben a filmet kérő archívumot terhelik.
3.) Az archívumok közötti filmcsere változatlanul a FIAF által meghatározott elvek alapján kialakult
gyakorlat szerint történik.
4.) Ha az együttműködésben résztvevők nitróállományukban a másik ország filmjeit tárolják, akkor erről
filmlista alapján tájékoztatják az érintett archívumot, és ez a filmkészlet cserealapul szolgálhat.
5.) A nemzeti állomány kivételével, megfelelő anyagi és biztonsági feltételek mellett, az archívumok
esetenként a játékfilmek dub. negatívját egymás között kölcsönözhetik.
6.) Az archívumok a filmtörténeti kutatást a munkatársak csere-tanulmányút jaival is segíteni kívánják. A
fogadó ország archívuma biztosítja a filmnézést, a könyvtári munkát, a küldő ország archívuma vállalja a
munkatárs tanulmányút jának költségeit (útiköltség, napidíj, szállás). Ez módosulhat, ha a fogadó archívum
vendégszobát tud biztosítani.
7.) Minden résztvevő támogatja a közép-kelet-európai filmes periodikát, a Moveastet, és a továbbiakban
együttesen kívánnak résztvenni a munkában. A folyóirat finanszírozásával és terjesztésével kapcsolatban
felmerülő kérdéseket a szerkesztőség folyamatosan, konkrét szerződések formájában tisztázza.
8.) Megállapodnak abban, hogya közép-kelet-európai intézetek és archívumok kétnapos munkamegbeszélésére évente kerül sor.
9.) Kezdeményezik egy közép-kelet-európai alapítvány létrehozását.
Záradék
A megállapodáshoz e térségból további Filmintézetek
a fenti pontokkal egyetértenek.
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és Archívumok

is csatlakozhatnak, amennyiben
Budapest. 1992. április

Tegnap és Ma
Márai Sándor írásai afilmről (3.)
Hófehérke
A pesti moziban, mint mindenütt a világon, több
hete nagy sikerrel mutogatják Walt Disney híres
rajzfilmjét, Hófehérkének és a hét törpének színes filmváltozatát. Walt Disney lángész, s a
mozgókép, melyet alkotott, megérdemli világhírét és sikerét. Kissé sok is, amit ad; kevesebb talán több lett volna. Olyan ez a film, mint mikor
valakit vacsorára hívnak, de nem adnak mást
egész este, csak nagyon finom és ravasz desszertet. A vendég ízlelgeti és élvezi, de vége felé
szeretne töltöttkáposztát.
Mégis, Walt Disney lángész, s a "Hófehérke"
nagy és különös lakotás. A mese él az emberben,
homályosan és álomszerűen. Disney merész kézzel eleveníti meg az álom alakjait. Mikor elmegyek a moziból, káprázó szemmel, kábultan a
részletek gazdagságától észreveszem, hogy másképp látom a halhatatlan mesét, mint eddig.
Mintha történt volna valami a mesével. Nemcsak
én nőttem fel közben, hanem Hófehérke és a hét
törpe is. Magánhasználatra ezt írom, mint kritikát, noteszembe:
- Nem akarom hangosan mondani, de Hófehérke, mint személyiség, undok teremtés. Nem
szeretem a fiatal nőket, akik mindig énekelnek
és úgy tesznek, mintha állandóan hasznos házimunkát végeznének. Disney megtanít rá, hogy
Hófehérke hiú, irigy, kacér és álszent. De mindezt olyan ügyesen leplezik a mesében, hogy száz
év alatt nem vettük észre. Hófehérke sokkal rokonszenvesebb lenne, ha bevallaná, hogy szeret
strandra járni és szívesen olvassa a képes színházi lapokat, előszeretettel látogatja a mozielőadá-
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sokat, kedvence Clark Gable és Árgirus királyfi
sok véleménye szerint ez a vetélytársnő a legmellett udvarol neki egy fiatalember is, akivel a
szebb a világon, ne kiáltana fel: "Hófehérke? De
Mac-teán ismerkedett meg, s akinek neve egyhiszen pattanásos a nyaka és olyan mély hangja
van, mint a levélhordónak? ..." Ez a szabályos,
szerűen Béla. Hófehérke mindig úgy tesz, mint
aki meghal azért, hogy durva házirnunkát végeznemcsak a mesében. Nem védem a gonosz mostohát. Törvényeink tiltják a bűntett feldicsérését.
hessen. Ez a buzgalom gyanús. Egy fiatal leány
Csak bámulom Disney t, aki megmutatta a meséelvégzi éppen a durva házimunkát is, ha nagyon
muszáj, de különösebb lelkesedés nélkül, s ben az igazat, az álomban a valóságot. És, megugyanakkor nem érzi mártírnak magát. Hófehérvallom, egész titokban, a gonosz mostoha melke, ez a kis szörnyeteg, mindig mártír. Ezenfelül,
lett szavazok.
megfigyeltem, nem szeret dolgozni. Mikor kitakarítja a törpék házát, ő maga csak mímeli a
1940. január 13.
munkát; a piszkos és komoly takarítást a mókusokra bízza. Így persze nem nehéz takarítani.
Rosszkedvű csillagok
Egyáltalán, mindig valami különös kell neki.
Ahogy kényszeríti a törpéket, hogy mossák meg
A vérfagyasztó hír Hollywoodból érkezik: a csilvacsora előtt a kezüket, nagyképű és nevelőnős,
lagok rosszkedvűek. A mozi csillagjai, a világhís a jelenet láttára mérgesen fejem csóváltam. Mit
rűek, kiket keresztnevükön becéznek a bennfenakar ezektől a szerencsétlen törpéktől? ... Hófetesek Pesterzsébeten, Pekingben és Ankarában, a
hérke, az erény, a szorgalom és a jómodor példanői és a hím-csillagok, kiknek magánéletéről
képe, kényszeríti őket, hogy a bányából jövet,
minden valamirevaló európai, afrikai és ázsiai
holtfáradtan, úgy viselkedjenek, mint angol lorújság külön rovatban adott rendszeresen hírt,
dok egy estélyen, s a tetejébe még énekeljenek
megdöbbenéssel látják, hogy vetél ytársuk, híresés táncolj anak is. A törpék, különösen Morgó,
joggal morognak. Ezenfelül önző kutya Hófehérségben és érdekességben veszedelmes vetélytársuk - a háború - kiszorítja őket a lapok hasábjaike: elfoglalja a törpék ágyát, mind a hetet, s enról. Heddy férjhez megy? A közönség újfent
gedi, hogy a szegény bányászok a puszta földön
aludjanak, míg ő, a jámbor mártír, puha ágyakon
ásít, de ez alkalommal már nem is tartja szája elé
a tenyerét.
hentereg. Meggyőződésem, hogy főzni sem tud.
Disney, akarva-akaratlan, a lángész keserű igazA jelenséget a csillagok, s hírverő-irodáik érthető idegességgel észlelik. Elképzelni is nehéz
ságérzékével, megmutatja az igazi Hófehérkét.
volt, nem is olyan régen, egy világot, me ly nem
Nem szeretem, ha egy fiatal hölgy, aki előszeretartja számon Hollywood hírességeinek magántettel mímeli, hogy ő az erény mintaképe, hét úrral közös fedél alatt tölti az éjszakát, táncol és
életét. Mennyi mindent tanultunk, Istenem!
Megtanultuk, hogy Garbo újabban nyerskosztot
énekel, s mindezt, mint mártír ... Nem sokat váleszik és jegyben jár orvosával, a híres fogyókútoztat a helyzeten, hogy a hét úr törpe. Törpe ide,
rással. Megtanultuk, hogy már nem látni soha a
törpe oda, Hófehérke, ha csakugyan olyan erényes, maradjon éjszakára inkább a mókusok köneves karmester társaságában, akivel egészen
zött. No, hagyjuk ezt.
rangrejtve utazgatott Európában, - mindig csak
két-három fényképész kísérhette a szerelmes
- Akkor már - írom noteszembe -, rokonpárt, többet nem bírt el Garbo, mert irtózik a
szenvesebb a gonosz mostoha. Szép, felnőtt,
őszinte és hiú nő, aki tudja, mit akar, s nem tit- . nyilvánosságtól! Megtudtuk, hogy Adolphe új
krokodilt vásárolt palotája kertjébe. Meg, hogy
kolja indulatait. A gonosz mostoha utálja a durva
Mae nem tud aludni, ha nem szorítja keblére azt
házimunkát, szép akar lenni, sőt a legszebb akar
lenni a világon, s be is vallja ezt. Persze mindaz,
a kölyökoroszlánt, mely viszont nem hajlandó
ételt elfogadni másként, csak Mae kezéből. Taamit a mérges almával művel, túlzás; az ember
nár úr, készültem: tudom, hogy Shirley, a világ
szeretne odaszólni neki: "Ejnye, ejnye felség."
kedvence, mit mondott mamájának, mikor átadTúlzás, de legalább őszinte. Hol a szép nő, aki
ták neki utolsó filmjéért a százezer dolláros
nem hajlandó megétetni valamivel a másik szép
csekket. De főként váltak és nősültek a csillanőt? ... Hol a nő, aki a hírre, hogy él a szomszéd
gok, káprázatos gyorsasággal, oly negédesen és
utcában egy Hófehérke, s tükre és a kozmetiku64

