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Csak én hívom filmtanárnak, egyébként Gyuri.
Irodalomtanárnak képezték ki, de őt igazából a film érdekli.
A Vórösmarty Gimnázium dráma tagozatos osztályaiban tanít.
Nem is tanít, inkább egészen különös, szokatlan hittel szeretné "megszerettetni a filmet".

A

filmtanár
Vidovszky György
Gondolj csak bele, hány órát olvasnak
ezek a gyerekek naponta és hány órát
néznek tévét. Ehhez képest az oktatásuk úgy oszlik meg, hogy van x számú
irodalom őrájuk, viszont filmekről senki nem beszélget velük, a mozgóképről
fogalmuk sincs. Remélem. nem felelőtlenség, hogy az én véleményemet hallgatják, hogy hozzám járnak, mert a
nagy álmom mindig is az volt, hogy
filmekről beszélhessek. A kommersz
filmeket könnyű megnézni, hiszen
azért készülnek úgy, hogy mindenki
megértse, végig tudja nézni és szeresse
őket. A művészfilmek viszont komoly
problémát jelentenek vagy jelenthetnek
ennek akorosztálynak. Kivetették őket
a világba, egyedül hagyták a gyerekeket ezzel a sok filmmel. Lehet, hogy
nem értik, nem szeretik őket, holott
szeretni- és értékelnivaló filmekről van
szó elsősorban .
• Hogyan zajlanak az órák?
Több típusú óra van. Filmelemzés
órán megnézzük a filmeket ...
• Videón?
Igen, egyelőre. Az Odeon Art-Video
ajándékozgat filmeket középiskoláknak. Talán lesz lehetőségünk arra is,
hogy a Szindbád moziba járjunk. A
film után elemezzük a látottakat, ami
persze nem azt jelenti, hogy rájuk erőltetem az ismert értelmezéseket, vagy
éppen a sajátomat. hanem a diákokkal
együtt nyomozom végig a filmet. Természetesen igyekeztem úgy válogatni
a filmeket, hogy ...hogy is mondjam ...becsalogassam
őket.
Először
olyan műveket kerestem, melyekről
tudtam, hogy mindenkit érdekelnek.
Aztán nehezítettem a dolgot, egyre nehezebben emészthető filmeket hoztam.
A filmelméleti órán trükköket árulok
el arról, hogyan készül a film. Beszélünk a színekről, a fekete-fehér filmről.
vágásról. zenéről, a színészi játék szerepéről, a rendezők különböző elképzeléseiről, és a színház és a film közőtti alapvető különbségekről. A filmtörténeti óra hasonló az irodalom- vagy színháztörténeti órákhoz. A film megszületésétől kezdve a filmezés történetéről
mesélek. Mivel otthon elég nagy videotáram van, illusztrááóképpen minden
korszakból tudtam nekik mutatni részleteket - talán mondhatom, hogy a legjobb és legjellemzőbb filmekből.
• Honnan tudtad, hogyan kell felépíteni az órákat?
Ezt én tényleg nem tanultam sehol,

csak úgy éreztem, hogy ezen a három
úton kell elindulni a filmtanításban. Az
egyetemen magyar szakon is volt
olyan őrült tanár, aki filmről beszélt, és
az esztétika szakon, ahova most járok,
szintén vannak filmórák.
• Még egyetemista vagy?
Félig-meddig igen. Másoddiplomás
vagyok.
• Hány filmed van otthon?
Hát...több száz.
• Mindegyiket láttad, és mindról tudnál beszélni?
Nem mindegyikről szeretnék beszélni. Vannak olyan filmek, melyeket nem
tartok erre érdemesnek, és vannak
olyanok is, melyeknél magamat nem
érzem kompetensnek, hogy szóljak róluk. Sok filmet nagyon szeretek. néme-

lyiket többször is megnézem, másokba
csak bele-belenézek.
• Thrölsz le filmeket?
Ritkán. Talán azért is, mert az én
véleményem is változik. Nem az l'zlésem, hanem... szóval tudom, hogy
még sok mindent nem tudok, és hagyok magamnak annyi időt, hogy
megszerethessem a filmet.
• Mennyit jársz moziba?
Hetente kétszer-háromszor biztos.
• Miközben a moziban ülsz, otthon
be van kapcsolva a videó ... ?
Igen, közben felveszek a tévéből is.
Amelyik film tetszik, azt igyekszem
megszerezni.
• Mi alapján választod ki a filmeket?
Mennyire meghatározó a stílus, a szinész? Vagy mindenevő vagy?

A rendező a döntő. Színész alapján
ritkán szoktam választani, de akit nagyon szeretek: a cseh Polívka.
• Ne is várjak olyan nagtJágtJúkat,
mint De Niro vagy Sutherland?
Ne. Számomra Depardieu nagyágyú, de neki is csak egy filmjét szeretem igazán, a Dantont. Az a baj a színészekkel, hogy Inába jó a színész, teljesen kiszolgáltatott a rendezőnek. annak a típusú filmnek, amelyben éppen
játszik. Azt hiszem, ugyanúgy igaz ez
az operatőrökre is. Kendétől Szabó Gáborig van egy-két kedvenc operatőröm. Megpróbálom nem kihagyni a
kelet-európai filmeket. Nagy szégyen,
de bolgár filmet például még nem láttam. Minden olyan fesztiválra, ahol
csak egyszeri vetítési joggal játszanak
filmeket, igyekszem elmenni. Még ha
nem ismerem a rendezőt, akkor is. Így
láttam nemrég Kusturica Cigányok ideje

(Dom za vesanje) című filmjét a cigány fesztiválon. Sokkal jobban megfogott, mint az Arizonai álmodozók.

• Mennyire népszerűek az óráid?
Csak azok járnak, akiknek kötelező?
Nem, mások is jönnek. A látogatottság változó, de emelkedő tendenciát
mutat. A múltkor nem fértünk be a terembe, igaz, akkor a Psychót néztük. A
filmtől függ, mennyien jönnek el. Jancsóra biztosan nem fognak annyian eljönni, de nem baj.
éhányan biztosan
azért is jönnek, mert megbíznak abban,
amit mondok. Néha felhívnak otthon,
mert láttak egy filmet, vagy olvastak
egy felháborító cikket, és kíváncsiak,
hogy mit mondok én.

• Van házi feladat? Meg kell nézni ezt
vagy azt a filmet?
Nincs. Lehet, hogy ezek a drámatagozatosok érettségizni fognak dráma elméletből, és ott talán lesz filmtörténeti
kérdés is, de ez még nem biztos. Én
szeretném, ha lenne. Viszont most, az
első időkben még igyekszem vigyázni
arra, hogy ne tagozódjunk
bele az iskolai életbe, nem szeretném a filmet átkos kötelező tárggyá tenni.

• Milyen filmeket láttatok együtt?
Néztünk Antonioni-filmet,
Chaplinimitátorokat mutattam nekik, A csavargó utolsó képét, aztán Chaplin első
megszólalását filmen, Hitchcock-filmet,
az EgtJszöszi szerelmét Formantól, a Casablancát. Nagyon kívánesi voltam, hogyan fogadják a Körhintát. Fellini 18
filmjéből egy 20 perces blokkot vágtam
nekik össze, csupa olyan filmből, amelyeket még sosem láttak. Tartottunk
Fellini ernlékórát az Amarcorddal. Ez
volt a repertoár. Úgy néz ki, jövőre két
filmválogatás megy majd párhuzamosan. Az egyik az én válogatásom,
a
másik pedig amit ők akarnak. Kívánságóra. Tőlem a [urassic Parktól Az
uto/só mohikánig és A három testórig

minden benne lehet. A lényeg, hogy
beszélgessünk róluk. A filmeket követő
elemzések közben mutatok részleteket
más filmekből is. Visszanézünk
bizonyos jeleneteket. lelassítjuk őket. Ha
már videót kell használnunk, akkor kihasználjuk.

• A magyar filmet mennyire veszed be
a programba?
Szerétném belevenni, csak el kell
jutni odáig. A Körhinta kapcsán szó
esett a kor filmjei ről, bejátszottam néhány részletet az 50-es években készült
munkákból, és láthatták a Szegény/egényeket is. Jancsó egyébként külön fejezetet érdemelne a magyar filmtörténetben.

• Mennyi időt szánsz a felkészülésre?
Hát, hogy is mondjam ... eltökölök
vele, de szeretem csinálni, úgyhogy ez
nem probléma. Közben én is sokat tanulok. Nekem is kihívás ez az egész.

• Volt-e már példa arra, hogy a gyerekek teljesen az ellenkezőjét bizonugatták annak, amit te mondtál, és uégid
meqgyőztek?
Eles véleményellentétek
még nem
voltak, de már sok dologban meggyőztek, ha a véleményemet nem is változtatták meg egészen. Én mindig elfogadom, amit mondanak, csak akkor nem,
ha tárgyi tévedés van benne. Az élménytől fosztanám meg őket, ha olyanokat mondanék,
amit nem értenek
meg, vagy nem fogadnak el, és csak
azt kérdezgetnék,
hogy "úristen, mi
ugyanazt a filmet láttuk?".

• Az osztály nagy része színész akar
lenni?
Nem, csak egy vagy két ember. A
többiek tanulmányi versenyeken nyertek, vagy rossz tanulők. szóval teljesen
normális
diákok.
Drámatagozatosok,
ennyi az egész.

• Elit gimnázium?
Nem, egyáltalán nem. Jó gimnázium. Nem erős, hanem jó. Itt sok mindent lehet csinálni.

• Arra is van lehetőség, hogy a gyerekek maguk csináljanak filmeket?
Igen. Egyrészt néhány diáknak van
otthon videokamerája, és már csináltak
egy-két filmet. Másrészt a most érettségiző osztálynak óriási a videotára. Ez
tartalmazza
színházi előadásaik felvételeit és saját amatőr videofilmjeiket is,
melyek persze nem filmek, hanem inkább bizonyos események
rögzítései.
Tavaly eljutottunk
odáig, hogy közösen készítettünk
egy filmet. Október
23-ára minden iskolában emlékműsort
kellett rendezni,
és a gyerekek
úgy
döntöttek, hogy nem színházi előadást
csinálnak, hanem filmet. Rám gondoltak, hogy segítsek nekik, és valóban elkészült egy 22 perces rövid videojáték,
Fohász címmel. Ebből a munkából rengeteget tanultunk,
ők is, én is, úgyhogy tavasszal csináljuk a következőt.
Főleg technikai és egyéb okok miatt ez
némafilm lesz.

• A családodban
filmmel?

más is foglalkozik

Csak az unokatestvérem.
aki zeneszerző. Elég sok filmzenét írt, többek
közőrt Bódy Gábor és Enyedi Ildikó
film jeihez.

• A tanításon
zol?

kíviil mivel foglalko-

Filmekkel!
(Hihetetlen.) Filmekről
szóló cikkeket írok és fordítok. A Filmintézetben volt egy hosszabb munkárn,
ami sajnos nem készült el. Egy részletes magyar filmguide. Én a 30-as, 40-es
évek filmjeiről írtam, de a kötet még
nem jelent meg.

• Megszállott vagy? Bár ezt nem is
kérdezem, állítom.
Nekem

a film ott kezdődőtt,

mikor

13 évesen végignéztem
a tévében a
Jancsó-sorozatot.
Bár egy szót sem értettem belőle, valami vonzott ezekhez
a filmekhez.

• Ma már tudod, hogy mi?
Valószínűleg a formai megoldásuk.
Gondolom, akkor ezt nem így fogalmaztam meg magamnak. Az vonzott,
ami igazán jancsós ezekben a filmekben. A hosszú snittek, az állandó mozgás, a visszatérő kellékek és motívumok. Mindez
olyan gyönyörűséggel
töltött el, hogy beszereztem az összes
Jancsó filmet és azóta is nézegetem
őket. Mindig nagy vitába keveredem
azokkal, akik leragadtak. megálltak a
Szegénylegényeknél, vagy azért, mert arról már tudni illik, hogy jó film, vagy
mert tényleg olyan munka, amely talán egy picit könnyebben
adja meg
magát. A későbbi filmjeit már nem szeretik, sőt kifejezetten irritálja őket. Szívesen vitatkozom erről, ha lehet.

• Olaszországban
tál előadást?

is Jancsóról tartot-

Igen, egy tömegkommunikációval
foglalkozó nemzetközi filmkongresszuson, ahol a filmes formanyelvről. elsősorban a videóról tartottak előadásokat. Fölajánlották, ha tudok valamilyen
érdekes témát, akkor menjek. Jancsót
választottam,
A uideokép, mint a be/só
vágás eszköze címmel. Vittem filmrészleteket is, ezeket bejátszották, elég nagy
érdeklődés volt utána. Több "ráadást"
is kellett adni.

.Olaszlll?
Igen. Jancsó ott elég ismert.

• Ha nem ismersz filmeseket, mit
gondolsz, hogqan tudsz olyan helyzetbe kerülni, hogy filmeket csinálj?
Én ezt így nem gondolom
végig,
mert igazából nem az a szándékom,
hogy bekeriiljek azokba a körökbe. Ezt
én másképpen élem át. Abban a pillanatban, ha lesz ötletem, és lehetőségem
nyílik rá, hogy filmet csináljak, meg
fogom csinálni. A környezettől és a körülményektől
függetlenül.
Ha nem
filmgyári, hanem iskolai keretek között, akkor is.

• Szándékosan
ettől a körtől?

tartod

távol magad

Nem, nem szándékosan,
mert van
olyan filmes, akivel nagyon szívesen
megismerkednék.
Gondolom,
a nevét
nem kell mondanom,
annyiszor említettem már.
Ozsda Erika
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Víg Mihály
Dr. Horváth Put1
Derzsi János
Székely B. Miklós
Bók Erika
Gaál Erzsébet
feLugossy László
Almási Albert Éva

Sátántangó
fekete-fehér magyar-német-svájci film
Krasznahorkai László azonos című regényéből
írta: Krasznahorkai László, Tarr Béla
fényképezte: Medvigy Gábor
zene: Víg Mihály
rendezte: Tarr Béla
Mozgókép Innovációs Társulás, Von Vietinghoff Filmproduktion GmbH (Berlin), Vega Film AG (Zürich), 1991-93
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

zete, "táncrendje" az időkezelés terén
mutatott kettősséget: a lineárisan elbeszélt történet egyes elemeit egymásra
csúsztatta, precízen kidolgozott szimultaneitást, a nézőpont filmszerű váltakoztatását hozva ezzel létre. A kívülálló, leíró elbeszélői pozíció pedig a
környezetét naplószerűen rögzítő doktor alakjában villantotta fel az önreflektív próza, az önmagát író regény,
vagy akár - a könyv utolsó fejezetében
a bedeszkázott ajtó mögött folytatott, a
regény kezdőszavait ismétlő naplóírás
révén - a tudatregény lehetőségét.
Mindezek a vonások a műnek mint
epikának, szövegnek az értékét hangsúlyozták elsősorban, noha a könyv
lelkes fogadtatásában természetesen a
szerkezeti-stilisztikai megoldásoktól elválaszthatatlanul jelen voltak a tematikus és bölcseleti elemek is. Alapvetőert
két fogalom merült fel - szegénység és
megváltás -, mindkettő igen tág,
messze sugárzó hold udvarral. A szegénység nem pénztelenségként vagy a
gazdagság ellentéteként értelmeződött,
inkább egyfajta "élet"-, "Iét"-szegénységként; a szándék és lehetőség között
tátongó úrként, hiányként. mozdulatlan-tehetetlen kiszolgáltatottságként. S
ugyanígy a megváltás sem valamiféle
körülírható hithez vagy tételes valláshoz kötődött, hanem a szegénység
előbb leírt állapotához kapcsolódóan a
várakozáshoz. ráadásul az Apokalipszison túli negatív hit, hívő hitetlenség,
egyfajta rontott-feledett biblikusság tu(Ítélet) Megjelenésekor a könyv egyön- datállapotából táplálkozva.
A regény világképének két pólusa
tetű elismerésben részesült. Az elemtehát a valóság-adottság-sors és a vazők elsősorban a tradicionális regénylótlanság-vágyakozás-üdvözülés
szóforma, az elbeszélői kompetencia
visszaszerzését, a régi értelemben vett . párokkal volt leírható, s e két pont kö"regény" újjászületését (Radnóti Sán- zé feszült a könyv poézise; a földízű
realitásba oltott csodavárást elmésélő
dor); az eredeti világlátást, az epika
epika gazdagsága, aprólékos jellernábformátumosságát. a szöveg vizionárirázolása, finom lélekrajza. a természeti
us-mágikus-metafizikus
realizmusát
képek atavisztikus ereje. S mindez az
(Balassa Péter) köszöntötték. A mű
ugyanazon mozdulattal, amellyel elkü- absztrakció és a dokumentarizmus kölönült a nyolcvanas évek prózájától, és zös territóriumán, itt, Magyarországon,
ám
egy korábbi hagyományhoz (19. száza- cseppfolyós jelenkorunkban
di nagyregény, a 20. század első fe- ugyanakkor közelebbről meg nem határozott és meg nem határozandó helének magyar regényírodalma, mindelyen és időben játszódott-játszódik. Az
nekelőtt Móricz Zsigmond) kötődött,
ítélet napján.
kapcsolódott is a kortárs epika módA "kitaszítottak és megnyomorítotszeréhez. Finoman kidolgozott szerke-

Krasznahorkai László első könyve, a
Sátántangó című regény 1985-ben jelent
meg. Tarr Béla ekkor ötödik munkája,
az Ószi almanach bemutatója után volt.
Következő filmterve a Sátántangó lesz.
A vállalkozás nagysága azonban jó
ideig nem teszi lehetövé a forgatást, az
író és a rendező együttműködése mégis elkezdődik. "Kisebb" munkák születnek. a majdani Sátántang6 szellemében, mintegy annak előtanulmányaként: 1987-ben eredeti forgatókönyvből
a Kárhozat, majd 1989-ben, a City Lifeösszeállítás részeként, Krasznahorkai
Kegyelmi viszonyok című kötetének elbeszélése nyomán Az utolsá haj6. A Sátántangó 1991-ben indul. Három év,
száz (szinte kivétel nélkül esős) forgatási nap után, 1994-re készül el a 7 óra
10 perces mű. - A film születésének
jegyzőkönyvszerű felvázolásával az alkotók elszántságát, következetességét
szerettem volna érzékeltetni; "a vállalkozás nagyságát", aminek most nem
csak szellemi értelemben van jelentése.
A forgatás fizikai nehézségei ugyanis
behatoltak a filmbe, jelenvalóvá váltak
a képekben, testet adtak a regénynek.
Eredeti, kelet-magyarországi helyszínek, valódi szürke égbolt, igazi eső, saját idő - díszlet, fényszűrő, esőgép és
.filmídö" helyett. Ezzel a "trükkel" valóság és reprodukció, dokumentum és
fikció felcserélődik: a film "műszaknyi" ideje igazabb életünk lesz, mint
felcicomázott hétköznapjaink.

tak" sorsa iránti érzékenység kísérte
Tarr Béla pályáját is. A dokumentarista, majd dokumentum-játékfilmes indulás (Családi tűzfészek, Szabadgyalog)
után a stilizáció lehetőségeit kereste.
Két szélső pontja volt ennek a törekvésnek: a "minimalista" Panelkapcsolat
és az expresszív módon túlrajzolt Öezi
almanach. A Krasznahorkaira való rátalálás elképzelhetetlen lett volna ezek
nélkül az előzmények nélkül. Nemcsak
a "tematikus" kötődés, a társadalom,
az élet peremére szorult emberek sorsához kapcsolódó elkötelezett figyelem
magyarázta, hanem Tan törekvése is
dokumentum és fikció ötvözésére. S
hogy ennek nem valamiféle újabb fikciós dokumentumfilmezés lett a végeredménye, hanem több esztendős alkotói kapcsolat egy regényíTÓval, annak
a Sátántallgó poétikájának megértése
szempontjából is fontos szemléletmódbeli oka volt. Tarr nem szociografikus
vonalon akarta továbbvinni a peremsorsok ábrázolását. Nem az érdekelte,
hogy a mélyvilág újabb és újabb köreit
bejárva minél többet megtudjon. megértsen belőle. Nem látószög ét akarta
szélesíteni, hanem figyelmének intenzitását próbálta fokozni. Áthatóbb tekintettel fordult egy olyan "szociológiai
közérzet" felé, amit ő közben világképpé növelt, világmetaforává, világparadigmává terjesztett ki - s itt van az a
szemléletmódbeli váltás, aminek tudomásul vétele nélkül a Sátántangó elfogadhatatlanná válhatna a néző számára.
A Krasznahorkaival közösen forgatott filmek az intenzív figyelem filmjei.
A szegénység és megváltás fogalmával
leírható állapot megragadható külsőségei - testi-szellemi leépülés, omló,
pusztuló környezet, szürkeség, eső belső, egzisztenciális történéssé válnak
a kamera előtt. Nem illik ehhez a módszerhez sem a társadalomkritika (ez távol is áll Tarréktól), sem a lélektan (ebbe a hibába némiképp belecsúszott a
Kárhozat, ezért is érezhettük a filmben
indokolatlannak,
külsőségesnek
az
amúgy következetes formavilágot). Az
intenzív figyelem állapota - főképp a
moziban - csak úgy jöhet létre, ha az
alkotók lecsupaszítják a képet: a lát-

ványnak a látás aktusára kell irányulnia, vagyis azt kell elérnie, hogy a néző megszabaduljon az állandó percepciós kényszertől, ne kényszerüljön folyamatos feldolgozásra, értelmezésre,
láthassa "a tényektől a valóságot" (Pilinszky). A filmben mint mozgóképben
erre két lehetőség kínálkozik: a látvány
felgyorsítása már-már a befogadhatóság határáig (például az absztrakt filmekben, vagy a hasonló technikával,
csak általában más szellemiségben készült videoklipekben), illetve az ellenkező megoldas, a képek lelassítása, az
idő múlásának láthatóvá tétele, a
szemlélődő pozíció megteremtése (ennek a módszernek Tarkovszkij volt a
mestere). Tarr ez utóbbi megoldáshoz
folyamodik, ő azonban nem szemlelődésre hív, nem gondolkodtat el képeivel, sokkal inkább - szoros összefüggésben a szereplői sorsára mért "tényekkel" - kiiiresít. A mozgókép lassításának. sőt megállitásának paradoxonát a monotoniátal hidalja át: bizonyos
egyszerű, ismétlődő mozgásokat olyan
hosszú ideig mutat, hogy azok kiesnek
az amúgy létező dramatikus terükből.
s tértől-időtől eloldott látványként, kauzalitástól fosztott eseményként válnak egy létállapot foglalatává. Mind a
Kárhozatban, mind a Sátántangooan jelképpé magasodva példázza az eljárást
a tangó, e kopott fényű közép-kelet-európai haláltánc kínosan hosszú fényképezése. De ugyanilyen jelentőségük
van a Sátántangooan a hosszas vonulásoknak, Jeremiás és Petrina "förgeteges" bandukolásának, a telepiek költőzésének, sőt a legintenzívebb hatást talán a mozgás látványá t is redukáló
monotónia hozza létre: a szereplök távolodása a kép mélységében egészen a
horizontig - és vissza.
A Sátántangó mint film hűen követi
a regény cselekményét és szerkezetét.
Megtartja a fejezetbeosztásokat, kisebb
változtatásokkal és rövidítésekkel átveszi a párbeszédeket, igyekszik rátalálni
a Krasznahorkai vizionálta tájra, még
narrátort is alkalmaz. Tehát a könyv
nagyívű epikáját is meg kivánja szólaltatni, méghozzá úgy, hogy a hagyományos narrációt és lélektani jellemzést
hozzáigazítja fent leírt, monoton képi

világához. A film legerősebb és leggyengébb jelenetsorát - paradox módon - egyaránt ennek a következetességnek köszönhetjük. Az Estike-fejezet
elementáris hatása egy kisgyermek
szavakon és pszichológián túli (vagy
inneni) cselekedetének nyomon követésében rejlik. Szinte tapintható az alkotók fegyelmezett döbbenete. S Estike
gyilkossága és öngyilkossága nem
mint megváltó áldozat lép elénk - csak
a szereplők örvénylő lecsúszásában.
szétzilálódásában válik azzá. Vagyis
akkor, ott nem valamifajta szimbolikus
történést látunk, egy költői képet, hanem a létezés megértésének pillanatnyi
drámáját (innen az ereje), ami csak a
későbbiekben nyeri el a műben kijelölt
szellemi helyét (innen a hatása). A negatív példa a módszer következetességére az utolsó előtti fejezet, a fogalmazók jelenete. A regénybeli nyelvi lelemény - lrimiás jelentésének hivatali
zsargonra történő "stilizálása" - úgy
látszik, idegen a monotóniától. A lassú
tempó itt egyszeruen unalmassá válik.
Mindezek a "klasszikus" jelenetépítést saját módszerrel megvalósító megoldások - csúcs- és mélypontjaikkal
együtt - mégis másodlagosak a mű
következetes formai világához képest.
Az alaphangot már a film első hosszú
panorámázása megadja az elhagyott
géptelepen. ezek után az alkotók diktálta ritmusban közelítünk a ránk mért

ítélet sötétlő középpontja felé. Merthogya történet befejezése egyben kezdet is, az örök és folyamatos ítéleté,
amely immár bennünk, képek nélkül
zajlik. A környezetét aprólékosan rögzítő doktor a csodálatos harangzúgás
hívó szavában csalódva a regényben
beszögezi ajtaját, és az elé táruló szűkös látványt is elutasítva folytatja a
napló írását. A filmben mindez elemi
egyszerüségű, mély értelmű technikai
leleménnyel valósul meg. A doktor itt
az ablakot deszkázza be komótosan, s
ezzel kizárjll a filmből a képet, a mozgást - a fényt. A kamera bent marad a
szobában, s hosszasan fényképezi a sötétséget. Az ily módon elsötétült kép, a
képnélküliség. a sötétség "dokumentum" vagy "fikció"? A filmtechnika
dokumentuma vagy a történet fikciója?
Valóság vagy reprodukció?
Az alkotói szemléletmód tehát egy
költői vagy méginkább bölcseleti fordulatot vett, s ennek megfelelően - illetve ezáltal - "dokumentum" és "fikció" arányainak kikeverése sem annyira stíluskérdéssé, hanem a fiIrni kifejezés "ontológiai" kérdésévé vált, kőzéppontjában az idő problematikájával.
(Idő) Túl a film gondolatiságán és világképén (amely úgy gondolom, megegyezik a regényével, a mégis fellelhető hangsúlyeltolódásokról nem a rendező "tehet", inkább a regény megjele-

nése óta bekövetkezett események,
amelyek mintha prófétai beteljesedései
lennének Krasznahorkai víziójának) a
Sátál1tangoban mint sajátos. originális
filmformában az értelmező számára a
legnagyobb kihívást az idő jelenti.
Nem a vetítési idő 7 óra 10 perce - ez
legfeljebb ostoba élcelódésre adhatna
alkalmat -, hanem a vetítési idő, a
filmidő és a történet idejének arányai.
Tarr mind a filmes konvenció, mind e
konvenciót provokatívan
elutasító
avantgárd gesztus ellen dolgozik. Vagyis elutasítja azt a hagyományt, miszerint bizonyos eseménysor ábrázolására meghatározott filmidő fordítandó,
amely rövidebb a történet valóságos
idejénél. s addig tart, amig a lényeges
információk eljuthatnak a nézőkíg. az
ettől való eltérést csak a "ritmus" vagy
a "hangulat" tényezői módosíthatják, a
jelentésé nem. Ugyanakkor nem állítja
párhuzamba a vetítés idejét a történet
idejével, hiszen a regény - ha a doktor
visszatérését is beleszámítjuk - több
hetes történetét "csupán" jó hét órában
meséli el. Tarr időkezelése "nagy vonalakban", kívülről elfogadja a konvenciót, ám belülről szétbombázza. A regény 12 fejezetét hagyományos narrációs struktúrába komponálja, az egyes
fejezetek elemeit, bizonyos látványvagy mozgásmozzanatait viszont a
konvencionálisnál jóval hosszabb ideig
pásztázza lassú mozgású vagy éppen

mozdulatlan kamerájával, vagas nélkül, rögzített nézőpontból, jóval azok
"jelentésén" túl. A film vetítési ideje
ezáltal, s csak kismértékben a regényből átvett szerkesztési mód által növekszik meg, rniszerint egy időpontban zajló jelenetek ábrázolására többször, más-más összefüggésben, másmás nézőpontból is sor kerül. Vagyis
ha a film idejét csak a narrációhoz
sziikséges információk idejére korlátoznánk, köriilbelül egy normál hoszszúságú játékfilmet hozhatnánk létre.
Persze nem a Sátántal1gótl
Korábban már utaltam a mű - gondolatiságához szorosan kapcsolódó legfőbb stilisztikai eljárására, a figyelem intenzitását megteremtő monotóniára. Krasznahorkai és Tarr világlátását alapvetően valóság és reprodukció,
dokumentum és fikció viszonya, összefüggése, "aránya" határozza meg.
Krasznahorkai tradicionális realizmusa, szociológiai hitelessége földközeliségét mindvégig megőrizve messze eltávolodott a puszta tényektől; a regény
világát a látomásig, a csoda valóságossagaíg, az ítélet-megváltás-kárhozat
metafizikus drámájáig izzította. A regény megfilmesítése közben az alkotók
számára nyilvánvalóan ez volt a legnagyobb és legvonzóbb feladat. A megoldásnak csak az egyik felét jelentette a
regény víziójával egyenértékű környezet felkutatása; a színészek, az arcok, a
testek - ebben a filmben minden szereplő személyiséggé, történetté kerekedik - kiválasztása. A másik, talán fontosabb rész e módszertanában dokumentarista anyag túllendítése - s nem
átlendítése - a közvetlenül láthatón
túlra. S itt következik be a sajátos, "ontologikus stilizálás": dokumentum és
fikció nézői konvenciót áthágó felcserélése. Gondoljuk meg, korunk médiavalóságában, a gyorsuló idő után a sebesség paradigmájában mihez van
több közünk: a különböző "hírklipekbe" sűrített valósághoz, vagy a főműsoridőben sugárzott filmsorozathoz
(hogy saját, személyes" valóságunkról"
már ne is beszéljünk)? A Sátántal1gó círnű filmben mindez fordítva működik.
Egy út megtételének, egy személy távolodásának, egy macska megölésének, egy tangó eltáncolásának valósága
a tényleges időben történik. S a valóságon inneni és túli fikció? - Az meg ott
van a doktor sötét szobájában, időtlenül.
Gelencsér Gábor

Papp Ferencné
Tolnai Lea

Kiss Vakond
színes magyar film
írta: Szőke András, Pálos György
fényképezte: Pálos György
rendezte: Szőke András
Budapest Filmstúdió, Magyar Televízió, MűVI-DUNA, 1993
Magyarországon forgalmazza a Magyar Filmintézet
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A Kiss Vakond szerkesztésmódja szembetűnően eltér a korábbi Szőke-filmekétől. Itt ugyanis már nem a közegválasztás (egy üzem; egy kemping vagy
egy amatőr színtársulat életének bemutatása) révén szervezödnek valamiféle egésszé az egyes szkeccsek és felfelvillanó képek. De nem tér vissza a
rendező a Citromdisznó formanyelvéhez sem, ahol a rövid filmbetétek elrendezésbeli sajátosságából.
valamint
variációs ismétlődéseikből kellett bizonyos jelentéseket összeállítania az értelmezőnek. Szőke András most megkísérelt egy cselekménysort felépíteni. Ez
már nem valamiféle utólag a filmbe iktatott, szervetlen Ieitmotívumszerűség,
mint a Vattatyúk bűnügyi-politikai szála, mely ráadásul koncepcionálisan is
elhibázottnak bizonyult (hiszen akárhányszor nézem meg a filmet, abban
nem tudok nem igazat adni az Élet és
Irodalom kritikusának, hogy tudniillik
"azt az [aranyltojást nem azok játszották el, akikről ez a .I... l komédia készült"). A Kiss Vakondban az események javarésze egyazon, többé-kevésbé
konkrét történet építőelemeként funkcionál, még ha az elbeszélői logika kijátszására hagyott is magának a rendező egy nagykaput azzal, hogy mondanivalóját a mesevilágba helyezi. Így
fordulhat elő, hogy olykor különféle
csodák, illetve racionálisan nehezen értelmezhető
asszociációk
röpítenek
egyik eseménytől a másikig. (Például
nyilván azért kell a Kiss Vakondnak
egy úszómedencéből előmásznia. mielőtt találkozik a Szabó KTSZ vezetőjével, mert az eredeti rajzfilm kis vakondja is vízbe pottyanás után közeledik prüszkölve a rákhoz.)
Lássuk akkor a Történetet!
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Ahogy mondani szokás, "többrétegű" a film értelmezési tartománya.
Legteljesebben talán a különböző viszonyrendszerekben bemutatott férfinő kapcsolatot bontják ki az alkotók. A
Kiss Vakondban szereplő nők gondolkodása és tevékenysége a mindennapok
gyakorlati problémáihoz kőtődik. lrén
tartja a fejében, hogy mit kell főzni és
kivinni a telekre (kétgyermekes telekszomszédjaiknál is az asszony [Zsuzsikal csomagol össze mindent a hétvégére); egy másik jelenetben, az Erőtápszergyár zuhanyozójában is ő hívja
egyre hevesebben szexelni férjét, míg
az a "ne, ne most...", "szégyellős vagyok", "piszkos vagyok" védekezések kel szabadkozik. Az egérlány arra hivatkozva utasítja el Kiss Vakond szerelmét, hogy Vaki még a zsebes nadrághoz sem tudott pénzt szerezni,
messze van ő attól, hogy képes legyen
eltartani egy családot. A férfiak ügyefogyottak, a hétköznapok (filmbeli) valóságában már-már elmebetegekként,
idegenül vegetálnak. Béla bácsi vagy
alvatagon, el-elszundítva bámulja a tévét, vagy eszik; Kiss Vakond nem tudja, hogy kantáros-zsebes nadrágot
vagy fotóalbumot keres-e sodródásai
közben; a Szabó KTSZ vezetője pedig,
miután átnyújtja Kiss Vakondnak a
nadrágot, egyszeruen elalszik. Nem
meglepő tehát, hogy a férfiakat a nők
irányítják. Szemléletesen (hogy azt ne
mondjam, didaktikusan) mutatja ezt az
a jelenetsor. amelyben a közértből hazafelé totyogó Bélával emeleti lakásuk
ablakából kiabál Irén, hogy hozott-e
ecetet, és hogy siessen, ne álljon le beszélgetni senkiveL
Az irányítás-befolyásolás motívuma
Kiss Vakonddal kapcsolatban nyer
többféle árnyalatot. Vakit voltaképpen
édesanyja üldözteti lrénneL Kezdetben
a Lánchídnak való nekiütközéstől kívánja megóvni a mirhón lefelé sodródó
fiát (ami általában vett anyai féltésként
értelmezhető), később már az egérlány
szerelmét tartja a fiára nézve veszélyesnek: "Tudod, Irén, ő már nagy kisfiú, de azért én félek, mert ugye mi
tudjuk, hogy a nőknél soha sem lehet
tudni" (mely mondat mögött a fia életébe belépett új nő okán támadt anyai
féltékenység bújik meg). Meglehetősen
célratörő Vakit illetően az egérlány is.
Folytonos korholásaival ("így nem lehet kinézni" - mondja egyszer, és ne
feledkezzünk el már említett anyagi
problémázgatásairól sem) próbálja be-

folyásolni a fiatalembert; amikor pedig
menekülés közben autóba ugranak, az
egérlány ül a volánhoz.
Béla bácsi eljutott abba az állapotba,
amely a férfiak valóságból történő kivonulásának
utolsó fázisa lehet. (Kiss
Vakond még ide-oda vergődik Teréz és
Irén, illetve az egérlány között, Béla
már csak apatikusan
lesi a képernyőt,
mindegy
van-e benne műsor [s ha
igen, milyen nyelvű], vagy nincs.) A
tévénézés
"tevékenységbe"
menekül,
hogy ne kelljen komolyabb kontaktusba lépnie a valósággal. A film elején
kiássa Kiss Vakondot a földből, elindítva ezzel a történések sorát, amiből ő
maga nem vesz észre semmit: megbabonázva kapcsolja be a tévét, és csak a
bemondóra figyel, aki éppen arról mesél, hogy "ősrégi,
mégis épségében
megmaradt
dinoszaurusz
leletet talált
két egyetemista Argentínában,
San Juan környékén ... rr Ugyanakkor
Irénnek
sincs annyi napi tennivalója, hogy az
kitöltené az életét: Béla csak a tojást
szereti, arra meg nem történik utalás,
hogy volnának
gyermekeik,
unokáik,
akikről gondoskodni
kellene. Irénnek
is nagy szüksége lenne tehát egy időtöltő és unaloműző
tevékenységre,
így
éppen kapóra jön a kis vakondról szóló álmodozás. Azt az értelmezést, miszerint
a
vakondüldözési
história
pusztán
Irén kitalációja.
megerősíti,
hogy jelentős szerepet kapnak benne
olyan elemek (evés, alvás), melyek a
leginkább idegesítik az asszonyt Bélával kapcsolatban.
(Irén szerint ha Béla
nem a tévét nézi, akkor eszik - most
aztán neki is ennie kell, ha telekommunikációs kapcsolatban akar maradni
Terézzel. Miközben pedig a papírdobozban szundikáló
Vakit teherautóra
helyezik, a következő párbeszédet hallhatjuk a két asszony
között: Teréz:
"Milyen aranyosan alszik!" Irén: "Alszik. A Béla is mindig csak alszik." Teréz: "Ne idegesítsél! Hát elfáradt!") A
vakond kalandsorozata
- egy YÉGEfelirattal lezárva - előbb fejeződik be,
mint maga a film, és az Irén által talált
kis album, valamint a dohány tartó szelence (amelyet a film végén Irén a következő szavakkal
nyújt át Bélának:
"Béla, nézd mit találtam a múltkor!")
annyira hasonlít egymásra, hogy nyu-

godtan hihetnénk: az asszony eredetileg egy szelencét talált, amelyre ránézve felötlött benne, mi lenne, ha ez egy
vakond fotóalbuma volna ... Némiképpen azonban gyengíti ezt a "mese a
fikcióban" értelmezést,
hogy Kiss Vakond története nem akkor kezdődik,
amikor Irén megtalálja azt a bizonyos
szelenceszerű
albumot a fűben, hanem
korábban, Irénék történetével párhuzamosan.
Mindegy, a férfi-nő viszony alapkonfliktusából
mindenképpen
eljuthatunk addig a kérdésig, hogy milyen
stratégiákkal
próbálják
meg elviselni
egyedüllétüket
az idősödő
emberek,
Ezen a nyomvonaIon
haladva újabb
aspektusból.
a közösségi és a magányos Iét kettősségének
problematikája
felől közeIíthetünk
a Kiss Vakon dhoz,
mely kérdéskör a film jelzésszerű utalásai révén politikai dimenzióba is helyezhető.
A filmben két idősík különíthető
el.
Egy régmúlt, amelyhez kapcsolódóan
Kiss Vakond képzeletében
(többek között) az a kép elevenedik meg, amikor
babakocsiban
tolta őt édesanyja
egy
napfényes, zöld mezőben álldogáló piros traktor előtt. (Később Irén egyik Bélával folytatott civódása során konkrétan meg is jelöli a szocializmus időszakát: "Béla, emlékszel
mit mondtam
'63-ban, amikor a porcelán Lenint kaptad?") A másik idősík a film jelenét
megelőző
négy év. ("Tudod mennyi
mindent nem csináltunk
mi négy év
óta?" - kérdezi Irén a film zárókép
előtti jelenetsorában
a férjétől), Ez nyilvánvalóan a rendszerváltozás
utáni periódus,
amelyet
megerősít
a Szabó
KTSZ vállalati ünnepségén
felolvasott
vezetői szöveg is. Kiss Vakond és Irén
az utóbbi időszakban
érzik magukat
magányosnak,
míg múltbéli emlékeikben a nosztalgikusan
szép családi kö-

zösség idéződik fel (Kiss Vakond: "Nekem volt kantáros nadrágom. De nem
kellett hozzá pénz, mert ott volt a papa, a mama, a barátok, fociztunk, és
olyan jó volt, csak ... nem tudom elmondani."
Irén: "Persze annak idején
más volt minden. Bélának még az esküvői ruháját is kölcsönözni kellett. És
nem is volt rá jó... Mégis minden
más ... olyan jó volt.") Irén - mint már
szó volt róla - a film során egy olyan
álomvilágba
próbál menekülni,
amely
leköti ugyan, ám magányérzetét
egyre
csak erősíti. Érthető hát, ha film végi
gesztusával már nem egy újabb marakodást provokál,
éppen ellenkezőleg:
addig
semrnibevett
férjét
megkéri,
hogy sodorjon neki egy cigarettát.
Ha már az aktuális jelentéseknél tartunk, érdemes megemlíteni,
mennyíre
hasonlít a Szabó KTSZ vállalati ünnepsége a nyolc évvel ezelőtti, még a szocialista gazdasági struktúra
műkődési
mechanizmusát
karikírozó
Egészséges
erotika ládagyárának
augusztus
20-i
ünnepségéhez.
Még a vezetők szövege
között sincs jelentős különbség. A Ládagyár "népszerű"
elnökének
új kenyeret ünneplő beszéde: .Esak esnők!
Kóstoltam. Vigyázzanak, sótlan kissé a
perkelt." (taps) A Kiss Vakondban a Rák
így jut el termelési eredményeket
méltató beszédének
a végére: "Lassan be
is zárom, vagyis megnyitom, mert jön
a pörkölt. Drága kollégák, ecetes uborka
az asztal
végén
van.
Egészségetekre!"
Mindazonáltal
nem csak az aktuális,
hanem az elvontabb, mitologikus értelmezési dimenziók felé is nyitott a Kiss
Vakond, gondoljunk csak matriarchális
társadalomképére,
a férfiakkal megjelenített nők ötletére (Herskó János mint
Irén egyébként kivételes telitalálat); az
alvilágként is felfogható föld alatti jára tokra, vagy a már csak előfordulási

gyakorisága
miatt is archetípus-víziót
keltő víz-motívumra.
Visszatérve végezetül a bevezetőben
feltett formai kérdésekhez,
úgy vélem,
dicséretes Szőke András abbéli törekvése, hogy élvezhető, követhető történetre próbálja felfúzni kis életképeit.
Ha azonban tovább akar menni ezen
az úton egy még konkréta bb cselekménysor felépítése felé, akkor valószínúleg Ie kell mondania mindennapos
rejtegetni kívánt - érzéseink, gondolataink, renyheségeink
spontaneitás érzetet kel tő ironikus, sza tírikus ábrázolásáról. Az esetleges" visszalépés" az Európa kemping vagy a Citromdisznó felé
meg persze azt a veszélyt rejtené magában, hogy "közönség"
pusztán csak
a kandikamera
jellegű felvételeken való szórakozás miatt ülne be a rendező
filmjeire. (Meglepő például, hogy tavaly szerénységem
Filmkulttíra-cikkét
leszámítva
a Citrdmdisznóról
még a
magukat
Szőke-rajongónak
kikiáltó
kritikusok
sem írtak egyetlen
sort
sern.)
Érdekes helyzetben van tehát Szőke
András,
és nem tudom
elképzelni,
hogy kivételes tehetségével ne minden
emberi számítást keresztülhúzva
kerüljön ki belőle.

Tanner Gábor

Halina Gryglaszewska

Veronika kettős
A nyolcvanas évek vége óta Krzysztof
Kieslowski egyike a legiinnepeltebb
európai filmrendezőknek. Bár a hazai
filmforgalmazás (az egyedi vetítésektől
eltekintve) némiképp feledékenyen
csak most kezdi műsorra tűzni legutóbbi filmjeit, ha máshol nem, beszámolókban és tudósításokban nyomon
követhettük sikerszériáját. A Rövidfilm
a gyilkosságról 1988-as Félix-díját követő mindhárom filmje kontinensünk valamelyik nagy fesztiváljának nyertese
volt. Igaz, ez önmagában csupán anynyit jelent, hogy jól menedzselt és profi alkotóról van szó. Egybecseng ezzel
a rendező véleménye is, aki mesterembernek. és nem művésznek tartja magát. Kár lenne ebbe belekötni. hiszen
az ilyen kijelentések inkább szalagcímbe, semmint boncolgatásra valók, ráadásul a filmek precíz kidolgozottságára joggal illik a mestermunka szó. Kieslowski példás következetességgel építi
életművét, s a dokumentumfilmek, a
társadalomkritikus és politikus darabok után eljutott a Tízparancsolat erkölcsi tételeiig, majd a Három szín-trilógia
kromatikus filozófiájáig, ahol a francia
trikolór egyes színeihez a szabadságegyenlőség-testvériség jelszavait rendeli. A formakultúra egyik legügyesebb
kötéltáncosaként valóban mindent tud
a filmkészítésről, mégha e tudás az
egyensúlyvesztés pillanataiban túlságosan láthatóvá válik is. S hogy több
mint mesterember, azt a Tízparancsolat
több epizódja után most a Veronika kett6s élete bizonyíthatja.
Már korábbi filmjeiben is a véletlenek és egybeesések jelentették az egyik
legfőbb dramaturgiai szervezőelvet.
Egymás útját keresztező emberek,
akiknek sorsát gyakran radikálisan
meghatározták ezek a találkozások. A
forgatókönyveket író Kieslowski és Piesiewicz néha hűvös intrikusként.
máskor jólelkű mentőangyalként sakkozott a szereplők sorsával, a kapcsolatok minden részletre kiterjedően szövevényes hálóját hozva létre. Rendszerükben a mindentudó e/beszél6 mítosza látszik feltámadni modernség utáni
tetszhalálából. Kézzel szőtt perzsaszőnyegek épülnek fel ilyen rnives és apró
rnotívumokból, amelyek eltérő mintázatot mutatnak részleteikben, mint
egészben nézve. Ebben a nézöknek és
kritikusoknak felkínált társasjátékban
(minél több rejtett utalás felfedezésében) kisszerkezetek és az apró részletek kerülnek az előtérbe, s ez nemcsak
a dramaturgiára, de a képmező komponálására is igaz. Különösen érvényes
pedig a Veronika kett6s életére, melyet a
korábbi filmektől némiképp eltérve a
szociális, politikai és morális dimenziók elhagyása jellemez.

élete

. La double vie de Véronique (Podwójne zycie Weroniki)
színes francia-lengyel film
írta: Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Kieslowski
fényképezte: Slawomir Idziak
látványtervező: Patrice Mercier
zene: Zbigniew Preisner
rendezte: Krzysztof Kieslowski
Sidéral, Le Studio Canal +, Studio Filmowe "Tor", Norsk Film 1991
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

(nagyító, tükör, optika)
A film legelején két rövid snitt követi
egymást. Csak később ismerjük fel,
hogy az elsőben Veronika, a másodikban Véronique szerepelt, ekkor ugyanis még nem látjuk őket. A hangjukat
halljuk, amint egy-egy kisgyereknek
mesélnek és mutatnak valamit. Egyikük az Esthajnalcsillagot és a ködnek
látszó csillagmilliárdokat, másikuk pedig egy levél erezetét. E két szélső
pont, a galaktikus inesszeség és a természet mikrostruktúrája közé feszül
majd ki a film. Úgy tűnik, Kieslowski
néha leküzdhetetlen vágyat érez arra,
hogya kamerát távcsővel és mikroszkóppal váltsa fel, egyszerre jutva ezzel
az anyag mélyére, illetve túl rajta.
Meghaladni a látható tartományt. A látást segítő és torzító eszközök metaforikus utalásként végigkísérik filmjét.
Tükör, szemüveg, nagyító, üveggolyó
és lencse látszanak a képeken, s rendezik át a látványt. Alapjában véve szelíd artisztikum ez, ahol az objektív realitása kerül az objektív realitás helyére.

A finom enteriőrök, kis távolságok, az
intim közelik világa dominál. A domború, ezáltal torzító üveg és a látványt
megsokszorozó tükör. Az operatőr, Slawomir Idziak (Kieslowski régi társa)
folyamatos szűrőzéssel fokozza fényképezés, világitás és berendezés összhangját. A vörös, sárga, barna és zöld
árnyalatok, a színek és abevilágítás
nemcsak uralják, de tagolják is a teret.
A barátságosan harmonikus színvilágot néha már-már a túlexponálásig világos, vagy éppen sötét képek váltják,
Az árnyékból előbukkanó arcokra hulló fénynyalábok a részleteket emelik
ki. Az érzéki benyomások megjelenítésében Kieslowski számára egyaránt
fontos textus fos textúra. A szavak és a
dolgok szabályozott rendje.

(szavak)
A film története könnyen elmesélhető,
az egyszeru cselekményváz mégsem
árul el túl sokat. A kiszámított és pontos dialógusok mintha elrejtenének va-

lamit előlünk. Nélkülözhetetlenek és
mégsem
elégségesek.
Kieslowski
igyekszik a szavak mögé kerülni. A
szavak ugyanis gyakran félrevezetnek,
máskor pedig túlságosan kevés derül
ki belőlük. A szavak félreérthetők. Elhangzik bennük a lényeg, anélkül,
hogy érteni lehetne. Véronique állandóan bajban van velük. Bizonytalan.
Nehezen fejezi ki magát. Ha valaki két
mondatából nem érti meg, mire céloz,
annak órákig is hiába fejtegetné véleményét. Számára az élmény az elsődleges, a megérzés. - Szerelmes vagyok mondja apjának. - Ismerem? - Nem.
Még én sem - feleli. - Ezt nem értem.
Elmagyarázod? - kérdezi az apa. Igen. Amint megértem.

(tárgyak)
Gyakran nincs a szavakra szükség. Helyükre a tárgyak állnak, melyek közül
akár a legapróbb is nagy jelentőséggel
bírhat. Számtalan apró dolog kapcsolja
össze Veronikát és Véronique-ot, Véro-

H

nique-ot és Alexandre-ot. Veronika
éneklés közben ujjára csavarja dossziéja fűzőjét. Véronique pedig az Alexandre-tól kapott cipőfűzöt rántja, feszíti meg a kardiológiai vizsgálat lapja
fölött. Miközben mindennek megvan a
helye,
precízen
felépített
rendszerükben ezek a tárgyak elsősorban
nem önmagukat jelentik. Nem direktek, inkább állandó közvetettség jellemzi őket. Alexandre és Véronique
kapcsolata szintén erről szól. A férfi
uralja ugyan a tárgyak világát, titkos
struktúráját azonban nem fejti meg.
Marionetteket és bábokat készít. Játszik velük. Nem pusztán mesterember,
művész. Vérenique-nak erre a tudásra
van szüksége. Ó nemcsak a szavakkal,
de a tárgyakkal is hadilábon áll. Figyelme elsiklik felettük. A neki küldött
tárgyakra azonban ráismer, és megtalálja a férfit. Alexandre helyezi rendszerbe a lány életét kisérő tárgyakat. Mit szeretnél tudni rólam? - kérdezi
Véronique ahotelszobában. - Mindent
- feleli a férfi, mire ő az ágyra borítja
retikülje tartalmát. Így kerül elő az egy
éve keresett szernüveg, a krakkói fotó,
az üveggolyó. Alexandre építi a rendszert (az ő tekintete akad meg a fényképeken), de ez a rendszer csak a lány
számára érthető. A férfi érzéketlen rá.

gokra koncentrál. Forditva veszi szájába a cigarettát, szétdobálja ruháit, elfelejti, hová tette a szemüvegét. A sejtések és ráérzések vezetik. Megérzi,
hogy egyedül maradt, és nem tudja,
miért, de abbahagyja az éneklést.
(- Igen, talán nincs jogunk hozzá mondja döntésén felháborodott zenetanárának.) Megfejti Alexandre üzeneteit. Szerelmes a férfiba. mégis, saját másik felét keresi benne. Az ő segítségével találja meg az elveszett, elveszített
Veronikát. Alexandre néha gyerekként
kezeli, gyerekként, akire mosolyogni
kell, megfogni a kezét, hallgatni figyelmesen. A férfi mégsem figyel mindig
rá. Hallja a lány szavait, de nem érti
őket. Ez történik a hotelszobában is,
ahol pedig ő veszi észre a fényképeket.
Nélküle Veronique nem figyelne fel
azokra. Itt a legprecízebb a dialógus:
- Nagyon szép fotó. És te ebben a
nagykabátban. - Az nem én vagyok. De te vagy. - Ez nem az én kabátom.
A marionett-előadáson Alexandre
Veronika sorsát játssza el. Később, a
film végén már a két lány (kettős) életéről beszél Véronique-nak. Tételesnek
és okítónak tűnhet ez a jelenet, pedig
elhagyhatatlan. A kávéházi beszélgetés,
az ottani radikális félreértés párja. A
férfit elsodorják szavai a lány mellett.
Ebben a jelenetben Veronique már tud,
Alexandre pedig továbbra is csak besze?

(Veronika)
Amikor először feltűnik, egy kórusban
énekel. Átszellemülten, csak a zenére,
a dallarnra figyelve. Egyedül énekli végig a dalt, szinte feloldódik benne, miközben társai mind eresz alá húzód nak
a zuhogó eső elől. Tökéletesen jellemzi
már ez az egy mozzanat is. A zene éteri tisztasága és érzékisége, mellyel nagyon közeli. egyszerre ősi és ösztönös
a kapcsolata. Éneklési rutin nélkül is
szólista lesz. Ó még képes belehaini a
dalba. Felnőttebb és komolyabb, mint
Véronique. Meglátja a párizsi lányt a
krakkói főtéren, s ez mintha igazolná
megérzését, hogy nincs egyedül. Epizódszerűbb és rövidebb a története.
Sors, amely akár egy mozdulatban,
egy dalban bennefoglaltatik. Sors,
amely vállalható, és Veronika vállalja
sorsát. Zárt és szerves forma ez a kihagyásos, tömör első tétel. Sors, amely
majd Véronique története ben folytatódik.

(Véronique)
Mintha álomvilágban élne. Hasonlít a
kisgyerekekhez. akiknek zenét tanit.
Közöttük ül a marionett-előadáson, és
csak egy kicsivel magasabb náluk.
Ugyanolyan tiszta, ugyanolyan őszinte
a tekintete. Szétszórt és figyelmetlen,
pontosabban nem a hétköznapi dol-

(Veronika kettős élete)
"Lehetne a címe: Valakinek a kettős
élete. Nem tudom még, milyen nevet
adok nekik." A film két zárómondata
ez. Szöveg ezután nem jöhet, csak
csend és zene. Zbigniew Preisner zenéje mindvégig beszédesebb a szavaknál.
Tökéletesen szerves és meghatározó alkotóelem. Ahogy egy-egy kottafejből
kiénekélhető a partitúra, úgy bomlik ki
belőle a film. A záródallam a melankolikus harmóniát hozza vissza, s közben
a befejezés nyitottsága találgatni enged. Mégis, kinek a kettős élete? Kiknek? Veronika és Véronique - a koprodukció csele. LengyeIül Weronika,
franciául Véronique szerepel a címben.
Melyikük az első, melyikük fontosabb?
Egyvalaki ő, vagy ketten vannak? Az
androgün-mítosz felélesztése ez, egyfajta ezredvégi metafizika? Párjáték
vagy tükörkép? Tudva, a tükörkép
máris nem ugyanaz, mint a tükrözött.
Borgessel szólva: "Ki mondja meg neki, hogy aki látja, az is alig több, mint
egy tükör álma?" Talán szomorú kísérlet ez. Hogy lehetséges-e. Lélektanilag.
Mintha ikrek lennének, akik megérzik,
mi történt a társukkal. Egy lehetséges
út az elveszett teljesség visszaszerzése
felé.
Varga Balázs
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- Neofrivol vagyok - veti oda Bátki János, s könnyed bizonyságul mindjárt a
nea szócskával magyarázza példaképeitől való távolságát. Teheti, hiszen kisujjában van minden, amit csak tudni
érdemes. Megformálójától, Szerb Antaltól sem állt távol a mosolyos könynyedség, nyilván úgy vélte - gondolom ma =, hogy csak ekként viselhető
el az élet, görcsös komolykodással
semmiképp. Tudásunk, elszánásunk.
sőt, zsenialitásunk is kevés, ha egyszer
a világ kiismerhetetlen sötétjébe taszíttattunk.
Szabadság, ugyan mi az? - kesergünk rossz pillanatainkban. amikor
minden összejön. Mire eshet választásom azzal szemben, ami választásra
kényszerít? Óságos kérdés, 'vastag rajta
a penész. Helyes felelet nincsen reá, ha
csak az nem, hogy hibásan fogalmaztam, másként kellene föltennem. Örökléstől és neveltetéstől meghatározott
lény vagyok, miként is függetlenedhetnék enmagamtól? Hitvány próbálkozásaim elméleti eredményeit pedig aligha
tudhatom be a szabadság jeIének.
Ne bonyolódjunk azonban predesztinációs vitákba megint. Nem filozófusok és teológusok ülnek a Puskin mozi
tágas nézőterén. nem ők lesik a vetítés
kezdetét. Kissé morózus érdeklődök
vagyunk, akik sűrűn pillantan ak órájukra, mivel az elnyúzott politikai hirdetésekre, vagy az intimbetétek ajánlásaira fölösleges volna. Azokat már ismerjük. Film helyett viszont egy hiradó-pótlékot kapunk: Sági Józsefné lakástulajdonos lett. Nyomorát megvásárolta, immár a sajátjanak tekintheti.
Azután Csontváry-kiállítás a várban,
kinagyitott festrnényrészletek gyenge
kópiáival illusztráltan. Indulhatnánk
már! Fene komolyan vesszük magunkat, elvégre kétszáz forintokat fizettünk a zsöllyéért, tessenek hát műélvezetben részesíteni rögvest!
Fülrepesztő gong jelenti kívánságunk teljesülését. Krzysztof Kieslowski, Az amat6r rendezője következik. Trilógiájának többi darabjáról semmit
sem tudunk, ám címe és fölsejlő utalásrendszere önmagában is biztató Három szin: kék. A francia lobogó, valamint a forradalom hármas jelszavának
összekapcsolását természetesnek veszszük, és arra készülünk, hogy a szabadságról látunk majd mélyértelmű
parabolát.
A nyitó képsorok megerősítenek reményünkben: nem fogunk csalódni.
Boldogan jelentik nekünk a tavalyi
Arany Oroszlán-díjat, valamint a fér
szereplőnő, Juliette Binoche idei Césarját. És elképzelhetére nagyobb szakmai
elismerés, mint az, hogya legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjra nem engedte fölterjeszteni kitűnő tudoraink
társasága, az amerikai Filmakadémia?
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Eztán már csak tetszhet. Művészi értékeiben aligha kételkedhetünk. (Vajon
mit jelent az mostanában?)
Az intenzivitásra sem panaszkodhatunk. Erős effektusokkal dolgozik a
rendező, keményen tónusban tartottak
a színek, a nézőpont megválasztása újszerű, egyéni. Az optikában rejlő megannyi lehetőséget kiaknázza az operatőr, különösképp kedveli a ráközelítéseket, melyeknél a háttér mutatósan eltorzul, az egyes tárgyak körvonalai
szétrnosódnak, és bizarrá válik a látvány. Legtöbbet azért a világítás dolgozik, szűrt és éles fények váltakoznak, mesteri reflexekkel játszadoznak a
hősnő arcán, mintha szabad pálya volna, epyéniségtől, történettől függetlenül. Elesen tagoló vágások teszik teljessé a vizuális hatást, egy-egy hangsúlyos pillanatot nem átallanak hosszú
sötétekkel kiemelni, hogy már azon tűnődöm, vajon ha nagyobb nyomatékkal szólnánk, nem jutnánk-e el a teljes
képtelenségig? Az érzelmi csúcspontok
ugyanis rendre homályba burkolóznak,
mintha nem volnának hitelesen ábrázolhatóak, csak zenében, vagy szövegben.
Előbbire még úgy-ahogy találhatunk
indokot. elvégre a történet hőse egy
Nagy Zeneszerző ifjú özvegye, maga is
szakmabéli. ki megszokhatta, hogy
minden érzése, ötlete, gondolata muzsika formáját ölti. S az sem teljesen elfogadhatatlan, hogy zseniális férjére, és
balesetük során vele halt lányára csupán hangokban emlékezik, kép, érintés
elvész a számára. A beszéd utáni nosztalgiára viszont sehogyan sem lelünk
magyarázatot. Vajon mitől olyannyira
zaklatott írás vagy olvasás közben,
hogy szinte arra gyanakodhatunk már,
látási zavarai támadtak, azért folynak
össze előtte a betűk. Másféle látomány
korántsem hozza ki ennyire a sodraból, kerüljön elő bár egy régi szerelmi
ajándék, vagy a néhai ügyesen titkolt,
állapotos barátnője. Igazából a kotta
dúlja fel, a megfagyott zene nyomban
és százszoros erővel szólal a fülében.
Ekként a miénkben is, sajnos. Összerezzenünk ütéseitől. a művészet ráz.
És nincs menekvés előle, hiszen legapróbb elemeitől a szerkesztésen át
minden összetevőjével hozzá utal a
film.



Juliette Binoche
enoitRégenf
Florence Pemel
Charlotte Very
Emanuelle Riva

Három szín: kék
Julie művészként mered a világba,
egyéniségének többi jellemzőjét elveszítette a családi autószerencsétlenségnél, amikor megszúnt anya és feleség
lenni. Az özvegységet sem vállalja, s
mivel kevés az ereje önmaga elpusztításához. radikálisan szakítani próbál
múltjával, új életet kezd. Ám nagyon
is elvontan. értelmiségi módon kísérti
meg az ismeretlent: nem gondolkodik,
semmittevéssel tölti napjait. Feladatot
nem talál, és anyagi gondok sem nyomasztják. Mondhatnám: pokolian szerencsés. Kezére játszik mínden. régi
környezete nem felejti, az új pedig elképesztően figyelmes, segítőkész. Érzelmi hálót szőnek köré, fo9lalkoztatják, nem eresztik el a kezét. Ugy alakul
minden, akár egy (tanimesében, A
gondviselés lassan, kíméletesen tereIgeti, mígnem ráébred arra, hogy nem
szakadhat ki a világból, kötelességei
vannak, hivatással bír.
Kieslowski dolga a régi művészeti
ordo szerint az, hosy elhitesse: mindez
valós, és így igaz. Am szilárd tudás híján bizonytalankodik kissé, s a hite is
inog. Nagyon mutatósan dolgozik, a
felszínt tökéletesre formázza, mélysége
azonban semminek sincsen. Kavicságydomborulatú matrac pazar látványával
ajándékoz meg, a nyugodt álmot keresőről viszont semmit sem tudok. Elvont, élettelen példázatot konstruál, s
dermesztően hideg marad. Hősnőjét
Juliette Binoche rendkívül összeszedetten és nagy elszánással játssza, de egy
pillanatra sem feledteti el, hogy keményen dolgozó színésznő, nem egy özvegyasszony. Rituális szokásait hamar
elunom. Éjszakai úszásainak tónusa,
árnyalatai például kiszárníthatóan cserélódnek. Most mély, most lilás, most
feketéskék - szép operatőri munka,
csak éppen kívülre hozza azt, amit én
belül szeretnék észrevenni.
A kompozíció merőben zenei, nyilván ezért is tették meg komponistává
a megboldogultat. Vágni persze ritmusra kell, filmen zenei nagyszerkezetet követni viszont nehéz. Eltérő múfaj.
Kieslowski kísérlete értetlenséget szül
bennem, majd közönyt, végül befucsesolt kódájával heves ellenérzéseket.
Az addigí motívumok visszahozatala
legföljebb egy könnyed hangvételű
vígjátékban lehetséges - hadd nevessen újra a néző -, katartikus drámáknál nemigen. Mialatt a Pál apostol korinthusiakhoz írott levelének közismert
himnuszára (l.Kor.13.) készült kórusmű zeng, még egyszer visszatekinteni
- mintegy üveg alatt - a szerelemben
egymásra találó párra, majd a peep
show-ban várakozó szomszédnőre, ilIetve a beteg anyára, s mindarra, ami a
film társadalmát alkotta, meglehetősen
bizarr dolog. Nevezhetném giccsesnek
is. A barokk muzsika örök csodája filmen sehogyan sem leli a helyét, legföl-

Trzy kolory. Niebieski (Trois couleurs: Bleu)
színes francia-lengyel film
Írta: Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Kieslowski
fényképezte: Slawomir Idziak
látványtervező: Claude Lenoir
zene: Zbigniew Preisner
rendezte: Krzysztof Kieslowski
MK2 Productions, CAB Productions, Studio Filmowe "Tor", 1993
Magyarországon forgalmazza a Budapest Film

jebb pótlék, hitványka kölcsön-lelemény.
Nézem tehát a deterrnináció tételének hűvös, üres illusztrációját, és közben gyanítom: lelkesülnöm illenék,
mert nem aljas ösztöneimre pályáznak
ismét, hanem szellemem tüzét gerjesztenék, bárgyú pofonok mutogatása helyett satnya lelkemet öntöznék. Sajnos,
hasztalan keltegetem magamban a művelődés régí örömét, cinikusan rándul
a vállam, mert szívem, agyam, zsigere-

im érintetlenek. Talán nem vagyok
elég fogékonya rnűvi gyönyörökre, talán a szerepemet veszem túlságosan
komolyan. pedig hol írták elő, hogy
feltétlenül élményhez kell jussak hitvány zsoldomért?
Néző vagyok, bár lehetnék akár rendező is, s mihez kezdenék ötletem fogyatékosságára
eszmélvén
akkor
("olyan gyanútlanok voltunk - mondja
egy interjúban Kieslowski -, hogy azt
hittük, a franciák a trikolór színeivel

azonosítják ezeket a fogalmakat, ahogyan mi, lengyelek a fehér-piros láttán
a sasra és a vérre gondolunk ... Franciaországban ez nem így van")? Felejteném a véres veritékkel összegrundolt
vállalkozást, gondolnék mást, terveznék újat? Neofrivolként kacsintani
egyet könnyebb: hát nem mindegy, mi
van, hiszen látszat minden, a film és a
szabadság sem kivétel.
Sneé Péter

Daniel D.y-Lewis
Emma 'IbOInPSOn
ete 'l'ostlethwai e
John Lynch
Beatie Edney

Apám nevében
In the Name of the Father
színes amerikai film
Gerry Conion Ártatlannak bizonyult című visszaemlékezései alapján
írta: Terry George, Jim Sheridan
fényképezte: Peter Biziou
zene: Trevor Jones
rendezte: Jim Sheridan
Universal Pictures, 1993
Magyarországon forgalmazza a VlP-Duna Film

A nem esztétikai értelemben vett valóság ábrázolása, ha az nem manipulatív,
de hitelességét mégsem dokumentumelemekkel, illetve dokumentáris szinten/színvonalon igyekszik bizonyítani,
hanem a megtörtént eseményeket műalkotásként rekonstruálja, nagyon zavarbaejtő hatást képes gyakorolni a kívülállóra, az adott téma által egyáltalán nem érintett szemlélőre. Ez a megoldás borotvaélen táncol a közlés ténye
és a művészi élményt nyújtó történetmesélés között, az alkotónak tehát
fölöttébb finoman, úgymond észrevétlenül kell operálnia. hogy a befogadót
ne a publicisztikus kommersz, hanem
a katarzis hatása érje, ne azt érezze,
hogy tárgyként hatnak rá, hanem azt,
hogy részese az igazság (valóság) megismerésének. A film mint a valóság
megörökítésének és leképezésének legtökéletesebb eszköze különösképpen
fölveti ezt a múvészetetikai problémát,
hiszen a tévétudattal megvert, és ennek kritikájával folyamatosan ostromolt huszadik-századvégi emberben
igencsak zavart kelthet egy valóságos
eseményekről szóló játékfilm.
Ezek a gondolatok nem csak általános értelemben kapcsolódnak Jim Sheridan Apám neveven című filmjéhez.
Nem csak azért, mert Gerry Conlon
őrivallomásából készült, mert a téma
értéke és a probléma súlyossága nyilvánvalóan túlmutat az aktualításon,
hanem mert nagyon nehéz eldönteni

róla, hogy művészeti vagy publicisztikai teljesítmény-e. Az etika és az esztétika kérdése így sajátságos módon ötvöződik, mégpedig azért, mert Sheridan közlése "másodközlés" : Conlon
megírta már publicisztikai értékű
visszaemlékezéseit, a filmrendezőnek
tehát a valóságosan megtörtént eseményekben rejlő esztétikumot kell fölszínre hoznia, a történtek drámaiságát kell
kihangsúlyoznia a film lehetőségeivel,
ha nem akar ismétlésbe bocsátkozni.
A 15 évet fölölelő történet 1957-ben
veszi kezdetét Belfastban. Az észak-ír
főváros utcái csatatérre hasonlitanak,
az IRA sorozatosan követi el akcióit a
brit katonák ellen, de Londonban sem
kíméli a civil lakosságot. Gerry ConIon, a huszonéves semmittevő, hippieszmékért lelkesedő belfasti fiú tragédiáját a véletlenek sorozata okozza.
Először egy félreértés folytán utcai zavargásokat idéz elő, ami miatt nemcsak a megszálló katonasággal gyűlik
meg a baja, hanem az IRÁ-val is, ezért
kell Londonba mennie, ahol viszont
rövid ott-tartózkodása idején négy robbantásos merényletet is elkövet az Ír
Felszabadítási Front, melyeknek halálos áldozatai is vannak. Gerry és barátja egy hippikommunában éltek, de Belfastba való visszatérésük után egy éjszakájukkal nem tudnak elszámolni szállás híján, szorult helyzetükben éppen pénzt raboltak egy prostituált lakásából. A kommuna egyik tagja félté-

kenységból és némi nacionalista érzelmektől vezérelve bevádolja Conlonéket
a rendőrségen, s egy akkori törvény jóvoltából, amely terroristagyanús személyek hét napi előzetes letartóztatását
is engedélyezte minden különösebb bizonyíték nélkül, Gerryt és barátját, valamint a londoni kommuna másik két
ír tagját is őrizetbe veszik. A hét nap
elegendő a rendőröknek. hogy megtörjék a fiatalokat, lelki és fizikai kényszert alkalmazva aláíratják velük beismerő vallomásukat amerényletek elkövetéséről. A hatóság tudja, hogy a
négy fiatalember ártatlan, de a rendőrség tehetetlensége miatti tömeges fölháborodást gyors eredménnyel kell lecsillapítani. Conlon apját és londoni
nagynénjét is letartóztatják. A koncepciós per során a négy fővádlott élete
fogytiglani büntetést kap.
Itt érdemes megszakítani a tartalom
ismertetését, mert ezen a ponton megváltozik a film stílusa: eddig a társadalom, a kor, a demokrácia kebelén működő erőszakos hatalmi gépezet lelepleződését láthattuk Gerry Conlon egyéni tragédiáján keresztül, ezután viszont
a film színtere a börtön lesz, ahol
Gerry apjával egy cellában tölti büntetését, s innentől egy személyiség fejlődésének lehetünk szerntanúi, amint a
csakis önös érdekeire tekintettel lévő
szemellenzősségtől eljut a közösségi
értékek tiszteletéig, s majd csak a film
vége tér vissza az első rész hangvételé-

hez, illetve szempontjaihoz. Igaz, a
film az események kronológiáját követve meséli el Gerry Conion kálváriáját,
méghozzá a főszereplő egyes szám első személyű előadásában. ami a folyamatosságon és hitelességen kívül egyfajta egyenletességet is biztosít, azonban a belfasti és a londoni kalandok, a
rendőrségi kihallgatás és a bírósági tárgyalás, illetve a börtönben eltöltött
évek ábrázolása eleve olyan stiláris különbségekhez vezet, ami az egyensúly
fölborulását eredményezi. Ezenkívül a
hitelesség is megkérdőjelezhető egyetlen ember visszaemlékező narrációjában, hiszen részéről csak föltételezések
lehetnek azok a körűlmények, amelyekben nem vett részt személyesen.
viszont bemutatásuk a néző számára
nélkülözhetetlen a teljes rálátáshoz.
Sheridan e két dramaturgiai probléma
kiküszöbölésére a legkézenfekvőbb
megoldást választja, ami ez esetben a
legjobb is egyben: Conlon verbális
visszaemlkezésének van egy "jelenidejű" hallgatója, aki így a nézőt is képviseli a filmben, vele együtt ismerjük
meg a történetet. A film elején egy nőt
látunk, aki vezetés közben egy magnókazettáról hallgatja Conlon elbeszélését, aztán a verbális közlés képekké
alakul, s csak néhány részletezöbb narrációnál látjuk viszont a nőt, még mindig az autó volánjánál. Nyilvánvaló,
hogy ez a szereplő ki fog lépni passzivitásából (hiszen autójával is egy bizonyos cél felé halad), de fogalmunk
sincs, hogy a későbbiekben milyen
funkciót tölt be, ezért az elbeszélés izgalma ezzel a várakozással szinte megduplázódik. A kazetta hallgatójának éppen a kazetta birtoklása miatt - valamiféle többlettudást tulajdonítunk,
tehát a történetmondó-emlékező főhős
másodkézből származó inforrnációi
(amelyekben személyesen nem vett
részt) nem válnak kérdésessé számunkra, nyugodtan rábízhatjuk magunkat a film jelenidejű síkjára.
Amikor Gerry és apja megkezdik
börtönbüntetésüket (közben a merényIetek tettese is lebukik és beismerő vallomást tesz, azonban Corilonéket nem
rehabilitálják, így a néző is fölkészülhet a hosszú börtönévekrel. akkor már
előre látható, hogy a kazettahallgató
nő nemsokára aktív szerepet fog vállalni a történetben, ki fog lépni az ismeretlenségből. Általa ismét két száion
fut tovább a cselekmény, tehát a stiláris egyensúly nem borul föl. A nőről
kiderül, hogy ügyvéd, tizenöt év múltán Conlonék ártatlanságát akarja bizonyítani, s ez a momentum megint kétszeresen hat a nézőre: mivel egyrészt
már szinte azonosult ezzel a szereplővel, másrészt mélységesen fölháborítot-

ta a Conlonéket ért igazságtalanság,
így mintegy személyesen küzd az
igazságért. A hatás ugyan melodramatikus, de tökéletesen megoldott, és olyannyira zsigeri, hogy a katarzis irányába mutat.
Itt viszont a tartalomra kell visszatérnem érveim alátámasztása végett:
Conlont és apját tehát lecsukják, s a
börtönben később találkoznak a valódi
tettessel. az IRA-terroristával, s mivel
egyébként is megvetik őket a brit elítéltek, Gerry vele vállal közösséget. no
nem mintha szabadon bocsátását várná ettől a kapcsolattól, egyszeruen
enyhén nihilista fölfogásának imponál
a terrorista keménységen és erőszakosságon alapuló "hősi" helytállása. Apja
ellenben elutasítja az IRA-s segítségét,
ő törvényes úton, beadvány okkal küzd
szabadságáért. Itt tulajdonképpen a néző is egy kérdés előtt áll, hogy vajon
melyik magatartásforma felé billenjen
értékmérő mérlegének mutatója, s erre
nem kap egyértelmű választ. Ugyanis
az IRA-főnök szít békés tiltakozást a
börtönben, s ennek erőszakos leverése
következményeként érkezik civil vizsgálóbizottság az intézménybe, amelynek tagja a kazettát hallgató ügyvédnő
(ennél a résznél hullik le inkognitója),
s így vállalja föl Gerry apjának ügyét.
Gerry bizalmatlan és ellenséges az
ügyvédnővel szemben, apja erőfeszítéseit fölöslegesnek tartja, közönyével és
cinizmusával tiltakozik az őt ért sérelmek ellen. Minden-mindegy állapotából az IRA-terroristának a börtönigazgató ellen elkövetett halálos merénylete zökkenti ki, amelyben majdnem
bűntárssá válik. A haldokló ember látványa döbbenti rá, hogy helye egészen
máshol van a világban, hogy nem csupán önmagáért, hanem olyan egyetemes értékért kell harcolnia, amit sorsával szimbolizálhat. Ettől a pillanattól
kezdve részt vesz apja és az ügyvéd nő
munkájában, s bár többször is föl akarja adni, végül apja halála miatt dönt
úgy, hogy végigjárja a megkezdett
utat. Gerry ezáltal magánszemélyből
társadalmi lénnyé avanzsál, érzi, hogy
szerepe van apja tragédiájában, s bár ő
maga is áldozat, hiszen akarata ellenére, ártatlanul rángatták bele ebbe a dologba, de már nincs visszaút, apja nevében kötelessége föllépni a társadalmi
igazságtalanságok ellen.
Mégsem Conlon új hozzáállása, hanem a véletlen viszi sikerre ügyüket,
ugyanis az ügyvédnő a sors szeszélye
folytán jut olyan perdöntő bizonyítékokhoz, melyeket a hatóságok titkoltak, "a védelem nem láthatja" fölirattal helyeztek el Gerry Conlon rendőrségi aktái közt. Sheridan pesszirnizmusának és szkeptikusságának ékes

bizonyítéka a két bírósági jelenet, Gerryék elítélésének. illetve tizenöt évvel
későbbi fölmentésüknek ábrázolása:
megdöbbentő. hogy ugyanaz a tömeg,
amelyik bizonyítékok hiányában is ordítozva követelte a fiatalok megbüntetését, és ovációval jutalmazta a bíró abbéli sajnálkozását, hogy nem ítélheti a
vádlottakat halálra, tizenöt év múltán
ujjongva fogadja ártatlanságuk kimondását. Értékelhetnénk ezt a különbséget a társadalom igazságérzetének fejlódéseként is, ha nem tudósítana mínket a film végi fölirat, hogy az egykori
koncepciós perben részt vevő rendőröket 1992-ben ártatlannak mondta ki a
bíróság. Ennek tudatában Gerry ConIon küzdelme nemesedik sorstragédiává, mert Sheridan félreérthetetlenné teszi, hogy nem egy justizmordról volt
szó, a demokrácia nevében működő
abszurd államhatalrni gépezet a társadalmi (valójában hatalmi) érdekek védelmében továbbra is följogosítva érzi
magát az egyén totális elnyomására.
Vele szemben az egyénnek soha nem
lehet igaza, mert Conlon és társai hiába szabadultak ki, a valódi bűnösök
nem bűnhődtek meg.
Sheridan filmjében mindvégig ragaszkodott az objektivitáshoz, nem színezte túl a történetet, hagyta, hogy a
tények önmagukban hassanak, a dramaturgia két idősíkját is a már említett
egyensúly, s éppen a hitelesség kedvéért alkalmazta. Csak néhány epizód
esetében folyamodott a teatralitás eszközéhez (a már említett bírósági jelenetek, Gerry kihallgatása, néhány börtönjelenet), de ezek csak erősítik a film
egységét. Azonban a rendező mintha
túlságosan is ragaszkodott volna a valósághoz. A filmen nem a visszafogottság erényei látszanak, hanem inkább
az óvatosságé. nehogy hamis képet
fessen. Sheridan nem tagadta meg
szimpátiáját Gerrytől, nem palástolta a
hatalom iránti ellenszenvét. illúziók
nélküli komor képet állított elénk a demokrácia árnyoldaláról. ám túlzottan
bízott a megtörtént események drámaiságában,
paradígmatikusságában, s
nem élt olyan eszközökkel, amelyek
fölerősíthették volna ezt a tartalmat.
Jim Sheridan profi rendező és minden
bizonnyal érzékeny ember, ezen kívül
valószínűleg hisz az objektív tényföltárás mindenhatóságában, mert filmje
azon a bizonyos borotvaélen egyensúlyoz, s a nézőre nem a valóság ábrázolása, hanem maga a valóság hat drámaian.
Szárnyas Gábor