mellékesen, mintha házasság és válás valamilyen
rugby-játszma lenne, ahol labda helyett a házastársat rúgják. Tudtuk, melyik vásárolt új gépkocsit, még hosszabbat és drágábbat, mint a másik,
melyik veszítette el ékszereit, alig egymillió dollár értékben az uszodában, minden nap, minden
nyelven, minden országban olvastunk valamilyen pikáns képtelenséget és fejet fájdító hülyeséget a csillagokról. Az olvasó ízlését nem ismerem; a magam ízlését ismerem, s tudom, hogy
már öklendeztem ezektől a hírektől és fényképektől, ezektől az úszóruhás, vagy estélyiruhás,
vagy szmokingos, vagy amint-éppen-a-konyhában-foglalatoskodó, vagy kertészkedő, vagy pumát tenyésztő világhíresektől. Nem volt napilap
és nem volt képes újság, mely ne mutatta volna
őket, amint éppen világhíresek, köldöksömört
kaptam mosolyuktól, papucsaiktól és pongyoláiktól. Feltalálók, zsenik, írók, nagy művészek
kétsoros halálhírei mellett trombitáltak, szikráztak a hollywoodi hírek, Shirley- Temple-Egyesületek alakultak Skóciában és Mae- W est-Klubok
Temesvárott. És senki nem mert szólni.
De most szólt a háború. Csendesen szólt, de
határozottan. Ezt mondta: "Elég volt".
Ennyit szólt, s mikor a háború és a halál csillagai halványan derengeni kezdtek a világ felett,
a mozi-ég festett, papírmasé-csillagai egyidejűleg halványodni és pislákolni kezdtek. A külföldi lapok hírei szerint az amerikai mozgóképgyárakban megdöbbenéssel látják, hogy a közönség
érdeklődése világszerte megszűnt a sztárok iránt:
nem érkeznek többé levelek százezrei a stúdiókba, nem epednek milliók fényképért és hajfürtért, Joe felmászhat a pálmafára és Robert tangót
táncolhat a krokodillal, s egyáltalán, válhatnak
és nősülhetnek, ahogy akarnak, a közönség ásít e
hírekre, s a lapok - az egész világon - érzik az
érdeklődés lanyhulását és kezdik hanyagon kezelni a hollywoodi híreket. A háború félelmes és
kegyetlen. A háború az emberi élet legnagyobb
csapása. De valamilyen egészen szerény, egészen csendes, egészen kiszámíthatatlan tisztító
hatással mégis végigsöpör e civilizáción, - szörnyű áron, de annyit nyújt legalább, hogy nem
kell megtudnom többé, mit eszik reggelire Greta
Garbo? Nagy árat fizettünk ezért. Nem merem
mondani, hogy megérte. Csak megállapítom,
hogy is történt, s beszéljünk máris másról.