Skinned
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Amerikai filmet gyártani (és most
nagyrészt amerikai filmekről lesz szó)
jó buli. Ahogy egyik sikerfilmjük címe
is állítja: Dől a lé. A soknál jobb a több,
így aztán kialakult egy olyan múfaj(?),
amelyik még többet profitál. Lehet,
hogy a bevétele nem nagyobb, de a ráfordított pénz- és energiamennyiség lényegesen kevesebb. Ezek a "számozott
filmek". Ha egyszer el lehetett adni,
akkor sokadszorra is el lehet majd. A
cím magáért beszél, elég a számot odabiggyeszteni. A szemérmetlenebbek
nem folytatást készítenek, hanem másolatot. ilyenkor kétféle megoldás közül választanak: 1. eredeti cím plusz
számozás 2. új címet adnak valaminek,
és csak az ismertetőkben utalnak arra,
hogy ez a valami egy "átdolgozás",
"felújítás", remake, ... de véletlenül
sem koppintás.
A számozott filmeknek általában
nem újul meg a közönsége, mert az
ember még sokévi rutinos mozibajárás
után is képes azt hinni, hogy majd
nem ért meg mindent, ha nem látta az
elejét. Azok viszont, akik látták a kezdő részt, örömmel veszik a folytatást,
mert tutira mehetnek. Tudják például,
hogy mit ígér az a szó egy szám előtt,
hogy robotzsaru.

merő fölösleges gyártani, vagy így kell
megtudnunk. hogy fontosabb a szív
mint a ..., hogy a szeretettel legyőzhető
a..., így haladva lépésrőllépésre a Morálfilozófiai alapismeretek című kézikönyv fejezetein. A csövesek között jó
robotunk felismeri a valós értékeket,
látja, amint a szegény, ám nagyon rendes családok karácsonyfát állítanak,
csendben kártyáznak, biztos nem is
csalnak. olvasgatnak, szorgalmasan tanulnak, nincs egy hangos szó, csak a
becsületek szempárok. Érthető, ha
megdobban a robotszív ennyi szépség
láttán, hiszen néhány snittel korábban
a high-tech irodaházkomplexumban
jólöltözött öngyilkosjelöltek vették körül, ráadásul látványosan nem hajolt le
senki, amikor egy titkárnő leejtett néhány dossziét. Akciófilmünk azonban
még ezzel sem elégszik meg. A jóra és
a rosszra nem elég két példát hozni,
keresnek egy harmadikat is. Behozzák
a tényleg tökéletesnek gondolt robotzsarut, Otomót, a keleti szakemberek
büszkeségét. Aki nem látta az első két
részt, az egy-két percig azt hihetné,
hogy a robotzsaru zsarurobotot kapott
ellenfélül. Otomo annyira gépszeru,
hogy embernek hat. Duplasarkantyús
csizmát hord, szája sarkában lóg a
spangli, napszemüveges, kegyetlen,
ahogy kell. Amilyenek a filmekben a
keleti nagymenő bérgyilkosok. Természetesen elbukik. Nincsen neki "érző
góca".
A történet akciós része a detroiti
csatornákban játszódik. A nyolcvanas
évek végéig elég -volt a filmekben a
külvárosokba kimenni vagy a háztetőkön szaladgálni ahhoz, hogy mindenki
átérezze a kaland, a veszély és a normától való eltérés nagyságát. Mára
ezek az alapozáshoz tartoznak, a feszültségkeltéshez okvetlenül le kell
mászni a csatornába. Mindenképpen
meg kell tenniük a szereplőknek legalább három métert olyan terepen,
ahová az eltunyult, kényeskedő és
ókonzervatív nézők (a recenzenseket is
beleértve), ha minden jól megy - soha
nem merészkednének. Így vált mára
az amerikai városok csatomahálózata a
szabadság és a másság szimbólurnává.
Akciófilmeknek külön jót tesz, mert az
üldözők (vagy az üldözöttek, mikor
hogy) lassabban tudnak haladni a félhomálytól és a patkányoktól. Az lenne
a legjobb, ha a rendezők úgy döntenének, hogy a víz nemcsak az áramot,
hanem a golyót is vezeti, akkor ezentúl talán valamivel kevesebbet araszolnának a szereplők a mocskos alagutakban. Murphynek sem tett jót a nyirkosság, kicsit be is rozsdásodott. A csövesek sem rendesek eléggé, összetörik a
kápolnaablak intarziás üvegét. Ám nehogy azt higgye bárki is, hogy nem léteznek minden szempontból tökéletes

Robotzsaru

3

Aki még a harmadik résznél sem tudja, hogy mire számíthat, és mégis beül
rá, az csókolózni megy és\ vagy írni
fog róla. Elindul a film, és kideriil (az
újak számára), hogy ez az izé tényleg
robotból van, tényleg emberi rendőrből
csinálták, és mégsem bír tökéletes lenni. Pedig milyen jó lenne egy tökéletes
zsaru ...
Murphy, a páncélozott fakabát (lásd
még: arannyal futtatott ezüstlánc) nem
cáfol rá a nevére, ha egyszer elromolhat, akkor el is romlik. Benne maradt
az "érzelmi góca"r kevésbé tudományos akciófilmben ez egyszeruen a
szíve lenne. Körbehordozza infratekintetét, úgy kezd viselkedni, mint akik
szúzanyás kulcstartót lőnek a búcsúban. Felváltva lát gyerekarcot és
könnyező Krisztust, közben a lelki fülével kábé Oaydermannt hallgat, amit
sajnos mi is hallunk. Utcai összecsapásba keveredik, a résztvevők: rendfenntartók
kontra
homelessek.
Murphy, mint egy belga, nem tudja,
hogy hová álljon, hiába programozták
be a merevlemezére, hogy első a szolgálati szabályzat, második a parancsvégrehajtás, harmadik a polgári lakosság védelme. Megcseréli a sorrendet, a
csövesek. a törvényen kívüliek mellé
áll. Sajnos nem derül ki egyértelműen,
hogy egyszeru üzemzavar következménye-e ez a változás, és érző robotot

Nyúzott

bor 7
gert nem máshol ismeri meg, mint a
mosodában. Ahogy a csatornába mászás azt hivatott jelenteni, hogy ez veled, kedves néző, nem történhet meg,
úgy a mosoda éppen ennek az ellenkezőjét sugallja. A mosoda mint az
egyenlőség hazájában a demokratikus
érzület ébrentartója ...Láttunk már mosodázni Beverly Hillsben, Manhattanban, Bronxban, direkt úgy van kitalálva, mint a mellékhelyiségek. Bárhol és
bármikor bemehetsz, ha a szükséged
úgy diktálja, az egyetlen hely, ahol
nem kémek nyakkendőt vagy baseballsapkát a belépéskor. Mosodázni még
előáztatás nélkül is állati unalmas, így
biztosak lehetünk az első vágóképénél,
hogy valaki valakivel beszélgetni fog.
Még a társadalmi különbségek is kisebbnek látszanak az átlagosnál, mert
ugye a normális ember mackóban viszi
le a szennyest, nem pedig estélyi ruhában. Egyformán jövünk a világra, és
egyformán állunk a forgótárcsás mosógép és az Úr színe elé.
Kicsit még e1poénkodnak a fiúk, aztán vége. Jövő őszig. Az

Apám, a hős (2)

emberek. Léteznek. Ők a kerületi rendőrök. Mezei fickók a yardról, nem hekusok, nem zsaruk, nem tartoznak a
szövetségiekhez, egyszeruen csak helyén van a szívük és az eszük, ha kell
a jelvényüket is eldobják. Nincs is annál megnyugtatóbb érzés, mint tudni:
angyalok, vagy ha nem, hát legalábbis
angyali rendőrök vigyáznak ránk. Nálam nyugodtabbak csak azok lehetnek,
akik harmadszorra látják,
Sorban a második bórt húzzák éppen a két idióta kábeltevésről is a

Wayne világa 2
-ben, Wayne és Garth magyarhangja
Geszti Péter és Szikora Róbert. Rajtuk
nem rnúlik, hogy a film nem vonul be
a mozitörténelembe. A két elképesztően ronda és ellenszenves főszereplő
egyikéről talán elég annyi jellemzésül,
hogya nap huszonnégy órájában teljesen problémátlanul baseball-sapkát
hord a fején. Igen, huszonnégy, mert
abban is alszik. Hogy pontosan melyik
.generációnak készült az egész estés

geglánc, az kideríthetetlen. A poénok
azoknak az alig tizenéveseknek szólnak, akiket hidegen hagy a filmbeli úrfelmutatás. Az önmegvalósítás útjára
lépett, magát tehetségesnek nehezen
gondolható szövegláda álmában Szent
Jim Morrisont látja, Sőt, az ötleteket is
ad neki. Most tegye mindenki a szívére a kezét, aki egyszer is hallotta már
Morrisont, és el tud tekinteni a Wayne
World-től. Ugye, ébredés után elgondolkodna a dolgon? Azt nem állítom,
hogy mindenki elmenne Londonba
Szent Del Prestonhoz, minden idők
legmenőbb rockeréhez. a road y-k atyjához és tanítómesteréhez, de hogy a
bolha bekerülne a fülbe, az egészen
biztos. A nézők, akik Del Preston generációjának lassan az unokái lehetnének, úgy hallgatják a Woodstockról
szóló legendás történeteket, mint mi
egykor rajfoglalkozáson a veterán partizánok visszaemlékezéseit.
Az álmok valóra válnak, Wayne
összehozhat
egy
szuperkoncertet,
ahogy Morrison megjósolta, Garth pedig végre-valahára becsajozik, sőt
egyenesen bebézingerezik. Kim Basin-

nem folytatása semminek, állitólag remake. Éppen egy éve Hania-palinia eimen futott a hazai mozikban az a francia film, melynek eredeti címe Apám, a
hős. Mindkét film főszereplője a megpocakosodott Gérard Depardieu, aki
élethűen aggódik tizenhárom éves lánya erkölcseiért. A történet is ugyanaz,
elvált apa nyaralni megy a kamaszodó
lányával, aki mindenkinek azt hazudja,
hogy a férfi nem az apja, hanem a szeretője. Depardieu megtudja a dolgot,
részt vesz a színjátékban, mindenki
gyűlöli a "vén szatírt", akinek a karmai közül ki kell az ártatlan lánykát
szabadítani. Aztán minden megoldódik. Ugyanaz a helyszín is, tenger,
napfény, üdülőhely, talán néhány mérfölddel arrébb, mint a franciáknál. A
dialógusok legtöbbször szó szerint
egyeznek, ahol nem, ott hiányzik kéthárom mondat, de nem találni magyarázatot, ho~ miért éppen azok nem
kellettek. Uj mondat nincsen benne,
mint ahogy egyáltalán semmi se. Semmi. Depardieu ugyanazokban a hawaii
mintás klottgatyákban sétálgátja végig
a másfél órát, kicsit érthetetlen az
egész, mert akkora siker először sem
volt, és alig telt el azóta egy kis idő.
Ráadásul Depardieu halványabb, mint
a Hanta-palintaban, ettől aztán az egész
film elgyengül, mert az ő stílusgyakorlatán kívül amúgy sem volt más látnivaló. Talán arra jó szolgálatot tesz ez a
remake, hogy kiderüljenek az egyébként alig megfogható különbségek egy
európai és egy amerikai (Turcsányi

Sándor szavával: pisisített) kommerszfilm között. Ez utóbbiban alig rnérhetően, de nagyobbak a gesztusok, alig
észrevehetően, de zajosabb a háttér, a
jelenetek gyorsabban folynak egymásba, öt helyett csak hármat lépnek sétálás közben. Egyetlenegy jelenet hoszszabb az amerikai változatban, amikor
a hős apa vízisíelni megy a lányával,
és a motorcsónakot vezető fiú meg
akarja leckéztetni. Itt is, ott is ugyanúgy jönnek fel a vízre, ugyanúgy gyorsít a fiú, ugyanúgy ügyeskedik az apa,
csak éppen azokat a pillanatokat tartják ki jobban, amikor majdnem felkenődik egy-egy sziklára, de megússza.
Két és fél perc akció kerül a nyaralós
családi vígjáték közepébe.
Az "én is megrendezem" -nek nagy
divatja van mostanában, nemrég láthattuk az amerikai Nyikitát, most pedig itt van a

Szökésben (3)
- Bonnie és Clyde történetének legújabb variációja. Ez nem remake, nem
azonosak sem a szereplők, sem a dialógusok, mégsincs olyan érzésünk,
hogy újdonságot látunk. Új címet adtak az alapötletnek. de azért, biztos
ami biztos, ráírták az ismertetőkre,
hogy "korunk Bonnie és Clyde-ja". Ezzel csak nyerni lehet, hiszen az alapfilm mára egész mitológiát teremtett
maga körül a szubkultúrában és a tömegfogyasztásban egyaránt. A legújabb verzió főszereplői AIec Baldwin,
Kim Basinger és Tom Wool!, akiknek a
neve mellé ugyanúgy számot lehetne
írni. Mintha egész életükben egy filmet
forgatnának kisebb-nagyobb megszakítássaI. Fikarcnyit sem térnek el saját
maguktól, nyilván a rendezők szándéka is ez, 'legyen egyértelmű egy karakter, mint a wrestlingben a csúnya, a
nagy, a cowboy, a hős, a pipogya stb.
Tom Woolf flegmán néz, és bármi kitelik tőle, Baldwin a kölyökképű rossz,
akiről mindig elhisszük, hogy meg
tudna javulni, csak szegénynek nem
jön össze. Kim Basinger az a fajta bombázó, aki mégis mindig az odaad ó és
elfogadó nőt játssza. A stílust a legelső
percben egyértelműsítik a reklámkli-

Imádlak,
Mr. Manhattan!

pek által harminc másodpercben
belénkvert kultikus tárgyak, a nyitott autó, a csuklókendő. a férfias ezüstékszerek, a csillogó motorok, márkás fegyverek és napszemüvegek.
Ebben a tárgyi világban viszonylag keveset szoktak beszélgetni, annál többet lőni és
szaladni. Meg szerelmeskedni.
Természetesen megint lemennek a csatornába
is, sőt a mexikói határt is átlépik, ami
nagyjából ugyanazt
szokta jelenteni.
Egyetlen
megoldás
kínálkozik
arra,
hogy ne unatkozzunk: ne várjunk újat.
Törődjünk
bele, hogy
láttuk
már,
ahogy a legtöbb filrnnél ugyanez az érzésünk. Örüljünk annak a három ötletnek, amit esetleg mégis kipréseInek
magukból. Férfi, nő, gengszterek, megbízást kapnak, lebuknak, börtön, szökés, bujkálás, menekűlés,
sok pénz,
még több fegyver, szerelern. féltékenység. Ennyi.
Ahogy ennyi az

Egy lövés a fejbe, öt a testbe
című amerikai thriller, eredeti eimen
The young americans is. A megszállott.
kemény zsaru izgalmas
téma, lehet
benne akciózni, moralizálni, életképeket felvázolni, de legtöbbször is tipizálni. A kemény zsaru először ellenszenves, aztán megértjük, a végére meg is
szeretjük. A házasságuk az ügy miatt
tönkremegy (-ment), valamiről le kell
szoknia (bagó, kávé, égetettszesz, káromkodás,
néha mindről egyszerre),
van legalább egy régi ügye, legalább
egyszer sáros maradt valamiben (lelőttek miatta valakit, nem volt engedélye
valamire, részeg volt.v.), rosszul öltözik és rendíthetetlen. Vannak még a régi és az új stílust képviselő gengszterek, az újak vadak, etikátlanok, kábítószerben utaznak, nem tisztelik a nagyokat, és persze Amerikából jönnek,
mert minden rossz ott terem. A munkaerőtoborzást
a megavállalatoknál
jól
bevált szlogenekkel kezdik: ha sokat
akarsz keresni, ha nem akarod, hogy
mások a fejedre nőjenek, ha elég rá termettnek és dinamikusnak
érzed magad, akkor lépj be a sikerorientált
teamünkbe. A managertípusú
fiatalok
aztán mehetnek az utcára drogot árulni vagy bérgyilkosnak.
és egészen a
meggyilkolásuk
pillanatáig
aránylag
tényleg jól keresnek. Az agy-, test-,
pénztárca-,
satöbbikontroll
hatására
(vagy éppen annak ellenére) néhányan
kiemelkednek,
főnököt kezdenek játszani, és ha megfelelő színű zakót sikeriil magukra venniük, akkor talán a
kisfőnökségig is vihetik. Aki nem akar
se sikert, se zakót, se kalkulátort, azt
beszervezi a kemény zsaru. Kell az
utánpótlás.

A rendőrségi szobák belső életénél
csak a szerkesztőségi szobákét ismerjük jobban a moziból. Pontosan ugyanazt lehet elérni a zsumalisztatörténetekkel is, súlyos
erkölcsi kérdések
megoldása, egy zárt kaszt emberarcúsítása - de nem jobban a kelleténél, izgalom.

vatvezetővel.
Az egyik pénzügyí
es
presztízsokokból
nem akarja leállítani
a megkezdett és nyilvánvalóan
hibás
nyomtatást, a másik etikai okokból ragaszkodik az újranyomáshoz. Az egyik
Glenn Oose a másik Michael Keaton.
Győz az igazság, leveszik a gipszet.
A fantasztikus filmeket eleve foly ta. tásosra szokás írni, ezért nyugodtan
mondha tjuk, hogy

The paper
A New York Sun szerkesztőségében
vagyunk,
köriilöttünk
Glenn Close,
Robert Duvall, akik újra eljátsszák előző szerepeiket. Aztán bejön valaki, akiről sok minden elmondható,
csak az
nem, hogy egyoldalú színész lenne.
Michael Keaton. Most éppen egy médiacápa. akinek a felesége szülni készül, rendőrfilmekben
válna is, de szerencsére szakmabeli, így megérti, hogy
a Sztori mindennél előbbrevaló. Itt is
újra úgy viselkednek velünk a filmkészítők, mint a számozott filmeknél.
Semmit sem kell dramaturgiailag
felépíteni vagy a szerepeket
árnyalni,
úgyis láttunk már húsz ilyent, magunktól is tudjuk, hogy papírpohárból
fogják a kólát inni két cigaretta kőzött,
míg a telefon mellett várják a legújabb
szenzációt. Csorog előre a The paper,
amikor egyszer csak a magyar viszonyokhoz képest elég meglepő jelenet
következik.
A nyomdagép
mellett
összeverekszik a napi szerkesztő a ro-

Csúcsfejek

(1)

Jártak már nálunk zöldlábúak. csirkenyakúak, most a tojásfejűeken a sor.
Azt hihetnénk,
hogy kimeríthetetlen
humorforrást
jelentett a forgatókönyírók számára pusztán az a tény, hogy
ezek a szerencsétlenek máshonnan jöttek, ergo teljesen hülyének
néznek
minket, mialatt mi teljesen hülyének
nézzük őket. De nem, sajnos beérték
ez utóbbival. mint mindig. Így azonban hamar elfogynak a poénok, marad
a szomorú igazság, ha meggebedsz,
akkor is tojás fejű maradsz. Sőt, az ember elképesztő önhittsége folytán csavarodik is egyet a történet. Nem elég,
hogy kívülről merő megaláztatás
az
életük, még így is annyira jó itt nálunk, jófejeknél, hogy amikor végre hazakerülnek, és kívánhatnak egyet, akkor visszakéredzkednek ide. A folytatásban majd jönnek utánuk mások is. Az

a férjhezmenési stratégiák közül leginkább a két világháború közötti magyar
filmvígjátékokban
favorizáltakra emlékeztet. Kedves, bárgyú, elsősorban lányos film, barátnőkkel el lehet vihogni
rajta. A jersey-i lányok legbátrabbika
elhatározza, hogy megmássza az osztálylétrát. Bemegy Mánhattanba. az első útjába akadó pasinak összetöri a
Mercedes-ét, lassú víz partot mos technikával felszedeti magát, efölötti örömében még a fluoreszkálós rózsaszínű
lakkot is lemossa a körméről, negyven
dekás fülbevalóját egy vagyonba kerülő picurkára
cseréli, aranyhalat
vesz
ajándékba, mert azt nem lehet kidobni.
Emellett azonban, szerelem ide, alkalmazkodókészség
oda, az elsőosztályú
étteremben üvegből issza a sört, de
még előbb gondosan belecsavarja a citromot, szegecses farmerminiben
megy
randevúra,
és gyakran mondja azt,
hogy "balcsi, cuki pulcsi és fincsi pogi". Pedig az öltönyös herceg - legnagyobb sajnálatunkra
- nem valódi. Ó
is a külvárosból jött, egy jómódú galériás spiné tartja el (ki). Igaz, ő közben
"kapott" egy kis kultúrát, de szerencsére annyira rendes, hogy nem hagyja
el a kis dzsörzét (bocsánat'), Sőt, újabb
(farmer-lreklámba
illő jelenetet látunk
zárásképpen:
az acélkékszemű
épphogy borostás férfit bőrig áztatja az utcai tűzoltócsap. ingén a felső két gomb
kibúlyik a lyukból, az imádott nő pedig egy ablak mögül mosolyog. A

Négyfogásos
szerelem
bátran számíthat az előbbi film nézőire, ráadásul még jobb is. Az álruhás királyfi és Hamupipőke
egymásra találnak a new york-i flaszteron. Nappal a
lány a férfi szakácsa, a férfi titkára a
lány apja, a lány szakácskönyve a titkár feleségének a családi öröksége, a
lány anyjának a férfi titkára volt a férje. A lány Európa egyik legjobb szakácsa, pedig régebben gyűlölt főzni, csak
a szabadságát akarta megvenni a mestervizsga
megszerzésével.
Kezdetben
még arra az elvetemültségre
is képes
volt, hogy zacskós porból készítse a
galuskát, ám később odáig vitte, hogy
imádottja a lánykérés pillanatában almásrétest kért tőle örök hűség helyett
A bájos (bár ez nem kifejezetten esztétikai kategória) német film a müncheni
fesztiválon
zajos sikert aratott. Na,
nem a kritikusok körében. Azoknak
tetszett, akik szeretik Cilike történeteit,
és akiket nem zavar, ha a gu1denburgos Christiane Hörbigerről is lehúzzák
azt a bizonyos hetedik bőrt.
Kuczogi

Szilvia

~

Boldog

~

Uj Evet,
Moszkva!

Boldog Új Évet, Moszkva!
(Sz Novim godom, Moszkva!)
orosz, 1993.
írta: Natalja Pjankova, Julija Damszker, fényképez te: Alekszandr Karjuk,
zene: Vagyim Pjankov; szereplők: Marija Gangusz, Ilja Narodovoj, Vagyim
Pjankov, Julija Darnszker, Galina Zahurdajeva, Oleg Va zilkov
VGIK, ARSZ-90 produkció
Az Örökmozgó bemutatőja (június 7.)

övéihez hasonló mélységű alkotásokat
létrehozni. A meditáció Szokurovnál
Mit várhatunk a Inai orosz muvemár inkább gesztusértékű, erősen önszettől? A világmegváltás poézisét alig- magába záródó avantgardista forma.
ha. De az sem valószínű, hogy a társaTársadalmi hatású létértelmezésre
dalmi lét rnoralízáló modellálására vál- tehát nemigen lesz képes a közeljövőlalkozna. Nem, a tolsztoj és dosztoben a társadalomformálástól
ma
jevszkiji örökség egy időre kimerítette
amúgy is idegenkedő orosz rnűvészet,
szellemi bázisát, Vajon milyen eszme Ám még így is ott van Csehov. Nyikita
jegyében lehetne ismét teremtésre vál- Mihalkov tökéletesen érzett rá a hetvelalkozó hősöket ütköztetni a teremtésnes évek második felében az egyszeru
seI? A marxizmus válsága nyílvánvaló,
emberközpontú világábrázolás erejére.
de nem is ez a probléma, hanem anHa éppen nincs megváltó eszme, ennak felismerése, hogya keresztény vi- gedni kell a valóságot, hogy értelmezlágkép sem aktivizálható a művészeti
ze önmagát, és jellegzetessé kriséletben. A kereszténység már nem ké- tályosítsa mindennapjait. Ebben a pszipes irányt adni az emberi létnek. Huchologizáló mikrorealizmusban érzem
manizálhatja azt, de ehhez alá kell ren- ütőképesnek a mai orosz filmet is, ami
delódnie a modern civilizációt meghanem kevés, ha meggondoljuk, hogy a
tározó értékeknek. A klasszikus orosz szovjet korszakban a csehovi hagyoirodalom szellemi izgalmat a liberális mány kevéssé érvényesülhetett a jelen
és szocialista eszmék jelenléte, a hoz- ábrázolásában.
zájuk kapcsolódó társadalmi mozgalA módszer kimeríthetetlen művészi
mak bemutatása gerjeszti. Ez szüli az tartalékaira utal Natalja Pjankova renintellektust szabad pályára állító filo- dezői bemutatkozása, a Boldog Új Évet,
zófiai kérdésfölvetéseket, illetve azokat
Moszkva! is. Igen árulkodó tény, hogy
az emberi konfliktusokat, melyeknek
egy főiskolás vizsgafilm nőtte ki magát
érzékletes ábrázolása katartikus erejű a tavalyi év egyik legérdekesebb, legétotalitásélményhez juttatja a befogadót.
rettebb produkciójává. Erre valószínűStolz, Bazarov, RaszkoJnyikov és leg maguk a "vizsgázók" sem számíSztavrogin ad humanista ragyogást a tottak, hiszen lényegében helyzetgyavelük szembehelyezkedő keresztény
korlatról van szó. Fiatalok szilhagyománynak. De a hatvanas évek· veszterezését kell megidézni egy jellegszovjet művészeti fellendülésének sem zetes moszkvai társbérletben. Pjankova
az aktivizálódó keresztény értékrend,
az ivás és a kissé kényszerű mulatozás
hanem a társadalrni igazságosság meg- . motívumától löki el magát, majd a vég
újuló forradalmi öröksége volt a szel- nélküli ajándékozás karikirozó megjelemi magja. Belőle nőtt ki Tarkovszkij lenítéséveI teleszórja a sivár helyiségesajátos szemléletű bölcseleti filmművéket a mindenre kiéhezett orosz polgár
szete is. Nem véletlen, hogy kultusza
teljesen esetleges tárgyi bálványaival.
ellenére sem tudnak mai követői az Forgatókönyvírójával, a lakásban mez-

telenül tébláboló, vaskos Julija Damszkerrel azonban egy furcsa szerelmi
sokszögre akasztja találó életképeit. Az
új évet testvérénél, lljánál köszöntő
Maríja a kíméletlen vodkázás és az
ajándékozási szertartások közben mind
gyakrabban és izgatottabban érdeklődik egy bizonyos Krasznov felől, Ám
lassan kiderül, hogy Krasznovra vár a
beteg Iulíja is, és egyre inkább az az
érzésünk, hogy llja sem közömbös a
fiú iránt. Pjankova nem bonyolítja bohózattá a cselekményszálat. Ellenkezőleg, azzal játszik, hogy sokatmondó, de
távolról sem egyértelmű utalásokat
tesz csupán hősei érzelmeire, a köztük
lévő kapcsola tokra. Hiába jelenik m~
a film befejező részében Krasznov, csupán annyi tisztázódik, hogy ma Juliját
viszi magával. Igazi férfiassággal úgy
zárja le a szilveszterí szituációt, s ezzel
magát a kompozíciót, hogy mindent
nyitva hagy.
A rendezőnő fiatal színészei re építi
filmjét, akik nagyon jól érzík magukat
a felkínált helyzetekben. Virtuóz teljesítményiik azonnal fel is vetette azt a
problémát, hogy a produkció nem elég
filmszerű, Kétségtelen, hogy a beállitásokban van valami "színpadias" statikusság és kitartottság, a látvány melynek a színészi játék is része azonban ettől még lebilincselóen hatásos. Két apró "húzásra" érdemes ezzel
összefüggésben felhívni a figyelmet. ilja szobáját egy áttetsző választófüggöny osztja ketté. A lelki történések
homályá t fokozza, hogy több jelenetet
ezen a függönyön keresztül látunk.
(Mellesleg végig nem derül ki az sem,
mi van a szoba függöny mögötti sötét
részén.) A képi világ másik sajátosságát a Szvema ~yersanyag produkálja.
Zöldessárga alaptónusa. szemcséssége
valami egészen furcsa avittságot, elmosódottságot kölcsönöz a látványnak.

Megfosztja csillogásuktól a nyugati
ajándéktárgyakat, "íradttá fakítja az
ünnepi tombolást.
A Boldog Új Évet, Moszkva! ismét artól győz meg, hogy a hatásos ábrázolás a legátlátszóbb lszituációt is művészi mélységek felé cndítheti. Pjankova
olyan_gesztusokat sihol elő a megjelenített helyzetekból melyek közvetlen~ükben
is képesek típusokat teremteni, és történelmi folyamatba helyezni a
bemutatott társadalmi közeget. Bár
nem derül ki, hogy Krasznov kit szeret, és hogy volt-e viszonya Iljával, viselkedése (a tehetséges énekes, Vagyim
Pjankov alakításában) saját jellemén túl
így is sokat feltár a mai generáció
szemleletéről s a mögötte meghúzódó
tudati zűrzavarról. Pjankova nem lelkizik. Nem redukálja-torzítja az életet
lelki valósággá, inkább "hétköznapi"
zajlásának teljességében fürkészi a lelki
konfliktusok jeleit. És ígéretesen gyakran rájuk talál.
Forgács Iván

Az utolsó bolsevik
Az utolsó bolsevik
(The Last Bolshevik),
angol dokumentumfilm, 1993
írta és rendezte: Chris Marker
Michael Kustow Productions.
Az Örökmozgó bemutatója (május 28.)

A filmtörténet két el nem ismert nagysága találkozik Az utolsó bolsevik elején.
1985, a kamera előtt Alekszandr Medvedkin, orosz rendező. Olyan idős,
mint a század, melynek zűrzavara ott
tükröződik megviselt. mégis életvidám
arcán: előkerült egy filmes, egy hithű
művész. A kamera mögött örök hátborzongató félrevonultságában Chris
Marker (született Christian Franccis
Bouche-Villeneuve), aki a drámától a
Balpartig vezette a francia új hullámot,
hogy ott létrehozzon egy sajátos dokumenturnfilmtípust.
Marker-filmet nézni olyan, mint levelet olvasni valamely ritka szellemes
írótól. Képek és találóbbnál találóbb
megjegyzések zúdulnak az emberre.
Ünnepelt filmje, a Napfény ne1kül (Sunless, 1983) kollázs a japán életről, a
fesztiválokról. szertartásokról, a kimerült ingázó król, a technika féktelen
burjánzásáról afrikai kitérőkkel és Vertigo-részletekkel.
Marker szövegét egy
fiatal nő mondja el érzelmektől megmegremegő komputerhideg hangon.
Úgy tolmácsolja a rendező megfigyeléseit, mintha leveleket idéz ne fel tőle:
őszinteségét próbálja leplezni. Marker
filmjeiben mindig van egyfajta elveszettségérzés. Az emlékezetről. a memóriazavarokról, a fotográfia megfoghatatlanságáról szólnak. Mikor Marker

azt mondja James Stewart Vertig6-beli
fígurájáról, hogy az "a szerelem bolondja, aki rájön, hogy lehetelen hamisítás nélkül megőrizni egy szerelem
emlékér", ezzel saját iróniáját és szaggatott stílusát szentesíti.
A markeri mérce szerint Az utolsó
bolsevik egy őszinte, egyenes vonalú
film: Medvedkin életrajza, 190O-asszületésétől a peresztrojka hajnalán bekövetkezett haláláig. De azért sok minden van benne. A vége felé Medvedkin
úgy írja le saját és kortársai életét, mint
a fekete lyukakat: "Néhány köbcenti
az egész, de több tonnányi súlya van."
Marker feltárja, hol a tehetség, és hol a
politikai ostobaság. Filmje tanulmánya
totalitarianizmus alatti művészeti élet
zártságáról. Medvedkin soha nem kételkedett a bolsevizmusban. Legsötétebb pillanataiban május elsejei propagandát gyártott Sztálinnak sugárzó tekintetű parasztasszonyokkal és nagybajuszú férfiakkal, amint tündérmesébe illő hangulatban énekelnek és táncolnak. Pályája csúcspontján megcsinálta A boldogságot. A némafilmes korszak alkonyán, 1934-ben készült A boldogság Eizenstein szavaival azt mutatja
be, "hogyan nevet egy bolsevik".
Egy éhező, csont és bőr parasztra
ráripakodik házsártos felesége: "Menj,
hozd el a boldogságo t, vissza ne térj
üres kézzel!" A mítoszok elegyítése
Fred Karnóval egy burleszkbe mártott

Isteni Színjátékot eredményez. Marker
keményen amellett érvel, hogy a művet tökretette a sztálinista tartalom. A
film mégis inkább kiáltásnak tűnik egy
kapzsi, fukar világ ellen, ahol - akárcsak az egyik híres jelenetben - az embemek még a házát is elemelhetik a feje fölül. A művészet kibújik a dogma
pórázából.
Marker a hatvanas években bukkant
rá A boldogságra a brüsszeli filmarchívurnban. Később előkerült egy tekercs
a harmincas évek falusi életéről. Medvedkin film-vonatán készült, mely a
filmművészetet próbálta eljuttatni a tömegekhez. Olyan ez, mint Rembrandtot találni egy padlásszobában, és Marker át is ad valamit ebből a szívbemarkoló érzésbő!. Elragadtatását azonban
némileg tompította a felismerés: az
aranynak hamis a fénye. Marker azok
közé a szovjet filmesek közé sorolja
Medvedkint, akik hazudtak a képpel;
vádat emel Eizenstein ellen a Téli Palota ostromának történelemmé avatott
hamis képsoráért, és virtuóz bírálatot
mond a Patyomkin páncélos ogyesszai
lépcsőjelenetéről.

Érveit nem kell elfogadni (tökéletes
megértésük sem szükséges). Marker
filmje így is működik. Lehet élvezni a
velős szöveget (melyet igen hatásosan
tolmácsol Michael Pennington), a gördülékeny, szövevényes szerkesztés t és
az elegáns kompozíciókat. Marker művészete egyszerre szertelen és kiszámított: gondolatok és képek kincsesbányája. Sokáig fogunk emlékezni a
templomba járók gyertyafény világította, kísérteties, áhitatos arcára; a Sztálin
haláláról tudósító neon szalagcímekre
("HALOOKLIK...HALDOKLIK... MEGHALT"); és a munkásra 1992-ből, aki
megjegyzi: "Tónkretenni könnyű egy
országot. Öt év alatt megcsinálni - ez
már valami." Így ért véget egy álom,
de ezt Medvedkin már nem érte meg.
Marker "dinoszauruszoknak" tartja a
Medvedkin-féléket, és igen időszerű az
az észrevétele is, hogya fiatalok szeretik őket. Marker sokkal átlagosabb
gyík: ide-oda siklik, nehezen megfogható, mégis valami hűvös ragyogás
árad belőle. (Happiness is making a
Bolshevik laugh. Independent on Sunday, 1993. augusztus 8.)
Quentin Curtis
Forgács Iván fordítása

1ft Foglalkozása:
Foglalkozása: neonáci
(Beruf Neonazi)
német dokumentumfilm, 1993.
írta és rendezte: Winfried Bonengel
fényképezte: Johann Feindt
OstfilmJHoffmann-Loeser produkció.
Az Örökmozgó bemutatója (május 31.)
A Foglalkozása: neonáci újdonsága a
jobboldalról szóló dokumentációk sorában - olyan filmek után, mint a Stau
vagy a Wahrheit macht frei =, hogy nem
a skinheadek paramilitáns vonásait
hangsúlyozza, hanem a yuppie öltözetbe bújt szélsőjobboldalt mutatja be. A
27 éves, müncheni irodával rendelkező
Ewald Althans portréja már nem a férfiszövetségek - részben szükségszerúen szexuális színezetű - ikonográfiáját
állítja a középpontba. Éppen ellenkezőleg, egy technokrata üzletember nagyon is modern képét vázolja fel, akinek gazdaságilag determinált típusa
ellentétben áll az általa propagált archaikus-harcos férfiideállal. Anélkül,
hogy ezen ellentét bemutatására tudatosan törekedne, a film mégis ott a leghatékonyabb, ahol a modern technokrata az archaikus ideológiával összeüt'kőzésbe kerül, vagy ahol a technokratából öntudatlanul előtör az archaikus.
Ezek a jelenetek többet mondanak
azoknál, amelyekben pusztán verbális
ellenérvek hivatottak a film morális
igazságát alátámasztani. A vágás a tettesről (Althans megfigyel és lefilmez
egy ellen-demonstráció t a történész
David Irving előadásán) az áldozatra
(a demonstráció egyik résztvevője sírva meséli, hogy családját a nácik ölték
meg) önmagában megteremti a szélsőjobboldal ellenes állásfoglalást, míközben a hanglejtés és a felvétel hossza
Althans elbizonytalanodását immanens
filmes eszközökkel mutatja be.
Ugyanakkor azonban, bár a Foglalkozása: neonáci néhány jelenete explicit
ellenvetést
tartalmaz
Althans-szal
szemben, tény, hogy a film stílusa igazodik hőse divatos gesztusaihoz. Althans mozgékonysága (legfontosabb tevékenysége az utazás és a hálózat építése) éppúgy meghatározza a film vágásának ritmusát, mint a főszereplő fo.togenitása. Johann Feindt kamerája
gyakran úgy láttatja Althanst, mintha
játékfilmben lennénk. Hátulról, enyhe
alulnézetből fényképezi. amint nagy
léptekkel, lobogó kabátban megy a városban. A kamera elkíséri a repülőtérre, és még a taxiba is beül mellé, csak
hogy megmutathassa, hogyan ad borravalót. Az a nagyvilágiság, ahogy Althans Kanada és a különböző európai
országok között utazgat (Torontóban él
Németországból kitiltott szellemi neve-

.
neon act

lője, Ernst Zündel), a filmnek is egyfajta világi, nemzetközi nyelvet kölcsönöz. Ehhez persze hozzátartozik az is,
hogy ami a felszínen nem jelenik meg,
az homályban marad. Sem a szervezetről, sem az anyagi támogatökról. Althans nemzetközi kapcsolatairól nem
tudunk meg eleget. A hős előadásához
való igazodás másrészt lehetövé teszi,
hogy annak belső ellentmondásai lelepleződjenek. A film egyik legsokatmondóbb jelenete az auschwitzi látogatás. Amikor Althans a gázkamrák
előtt teli. torokkal hangoztatja, hogy az
elgázosítás már csak az építészeti körülmények miatt is lehetetlen volt, csupán egy fiatal amerikai száll szembe
vele. Követi a szabadba is, és ismét
kérdőre vonja. Felszólítja, hogy vegye
le a napszernüvegét, és nézzen a szemébe. Althans enged a követelésnek,
de azonnal hisztérikus kitörésbe kezd
a bogarakról. és elrohan. Éppen
Auschwitzban vett erőt a kisportolt vezéren a "férgektől" való félelem, itt
szólalt meg a technokratában mélyen
élő archaikus gyilkolási vágy. (Beruf
Neonazi. Film-DienstD,
1993/25, 2223.0.)