1940.február 21.

Tom Mix emlékére
Meghalt Tom Mix! a nemes-szívű cowboy, aki
könnyűlábú lovon járta a pampákat, s mindig
megmentette az égő házból a farmer tündérszép
leányát. A leányzót a gonosz rablók és irigyek
kezén-lábán összekötözték, ahogy ez már szokás, s aztán petróleummal felgyújtották a faházat, Tom Mix elvágta a farmer leányának kezén
és lábán a köteléket, magasba emelte és könnyedén vitte ki ki a füstfelhőből a szüzet, s eztán
stande-pede elvette feleségül és elvitte magával
a bungalow-ba, amely: ott állott a végtelen kaliforniai síkságon, rögtön a hollywoodi fényképező hombár mögött. De elébb megállottak, Tom
Mix és a farmer tündérszép leánya, a fényképezőgép leneséje előtt, belemosolyogtak a gépbe, s
Tom Mix lova bedugta fejét a csókolózók közé,
s a jeles és nemes cowboy széleskarimájú nemezkalapjával eltakarta mindhármuk fejét. Így
csókolóztak tovább, háttérben a lóval. Mindenki
tapsolt, az egész világon. Aztán elmentek, Tom
Mix, a hölgy és a ló a bungalow-ba, s ma is élnek, ha meg nem haltak. De éppen erről van szó,
hogy már nem élnek, mert Tom Mix meghalt;
nem lovon halt meg, hanem gépkocsiban, mely
nekifutott a fának.
Velehalt a mozgókép hőskora, s egy romantikus életérzés, melyet a film nehezen tud pótolni.
Ez a hőskor kezdetleges volt, de sokkal őszintébb, emberibb és igazabb, mint mindaz, ami azt~ gangszter-romantikában,
vagy vászonra rögzített ál-lélektanban és ál-irodalomban következett. Szívből szerettem Tom Mixet, mert pontosan az volt, amit vártam a mozitól: regény és lovagiasság, nagylelkűség és együgyűség, száguldozás és szívszerelem, ló és lovag. Ezekből az
elemekből épült fel egy újkori romantika a mo zgókép-vásznon,
s hinduk és norvégok megértették Tom Mixet és a lovat. Bizonyos alapigazságokat mindenütt a világon megértenek az emberek, ha szerenesés feltételek mellett mondják ki
azokat. Tom Mix ősi vágyakat elevenített meg: a
kóborlás, az önfeláldozás, a nomád kötetlenség,
a kezdetleges és rokonszenves donkisotteség, az
önzetlen fenegyerekség mély vágyait. Elmondjam, miért tartok gyászbeszédet fölötte? Azért,
mert nemcsak Tom Mix halt meg, hanem a lovagiasságnak és a bátorságnak az az értelmezése is,
amely egyéni volt és egyénien hatott a tömegekre.
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Tom Mix, a nemesszívű cowboy, s összes társai az irodalomban, a rémregényben és a művészetben, lelépnek hát a színről: May Károly regényeinek hősei, továbbá Buffalo Bill s még a
klasszikus és örök eszménykép, Don Kisotte is
csak a művészet szent dicsfényével homlokán
maradhat meg az idő panoptikumában;végzetét
az új kor tömegei nem érzik többé igazi végzetnek. Ma névtelen a hős és színtelen. Ma az a
hős, aki belenyugszik, hogy valamilyen beláthatatlan méretű, értelmű változás történik körülötte
a világban, s a maga helyén, munkájával, erkölcsével, iparkodik szolgálni azt a közösséget,
melynek számára ez a változás új életformákat
teremt. Ez a változás lehet hasznos vagy félelmes, lehet reménytelen, vagy erkölcsös; kortársak vagyunk, nincs módunk ítélni az erők felett,
melyek földrengésszerűen
megváltoztatják
az
emberek együttélésének képét. Ahogy az új háború hősi listájából áll össze, úgy az új korszak
hőseszménye sem lesz a régi többé. Ma nem az a
hős, aki elszakad a közösségtől, hogy kiélje
egyénien vállalkozó, ítélkező, jótevő vagy igazságtevő hajlamait, hanem az, aki vállalja azt a
nomádságnál és erkölcsi ítéletvégrehajtásnál
is
nehezebb, névtelenebb és színtelenebb feladatot,
melyet egy közösségen belül sorsa és hajlamai
számára kijelölnek. Tom Mix leszáll a lóról; s
beáll egy végtelenül hosszú sorba, melynek arcvonalában az egyének szervezett összessége tud
csak az új tömegek szemében igazán hősies lenni. Nagy különbség ez: s az új hős, ez a névtelen,
kinek arca emberek százmillióinak arcvonásaiból dereng fel, rosszul fényképezhető és kevéssé
filmszerű,
A regényes hős lelép a színről, képletesen és
valóságosan, s megjelenik helyében egy új hősi
eszmény, melynek megszemélyesítöi
elrejtik
egyéniségüket a tömeg álarca mögött. A tényeket csak megérteni lehet, vitatkozni fölösleges
velük. Egy mozdulattal búcsúzzunk még el Tom
Mixtől, s mindattól, amit jelentett. S aztán figyeljünk nagyon komolyan az újfajta figurák felé, akik megjelennek az idő színpadán és megelevenítik a hősiesség és lovagiasság új értelmezését. Tom Mix a letünő vadregény ... igen, ő a
szabados és vadóc, örök és gyermekesen kóborlovagos egyéniség. De az új hősök névtelenek és
mozdulatlanok. Ők a valóság.
1940. október 20.
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Mozi
A nézőtér sötét lesz, kezdődik az előadás.? Itt
láthatók Hősnő és Hős, amint éppen nászút jukról
térnek haza, Hős kastélyába. A gépkocsit Hős
vezeti, a kocsi természetesen Rolls Royce, a világ legdrágább kocsija. Az erdei út egyik kanyarodójánál szereplők és nézők megpillantják a
kastélyt. Ősi fák között áll a sokszázados épület,
tornyokkal, felvonóhíddal, külön tengerrel és kísértettel. A kísértet Hős első feleségének szelleme. Irodalmi kísértet, csak a szereplők lelkiismeretében kísért.
A kastélyban az ádáz és intrikus házvezetőnő
várja a részben fiatal párt. Hős üdvözlésére természetesen felvonult a szolgaszemélyzet
is: a
major domus, az inasok,
szobaleányok, szakácsok és konyhaleányok, a vadászok és pecérek, s
aztán azok, akik rendben tartják Hős ruháit, tehát
külön a túzokvadászathoz és külön a pisztránghalászathoz szükséges ruhákat is. Hős, aki kissé
- bonyolult módon - megölte feleségét, mert az
asszony viselkedését már igazán nem lehetett elviselni, s aztán útközben, szórakozottságában
feleségül vette egy holland hölgy társalkodónőjét, érdekes, de csupaszív ember. A személyzetet
barátságosan üdvözli, mind a negyven kuktát és
major domust. A személyzet kisebb középfraneia városbeli gótikus katedrális középsö hajójára
emlékeztető előcsarnokban fogadja a hazatérő
párt, a morózus, de csupaszív Hőst, s a kezdő,
kissé elfogódott Hősnőt.
Most megismerjük a kastély életét. A kastélyban van kék szalon, s aztán mindenfajta másféle
színű szalonok. Mindegyikben van kandalló, tea,
szendvics, emlékek és kísértetek. A hangulat fojtott és feszült, tehát irodalmi. Mindenki emlékezik. Inasok időnként hosszú asztalokon sok virággal terítenek és hatalmas ezüstbúrák alatt nagyon kevés ételt hoznak be. A nézőtér zsúfolt.
Nagyvárosi emberek ülnek itt, az elébb még a
hivatalban dolgoztak vagy a gyárban, vagy éppen lehúzták az üzlet redőnyét és eljöttek a moziba. S most árad feléjük a kastélyból mindaz,
ami nincs többé. Mert ezek a kastélyok, ez a
pompa, ez a negyven kuktás és majordomusos
élet akkor sincs többé, ha a valóságban van is
még itt és ott Skóciában vagy Amerikában. Mint
az elpusztult csillagok fénye, úgy érinti meg a
nezö szemét ez a pompa. A szem szomjasan
issza ezt a bűvös fényt: igen, valahol, valamikor,
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így is éltek emberek. Ez az, amit az élet már nem
mer mutogatni, ez az, amiről az irodalom már
nem mer beszélni, legfeljebb azok a hosszú regények, melyeket Amerikában és Angliában újabban hölgyek horgolnak össze, évről-évre, hangya-szorgalommal, mint egy hosszú, vastag téli
strimflit. De a valóságos élet és a valóságos irodalom már nem mer beszélni erről a Kastélyról.
Csak a mozi.
Milyen szép!. .. - gondolom. - Karinthyval
játszottunk így valamikor, s otthon, a család tolvajnyelvén játszottunk öcséirnmel ilyen hetvenkedő, tréfás játékokat, mikor bizonygattuk, hogy
nálunk otthon minden előkelőbb volt, mint máshol, mert két fagylaltgépünk is volt, csak úgy,
hogy legyen!. .. Most már csak a mozi meri ezt a
pompa-játékot játszani. A film pereg, elszórva
Rolls Royce-ok hevernek, Hősnek mindene van,
motorcsónakja, yachtja, házivetítőgépe, kézirnozija, s nem kételkedem, hogy a frigidaireban
van, - konzervben - Greta Garbója is, csak úgy,
hogy legyen ha éppen eszébe jut! Igaz, oka is
van, ez a legfontosabb. Vigyázz, figyeljünk!
Most megmondja, hogy ő ölte meg... de kár!
Egyszerre vége lesz a pompának. Igaz, vége lesz
az irodalomnak is. Csak a mozi marad meg, s ez,
mint minden, ami az ember gyermekes vágyait
legyezgeti, örök.
1941. március 6.