Eva Hohenberger

Aki a Foglalkozása: neonácit megnézi,
okosabb lesz. Mert ez a film megcáfolja biztosnak vélt ismereteinket, jobban
mondva, a legendát, amely újságcikkekből és televíziós híradásokból keletkezett. A következőkkel kell ugyanis
tisztában lennünk. Először is, a neonácik nem fejetlen tömeg. Vezérük jóképű, elbűvölő, intelligens. Intézményi
háttérrel rendelkeznek, és nagyobb felada tokra is készen állnak. Tevékenységük koordinált, a kis jobboldali csoportocskák között lassanként összekötő
struktúrák alakulnak ki. Másrészt, nem
mindegyik neonáci származik lumpen
családból, nem mindegyik náci apja részeges. És bármilyen megnyugtató lenne is, nem minden náci ostoba. Thomas Heise Stau és Winfried Bonengel
Foglalkozása: neonáci cimű filmje úgy illeszkedik. egymáshoz, mint kulcs a
zárhoz. A Stau a "gyalogos hadakat"
mutatja, a Foglalkozása: neonáci a vezérkart. A film Kanadában kezdődik, ahol
a kedélyes Ernst Zündel koordinációs
központja található. Az ötven körüli
Zündel a Bundeswehr elől Ausztráliába menekült. Ma nemzetiszocialista videókat terjeszt szerte a világon, szervezete jól megél a támogatások bóL Beszédeket tart és látványos public relation akciókat szervez, amelyeken provokatívan magára ölti a koncentrációs
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táborok lakóinak zubbonyát. Zündel
tudja, hogyan kell bánni a médiákkal.
a legmodernebb technikát alkalrnazza.
Példaképe Khomeini, aki a száműzetésben szintén eredményesen dolgozott
video- és hangkazettákkaL Még a
komputer is vigyázzban áll, amikor
Zündel emberei bejelentkeznek.
Zündel istállójának legjobb lovát
Ewald Althansnak hívják. Althans fiatal, ékesszóló és jóképű. Kétméteres atléta, szimpatikus mosollyal. Nem bőrfejű: frizurája mértéktartó, öltönye jól
szabott. Egy teljesen ártalmatlannak
tűnő irodát vezet Münchenben. Ötven
embere van, és nem is vágyik többre.
Ez az a minden jobboldali szektában
megtalálhat6 elitalakulat. amely a diffúz közeget óvatosan koordinálja,
összefogja. "Ortodox nemzetiszocialista vagyok" - mondja Althans. "Vezérnek nem vagyok alkalmas, kevéssé vagyok idealista, és szerénytelenüJ viselkedem. De jó Himrnler lennék. Igen,
én akarok lenni Zündel Himmlere."
Althans karizmatikus beszédeket
tart. Nemzetiszocialista városnézést
rendez Münchenben külföldi elvbarátai részére. Lengyelországban az ott
élő németeket agitálja, nevetve beszél
egy lengyel professzorról: "Egyike a
kevés igazán jó lengyelnek. Majd egyetemi tanszéket ad unk neki Breslauban." Bonengel bemutatja Ewald és
szülei beszélgetését. Polgári környezet,
liberális, képzett ernberek. Okosakat
mondanak, és borzongva igyekeznek,
hogy szeretni tudják a fiukat, aki már
a Waldorf óvodában is minden áron feltűnésre vágyott. Aztán látjuk az egykori
Waldorf-növendéket a birkenaui koncentrációs táborban, a gázkamrában,
ahol kiváló angolsággal magyarázza a
világ minden tájáról érkezett látogatóknak, hogy mindaz, amit látnak,
nem más, mint zsidó csalás. Egy fiatal
amerikaival he~es vitába keveredik.
"Nézz a szemembe" - követeli az amerikai, és a retorikában járatos náci a
film során először zavarba jön.
"Noha csaknem az egész családomat meggyilkolták, ebben a pillanatban szinte valahogy szimpatikusnak
találtam, és ez szörnyű volt" - mondja
~tsdami
Filmfesztiválon tartott ősbemutató után egy néző, aki baloldali
elkötelezettségű zsidónak vallja magát.
Mint ismeretes, Goebbels is megnyerő
személyiség volt. A Foglalkozása: neonáci felfedi a keleten és nyugaton megszokott hagyományos antifasiszta propaganda hiányosságait, mely szerint a
fásiszták szörnyetegek, kopasz vadállatok, akik extremitásuk miatt kevés sikerre szárnithatnak. Bertolucci Huszadik század című filmjében a fasiszta
agyonüt .egy kisgyereket, hogy egészen

biztosan ráismerjünk. A valóságban ezzel szemben a fasiszta hasonlít hozzánk. Nem utalhat juk az emberi szélsőségek panoptikumába.
Természetesen, a Foglalkozása: neonáci ugyanolyan érvekkel támadható,
mint aStau. Bonengel is tartózkodik a
relativizáló kommentárok tól, egyedül
hagyja a kísértetet a színpadon. Más
módszerekkel valószínűleg nem lehetne ilyen hatékony filmet csinálni. Veszítene felkavaró hatásából. ha Bonengel másképp dolgozott volna. Nem kizárt, hogy a filmet Althans és követői
reklámnak fogják fel; hogy veszélyes
hatást gyakorol egyik-másik nézőre.
De a befogadói ostobaság nem határozhatja meg a filmkészítő munkáját,
egyik művészét sem. A film ellenzői,
akik azt állitják, hogy másokra veszélyes, talán kevéssé biztosak önmagukban, és saját világképük integritását
féltik.
A hagyományos antifasizmus nem
járt eredménnyel. A téma tabuként kezelése nem használ. Éppen ellenkezőleg: attraktív Robin Hood aurát teremt
a jobboldal körül. Pedig még Althansszal kapcsolatban sem adhatjuk fel a
reményt, hiszen a Vörös Hadsereg
Frakció néhány egykori tagja mára derék polgárra vált. Althansékat is meg
kell ismernünk. Sokáig kell még együtt
élnünk velük.
A Foglalkozása: neonácinak sikerül,
ami a harminc, nem is mindig rossz tévécsatomának csak ritkán: új, fontos
információkat közvetít. Megmutatja,
hogy mi történik az országban, hogy
mire kell fe1készülnünk. Azt bizonyítja,
hogy a politikusok minden szép beszéd ellenére bagatellizálják a veszélyt.
A potsdami fesztiválon a film nem
nyert díjat, a Berlini Filmfesztivál elutasította. De nincs ennél időszerúbb
német film. Még kérdéses, hogy talál-e
forgalrnazót, a televízió nem kockáztatja a bemutatását. Szükség esetén a babelsbergi producer, Andrea Hoffmann
maga fogja a mozikban bemutatni.
(Der Tagesspiegel, 1993. június 23.)

Harald Martenstein
Löwensohn Enikő fordítása

Történések" amatőrök
szemével

Mostanában sokszor vagyok lehangolt
és szomorú moziból kijövet. Persze lehet, hogy ennek egyfajta szakmai ártalom az oka. Mivel történelemmel foglalkozom, talán érthető, hogy bizonyos
filmek érzékenyebben érintenek. A történelem ugyanis nagyon kényes dolog.
Egyik alapvető sajátossága, hogy tényeken nyugszik. Csakis ekkor hiteles.
Logikus hát, hogy a történelmi tárgyú
pancsermunka dühit, vagy legjobb
esetben is elszomorít.
Az egyén élete sokféleképpen, így a
saját korának eseményeibe ágyazódva
is ábrázolható. A történelem mint az
egyén életét alapvetőert befolyásoló tényező sok jelentős mű ihletője volt a
fimtörténetben. Egyszerű a képlet, ha
egy film elsődlegesen a történelmet
akarja bemutatni, és a szereplők csupán eszközök ehhez olyan értelemben,
hogy sorsuk alakulásán át látjuk a társadalmj folyamatokat. Nagyságrendekkel bonyolultabb eset azonban, mikor
a rendezés nem közvetlenül, hanem az
egyén személyiségén, lelki konfliktusain keresztül kívánja érzékeltetni a történelmi dimenziót, mintegy egybefonva a kettőt. Elismerern. nehéz feladat.
Mégis bosszant, ahogy két nemrégiben
látott film elbukott rajta.
Erőtlenül omlik össze a végigszenvedett hosszú órák után a Kísértetház
történethalmaza. Egy dél-amerikai ültetvényes hányatott életéről szól a film.
Chile jelenkorához érve fonódik ténylegesen egybe a szereplők élete és tágabb értelemben vett közegük históriája. Ugyanakkor ez az a pont, ahol a
film elveszti addig sem túl nagy lendűletét, és széthullik a forradalom nehéz percei alatt. Az egyéni sors és a
történelem két teljesen külön szálon
fut, mindkettő csak saját eseményei
burkában létezik. Egyik szereplő életének tükréből sem tudunk meg semmit
az adott szituációra reagáló ember motivációiról. A két párhuzamos történés
szinte egyáltalán nem hat egymásra. Jó
példa- erre Blanca és Pedro esete. Szerelmük irreálisan, és már-már giccsesen tökéletes, miközben egy teljes világ
omlik össze körülöttük. A történelmi
szituációk
hiteles valóságképet igényelnek - ezek már csak ilyenek =,
márpedig ebben a filmben minden
van, csak az nincs.
Bár más környezetben, de hasonlóan félrerendezett eset az Isten. veled

ágyasom cimet viselő alkotás. Itt is fellelhető az egyén és a történelem párhuzamos vonala. A kapcsolat a két
táncos élete és a kínai történelem kőzött azonban csak látszólagos. A szereplők reakcióit egyfajta izoláltság jellemzi, s az a szinte felfoghatatlan történeti folyam, ami Kínát jellemezte a bemutatott évek alatt, teljesen elsikkad.
Nem érezhető sem az egyének életéből, sem környezetük eseményeinek
bemutatásából a történelmi időszak hihetetlen drámaisága. A japánok jelenléte kizárólag a színházban érezhető,
ahogyan a kulturális forradalom is
csak egy személyes konfliktus hátterében jelenik meg. Mindkét filmről elmondható, hogy a szereplők élete sehogyan sem akaródzik beépülni környezetük történéseibe. Pont ettől hatnak erőtlennek, ezért hagynak komoly
hiányérzetet a magamfajta nézőben.
Úgy tűnik azonban, napjaink filmművészete szerencsére mást is tartogat
még. James Ivory legutóbbi alkotása, a
Napok romjai sikerrel meggyőzött, hogy
másként is hozzá lehet nyúlni ehhez a
nehéz témához. A film nagyon angol.
A színhely egy vidéki kastély a maga
bájosan esetlen környezetében. A főszereplő a kiváló Sir Anthony Hopkins. Darlington Hall a béke és nyugalom szigete, ahol a legnagyobb esemény a rókák alkalmankénti kultikus
legyilkolászása. A Hopkins által alakított komornyik, Stevens úgy fogalmaz:
"The world has come to the house" és ez valóban szó szerint értendő, hiszen valahol erről szól az egész: a világ jött a házhoz. A rókavadászatok
ideje lejárt. A ház ura saját belátása
szerint próbálja befolyásolni korának
eseményeit, s amolyan úri módon elrendezni a vén kontinens problematikus dolgait. Lord Darlington sajátosan
értelmezett világrendje alapján összehívja barátait és ismerőseit egy afféle
hétvégi csevegésre a világpolitikáról.
Így akarják azt befolyásolni. Stevensre

nyilvánvalóan szükség lesz. A komornyiknak döntenie kell: a saját élete az
elsődleges számára, avagy a külvilág,
a szolgálat, a konferencia sima lebonyolítása. Feltűnik egy új szereplő, a
házvezetőnő. Személyében a már irreális kiút jelenik meg. Az, hogy Stevens
képtelen elfogadni Miss Kenton érzelmeit, ismét jelképes. Törvényszerű a
kapcsolat kudarca, hiszen a férfi teljesen azonosult környezetével, amely hibás úton haladt a tökéletes kudarc felé.
Stevens ugyanúgy bukik el, ahogyan a
lord, ő azonban a magánéletében. A
háború után a lord halálával egy teljesen új helyzet áll elő. Stevensnek
szembesülnie kell önmagával, amire
most is a külvilág, közvetve a történelem segítségéve! kerül sor. A háborúban elesett kocsmárosfiú halála döbbenti rá, mennyire hazug volt addigi
értékrendje. Most érti meg, hogy gazdájának barátai megalázták - ő nem
számított, hiába idomult hozzájuk, és
szolgálta őket vakon. Az újrakezdés sikertelen, hiszen esélyét már réges-rég
elszalasztotta. A volt házvezetőnő nem
térhet vissza, bárhogyan akarna is.
Gyönyörű képsor, amelyben a régi
Bentley naplementekor leáll. Lebukik a
nap, és Stevens nem jut tovább - neki
már végleg leáldozott.
A külvilág félreismerése teljes zsákutcába vezethet egy életet. Századunk
nagy kérdésére hívja fel a figyelmet
Ivory: felelősséggel tartozunk-e környezetünknek? A válasz Stevens példája alapján egyértelmű: igen. Csak az
egyénen múlik döntése, így maga ez a
lehetőség mutatja a felelősség súlyát.
Talán soha nem volt ez az üzenet
ennyire aktuális.
Máthé László Eduárd

Truffaut a
tolmácsfülkébol
szűk lyukból átélni. Nem altatom maPersze ez egy XIX. századi történet.
gam azzal, hogy miközben estéről-es(Ráadásul igaz.) De nem kevésbé fantére együtt lélegeztem il Truffaut-hőtasztikusak a napjainkban játszódóak
sökkel (dialógusa ikat tolmácsolva), sisem. Például A Mississippi
szircn]«. A
került végre megismernem őket (hi- férfi (Belmondo) elveszi feleségül a nőt
szen hallgathatjuk valakinek a lélegze- . (Deneuve), aki homlokegyenesen más,
tét t.'gy életen át, igazából úgysem is- mint akit el akart venni. A nő kiha szmerjük meg soha). Viszont bámulni
nálja becsapja, meglopja. gyilkosságba
bámultam ezt a sok szeretetrernéltó
keveri, s végül, hogy megszabaduljon
pszichopatát, aki olyan irracionálisan
tőle, elkezdi módszeresen
mérgezni ...
és halálosan tud szerelmes lenni, hogy
A férfi persze rájön, de nem bánja! Ót
a néző zavartan figyeli, "mily hős! úr a ez a kapcsolat érlelte igazán felnőtte,
szív" ...
benne ismerte meg il szerelem érzését,
Nemrégiben, valamelyik késő esti órán
Kom nkba n - eszem ágában sincs
s az olyan e!mondhatatlanul iont()s~á
közvetített a 3SAT egy 1987-ben ké- jelzőt keresni - az ember egyre csak el lett számára, hogy kész bele is halni.
szült Jean-Luc Codard - Marguerite
van keseredve, érzelmeiben józan és
Truffaut keserű humora és a két
Duras beszélgetést. A franciák két óvatos. A szerelern teljesen irracionális,
nagy színész szédítő jutalomjátéka igaszent
szőrnyetcge
ellenállhatatlan
őrült és abszurd dolog lett. Tudom,
zi nagy mozit hoz létre. Lehetne ponykönnyedséggel
csevegett egymással
hogy önkéntelenül is Woody Allent
va is, nemes ponyva, de túl sok benne
mindennapi emberi és művészi kétséidéztern. dehát ó az, aki erről a mega drámaiság és az irónia.
gekről, konkrétabban a film és az iromagyarázhatatlan
érzésről az Annie
A Szoll/széd s:crelók
hősei rnintha
dalom kapcsolatáról. Cod ard, mivel
Hollban
mindent elmondott.
És nem
egészen hétköznapi emberek lennének.
már nem hord fekete szemüveget.
látni
hagyott semmi reményt. Truffaut sem
A férfi (Depardieu) mérnök, a nő (Arengedte egyáltalán nem cinikus, sokkal
hagy. Truffaut szenvedélyes
törtédant) könyveket illusztrál. Mindketten
inkább gyengéd és szomorú tckintetót, . neteinek nagy iróniája,
hogy hősei,
kiegyensúlyozottt") házasságban élnek.
felénk fordította borostás a rcát, két ke- akik képesek erre él mindent elborító,
Igaz, 8 évvel ezelőtt szenvcdélyes SZl~
zébe fogta okos fejét, és néha elaludt
nagy, tiszta érzel em re, nem tekinthetők
relern volt köztük. de hát az elmúlt réegy picit. Többek között beszélt arról
normális embereknek.
gen. Aztán a véletlen úgy hozza, hogy
is, hogy szerinte a filmrendezés olyan,
Szerelmcs filmjeinek iskolapéldája
szomszédok lesznek. A lángoló-lobogó
mint a főzés: az ember mindig attól. -az. Ad21c H. tii/NII!'!". A 19 éves Adele
régi érzés persze feléled. Csakhogy
fél, hogy elrontja az ételt. És megkérelhagyja jegyesét (meg szüleit), és át- amit ezután átélnek. abban nagyon kedezte: "Mondd, Marguerite, szoktál te hajózze az Óceánt (1863-ban, egy fiatal
vés a boldogság, s nagyon sok a fájdanevetni írás közben? Úgy értem, az író
lányi), hogy kövesse szerelmesét
Kanalom, a vívódás, a gyötrődés. Soha nem
nevet, mikor ír?" Marguerite azt felel- dába. lmádottja, egy bizonyos Pinson
ugyanakkor, soha nem ugy~núgy szete: "Nem, Jean-Luc. De néha sírok."
hadnagy léha, önző és érzéketlen fia- retik egymást De szeretik. Es kikerülMire Jean-Luc hozzátette: "Mert netalember. Viszonya volt il lannyal. de
hetetlenül sodródnak végzetük felé.
kem még sohasem sikerült nevetni for- annak szerelme kínos, terhes és főképp
Szenvednek, de nem kell őket sajnálni.
gatás közben."
érthetetlen számára. A lány követi
Irigylésre méltó a bátorságuk, hogy
Milyen sokat nyilatkozott Truffaut is minden lépését, nyomoz utána, fedezi
úgy merészel nek érezni, ahogya mmezekről a jóravivő "szenvedésekről", a
kártyaadósságait,
prostituáltat fizet nedennapi életben nem szokás. Mikor II
szabadító szorongásokról, "míg végre
ki, "csinálj velem, amit akarsz" fölkiálférfi szelíd kis felesége rájön, hogy
felragyog az Alkotás, a Bálvány."
tásokkal űldőzi. A film hangvétele tramegcsalták, azt mondja férjének: "Félgil-.ol1lil-.u".Truff.iut rvnd kívűli intelllTruffaut és Codard.
Egym,hbd
tl'l..L'ny v~lgyok r.i, rád L)~_ftJ/I'S fl ~:(_,IIVCmindörökre be vannak zárva. Legengenciával bontakoztatja ki, miként ab- désedre",
dájukra persze sok klisé, frázis, közszolutizálódik a lány számára a szereTruffaut valahol minden filmjében a
hely rakódott rá, akárcsak filmjei kre,
lern, miként válik partner nélkülivé ez szerelem rejtélyét kutatja, Benne van a
De hát jól tudjuk, hogy a művekhez
a fanatikus érzelem. Szuggesztív jele- Doinel történetekben és a nem Doinel
tapadó képzetek nem azonosak a mű- netben mutatja be Adele elszakadását
történetekben, a Négyszáz csapás anya
vekkel. Mostanában ismét meggyőződis Pinsontól: a két fiatal szembetalálkofigurájában, mindenben. Benne van
hettem erről.
"Hangbemondóként"
zik az utcán. Adele nem ismeri meg a legutolsó filmjében, a Végre vasárnapszerencsém volt Truffaut filmjeinek
fiút (!), elmegy mellette. Teljességgel
ban is. Ez az egyetlen igazi vígjátéka.
nagy részét onnan hátulról, abból a
átadta magát a Szerelemnek __.
Egy fergeteges bűnügyi komédia, melyet virtuóz módon (és mennyi öniróniával!) teletömött idézetekkel saját
filmjeiből.
Itt vannak például a szép női lábak!
Minden meséjében hangsúlyt kapnak.
(Charles Denner miattuk hal meg A
férfi, aki szerette a ncJket végén.) Trintignant is csak ül az alagsori szobában,
és megbabonázva nézi az ablak előtt
elsétáló női lábakat, pedig gyilkossággal vádolják a Végre vasámapban, s len-

ne mit tennie éppen ... Aztán il szőke
nők! Azok a szívtelen sz6kék (az anya
is az volt a Nég_llsz4z csnpd.~ban) meg az
érzékeny férfiak, akik végzetesen beléjük szeretnek! Trintignant (végre nem.
egy ernyedt-komoly
szerep) felelősségteljes úriembert játszik, aki mit csinál, mivel ássa alá tekintélyét? Halálosan beleszeret abba a kis erotikus szőkébe. Az meg megcsalja, kifosztja, gyilkosságot varr a nyakába ... És megint II
színhaz
belső világa. (Mint Az lItolsó
lIIL'tróban,
próbák, rendező, kellék es,
mint az A II/erika i éjsznknban.l Ardant
ugyanis egy színtársulat
tagja, aki éppen A király Illulal című Victor Hugo
dráma szerelmi nagyjelenetének próbáiról szaladgál el (rnicsoda véletlenl),
hogy mint gyönyörű, határozott, m~gbízható Immo segítsen a szőkékbe szerelmes férfinek. Ez annyit jelent, hogy
szépen az ujja köré csavarja, és elveteti
vele magát feleségül...
És végig ott a SIISIIt'lrse, de a végén
minden apró mozzanat összeáll. Mikor
aztán megvan az igazi ~i1kos, mivel
is indokolhatná tE;'ttét:"S:<,~ttem Q Iráket! A nők varázslatosak, én pedig varázsló lettem értük ... "
Még pergett a vége főcím, a beidegződött sietséggel jöttem. ki a tolmácsfül kéből, de kinn a Nagykörúton mégis fel tartott ~LPiIlanatra a taY,ilszi est)
Illeg az esti fények lélcgzetelállíto
r.igyogása, meg az a könnyed öröm is,
amit a jó filmek után szokott érezni az
ember. Istenem, Francoís, miért kellett
halálosan
betegnek
lenned ahhoz,
hogy megcsinál d életem legvidámabb
filmjét?
Traser Mária

Megpróbáljuk együtt
tartani a filmeket
Beszélgetés Madeleine Morgensternnel,
a Truffaut-hagyaték
gondozójával

Truffaut-sorozatot vetített már az Örökmozgó, de csak az 1974-ig készült filmek- • Az 1957-es velencei fesztiválon ismerkedett meg a vad filmkritikllssal,
b61.Az ó életművével is az történt nálunk,
ami a legtöbb új hullámos rendezáéuel: a aki "félelmetes volt, de nem fontos" híres els6 filmeket bemutatták, a 70-es évek mondta róla a Lopott portrék címu
közepéig készülteket rapszodikusan, de 1993-as Truffaut-ernlékfilmben.
Nem volt fontos, mert nem befolyáid6nként forgalmazták, ám az utána követsolta az apám cégénél forgalmazott filkez6 évtized műoeii nemigen ismerjük. Rivette, Rohmer, Chabrolvagy Truffaut ekko- mek sorsát. Azoknak megvolt a maguk
széles közönsége.
ri darabjait elkészültükkor, kortársként sem
láttuk, utólag is ritkán, véletlenszerúen.
Kortársai már sohasem leszünk, esetleg • Aztán beajánlotta a papájához.
utólag láthatunk kisebb-nagyobb sorozato- Marcel Berbert, a Truffallt-filmek delekat, ha még fellelhet61ca filmek valamelyik gált producere meséli el szintén a
archívum dobozaiban. Történelemmé vált portréfilmben, hogyan érkezett meg
egy napon Truffaut a COCINOR nagtj
az új hullám.
irodájába, ahol azonnal megtanítotHalála után tíz évvel végignézhettük az
Örökmozgóban és a Francia Intézetben a ták neki, hogy ha filmet akar készíteteljes e1etművet. Bizonyos darabokat jogi ni, ahhoz gyártó céget kell alapítani.
a
problémák miatt csak egyszer leheteIt vetí- Akkor ott helyben megalakították
teni. Madeleine Morgenstem, Truffaut e/s6 Les Films du Carosse nevu céget, Truffelesége, Laure és Ewa anyja, és a hagyaték faut kedves rendezője, Jean Renoir Le
Carosse d'Or (Aranyhintó) címu filmgondozója kísérte el Magyarországra a filjének
tisztelegve a névválasztással. Ez
meket.
a cég gyártotta Truffaut első rövidfilmjét a Kölyköket (Les Mistons.).
• Nem is gondoltuk, hogy beszél magyarul.
Inkább csak értek. Hatéves koromban itt töltöttem három hónapot, akkor
ragadt rám. Apám I926-ban Tokajból.
anyám
I928-ban
Nagyváradról
jött
Franciaországba.
Itt ismerkedtek
meg,
és házasodtak össze.

• Azt tudjuk, hogy apjának filmes cége volt...
Forgalmazó
cége,
a COClNOR.
Nagy sztárok filmjeit fotgalmazta: Gabinét, Fernandelét,
Verneuil-ét. Ezeknek a filmeknek nem volt szükségük
az Arts vagy a Cahiers jóindulatára,
hogy tudjanak róluk, sikeres közönségfilmek voltak. Fennállása során egyszer
kapott pozitív kritikát apám: Vadim
darabjáért.
az És az lsten megteremté a
n6t címűért.

• Ön is ennél a cégnél dolgozott?
A
reklámszakmában
dolgoztam,
amíg férjhez nem mentem.
Franccis
cégénél soha nem dolgoztam. Később
is csak olvastam.
apámnak
forgatákönyveket,
Francois-nak
könyveket
ajánlottam. amivel esetleg kezdhet valamit. Ha jól emlékszem, a Uj a zongoristára című regényt is én adtam a kezébe.

Sikert aratott vele, és egyúttal kiderült róla, ami egyáltalán nem volt bizonyos, hogy Franccis nemcsak elméletileg, de valóban tud filmet csinálni. Az
új hullámban sokan készítették el első
és egyetlen filmjüket, de másodikat
már nem. Cinéfil elkötelezettségüket
megtartották,
de nem lettek rendezők .
Kritikusok
lettek, vagy más fontos

posztokra

kerültek,

például

a televízió-

ba.

• A Kölykök
megcsinálhatta

sikere után Truffaut
első nagtJfilmjét, a
Négyszáz csapást. Övé lett az elsőség,
holott mindenki Godard-ra tippelt, tőle várta a nagy kiugrást. És az 1959-es
cannes-i fesztiválon
elnyerte vele a
legjobb rendezés díját.
És hatalmas közönségsikert
aratott
vele. Ez a fontos, nem pedig az, hogy
az apósa pénzéből csinálta meg a filmjét. Talán ha egy évet nyert vele, hogy
általunk ilyen hamar jutott pénzhez,
de mindenképpen
megtaláIta volna a
producerét, és megcsinálta volna a fil-

a Carosse kasszáját. hogy kihúzza az
új filmig vagy év végéig. Ha éppen
jobban állt a cég, igyekezett visszavásárolni a másutt készített filmjei gyártói jogát is. Halála előtt tárgyalásban
volt a külső cégeknél levő filmek jogaiért - a gyártócégek
átalakulása
és
összeolvadása
miatt
ezek most az
MGM-nél vannak. Utolsó előtti filmje,
az Utolsó metró újra nagy közönségsikert aratott,
csak Franciaországban
több mint egy millióan nézték meg,
így megvolt már a pénz is, amiből kífizethette volna a jogokat. De amikor
meghalt,
ez elment az örökösödési
adóra, és most már az MGM sem hajlandó eladni a jogokat.

met.
Azért fontos a siker, az anyagi siker,
mert az új hullám filmjei az elsők (a
Négyszáz csapás, a Kifulladásig és Chabrol néhány filmje) kivételével nem voltak sikeresek. Márpedig Franccis mindig is a közönségnek. a közönségsiker
reményével csinálta filmjeit. Később is
azért tudott dolgozni, mert a sikeres
filmen nyert pénzt mindig visszavitte
a gyártócégbe, és onnan finanszírozta
a további filmjeit. Mindig arra törekedett, hogy ő legyen filmjei producere
is. Csak akkor fordult más gyártóhoz,
ha a korábbi filmje nem ment igazán
jól, és üres volt a pénztár. A külső cégnél kapott rendezői gázsiból töltötte fel
Miért volt számára olyan fontos,
hogy filmjei producere legyen?

•

Mert így nem kellett megélnie a
rendező-producer
konfliktust, mert valóban soha nem kellett olyan filmet készítenie, amit ne ő maga választott volna, mert állandó munkatársa kkal, baráti csapattal dolgozhatott
- a külsö
forgatásainak tényleg olyan volt a hangulata, mint valami vidám, nyári tábornak. Azzal, hogy maga írta, rendezte, finanszírozta, és ha ki akarta iktatni
a kőzvetítőt,
a színészt írá-rendező önmaga és a szerep között, játszotta is
filmjeit, valóban igazi gazdájuk lehetett. A filmjei további sorsa is nagyon
fontos volt számára, vigyázott rájuk,
figyelemmel kísérte őket.
Egyáltalán, másképp csinálták akkor
a filmeket! Azok, különösen az elején,
valóban olcsó filmek voltak. Ma még

ródnak szét a filmek. Talán azok őrzódnek meg leginkább, ahol ilyen kis
cégek, mint a miénk, még képesek
egyiitt tartani őket.

az olcsó film is nagyon drága azokhoz
képest, úgy elszaladtak a gyártási árak
is. Szerényebbek voltak, akik csinálták
őket, és jobban szerették a filmet. A
színészek nagyon kis gázsiért eljöttek.
Sót, Jeanne Moreau például, aki nélkül
a [ules és Jim el sem készülhetett volna,
gázsi nélkül vállalta a filmet, a majda-

ményeit. Neki sohasem volt pazar villája, vagy másfajta vagyona. Volt egy
kocsija, egy bérelt lakása, meg a cége.
• És a filmek joga. Szintén a Lopott
portrékból tudható, hOgl] a cég a
Champs Élysées egyik kis mellékutcájában még mindig megvan. Együtt

vannak a dossziék, a filmek forgatókönyv változatai, a könyvtára, a levelezése, a próbafelvételek, a kimaradt
részek, még a Hitchcock-interjű régesrégi magnószalagjai is megvannak. Ön
elmondta a filmben, hogy nem meri kinyitni a dossziékat. Nem mintha valami kékszakáll-történettól
félne, de ellenére uan, hogy azokban aholmikban
turkáljon. Mi lesz mindezzel?
A dossziék kinyitását, az anyag rendezését kutatókra bízzuk. Ők kellő távolságból tudják nézni a tartalmukat.
Hogy az egésszel mi lesz, azt nem tudom. Bizonyos döntéseket nem lehet
meghozni, mert a három lány, a három
örökös közül az egyik, Fanny Ardant
kislánya még kiskorú, csak 10 éves.
Nélküle nem lehet dönteni. Rám a dolgok bonyolítását, a filmek sorsának tovább kísérését bízta Franccis.
ni bevétel 240/0-áért.Ez a film az összes
költség megtérülése után csak kilenc
éve nyereséges, csak azóta kap érte valamit. Mivel a Les Artistes Associés-val
közösen készült, ők eleve levesznek
300/0-ota világban való terjesztés jogáért, mi a bevétel 700/0-ánakcsak a felét
kapjuk, ebből fizetjük a különféle közreműködőknek a százalékot. Sok színészt fizetünk így utólag. Ugyanis, ha
Fraricois-nak volt pénze, de meg akarta csinálni a filmet, százalékot ajánlott
a közreműködőknek gázsi helyett, a
saját gázsiját sem vette ki a produkcióból, sőt néha még a szerzői jogát is
megosztotta.
• Ezeknek a filmeknek a lelke, játékos
szabadsága tehát szorosan összefügg
a nem ipari gyártási módszerrel. A
kölcsöllös bizalmon alapultak a szerződések: akik bíztak a filmben, megelőlegezték neki a munkájukat, nem
közvetlen, gyors, lIagy anyagi haszonra törekedtek. Vállalták, hogy a befektetés esetleg tíz-húsz év múlva kezd
megtériilni.
Igen, ezeken a filmeken nem gazdagodtak meg, akik csinálták őket. Francois bizonyosan nem. Ő döntött úgy,
hogy személyes viszonyban marad a
fílmjeivel, és vállalta döntése következ-

• A Végrendeletben. Miről szól még ez
a végrendelet?
Nem volt ez valami szigorú, hivatalos végrendelet, csak javaslatok. Francois tudta, hogy nagyon beteg, meg
fog halni, csak azt nem sejtette, hogy
ilyen hamar. De mivel tudta, előtte
meg lehetett beszélni vele bizonyos
dolgokat. Nagy vonalakban intézkedett, de abból sem lehet mindent teljesíteni, egyszeruen mert a tíz évvel ezelőtti helyzet alapján vázolta a lehetőségeket.
• Miről "intézkedett", mielőtt elment?
Kérte, hogy a Carosse ne gyártson
többé. Az ő filmjein kívül amúgy is keveset gyártott, de ma már ennyire sem
lennénk képesek. Ha ma vállanánk
csak egyetlen elsőfilmes filmjének
gyártását, a lányoknak semmijük sem
maradna, mindenük rámenne. A legfontosabb a filmek megtartása, mozgatása, kihasználása. Franccis ennek ellenőrzését és részben bonyolítását bízta
rám. A hagyaték hivatalos, jogi felügyelője Marcel Berbert. A Carosse régi irodáiban, ahol valaha heten dolgoztak éves alkalmazásban, ma már csak
ketten vagyunk, a titkárnő és én. Meg
a kutatók, akik a dossziékat bontogatják. Kis cég vagyunk, gyakorlatilag

egyetlen alkotó életművét forgalmazzuk, személyesebb viszonyban lehetünk ezzel a majdnem húsz filmmel,
mint a nagy nemzetközi konszernek,
amelyek befektetésként megveszik például 1000 film katalógusát (jogát) és
kizárólag üzleti céllal forgalmazzák
őket. Náluk egy film csak egy tétel, nálunk egyedi darab, érzelmekkel.
Ám éppen mivel kis cég vagyunk, a
nagyok szívesen elfeledkeznek rólunk.
Sokkal többet kell dolgoznunk, hogy
valóban eljussanak hozzánk a jogdíjak,
amiből a lányok élnek. És amiből százalékok járnak színészeknek és más
közremúködőknek.
Amig tudjuk, együtt tartjuk az életművet, épp elég problémát okoznak
azok a filmek, amelyeknek a joga
Amerikában van. Azokból semmi
anyag nincs nálunk, mi is csak megrendelhetünk esetenként egy-egy köpiát, ami lassan készül el és nagyon drágán. Az is gond, hogy a mai 30-50 oldalas, rettentően aprólékos szerződésekhez képest régen 3-5 oldalon rögzítették vázlatosan a feltételeket, és bizonyos, azóta bekövetkezett változásokat
nem láthattak előre. A tévéjogok még
úgy, ahogy tisztázottak, de a videójogok alig. Az MGM például nem adja
ki franciául a nála levő filmeket, mert
Franciaországban nagyon gyenge a
videopiac. Nem éri meg neki. Így azután az életmű nincs meg videókazettán. Ámít egyébként nem is bánok,
mert Franccis kifejezetten mozifilmeket
csinált, mindig a moziban, a közönséggel együtt nézte meg saját és mások
filmjeit. Nagyon haragudott a rossz
minőségű kópiakért. a rossz vetitésekért. Miután ő maga is rendkívül finoman kidolgozta filmje részleteit, gyűlölte, ha hiányos, szakadozott tökéletlen kópiákat vetítettek.
• Párizsban a mozik többségében ma
már büszkén kiírják a pénztárfülke
mellé a mozi technikai adatait, a
hang-rendszert, a vászon nagyságát, a
komfort-fokozatot,
de van olyan artmozi, amelyik azt írja ki lIyatan,
hogy hány százalékosak a kópiák. 6070-80 százalékosak.
És melléírják,
hogy a mozik kiszolgáltatottak
a forgalmazóknak, akiknek a magas kölcsönzési díjak ellenére sem érdekük,
hOgl] nagy költséggel új, jó minőségű
kópiákat készíttessenek a régi filmekről. Ha a közönség mégis látni akarja
ezeket, be kell érnie ilyen kópiákkal.
Minden filmből csak roncsolt változatot lát.
Így vész el lassanként éppen az a
minőségi plusz, a műgond, ami ezeket
a régi filmeket megkülönbözteti a vide6nak és a tévének készülő sorozatgyártott terrnékektől. Ma Párizsban is
nagyon kevés mozi vetít művészfilmeket, ezek is mind kis mozik, közepes
minőségűek, és kénytelenek ugyanannyitt kérni a jegyekért, mint a
Champs Élysées csodapalotái. Ami ma
már 40 frank körii! van.
• Nem a Cinématheque dolga lenne,
hogy megvásárolja a filmeket?
Lehet, de nincs rá pénze. Ezért szó-

Tavaly a párizsi egyetemi városban,a Cité
Universitaire-ben háromnapos Godardfesztivált rendeztek, és a Csendőrök vetítése elótt derült ki, hogy a szervezők az
utolsó pillanatig nem tudták megtaláni a
jogtulajdonost. Film helyett egy amatcr
társulat előadta a belólekészült szinmüuet.
Eltúnódhetünk azon is, vajon Rivette híresen hosszú, a forgalmazóknak kellemetlen
3, 4, 6 órás filmjeiból például hány, alkotóját61 elszabadult hiányos változata létezhet. Húsz, harminc év múlva egy törekvó
ifjú kutató e1etmúvet építhet abból, hogy
líjm

iisszcmkosgntjn

ezeke! n fillll<'ket.

De

hogy ugyanawk a filmek lesznek-e,ki tudja.
Truffaut döntését, hogy ragaszkodott
filmjei gyártói jogához is, anyagi következményeit tekintve akár korszerútlennek is
tarthatnánk. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy amikor így döntött,
a francia fillm még rentábilis volt.A többszörös, drasztikus néz6számcsökkenés ellenére a francia film látogatottsága (és bevétele) Franciaországban egészen 1986-ig
meghaladta a külföldi filmekét. Akkor fordult meg a tendencia, ami azóta sem akar
visszafordulni. A francia film egyre inkább
állami támogatásra szarul. [gy is még
mindig 120-130 film készül el évente. A
producerek megpro'báljákgigantikus szuperprodukciókkal visszah6dítani a nézóket,
a szokásos évi összegzéseken meglepetésre
mégis mindig az derül ki, hogy az év igazi
(és anyagi) sikereit szerényebb, kisipariba
mádszerekkel, gonddal és szeretettel készült
múvészfilmek hozták meg. Alkotóik alighanem mégiscsak Truffaut és az új hullám
tanítványai és örökösei.
Urbán Mária

Lopott portrék
(Portraits volés), színes francia dokumentumfilm 1993.
írta és rendezte: Serge Toubiana és
Michel Pascal.
fényképez te: Maurice Fellous, JeanYves Le Mener és Michel Sourioux
megszólalnak: Fanny Ardant. Alexandre Astruc, Jean Aurél, Nathalie
Baye, Janine Bazin, Marcel Berbert,
Claude Chabrol, Gérard Depardieu,
Claude de Givray, Annette Insdorf,
Robert Lachenay, Madeleine Morgenstem.
Marcel Ophuls, MarieFrance Pisier, Éric Rohmer, Bertrand
Tavernier, Ewa Truffaut, Laura Truffaut, és mások.
Chrysalide Films, France 2 Cinéma és
INA Entreprise.
Az Örökmozgó bemutatója

Zajos botrányokat keltő ifjú kritikusként is alapos volt. Miután rendező
lett, felhagyott a támadó kritikákkal,
de a koszorút mindig boldogan rakta
fel régi barátok és újak, fiatalok fejére.
Forgatókönyveibe beleírta saját életét, meg míndazokét, akikéhez hozzájuthatott. Egyébként is végigírta az életét: nyüzsgött, szervezett s erről mindig levelezett is. A legképtelenebb levelekre is válaszolt. Rendszerető, gondos ember volt: gyűjtötte élete dokumentumait. Az írottakat. a fecniket. leveleket, újságkivágatokat; az álló- és a
mozgóképeket: próbafelvételeket. filmjeiből kihagyott részeket, saját fellépéseinek. nyilvános szerepléseinek hivatalos képkockáit.
Maga tervezte megírni hiteles önéletrajzát. művei, cikkei, könyvei, filmjei
elkészülésének igaz történetét. De nem
élt olyan soká, mint például kedvence,
Jean Renoir, hogy valóban jutott volna
ideje a nagy rendszerezésre.
Hogy miképp hasznosítják a hagyatékot az utódok, arra példa a Correspondance 1945-1984 (Levelezés) címmel
1988-ban megjelent 706 oldalas nagyalakú könyv. Godard kanyaritott hozzá
bevezetőt, barátok írták az előszót, ők
válogatták, rendezték időrendbe és látták el jegyzetekkel a leveleket. Annyit,
amennyit megjelentettek. A munkával
kapcsolatos. ügyintéző, bonyolító és a
baráti leveleket. Személyes levelezése,
a magánlevelek - minden, ami érzékenységeket sérthetne, továbbra is kiadatlan. Ha mégis megjelentettek egykettőt, az a szerkesztők határozott
döntését jelzi. De kevés az ilyen.