Bírálat
Sajtóban, folyóiratokban mind gyakrabban hangzik el a panasz, hogy a hazai mozgóképek nem
kapják azt a szigorú, tárgyilagos bírálatot, mint a
színdarabok, s ez a lanyha és enyhe bírálat egyik
oka, hogy a hazai mozgóképgyártás nincs a megfelelő színvonalon. Ezek a számvetések egyre
gyakoribbak. Hozzáértők és érdeklődők nagy
őszinteséggel tárták fel a mozgóképek előállításának rejtelmeit. Megtudtuk, hányféle szempont
és érték érvényesül, míg egy író ötletéből mozgóképre is alkalmas kézirat, a kéziratból forgatókönyv, a forgatókönyvből megjátszott, rendezett,
fényképezett mozgókép lesz. Megtudtuk, hogyan
szedik össze legtöbb esetben a gyártáshoz szükséges tőkét, hányféle meggondolás fogja az író,
rendező kezét, igazítja a színész beszédét és arcjátékát, milyen óvatosságok, félelmek, remény-

kedések döntik el, hogy a hazai mozgókép végül
megjelenhessen a vásznon, s ne egészen olyan
legyen, ahogy az író, ne is olyan, ahogy a rendező, s lehetőleg olyan legyen, ahogy a gyártó, tehát a pénzt adó vállalkozó elképzeli.
A magyar mozgókép az utolsó esztendőkben
örvendetesen fejlődött. Láttunk néhány olyan
drámai teljesítményt, mely vetekszik a nagy
francia emberábrázoló mozgóképekkel. Ezek a
lehetőségek megmutatták, hogy a jó mozgóképhez nem kell feltétlenül nagy tőke, amerikai méretek, világhírű sztárok. Az oroszok, a franciák
egészen egyszeru eszközökkel is alkottak a vásznon mozgó remekműveket. Emberi párbeszéd és
élethű ábrázolása még mindig "érdekesebb",
mint a nyakatekert és milliós költséggel összeeszkábált tengerentúli mozgóképek nagy. hányada. De egyet ne felejtsünk el: ha az ilyen alkotások közvetlen előállításához nem is kell nagy tőke, bizonyos anyagi cselekvési szabadság kell az
előkészülethez. a próbálkozáshoz. Azt hiszem, a
magyar mozgókép hiányosságai miatt elhangzott
panaszok egyik legfőbb értelme ez: nincs pénze
egyetlen gyártó cégnek sem ahhoz, hogy kísérletezzék. A nagy amerikai mozigyárak milliókat
költenek el arra, hogy megvásárolnak kéziratokat, melyeket talán nem is dramatizálnak soha,
nagy költséggel engednek kísérletezni fényképészeket, technikusokat, rendezőket, keresnek titokban és csendben elsőrendű szakembereket,
akik a gyár rejtett műhelyében éveket töltenek el
világítási vagy fényképezési módszerek tökéletesítésével. Így vásárolnak kéziratokat, színészeket, rendezőket, néha írókat is, kísérleti célokra.
Ezek a megvásárolt tehetségek aztán hónapokat
vagy éveket töltenek el a gyár kötelékében, s néha nagyon sokáig nem csinálnak semmit. A gyár
nem bántja őket: fontosabb a készenlét és a kísérlet, mint a teljesítmény.
Ehhez nagyon sok pénz kell. A mi alkalmi,
vagy kevésbé alkalmi képgyártó egyesületeinknek ilyesmihez nincs pénzük. "Biztos sikert"
akarnak, szegények! - s ez az áru, melyet nem
tart raktáron egyetlen művész, rendező, író sem.
A mozgókép mindenekelőtt gyártás, ezt tudnunk
kell. Gyári termék művészi anyagból. A gyártó
fut a pénze után, ha egy bohózat sikert hozott,
évekig bohózatért könyörögnek az íróknál, ha
egy dráma váratlanul tetszik a közönségnek,
mindenki drámát akar. A sajtó éppen ezért, az elmúlt tíz évben bizonyos karitatív elnézéssel és

67

jóindulattal kezelte a hazai mozgóképgyártást,
melyröl ezerszer olvashattuk, hogy még "gyermekcipőben jár". Ez az idő elmúlt. A hazai
mozgókép negyvenkettős férficipőt visel, nem
kell olyan nagyon becézni és babusgatni. A bírálat ne legyen oktalanul szigorú vele szemben,
de lehet már tárgyilagos és őszinte. A közönség
rejtélyes ösztönével úgyis eldönti a sikert és
nem hisz a baráti vagy üzleti hírverésnek. A
mozgókép hitelét emelheti a bírálat, sorsát nem
döntheti el. Csakugyan fontos lenne, hogy végre
érdeme szerint beszéljenek vele és róla, mint
egy felnőttel, aki már felelős cselekedeteiért.
Mert .edukatív ereje csak a felelősségnek van.
Tehát nem a becézgetésnek, sem a kíméletnek,
sem az üzleti ízű rajongásnak. Tessék emberi témákról művészi mozgóképeket vinni a vászonra. Még eddig minden ilyen kísérlet siker volt.
Csak a giccs szeszélyes és bizonytalan: ne sajnálják, üssék agyon.
1941. szeptember 18.

"Becsületből elégtelen?"
I.
Régen érkezett hozzánk Amerikából mozgókép,
me ly olyan vegyes érzéseket keltene a nézőben.
mint a "Becsületből elégtelen'" címmel pergetett tengerentúli film. Célja e filmalkotásnak félreérthetetlenül propaganda: de nem bennünket,
európaiakat óhajt meggyőzni, hanem az amerikai
népet. Nyers és félreérthetetlen képekben mutatja meg, mi az, ami az amerikai életben csaknem
elviselhetetlenül erjedt, igen, rothadt: politikai és
üzleti gangster-társaságok rémuralmáról ad hírt,
oly átlátszó célzattal, mintha a quakerek rendezték és rendelték volna az amerikai erkölcsök nemesítése céljából. Egy ilyen tröszt-gangster fiatal cserkészt küld az amerikai szenátus ba, s azt
hiszi, ez a jámbor fiú engedelmes lesz sötét politikai üzletei számára. S csakugyan, ami itt züllött
sajtóban és megvásárolt szenátorokban összefog, hogy kicsavarja a rebellis gyerekszenátor
nyakát, elrettentő példa, nemcsak az amerikai
választók számára. Mint egykor Rómában, úgy
Washingtonban is - a tengerentúli mozgókép bizonysága szerint - minden eladó: becsület,
meggyőződés, szerelem, hazaszeretet, a nép java, a nagy elvek, az erkölcsi fogalmak, melyekre
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e nagyhatalom léte felépült. A sajtó hazudik,
korrupt és aljas, a politikusok pontosan tudják
egymásról, ki, mikor és kitől kap sápot, s hajlandók a pusztulásba kergetni, a vágóhídra cipelni
egy jámbor fiatalembert, akinek minden bűne
annyi, hogy nem akar falazni a washingtoni szenátus piszkos házi üzleteinek. Rokonszenves
ember a hős mellett csak egy akad a társaságban:
a szenátus elnöke, öreg yankee, vérbeli amerikai,
kinek ősei talán még az első MayfIover-hajóval
érkeztek az Újvilágba; külsejében is hasonlít kissé Lincoln Ábrahárnra, s ahogy okosan, ravaszon, kitanultan és sok emberiességgel vezeti a
szenátus válságos ülésén az ügyeket, s minden
módon segít, hogy az igazság győzzön és a gonosz elnyerje büntetését: ez az egyetlen vigasztaló emberi tünet ebben a politikai rém-filmben.
Nyilvánvaló, hogy ezt a mozgóképet azok az
amerikai vezető bírók rendelték, amelyek - odavaló propagandisztikus eszközökkel - rendkivül
időszerűnek vélik felrázni az amerikai nép kritikai öntudatát. A mi világunkban elképzelhetetlen
lenne, hogy az állam legfelsőbb közjogi testületét, a szenátust, ilyen színekben fessék le a közönség előtt: sipisták és felbérelt Első és Második Gyilkos sétálnak e filmben a washingtoni palota folyosóin, s Lincoln márványarca megvetéssei pillant le e megvásárolható tömegre. Végül
természetesen győz az erény: a megvásárolt kritikusok egyike heveny lelkiismereti rohamot
kap, bevallja bűneit, a cserkész-szenátor
egy
giccs-szerű jelenetben kiverekszi igazát, s Jancsi
is elveszi Juliskát. A film keserű, mint az orvosság. Valószínűleg nem ok nélkül habarták odaát
ilyen keserűre.

II.
A háború vasfüggönye a különböző szellemű hadipropagandák köde választja el ma tőlünk ezt a
hatalmas birodalmat. Nehéz tisztán látni mindazt, ami Amerikában történik. Él-e még a puritanizmus szelleme, avagy megfojtotta egy primitív
kapitalizmus nyers profitvágya? Lincoln szelleme uralkodik-e a világ e leggazdagabb birodalmában, vagy a Wall Street habzószájú Al Capone-inek martaléka minden jobb erő? Cinikusan
várja-e Amerika, hogy Európában kiégjenek az
áldatlan háborúban a legjobb képességek, s ölébe hulljon ötven, vagy száz esztendő múltán a
világuralom, átvegye a csatákban elvérzett Európa kulturális örökségét, mint egykor Bizánc a