Lopott
portrék
A hagyaték újabb feldolgozásai kísérlete mozgóképes. Serge Toubiana a
Cahiers du Cinéma főszerkesztője és Michel Pascal portréfilmet készítettek
Franccis Truffaut-ról. 1993-ban, a cannes-i fesztiválon (Truffaut vadulásainak és diadalainak nagy színhelyén)
mutatták be, 93 őszén a párizsi mozikban is vetítették. Alkotóelemei: L Interjúk 1. barátokkal. a pálya ismerőivel,
kritikusokkal, rendezőkkel. 2. a családtagokkal. a feleséggel és két lányával,
3. az állandó filmes stáb tagjaival, akik
a munkában ismerték, 4. a filmek és az
élet legfontosabb társaival, a színészekkel, 5. Truffaut életének egyéb tanúival. II. Truffaut-film részletek, próbafelvételek, kimaradt részek, nyilvános
szereplések híradós és tévés felvételei,
fotók. Az előadás módja ugyancsak kézenfekvő: az interjúkat a film készítői
feldarabolták. a részeket mondandójuknak megfelelően új sorrendbe vágták, majd valamelyik mozgóképes elemmel, vagy többel illusztrálták. Nem éppen fantáziadús megoldás, de első látásra logikusnak látszik. Ha ezt az utat
alaposan végigjárják, születhetett volna
egy kissé fakó, ám tisztességes portré.
A film arányai azonban rendkivül
rosszak. Látszík rajta, hogy többrészes
tévésorozatnak indult, ahol majd jut
idő a komótos kibontakozásra, de (mivel a megrendelő tévécsatorna lemondta) menet közben koncepciót kellett
váltani és mindent egyetlen filmbe sűriteni. Eltolódtak így az arányok: túl
sok szó és idő, a filmnek majdnem a
fele jutott a zaklatott kamaszkor és az
első film megszületésének, hatásának
taglalására. A Lopott portrék ezután már
igazán ötletszerűen válogat a többi
filmből, a Truffaut-dolgozatok szokásos közhelyeit veszi elő: a Vad gtjerek
kapcsán szót ejt Truffaut nevelői szerep-felfogásáról, a Zöld szoba kapcsán
sajátos halál-érzetéről - hogy mire véget ér, eljusson az életmű utolsó darabjához. Szinte valamennyi Truffaut-értelmezés elköveti ezt a hibát, az első
film és az életmű első része, az Antoine Deinel-sorozat a maga életrajziságával beárnyékolja,elnyomja a
többi, műfajt váltó, mással kísérletező
későbbi filmet.
A megszólalások, és ez az aránytalanság is azért leleplező, mert az érző-

dik bennük, mintha a francia kritika és
közvélemény sem akkor, sem azóta
nem tudta volna feldolgozni azt a sokkot, amit Truffaut keltett, amikor első
filmjében, a szeretetlenségről szóló vádiratban ennyire kiadta az anyját.
Amint igazából azt sem emésztették
meg, hogy ez a "kis kültelki senki" a
francia film figyelmes, felelősségteljes
gazdája lett. Hogy az egyszeri nagy
dobás után életművet épített. A megszólalók sajnos ezt meg sem kísérlik
végiggondolni, mindegyik beéri valami apróbb szurkálással: (Rohmer kivételével) mindüknek van valami története Franccis apróbb-nagyobb galádságáról. Miközben például azt boncolgatják, miként keresett Truffaut apapótlékot és mestert a francia film rendező
óriásaiban. Marcel, Max Ophuls fia elmondja, hogy Truffaut egyszerűen a
balzaci receptet alkalmazta: ha be
akarsz futni Párizsban, valamely gondokkal küszködő óriás mellé kell szegődnöd.
Érezhető a film "szereposztása": az
alkotók nem akarták folyamatosan
Truffaut dicséretét zengeni, a pálya társaktól inkább izgalmas, támadó történeteket kértek, a dicséretet és a védelmet rábízták a családtagokra és a színészekre. Felesége és lányai, néhány
konkrétumon kivül viszont csak azt
tudják elmondani, mennyivel személyesebb élményt jelentenek számukra a
Truffaut-filmek, mint bárki másnak, és
hogy minden írott Truffaut-portrét hiányosnak és élettelennek éreznek. Mentik a helyzetet és valamennyire a filmet is, a szinészek. Depardieu, a francia film másik naggyá lett "mélyről
jöttje" r aki vállalja a "senkik" cinkosságát, aki el meri mondaní, miért csodálta Truffaut-t: mert annyira értett a nőkhöz, mert annyira szerette. akkora figyelemmel tudta hallgatni őket. És
menti a a színésznő Fanny Ardant. Az
utolsó évek nagy színésznője és az
utolsó nagy szerelem. Csillogó szemmel mondja, hogy szerinte ezek a filmek a halálos szerelemről szólnak,
meg arról, hogy az életünk ilyen, és
csak ennyi, de semmiért el nem cserélnénk. Egy káprázatos mozdulattal még
azt is megmutatja, milyen lendületből.
hogyan készültek: hát csak úgy, isteni
jókedvből kipattintva ...

A Lopott portrék tanulsága egyszerűen annyi, hogy - különösen egy fiatalon, 52 évesen meghalt - alkotóról nem
lehet halála után tíz évvel portrét festeni. Fiatalon kezdték, élnek és alkotnak
még a régi barátok, pályatársak, 30 év
múlva még mindig ugyanazok szerkesztik a lapokat, írják a könyveket,
nincsenek új szempontjaik Truffauthoz és a Truffaut-jelenséghez, és sajnos, a filmnek nem sikerült újakat találnia. Miután az amúgy is laza, fiatalkori csapat szétszéledt, mindenki járta
a maga útját, nincsenek egymásról
újabb, élőbb (esetleg: még el nem mondott) emlékeik, csak régi elfogultságaikat ismételgetik.
A rendezőről. aki szerette a nőket, a
nők tudják a legtöbbet, az igazi portrét
ők festhették volna meg, azok a nők,
akiket sajátos alkotói alkímiával kiválasztott, vegyített, és beemelt életéből a
filmjeibe. De ők is mind élnek még, és
aktívak. A Truffaut körül kavargó nőket, a legenda éltetőit, táplálóit sem találta meg a film.
Egyébként is, ha mondjuk a Levelezés figuráival vagy a filmek alakjaival,
szereplőivel vetjük össze, végleg lelepleződik a film: kiderül, mennyivel többen nem szólaltak meg benne, mint
akik meg tették. A névsort elkezdeni
igazán nem nehéz: Léaud, Moreau,
Deneuve, Codard. Rivette...
Miért érdekes akkor mégis nekünk
a film? Mindazért természetesen, amit
szándéka ellenére mégicsak megtudtunk belőle, és mert kissé megkésve
ugyan, de mégis eljutottunk - életébe
ugyan nem, ám - Truffaut dolgozószobájába ott a Champs Élysées kis utcájában. Egy alkotó személyes terébe. Ez
annál is fontosabb, mivel bosszantóan
személytelen tereken vették fel a film
interjúit, jobb esetben kávéházban, utcán, irodában, de már a családtagokat
tévéinterjúk háttérlapja elé ültették. Ardant-t vágószobába. Csak Depardieu-t
nem lehetett valami szobába beszuszakolni, kapott a háta mögé egy bokrot.
Ezek a fantáziátlan terek is árulkodnak: ihlet, ötletek nélkül, személytelenül, semmiről és senkiről nem lehet érvényeset mondani. Filmet, portréfilmet
sem lehet csinálni.
Urbán Mária

Káprázat
Szabálytalan
a 7. Stuttgarti
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Filmfesztiválról

"Állok az éjszakában,
barátom Pieró,
add kölcsön a tollad,
nyelvemen egy szó."
(Weöres Sándor: Képek illusztrációi szavakkal - Bohóc)

és a szerelem. A tájban két ismert állat,
a Grimm mesék bozontos farkasa és
vartyogó békája. Little Wolf 0993, brit,
r: An Vrombaud) fülét, farkát behúzva
az erdőbe menekül, hogy rá ne találjanak a fényes puskájukkal mindig ölni
kész vadászok. Egy másik angol verNem lehet abszolutizálni, hogy csak az senyfilmben, A muzsika hangjaioer: (The
egész estés filmek jutnak el a közőri- Sound of Music, 1993, r: Phil Mulloy)
séghez. A fejlett országokban - így Né- ugyancsak fogukat csattogtató erdei
metországban is, ahol jártam - renge- vadak csaptak össze Alex Balanescu léteg forgalmazó csatorna van. A rövid- legzetelállító zenéjére. Homo hornini
és animációs filmek fesztiváljaikat kö- lupus.
vetően bejárják a televíziós csatornáHajtók és üldözöttek vagyunk a
kat. De a legfontosabb mégis a mozi.
nagyhatalmak között itt Európában,
A filmdömping, amely az Alte Reit- ahol változatlanul a kisemberek életére
halle patinás vetítőjében rámzúdult megy A vadászat. Josef Nermuth és Pamaga volt az elmebaj, az őrület. Moni- ul Braunsteiner osztrák filmjének (Die
ca Vitti Antonioni Napfogyatkozásában
[agd, 1992) üzenete nem tűnik túl ereazt mondja: "fáj a hajam". Én itt most detinek, de napjaink sekélyes kamBaden-Württemberg fővárosában, a pány történelme sajnos visszaigazolja.
sok filmtől betegen csak arra az egy- Eszembe jut, hogy Würtembergben
szerű siránkozásra voltam képes, hogy zajlott a Jud Süss minden iszonya.
"fáj a szemem".
A fesztiválfilmeket dicsérni illik, de
Hát igen, szemünk. fáj, ha olyan sok bennem elviselhetetlenül rossz szájízt
kiváló animációs filmet látunk, mint
hagyott például Verdi Rigolettójának
amennyit itt bemutattak. Ezek után
túlcukrozott brit parafrázisa (1993, r:
képtelenség borulátóan megítélni a Barry [.C, Purves). Az ember tényleg
műfaj jövőjét. Ahogyan Közép-Eurépa
úgy érzi, nem szabad többé kirakatois fokozatosan kilábal a recesszióból, és kat nézni, vagy a plafonra pillantani,
alábbhagy a háborús pszichózis, a rö- mert leszakadhat a csillár. Bármilyen
vidfilmes kultúra is újból fel fog len- bravúros a bábtechnika. csak nevetni
dülni. Bár már ott tartanánk.
tudunk a saját lányát zsákba varrató
A vetítések olyanok voltak, akár a bohóc történetén. De a téma, úgy látkanadai Frédéric Back Hatalmas folyaszik, nagyon divatos. Rigoletto-rnotíma (Le Fleuve Aux Grandes Eaux, vumot dolgoz fel a holland Monique
1993), amelyben a vizek, zuhatagok - a Renault Az asszony ingatag című munrohanó celluloid szalagok - egyszer
kája is, amely a mantuai herceg áríájácsak véletlenül mégis találkoznak. Par- nak álomképeit jeleníti meg.
tot érnek. A magamfajta outsider pedig
Aki nem tudta élvezni a gíccset, farcsak ámulhat, csodálhatja a grafikát, a kasszemet nézhetett az elmúlással. A
kollázst, a pikszillációt, a bábozást, a kiváló kanadai rendező, Jay Falconer
komputer technikát, és rádöbbenhet,
hátborzongató filmet csinált a megunhogy bár már harminc éve nyüvi a hatatlan kérdés alapján: van-e túlvilági
szakmát - minderről még semmit sem lét? A Halálel61eg (Deadly Deposits,
tud.
1993) rajzolt figurái, két orvos (egy férEbben a magával ragadó kanadai
fi és egy nő) egy halottat vizsgálva arfilmben okker jegesmedvék, foltos hiéról vitatkoznak, feltámasztható-e az
nák, farkasok, fókák, hófehér sirályok
öregúr, magával tudja-e vinni pápaszenépesítik be a tájat. A kommentárszőmét, műfogsorát, papucsát, köpenyét a
veget pedig Donald Sutherland dekla- túlvilágra. A kérdés kiállja alétfilozófia
málja. Ez a casanovai hang most nyugpróbáját. Megválaszolhatatlan.
talanított. Töltőtollamba kapaszkodva
Az animációs film a thrillertől a
megpihentem a látványok színes for- pszichodrámáig szinte minden elképgatagában, és a magyar filmekre gon- zelhető műfajjal kísérletezik. Sci-fit is
doltam, amelyeket majd hétfőn fogok láthattunk az orosz A. Tatarszkij és V.
látni: Reisenbüchler Sándor Zöld intelSzakov rendezésében. A Lift-V (1992) a
mek minden napra című munkájára, Jan- történelem kozmikus játszmájáról egy
kovics Marcell immár közismert Pro- liftakna föl-Ie száguldásra inspiráló
metheusára, Varga Csaba Bestiákjára, A
szűk terében ad szatirikus képet. Az
kerfre Orosz Istvántól és Weisz Béla amerikaiak még itt is Frankensteinnel
filmjére Kecskemétről. Jól esett otthon
akartak elcsábítani, de ezúttal valaéreznem magam.
hogyellenálltam. A nagyhatalom elől
A vetítőt két nagy téma uralta. A táj Európába menekültem, és örültem,

hogy külföldön is láthattam Reisenbüchler Sándor hétköznapokban fogalmazó Zöld intelmek minden napra című
látomását (992).
Búcsúzóul megköszöntem a fesztiváligazgatónak, hogy magyar filmeket
is beválogattak a programba, sóhajtottam egyet, és hazaröpültem.
Ember Marianne

Berlin, egy nagyváros
fesztiválja
A 44. leltár

Kopasz tojásfej, törzs nélkül - kipárnázott ládikába zárva próbálja kimenekíteni a Professzor egy olyan orszá_sból,
ahol fegyveresek őrzik a határt. O az,
Balthazar. az Ezüst Medvével jutalmazott, azonos című francia-belga rövidfilm nyilvánvalóan "másként gondolkodó" hőse. Christophe Fraiport kafkai
hangulatú fekete-fehér képekben mutatja be ezt a hiábavaló, örökös menekülést. A happy end is fanyar: a szabad világban, ahová végül egy határőr
viszi át élete kockáztatásával, Balthazar cirkuszi látványosság.
Különösen aktuálisnak hat ez a
frappáns kis parabola a mai Közép-Kelet-Európában és még inkább Berlinben, ahol nem is olyan régen még
fegyverrel lőttek a tiltott határátlépést
megkísérlőkre a Brandenburgi kapunál, miközben a fal két oldalán kilátókba felkapaszkodó turisták nézhettek
egymással farkasszemet. Bár a fal leomlásával némileg megkopott Berlin
egzotikuma, a két világrendszer-versenykirakatra osztott egykori hires
metropolis újraegyesítve is koncentráltan hordozza a német problémát: a
nagy várakozások eufóriáját követő kiábrándulást. A fal láthatatlan, de érzékelhető továbbélése persze nemcsak a
saját hazájukban hirtelen másodrangú
állampolgárrá degradálódott egykori
keletnémetek alapélménye, hanem a
többi volt szocialista ország lakóié is:
az elképzelt szabadság helyett másfajta, nem kevésbé kényszerítő függőségbe kerültek.
Jellemző, hogy a pénz mindenhatóságát vizsgálja maró szatírájában Reinhard Münster 40 éves (nyugat)berlini
rendező. A Mindent elölról kezdeni (Alles auf Anfang) a filmgyártás gátlástalanul erőszakos világában játszódik,
két premier foglalja keretbe. Az elsőn a
befutott és megalkudott középkorú
rendezőt és sztárfeleségét ünneplik,
miközben a félszeg forgatókönyvíró
felkarolja rendező-fivére ambiciózus ifjú szeretőjét, akit meghivó hiányában
be sem engedtek. A másodikon már a
mindenkin átgázoló szerető az ünne-

pelt, miután nemcsak a film eredeti
rendezőjét. íróját és sztárját játszotta ki,
hanem a puhány producer nejét is, aki
pedig gazdagságából fakadó magabiztos cinizmusával minden helyzetet képes uralni míndaddig, míg emberszámba se vett szeretője és bizalmas
szolgája, a filmrendezői ambíciójú ifjú
sofőr meg nem zsarolja. Ez az ízléstelenségig menően vaskos és cinikus fekete komédia sajnos csak illusztrálni
tudja az "új kezdésre" késztető teljes
kiábrándultságot,
átéreztetni
nem,
annyira hiányzik belőle a puszta sablonokon túllépő, azonosulást segítő emberábrázolás.
A másik két német versenyfilm is
hasonló színvonalon, de más hangvétellel és a múlthoz kapcsolódóan mutatja be a jelenlegi helyzet remény telenségét. A gyilkosok - az NDK állambiztonsági emberei - köztünk vannak,
hirdeti a Búcsú Ágnestól (Abschied von
Agnes) és Az ügynök (Der Blaue). Az
50 éves (kelet)német színész-rendező,
Michael Gwisdek filmjében az egykori
Stasi-ügynök azzal szembesíti a számá-

ra menedéket adó nyu!}díjas tudóst,
hogy imádott felesége, Agnes besúgó
volt. Az ugyancsak berlini születésű.
50 körüli (nyugat)német Leinhard
Wawrzyn filmje a helyi bűnügyi tévésorozatok stílusában, visszapillantásokkal fűszerezve adja elő egy karrierje érdekében lányát, barátját is feláldozó
beépített mérnök történeté t, akit a DEFA-filmek régen nyugatra emigrált
sztárja, Manfred Krug alakít. A túlságosan is fordulatos történet végső csattanója villant fel csak valamit a 3/3-as
paranoiáb~ rejlő hitchcoeki lehetőségekből~tr~:íőhősa történtek ügyes átértelmezésével egy pillanat alatt lányára
tereli barátja gyanúját, teljes bizalmi
válságba taszítva ezzel a szerelmeseket, miközben ő, a Bundestag leendő képviselője, kedélyesen minisztereket lát vendégül fényűző kúriáján.
Akkor sem túl ígéretes az összkép a
német filmről. ha tekintetbe vesszük a
fesztivál Új német filmek, Fórum és
Panoráma szekciójában bemutatott további negyvenvalahány alkotást. Úgy
tűnik, csökken a dokumentumfilmek

aránya. Többnyire fekete-fehér interjúfilmek ezek, melyek tematikája nem
sokat változott: szembenézés a múlttal
(birodalmi munkaszolgálat, sztálini
munkatábor, keletnémet munkaverseny) és a jelen regisztrálása (hajléktalanok; szélsőjobboldali fiatalok, távozó
orosz csapatok). Napjaink feszítő problémáit egyre inkább játékfilmben próbálják feldolgozni: a hősök gyakran
fiatalok, sőt gyerekek, és a dramatizálást
nemegyszer krimi-clemekkel könnyitik
meg. Témája, nem megvalósítása teszi
érdekessé a szatirikus Adj Isten, elvtársi-t (Grüss Gott Genosse), melyben
Manfred Stelzer egy 1989-ben a Balatonról Bajorországba került keletnémet
tanár beilleszkedése kapcsán mutatja
be a karrierizmus rendszersemlegességét. Sajnos csak az összehasonlítás miatt, nem pedig önmagukban tekinthetők érdekesnek az olyan újrafeldolgozások is, mint például Peter Sehr Kaspar Hausere. Az pedig már a sors, pontosabban a forgalmazás iróniája, hogy
hozzánk az egyik legérdektelenebb
produkció, a Négyfogásos szerelem című

szokványosan blőd német-osztrák vígjáték jut el a leghamarabb.
A Panoráma szekció egyetlen román, illetve a "Fórum" egyetlen 0968as!) lengyel és horvát filmjét, valamint
Kieslowski Fehérét nem számítva Közép-Kelet-Európát idén Magyarország
képviselte a berlini fesztiválon. (A versenyprogramban A magzat és Cakó
nagydíjas rövidfilmje. a Hamu; a Fiatal
film fórumán a Caligari-díjat kapott
Sátántangá, a Panorámában a Senkiföldje, a Gyerekfilmek fesztiválján pedig A
gályák mindig visszatérnek.) A volt szocialista országok közül azonban kétségtelenül a FÁK volt jelen a legtöbb
filmmel - és vendéggel.
Filmjének alkotói közül a producert
mutatta be elsőként - igaz, félig tréfásan - Kira Muratova, akinek Kedvte/ések (Uvlecsenyija) című új munkája
volt számomra a fesztivál legnagyobb
csalódása. Az a hitelességet erősítő, laza elengedettség, "dedramatizáltság",
amely nagysikeru filmjében, a betiltott
Hosszú búcsúzásokban oly frissnek hatott, itt öntetszelgő szétesettségbe fordul. A társíróvá előléptetett színésznő
parttalan fecsegésének kezdetben üdítő
spontaneitása egyre elviselhetetlenebb
unalomba fúl, és végül már a valóban
gyönyörű lovak végtelenségig ismétlődő látványa sem képes feledtetni, hogy
~ filmből hiányzik bármifajta szerkezet
és ritmus, a mondandóról már nem is
szólva. A humoros-szürreálisnak szánt
keretjáték, melyben egy bizarr tengerparti kórházban összetalálkozó zsoké
és műlovarnő vitázik - edzők, lótenyésztők, ápolónők bevonásával - a lóverseny és a cirkusz nemes és nemte-len voltáról, egy olyan lovakat felvonultató
dokumenturnfilmbe
oltott
korcsfilmet eredményezett, hogy felébredt bennem a gyanú: talán valóban a
producer az igazi szerző. hiszen pénzt
szerzett, amiből, mint mikor gombhoz
veszik a kabátot, gyorsan leforgattak
egy filmet, melyet elfelejtettek kitalálni.
Közel sem ennyire hevenyészett,
mégis felszínesnek hat két, ugyancsak
mindig várva várt rendező dokumentumfilmje. Az Anna 6-lB-ban a pangás
időszakának fő krónikásaként befutott
Nyikita Mihalkov lánya felnövésével
párhuzamosan kíséri végig a Szovjetunió felbomlásának folyamatát: az
amatőr-, híradó- és játékfilmrészletek
sokszor szellemes montázsára azonban
egyre inkább rátelepszik a rendező vég
nélkül áradó, patetikus kísérőszövege,
amitől a film sablonos, sőt kétes tételek
puszta illusztrációjává válik. A meglepően későn, de annál erőteljesebb önéletrajzi ihletésű filmmel debütált Vitalij
Kanyevszkij viszont túlságosan is tartózkodik a kommentálástól: a Mi, a huszadik század gyermekeIben (Nous, les
enfants du Xxeme Siecle) inkább
visszatetszést kelt, ahogy kedélyesen
elheherészik a fiatalkorú bűnözőkkel.
és mindből kiprésel egy "spontán"
dalt. A "gaztetteikkel" dicsekvő, csa-

vargó kisgyerekekből lesznek a gyilkosságért börtönbe került karnaszok,
figyelmeztet Kanyevszkij, és valóban
döbbenetes a lecsukott nehézfiúk egyikében felismerni a Dermedj meg, halj
meg, támadj fel elbűvölően rakoncátlan
gyerekhősét.
A Fiatal filmek nemzetközi fóruma
szekcióban egyébként, melynek programja majd felerészt dokumentumfilmekből állt, orosz film, a Tenyerek (Ladonyi) nyerte el a Wolfgang Staudte
díjat - "radikális eredetiségéért" . A 33
éves Artur Arisztakiszjan négy éven át
forgatott Moldáviában. 140 perces diplomafilmje "zavarbaejtően erőteljes dokumentáris képekben" mutatja be a kisinyovi koldusok életét, miközben
egyikük "rendkívül kifejező monológot" intéz húsz éve elvetetett gyermekéhez. A neves belga rendezőnő,
Chantal Ackerman viszont a Keletben
(D'Est) szöveg nélkül, pusztán szuggesztívnek szánt képekben, főleg meg-

állókban és pályaudvarokon várakozó,
meggyötört emberekről készült felvéte-lekben próbálta megragadni a mai
orosz helyzet hangulatát - sajnos, sikertelenül. A jelenség tematikai érde-kességénél megrekedő dokurnentumfilmek sokaságából messze kiemelkedett
a Prágában végzett horvát Lordan Zafranovic hét éven át készült testamentuma, A század hanyatlása (Zalazak stoljeca - Testament L.Z.). Több mint három
órán át képes lekötni Zafranovic a nézőt az 1941-45között működő fasiszta
kormány belügyminisztere, az emigrációból kiadott Andrija Artukovic ellen
1986-ban indított per köré szervezett
filmjével, mely igen gazdag képanyaggal dokumentálja a horvát nacionalizmus fevirágzását a II. világháború
alatt, anélkül, hogy a vállaltan szubjektív kommentár didaktikus párhuzamot
vonna a jelennel.
Szinvonaluk ugyan változó, de potenciális filmtörténeti forrásértékük miatt nem hagyha tunk ki a fesztiválleltárból négy, filmrendezőkről szóló
munkát sem, melyeket a Fórumon vetítettek: a [onas in the Desert a német
Peter Sempel műve Mekasról; az olasz
Pasquale Misuraca videofilrnjének, a
Pasolini hamvainak (Le ceneri di Pasolini) címe önmagáért beszél; a Tigreroban a finn Mika Kaurismaki Jim [armusch és Samuel Fuller közreműködé-

sével próbálja meg rekonstruálni Fuller
egyik 1954-es megvalósulatlan brazil
filmtervét; végül az Ez mind igazban
(It's All True) egy amerikai trió (Bill
Krohn, Myron Meisel, Richard Wilson)
dokumentálja Orson Welles elveszettnek hitt felvételei felhasználásával a
rendező 1942-esbrazíliai útját,
A két orosz versenyfilm - a Csöndes
lapok (Tyihijesztranyici) német, A kutya
éve (God szobaki) francia koprodukcióban készült - mintegy a szovjet filmtörténeten végigvonuló "költői" és
"prózai" irányzat mai állását szemlélteti. Alekszandr Szokurov, a 43 éves
Tarkovszkij-hívő, aki évek óta szerepel
a berlini fesztiválon, irodalmi ihletésű,
betiltott diplomafilmje. Az ember magányos hangja nyomasztó világát absztrahálja delíriumosan apokaliptikus látomássá a Csöndes lapokban: Piranesi és
Rembrandt hatását tükröző, sötét tónusú, álomszerű állóképek elevenednek
meg rendkívüli lassúsággal a XIX.század orosz klasszikusaitól vett idézetek
kíséretében. Dosztojevszkij Bún és búnh6désének fokozatosan kirajzolódó váza sem tudja azonban tartalommal
megtölteni ezt az ismertető szerint
"belső dramaturgiából és evokációs
erőből táplálkozó asszociatív képi világot". De hát modorossága ellenére is
kedvelt módjaa mai valóság tükrözésének a víziószerű világvége-d.ramaturgía, mint ezt a Panoráma músorán
szereplő Száz nap aparanesig
(Szto
dnyej do prikaza) és Sziget (Dzsazira)
is bizonyítja. Az előbbi, a 34 éves üzbég Husszein Erkenov 199G-es elsőfilmje katonai kiképzés során életüket
vesztett fiatalokról szól, az utóbbi, a 43
éves Bako Szadikov tadzsik-kazah produkciója az afgán-tadzsik határon kitörő polgárháború elől egy szigetre
menekűlő család pusztulásáról.
A főhős halálával végződik, és
pusztulásra ítélt, lakhatatlan világot
mutat be A kutya éve is, de a kritikai
realizmus hagyományos dramaturgiájával. Az eddig főként dokumentumés tévéfiImeket rendező 60 éves Geraszimov-tanítvány, Szemjon Aranovics a
suksini "jó rosszember" mai fiatal változatát hozza össze a Kezdet vénkisasszonnyá öregedett szent együgyűjével (Inna Csurikova) egy krimi-elemekkel fűszerezett melodrámában. A
két furcsa embert egy világ választja el
a városban, ahol a börtönviselt fiú a nő

védelmében válik gyilkossá. A sugarfertőzött természet lágy ölén találnak
kitaszítottságukban
nagy
nehezen
egymára, bár oda is betör a nyerészkedés és az erőszak. A film érdeme, hogy
a képes átéreztetni a radioaktív élelmiszer eladásából élők emberi nyomorúságát, és nem idealizálja bosszúszomjas hősét. A lelki rezdülésekre
koncentrál - nemhiába kapott Ezüst
Medve díjat éppen "a személyes sorsok kitűnő ábrázolásáért a mai Oroszországban" .
A lélektani ábrázolás az erőssége az
Ezüst Medvével és a zsűri különdíjával
kitüntetett hagyományos karnaradrámának, az Eper és csokoládénak (Fresa y
chocolate) is, melyet két kubai filmes a veterán Tornás Gutiérrez Alea és a
középkorú Juan Carlos Tabio - rendezett. A helyszín a mai Havanna, a létező szocializmus egyik utolsó bástyája,
ahol a szerelmében csalódott szocíológus hallgatót betiltott könyvekkel csalogatja fel lakására egy homoszexualitása és "másként gondolkodása" miatt
egyaránt kiközösített szabadúszó értelmiségi, akinek megfigyelésére ezek
után - a szomszédasszony mellett - a
diákot is ráállítják. Hármójuk folyton
változó kapcsolatából szerencsére nem
komor politikai krimi kerekedik, hanem olyan életörömtől és életismerettől
duzzadó, szórakoztató "múvészfilm",
mely nem a rendszerváltást
követő
szenvedélyes leegyszerűsítéssel, hanem
a benne élők derűs és fanyar humorával bírálja a rendszer bizarr torzultságát, s hirdeti az emberség erejét. A kölcsönös segítségre épülő, veszekedésekkel tarkított jószomszédi kapcsolatba
belefér, hogy az egyik jelentéseket ad a
másikról, lévén ez is nyílt titok. Így aztán a diák megváltozását jelképező
gesztus - a homokosok ismertetőjegyének tartott eperfagyi t választja csoki
helyett - nem annyira rendszereIlenes
tiltakozás, inkább egy keservesen megszülető igaz barátság nyílt vállalása:
ugyanolyan búcsúajándék az emigrációba kényszeriilő barátnak, mint mikor
végre - először és utoljára - megöleli.
Az ilyen egyszeru, de nagyon emberi filmek mellett ütközik ki igazán,
mennyire spekulatívak az olyan rafinált művészi ambíciójú alkotások, mint
a legjobb rendezés díjával jutalmazott
Három szin: fehér (Trzy kolory: bialy)
vagy a közel ötórás Smoking - No Smoking, amelynek eredetiségét díjazta a
zsűri a kimagasló egyedi teljesítményért járó Ezüst Medvével. Utóbbi film
az embereket mintegy kísérleti állatként vizsgáló Amerikai nagybácsim folytatása is lehetne. A francia film élő
klasszikusának számító Alain Resnais

ezúttal az angol Alan Ayckbourn nyolc
össszefüggő színdarabjából vitt filmre
hatot: egy angol kisvárosban játszódó
banális szerelmi háromszög-történet
tucatnyi alternatíváját sorakoztatja fel
öt nap, öt hét és öt év távlatából- attól
függően, hogyan reagálnak a szereplők. A hangsúlyozott színpadíasság. a
kitűnő angol humor és az a színészi
trouvaille, hogy ketten (Sabina Azéma
és Pierre Arditi) játsszák mind a kilenc
szerepet, végül egységes filmi világgá
áll össze, és akinek sikeriil ráhangolódnia, annak a keresztrejtvényfejtés gyönyörűségéhez hasonló élvezetben lesz
része. (A Francia Intézet május 30-31én vetíti a filmet.) A kezdetben évekig
dokumentumfilmeket rendező, jelenleg
Párizsban élő Krzysztof Kieslowski
vonzódása az effajta játékok iránt először a Véletlenben mutakozott meg, de
akkor még teljesen a korabeli lengyel
valósághoz kötődően. A Tízparancsolat
ihlette 10 részes tévésorozata természetesen nagyobb általánosítást követelt (talán ezért is sikerült annyira a
két Rövidfilm ... - a gyilkolásról és a
szerelemről), de új trilógiája a trikolor
színeíről, vagyis a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjéről. az eddig elkészült Kék és Fehér alapján már reménytelenül mesterkéltnek hat. Ettől
persze még jó szórakozást kínál a szép
francia lánnyal kötött házasságát realizálni képtelen, szánalmas lengyel fodrász krimibe hajló története, aki a válásuk után hazatérve gazdag üzletemberré küzdi fel magát, csak hogy
bosszúját beteljesítse: az egyenlőség nevében most ő alázza porig ex-nejét, aki
erre ismét szerelemre gyullad iránta ...
Ebből a szempontból érdekes a fesztivál kép ileg talán leglátványosabb dokumentumfilmje, az Eserny6k (Umbrellas), melynek tanúsága szerint komoly
alkotói válságot okozhat a pihent agyban fogant, öntetszelgő művészi elképzelésbe berobban ó valóság . Christo
környezet-művész időt és pénzt nem
sajnálva több száz kék és sárga ernyő t
állított fel Amerika és Japán különböző
részein, melyeket élvezettel néztek és
fényképeztek az emberek, akárcsak a
filmet készítő Albert Maysies és társai,
míg egy viharban valamelyik műre-

mek halálos balesetet nem okozott. Ezzel az "élethez hasonlóan mély, irracionális dimenziójú művészettel" szemben a fesztivál nagydíját, az Arany
Medvét az angol Jim Sheridan filmje,
az Apám nevében kapta, mely megtörtént eset alapján mutatja be egy példastatuálás érdekében ártatlanul elítélt
ír család harcát az igazságért, igényes
kommerszfilm formájában.
A versenyprogramban vetített többi
amerikai film is megy már a magyar
mozikban, lapunk is foglalkozott velük
(Carlito útja, Napok romjai, Philadelphia ez utóbbi igazságért küzdő AIDS-es fáhőseként kapta Tom Hanks a legjobb
férfi alakítás díját) vagy hamarosan eljut hozzánk, mint Richard Attenborough míves melodrámája, az Árnyország (Shadowlands)
és Peter Weir lélektani drámája, a Félelem nélkül (Fearless). Attenborough
megtörtént eset
kapcsán (az oxfordi egyetem elefántcsonttornyában élő író, C. S. Lewis beleszeret egy halálos beteg amerikai őzvegybe), Weir kitalált történettel szemlélteti (egy repülőszerencsétlenség túlélője félelemérzetét elveszítve kívülreked a társadalmon), mennyire szűkséges része az emberi létnek a szenvedés, illetve a félelem. Végül azonban
mindkét film hollywoodiasan szentimentális kommersszé laposodik. A veterán angol rendező, a makacsul baloldali és dokumentarista Ken Loach igazán nem vádolható hollywoodi hatásvadászattal, mégis szentimentalizmusba fúl a Katicabogár (Ladybird, Ladybird) valóságból vett története egy lecsúszott
bárénekesnőről.
akitől
a
gyámhivatal sorra elveszi különböző
apáktól származó gyerekeit. Még a legjobb női alakitás díjával jutalmazott
amatőr Crissy Rock hitelesen mániákus anyai küzdelme sem képes átélhetővé általánosítani ezt a szélsőséges
esetet, talán mert a műből teljesen hiányzik Loach korábbi filmjeinek (Riff
Raff, K6zápor) egyik legfontosabb eleme, a humor.
Másfajta szentimentalizmus - a vállalt szellemi magány pátosza - jellemezte a versenyprogram
távol-keleti
filmjeit, melyek általában szép természeti képekben bővelkedő, rendkívül

lassan bontakozó,
példabeszédszerű
egzotikus létdrárnák az önmagunkhoz,
illetve Buddhához vezető útról. ilyen
az indiai SZJirnyak védelme (Charachar),
a dél-koreai Hwaomkyung, mely Alfred
Bauer díjat kapott ("új távlatokat nyit
a filmművészetben"), a fényképezésért
kitüntetett kínai Vörösróka (Huo hu), de
ide sorolható az ausztrál Számüzetés
(Exile) is. És persze a Kelet egzotikumára épít Bertolucci nálunk is bemutatásra váró szuperprodukciója,
a Kis
Buddha (Little Buddha), melyben tibeti
szerzetesek egy amerikai kisfiúban vélik meglelni elhunyt társuk reinkarnációját.
A Panoráma, illetve a Fórum műsorán szép számmal szereplö, főleg amerikai és távol-keleti független filmeket
általában a "merész" tematika (egyneműek szerelme, gyilkos fiatalok, stb.)
és a konvencionálistól eltérő, többnyire
a nézhetetlenség határát súroló ábrázolásmód jellemezte. Míg a Fórum idei
csemegéje a mongol és dél-afrikai filmekből álló összeállítás volt, a Panoráma a fesztiválra ellátogató Sophia Loren filmjeiből mutatott be válogatást.
De a legnagyobb sikert, szinte állandó
teltházzal, Erich von Stroheim filmjei
aratták.
Egy régi, rangos fesztiváltól. mint a
berlini, mely az évek során oly sokat
tett a közönség, sőt még a szakma körében is ellenállásba ütköző új művek
és alkotók elfogadtatásáért, joggal várhatnánk, hogy hiteles és teljes képet
adjon a világ filmművészetéről. Bele
kell nyugodnunk azonban, hogy ez az
elvárás egyre kevésbé teljesíthető - az
összes fesztivál együtt sem képes rá. A
bpség zavarbaejtő egyhangúsága ellenére, az idén Berlinben bemutatott jó
másfél száz filmből kialakuló összkép
mégis elárul valamit az egyetemes
filmművészet pillanatnyi állapotáról:
az állandósult válság teljes elsekélyesedést szül.
Mindez persze aligha csökkenti a
berlini fesztivál jelentőségét. És bár az
egykor oly forgalmas Unter den Linden sugárút még kihalt a (nyugat-berlini) Kurfürstendamrnhoz képest, Berlin épül, és hamarosan igazi metropolisszá olvad össze. A filmművészet válságának azonban még nem látni a végét.
Berkes Ildikó

Kevés szakmai teljesítmény hatott rám úgy az utóbbi időben, mint Krzysztof Kieslowski Három szín: kékje. Számomra is rejtély az az apró fogásokkal élő eszközrendszer, mellyel rendező és operatőre kialakította a film eredeti, színtónussal játszó látványvilágát. Örömmel adok hát helyt e rovatban a lengyel Kina tavaly szeptemberi
"Kieslowski-számában" megjelent interjúknak a Három szín-trilógia operatőreivel. (Sas Tamás)

vörös:

Piotr

Sobocinski

Filmre vett déja vu

)

• A Tízparancsolat operatőrei közül Ön az egyetlen, aki két filmet is
fotografált. A Három színből a legnehezebben, a Vörösön dolgozik.
A Fehér forgatókönyve könnyen megtetszhetett volna. Kezdettől fogva
világos, hogy miről szól. Ismerve azonban Krzysztofot, a megfoghatatlan dolgok filmmé formálása iránti érzékét, mégis az utolsót, a svájci
vöröset választottam a Három színből. Már csak azért is, mert Krzysztof
azt mondta, ez áll hozzá legközelebb.
• Ebben a filmben a kamera munkájának kivételes jelentősége van.
Egyáltalán nem újdonság, hogy a kamera ilyen nagy szerepet kap ott van már az Aranypo/gár is... A mi esetünkben az volt alapvetően nehéz, hogy ne lépjük át azt a bizonyos határt, amelyen túl a kamera jelenléte túlságosan érzékelhetővé válik, és a képek kezdik eltakarni azt,
ami a filmben fontos.
Ültünk Krzysztoffal a Vörös forgatókönyve fölött, és kerestük az öszszes elképzelhető formai megoldás logikáját. A filmek általában mindenekelőtt egy kronologikus cselekményre, annak fordulópontjaira épülnek. A Vörösben egy másik, rejtett cselekmény a fontos. A szabályos cselekmény jelentéktelen: a Lány (Iréne Jacob) egy véletlen folytán a Bíró
(lean-Louis Trintignant) házába kerül. Barátság szövődik közöttük. A Bíró megnyílik a Lány előtt, elárulja neki a titkát, és a Lány az idős ember
hatására megváltoztatja a világról alkotott képét.
A cselekmény hiánya volt az első nehézség, amelyet le kellett kűzdenünk. A másik - az önkényesség veszélye. A forgatókönyv szerint a
lánynak, Valentine-nek van egy hasonló korú szomszédja, August. Ők
ketten egész idő alatt úgy mennek el egymást mellett, hogy tudomást
sem vesznek a másik létezéséről.
• Eléggé mindennapos helyzet.
Valóban az, de hogyan mutassuk meg a szerzői szándék elárulása
nélkül, hogy két ember szinte szünet nélkül együtt látható, mégsem veszik észre egymást. Miközben együtt mutattuk őket, állandóan csökkentenünk kellett a közöttük lévő távolságot, de nem annyira, hogy összetalálkozzanak. Mert a találkozás a film legvégére maradt, ami egyben a
Három szin fináléja is.
Négy hónapig kerestük Genfben Emmanuellel azt a sajátos teret,
amelyben August és Valentine lakhatnának: a forgatókönyvben szerepel
például egy olyan szituáció, hogy Valentine az ablakából August piros
dzsipjét látja, August is látja, de egyikük sem látja a másik ablakát. Ezt
mind figyelembe kellett vennünk. Nem lehetett a szokásos módon keresni egy látványos objektumot, és azután az adottságainak megfelelően
megváltoztatni a jeleneteket. Itt az egész játék már előre be volt állítva.
• A valóságnak tehát alkalmazkodnia kellett a szerző elképzeléséhez,
egyúttal a cselekménynek a tervezetlenség, a valóságba olvadás benyomását kellett keltenie?
Amit fölkínáltam Krzysztofnak, tökéletesen fedte a cselekményt. Két
érzéssel kellett ügyesen zsonglőrködni, hiszen két ismeretlen van a forgatókönyvben: az, hogy August és Valentine nem találkozhatnak idő
előtt, egyben azt sugallja, hogy van valami közös az ifjú August és az

idős Bíró alakjában. Hogy ezt a két
sejtést (vagy inkább érzést) végigvihessük, a valóság legapróbb ele-mein is uralkodnunk kellett.
A véletlent filmezzük, de a véletlent nem lehet véletlenül filmezve megmutatni. Tökéletesen kontrollálnunk kell a valóságot, hogy a
véletlen előbukkanjon. Képzettársításokból mesterien finom hálót
szőttünk, amely egészen más elveken alapult, mint az a filmekben
lenni szokott. Általában bizonyos
részleteknek az a szerepük, hogy
előrevetítsenek valamit. Itt - ellenkezőleg. A soron következő jelenetekben az derül ki, mi volt a jelentősége a korábbiakban bizonyos
mozzanatoknak. Már megvan a
végkifejlet, az egymást követő véletlenekben csupán egy kész terv
realizálódik .
• Amikor Ön a korábbi dolgok jelentőségének kereséséről beszél, nehéz nem felidézni a "szánkó"
motívumot az Aranypolgárból.
Azzal a különbséggel, hogy ott
csak egy ilyen elem volt, nálunk
viszont rengeteg. Itt van például
az egyik kezdő jelenet: este van.
Valentine autót vezet. A kereszte-ződésben fékez a piros lámpánál.
Az úton átszalad egy fiú. Hirtelen
könyvek esnek ki a hóna alól, és
szétszóródnak. A fiú lehajol értük.
Valentine ezt nem látja. Tovább indul. Bekapcsolja a rádiót. Valami

zavarja az adást. A rádió beállítása elvonja a figyelmét, így aztán elüt
egy kutyát. A kutya a Bíróé. Ennek a balesetnek köszönhetóen kerül Valentine a Bíró házába.
A Bírónak van egy mániája: rádiótelefonnallehallgatja mások beszélgetéseit. Ő okozta a rádióban az adászavart. Egyik találkozásukkor a Bíró elmesél Valentine-nek egy furcsa esetet fiatal korából, amikor is egy
leejtett jogi könyv véletlenül pont annál a szövegnél nyílt ki, amelyból
késóbb a vizsgakérdéseket kapta.
Térjünk most vissza az úton áthaladó fiúhoz. A könyvek végül is Valentine miatt estek ki a kezébóL Az autó kikerüli, ó pedig az egyik
könyv fölé hajo1va elolvassa azt az oldalt, amelyiknél kinyílt. August
joghallgató, leendó bíró. Érti? A véletlen elemekból összeálló háromszereplós eseménysorról végül kiderül, hogy egyáltalán nem véletlenszerű.
• Mit láttat ilyenkor a kamera? Kicsoda Ő, kit képvisel?
Egy bizonyos pillanatban a kamera szem elől téveszti Augustöt. Rajta
kéne maradnia, mégis mélyen behatol a térbe, egészen egy faállványig.
Ezen az állványon néhány jelenettel késóbb megjelenik egy nagy piros
reklámplakát, amelyhez a lány állt modellt (Valentine fotómodell). A
plakáton abban a pózban látszik, amelynek csak a film utolsó jelenetében lesz jelentősége, amikor először találkozik Augusttel.
• A valóság egy olyan mintához igazodik, amely már létezett valahol
(az időn túl?), és amelyet ebben a filmben megpróbálnak rekonstruálni.
Olyan ez, mintha a "déja vu" jelenségét akarnák tetten érni. Mintha ellenőriznék, hogy is néz ki valójában. Ebből tlZ következik, hogy a Vórös egész szerkezete a "déja vu" szerkezetét imitálja.
Minden apróságot alárendeltünk annak, amit előzetesen kigondoltunk: az összes jelmezt, az összes statisztát, az összes színt, a díszletek
összes elemét, az összes faliképet. Körülbelül háromszáz lényeges elemmel dolgoztunk, melyek jelentőségét nem feltárni, hanem leplezni kellett.
Filmen minden létrehozható. A legfantasztikusabb fogásokat lehet alkalmazni. Mi azonban nem az önkényesség útján haladunk. Számunkra
a maximális hitelesség a játék alapja. Kezdve a fénytől, ami ebben a
filmben különösen nemes - puha, árnyék nélküli fény, a tökéletes természetesség érzését kelti.
Azt kérdi, kinek a szemszögét képviseli a kamera? Nem élünk a
szubjektivizáció eszközével. Ez se nem August, se nem Valentine nézőpontja. Van azonban néhány momentum a filmben, amikor a kamera
mintha megőrülne: fut a lepottyanó könyv, a tekegolyó után; a Bíró lakásában keresztülrohan a a szobán, hogy odaérjen egy pohárhoz. épp
még mielőtt az elrepedne a forró víztől. Nem tudom, kinek a szemével
lát - csak azt tudom, hogy ezek a jelenetek nem perdöntóek, de nem is
esetlegesek. Szigorúan meghatározott funkciójuk van a filmben.
A Vörös forgatókönyvét - a Fehérével szemben - nem könnyű elmesélni. Megfelelő filmes eszközökkel mégis felépíthető belőle egy igazi kabala. Ebbe próbáljuk meg bevonni a nézőt. Tisztában vagyunk a dolog
kockázatával. Hogy egy film nagyszerű-e, vagy katasztrofális, néha csak
attól a 2-3%-tól függ, amit sehogyan sem láthatunk előre.
Mesteri csapdákat állítunk a nézőnek. Meg akarjuk tanítani, hogyan
értse meg a bemutatott világot anélkül, hogy túlhangsúlyoznánk a dolgokat, hogy ujjal mutogatnánk a lényeges elemekre. Mint a krimikben,
mint Hitchcoknál; .a nézőnek nemcsak a cselekményt kell követnie a jelenetekben, hanem' figyelnie kell az apró részleteket is, mivel ezekben
rejlik a "suspenfie". Ha a néző elfogadja a könyv, bocsánat, a film általunk javasolt olvasatát. akkor jó fogadtatásra számíthatunk. Talán sikerül megmozgatnunk az érzelmeket. Nagyszerű színészek segítenek ebben: Iréne Jacob és Jean-Louis Trintignant. Ez a lány egy borzasztó érzékeny hangszer. Trintignant pedig egy nagy erővel sugárzó személyiség.
Ha a filmnek losz-hatóereje,
akkor ez azért lesz, mert Trintignant-ban
van erő.

• Önök egy saját maguk által alkotott világgal játszanak.
Valaha a
lengyel fi'mtörténet egyik remekműve, A megtalált saragossai kézirat is
külön világot teremtett, amely saját törvényeire tanította a nézőt. Akkor gondoltam Has filmjére, amikor Ön könyvről, kabaláról, a sorsról
és a véletlenről beszélt. Has állítólag a film forgatása közben sem tudta, hogyan oldja meg ezt a kaba lát, hogyan fejezze be ezt a történetet,
amit összekutyult. Önök mindent tudnak?
Igen, ez egy általunk választott világ. Hőseink nagyvárosban laknak,
de egy kis, korlátozott világban mozognak, ugyanazokon a helyeken
fordulnak meg, nagyon erősen szorul körülöttük a hurok.
Genfben, a felvételek idején, Valentine háza és a ehez Joseph nevú
kocsma mellett, ami úgy nézett ki, mintha mindig is ott állt volna, pedig
csak a film miatt rendezték be, (állítólag Kieslowski párizsi lakásának
szomszédságában van egy ilyen nevú bár), szóval ott, a felvételek idején, aznap, amikor meghozták azt a híres technocrane darut, amelyiken
a távirányított kamerának az utcáról fel kellett emelkednie Valentine
második emeleti ablakáig - beugrottam a trafikba. A trafikosnő mérgelődött, hogy a filmezés elveszi a kuncsaftokat, hogy az utca le van zárva.
Megkérdeztem, mit forgatnak. Valami filmet Trintignant-nal, de ilyen
kupleráj t, kérem - ilyet én még nem láttam ... Hogy kiengeszteljem, vettem egy Figaro Magazinet. És találtam benne egy Fellini-nyilatkozatot il
mozi válságáról, a filmkép leértékelődéséről. A televíziós invázió eredményeképp - mondja Fellini - a film-álom összekeveredett a valósággal,
és ma már nehéz áttörni egy valódi filmes vízióval ezt a képözönt, ami
nem igazság és nem fikció, se nem művészet, se nem valóság.
Fellininek igaza van. Figyelem a filmeket, amiket a gyerekeim néznek
abban a dobozban, és látom a kép szörnyűséges elértéktelenedését. Az
összes Robotzsaru. amit imádnak, hihetetlen technikai eszközök segítségével készül, de a legsekélyesebb érzésekre utazik. Úgy tűnik, hogy a
ebben a filmfajtában a legfantasztikusabb kifejezóeszközöket mind bevetették - semmiért! Ezért is örülök, hogy ennyire modern filmet csinálok, amely a legújabb technikai eszközöket alkalmazza - olyanokat,
mint a Batman-széria -, de ez a film értékekről szól, olyan film, amelyben a nemzedékek megértik egymást.
Jókor készül a Három szín. Már a nagyon primitív nézők is ráuntak a
televíziós szecskára. Magam is emlékszem azokra az évekre, amikor
őrülten felizgatott minket a vér, a lövöldözés, a kefélés a filmvásznon.
Mostanság már alig néhány embernek van kedve moziba járni. És jól
van ez így. Mert lehet, hogy éppen emiatt visszatérnek az olyan filmek,
amelyekre még sokáig emlékszünk azután, hogy kilépünk a moziból.
Harmincegynéhány éves vagyok, de olyan időszakban nevelkedtem,
amikor a mozi még misztériumnak számított. Lengyelországban a filmkészítés valaha ünnep volt. A filmnézés szintén .
• Ön bizonyára sokat tanult édesapjától, Witold Sobocinskitól.
Gyermekkoromban könyörögtem apámnak, hogy vigyen magával a
forgatásokra. Ezek a Szanatórium a homokóra alatt, Az ígéret földje, a Menyegző, évei voltak, a háború utáni lengyel film legszebb évei. Akkoriban tíz-tizenöt éves voltam. Később, már mint a lódzi főiskola hallgatója
lehettem tanúja a mozi hanyatlásának. I982-ben végeztem.
Ma a világon több ezer jellegtelen film készül. Több száz filmes iskola
van, ahol a tanulás abból áll, hogy a hallgató kézhez kap egy videokamerát.sés felvesz mindent, ami az útjába kerül. A filmkészítés alárendelt
a televíziónak - ennek az ízlés és minden elképzelés nélküli gigantikus
szponzornak. Így van ez például Németországban. Az egyetlen kritérium az idő és a pénz. ehéz megérteni, hogy egy játékfilm, amit tizenkét nap alatt készít el néhány véletlenszerűen kiválasztott mérnök a legbejáratottabb sémák segítségével, hatalmas nézettséget ér el, és dicsérik... Magam is gyakran dolgozom Németországban, és nagyon oda kell
figyelnem, hogy ez a gyorsító gépezet magába ne szippantson. Szerencsére van még igazi mozi, ahol elmondhatjuk gondolatainkat, s olyannak mutathatjuk a világot, amilyennek mi látjuk.
• Hogyan tanította Önt az édesapja látni?
Tulajdonképpen sohasem beszélgettem apárnmal arról, hogyan kell
fényképezni. O nagyon zárkózott. Mégis igen korán átvettem tőle látás-

módját. Kisfiúként követtem, utánoztam a mozdulatait. A látás tudománya tulajdonképpen az önkorlátozás tudománya: attól az állapottól,
amikor az ember "mindent" lát, el kell jutni a lényeges elemek kiválasztásának tudományáig.
Operatőrnek lenni Lengyelországban mindig többet jelentett, mint felvételek készítését: a szigorúság, az önmegtartóztatás tudománya volt.
Nem arról van szó, hogy "szép" felvételeket kell csinálni. Néha erőt veszünk magunkon, és készítünk "csúnyákat" is, mert a filmben jól funkcionálnak. Ezt is apámtól tanultam. Montázsban, az egész jelenet egységében gondolkodni - ezen alapszik a lengyel operatőri iskola.
• Vajon meghatározható-e, mitől válik a felvételek stilusa egyénivé?
Vannak operatőrők, akik mindig ugyanolyan felvételeket készítenek,
ami nem jelenti azt, hogy saját stílussal rendelkeznek. Olyanok is vannak, akik valamelyik filmhez nagyszeru felvételeket csináltak, aztán egy
másik filmben ezeket másolják. Ez téves felfogás. Minden filmhez más
felvételeket készíteni, de úgy, hogy húsz film után is elmondható legyen: ugyanaz az ember készítette azokat. Ez a művészet: megőrizni az
individuális látásmódot a kűlőnbőző interpretációk ellenére. A személyiség önkifejezésének képessége fény, kamera, beállítás, színészi mozdulatok segítségével. Elmondhatjuk. hogya stílus a világ értelmezésének
módja, plusz a technika, vagyis a műhelymunka. Van egy alapelv, mely
szerint minél többet kockáztat valaki, annál jobbak a felvételek. Nagyszerű dolgok jönnek létre, gyakran a hiba határán. Hogy kűlönbözzünk
a többiektől. tudni kell játszani az anyaggal. Sohasem lehet a hatást
megjósolni. Nem szabad teljesen a technikára hagyatkozni. Ezért aztán
fáradhatatlanul tanulok. Minden filmben újra és újra.
A világban az operatőrnek ritkán van esélye, hogya rendező partnerévé váljon. Az esetek többségében csak végrehajtó. Azt teszi, amit a
rendező kíván: itt legyen a kamera; színészek menjenek innen oda; a
film legyen mondjuk sötét, zöld, és a kamera kocsizzon. Ezen utasítások
alapján készül a film, és közben az ember igyekszik beleadni saját stílusát, egyéni elképzeléseit.
Megpróbálom minden filmnek maximálisan elkötelezni magam. A Vörösben Kieslowski a maga nemében egyedülálló esélyt adott nekem: a
kezdetektőlodaengedett a film legbelső magvához .
• Hogyan kezdődött a munka Genfben?
Először minden objektumot lefényképeztem "sauté", fény nélkül. Így
láttam, milyen háttérrel rendelkezem. Azután úgy világítottam meg
őket, hogy hitelesnek tűnjenek, és soha ne emlékeztessenek műteremre.
Semmi ellenfény. Egy darab gégenlámpa sincs az éjszakai felvételeken,
ahogy azt mások csinálják, hogyelérjék a "moonlight", a ragyogó föld
effektusát.
Egész idő alatt éreztem Karmitz támogatását. A producer ebben a
filmben szabad kezet adott nekünk, mindent megtehettünk, amire vágytunk. Az összes létező technikával rendelkeztünk. A technocrane darut
Angliából hozattuk. a speciális állványt Belgiumból. Annyi fényem volt,
amennyi Idziaknak és Klosinskinek a Kék és a Fehér forgatása során
együttesen. És kétszer annyi villanyszerelőm.
Egységes stílust legkönnyebben a belső és az éjszakai felvételeken érhetünk el (fekete, éjszakai háttéren fény segítségével mindent meg lehet
csinálni). Ahhoz azonban már tudás kell, hogyan őrizhető meg a felvételek egysége napfényben, felhős időben, bowling teremben, ahol neoncsövek világítanak, és a kis Chez Joseph bárban: a jelentésgyúrúnek
mindenhol egyformán szorosnak kell lennie.
A szabadtéri felvételeknél ezért világítottam, és színházi eszközöket is
alkalmaztam: a színészek feje fölé árnyékoló vásznakat feszítettem, sátrakat és állványra szerelt speciális vitorlákat állíttattam fel. Ily módon, a
természetes hátteret megőriztem, ugyanakkor uraltam a fényt, változ tatni tudtam az irányát. A filmvásznon ez nem látszik - a fény mindenütt
puha, szórt, mintegy természetes. Pedig nem az. És a néző megérzi,
hogy bár süt a nap, a képen valami még sincs rendben, valami ellentétes a normális látással - ez okozza, hogy bizonyos emóciók ébrednek
benne.

Fákat festek. Színes felületek egész skálája van előkészítve: piros, barna, bézs (ebben a filmben a kék szín használata tilos volt). Teleobjektívvel homályosan bevágok egy ilyen síkot az előtérbe. Ez a lakás berendezésének valamilyen azonosíthatatlan részletét alkotja. Így érem el a kívánt hatást.
• Ezek valódi festői műveletek.
Igen, Caravaggiótól, de la Tourtól tanulom őket, Vermeertől, aki csodálatosan használja a szórt fényt, a korai van Goghtól. Ők azonban hónapokig dolgoztak egy képen - nekünk csak két-három óra áll rendelkezésünkre.
Ebben van többek között ennek a szakrnának a furcsasága: gigantikus
konstrukciókat építenek, hogy aztán egy óra múlva az egészet lerombolják. Ha valaki nem adja oda magát teljesen e munkának, nem örül
együtt az egész stábbal. és nem szomorkodik vele, amikor valami nincs
rendben, akkor tortúra számára az egész: hónapokat tölt távol az otthonától, családjától elszakítva .
• A stáb mintha egt) nagy család lenne.
Kieslowskinál általában az egész stáb elmegy megnézni a felvett
anyagokat: mindnyájan tudják, hogy valami fontos dol\,gban vesznek
részt. Szörnyű munka, napi tizenkét órán keresztül, gyakran éjszakába
nyúlóan, de senki sem panaszkodik, nem ellenkezik. Kieslowski kivételes képessége, hogy ilyen atmoszférát tud teremteni.
Meg kell hagyni, nagyszeru csapatot hozott össze. Csak néhányukat
említem: Henryk Jedynak kameramant, Emmanuel Finkiel segédrendezőt, a a világosítókat. a fártost. Ők funkciójuk fontosságától függetlenül
mind igazi partnerek, tele ötletekkel. És mindennek a csúcsán Krzysztof.
Ritkán akad olyan rendező, akivel ennyi mindent előre meg lehet beszélni. Később, a forgatáson ezekről már nem beszélünk. Ő bízik bennem, én meg benne. Összhangunk majdhogynem tudatalatti, félszavakból is megértjük egymást. Kieslowski amúgy sem szeret belenéz ni a kamerába. Kissé megszeppent, amikor meghozták a technocrane darut. Fenyegetőzött, hogy kivágja azt a nagyszeru, hosszú képsort. amikor a kamera a technoerane-on felemelkedik az utcáról a szobába. Azt mondta,
hogy ez Hollywood. De ez nem Hollywood. És remélem. hogy nem
vágja ki.
Miközben tulajdonképpen nem is beszélgetünk egymással - mert a
forgatáson nincs rá idő, utána pedig fáradtak vagyunk -, az egész stáb
nagy és szélsőséges érzéseket él meg: szeretetet és gyűlöletet, ugyanúgy,
mint egy családban. És mindezt munka közben. Éjjel azután, amikor alszom, ugyanazt a jelenetet veszem fel, amit nap közben. Egyáltalán nem
kapcsolódom ki. Almomban is ugyanazok a színészek, ugyanaz a kamera. És tovább folytatom a filmet. (Sfilmowane déja vu. Kino, 1993/9, 2223. és 46.0.)
Tadeusz Sobolewski
Tapolcai László fordítása

fehér: Edward

Klosinski

A morális

mozijának

• Július közepe van most, amikor beszélgetünk, így a Fehéret csak a
forgatókönyvből ismerem. Kérem, javítson ki, ha nincs igazam, de az
olvasottak alapján nekem az a benyomásom, hogy ez egy borongós, a
valóságunkban rejlő abszurditás t felszínre hozó groteszk alkotás ...
Valóban groteszk, de egyáltalán nem borongós. Én nemcsak azért,
mert játszik benne Zbyszek Zamachowski. Krzysztof Kieslowski tudatában van annak, hogy egy borongós filmre nem igazán jönne be bárki is
a moziba. Ez inkább egy tragikomédia, én legalábbis így definiálom.
• Azért kérdezem a film műfajáról, mert érdekel, hol kezdődik az operatőr szerepe. Általában a groteszk, a tragikomédia a rendezésben nyilvánul meg. Vagy talán a felvételek stilusában is?
Részben igen. Ez azonban egy olyan kérdés, amelyre nehéz válaszolni, mert mi mindannyian - az operatőrökről beszélek - másképpen műveljük ezt a szakmát. Kétségtelen, hogy Lengyelországban van egy közös vonásunk, hogy már a forgatókönyvírás szakaszában is aktívan
részt veszünk, vagyis olvasók és kritikusok vagyunk egyszerre, egy sor
ötletünk van az alapelképzelés minél jobb kibontására. Csak annyit
mondhatok, hogy a Fehér forgatókönyvének elolvasása után tizenegynéhány észrevételem volt a dramaturgiával kapcsolatban, és ezekről háromszor is hosszasan beszélgettünk Kieslowskival, aki megjegyzéseim
többségét figyelembe vette. Ami pedig azokat a fenntartásokat illeti,
amelyeket nem vett figyelembe, nos, bizonyos idő múlva rájöttern. hogy
nem is voltak jogosak.

nyugtalanság
epitáfiuma

• A projekt három filmből áll, melyeknek egységet kell alkotniuk. Mégis mindegyiket más-más operatőr forgatta ...
Ez a Tízparancsolat gyümölcsöző gyakorlatának folytatása. Meg kell
értenünk, milyen szörnyű nyomás alatt dolgozik a rendező egy ilyen
háromrészes film készítése közben. Nincs abban semmi különös, hogya
problémák egy részét szeretné valaki másra hagyni. Ha három operatőrrel dolgozik, azzal igen sokat nyer. Először is nem kell egész idő alatt a
megvalósítás gyakorlati részére figyelnie, ami amúgy is lehetetlen. Másodszor, mindannyian saját ötletekkel jövünk, ami Krzysztof szavaival
"életet lehel a dologba", végül, harmadszor, frissen érkezünk, ami azért
fontos, mert mindig kell valaki, aki belülről mozgósítja egy film készítését. Higgye el, uram, ilyen hosszú munka során lehetetlen napról napra
egyformán nagyszeru formát nyújtani.

• Önök közül azonban mindenki saját koncepcióval dolgozott, amely
csak az ő forgatókönyvére volt érvényes. Nem is tudom, ismerték egymás forgatókönyvét?
Én nem ismertem a többit, de erre nem is volt szükség, mert
Krzysztof három különbőző filmet akart csinálni, melyeket amúgy is
összeköt az ő személye, mint rendezőé. A három film alapgondolata stilisztikai szempontból különböző, Ha meg kellene határozni a Fehérstílusát, akkor ez talán egyfajta epitáfium, a morális nyugtalanság mozijának
epitáfiuma. Tudatosan használtunk olyan elemeket, amelyek ennek a
mozinak a sajátjai, ám egyidejűleg törekedtünk arra is, hogy bizonyos
többletértéket teremtsünk. Arról van szó, aIIÚt a filmvásznon látunk: a
környezet, a közeg, amelyben a főszereplő él - a ház, az utca, a ruházat,
a viselkedésforma ... Ez egy kisember, éppen olyan, arrúlyenekkel a morális nyugtalanság mozija foglalkozott.
• A forgatókönyv azonban néhány nehezen elképzelhető mozzanatot is
sugall. Egy férfit bőröndben csempésznek Lengyelországba, a bőröndöt
valaki ellopja a repülőtéren, a szülőfölddel való találkozás első helyszíne egy szeméttelep ... Ez valami jelkép?
Úgy gondolom, hogy ez részben a két forgatókönyvíró viszolygását
tükrözi, különösen Kieslowskiét, aki már hosszabb ideje Párizsban él, és
elég ferde szemmel nézi mindazt, aIIÚmanapság Lengyelországban történik - de hát ez a valóság. Az, hogy lopnak, kortünet. Mellesleg nem
csak ránk, lengyelekre jellemző.
• Ez a kis történet is megerősíti, hogy a legtöbb cselekmény a Fehérben
van. A Slawomir Idziak által készített részben szinte nincs is fizikai
történésként értelmezhető cselekmény ...
És az "én" filmemben van a legkevesebb metafizika is. Ezért aztán
nem erőltettem a kollégákkal való versengést, ami egyébként is idegen
tőlem, és arra sem tőrekedtem. hogy a képeim önálló életet kezdjenek.
Meg kell mondanom, hogy arrú a közös munkát illeti, Kieslowski igen
kellemes rendező abban az értelemben, hogy nem szól bele az opera tőr
munkájába. Képzőművészeti érzéke hallatlanul fejlett, mégsem sugalmaz soha semrrúlyen plasztikai megoldást. A Fehéregy bizonyos szinten
érintkezik Slawek Idziak filmjével, még egy közös helyszínünk is volt a bíróság épülete. Hamarabb érkeztem, és tanúja voltam Idziak két-három forgatási napjának. Slawek konceptualista, aki kigondolja a képeket, és rá tudta venni a rendezőt egy ilyen játékra. Én azonban úgy gondolom, hogy a kép bizonyos tartalmak és gondolatok eredője, tehát egyszerűen nem keletkezhet a gondolatokon kívül. Megértettem, hogy Kieslowski egy szerény filmet akar, amely ha talán nem is a szürrealizmust
súrolja, nem ez a megfelelő szó, de azért egyemelettel magasabban van
egy realisztikusan elmesélt történetecskénél.
• Számomra, mint néző számára a realizmus egyik kritériuma a helyszínnel meglévő kapcsolat. Az eltávolodás a regisztráló realizmustól
azt jelenti, hogy Ön különböző helyszínekből összeragasztott fiktív teret alkot?
Úgy gondolom, hogy Varsóban és Párizsban sikerült legalább részben
megőrizni a felvett helyszínek hitelességét. Meg kell azonban mondanom, hogy Kieslowski olyan rendező, aki brutálisan kivágja az összes
ilyen helyszín-információs képet. Az egész filmben az egyetlen problémám az volt, hogyan tudnék egy kicsit tágabban fényképezni. mert
megmakacsolta megát a fejekkel. Fejek és fejek, de az emberek azért járnak moziba, hogy valamit lássanak ... Az utolsó montírozás során sajnos
kiesett a szituációs jelenetek nagy része. Természetesen így is érzékelhető az a valóság, amelyben a szereplők mozognak, csak kevésbé látható.
Első változatában a film kétórás volt, jelenleg egy óra húsz perces. Valami csak történt a többi negyven perc alatt!

• Kieslowski minden bizonnyal tudja, mit csinál, de ez azt jelentené,
hogy nem lesz annyi "tiszta" cselekmény, amennyit a forgatókönyv
ígért. E változásból az következik, hogy nincs is olyan alapvető kűlönbség az operatőr munkastílusában, amikor cselekményre épülő filmet, illetve amikor statikusabb helyzeteket követelő pszichológiai
filmet csinál?
Biztosan van, de lehet olyan pszichológiai filmet is csinálni, amelyben
akciófilm-elemek is vannak. Itt van például a Keresztapa,kétségkívül akciófilm, ugyanakkor egy rendkívül jól megcsinált pszichológiai film is
egyben. Ez a két stílusrendszer kezd elválaszthatatlanná válni, elbeszélésmódjuk mindinkább egyöntetű.
• Az új Woody Allen-film, a Férjek és feleségek határozottan kamara
jellegű és pszichologikus, kézikamerával vették fel, mint acinéma vérité alkotásait ...
Értem, én ugyanígy csináltam meg Zanussi Véd6színek című filmjét.
Akkoriban ez tökéletes újdonság volt, leginkább a színészek tiltakoztak
ellene, akik nem voltak hozzászokva, hogya kamera fél méter távolságból figyeli őket, és egy pillanatra sem tudnak kimenni a képből. Emlékszem, Zbigniew Zapasiewicz az első két napon sehogy sem tudta ezt elfogadni, csak később barátkozott meg a kamerával. .. Ez azonban elvezet ahhoz a problémához, hogy néhányan félnek a túlságosan statikus
képektől, mert úgy gondolják, hogy ezzel kikergetik az embereket a moziból. Én nem hiszem, hogy ez így van, de az a véleményem, hogy léteznie kell ~~ oknak, arniért inkább így filmeznek, és nem másképpen.
• Egyszer On azt mondta, hogy szereti, ha a kamera állványon van ...
Ez leegyszerűsítés. Én mindenben egyfajta harmóniát keresek. Lehet,
hogy nem kellene manapság ilyen szavakat használni, de a film nem a
valóság egyszeru rögzítése, hanem annak újjáteremtése. Ha egy olyan
emberről készítünk filmet, akinek valamilyen súlyos belső problémája
van, és az egész élete rettegés, akkor úgy kell fényképezni, hogy IIÚnden vibráljon. Ha azonban a film egy többé-kevésbé kiegyensúlyozott
emberről szól, akkor nincs okunk ugyanezt a nyelvet használni, bármilyen hatásos is önmagában. Még van elég erőm ahhoz, hogy kézikamerával filmezzek, nem ez a probléma, egyszeruen úgy gondolom, hogy
öncélúan csinálni valamit abszurdum.
• A negyvenes évek végén létezett egy irányzat, amelyben nagy hangsúlyt kapott a kamera narrátorszerepe. Olivier Hamletében páldául
igen gyakori voltak a szereplők mozgásával ellentétes irányú panorámák ... Ma az operatőr aláhúzhatja-e ilyen kifejezően saját szerepét?
Igen, de még nem volt dolgom olyan forgatókönyvvel, amely egy
ilyen ötletet indokolttá tett volna. Tudja, az ötletekkel nem az a probléma, hogy valamit plafonon lógó lámpán keresztül fogok lefilmezni.
Csupán motiválás nélkül ez azt jelentené, hogy az "Úristen nézőpontjaba" helyezkedtünk. Normális esetben ugyanis nem nézünk mindent felülről.
• HogtJan oldja meg ez esetben az erotikus jelenetek problémáját? Ki
leselkedik, és milyen nézőpontból? A Fehér forgatókönyvében legalább
két ilyen jelenet van, és elég kemények.
Nem, ebben a filmben különböző okok miatt nincsenek kemény erotikus jelenetek. Beláttuk, hogy manapság csak abban az esetben merészelhetünk ilyen jeleneteket csinálni, ha dramaturgiai szempontból erősen
indokolt, és van valami nagyszerű ötlet. Annyira triviálissá vált ez a
moziban, hogy jobb, ha az ember csak úgy nem csinál ilyesmit. Úgy
gondolom azonban, közvetett módon is sikerült erotikus atmoszférát teremtenünk.
• Ön Krzysztof Kieslowskit a "közös munkát illetően igen kellemes
rendezonek" nevezte. Nem voltak viták?
Nem tartozom azok közé az emberek közé, akik megsértódnek, ha a
rendező nem vevő az ötletükre, mivel ez természet adta joga. Ha azt
mondja, "nem", általában belenyugszom. Tudom, hogy minden szálat a
kezében tart, nem a véletlenekre épít, és azt hiszem, jobban értékelem a
közös munka örömét olyan valakivel, aki tudja, IIÚtakar. CEpitafiumdla
kina moralnego niepokoju. Kinc, 1993/9, 26-30.0.)
Andrzej Kolodynski
Tapolcai László fordítása
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• Szegényes a nyelvünk az operatőr munkájának megjelölésére. Gyakran alig tudunk többet mondani a filmkép minőségéről, mint a közönség: "klassz felvételek". Kérem, mesélje el, mikor csatlakozott a film
munkálataihoz?
.
Kezdettől fogva részt veszek bennük. Ez a lengyel iskola. Nyugaton
az operatőr általában közvetlenül a forgatás kezdete előtt érkezik, így
kisebb a befolyása a filmre. Mi itt Lengyelországban a forgatókönyvvel
kezdjük a munkát, számos alkalommal megvitatjuk. és a rendezővel közösen változtatunk rajta, egészen a forgatás első napjáig. Azután természetesen tovább folyik a munka, hiszen a könyv a "forgatás valóságának" nyomása alatt tovább fejlődik. A forgatókönyvvel kapcsolatos
munka során két alapvető kérdést teszek fel magamnak: mi a film üzenete, és milyen stílus segíthet elmesélni ezt a történetet.
• Mi volt a helyzet a Kék esetében?
Először is az első kérdésre nem kellett válaszolnom. Kieslowskival
dolgoztunk már korábban is, mindketten tudtuk, mit várhatunk a másiktól. Ismerem őt is, a filmjeit is, és úgy gondolom, azt is tudom, hogy
miért csinálja őket. Bizonyos értelemben Kryzsztof minden egyes alkalommal ugyanazt a filmet csinálja meg.
• Nézzük a forgatókönyvet! Miről szól a Kék?
Krzysztof Kieslowski és Krzysztof Piesiewicz forgatókönyve egy nő
története, aki szerencsétlenségtől sújtottan (meghal a férje és a gyermeke) teljesen új életet próbál kezdeni. Ezt egyszer a modem szerzetesi
élet próbájának neveztem. Valaha azok az emberek, akik nem tudtak kibékülni a valósággal, kolostorba vonultak. A forgatókönyvírók olyan
életformát választottak hősnőjük számára, amely tökéletesen elvágja őt
előző életétől. Úgy, hogy semmi se kösse össze a múlttal. Hogyan mutassuk meg ezt filmen? A forgatókönyv azt javasolta, hogy a feszült
mozzanatokat megelőző pillanatokban a hősnő fejtsen rejtvényt. Úgy
döntöttünk, hogy ezt uszoda i jelenetekre változtatjuk. A változtatást
dramaturgiai szempontból egy orvosi előírás igazolja, ugyanakkor ez
egy olyan elem, ami poétikai esélyt is ad. A víz az élet és a halál közege. A lélegzés és a léghiány közötti határ egy fizikai, képszerű elem,
amely valami többletet mond el. ilyen elemeket kerestem, melyek megmutathatnák, hogy a cselekmény az ember belsejében játszódik le. Ennek képi kifejezését kellett megtalálni.
• A forgatókönyv olvasása közben felvetődött egy probléma, a cselekmény erőtlensége ...
Ebben a filmben tulajdonképpen csak két esemény van: a szerkezet
szempontjából
ez valóban kicsit kevés, de már számos alkalommal meggyőződtünk róla, hogy a cselekmény efféle "hiányosságait" sikeresen
kompenzálhatja a személyiség. Juliette Binoche egy gyönyörű, csodálatos alakot teremtett. A mi problémánk az volt, milyen képi eszközökkel
fessük meg a hősnő belső tájképét. Hogyan növeljük az intenzitását annak, ami mindennapos és normális. Megpróbálhatunk találni egy elvet,
amely egységet ad az egész műnek, Az első fázisban olyan ötletet kerestem, amely refrénszerűen átszőné a filmet, vissza-visszatérne, mint valami képi rögeszme. Elhatároztam, hogy élek az establishing shot, vagyis
a topografikus felvétel nyújtotta lehetőségekkel.
• Megmagyarázná ezt?
Mondjuk egy nagyon egyszerű szituációt akarunk bemutatni, például
azt, hogy mi ketten beszélgetünk. Egy amerikai sorozatban ezt az előző
jelenetektől elválasztaná egy felvétel, amely kívülről mutatná az épületet, ahol vagyunk. Ez egy tipikus establishing shot. Az ilyen bevágás elhelyezi a cselekményt, másként használva azonban teljesen más szerepet

tölthet be a film egészében. Ez egy alapvető dolog: minden filmben vannak ilyen bevágások, a nézők pedig szinte egyáltalán nem emlékeznek
rájuk. Mélyen a tudatalattiban maradnak. Idézzük csak fel Forman Amadeusát. Salieri valamit játszik a zongorán. A jelenet a császár előtt játszódik. Megérkezik Mozart, és elkezd improvizálni ugyanarra a témára.
Másképpen, jobban. Salieri megragadja a kottapapírt, és dühösen összegyúri: látjuk a közeledő kezet. A benne gyűrődő papír hangja sokszorosára erősödik. Mintha égne az erdő. A következő képsor: megriasztott
gímszarvasok menekülnek - következik a vadászat. A papír összegyűrésének ütköztetése a gímszarvasokkal egy establishing kombináció, amely
dramatizálja a következő jelenetet. Nekünk a moziban úgy tűnik, hogy
apapírlap összegyúrésének hangeffektusa riasztja meg a gímszarvasokat, pedig ez teljesen abszurd. A következő jelenetbe nagyobb érzelmi
töltéssel lépünk be. Ez volt az establishingok dramaturgiai szerepe. Elképzelhető azonban, hogy egy filmben a főszál költői kommentárjává
válnak. A Veronika kett6s életének forgatása idején volt egy ötletem, ami
azután nem valósult meg, hogy az első Veronikának legyen egy kutyája,
amely a film második felében a francia Veronikához menekült volna.
Egy ilyen momenturnnak ráadás jellege lett volna, egyfajta kommentárt
fűzött volna a történethez, és nem csupán ritmizálta volna azt. A Veronika ... esetében egy elvontabb, irodalmibb elképzelés győzött. A "szemfe-

nék deformáció", amely néhányszor megjelenik a filmben, szerintem tovább fokozza a hősnő titokzatosságát. Én általában amellett vagyok,
hogy csináljunk hasonló felvételeket. Nem állnak kapcsolatban a cselekménnyel, mégis bizonyos többletértéket hoznak magukkal. Kieslowski
egyébként maga is ír ilyen "ráadásokat": A Veronika kett6s e1etének idős
alakjai feltűnnek a Kékben is. Ez tekintetünk rajta tartása valamin, egyidejűleg kommentár az egészhez: nézd, ezek a problémáid, és itt a végük.
• Beszéltünk a forgatókönyv bizonyos dramaturgiai erotlenségérol. Mit
lehet még tenni képpé formálása közben, hogy elérjék a kívánt hatást,
és ne veszítsék el a kontaktust a néziruel?
A néző megszokta, hogy az elbeszélésmód, annak struktúrája számára láthatatlan marad. A filmbeli realitást, amely természeténél fogva
mesterséges, mert a szalag vágása és ragasztása révén jön létre, igazi valóságként fogadja el. A filmek kilencvenöt százaléka az arisztotelészi
technikát használja, ahol a narrátor el van rejtve a mű szerkezetében.
Megpróbáltuk a fordítottját: nem elrejteni, hanem feltárni az elbeszélésmódot. Módszerünk az volt, hogy a jelenet közepén, néha épp a színésznő mondata közben drasztikusan kivilágosítottuk, illetve elsötétítettük a képet. Kiderült, hogy "technikai jelenlétünk", állandó mesterséges
beavatkozásunk ebben a múben igen jól funkcionál. Egy akciófilmben,
ahol külső eseményeket, gyors váltásokat, konfliktusokat várunk, egy
ilyen beavatkozás bizonyára gyengítené a nézői átélést. A Ke'kben - számomra úgy tűnik - ez az eszköz fokozza a főhősre való összpontosítást,
érzékennyé tesz a belső történések iránt.