görög-római műveltség hagyatékát? Sok bizánci
ezernyi más híradás feltár, csak Amerika egyik
jel villan át a tengerentúlról: primitív ösztönök
arca. A másikat az irodalomból ismerem, Whitcivilizált élvezetvágya, vezető hatalmi körök túlman, Dreiser, SincIair Lewis és Upton SincIair,
finomodottsága, a tömegek konzerv-ellátottsága,
Dos Passos, John Steinbeek, Meneken és mások
a kenyér és a cirkusz jelszavának cinikus megvaműveiből. Ez a másik arca Amerikának emberi,
lósítása üzletben, politikában, művészetben, ervígasztalóbb. Az új irodalom mintha a farmerek
kölcsben. Híreket alig kapunk már odaátról. Névilágából akarna az erkölcsi megújhodáshoz erőt
ha érkezik egy levél, tárgyilagos hang ritkán szóés lendületet meríteni. A felhőkarcolós és Al Capone-s Amerika mögött él egy másik, a nagy
lal meg.Idézek egy ilyen levélből, melyet a napokban kaptam: írója páratlan, de nagy híve Eusíkságok, az őserdők népének Amerikaja. Itt
rópának. Ezt írja: "Az itteni napilapok kényteleminden erő olyan vad készséggel tör ki a léleknek elemi szemléltető térképpel és nyilakkal ábből is, mint a földből a természeti javak. A purirázolni, hol is verekednek tulajdonképpen odatanizmus ez irodalom tanusága szerint legalább
olyan hatóerő a mai Amerikában, mint a sajtóbeát? .. A nagy tömeg - értve e gyűjtőfogalom alatt
éppen úgy a kapitalista kényurat, mint a néger
li üzleti és politikai gangsterizmus. Ez a két erő
golfütő-hordót - nem tudja még pontosan, miről
most tudatosan kezd mérkőzni. A mozgókép,
van szó? A különbség a két társadalmi osztály
melyre hivatkozunk, erre bizonyság.
között csak annyi, hogy az egyszeru ember röviDe ami az európai embert mélyebben és közden így felel: "nem a mi ügyünk", a másik ellenvetlenebbül érdekli: átérzi-e Amerika népe azt a
ben egyenesen tapintatlanságnak
minősíti, ha
csakugyan történelmi felelősséget, mely a világ
emlékezteteik házában, hogy van egy hemisphejövőjével kapcsolatban terheli? Tudatában van-e
ra, ahol nélkülözés és nyomor van, s talán ő is
szerepe emberfeletti jelentőségének?
"Üzletet
segíthetne, mint csodadoktor,
amentésben.
lát-e mindabban, ami ma a világban történik,
Mintha egy távoli rokon illetlen betegségéről bevagy történelmi hivatást? Ez a nagy kérdés. Mi
itt, a vasfüggöny másik oldalán, nem tudunk e
szélne az ember előtte, mikor ő egészséges. A
honvágy nem hagy el egy percig sem ..." Másik . kérdésre felelni.
levél: "Nehéz megszokni, hogy egy verőfényes
1941. október 19.
vasárnap a rádió reggel nyolckor bemondja,
becslése szerint estig 482 halálos áldozata lesz
az autókaramboloknak,
az úszásnak, vasúti és
Az eltévedt műfaj
egyéb szerencsétlenségeknek,
s kétóránként jelzi, mint a bookmaker, saját fogadásának esélyeit.
A néző elégedetten fonja össze karját a sötét néEste diadalmasan, csaknem boldogan jelenti,
zőtéren és ezt gondolja: "No végre!. .." A vászhogy nem tévedett a statisztikában. Nehéz megnon Monte Christo története pereg, pontosan
szokni, hogy a tejkihordó-sztrájk
alkalmával
úgy, ahogy a néző remélte, s ahogy száz éven át
minden olvasó eszméletében megrögződött. te300.000 liter tejet öntöttek ki a kannákból az utcára különböző tartományokban.
Nehéz meghát romantikusan és képtelenül, túlzottan és töszokni, hogy a háztartási alkalmazott két nap
kéletesen. Megtalálunk itt mindent, amit a franután elhagyja állását, mert saját autóján mindencia forradalom íróvá vedlett tábornoka valaha a
nap strandra óhajt menni, s havi 125 dollár fizefüzetes regénybe gyömöszölt: zsákba varrt hullát, álnok államügyészt. nemesszívű hajótulajdotés ellenében a nap huszonnégy órájában legfeljebb két órát hajlandó munkája végzésére fordínost, megtört női szívet, kincset a föld alatt,
tani. És így tovább ... Beteg és petyhüdt itten vaerényt, mely elnyeri jutalmát és bűnt, mely elvelami.."
szi büntetését. S mindez pontosan helyén van:
Ez is egy hang, a sok között. De ez sem Ameidősebb Dumas becsületes író volt. Közönségérika igazi hangja.
nek azt adta, amit vártak tőle, s nem takarékoskodott. De mindez helyén van a mozgóképen is,
III.
melyet a franciák nagy nemzeti ponyvaregényük
Mindig nyegle és felelőtlen vállalkozás, nagy
anyagából készítettek: semmi nem zavar, a zsáknépeknek érdemjegyet osztogatni. Mindez, amit
ba varrott ál-hulla sem, a koporsóban visítozó úja "Becsületből elégtelen" című mozgókép, s
szülött sem. A néző elégedetten érzi: ez a film
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nem akar más lenni, csak romantikus és regényes mozgókép. Nincsenek irodalomi igényei.
Nem akar színházat pótolni. A nézőt neveli, de
nem átlátszóan,ordító társadalmi 'propagandával,
hanem· üde dokumentációval,
szívhezszólóan.
Az aljas ember itt még szemét forgatja és hörög,
a jó ember homlokáról dicsfény sugárzik. Tökéletes film. Semmi köze az irodalomhoz. Lehet,
hogy ezért tökéletes? ..
A sötét utcán, majd hazatérve életébe, mely
napjainkban legalább olyan regényes, mint volt
száz év előtt Monte Christo élettörténete, a néző
elgondolkodik. Ez a mozgókép, melynél naivabb, hátborzongatóbb,
rémregényesebb
téma
ritkán került a világirodalomból a mágikus vászonra, nem zavar. Kielégít, megnyugtat, felemel. A néző érzi, hogy látott valamit, ami nem
több és nem kevesebb, mint amit e műfajtól - a
mozgóképtől - általában várt és remél. Eszméletében megvillannak
a némafilm hőskorának
többhetes, folytatásos remekei, a .Fanfan, la Tulipe", a .Rascascasse"
és a "Nyomorultak"
filmváltozatai. Igen, ez volt a mozi!. .. - gondolja
s eszébe jutnak az esték, a párisi mellékutcák caporal-illatú, sötét mozihelyiségeiben, ahol e filmeket pergették. Aztán történt valami: a film
megtanult beszélni, s egy múfaj váratlanul elsznobosodott. A film egyszerre színházat kezdett
játszani. Egy múfaj eltévedt... A filmnek irodalmi igényei támadtak. Mind gyakoribb tünemény
lett a kamarafilm, mely csaknem szigorú an betartja már a klasszikus dráma szabályait, a hely,
idő és cselekmény hármas egységének fennkölt
törvényét. A film kezdett lemondani arról, ami
legfőbb értelme volt, - a cselekmény vizuális,
végtelen eseményeiről, - s már láttunk mozgóképeket, amelyek mindössze négy szereplőt mutattak be, akik egy érzelmes, víg, vagy drámai
történetet suttogtak premier plan-ban egymás fülébe... A film kezdett irodalmiakat beszélni és
mímelni, ahelyett, hogy hűséges maradt volna
lehetőségeihez, melyek mindenekelőtt látványosak. A film, éppen a film, ez az új művészet,
kezdett tudatosan lemondani arról, hogy éljen
káprázatos képességeivel, s görcsösen iparkodott
irodalmi lenni. Már nem hörgött, csak suttogott,
mint Marcel Proust hősei, a legjobb pillanatokban. Néha már olyan mélyeket mondott, mint
Kant.
A múfaj egy napon eltévedt, ez kétségtelen,
gondolja a néző. Ez gyakran megesik, minden
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művésszel és minden műfajjal, akinek és amelynek sikere van. Egy napon derogál az, amihez
értünk, s valami mást, magasabbrendűt akarunk
csinálni. S ilyenkor majdmindig melléfogunk.
Ez történt a film körül is. Végül is, mi a film?
Egy technikai lehetőség művészi kihasználása. A
film, ha fejetetejére áll is, örökre rabja marad a
varázsos lencsének, mely a mozgékony világ tüneményeit mozgó állapotban megörökíti. Óriási
lehetőség ez. A színpad nem élhet vele: a varázsos dobozban, melyet színpadnak neveznek, e
dobozban, melynek egyik oldala hiányzik, a
"változás" lehetőségei korlátozottak. A film elsőrendűen és föltétlenül változás. Varázsa az,
hogy nincs helyhez kötve, mint a színpadi cselekmény. Hőse egyszerre lehet a sejk fia, a Himalája, Greta Garbo és a Csendes-óceán. Ez a
lehetőség módot ad arra, hogy a film művészetet
teremtsen a változás elemeiből, új műfajt alkosson... s csakugyan, kezdetben úgy tetszett, meg
is teremti ezt a műfajt. Chaplin "Aranyláz" -a remélni engedte, hogy egy múfaj felismerte igazi
lehetőségeit és remeket teremt. De miért akar a
film irodalmi lenni, mikor más a dolga és nincs
elsőrendű köze a színpadhoz, sem az irodalomhoz? Végül is, egy szobor sem akar irodalmi remek lenni: beéri azzal, hogy szobor s annak tökéletes és remek. Egy szobor is tud nevelni, felemelni, anélkül, hogy talapzatára Szokratesz
vagy Platon bölcsességeit vésnék. A film művészetté nemesedhet akkor is, ha szigorúan megőrzi műfaji sajátosságait, ezt a különös, villanó,
eszményi szabadságot, mellyel egyetlen más
műfaj, a színpad sem, az irodalom sem rendelkezhet. A film egy órán belül, az ember és a természet világáról többet mutathat, mint amennyit
az irodalom mondhat egy négykötetes regényben. Ez is művészet s nem is alacsonyrangú művészet. De a hanngsúly, akármennyit beszél is a
film, a mutathat-on van s nem azon, mit mondhat?
Ez a Monte Christo-mozgókép még mutatja a
jóságot, a bűnt, az erényt és If várát egyszerre.
Nem mondom, hogy ez az eszmény. Ez a film
természetesen giccs; de öntudatos giccs, a műfaj
határain belül. Ezt a giceset lehet nemesíteni,
művészetté emelni, anélkül, hogy a film elhagyná műfaji kereteit. A század nagy, új műfajának
akadtak már nagy rendezői, írói, színészei, de kivétel az egyetlen Chaplin - nem akadt senki,
aki megérezte volna, hogy ennek a műfajnak,