• Szeretném még megkérdezni a szín funkciójáról.
A szín a címben van. Csinálhattunk volna olyan filmet, amelyben a
kék dominál, de nekem úgy tűnt, érdekesebb lesz úgy alkalmazni a
színt, hogy dramaturgiai funkciója legyen. Évek óta próbálom a színeket
nem egyszerúen esztétikai szempontból nézni. Mert a szín többet jelent.
A kék a hideggel, a halállal kapcsolódik össze, fenyegető szín, az éjszaka színe. Kétségtelenül van valamiféle pszichológiai áttétele. Ezért úgy
gondoltam, hogya különös momentumokhoz kell kapcsolódnia. Érdemes megemlíteni, hogy a zenének rendkívül fontos szerepe van ebben a
filmben. Talán fontosabb, mint a Veronika kett6s életeben. Bár a hősnő
nem énekel, egy kiváló zeneszerző felesége, aki meghal a film elején. A
zene tehát a belső monológ szerepét tölti be, és dramatizálja az egész
második részt. A kék szín a zene drámai használatának előjele és visszhangja.
• Hogyan teremtette meg technikailag ezt a színt?
A színt sok tényező határozza meg egy filmben: a fény vagy a szűrő
minősége, a jelmez és a díszlet. Kékre lehet festeni a' falakat, meg lehet
kérni a fénymegadót a laborban, hogy ilyen színűre másolja az anyagot.
Úgy van ez, mint az építészetben: az anyag, a festék, a világításmód
dönt. Munkatársaimmal együtt a szokványostól eltérő megoldásokra törekszem. Saját módszereket keresek. Úgy ismernek, mint aki gyakran
használ szűrőket. Szép nagy gyújteményem van belőlük, minden darabját Tadeusz Stefaniak úr készítette.
Állandó munkatársammal, Henryk Jedynak segédoperatőrrel minden
filmben valami újat keresünk. Inspirálhat a forgatókönyv, a rendező, de
a stáb többi tagja is, ugyanúgy, mint a forgatás helyszíne, vagy a véletlen. A Ke'k számomra óriási élmény volt, készítése sokkal melegebb színekre emlékeztet. (Pejzaz wewnetrzny. Kina, 1993/9, 33-34.0.)
Katarzyna Skorupska
Tapolcai László fordítása
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"Film az, amit nem lehet elmesélni."
(René eIair, 1925)
"A film tévedése a forgatókönyv. E nemkívánatos tehertől megszabadulva, a film
soha nem látott és soha nem sejtett dolgok gigantikus mikroszkópjává
válhat.(. ..) Mindaz a talmi érték (a téma, az
irodalom, az érzelgősség), amelyet ma a
film oly becsben tart, csak arra jó, hogy a
színpad méltó vetélytársának tűnjék."
(Femand Léger, 1925)
"A szöveg alig számit a filmben. Azt is,
ami van, láthatatlanná kell tenni. A szem
a fontos, nem a fül."
(Jean Cocteau, 1943)

A színpad vonzásában
A film mielőtt saját, majd sajátos formáját elnyerte volna, hol a
zene, hol a festészet, hol a színpad befolyása alá került. A legnagyobb hatást ez utóbbi gyakorolta rá.
Az első két évtized majd valamennyi alkotására rányomta bélyegét a színművektől örökölt forma, a színpadtechnikai eszköztár. Ez a korszak annak a története, hogyan talált fokozatosan
magára a film, hogyan vetkőzte le a rendező elfogultságát; hogyan szakadt el a színházhoz kötő köldökzsinórtól. Az elszakadás több szakaszban zajlott le. Mind többet és többet adtak fel a
színpadi formából, és egyre világosabbá vált az új, a filmforma.
Ahhoz, hogy a folyamatot tisztán lássuk - írta Jean Mitry -,
különbséget kell tennünk a film dramaturgiája (a színmű-forma kiemelés tőlünk) és rendezése (a színpadi forma - kiemelés tőlünk) között. (Esthétique et psychologie du cinéma. Paris, 1965.)
Dramaturgián a forgatókönyv alapgondolatát, felépítését, a
filmcselekmény szerkezetét, rendezésen ennek a szerkezetnek képekre fordítását, képekben történő kifejezését érti a szerző. A
rendezést illetően a film jóval a nagy néma korszak előtt függetlenítette magát a színpad tól. A dramaturgiát illetően viszont csak
az 1950-es éveket követő időszakban kezdett elszabadulni Mitry szerint - a színpadi mű vonzásköréből.
Az első évtized filmjeinek rendezése teljes egészében a színpadi rendezés fogásait követte. A mozdulatlan felvevőgép egyetlen
nézőpontból, mindig szemből és szemmagasságból rögzítette a
jeleneteket, ahogyan a zsöllye első sorában ülő néző láthatta
őket. A mon tázs-variációk, a gépmozgások, a közeli, a változatos
beállítási szögek fokozatos térnyerése (egyszóval, a vizuális kifejezés gazdagodása, finomulása) azonban visszaszorította a színpadi forma másolás án alapuló esztétikai kifejezést és elméletet. A
film fejlődésének olyan szakaszába ért, amelyet néhány elméletalkotó, köztük André Malraux, a médium későbbi sorsa, rendeltetése szempontjából
meghatározónak
ítélt. (Esquisse d'une
psychologie du cinéma. Paris, 1946.)
"Addig, amíg a film a mozgás reprodukálására szorítkozott,
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nem volt több művészet tekintetében, mint az ugyancsak reprodukáló állókép vagy hangrögzítés (foto- illetve fonográfia). Meghatározott, valós vagy elképzelt (színpadi) térben színészek mozogtak. Darabot adtak elő, amelyet a felvevőgép rögzített. A film
mint művészi kifejezőeszköz akkor született meg, amikor kitörtek e körülhatárolt térből. Akkor, amikor a cselekményt beállításokra tördelték. Ahelyett, hogy egyvégtében vették volna fel egy
nézőpontból, hol közelebb, hol távolabb vitték a gépet a cselekmény színterétől. A színpadi teret felváltotta a film-tér: az, ami a
vásznon majd látható lesz; az, ahonnan a szereplők ki- vagy ahová belépnek, és amelyet a rendező maga választ. A film-reprodukció eszköze a fénykép volt, a fílm-művészeté a beállítás-váltás lett."
A századfordulót követő néhány esztendőben a filmre vett jelenetek helyszíne, ideje gyakorta változott. Mennyiségük növekedett, olyannyira, hogy jóval meghaladta a színdarabokban szokásos jelenetszámot. A mozgókép azonban még messze állt attól,
hogy egységgé váljon. Önmagukban formás egészet alkotó, de
egymástól elkülönülő jelenetek sorára töredezett szét, azaz fogantatása szellemében ez a film-forma még inkább a színmű-formával, mint a későbbi filmformával mutatott rokonságot. Amit
akkortájt mozgófényképnek neveztek, az pillanatok és helyszínek egymást követő (helyenként már párhuzamos, két vagy több
eseményt változtató) sorozata volt.
A hangosfilm beköszöntése - a várakozással ellentétben - nem
vetett véget ennek a helyzetnek. Sőt, állandósította, kitolta a hatvanas évek elejéig.
A filmek zöme sokáig a tragédia, a melodráma műfaját gazdagította. Bár sok esetben a cselekményben alig vagy egyáltalán
nem akadt különösképpen tragikus mozzanat, az események
megváltoztathatatlan,
sorsszerű jelleget öltöttek. A "megtörtént,
tehát megváltoztathatatlan"
uralmát jelentette ez, amikor a hétköznapi, az említésre is alig méltó esemény, amelynek alternatív
megoldási lehetősége fel sem vetődött alkotó és néző agyában,
tragikus fordulatot vett, vagy tragédiába torkollott.
Kezdetben a megújuló (megújulásra kész) film a teret vette birtokba, és csak azután jutott el az időkezelés valóban összetettebb
kérdésének tisztázásához. Az idő meghódításához már szükség
van a montázs különböző típusaira, a film hosszának növelésére
(a korai filmek mindössze néhány percig tartottak) és a beszéd
nélkülözhetetlen segítségére. E három tényező n túl Metz még
egy negyediket, az optikai effektusok alkalmazását, a film tagolását
is szükségesnek tartja. (Christian Metz: Une étape dans la réflexion
sur le cinéma. Paris, 1964.)
A korai film és a színház hasonlósága elsősorban nem abból
fakadt, hogy mindkettő a látványra épült (látványosságnak számított), hanem abból, hogy a film kezdetben drámai művészet
volt, és a színműre hasonlított, legalábbis látszólag. A cselekményre (cselekedetek sorára) épült. A történetet maguk a résztvevők
"felvonásokra" tagolva előadták, nem pedig "felidézték", ahogy

az epikus művekben szokás. Hosszú idő telt el addig, amíg az
alkotók ráébredtek, hogy a film a szó epikai értelmében is alkalmas az elbeszélésre; amíg nyilvánvalóvá vált, hogy a képekben
előadott történet a szóban elbeszélttel egyenértékű lehet.
André Bazin szerint (Thétitre et cinéma. Paris, 1966.) különbséget kell tenni éi drámai illetve a színházi fogalma között. A drámai
olyan esztétikai kategória, amelynek legfontosabb megjelenési
formája a színmű, de a filmek háromnegyed részében, illetve a
regények felében is fellelhető. A színházi viszont az, amitől a
színműből színház lesz, és ami egyesegyedül ez utóbbi sajátja. A
színházi teljes egészében a szövegben rejlik. A szöveg védi a
színművet a lehetséges ferdítéstől. a helytelen értelmezéstől
mindaddig, amíg - szándékosan vagy véletlenül - a szöveghűséget meg nem sértik.
A színész jelenléte - vélte Bazin - nem lényegbevágó különbség
a színház és a film között, mivel a mozgófénykép hűséggel felidézi, és épp oly hatásossá teszi a színész jelenlétét, mint a színház valósága. A színészek szövegében mutatkozó különbség a
döntő. A színházban ez a szöveg stilizált, mesterkélt, gyakorta
igaz, de sosem valós. A film "szövege" hétköznapi, természetes.
A színmű szövege a rituális szkénén, a színpad felszentelt, önmagában zárt világot alkotó terén túl érvényét veszti. A zárt térben
elhangzó beszédnek a hely biztosít karizmatikus hatalmat. A
filmből/filmről elhangzó szó egy minden irányban nyitott, természetes, nem szakrális térből érkezik, világi, sőt világias.
Mitry magáévá tette Bazin nézeteit, de nagyobb jelentőséget
tulajdonított a színész fizikai jelenlétének.
Mitry azonban nem elég következetes, nem viszi végig elgondolását. Pontosan meg kellene határoznia az olyan fogalmakat,
mint a díszlet és a diegézisz. A díszlet szó talán egy jel- vagy jelzéscsoportot, a díszítőelemek halmazát jelenti, amely nem
ugyanazon a valóság-szinten helyezkedik el, mint a szereplő
(vagy a cselekmény), akinek (amelynek) keretéül szolgál. A díszlet ugyanis kissé mindig keret. ilyen értelemben tehát a filmben
nincs díszlet. Ugyanez a helyzet a diégézisz fogalmával, amelyet
jóval korábban Souriau már egyértelműen meghatározott. Ez egy
olyan teljes világ, amelynek valamennyi eleme - szereplői, eseményei, helyszínei, tárgyai, ideje - ugyanazon avalóságszinten
helyezkedik el (lefényképezett illetve leírt valóság). Ebben az értelemben a színmű kapcsán nem beszélhetünk diégéziszről. A
színmű cselekmény, amelyet díszletben adnak elő, míg a film (és
a regény) homogén látszat-világ.
Térjünk azért még egy pillanatra vissza Mitry elgondolásához.
A színész mozog, él a színpadon. Mozdulatai összekötik a nézőt
a történettel. Nem csupán felmondja a szöveget, de megeleveníti
azt. Hangját, testét kölcsönzi a drámaíró teremtette alaknak.
Ezzel együtt Bazin és Mitry, valamint a vele azonos felfogást
valló Albert Laffay (Logique et cinéma. Paris, 1949.),Jean Giraudoux (Thétitre et cinéma. Paris, 1942.) és Rosenkrantz (Bazin idézi a
szerző 1937-ben írott cikkét) véleménye között nem olyan jelentős az eltérés, mint azt első pillanatra hinnők. Utóbbiak valamennyien arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a színész és a
közönség jelenléte a színielőadást lényegében különbözteti meg a
filmtől.

A cselekmény a középpontba kerül

J

A Lumiere-fivérek felfedezését (1895) megelőző és követő néhány esztendőben a feltalálók, újságírók, érdeklődők sokat vitatkoztak a mozgófénykép eljövendő társadalmi funkciójáról. A
megőrzés, az emlékek rögzítésének eljárása, az oktatók és kutatók segédeszköze (például a növénytanban vagy a sebészetben),
avagy az események elbeszélésének új formája lesz-e? Sok mindenre gondoltak ezek az elmélkedők, de arra, hogy a film éppen
kitalált történetek elbeszélésének eszközeként tesz szert igazi
népszerűségre, igazán senki nem gondolt közülük. A film "birodalmában" valamennyi úgynevezett nem elbeszélő múfaj - a dokumentum-, a népszerű-tudományos- vagy 'az oktatófilm - marginalizálódott, míg a játékfilm! amelyet a mindennapi nyelv egyszerűen "a film" elnevezéssel illet, fokozatosan a filmi kifejezés
egyeduralkodója, meghatározója lett. Attól a pillanattól kezdődően, hogy a film és cselekmény (történet, mese) egymásra talált, a
mozgófényképből, amely egyszerű mechanikus, leképező eljárás,
a valóság analogikus másolásának eszköze volt, igaz nem azonnal, egy konstruált, konnotált jelentéssel felruházott, önálló világ
született. A cselekmény, az elbeszélés élénkebbé, kifejezőbbé tétele, az egymást követő események összefűzése - megannyi, a
konnotáció körébe tartozó eljárás - váratlan eredményhez is vezetett: megsokszorozta a denotáció módozatát, megkövetelte a
tagolást, és érvényt is szerzett annak.
Malraux és Mitry - hogy csak őket említsük - véleménye megegyezett abban, hogy a film születésekor még nem volt sajátos
forma, mai szóval specifikus "nyelv". A cselekménnyel történő
találkozása okozta átalakulását, amelynek révén sajátos jelölésmódok rendszerévé vált. Kialakultak a filmi elbeszélés eljárásai,
de ennek csak előfeltétele volt az úttörők - Mélies, Porter, Griffith, Pastrone, Ince, Galeen - szándéka és eltökéltsége, hogy az
eszközt történetek elbeszélésére alkalmassá tegyék. Ők elsősorban a denotációval és nem a konnotációval (a sajátos filmforma
kialakításával) törődtek, a mechanikus analogikus leképezés eszközét tagolt elbeszélés előadására, tolmácsolására kívánták felhasználni. Georges Sadoul érdekfeszítően írja le (Histoire générale
du einéma. Paris, 1949.),miként fedezte fel véletlenül Mélies (akit
csak a mese érdekelt) az áttűnést, az egymásra exponálást A zavart okozó fejek círnű filmjében, az úsztatást 1898-ban, a panorámázást A Szajna panorámája ban. Jean Mitry, aki egy sereg úgynevezett filmi eljárás vagy sajátosan filmi jelölési mód legkorábbi
megjelenését kutatta, arra a következtetésre jutott: hogy bár ezeket többen is alkalmazták, így a francia Mélies és Prornio, az angol Smith és Williamson, az amerikai Porter - igazi funkciót a
filmcselekmény elbeszélésében első ízben Griffith műveiben kaptak. A filmtörténészek között elterjedt felfogás szerint, 1911 és
1915 között a mozgókép átalakult filmrné. A történet került a kőzéppontba. A kifejezési eszköz ekkor már egy nyelvi-szemiotikai
rendszer embrióját idézte. A filmcselekmény, amelynek előadásmódját, konvencionalizált jelölését seregnyi film alakította, esiszolta, hamarosan többé-kevésbé állandósult formát öltött. A mai
szemlélő számára nyilvánvaló, hogy ez a forma egy felszíni (el-

A cselekmény halott (?) éljen a cselekmény!
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beszélés) és egy mély szerkezetre (cselekmény) oszlott, amelyek
közül az előbbi könnyebben változott, míg az utóbbi csak
hosszabb távon módosult.
Melyek e két réteg sajátosságai, amelyek a filmben is jellemzik
őket? A cselekménynek kezdete és vége van, ami elválasztja a
való világtól és szembeállítja vele. A cselekmény folyamat, időben tagolt események láncolata (szekvenciája). Az idő két eltérő
köntösben jelenik meg benne: az elbeszélt cselekmény idejének
(a jelölő ideje) és a cselekményben szereplő események idejének
(a jelölt ideje) formájában. A cselekményre épülő művek sajátossága, hogy az egyik időkontingenst a másik időkontingensben
fejezik ki. Ez különbözteti meg őket a leíró művektől (amelyek
térkontingenst fejeznek ki időkontingensben) és a képektől (amelyek egy teret ábrázolnak egy másik térben).
A filmcselekmény mindhárom ábrázolásfajtára szolgáltat példát. A sivatag egyetlen, mozdulatlan beállítása a képnek (a jelölt
és a jelölő a tér); ennek több, egymást követő beállítása a leírásnak (a jelölt tér, a jelölő az idő); a sivatagban haladó karaván
több beállításból álló képsora az elbeszélésnek (a jelölt és a jelölő
is idő) felel meg.
A példa kissé leegyszerűsíti a jelenséget. Egyedül azt kívánja
illusztrálni, hogy a cselekmény - egyéb jellemzői mellett - időben kifejezett transzformációk rendszere. Amit cselekménynek
nevezünk, nem más, mint események időrendbe szedett sorozata, amelyet az elbeszélésben a jelölés fejez ki, érzékeltet. A kép
esete ettől eltérő. Minden kép egy pillanatnyi megállás az időben, egy folyamat kiragadott, "kimerevített" mozzanata. A cselekmény és a kép szembeállítása talán megérteti, miért olyan kétértelmű, hibrid jelenség a leírás. Érezzük, hogy a leírás és az elbeszélés két különböző dolog, mégis nem egy cselekményben
szerepelnek leírások, sőt kifejezetten ritka az önmagában létező
leírás. Ebből adódik, hogy cselekmény és leírás szembekerül egymással az elbeszélésben; hogy ez utóbbi az előbbinek egy sajátos
mozzanata. Mind a cselekmény, mind a leírás eltér a képtől a tekintetben, hogy jelölőjük időben, míg a képé térben fejlődik ki. A
leírás első pillantásra felismerhető a cselekményben. B_enneaz
időben egymást követő jelölők nem időben egymást követő jelöltekre utalnak (mint a cselekményben), mindössze azt fejezik ki,
hogy a jelölésben szereplő tárgyak, személyek egy adott, közös
térben helyezkednek el.
Minden cselekmény feltételezi az elbeszélést, de nem minden
elbeszélés tételezi fel a cselekményt (lásd oktatófilm). Az elbeszélés legfőbb jellemzője, hogy mindig meghatározott kibocsátóra
utal. Az elbeszélés mögött mindig személy áll, aki "rajta hagyja"
keze nyomát. Albert Laffay utalt rá a film kapcsán először, hogy
a néző olyan képeket néz, amelyeket számára válogattak ki, állítottak sorrendbe. Jól tudja, hogy az, amit lát, valaki révén létezik.
A "képeskönyv" lapjait "valaki" (nem ő) forgatja, a "megjelenítést" valaki megoldotta, a filmi eljárásokat valaki kitalálta, valaki
más alkalmazta.

Valaha a film a cselekményre épült, de ma már nem, vagy legalábbis kisebb mértékben - értett egyet már 1962-ben,aCinéma
című folyóirat körkérdésére adott válaszában a legkülönfélébb
szellemi áramlatokat képviselők zöme. (Qu'est-ce que le cinéma
moderne?) Valamennyien elismerték, hogy az 1950-es évek végének és a 60-as évek elejének új filmművészeti irányzata eltér elődeitől. Arról viszont már távolról sem egyezett a véleményük,
hogy miben.
A kérdés az, hogy az új hullám a színház jármától szabadult-e
meg, avagy a cselekménytől? Mindig is létezett, ma is létezik egy
filmtípus, amely a színházat utánozza, a színrnű-dramaturgiára
épül. Amennyiben az új hullám valamitől függetlenítette magát,
úgy ettől a színmű-dramaturgiától, az elbeszélés színházi receptekre épülő formájától vált meg.
Az új hullám és Antonioni dedramatizálta a filmet, a holt idő ábrázolásával merőben új filmformát teremtett. Jól ismerjük ezt a
sztereotipizált értékelést. Holt idő? Van-e ilyen a filmben? - kérdezte hajdan Metz. (Le cinéma moderne et la narrativité. 1965.)
Ilyen nem létezik, holt idő csak az életben van. A film részévé
váló holt idő megszűnik holt időnek lenni. A forgatókönyvírás
majd a vágás folyamán a rendező eltávolítja művéből mindazt,
amit ténylegesen holt időnek vél. Az igazi holt időt tehát sosem
látjuk a filmben. Antonioni újítása szemléletében, az életben adódó holt idő jellegéről vallott felfogásában keresendő, nem pedig
a filmbeli holt időről alkotott elképzelésében. A dedramatizálás ez a gyakorta használt, félreértett és ezért veszélyes kategória tehát nem más, mint egy újfajta dramaturgiai szemlélet megnyilvánulása. "Dráma" nélkül nincs fikció, nincs cselekmény, nincs
film. A valódi vízválasztó nem a játékfilmen belül, hanem a játékfilm és más, a cselekményről eleve lemondó vagy lemondani
kényszerülő műfaj között van. A mindig megújuló filmkészítési,
filmfeldolgozási módozatok nem száműzték soha a cselekményt.
Ellenkezőleg, új elemekkel gazdagították, megváltoztatták formáját. Ez nemcsak arra a félreértésre adott okot, amiről említést tettünk - hogy a kritikusok egy része az elbeszélés módosulását a
cselekmény pusztulásaként értékelte =, hanem némelyeket arra a
következtetésre vezetett, hogy az új filmformával elavulttá vált
(végleg és megváltoztathatatlanul feledésbe merült) a film
"nyelvtana", "szintaxisa".
A filmnek voltaképpen - néhányelméletalkotó vélekedése ellenére - sohasem volt a nyelvészetben használatos értelemben
nyelvtana és szintaxisa. A film mindig az alapvető szemiotikai
törvényszerűségek hatása alatt formálódott, melyeknek azonban
semmi közük a nyelvtanhoz vagy a különféle nyelvek, kultúrák
retorikai normáihoz. A félreértés, a hibás értelmezés abból adódik, hogy a ,,filmnyelvet" annak egyedi megnyilvánulásaival (a
filmek egyikével-másikával) azonosítják, nem is sejtve, hogy a
filmformát meghatározó törvényszerűségek a különböző "nyelvek"-nél jóval mélyebb szinten "helyezkednek el". A hatvanas
évek elejének szaksajtójában sok helyütt olvasható, hogy a mai
filmnek "már nincs szintaxisa"; hogy a hajdan volt (főképp a némafilmet jellemző) szintaxis már érvényét vesztette. A szintagmaiikai tagolás azonban - Saussure szerint a szintaxis csak a szintagma egy része - minden filmre jellemző. Az új hullám képviselőinek (Truffaut, Godard, Rivette) néha túlzó szintaxis-ellenessége a
korábban szinte kötelező érvényű, szintaxissá merevedett ,,fogások" mindenható uralma ellen irányult. Amikor azt olvasni az
idézett kerekasztal-beszélgetés anyagában, hogy az új hullám

"teljesen széttördelte a cselekményt" avagy "felrúgta a szintaxist", az embernek az az érzése, hogy a nyilatkozók maguk sem
tudják, mit fednek ezek a fogalmak; hogya cselekményt helytelenül, szűk értelemben használják, éppen azokat erősítve meggyőződésükben.
akik ellen harcba indultak. Az új hullám elbeszélésmódban, filmi ábrázolásban kidolgozott újításai nem a cselekmény száműzését, a szintaxis Íelrúgását célozták, hanem az
alkotásmód megújítását akadályozó esztétikai normarendszer
változását kényszerítették ki. Godard, Resnais filmjei is úgynevezett cselekményes filmek. Ábrázolásmódjuk a cselekmény hű tolmácsolását célozza, és ebben nem akadályozza, sokkal inkább segíti őket újításuk, szokatlan szerkesztésmódjuk, vágásuk.
Az elbeszélés hajdan oly gyakorta használatos konnotációs eljárásai, mint a párhuzamos vágás, az inzert, a flash-back (visszaemlékezés) vagy flash-forward (jövőbe pillantás) idővel az érthetőség (az analogikus másolás, a denotáció) feltételeivé váltak, és a
mai cselekménykezelés sem nélkülözi némelyüket. Nem egy közülük - így a gyorsítás, lassítás, blendézés - idejétmúlttá vált, de
elhamarkodott ítélet azt állítani, hogy megváltozott a cselekmény
kezelése és ábrázolásmódja a filmművészet valamennyi tartományában. Az 1960 és 1990 között megjelenő áramlatok sok váratlan megoldással gazdagították a cselekménykezelés módját. Bizonyos eljárások ma már nem szerepelnek a filmrendezők eszköztárában. Mások - így a beállítási ellenbeálítás, a változó montázs - használatosak ugyan, de ritkábban élnek velük, mint régen, helyüket egy sor új eljárás foglalta el.

A már-nem irodalmi és a még-nem film
"A film intuíciója, a fotogenikus magzat benne lüktet már a tagolás eljárásában és eredményében, a forgatókönyvben. Forgatókönyvet írni egyet jelent azzal, hogy egy dolgot feldarabolunk,
más dologgá alakítunk át" - írta a forgatókönyv jelentőségét elemezve Luis Bufiuel 1927-ben.(Découpage ou segmentation cinégraphique. Madrid, 1927.) A francia nyelv a découpage szót használja
annak jelölésére, amit a magyar nyelv forgatókönyvnek, pontosabban technikai forgatókönyvnek nevez. A francia fogalom egyszerre több jelenségre vonatkozik. A szó kifejezi 1) a Bufiuel által
filmi embriónak nevezett írott anyag jelenetekre, beállításokra tagolását és egyben 2) annak eredményét, a technikai forgatókönyvet. Noe! Burch A iér-idá tagolódása című tanulmányában utalt e
fogalom harmadik, egyedül a francia nyelvben létező jelentésére:
ebben a film szerkezetét, vázát jelöli. (Comment s'articule l'espacetemps? Paris, 1969.)
A forgatókönyvről sokan és sokféleképpen elmélkedtek. Szé-'
leskörű vita alakult ki róla az új hullám jelentkezése idején néhány rendező - elsősorban Godard - alkotásmódja láttán. Godard csekély jelentőséget tulajdonított az előre rögzített, beállításokra bontott forgatókönyvnek, és gyakran a helyszínen módosította azt, másképp véve fel a jelenetet, mint ahogy az a forgatókönyvben szerepelt. Így alakult ki az improvizálás mítosza, amely
szembeállította a forgatókönyv alapján dolgozó, azt híven, lépésről-lépésre követő rendezőket a ,,fejből" dolgozókkal, akik néhány lejegyzett gondolat, ötlet alapján a helyszínen találták ki a
jelenet feldolgozásának módját. A forgatókönyv jelentőségét nem

az határozza meg, hogy felhasználják-e forgatás közben, hanem
hogy elkészítették-e vagy sem. A forgatókönyv ugyanis - ahogy
erre Bufiuel utalt, nem véletlenül szentelve cikket a kérdésnek nemcsak a film tagolását, de egyben értelmezését is tartalmazza.
Nem a cselekményt és annak mondandóját, hanem az ábrázolásmód mikéntjét rögzíti. Lényeges, hogy egy folyamatot darabjaira
tördel; hogy a kontinuitást diszkontinuitással fejezi ki, tehát utal
arra, hogy ily módon is ki lehet azt fejezni.
Tagolással legkisebb önálló egységeire - beállításokra - bontják
a cselekményt. A beállítás felvételi és montázs egység is, az, ami
két beállítás, két illesztés között van. A beállítás részlet. A valóság töredéke, amelyet az objektív látómezeje, majd a vászon elválaszt a valóság többi részletétől. A közeli kép pedig a töredék
töredéke, a részlet részlete. A forgatókönyv tagolási egységei a
filmi jelenetszerkesztés kimondatlan, de normaként funkcionáló
elveit tükrözik, ami mögött ott rejlik az ember mint mértékegység, mint referencia, azaz a film megértetésének igénye. Így
két jelenet összeillesztése (montírozása) a tekintetek irányától, a
szereplők mozgásától függ. A jelenetek ilyen (össze)egyeztetésének az a funkciója, hogy "feledtesse" a részekre tördelt anyag
diszkontinuitását, helyreállítsa a jelenség-világ kontinuitását (de
legalábbis annak érzetét). Ezt csak úgy éri el a filmíalkotó), ha a
szűkítéssel kirekesztett valóságot, és a látómezőben.
illetve a
vásznon megjelenő (látszat)valóságot ismét egy homogén térben
egyesíti. Így válik vitathatatlanná annak a kirekesztettnek (a
vásznon kívüli térnek) a jelentősége, amelynek éppen kirekesztésével akartak másfajta jelentést adni az ábrázolt jelenségnek.
Bazin egyik cikkében (L'évolution du langage cinématographique)
a film formáját, szerkezetét befolyásoló tényezőként értékelte és
vizsgálta a forgatókönyv, e jelentéshordozó szerkezet fejlődését a
filmtörténetben. Szerkezeti szempontból ugyanis - érvelt később
Burch - a film forgatókönyve az ábrázolás közegéül szolgáló és
az ábrázolásban szerepet játszó tér és idő tagolását rögzíti. E tagolást az egyeztetés külőnbőző lehetősége, a tér-idő folytonossága illetve diszkontinuitása szabja meg. Burch 15 egyeztetési lehetőséget sorol fel: ezek kombinálása határozza meg, miként illeszthető össze két beállítás. (Praxis du cinéma. Paris, 1969.)
A látómezőn kívüli tér fogalma (amely kiegészíti a képmezőben ábrázolt teret, de ll-gyanakkor ellent is mond annak) fölborítja a filmi térről eddig vallott, harmonizáló nézeteket. Egyetlen
képmezőhöz - írja Burch - 6 képmezőn kívül elhelyezkedő térszegmentum járul. A képmező 4 kerete mentén elterűlők, a díszlet vagy annak eleme mögött elhelyezkedő, végezetül az, amelyik a felvevőgép mögött van. A képmezőn kívül eső tér nem
egyenértékű a kép-térrel. Jelentőséget akkor kap csupán, ha feltételezhet6en valami történik benne, amit a néző nem lát, amikor
valami hiányzik a képmezőből. A tekintetnek az a funkciója,
hogy kapcsolatot teremtsen a beállítás képmezőn kívül elhelyezkedő tere és a következő beállítás között. Burch kétféle látómezón kívüli tér-típust sorol fel. Az egyik képzeletbeli (tudjuk, hogy
létezik, de sosem látjuk), a másik valóságos (már láttuk, vagy
majd látni fogjuk).
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Tudástól
pedig az önálló kötetek és a bennük
olvasható munkák felsorolásába még
bele sem kezdtünk.
Zanussi mindemellett nálunk is különleges gondoskodásban részesült,
gondoljunk csak Pörös Géza Illumindeiók című monográfiájára. És most itt
van ez a tökéletesen időszerűtlen, több
mint meglepő, hat szöveget tartalmazó
válogatás, amely ráadásul két megvalósulatlan irodalmi forgatókönyvet is
magában foglal. Kényszer szülte szővegek ezek, legkevésbé az olvasónak
szólnak, hiszen ahogy Zanussi írja előszavában, ő maga megelégedne néhány oldalas, belső használatra szánt
vázlatokkal is. Nem mintha a verbalitás nem lenne kenyere, hiszen általában sokat és szívesen beszél munkáiról, hanem mert ilyen módszerrel dolgozik. A novellák tehát elfogadó bizottságoknak, engedélyező szerveknek,
valamint a leendő munkatársaknak,
később producereknek íródtak, mintegy tájékoztató anyagként, az irodalmias jelleg és forma csupán melléktermék, mintsem követelmény vagy cél.
Ráadásul Zanussi úgymond a kész
film alapján írta a novellákat, ezek tehát majdhogynem visszafelé születtek,
mert az eredeti ötlet alaposan átalakult
Nem szokás nálunk szövegkönyveket a forgatás során. Mit olvasunk tehát?
kiadni. Néhány "alapjául szolgáló" re- Nem dialóglistát. nem technikai forgatókönyvet, nem szüzsévázlatot, nem
gény csak-csak megjelenik a filmek 01dalvizén evezve, hol frissen és érdeklő- szépirodalmi alapanyagot. A leforgadést keltve (Schindler listája}, hol pedig tott film párbeszédeinek reprodukcióját néhány narratív betéttel és pszeuszeszélyes esetlegességgel (Jules és Jim),
de a szerzői film művelői nemigen do-lélektani - kűlső, csak látszólag a
szárnithatnak arra, hogy forgatóköny- narrátorhoz tartozó - megfigyeléssel:
veiket nyomtatásban lássák. Van per- "Konrad kifejezetten indiszponáltnak
sze néhány ellenpélda (Bergman, Ber- látszik... n "Az asszony jóhiszeműen eltolucci, Wajda) de ezek inkább valami- mosolyodik ..." "Norman kimegy a
féle időszakos odafigyelés emlékei. szobából, semmi kedve David szánalNem szokás nálunk lengyel filmekkel mas sirámait hallgatni." Az olvasó felkapcsolatos könyveket kiadni. A név- elevenítheti emlékeit a filmekről. hisorolvasás szándéka és a teljesség igé- szen régen látta őket - ha látta egyáltanye nélkül néhány, a "nyárba robogó" lán. em mintha Zanussi művei bővelkednének írásban visszaadhatatlan kakötet: Scibor-Rylski Márványembere,
Andrzej Wajda rendezői kískátéja, a meramozgásokban, nem mintha látVisszaforgatás, Kovács István esszéi és ványorgiák lennének, nem mintha sZÍinterjúi, a Hamuban csillagló gyémánt és nészeit mikrorealista játékra buzdítaná.
a Robogás a nyárba. Mintha éppen Len- Éppenséggel szikárak és kevéssé atgyelországban több figyelem jutna az traktívak, időnként túlteng bennük a
ügyre a kiadók és a 450. számát ün- verbalitás, következésképpen alkalneplő, fennállása óta 1500 drámai mű- masnak látszanak könyv alakban való
vet - színdarabot, filmforgatókönyvet, megjelentetésre. Szóval mit olvasunk?
rádiójátékot - közlő Dialog című folyó- Aki látta a filmet, az emlékeztetőt, aki
irat révén. A Dialogban látott napvilá- nem, az filmpótlót, a két meg nem filgot Krzysztof Zanussi több filmnovel- mesített novella esetében semmit. Fekete szemüveg által homályosan.
lája is, a Hipotézis, a Halál az országZanussit néhány évvel ezelőtt reúton, a Márta, az Imperatívusz,
A
ménydús tanársegédhez hasonlították,
schönbnmni lakáj, valamint az Edward
Zebrowskival közösen írtak: Az e/óre aki megszokta, hogy mondanívalóját
formás, bizonyos ambivalenciákat felkifizetett kegyelem, Idegen hangok, A megközelíthetetlen, Érintés. Tekintélyes lista, táró kiselőadásokban közölje. Azóta
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docenssé avanzsálhatott, de semmiképpen sem professzorrá, noha a kora alkalmassá tenné erre - ötvenöt éves.
Egyik interjújában elmondja: nagy
megnyugvással vette tudomásul, hogy
az asszisztensét nézték rendezőnek az
egyik forgatáson, mert az futkosott helyette, miközben ő maga egy csendes
sarokban üldögélt. A kételyek embere,
aki nem szeret magabiztosabbnak mutatkozni annál, mint amennyire valójában az. em éppen mediterrán alkat,
noha apai ágon olasz származású. Eleganciája nem jellemző a filmes körökre,
leginkább Gaál Istvánéra emlékeztet.
A Véd6színek című kötet a vele való
érdekes találkozások sorába tartozhat,
hiszen alkalmat ad a Zanussi-világkép
és magatartás újragondolására. (A novellák sorrendben: Kristályszerkezet, Halál az országútoIl, Véd6színek, Kisértés, A
nyugodt nap éve, A fekete szemüveg. A
fordítás Gimes Romána és Havrilla
Mária munkája, az utószót Pörös Géza
írta.) Valamikor a nyolcvanas évek végén Moszkvában, Zanussi oroszul válaszolt, pontosabban nem válaszolt
azokra az ott és akkor fontosnak tűnő
kérdésekre, amelyek olyasmit kértek
rajta számon, ami számonkérhetetlen:
a szociális érzékenységet, a hétköznapi
bátorságot, az itt és most lázát. Tény,
hogy a Kristályszerkezet - Magyarországon Közjáte1c címmel vetítették - vagy a
Véd6színek morális nyugtalansága bizonyos örök, de ilyenként elvont rendszer kereteibe illeszkedik, amely spekulatív jellegével ugyan vitára és gondolkozásra serkent, ezzel együtt azonban az egyediség vákuumát hagyja
maga után. Valaki mikroszkópnak nevezte ezeket a filmeket, ahogy tudós
rendszerességgel vizsgálják vonzások
és választások alaphelyzeteit. Félő
azonban, hogy a mikroszkópból felpillantva bizonytalanná válnak a mégoly
banális arányok. Mint a kristályok Marek, a Közjáte1c egyik főhősének előadásában: rr ••• Amit az ember mesterséges
úton állít elő, az sokszor tökéletesebb,
mint ami a földben van, vagy amit kibányászunk onnan. Az ember nagy elönyre tett szert a természettel szemben." agyon jellemző, amit Zanussi
egyik interjújában mond a Véd6sz(nekkel és a Szerzóí:tésselkapcsolatban:

"...ezekben a filmekben az átlagosnál
több a szociológiai típusú észrevétel,
megjegtJZés, jelzés." Az önreflexiós hajlam olyan túlsúlyáról van szó, amely
nem élni engedi a hőst, hanem gondolkodni kényszeríti, a környezetet - a
természetit és az ember által alkotottat
- nem megszólaltatja, hanem "észrevételeket tesz" róla. Talán nem véletlen,
hogy éppen a legkevésbé "zanussis"
filmek - mint A l1yugodt nap éve - figyelnek leginkább a tárgyi valóságra.
Egy másik találkozás keretéül a lublini Barriera filmklub programja szolgáIt, amely valószínűleg tökéletesen
véletlenül sodorta egymás mellé Alain
Resnais és Zanussi filmjeit. Talán egymást kölcsönösen kioldó interferenciahullámok képzetével lehet érzékeltetni
a hatást, amely A falon túl című, 1971es keltezésű Zanussi film szervetlenül
egymásba kapcsolódó képi asszociációs sorait felnagyítja, és láthatóvá teszi
ezek illusztratív jellegét. Ugyanígy
problematikus a Véd6színekben felvázolt emberi viszonylatok párhuzamául
használt ornitológiai megfigyelés, vagy
a Közjáte1c ismeretelméleti vonulata.
A kilencvenes évek Zanussijáról ma
még alig lehet mondani valamit. Kétségtelen, hogy pályájának mintegy három évtizede alatt nagyjátékfilmjeinek
világa szélesedett a szó földrajzi értelmében, színesebbé vált hősformálási
módszere, valamint tanúi lehetünk bizonyos szerkezeti-poétikai oldódásnak.
Ez a folyamat részben összefügg azzal
is, hogy Zanussi számos megbízást kapott kűlföldről, elsősorban
érnetorszagból és Franciaországból. A zárt terekben mozgó, túlnyomórészt értelmiségi hősök háttérbe szorulnak, megjelenik az érdeklődés a történelem, bizonyos történelmi korszakok iránt, mint
Napóleon kora, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó évei. A filrni világ átalakulásának ezen erővonalairól
a kötet még nem adhat képet. (Európa)
Szijártó Imre

Változatok
Sultz

Ha a magyar drámairók új nemzedékéről esik szó, többen is akadnak közülük a sorban, akiket - minek tagadnánk - könnyű egymással összetéveszteni. Művelt, a színházi szerzőségre tudatosan felkészült, a legmodernebb
irányzatokat behatóan tanulmányozó,
nem is csak egyszeruen intellektuális,
de már-már spekulatív módon építkező alkotók vannak többségben azok
kőzőtt, akik az utóbbi évtizedben felbukkantak a pályán mint drámaíró-aspiránsok. Műveik kikezdhetetlenek,
mert szinte tökéletesen képesek bármely modort imitálni. Stílusuk kifinomult, ötleteik szemkápráztatóak, s ha
mindezen erények ellenére mégis szó
érné a házuk elejét, készségesen átdolgozzák műveiket, oly bőven ömlesztve
a lehetséges megoldásokat, hogy mármár bármiféle mérce bizonytalanná válik. Elgondolásaik aranyfedezetéül
klasszikus műveket vonultatnak fel
szembeötlő gyakorisággal, áttéve őket
egyik műnemből a másikba, adaptálva,
összemontírozva más művekkel, telitűzdelve utalásokkal, s lebegtetve a
kort, amelyben a dráma játszódik. Ember, sőt kritikus vagy dramaturg legyen a talpán, aki egy idő múlva meg
nem adja magát, s nem úgy tesz, mintha maga is a beavatottak közé tartozna, és értené. mennyire mély a mű
üzenete.
Ettől a steril, kifinomult, ezerféle értelmezésnek teret adó vonulattól jószerivel egyetlen tagja különbözik az új
generációnak: Sultz Sándor, akinek három tragikomédiája jelent meg A várakoz6múvész címet viselő kötetben.
(Hogy kinek a kiadásában, az a kötetben sajátos módon nem szerepeL Privát információk alapján mondhatjuk,
hogy az önfeláldozásból és mecénási
gesztusokból élő Prológus Kiadó jóvoltábóL Gondozásában? Ezt már nem

az undorra
Sándor: A várakozóművész

szívesen ímám, mert a szöveg valósággal hemzseg a javítatlan, olykor értelem- és értelmezészavaró hibáktóL A
Barátaim! Kannibálok! esetében ez például azt jelenti, hogy Mámi szájába illő
szöveg Micinek tulajdoníttatik, másutt
pedig fordítva.)
Sultz csaknem tíz éve van jelen a
pályán, és színházi életünk toleranciájára, tágkeblűségére vall, hogy darabjai
közül néhány bemutatásra, néhány
csupán szakmai vitára, a többi erre is,
arra is került. Az ugyanis, amit és ahogyan dráma gyanánt elibénk tár, nyers
és formátlan, nem ritkán zavaros és saját ellentmondásaiba gabalyodó, kulturális felkészültség birtokában sem értelmezhető, nemhogy száz-, de egyféleképpen sem. És mégis: az olvasó, a
néző, a műveivel szakmailag foglalkozó színházi ember - ha tisztességes csalhatatlanul érzi e viszolyogtató világú, eltökélten egyoldalú művekben az
erőt, azt a művileg előállíthatatlan élményanyagot, amely mindenáron a felszínre kívánkozik, meg akarja ismertetni magát a világgaL Sultz Sándornak
van egy minden munkáját meghatározó, setét alapélménye arról, mifélék valójában az emberi viszonylatok a farizeus módon kiglancolt, szépnek hazudott külső máz alatt. Pontosabban
szólva, erről, ami valójában sokféle,
neki egyféle élménye van: minden
kapcsolat undort keltő, disszonáns, a
legalantasabb ösztönök által motivált;
minden harmónia mélyén igazából
mocsok van, mégpedig jellegzetes huszadik századi, azon belül pedig speciálisan magyar mocsok. Ezt ugyan a reánk tapadt, belénk nevelt, eltanuit, fölszedett magatartásforrnákkal, viselkedési klisékkel. az illem és a modor
keneéivel átfesthetjük, eltakarhatjuk.
de amint az érdekeinkről van szó,
mindez lepereg, eltűnik, és marad a
mezítelen gyűlölködés. A sultzi drámamodell árulkodóan jellegzetes mondata
valahogy így hangzik: "Miért nem
döglik meg végre?" (Barátaim! Kannibálok!) "Így vagy úgy, de megdöglesz"
(Krepp); "Beutaltak ide megdögleni!"
(A várakoz6múvész) A történés tulajdonképpen nem egyéb, mint játékos csikicsuki, dialogizált huzavona akörül, vajon ezt a "megdöglést" komolyan gondolják-e a szereplők, vagy az egész
csupán amolyan lumpenek. értelmisé-

gíek, tájékozott cinikusok szájába illő,
önironikus durvaság, tudatos meghökkenteni-akarás? A feszültségkeltés legfőbb eszköze, hogy miközben a jelenetek zajlanak, tíz-húsz másodpercenként
váltakozik a véleményünk azt illetően,
élesben mennek-e az egymást gyötrő,
önkínzó, önpusztító csaták, avagy
mindez megszokott családi rutin, egyfajta begyakorolt szertartás, az élet értelmét helyettesítő magánrítus? Sultz
olykor kezdetlegesen, máskor rafináltan keveri a paklit. A várakoz6múvészben már kifejezetten élvezetes, ahogy
más és más fénytörésbe állítja ugyanazokat a motívumokat, a figurák koherenciája mégsem szűnik meg. Épp
ez az, amit a Barátaim! Kannibálok! és a
Krepp esetében még nem, vagy csak alkalmanként tud. Beleszeret saját szituációiba, szinte a szemünk láttára részegül meg az isteni mindenhatósággal
rendelkező szerző lehetőségeitől, attól,
hogy bármit bármely variánsban föltálalhat. beolvaszthat és újjágyúrhat.
Csakhogy ahol ezt teszi, ott bizony csúf színházi szakszóval - jön a "mache". Szereplői inkább sémák, mintsem
hús-vér emberek, ezért kontúrjaik nem
tágitl1atók a végtelenségig, nem képzelhető el róluk, hogy annak az ellenkezőjét is akarják-gondolják, mint amit
előttünk tettek-mondtak. Ehhez mélyebb,
többrétegű
emberábrázolás
szükségeltetnék, vagy merészebben
groteszk alapállás. Sultz ritkán ironikus, noha utálja figuráit, és így distanciát teremt önmaga és ábrázolt világa
közé, de nem tud fölébük kerülni,
mert egyvalamit elhisz saját teremtményeinek: hogy mindaz, amit átélnek.
végső soron tragikus. Jószerivel csak a
rnűfaji megjelölésből tudjuk, hogy komédiának is gondolja, amit alakjai művelnek - ábrázolásukból ez a szín bizony többnyire kimarad. Magyarán:
nem röhögi ki figuráit. A várakozómúvész látszik e nemben is a legbiztatóbbnak - János és családjának ábrázolása,
az általuk használt nyelv indirekt árulkodása a figurák gondolkodásáról, immár fejlettebb technikát, de ami fontosabb, érettebb írói látást sejtet.
Sultz szemlátomást dühös elszántsággal törekszik a néző pukkasztására
és meghökkentésére. Ehhez a mintegy
száz éve lejárt naturalizmus kellékeit
veszi elő a lomtárból. és leporolgatja

azokat: minden darabjában hangsúlyos
mennyiségben szerepelnek az altesti
működés, ürítés, szeretkezés nem egyszeruen trágár, hanem viszolyogtatást
célzó durva kifejezései. Értjük, hogy
mindez az álszentség ellenében fontos,
de egyrészt kevesebb több lenne, másrészt mi van azokkal a nézökkel. olvasókkal. akik nem álszentek? Sokkal elképesztöbb. s a szerző által álútott hatást is jobban eléri, ha a cselekmény
vesz előre nem kiszámítható fordulatot, amilyen például Margit és János
kezdő és végállapotának finoman megoldott felcserélődése A várakoz6múvészben. Amennyire sajnálatos az Eörsi
István-féle Sfrk6 és kaka6 című eltartási
szerződés-dráma hatásának
tettenérhetősége a Barátaim! Kannibálok!-ban,
annyira biztató, hogy a legjobb Eörsidarabok groteszkségének lényegét (s
nem motívumait) fejleszti tovább a kötetzáró darab. Az olvasó (a néző), ha
arról kérdezik, e három drámai mű
alapján miként ítéli meg a szerző írói
jövőjét, stílszerűen gonoszul, de Sultz
szavaival azt felelheti (idézet A várakozómúvészból): "Zseniálisan kétértelmű
a helyzet".
Nádra Valéria

Amiben részünk lehetne ...
Hundertwasser kiállítása a Várban

Áll Bécs közepén egy ház, sárga és kék
mintáival, innen-onnan kikandikál ó
zöld lombokkal. elbűvölőn. "Nem ettől
lesz a hús olcsóbb" - ahogy mondani
szokták =, de hogy látványától még a
pirítós is jobban esik, az biztos. Egy lehet művészet az, ami érthetetlen a
tömegek számára s pusztító következközép-európai álmodozó, mesegyáros
tervezte, aki nem törődött bele abba, ményei vannak magára a művészetre.
Minden, amit tett és tesz, annyira
hogy ez a XX. század olyan, amilyen.
Egyenszószos, hamburgerizált vilá- különbözik attól, amit a korszellem, a
gunkban így realizált egy markáns el- pénz, a konszernek és a divatirányzatok diktálnak. Irtózott ifjúkora hanglenvéleményt. Mintha barátok között
és Luigi Nervivel ugyanfalatoznánk nyári délután. "A háztetők adó irányzatától. a tassizmustól. mert Corbusier-vel
beültetése kétszeresen növeli a bentla- az pancsolt és nem ábrázolt semmit, ezt a nyugtalan vonalvezetésű aktivikók életterét. Általa a kopár és kihalt megtestesítette mindazt, amitől bor- tást és rafinált konstruálást mutatja.
Stowasser főiskolai hallgatóra hatotzadt. Ezzel az amerikaiakból ellenszentető piknikezésre alkalmas rétté, üdütak azok a városok, amelyeket Schiele
lőkertté változik ... Egy gloriett ide, a vet, az őket majmoló európaiakból dühöt váltott ki. De a sokaságnak tetszett komponált, s az az igényesség, amellyel
tetőre, amoda pedig hagymakupolák.
Klimt dolgozott; egyik a lélek érzéŐ átváltoztatta környezetét: a benzin- és tetszik...
Friedrich Stowasserként, egy állásta- kenységét, másik a színek gazdagságát
kutat, óvodát, templomot, s felöltöztetlan gépésztechnikus fiaként látta meg mutatta meg számára. Ekkor hirdeti
te a betonházakat. agabonasilót.
Programja a kreativitás, s a kreativi- a napvilágot 1928-ban, a szürkés-szo- meg programját a művészet mindip
tás a minden. A művészet a kezdetek morú, örökké szélfútta Bécsben. Tízé- változik, kreatívnak kell lennünk. O
keresése, a vizuális élmény képességé- ves korában kezdett művészeti for- ennek egyik jeleként nevet változtat: a
nek újjáélesztése, s ő hiszi, hogy ez so- mákban gondolkodni. Természet után Sto-ból Hundert lesz. A wasser megkak birtoka lehet. Templom. "Isten na- először 1943-ban, az angol-amerikai maradt, mert a vizben számtalan lehegyon szívesen látogatja házát, amelyet bombázások idején rajzolgatott lelke- tőséget sejtett. Később keresztnevét is
az emberek azért építettek, hogy ott ta- sen. A háború után koszt-kvártélyért megváltoztatta: Friedrichből Friedemezei munkát vállalt. Ekkor ejtette ra- richre majd Friedenreichre. Hajójának
lálkozhassanak vele." 6 megépítette
paradicsomi közösségét. Feldíszítette a bul a föld, a vegetáció varázsa. 1948- is "vizes" nevet - Regentag (Esős nap)
harmincas években épített szerény ki-' ban iratkozhatott be a bécsi képzőmű- - adott, amikor rájött, mennyire fölfénylenek a szinek az esőben. "Szávészeti akadémiára. ahol nem tanára,
vitelezésű templomot. Ebben minden
hanem a századelő nagy mesterei, momra az esős napok jelentik a legfelekezet elismerést s tiszteletet kapott.
A torony tetején csillogó arany hagy- Schiele és Klimt hatottak rá. Rájuk szebb napokat, ilyenkor dolgozni tumakupola; körülötte kör alakú ösvény meg Wilhelm Worringer volt nagy ha- dok, boldog vagyok".
1950-ben, a főiskola után boldogan
fut, szines szertartásos kapuk nyílnak, tássaL Worringer - mint Read írja =,
rajtuk képek. Egyiken kereszt, másikon azt adta a németeknek népszerű köny- nyomorgott Párizsban, amely sokban
különbözött a komor, háború utáni
vében, a Formprobleme der Gotikban,
Dávid-csillag.
"Sehol sincs nagyobb szükség a amire vágytak: esztétikai és történelmi Bécs szürkeségétőL Szünet nélkül festett, szívta magába a nyüzsgő város
zöldre, mint egy benzinkút tetején" - s igazolását annak a művészetnek,
megépíti a természet organikus formá- amely eltér " klasszicizmustól. és füg- életét, s járta a galériákat. Utazgatott.
ihoz igazodó benzinkutat. sok-sok fá- getlen mind Párizstól. mind a mediter- Előbb Marokkóban és Tuniszban töltött
val, bokorral a füves tetőn. Megszállot- rán hagyományoktóL (Ezt nevezték ki- hónapokat, megszerette a zenét, a festan hirdeti, hogya természet gyarapí- csit lekicsinylően gótikusnak). Worrin- tészetet. A miniatúrák voltak rá nagy
,tása válasz a táj szétrombolására, és ki- ger azt bizonygatta, hogy ez a stílus el- hatással: "min iatúrák, Giotto, Uccello,
utat jelent a modern építészet zsákut- lentéte a nyugodt, derűs délinek. Az Paul Klee, a vámos Rousseau... tőlük
cájábóL Betonból az égretörő ormótlan alkotószándék és teremtőkészség az kaptam ösztönzéseket (...) megeleveformák helyett a vegetáció szépségét ember környező világhoz való viszo- nedett a vonal.(...) Sejtekből vagyunk
nyát fejezi ki. Északon a zord hideg, a fölépítve szervesen." Megalkotja gyökinálja: "Te mint bérlő, egyadományozó, egy darab természet, egy darab ha- sötétség mindig a bizonytalanság és a nyörű lapjait: a Vérző luizakat, a Villaza, egy darab spontán vegetáció vagy, félelem érzését váltotta ki az emberek- mosok Bécsbent, a Geometriai városállamakat, a Boldog ünnepélyt, a Boldog halottak
ből. Ez a gótikus lélek tele van nyugtaakinek az utcák kopár pusztaságában
minden egyes. {a'!Íjabb esélyt ad. A la- lansággal, bizonytalansággal. félelem- kerjét. 1956-ban kidolgozza a látás
nyelvtanát. Munkamódszere nem válkónak jogot kell kapnia, hogy megvál- mE;1,de pátosszal is. A közép-európai
tozik: a lap szélén kezd festeni, s csigatoztassa környezetét. joga, hogy 'átaIa- művészet - nemcsak a képzőművészet,
kitsa lakását, valamint az épület falát az irodalom és a zene is - ezért exp- vonallal, körben, csillogó színekkel haaddig, ameddig ablakából elér". Az resszív, ezért különbözik más vidékek- lad a középrész felé.
Csillog a fekete, csillog az arany, az
étőL Read azt is kimutatja, hogy az
embernek harcolnia kell "harmadik"
építészet Frank Lloyd Wrighttal, Le ezüst, a réz, s ezek a csillogó színek kibőréért. lakókörnyezetéért. Vallja, nem
rr

ragyognak a fekete csiga- és hullámvonalak közül. A hatvanas évek elején a
japán művészet hagyományaival is
gazdagította eszköztárát. "Fájdalmas
szerelemmel várni, ha a szerelem máshol van." Szitanyomatán gyönyörű női
arc, házfalak ablakokkal, utcarészlet s
minden csupa-csupa könnycsepp. A
Túlél6k utcáján zöld házikók, s a zöld
és a kék az uralkodó a Menekülés a
mindenségbe csodálatos lapjain.
Dalol a lélek ezekre a képekre és
épületekre pillantva. Hundertwasser
vigasztaL "Vigasztalóan hat a mű,
amely megmutatja a világ millió igazi
arcát. Megvigasztal az a művész, aki
megmutatja, hogy az élet nem olyan
szép, édes, egyszerű és olcsó, mint
nyáron egy tízfilléres fagylalttölcsér és
télen egy happy-endes operett - írja
Bálint György. Az élet másféle csoda.
EI kéne kezdeni a hundertwasseri
programot: ne higgy a fogyasztás kultuszában! Legyen becses minden, amit
emberkéz hozott létre! A természet és a
művészet egységet alkot még akkor is,
ha mi otrombán szétválasztottuk őket.
A ház az emberi haladás egyik lépése
a természettel és a kreativitással való
harmónia felé...
E harmóniába nyert bepillantást, aki
föllátogatott a Várba, a Történeti Múzeumba, Hundertwasser kiállítására.
Gyönyörűek a metszetei és fantasztikusak épületeinek makettjei, amelyek
1:50 arányban érzékeltetik, milyen is
az a csoda, amelyben részünk lehetne.
Józsa Ágnes

Az idon kívül
Dosztojevszkij:

Talán vitathatatlan sikerre lett volna
szüksége végre a Művész Színháznak.
A nagybácsi álma azonban csupán(?)
müvészi kvalitások sokaságát meggyőzően felmutató rétegsiker, ellentmondásos remekmű, vitákat provokáló
szuverén vállalkozás.
Anatolij Vasziljev rendezése mintha
az időn kívüllétezne. Nem vesz tudomást arról a közegről. amelyből az előadással szembeni várakozások következnek. Nem akar megfelelni sem a
színjátszás konvencióinak, sem a nézök megszokásainak. Igényes laboratóriumra emlékeztet, a kísérletezés önfeledt, szabad terepére. az odaadó munka vegytiszta közegére. Olyan műhelyre, melynek eredményeit talán nem
kűlső
hasznosságán
(fogyaszthat6ságan) érdemes mérni, hanem belső művészi hitelén (problémaérzékenységén),
a benne önkifejezésre találó tehetség
erején. Ebből éi szempontból siker A
nagybácsi álma (még akkor is, ha a nézők fele otthagyja az előadást a szünetben).
Más itt az idő szerepe, mint amit
megszoktunk a színházban. A közönség türeImét nemcsak az előadás szokatlan hossza (négy és fél órás időtartama), hanem sajátos időkezelése is
igénybe veszi. A rendező mintha megállítaná az órákat, s felkínálná a lehetőséget: lépjünk kí az időből; álljunk
meg a közszemlére tett pillanatoknál,
lessük meg a mulandóság lassú folyamát. Az előadás vállalja az alapjául
szolgáló Dosztojevszkij-elbeszélés epikusságát. Ez nem a narratív jelleg
megtartását, hanem a nyelvi sajátosságot, illetve a szerkesztésmód megőrzé-

A nagybácsi

sét jelenti. A dramatizálás nem törekszik súrítésre: maguk az egyedi helyzetek, az egyes jelenetek fontosabbak
benne, mint az, hogy egy célirányosan
előrehaladó történetet bontson kí az
előadás. Összefügg ez azzal is, hogy
maga a történet sem több egyszeru
anekdotánál:
Moszkaljova
(Tőrőcsik
Mari) férjhez akarja adni a lányát, Zinát (Udvaros Dorottya) a házukba tévedt K. herceghez (Garas Dezső), ehhez az együgyű, rozoga, de gazdag
vénemberhez. A mesterkedésre rájön
Mozgljakov (Eperjes Károly), Zina kérője, és elhiteti a herceggel, állítólagos
nagybácsijával, álmodta csak, hogy
megkérte a lány kezét.
Az előadás szereplői, akárcsak egy
19. századi elbeszélés figurái, ráérősen
beszélnek: lassan sejlenek fel szándékaik, többféle ámyalatban fogalmazzák
meg érveik et, máskor meg csakís a
mesélés öröméért kezdenek el beszélni.
A nyelvnek így nem a funkcionális
szerepe fontos - az ismétlésekben. variációkban megjelenő árnyalatai lesznek hangsúlyossá. A nyelv redundanciája, illetve a részletek hangsúlyos
szerepe a lassú burjánzás benyomását
kelti: a történet kibontakozása és végkifejlete felé vezető utat sokféle mellékhajtás szövi be. De nem dzsungel ez
a színadi világ, hanem szépen művelt
liget: az ágbogak között nyugalmas
tisztásokra látni.
Ezt a hatást a redukcióra törekvő
színházi formával éri el a rendező. Az
előadás csupaszfehér színpadon játszódik, a teret egy ugyancsak vakítóan világos, alig embernagyságú fal határolja, melyet oszlopok, boltíves árkádok,
bemélyedések tagolnak. A bal szélen
álló pillérek tetején egy tornyokkal teli
város makettjét látni. Mögötte, a színpad játéktéren túli mélységében egy
óriási festmény fekszik az oldalára fordítva. A valóság elemei tehát pusztán
játékos leképezésükben jelennek meg,
ami eleve szürreális álomszerűséget ad
az előadásnak. (Ezt a hatást erősíti,
amikor a háttérben időnként egy-egy
szereplő a magasba emelkedik egy biciklipedállal hajtott propelleres repülőszerkezeten, s távcsövén kémleli a festett tájat.)

álma

Az üres színpadon "díszleteIemként" csak különféle alakzatokba rendezett egyforma székek jelennek meg.
Az előadás statikus képek sokaságából
építkezik: ülnek a székeken a szereplők, magányosan a semmibe néznek,
vagy az adott szituációt imitálva beszélgetni kezdenek egymással. Máskor
a bemélyedésekben állnak hosszasan.
Ha mozdulnak, lassú mozgásokat végeznek. kimért léptekkel járják be a teret, székeket helyeznek át egyik helyzetből a másikba.
Ennek a redukált-ritualizált színjátékformának a keretei között azonban
mélyen megélt, személyiségekbe sűrített emberi drámák játszódnak le. A lecsupaszított színpadi közeg és stilizált
jelzésrendszer maximálisan felerősíti a
színészi jelenlét erejét. Olyan ez, mintha egyetlen pontba koncentrálódnának
az energiák. (A színészi alakítások
koncentráltsága és fegyelme a Művész
Színház eddigi bemutatóinak is vitathatatlan jellemzője volt.) Nem egyszeruen csak figurákat teremtenek a játszók, hanem elementáris emberi sorsokat mutatnak meg. Mindenekelőtt Tórőcsik Mari. Apró rezdülések és árnyalatok sokaságából építi fel az alakot:
Moszkaljova a rangot tisztelő értetlen
nyájaskodás tól fokozatosan jut el a kíméletlenül önző, mégis esetlen, sérülékeny ravaszkodásig. Az előadás legemlékezetesebb pillanata, amikor lassan ráébred megfellebbezhetetlen vereségére. Megalázottsága mentségre talál
vétkében; döbbenten mondja ki végre
a nyilvánvaló titkot, amit maga is kihasználni igyekezett: herceg, maga
rémségesen együgyű. Hasonlóan árnyalt, egyszeru eszközökkel él Udvaros Dorottya is. Zina fásult csendességgel őrzi egy tanítóhoz fűződő szerelmének örömtelen titkait. Ez a hamvadó szenvedély éppoly méltatlan számára, mint az a szerep, amit anyja
szánt neki a herceg mellett. Eperjes

Károly Mozgljakovja derűs fölénnyel
figyeli a világot. Veszélytelennek látszik, pedig vészesen ravasz. Garas Dezső visszafogottan teszi végtelenül nevetségessé K. herceget. Ez a nyikorgó
szerkezetekkel
összetartott
széteső
alak, az időn kívül bolyongó kóbor lovag mégiscsak rendelkezik valami belső tartással: együgyűsége a világról tudomást sem vevő belső szilárdságot is
jelent. Remek Darvas Iván epizódalakítása. Emlékezetes Moszkaljov értetlenséget leplező mosolya, riadalmat titkoló bamba tekintete, ahogy a visszavont
leánykérésről értesül.
Az időn kívül létezik a Művész
Színház előadása. Nem az elfutó időről
szól, amelyben élünk, nem a korra kacsint, amely köríilölel minket. Az idő
állandóságár61 beszél, a hazug ábrándokkal hivalkodó örök emberi mulandóságr61.
Sándor L. István

+

+
Tudva, hogy a polgári demokrácia intézményrendszere, és általában a többpártrendszerre épülő elitista hatalomgyakorlás mindenütt a világon súlyos
múködési zavarokkal küzd, aligha lepódhetünk meg a magyarországi hivatalos választási kampányon. Mégis,
minden várakozáson túlment a történelemhamisításra, etnikai uszításra és
a demagógiára épülő gyűlöletkeltés,
melynek legfőbb fórumaivá az állami
televízió hírműsorai váltak.
Eddig rendben is lenne a dolog, hiszen az előző négy év tapasztalatai
alapján nem is nagyon várt mást az
ember. Legfeljebb elcsodálkozik némely honfitársa döbbenetes intellektuális és kulturális alámerülésén. Azért
nem tagadom: az én generációm (a
negyvenesek) számára szokatlan volt
kezdetben, hogy a Magyar Televízió
némely műsorában (Parabola stb.) a fasizmus stílusát idézte fel. Mi ettől már
teljesen "elszoktunk." A fiatalabbak talán valami újat is felfedezhettek ebben
az egész "őrültségben" . Az igazi kérdés, amire ez alkalommal megpróbálok választ keresni, mégis inkább az,
hogyagyűlölethullám
koreográfusai
miért éppen Horn Gyulát állították
kampányuk középpontjába. A válasz
kezdetben egyszerűnek és evídensnek
tűnt. De közben egy többdimenziós,
sokoldalú társadalmi jelenség képe
bontakozott ki.
l. A hivatalos kampánystratégia
megfontolt módon az MSZP elnökét,
Horn Gyulát kivánta démonizálni. E
célból mozgósították a tömegkommunikációs technika teljes arzenálját. Tanulmányozták a magyar múlt két világháború közötti választási tapasztalatait, a Rákosi-korszakot, valamint
az 1956-os felkelés vérbefojtását. Az
1948 utáni történelmi fejlődés televíziós kriminalizálása alapján "felépítették"
Horn Gyula "személyiségét" . Megkonstruálták a "magyar érdekeket eláruló szovjet ügynök", "ávós gyilkos",
"pufajkás verőlegény", "részeges zugpolitikus" imázsát, amely tökéletesen
ellenőrizhetetlen, sokszor 38 évvel ezelőtti "tényekre" támaszkodott, amit ők
- abszolút tréfán kívül - "oral historynak" neveztek. Horn Gyulára, a kiválasztott egyes számú ellenségre annyi
mocskot szórtak, amennyit az utóbbi
negyedszázadban egyetlen magyar politikusra sem. Vajon miért?
2. A nacionalista jobboldal Magyarországon már a két világháború között
is a társadalom legelmaradottabb, legkevésbé felvilágosodott rétegeire támaszkodhatott, nem véletlen, hogy a
"végigvitt" nacionalista jobboldaliság,
azaz a fasizmus is a társadalom leginkább demoralizált lumpen rétegeiből
verbuválta a maga támogatóit. Ezek a
tulajdonképpen nagyon elesett társadalmi csoportok minden időben fogékonyak a búnbakképzésre, a faji elóítéletekre, a "legnagyobb hazugság" elfo-

A Horn-szindróma
mozta pártja és személye körül. Így tegadására. Ma sincsen ez másképp,
amikor a szélsőjobboldal és a konzer- hát a "másik oldalról" nézve Hom a
vatív nacionalista elit békésen össze- rendszerváltás kritikájának is szimbóbújt a hatalom lágy ölén, s csak né- lumává válhatott, ami az uralmi elitet
hány valóban küldetéstudattal rendel- különösen dühítette. Horn a tehetséges
kező szélsőjobboldali értelmiségi bon- politikusokra jellemző módon "hagytott nyiltan zászlót a fasizmus vagy a ta", hogya lakosság széles rétegei a
fasizmushoz közel álló, azzal rokon maguk képmására formálják. Ettől gergondolatkör jegyében. Ez a Hornt dé- jedtek igazán haragra az új urak. Szörmonizáló kampány a szélsőjobboldali nyű álmok gyötörték és gyötrik őket,
populizmus szavazatainak "összegyűj- hogy vajon mi történhet, ha "ezek" juttésére" is alkalmas, de a régi dzsentri
nának "ismét" hatalomra. Megértették
mitológiában élő, lesüllyedő középréte- ugyanis, hogy egy esetleges hatalomváltás után mindaz, amit eddig tettek,
gek fülének is kedves muzsika.
Ma az uralkodó politikai elit újra jogilag átvilágíthatóvá válik, motívuretteg. Retteg a régi elittől. retteg újon- maik és valóságos cselekedeteik a tárnan szerzett privilégiumainak elveszté- sadalom ítélőszéke elé kerülhetnek.
Van hát mit veszíteniük ...
sétől, fél a magyar társadalomtól,
Hom Gyula szenvedélyes politikus,
amely sejti már, hogy ismét becsapták.
ezért is állja ilyen jól az ütéseket, amiAz úri Magyarország visszaállításának
romantikus víziója összeomlott. Ebből vel újabb és újabb mélyrepülésekre
a vízióból még kevésbé kér a sokszor készteti ellenfeleit. Így hiábavaló arra
spekulálni, hogy önként visszavonul.
megidézett nép, mint a régi bürokrácia
privilégiumait szentesítő szocializmus- Komoly politikusok egyébként csak naképből. Ráadásul Horn nem is a gyon ritkán "szállnak ki" a maguk akadzsentri családok utódai közül vétetett, ratából a politikai ringből. ezért is kételellentétben néhány más vezető balol- kedem abban, hogy Hom a választások
dali politikussal. Ez is számit... Hova- . után komolyan fontolgatná a visszavonulást. Más kérdés, hogy ő is tudja: a
tovább az új "nemzeti" elit számára
még a paraszti származású Für Lajos választások után sok minden megváltosem igazán felel meg, aki pedig a neo- zik pártjában éppen úgy, mint a politifiták buzgalmával szolgálja a keresz- kai széljárásban. De legalább most már
tény-nemzeti középosztályt. Hát még a mindnyájan tudjuk, hogy esetleges hatalomra jutása után milyen szélsőjobbol"proli" Horn, aki ugyan a rendszerváltás úttörője volt, mégis fennma- dali populista, az úri fasizmus hagyoradt a csúcson, s külföldön még ma is mányait is magába foglaló ellenzékkel
inkább őt respektálják a magyar politi- kell számolnunk széles e hazában.
5. Horn Gyula apparátusi rutinja,
kai elitből. mint bárkit a konzervatív
politikusi képességei. habitusa lehetőnacionalista vezetésből.
vé teszi számára, hogy ellenfelei szá3. Horn Gyula a hatalom számára
nem egyszeruen az MSZP-t jelentette, mításait jórészt előre lássa. Alkalmazhanem egy politikust, akire féltéke- kodott a szúkös történelmi horizonthoz, s ellenfeleinek taktikai lépéseihez,
nyen tekintettek, hiszen 1989 óta Horn
melyeket igyekezett minél hamarabb
a rendszerváltás egyik szimbólumának
szárnitott, amivé pedig maguk a kon- és rafináltabban közömbösíteni. Hom
zervatív kurzus figurái szerettek volna tiszteli a tradíciót és a realitásokat,
válni. Ráadásul a történelem fintora, iszonyodik a dilettáns politikusoktól,
hogy Hom Gyula tanult az elmúlt pedig akadnak néhányan szúkebb körnégy év történéseiből. és képes volt nyezetében is, de pontosan tudja,
nyilvánosan is megfogalmazni, hogy azokkal kell együttmúködnie, akik
vannak. Talán ezért kerüli túlságosan
1989-9O-esvárakozásai számos ponton
később illuzórikusnak bizonyultak. S is az ütközéseket. A dilettánsok egyébbár ő is alaposan túlbecsülte az új ként is kiszámithatatlanok. Hom pedig
rendszer demokratikus tartalmát, sokat nem fantáziál. Ez a realitásérzék segítette hozzá, hogy - más pártbeli társaiemlegetett "józan pragmatizmusa"
mégis megóvta őt a kritikátlan apol6- tól eltérőerr - kevesebbet rúgjon bele a
giától. Míg Horn nem egy korábbi har- "döglött" múltba. Nem véletlen, hogy
costársa - hogy finoman fejezzük ki a politikai baloldal mögötte felsorakomagunkat - össze-összekacsintott a zó százezrei Hom figurájában megta"nemzeti" kormánnyal, addig ő szá- lálják a maguk számára oly fontos törmos alkalommal leleplezte a fonák ténelmi kontinuitást a megelőző korszakkal, amely bizony - valljuk meg helyzetet: "ez a kormány nem 'nemzeti
kormány, hanem nagyon is osztály- a többség számára könnyebb boldogukormány'. Vagyis az "új osztály' a lást jelentett, mint az elmúlt négy eszmaga eredeti tőkefelhalmozását olyan tendő ... S Horn - akarva-akaratlanul egyenlőtlen csere keretei között hajtot- valóban sok mindent megtestesít a régi
államszocialista rendszerből. Munkásta végre, ami mélyen sértette a magyar
káderként emelkedett fel a legmagatársadalom igazságérzetét.
4. Hom ezt a "sértettséget" igen ko- sabb hatalmi pozíciókba, karrierje
csaknem egyidős magával a Kádárrán érzékelte, s a társadalom demokratikus - a rendszer keretein belül mara- rendszerrel. Szót tud érteni a renddó tiltakozási potenciáljait felhal- szerváltás liberális értelmiségieivel, az

új vállalkozókkal és a nyugati államférfiakkal is. Személyisége meghatározott történelmi-társadalmi viszonnyá
szublimálódik.
A társadalmi-politikai érdekeknek
megfelelően különböző Hom Gyulák
képe vázolható fel: a "munkásárulótól"
az "ávós gyilkosig" terjed a skála. A
történelem majd meghúzza a világosabb kontúrokat. Egy dolog azonban
már ma is bizonyos: "keresztényi" ellenfeleinek tehetetlen gyűlölete hiábavalóan próbált Homból "ávós gyilkost" faragni, az emberek ezt egyszeruen nem hiszik el. A sok hazugság és
rágalmazás hatására sokan már azt is
kétségbe vonják, amit maga Hom sohasem tagadott, hogy 38 évvel ezelőtt
"pufajkás" volt. A hatalom által megformált Horn-kép oly mértékben eltávolodott a valóságtól, hogy ma már az
ellene folyó, stílusában a fasizmus korszakát felidéző gyűlöletkampány sem
fog ki rajta.
6. Sokan persze csalódni fognak
benne, mert most őt tekintik az "igazságos Mátyásnak" , aki majd megbünteti az urakat. Elfelejtik, hogy Hom
személyisége és cselekvési lehetőségei
a kor feltételei által oly mértékben korlátozottak, hogy - szinte függetlenül a
szubjektív szándékoktól - nincs az a
választási győzelem, amelynek következtében ő vagy párt ja "igazságot tehetne". A keresztény-nemzeti koalíció
félelme így nem igazán megalapozott,
bár elismerem, van mit veszítenie, ha
arra gondolunk, hogy ez az "elit" választási veresége nyomán végleg eltűnhet a politikai süllyesztőben. Egy
ilyen lehetőség kialakulásában badarság lenne Hom Gyula érdemeit elvitatni, miként egy kedvezőtlen választási
eredményesetén is biztosak lehetünk
benne, hogy Hom nem követné sem
Pozsgay, sem SZŰTÖS
politikai útját, s
valószínűleg a liberálisokkal szemben
is megvédené politikai önállóságát egy
rózsaszínű baloldali értékrend jegyében. (S bár ez a történelmi hagyomány
nem terjed túl a kapitalizmus periferiális formájának "emberarcú" menedzselésén, melyet jelen sorok szerzője mindig is kritikailag közelített meg, mégis
el kell ismerni, hogy a jelenlegi nemzetközi feltételek között antikapitalista
baloldali alternatíva, "önigazgatói, uralomnélküli társadalom", amelyet sokan manipulatív módon a visszaállíthatatlan régi rendszer visszaállításával
azonosítanak, nem számíthat sikerre... )
Hom tehát ma már pro és kontra
szimbólum lett. Ebből a szerepből kitömi aligha lehet... Ezt ő is tudja.
Most, balesete után és a győzelem állítólagos küszöbén sokan állnak mellette, de a magyarok sorsa a következő
négy évben aligha lesz könnyebb, ami
híveinek számát nem biztos, hogy növelni fogja...
Krausz Tamás