mely a látás élményén át szól a tömegekhez, sajátos törvényei vannak, melyeket büntetlenül
nem lehet megtagadni. A hangos film is alkotott
már művészi értékű remeket, de mindig a film
igazi lehetőségeinek rovására. A mozgókép igazi
zsenije az lesz, aki megalkotja az első filmet,
amely művészi
szinten nem akar több, sem
kevesebb lenni, csak az, ami: mozgó-kép.
1944. január 1.
Összeállította: Horvát-h György

JEGYZETEK
1 "Tom Mix (1880-1940), minden idők legnépszerűbb westemsztárja, és a műfaj mítoszának megteremtője is: a feddhetetlen cowboy jelképe lets a nyugatra
vándorlás legendás Amerikájának."
(...) "Ez a markáns arcú, kisnövésű és esetlen férfi közepes színész
volt, de mihelyt lóra szállt, átlényegült és a hősiesség
elsöprőert energikus jeLképévé magasztosult." (Berkes
Ildikó: A western. Budapest, 1986. 180. és 182. o.)
2 Alfred Hitchcock A Manderley-ház
asszonya
(Rebecca, 1940) című filmjéről van szó.
3 Frank Capra: Becsületből elégtelen (Mr. Smith
Goes to Washington, 1939)

OKomEDIA
ÖKOMÉDIA '92
NEMZETKÖZI ÖKOLÓGIAI FILMFESZTIV ÁL
1992. november 4-8. között rendezi meg az Ökomédia Intézet a 9. ÖKOMÉDIA Nemzetközi Ökológiai Filmfesztivált a németországi Freiburgban. Az esemény idei
mottója: ÖKOLÓGIAI JÖVŐ-LÁ TOMÁSOK. A világ minden tájáról érkező, ökológiai problémákkal foglalkozó új filmek és televíziós produkciók kerülnek bemutatásra.
A kortárs filmek általános szekciója mellett ebben az évben a következő speciális
programokat szervezik meg:
-

környezetvédő filmek a "harmadik világ" országai ból
határok nélküli Európa
természetfilmek
környezetvédő filmek gyerekeknek és fiataloknak

Hét díjat osztanak ki a versenyben. Benevezhető minden ökológiai témájú munka 35
vagy 16 milliméteres filmen, illetve U-matic (előzetes megtekintésre VHS) kazettán.
Jelentkezési határidő: 1992. július 31. A megtekinthető kópiákat (lehetőleg VHS kazettán) legkésőbb 1992. augusztus IS-ig kell eljuttatni Freiburgba.
További információkkal szolgál: Ökomedia Institut
Münchhofstr. 12 a
D-7800 Freiburg
T: 49/761/30939
Fax: 49/761/287724
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